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 لنا  توفيقه على كثريا  ونشكره  حنمده  سلطانه وعظيم وجهه  جلالل  ينبغي كما محدا  الصاحلات تتم بنعمته الذي هلل احلمد 

 املتواضع  العمل هذا إلمتام
 وثقل  دينك  على وثبتنا املمات وخري  والثواب  العمل وخري النجاح  وخري الدعاء وخري املسألة  خري نسألك إن  اللهم 

 الفردوس  جناتك ف العال ونسألك خطااين  وغفر صالتنا وتقبل اجلنة ف  درجاتنا وأرفع إمياننا وثبت  حسناتنا  موازين 
 : بعد أما حممد سيدن اخللق  خري على وسلم اللهم وصل األعلى

 
 ف  بعيد من أو قريب من  ساعدن  من كل وإىل  الكرام  األساتذة من العون يد لنا قدم من  كل إىل اجلزيل ابلشكر نتوجه

 اومساندهت ادعمه علىة عتيق عائشة األستاذ إىل  واخلاص اجلزيل ابلشكر نتقدم  ث  املذكرة،  هذه  إجناز
 . والتفوق  والنجاح  التميز إىل  نارحلت ف  اوشجعن القيمة  ا ونصائحه اتوجيهاهت خالل  من  لنا

 
 جمهوداهتم  وعلى ومناقشتها قراءهتا عناء  وحتملوا قبلوا  الذين املناقشة  جلنة ألعضاء املسبق  ابلشكر  نتقدم  كما

 الدراسة  من  استفادة اكب  حتصيل سبيل ف والنقائص لألخطاء  وتصحيحاهتم 
 عن  هللا وجزاهم  هؤالء كل أشكر  املتواضع العمل هذا إمتام  ف  بعيد  من  أو  قريب  من ساهم من  لكل العميق ابلشكر  و

 .خري  كل

 

 

 

 

 

 



  

 

  كبدي  ويرجتف لذكرها ألحاسيس ا  ختشع من  إىل  وحشتها، العي  وترف نطقها إىل  اللسان يشتهي من إىل •
 "تياحلبيب هاتناأم" الغالية دعواهتا لسماع األذان  وتشتاق  تقبيلها  إىل  القلب حين من إىل عنها،  أبتعد كلما
 نباس إىل راتحنل وتعب ناألجل نضل من إىل ومرها حلوها  كأسها وسقان احلياة أجبدايت  اعلمن من إىل •

 "احلبيب أب  " والتقدير الحرتام ا  رمز  قليب جوهرة إىل  األول  نا ومعلم املبذول  العطاء
  ميكرره ال ئناوأاب  بثمن تقدر ال هاتنافأم حساب،  بال اجلنة  يدخلون  الذين  ألفا  السبعون من  ئنا وأاب هاتناأم اجعل اللهم 

 الزمن 
  األعزاء  اواتناو خ ناإخوت ناسعادت ومصدر  ناذكرايت وخمزن نر اعما أنس هم من  إىل  ،نا وحيات ناروحا ا بلسم إىل •

 " ءصدقا اال أعز إىل
  والعلوم االقتصادية  العلوم كلية  طلبة كل وإىل  التسيري  ومراقبة  تدقيق  ماسرت 2020 دفعة  نازمالئ كل إىل •

  .  التسيري وعلوم التجارية 
 وف  ذواتنا ف هي التغيري  جناح  بذور ابن يؤمن من  كل إىل القلم،  يذكره  ومل القلب ف  من  كل إىل •

 أخرى،  أشياء  ف تكون أن  قبل أنفسنا 
 " املتواضع  العمل هذا  دين  هؤالء  كل إىل "

. 
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 :املقدمة
 املؤسسات نشاطات حجم  مستوى على تطورا العصور مر على العامل شهده الذي التطور  صاحب لقد            
 عمليات ذات ضخمة مؤسسات إىل بسيطة معامالت ذات صغرية مؤسسات كوهنا  من فانتقلت االقتصادية

 الوسائل  من مجلة  إىل االهتداء ضرورة أوجب ما التسيري على  فيها امللكية تنفصل حيث احلجم  كبرية متشعبة
 من واحلد  ملواردهم األمثل واالستغالل املستثمرة  أمواهلم على احلفاظ املؤسسات ألصحاب تضمن والتقنيات
 ثقة مدى يف يتمثل كبري إشكال أبرز الذي احملاسيب التدقيق الوسائل هذه مقدمة ويف والتالعب احملاسبية األخطاء
 من وذلك عليه، القائمني كفاءة مدى وكذا املطبق اخلارجي  احملاسيب التدقيق  أسلوب يف املؤسسات أصحاب

 املعلومات لتوفري وسيلة ولكن ذاته  حد  يف  هدفا ليس املالية  القوائم  فتحضري املالية القوائم  مستخدمو تزايد  خالل
 .املستخدمني لكافة

 القوائم حدد الذي املايل احملاسيب النظام تبنت كما احملاسيب التوافق إجياد إىل حماولة يف اجلزائر سعت            
 وموضوعية للفهم قابلة لتكون  واحملاسبية املالية البياانت تبسيط على القوائم هذه تعمل  حبيث ، األساسية املالية

 إذ القوائم، هذه خمتلف على احملاسيب التدقيق مهمة مزاولة أجل من املالية، القوائم مستخدمي الحتياجات ومالئمة
 تقرير كان  إذا خاصة عليه االعتماد إمكانية ومدى املالية القوائم وسالمة ودقة صحة تربز اليت الفعالة األداة أصبح
 مازالت احملاسيب التدقيق مهنة أن  إىل اإلشارة جتدر للمؤسسة احملاسيب  األداء  على  إجياب اخلارجي   احملاسيب املدقق
 إىل ابإلضافة االقتصادي، الطابع  من أكثر القانوين الطابع  عليها طغى حيث اجلزائر  يف ونقائص قصور عدة تشهد 

 واملعايري احملاسبية  املبادئ بتطبيق املؤسسات التزام  وعدم  املدققني قبل من الدولية التدقيق معايري إدراك عدم
 من للتحقق املؤسسات عليها تعتمد  اليت األساسية الركيزة هو اخلارجياحملاسيب   التدقيق أن  إال الدولية، احملاسبية

 نشاط عن حقائق من تتضمنه عما املالية القوائم تعبري دقة من التأكد و  واحملاسبية املالية واملعلومات البياانت صحة
 .املؤسسة

 : التايل   الرئيسي السؤال يف اإلشكالية طرح أمهية تبدو سبق  ما على بناءا
 املالية ؟  القوائم على اخلارجي  التدقيق   أتثري مدى _ما

 : التالية التساؤالت نطرح اإلشكالية على لإلجابة
 املؤسسة؟ يف أمهيته هي وما اخلارجي ابلتدقيق املقصود ما -
   ؟  اليت فرضها النظام احملاسيب املايل   القوائم املالية ما هي   -
 القوائم املالية ؟ كيف تتم عملية تدقيق   -



 المقدمة العامة 
 

 ب
 

 : البحث فرضيات
 : التالية الفرضيات وضع  ت  املطروحة التساؤالت على لإلجابة       

  .هو عملية فحص البياانت املالية لتأكد من مصداقيتهاالتدقيق اخلارجي    -
امليزانية , حساابت النتائج ,جدول تدفقات اخلزينة    : هي النظام احملاسيب املايل  أال و هناك مخسة قوائم املالية يف-

 ,املالحق . ,جدول تغريات األموال اخلاصة  
 تتم عملية تدقيق من خالل تدقيق كل احلساابت . -

 : الدراسة حدود
 :اآلتية العناصر يف الدراسة إطار حتديد  ت       

 :الزمنية احلدود
 2013 نةالقوائم املالية لس درسحيث سن التطبيقي اجلانبيف   للبحث الزمنية احلدود حصر ميكن        

 .  0122رنتها ابلسنة  اومق 
 : املكانية احلدود
 ميناء مستغامن". " مؤسسة يف واملتمثلة اجلزائرية  االقتصادية املؤسسات إحدى على الدراسة إسقاط سيتم        

 : املوضوع مربرات اختيار
 .اجلزائرية االقتصادية املؤسسات قبل من اخلارجي  احملاسيب للتدقيق املاسة احلاجة -
 .االقتصادية املؤسسة يف املالية قوائمللاحملاسيب   التدقيق بني العالقة إلثبات نظري إطار وجود عدم -
 ختصصي.  جمال يف  البحث مواصلة يف يتإراد -
 خاصة املوضوع خيص جديد  هو ما كل على اإلطالع يت يف  ورغب التدقيق  مهنة احرتاف إىل الشخصي يلامليو  -

 .الواقع  أرض على جتسدها اليت والتنظيمية التشريعية  النصوص
 : وأمهيتها الدارسة   أهداف
 : ما يلي  إىل عموما الدراسة هتدف       

 لقوائمها املالية. من خالل إعطاء اعتمادية  مؤسسات االقتصادية إبراز أمهية ودور التدقيق اخلارجي لل  -
 التعرف على خمتلف مسؤوليات و صالحيات املدقق اخلارجي .   -
 .املالية القوائم صحة ضمان  وضرورة املؤسسة على احملاسيب املدقق أثر توضيح -
 . املالية على نتيجة السنة املالية   اخلارجي للقوائم التدقيق يلعبه الذي الدور معرفة -
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 : يف الدراسة أمهية تندرج
 املدقق توصيات إتباع خالل من املالية القوائم سالمة على أثر له احملاسيب اخلارجي   التدقيق تقارير كون            

 املالية القوائم  فحص احملاسيب املدقق  يلزم كما املؤسسة، لوضعية احلقيقية الصورة  تعكس التقارير هذه أن  ابعتبار
 بقاء وابلتايل الدولية البيئة مع  ومنسجمة ومالئمة مناسبة بيئة  توفري أجل من الدولية التدقيق معايري خالل من

  .واستمراريتها ةاملؤسس
 : دراسات السابقةال

 الدراسات فإن  يعلم حدود  ويف ، التدقيق موضوع تناولت  اليت الوطين املستوى على الدراسات من العديد  هناك
 :كااليت   كانتدوره يف املؤسسة   و  التدقيق مواضيع  تناولت اليت

مذكرة املاسرت ,ختصص بن قاصد علي إمساعيل ,دور املراجعة احملاسبية يف تفعيل املر دودية املالية  ,: 01دراسة
 . 2012-2011تدقيق حماسيب و مراقبة التسيري ,جامعة مستغامن , 

 إيل أي مدى تكمن أمهية املراجعة احملاسبية يف حتقيق املرودية املالية للمؤسسة  تدور إشكالية البحث حول
العلمي للمراجعة احملاسبية   التأصيلوقد عاجل الباحث يف هذه اإلشكالية ثالث فصول أساسية تناول األول منها  

الثاين إشكالية أمهية املراجعة احملاسبية يف تفعيل املر دودية املالية ، ما دور هية املر دودية املالية ، معايريها،وعاجل 
هدفت هذه   املراجعة احملاسبية يف سونلغاز ، مث درست يف الفصل األخري  يف تفعيل نظام الرقابة الداخلية  مراجعة 

 اثر املراجعة احملاسبية يف حتسني املرد ودية املالية  يف التحقق من صحة البياانت احملاسبية .  الدراسة إىل

إال أن الدراسة اهتمت فقط بتفعيل  املراجعة احملاسبية بتحسني املرد ودية املالية   طونظرا الرتباوتبعا ألمهية املوضوع  
نظام الرقابة الداخلية وأمهلت مراجعة احلساابت و القوائم املالية كوحدة واحدة رغم ارتباطها الوثيق ابملوضوع و من 

 سبية يف تفعيل املر دودية املالية . خالله يتم إبراز دور املراجعة احملا

مذكرة املاسرت حمي الدين خبتة ,أتثري التدقيق احملاسيب يف ترشيد القرارات داخل املؤسسة االقتصادية , 02  دراسة
 . 2012-2011,ختصص تدقيق حماسيب و مراقبة التسري ,جامعة مستغامن ,

جاءت كالتايل إيل أي مدى إلجراءات التدقيق احملاسيب أن حتقق األهداف املنتظرة من تطبيقها   إشكالية البحث 
التدقيق  حول  عامة  مفاهيم  األول  الفصل  يف  جاء  فصول  ثالث  البحث   تناول  .وقد  االقتصادية  املؤسسة  يف 

 القرارات  أما الفصل الثالث به احملاسيب و الثاين العالقة العملية بني التدقيق احملاسيب و عملية اختاذ و ترشيد  
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مدى   توضيح  الدراسة  هذه  هدفت  ابلغرب  الدواجن  تربية  جممع  يف  احملاسيب  التدقيق  لعمل  ميدانية   أمهية دراسة 
احملاسيب   , التدقيق  االقتصاد ككل  و  التسيري  و  اإلدارة  جمال  العملي يف  إثراء  جوانب   و  بكل  لباحث  مللم  لقد 

 املوضوع إلجابة عن فرضياته .

  البحث صعوابت
 :يلي ما منها نذكر الصعوابت من مجلة صادفتين البحث هذا إبعداد القيام عند         

 . للموضوع التطبيقي اجلانب إلجراء مؤسسة على احلصول صعوبة .1
 .مباشر بشكل املوضوع تناولت اليت السابقة الدراسات .قلة2
 مراجع  اعتمادي عل حتم ما متكررة، بصفة الدولية التدقيق معايري نصوص تشهدها اليت واإلضافات التعديالت.3

 . النصوص بعض  حتصيل  يف صعوبة خلق كما  نسبيا، القدمية املراجع  من الكثري عن االستغناء  و حديثة
 .منهم املهنيني خاصة الدراسة جمتمع  أفراد بعض من  احملسوس التجاوب عدم.4

 : التقسيم املنهجي
والختبار   الدراسة أهداف حتقيق أجل من          الفرعية،  والتساؤالت  الرئيسية  اإلشكالية  على  ولإلجابة 

 يف املناهج أنسب ابعتباره البحث، متطلبات مع   متشيا   وذلك التحليلي الوصفي املنهج ابستخدام قمت  الفرضيات
  تعبريا   عنها ويعرب دقيق، بشكل يصفهاحيث   الواقع  دراسة على  يعتمد ألنه وذلك البحث، حمل الظاهرة دراسة
بتقسيم هذا البحث إىل ثالثة فصول بتخصيص فصلني لدراسة اجلانب النظري وفصل واحد   ت قم.كميا   أو كيفيا  

 اجلانب التطبيقي، وتسبق هذه الفصول مقدمة عامة وتعقبهم خامتة عامة.   لدراسة
 ني" إىل مبحثالقوائم املالية  لتدقيق اخلارجي و ل  النظري  اإلطار "  نوان الفصل األول والذي جاء بع  سمت ق          

التدقيق   مفهوم  األول  و املبحث  مع و ،    هوأمهيت  هأهدافاخلارجي  معايريه  و  احملاسيب  التدقيق   صالحيات   كذا 
 و مدى أمهيتها .   عرضها قوائم املالية و كيفية  تطرقت فيه لل، أما املبحث الثاين  مسؤوليات املدقق اخلارجي  و 

الثاين والذي كان حتت عنوان "أما            املالية    على  قالتدقي  اثرالفصل  هو اآلخر إىل   تهقسم  " فقد   القوائم 
 ت يف  تعرض ،  دور مدقق يف األحداث الالحقة  تدقيق القوائم املالية و  يف املبحث األول  تناولت  ، حيث  ني  مبحث

كما تطرقت من خالل مجع األدلة اإلثبات و اكتشاف األخطاء و الغش  اثر تدقيق القوائم املالية   إىل  املبحث الثاين 
 . رأى املدقق كأساس ملصداقيىة نتيجة السنة املالية    ل

دراسة قوائم املالية ملؤسسة ميناء للدراسة التطبيقية الذي جاء حتت عنوان "  تهبينما الفصل األخري خصص          
 " تقدمي مؤسسة ميناء مستغامن    " يف املبحث األول  ت، حيث تطرقحثني  هو اآلخر إىل مب  تهفقد قسم  مستغامن " 
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املبحث   امليناء    نشأةتضمن هذا  املوقع اجلغرايف و حتدايت  التنظيمي اخلاص امليناء و املؤسسة و    وكذلك اهليكل 
 . تعرضت يف املبحث الثاين" تدقيق القوائم املالية ملؤسسة ميناء مستغامن "  ملؤسسة ميناء مستغامن
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 المالية للتدقيق الخارجي والقوائم النظري اإلطار : الفصل األول 

 : مقدمةال

 تبعا   طورت وقد إليه تمعلمجا حاجة تولد نتيجة زمن منذ ظهرالتدقيق الخارجي            

 نشطةاأل لتوسع نتيجة والمعلومات، البيانات من احتياجاته وتطور تمعلمجا حياة لتطور
 الانفص إلى أدى ما فروعها، وزيادة مهامها وتوسع المؤسسات حجم وكبر االقتصادية،

 .مؤسستهم اتعملي إدارة تتولى عنهم وكيلة إدارة بتعيين المالك وقيام اإلدارة، عن الملكية

 المةوس حسن على المالك لطمأنة ،الخارجي لتدقيقا لوجود الماسة الحاجة ظهرت هنا من
 البيانات صحة من التحقق في المحاسبي التدقيق كما اهتم المعنية، اإلدارة قبل من مؤسستهم تسيير

 مالية حقائق من تضمنهت عما المالية القوائم تعبير دقة من والتأكد المختلفة والمالية المحاسبية والمعلومات

 بوالتالع الغش حاالت ومنع المحاسبية األخطاء مختلف لتفادي نشاطها وأوجه المؤسسة عن

 ارجيةاألطراف الخ لطمأنة ذلكوافق مع معايير المحاسبة الدولية وت صدق ومدى بأمالكه
تلك  شموليةو عدالة على وغيرهم.....المستثمرون، الدائنون، مثل المعلومات لتلك المستخدمة

 من تناوللن الفصل هذا خصصنا فقد ، يلعبه الذي الدور وأهمية سبق ما وألهمية.المعلومات

 األول تناولي ،حثين مب خالل منو القوائم المالية  اإلطار النظري للتدقيق الخارجي ، خالله
  .القوائم المالية ي تقديم والثان ،التدقيق الخارجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدقيق الخارجي : المبحث األول

 لها، يزةالمم وخصوصيتها طبيعتها لها المهن من كغيرها مهنة عتبري الخارجي لتدقيق ا إن
 .المبحث هذا خالل من توضيحه سنحاول ما وهذا

 الخارجي لتدقيقا مفهوم :األول المطلب
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 تخدما إلى باإلضافة ،*الخارجي لتدقيقا مفهوم ستعرضا سوف المطلب هذا في       

 .الخارجي دققالم يقدمها التي المهني التأكيد

 الخارجي لتدقيقا مفهوم :أولا 

 دورا   تلعب لتيا الوظيفة نهابأ االقتصادية الحياة في الخارجيلتدقيق ا وظيفة إلى ينظر      

 المختلفة طرافاأل بين المالية العالقات في والضرورية المتبادلة الثقة على الحفاظ في كبيرا  

 ومستقل محايد فني رأي خالل من األطراف، تلك حاجات تلبية من به تقوم بما ،لمجتمعا في
 .المؤسسة إدارة تعرضها التي المالية والبيانات األرقام بخصوص

 الخارجي لتدقيق ا تعريف

 في تتفق جميعها أن إال ، الخارجي لتدقيق ا تناولت التي التعاريف صيغ تعدد رغم       
 تلك لبعض استعراض يلي وفيما تحقيقها إلى المراجعة تسعى التي األهداف مضمون

 :التعاريف

 والبيانات الداخلية الرقابة أنظمة فحص عملية "نه بأ الخارجي لتدقيق ا عرفي 1-
 منظما ، انتقاديا   فحصا   المراجعة تحت بالمشروع الخاصة والدفاتر والحسابات والمستندات

 لذلك المالي الوضع عن المالية القوائم داللة مدى عن محايد فني برأي الخروج بقصد

 خسارة أو ربح من أعماله لنتائج تصويرها ومدى معلومة، زمنية فترة نهاية في المشروع
 1.  "الفترة تلك عن

 تتم والتي المستقل، الحيادي الفحص عملية" نهبأ الخارجي لتدقيق ا عرف فقد  Porteأما -2 

 إبداء إلى تنتهي والتي ،دققالم خدمات من تستفيد التي الخارجية األطراف لمتطلبات وفقا  
 2."حيادي مراجع طريق عن للمؤسسة المالية القوائم في الرأي

 

 واألنظمة التقارير في الموضوعي الرأي إعطاء إلى يهدف نظام " نهابأ تعريفها تم كما 3-
 "3. المراجعة موضوع المؤسسة ممتلكات بحماية المعنية واإلجراءات

 وقائمة الدخل قائمة الغالب في وهي المالية القوائم فحص عملية" نهابأ آخرون وعرفها 4-

 من والتحقق الداخلية، الرقابة وأنظمة والسجالت للدفاتر انتقادات وعمل المالي، المركز
 والمالئمة الكافية األدلة على والحصول المالي، المركز وقائمة الدخل قائمة بنود أرصدة

  "4.المالية القوائم وسالمة صدق على المحايد الفني الرأي إلبداء

 لتحققا تعني الخارجي لتدقيقا أن إلى نخلص، فإننا السابقة التعاريف استعراض خالل من
 ومطابقتها المؤسسة، لعمليات واإلدارية االقتصادية الكفاءة من المستقل الحيادي الموضوعي

 منطقية وبصيغة المناسب، الوقت في المعنية الجهات وتبليغ المرجوة، األهداف مع

 .التدقيق بنتائج هادفة موضوعية
 الخارجي لتدقيقا أهداف  : ثانيا

                                                             
 ص: ، 2001 األردن، – عمان والنشر، للطباعة وائل دار الثانية، الطبعة والعملية، النظرية الناحية – الحسابات تدقيق علم هللا، عبد أمين خالد 1

 بتصرف. 13
2 Porter، B، Principles of External Auditing، John Wiley and sons، 1997،P:19. 

 . 3ص: ،2007 مصر،  اإلسكندرية الحديث، الجامعي المكتب ،الشامل والتدقيق المراجعة وقواعد أصول سرايا، السيد محمد 3

 . هناك عدة مصطلحات للتدقيق كالمراجعة و انأ استعملت التدقيق ألنه معمول به في الجزائر: *التدقيق الخارجي
  
 ،2008 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة األولى، الطبعة ،والتطبيق النظرية بين الحسابات مراجعة جربوع ، محمود يوسف  4 

 .7 ص:
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 :ييل كما فصيلبت إليها تطرقسن أهداف عدة تحقيق إلى الخارجي لتدقيقا سعىي      

 رئيسية أهداف 
1اآلتي في الخارجي تدقيقلل الرئيسية األهداف تتمثل حيث       

:  

 صدق على المحايد الفني الرأي إبداء هو الخارجي لتدقيقا عملية من األساسي الهدف إن 1-

 عليها المتعارف بيةالمحاس للمبادئ وفقا   المالي، والمركز األعمال لنتيجة المالية القوائم تعبير

 .عاما   قبوال   والمقبولة
 أوجه انوبي الداخلية، الرقابة نظام عن بالمعلومات الشركة أو المؤسسة إدارة إمداد 2-

 أداء نتحسي أجل من تقريره في دققالم يقدمها التي التوصيات خالل من فيه،وذلك القصور

 .النظام هذا
 الحكومية والدوائر والبنوك والدائنين المستثمرين من المالية القوائم مستخدمي إمداد 3-

 .ناسبةالم القرارات اتخاذ في لتساعدهم الموثوقه، المالية بالبيانات وغيرهم المعنية

 خاصة أهداف
 سبيل وفي ، الخارجي لتدقيق الرئيسية األهداف هي ذكرها سبق التي األهداف تعتبر        

 الستة وهي يحققها، أن أوال   عليه فرعية أهداف هناك فإن األهداف، لتلك دققالم تحقيق

 كأهداف تستخدم األهداف هذه المالية، القوائم حسابات أرصدة بفحص المتعلقة األهداف
 في الفرعية األهداف هذه وتتمثل تهاإجراءا وتدقيق ال معايير بين وصل حلقة وتعتبر وسيطة،

 : 2اآلتي

 اريخت في فعال   موجودة االلتزامات أو والخصوم األصول أن أي :الوجود من التحقق 1-
 .معين

 تم دق واإليرادات والمصروفات والخصوم األصول كافة أن يعني :االكتمال من التحقق 2-

 .مسجلة غير عمليات يوجد ال وأنه كاملة، والسجالت الدفاتر في قيدها
 معين، ريختا في للمؤسسة مملوكة والممتلكات األصول كافة أن يعني :الملكية من التحقق 3-

 لكن هنا يطغي.معين تاريخ في المؤسسة على حقيقيا   التزاما   تمثل االلتزامات أو الخصوم وأن

 . الواقع االقتصادي األسبقية المبدأ
 .ئمةالمال بقيمتها وقيدها تقييمها تم قد والخصوم األصول أن :التقييم من التحقق 4-

 تم قد ليةالما القوائم مكونات كافة أن :وعدالة بصدق المالية القوائم عرض من التحقق 5-

 .لصلةا ذات والمهنية القانونية للمتطلبات وفقا   سليمة، بصورة وعرضها عنها اإلفصاح
 والخصوم األصول كافة أن أي :المالية العمليات وصحة شرعية من التحقق- 6

 . واإليرادات والمصروفات
 القوانين تطلباتلم وفقا   قانونا   المختصة السلطة من اعتمادها وتم بدقة، قيمتها احتساب تم قد

 .هاأهداف تحقق التي الرسمية واألعمال األغراض في وتمت النافذة، والنظم واللوائح

 الخارجي لتدقيقا أهمية: ثالثا

                                                             
 .8_7نفس المرجع اعاله،ص ،ص: جربوع، محمود يوسف 1
 المريخ دار األول، الكتاب سعيد، الدين كمال حجاج، حامد أحمد ومراجعة تعريب ،والتطبيق النظرية بين المراجعة هنكي، سون أمر توماس، وليم 2

 .45.ص:2006مصر،  القاهرة للنشر،
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 كبيرا   اعتمادا   تعتمد كثيرة فئات تخدم وسيلة أنهها في تظهر الخارجي لتدقيقا أهمية إن        

 تهااحتياجا لتلبية وذلك المستقل، الخارجي الحسابات دققم يعتمدها التي المالية البيانات على

 وهذه وأهدافها، مصالحها الختالف تبعا   تختلف والتي المعلومات، من المتجانسة غير الواسعة
 :1 يلي فيما تتمثل الفئات

 يف دققالم تقرير من الرئيسي الغرض يتركز حيث :اإلدارة مجلس وأعضاء اإلدارة - 1

 عن ريرالتقا إعداد عملية وتقييم األداء تدقيق من تمكنهم التي المعلومات على الحصول
 مستقبليةال االتجاهات في المؤثرة القرارات اتخاذ جانب إلى المعقدة، المالية العمليات

 .للمؤسسة

 عاملين،وال اإلدارة مساءلة من تمكنهم معلومات على الحصول إلى يسعون :األسهم حملة 2-
 .اليالح االستثمار نسبة على المحافظة أو خفض أو بزيادة المتعلقة القرارات واتخاذ

 ساعدهمت معلومات إلى يحتاجون الفئة هؤالء إن :والمحتملون الحاليون السندات حملة 3-

 .بمديونيتها الوفاء على تهاقدر ومدى المؤسسة، في المخاطرة درجة تقييم في
 يرتقد من تمكنهم معلومات إلى بحاجة وهؤالء :العمال واتحادات الموظفين مجموعة4-

 .باحاألر مشاركة اتفاقيات على المفاوضات وفي المستقبلية، األجور وتقدير الربحية،

 تقييم لىع اتهملمساعد المعلومات من حاجتهم وتتمثل :العلمي البحث ورجال القتصاديون 5-
 عمالأ في والمساعدة العامة، السياسة قرارات وعلى االقتصادية، السياسات على اآلثار

 تقديرهم في ةالمدقق المالية القوائم على يعتمدون االقتصاد رجال أن كما .والدراسات البحوث

 .االقتصاد والتخطيط القومي للدخل
 دققالم من ةالمعتمد المعلومات إلى تحتاج الفئة هذه إن :والمنافسون والموردون العمالء 6-

 أو ات،والخدم للسلع كمصدر المؤسسة تعهدات استمرارية مدى تقييم من لتمكنهم .الخارجي

 .للمؤسسة التنافسية القوة وتقييم والخدمات، للسلع كمستهلكة
 تقييم في تساعدهم معلومات إلى يحتاجون وهؤالء :البيئة حماية ومؤسسات دعاة 7-

 .لنشاطها المؤسسة مزاولة عن الناتجة البيئية األضرار

 مراجع نم المعمدة المؤسسات بيانات على الدولة أجهزة بعض تعتمد :الحكومية األجهزة 8-
 السياسات رسم أو االقتصادي، النشاط مراقبة منها األغراض من العديد في مستقل

 .ضرائب فرض أو للدولة، االقتصادية

 ألغراض للمؤسسة المالي الموقف تقييم في تساعده معلومات إلى ويحتاج :المحاكم نظام 9-
 .القضائية الدعاوي أغراض وفي الضرورية، األصول وتقييم اإلفالس، حاالت

 لىإ يحتاجون الفئة فهؤالء :الستثمار وبيوت الماليين كالمحللين الستشاريون 10-
 للمستثمرين النصح إبداءهدف  للمؤسسة المالي الموقف تقييم في تساعدهم معلومات

 .وتوجيههم

 الفئة هذه المستقل الخارجي المراجع من المعتمدة المعلومات تساعد :والبنوك الدائنون 11-
 .وشروطه القرض مبلغ تحديد وكذلك للمؤسسة، القروض منح إمكانية مدى تحديد في

                                                             
 ص: ص ،  2007 اليمن،  صنعاء والتوزيع، للنشر األمين مركز منقحة، طبعة ،الحسابات مراجعة أصول ،بركات  حمود لطف شريم، سعد عبيد 1

13-14. 
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 لحو قرارات اتخاذ في تساعدهم لمعلومات يحتاجون وهم :المحتملون المستثمرون 12-

 .عائد أكبر لهم يحقق بما لالستثمار المناسب السعر وتحديد المؤسسة، في االستثمار إمكانية

 لمحاسبييق االمالية و التدق بما إننا سوف نركز في دراستنا على التدقيق الخارجي للقوائم
 ي.الموال مطلبكفيل بهذه المهمة لذا سنتطرق لمفهوم التدقيق المحاسبي و كذا معاييره في  ال

        :فئات التي يخدمها التدقيق الخارجي 01الشكل 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

    من إعداد الباحثين  : درالمص 

 ومعاييره المحاسبي التدقيق : الثاني المطلب

 ضروريةو مهمة عملية ء األهم من التدقيق الخارجي فهوجز المحاسبي التدقيق يعتبر      

 لما نظرا المدى والمتوسطة اإلستراتيجية األهداف تحقيق على يساعد فهو للمؤسسات بالنسبة
 قوقح لضمان ، المالية القوائم صحة على والتأكيد مصداقية من التدقيق عملية تضيفه

 دوالقواع والمعايير للمبادئ مخالف هو ما وكل الغش اكتشاف  وكذا المصالح أصحاب
 . عليها المتعارف

  المحاسبي التدقيق مفهوم : األول الفرع

  المحاسبي التدقيق تعريف

 وانتقاد تحليلي وتقييم بحث على ويشمل المالية للقوائم ومستقل منظم فحص هو      

 تلخيص في المستخدمة لألدلة انتقادي تحليل مع ، الرقابة ونواحي واإلجراءات للسجالت

 المالي للمركز المالية القوائم داللة مدى على والمحايد الفني الرأي إلبداء المختلفة العمليات
 .2المستفيدين إلى التقرير نتائج وتوصيل ،1ةمعين فترة خالل العمليات ونتائج

 لىع ركز الرئيسي هدفه إلى يصل  حتى المحاسبي التدقيق أن نالحظ التعريف خالل ومن

  أساسية نقاط ثالث

                                                             
 سامي محمد الرقاد، لوىء محمد وديان ،تدقيق الحسابات ،مكتبة المجمع العربي ،الطبعة األولى ،عمان األردن ، 2010،ص: 211

 هادي تميمي،مدخل إلي التدقيق من الناحية النظرية والعلمية ،نفس المرجع أعاله،ص:19. 2 

التدقيق يخدم 

 الخارجي

 األسهم حملة

 مجموعة

 الموظفين

 العمال واتحادات

 السندات حملة

 الحاليون

 والمحتملون

 وأعضاء اإلدارة

 اإلدارة مجلس
 األجهزة

 الحكومية

 االستشاريون

 الماليين كالمحللين

 االستثمار وبيوت

ن  المستثمرو

  المحتملون

 المحاكم  نظام

 االقتصاديون

 البحث ورجال

 العلمي

 ومؤسسات دعاة

 البيئة حماية

 والموردون العمالء

 والمنافسون
 البنوك و  الدائنون
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 1وهي:

 لتيا العمليات وسالمة صحة من للتأكد والسجالت البيانات فحص به يقصد : الفحص 

 .المؤسسة بنشاط الخاصة وتبويبها وتحليلها تسجيلها تم
 والتأكد ية،النهائ المالية القوائم صالحية مدى على الحكم إمكانية به يقصد : التحقق 

 شريعالت يوافق تسجيال تسجيلها وعلى للمؤسسة المادية العناصر وجود من الفعلي

 .المحاسبي
 مكينت خاللهما من وينتظر مترابطتان عمليتان والتحقق الفحص عمليتي أن القول ويمكن

 أدت القتصاديةا لألحداث القياس عمليات إذا كانت فيما والمحايد الفني رأيه إبداء من المدقق

 .المالي ومركزها المؤسسة لنتيجة وسليمة واضحة صورة انعكاس إلى
 طرافاأل إلى يقدم تقرير شكل في والتحقق الفحص نتائج بلورة به يقصد : التقرير 

 التدقيق نم األخيرة العملية هو المدقق تدقيق ويعتبر وخارجها المؤسسة داخل المعنية

 .وثمرته
 

 

 

 
 

 عليها المتعارف المحاسبي التدقيق معايير: الفرع الثاني

ة مراجعصادر عن االتحاد الدولي للمحاسبة و اليمكن توضيح المعايير الدولية للتدقيق 
((IFAC فيما يلي: 

1-200ISA  مبادئه العامةأهداف تدقيق الحسابات و  

إعطاء الرأي فيما إذا هو  المحاسبيينص هدا المعيار على أن الهدف من تدقيق البيانات 
التدقيق  أنمعروف و إطارحسب لقوائم المالية محضرة ومن جميع الجوانب المادية وكانت ا

المالية خالية من أية يتم حسب العينات ألجل الحصول على تأكيد معقول من أن القوائم 

 2انحرافات مادية .
لقارئ ال يستطيع أن ا أن إالبالرغم من أن الرأي المدقق يشجع على صدق القوائم المالية 

كدا قيمتها المستقبلية كما انه ال يثبت تأكيد بشان استمرارية المؤسسة و بمثابةيفترض الرأي 

 .3فعالية اإلدارة في إدارة شؤون المؤسسة  أوكفاءة 
 :4 فيما يخص المبادئ األخالقية التي تحكم المسؤوليات المهنية للمدقق فتتمثل فيما يلي

 االستقاللية .-

 .)النزاهة (األمانة  -
 الموضوعية .-

 الكفاءة و العناية المهنية.-

                                                             
 رخالدراغب الخطيب ،خليل محمود الرفاعي ،االصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات ،دار النشر،عمان ،االردن، 2001،ص :1.09 

 هادي التميمي ،مدخل الي التدقيق من الناحية النظرية و العملية ،نفس المرجع أعاله ،ص: 342
التطبيق وفقا للمعايير المتفق عليها و المعايير  آلياتالمفاهيم األساسية و -المراجع الخارجيةمحمد سمير الصبار، عبد الوهاب نصر علي،  3

  162، ص:2002الجامعية ،اإلسكندرية دار ة ،الدولي
 داود يوسف صبح،تدقيق البيانات المالية ،الجزء2،الطبعة2 .دار المنشورات الحقوقية ،لبنان،2002،ص: 284
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 السرية .-

 السلوك المهني .-

 .  )الفنية(المعايير -
 االخدع م ،هنيتنفيذ التدقيق بنظرة الحذر الميقوم المدقق بتخطيط و نأمراعاة  إلى باإلضافة

 ية .المادية في القوائم المال األخطاء إليبعين االعتبار الظروف التي ربما تؤدي 

 الرأيإبداء ية المدقق هي تكوين وفمسؤول،فيما يخص المسؤولية عن القوائم المالية 
كما أن تدقيق القوائم ،ق إدارة المؤسسة تبينما مسؤولية إعدادها و عرضها تقع على عا،حولها

 1المالية ال يعفى اإلدارة من مسؤوليتها هذه.

 
 

 

 
2-210ISA شروط الرتباط بمهمة التدقيق  

 و اباألتعالتدقيق والمسؤوليات و أعمالالعميل االتفاق على طبيعة يجب على المدقق و

 ق عليهاالمتف ويجب تثبيت هذه البنود،التكاليف  أوو هذا ما يطلق عليه بنود التعاقد ،غيرها
 حة كل منو لمصل من المفيدو،العقد  أشكالمن  أخرشكل  بأي أوفي كتاب التعاقد بالتدقيق 

ب يق لتجنمة التدقالعميل قبل البدا المه إليكتاب التعاقد  األوليرسل  أنكذلك العميل و المدقق

 أي سوء فهم للمهمة .
مسؤوليات المدقق بموجب التدقيق و أعمالنطاق و أهدافيتم في بعض الدول وضع 

تنظيمية فحتى في هذه الحالة هو مطالب بكتاب التعاقد بغرض توضيحي  أونصوص قانونية 

.2 
 : يلي عموما يتضمن ما ألنه ، أخر إلىلرسالة المهمة من عميل  األساسيةتختلف المحتويات 

3 

 الهدف من التدقيق القوائم المالية . -
 عن القوائم المالية  اإلدارة مسؤولية -

ادرة هنية الصالبيانات الم مةظاألنالقوانين و  إلي اإلشارةنطاق التدقيق و الذي يشمل  -

 عن الجهات الرسمية و التي يتقيد المدقق بها .
 اتصاالت عن نتائج مهمة التدقيق . أية أوشكل أي تقارير  -

بية المحاس أنظمةللتدقيق والحدود الجوهرية و الحقيقة بشان طبيعة االختبارات -
مادية ال األخطاءحتى بعض و يمكن تجنبها مخاطر ال حيث يوجد،الرقابة الداخلية و

 في القوائم تبقى غير مكتشفة .

 وفالظرانت ك إذابعين االعتبار ما  األخذ على المدقق بالتدقيق التكلف  إعادة في حالة
نة من مل معيالنظر ببنود التعاقد جديد لكل فترة تدقيق ما لم تتوافر عوا إعادةتستدعي 

 : بينها

                                                             
 احمدحلمي جمعة ،المدخل إلي التدقيق الحديث ، دارالصفاء للنشر و التوزيع ،الطبعة الثانية ،عمان ، االردن ،2005 ،ص:1.25 

 داوود يوسف صبح،تدقيق لبيانات المالية ،الجزء02 ، نفس المرجع أعاله ،ص،ص:2.30-29 

 داوود يوسف صبح،نفس المرجع أعاله  ،ص:3.33 
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 نطاق التدقيق .وفهم هدف  أساءالعميل  أنأي مؤشر يدل على  -

 أي تعديل في البنود الخاصة بالتعاقد . -

 . المالكين أو اإلدارةمجلس ،العليا  اإلدارةتغيرات مستجدة حدثت مؤخرا في  -
 المؤسسة . أعمالحجم  أوفي طبيعة  الجذرية أوتغيرات هامة  -

 1متطلبات قانونية . -

 

 

 

 

3-220ISA  التدقيق أعمالالرقابة على جودة  

دة الجو رقابة إجراءاتسياسات و  تنفيذتضمن هدا المعيار انه يجب على المؤسسة التدقيق 

 أور معايي وأالتدقيق الدولية  لمعاييرفقا و لتأكد بان كافة التدقيقات قد تمتلالتي صممت 
 : بحيث يتم وضعها على مستويين هما،الممارسات الوطنية المناسبة 

 .مستوى مكتب التدقيق  -

 2.مستوى كل عملية تدقيق على حدا -
إجراءات ى مكتب التدقيق اختيار أساسيات ويجب عل،فيما يخص عملية التدقيق الفردية 

مساعديه تدقيق الفردي يتعين على المدقق ومع طبيعة عمليات اللتي تتناسب ارقابة الجودة 

قدرتهم في أداء في الحسبان مهارات المساعدين و ياخدوا أن،ممن لديهم مسؤوليات إشرافية 
 3العمل الموكل لهم عند البت في نطاق التوجيه و اإلشراف  و التدقيق المناسب لكل منهم .

4-230 ISAالتدقيق التوثيق إعداد األوراق عمل  

ظ االحتفاها ويالتي تم الحصول عل أوالمعدة من قبل المدقق  األوراقفي التدقيق  أوراقتتمثل 
 أو األوراقالعمل على شكل معلومات مخزونة في  أوراقتكون و،بها لعالقتها بعملية التدقيق

 4.أخرىوسائل  أية أوالوسائل االلكترونية 

 5: العمل في كونها أوراق أهميةتمكن 
 تساعد في التخطيط و في تنفيذ عملية التدقيق  -

 .قالمدق رأيالتدقيق المنجزة و التي تدعم  اإلعمالالتدقيق الناتجة عن  أدلةتمثل  -

فقد وضع المعيار الدولي مجموعة من ،العمل  أوراقفيما يخص شكل و مضمون 
 : أهمهاالضوابط 

قيق ق بتخطيط عملية التدالعمل معلومات تتعل أوراقيسجل على  أنعلى المدقق -
  توفيقطبيعة و،

ة لمستخلصاالستنتاجات او،نتائج عمليات التدقيق ،التدقيق المنجزة  إجراءاتنطاق و

 التدقيق التي تم الحصول عليها  أدلةمن 

                                                             
  1 داوود يوسف صبح،نفس المرجع أعاله،ص،ص:37-36

 احمد حلمي جمعة ،المدخل إلي التدقيق الحديث ،نفس المرجع أعاله ، ص:2.42 

 حسين القاضي ،حسين دحدوح،أساسيات التدقيق في ظل المعايير المريكية والدولية ،مؤسسة الوراق،الطبعة  االولى،عمان،1999،ص: 79 .3 

  4 حسين القاضي ،حسين دحدوح ،مراجعة الحسابات المتقدمة ،الجزء األول ،الطبعة األولى ،دار الثقافة ،2009،ص:155

 داوود يوسف صبح،تدقيق البيانات المالية، الجزء األول ،الطبعة الثانية،دار المنشورات الحقوقية ،لبنان،2002،ص:2245
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دقق المهني للم الرأيالعمل كافة المواضيع التي تستدعي  أوراقتتضمن  أنيجب -

دقيق الت أوراقغير ان شكل و مضمون ،في هذا المجال  إليهافي النتائج المتوصل 

 :أهمهاعديدة  بأمور يتأثر
 .طبيعة المهمة المكلف بها  -

 . لمدققاشكل تقرير  -

 .المؤسسة و تعقيداتها  أعمالطبيعة  -
 المنهجية و التقنية الخاصة المستعملة خالل عملية التدقيق . -

حال فقد حدد المعيار الدولي بعض النقاط التي تتعلق بتنظيم و محتوى  أيعلى 

 :1 منها نذكرالعمل  أوراق
لمؤسسة التنظيمي لو معلومات تتعلق بالهيكل القانوني العمل  أوراقان تحتوي  بيج -

. 

اضر المحونية واالتفاقيات ونسخا من المستندات القان أميجب ان تحتوي ملخصات  -
 .الهامة

مل لتي تعالبيئة التشريعية ا وكذلكاالقتصادية تتعلق بالبيئة الصناعية وعلومات م -

 .ضمنها المؤسسة 
 .ت تعديال أيةبما فيها برنامج التدقيق و ،القرائن التي تثبت عملية التخطيط -

 . األرصدةتحليالت العمليات و  -

 .الوقت الذي نفذت به  إلىو ،التدقيق إجراءاتمن قام بتنفيذ  إلي إشارة -
 . آخرينمدققين  -

 .ثالثة  أطرافنسخ من االتصاالت التي تتم مم المدققين و الخبراء و  -

 . تدقيقالمدقق و المتعلقة بالجوانب الهامة لعملية ال إليهاالنتائج التي توصل  -
 .الشامل وتقرير المدقق  المراجعةنسخ عن القوائم  المالية و ميزان  -

ألوراق االحفظ األمين للمحافظة على السرية وات مالئمة يتبنى إجراء أنعلى المدقق 

تطلبات ق المهنية ووفوكذلك اإلبقاء عليها لفترة كافية لمواجهة االحتياجات الم ،العمل 
 المهنية المتعلقة بإبقاء السجالت .القانونية و
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 في الجزائر  الخارجي دققالم مسئولياتو صالحيات :لثالثا المطلب

 ياتصالح لمزاوليها يترتب أخرى، مهنة أي شأن نهاشأ الحساباتتدقيق  مهنة إن      
 من سالتهريحقق التدقيق  حتى وجه، أكمل على وأدائها بها االلتزام مسئوليات يجب وعليهم

لخارجي من تم سنتطرق أوال لتعريف المدقق ا.المالية القوائم مستخدمي لدى فيها الثقة تعزيز
 .والصالحيات المسئوليات لتلك عرضنقوم 

  تعريف المدقق الخارجي: أولا  -

هو الطرف خارجي القانوني "أو " مراقب الحسابات"والمحاسب " يطلق عليه أحيانا       
من خالل مكتب خاص ويفترض منه صفة االستقالل وعادة ما يقوم التدقيق يزاول مهنة 

يتصف باالستقالل و و ،خاص معتمد  يزاول مهنته بترخيص،القوائم المالية التاريخية بتدقيق 

 1الحياد حتى يتمكن من أداء مهمته بموضوعية و دون تحيز.

 المدقق الخارجي  صالحيات :ثانيا 

 بكفاءة إليه الموكلة تدقيقال عملية وإنجاز بمهامه، القيام من الخارجي دققالم يتمكن لكي       

 :2  يلي فيما نسردها التي الصالحيات من بالعديد متمتعا   يكون أن يجب  فإنه وفاعلية،
 أو نمعي بيان على للحصول عليها واإلطالع سجالت أو دفاتر أو مستندات أي طلب حق 1-

 طبيعة تحكم التي واللوائح القوانين على اإلطالع وحق معينة، نتيجة تفسير أو معينة معلومة

 .المؤسسة نشاط عمل
 من كنليتم المؤسسة، في مسئول أي من معين إيضاح أو استفسار أو تقارير أي طلب حق 2-

 بعمله القيام

 وانينللق وفقا   والسجالت والدفاتر المختلفة الحساباتتدقيق و فحص في دقق الم حق 3-
 .عليها ارفالمتع المحاسبية واألعراف والمبادئ للقواعد وفقا   وكذلك الصلة، ذات واللوائح

 .ذلك إلى الحاجة عند المؤسسة في المختلفة الخزائن جرد في صالحيته 4-

 تحققال وكذلك أنواعها، اختالف على المؤسسة أصول باقي وفحصتدقيق  في دققالم حق 5-
 .ماتااللتزا تلك أرصدة صحة من للتأكد المؤسسة بدائني االتصال وحق ،تهاالتزاما من

 ى.القصو الضرورة حالة في لالنعقاد للمساهمين العمومية الجمعية دعوة حق 6-

 نم ينوبه من أو الشخصية بصفته للمساهمين العمومية الجمعية اجتماعات حضور حق 7-
 ساراستف أي على والرد مناقشته وحضور وعرضه تدقيق ال تقرير لتقديم وذلك مساعديه،

 .التقرير تضمنه ما حول

 :3 الخارجي دققالم صالحيات من كذلك

 .له التعسفي للعزل منعا   وذلك عزله اقتراح مناقشة -

 ).قيقتدال عميل( ةموكل من أتعابه كامل على الحصول لغرض واألوراق، المستندات حبس -

 اجعهاير التي بالجهة الداخلي تدقيقال إدارة مع االجتماع حق صالحياته ضمن من أيضا  
 االزدواجية وعدم والوقت الجهد توفير شأنه من بما ،تدقيق ال عملية حول والتنسيق للمناقشة

 .وفاعلية بكفاءة تدقيقال عملية إنجاز بغرض ذلك كل العمل، في

                                                             
 حسين احمدعبيد و شريف على حسن ،أسس المراجعة الخارجية ،المكتبة الجامعية الحديثة ،اإلسكندرية ،2000،ص:23 بتصرف .1 

 .112-111ص: ص نفس المرجع أعاله ، سرايا، السيد محمد الدهراوي، مصطفى الدين كمال  2
 . 248ص: نفس المرجع أعاله ، جربوع، محمود يوسف  3
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 المسئوليات: ثانيا-

 ية،مدن مسؤولية :وهي المسؤوليات من أنواع ثالثة الجزائر في الحساباتدقق م يتحمل

 محافظي أن على 01-10 القانون من ( 59 ) المادة تنص حيث تأديبية، أو وانضباطية جزائية
 دون ائلالوس بتوفير ويلتزمون بمهمتهم العناية عن العامة يتحملون المسؤولية الحسابات

 .النتائج

 : المدنية المسؤولية1-
 ويتحمل مهامه تأدية أثناء يرتكبها التي األخطاء عن مسؤوال الحساباتدقق م يعد      

 القانون أحكام مخالفة عن الناجمة األضرار الغير، أو الهيئة أو الشركة تجاه سواء بالتضامن،

 برهن إذا إال فيها يشترك لم التي المخالفات يخص فيما مسؤوليته من يتبرأ وال للمهنة، المنظم
 اإلدارة، مجلس في المخالفات هذه وأدان أعلن وأنه لمهمته، العادية بالمتطلبات قام أنه على

 بذلك، إعالمه بعد انعقادا األقرب العامة الجمعية في مالئمة بصفة ذلك معالجة تتم لم وإن

 1.الجمهورية وكيل أطلع أنه يثبت مخالفة معاينة حالة وفي
 مر فإن التجاري، القانون ألحكام وطبقا( 124 ) المادة ألحكام طبقا المدنية مسؤوليته يتحمل 

 األخطاء عن الناجمة األضرار عن الغير، إزاء أو الشركة إزاء سواء مسؤول الحسابات

 التي المخالفات عن مدنيا مسؤوال يكون وال وظيفته، ممارسة في يرتكبها قد التي والالمباالة
 تقريره في عنها يكشف لم إذا إال المديرين مجلس أعضاء أو باإلدارة القائمون يرتكبها

 2. عليها إطالعه رغم الجمهورية لوكيل أو العامة للجمعية

 في هنةللم الجديد القانون نص فقد المدنية، للمسؤولية الحسابات مراجع تحمل مجال وفي
 وجوب على 75 )  )مادته

 يضمن كما ة،للمهن ممارسته أثناء يتحملها التي المدنية مسؤوليته لضمان تأمين عقد اكتتابه

 المكتتب التأمين عقد
 يتحملها لتيا المدنية للمسؤولية المالية النتائج الحسابات لمحافظي الوطنية الغرفة طرف من

 .تأمين بعقد المشمولة وغير الحسابات محافظ

 فإنه الحسابات، دققم على ترفع أن يمكن التي المدنية المسؤولية دعوى انقضاء يخص وفيما
 القانون قواعد عليه فتنطبق وبالتالي التجاري، القانون أو للمهنة المنظم القانون لها يتطرق لم

 الفعل وقوع يوم من سنة 15 بانقضاء تسقط التعويض دعوى أن على ينص والذي 3المدني

 وقوعه، من مدة بعد إال الضار الفعل كشف عدم حالة يذكر لم المشرع أن ونالحظ .الضار
 .وقوعه يوم من ولكن اكتشافه يوم من يبدأ ال سنة 15 فحساب وبذلك

  : الجزائية المسؤولية2-

 المحاسب يروالخب الحسابات محافظ فإن  01-10القانون من ( 62 ) المادة ألحكام وفقا       

 القيام في تقصير كل تجاه الجزائية اإلجراءات لقانون الجزائيةطبقا المسؤولية يتحمالن

 .قانوني بالتزام

                                                             
يتعلق بمهن خبير الحسابات ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد،الجريدة الرسمية للجمهورية  2010-06-29المؤرخ في 01-10القانون رقم 

 الجزائرية ،عدد2010،42،المادة61. 1 
 القانون التجاري في ضوء الممارسة القضائية ،المادة715مكرر14،ص2.226 

المتضمن القانون المدني ،الجريدة  1975-09-26المؤرخ في 58-75،يعمل ويتمم األمر رقم2005-06-20المؤرخ في  10-05القانون التجاري رقم 3

 .  133،المادة 44الرسمية الجمهورية الجزائرية،عدد
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 مهنة يةقانون غير بصفة يمارس من كل يعاقب أنه على 08-91القانون من ( 54 ) المادة وتنص

 حسابات محافظ

 يعاقب العود حالة وفي دج، 50.000 و دج 5.000 بين ما تتراوح مالية بغرامة محاسب خبير أو
 بالنسبة أما .العقوبتين هاتين بإحدى أو الغرامة وبمضاعفة أشهر ستة إلى شهرين من بالحبس

 و دج 500.000 بين ما تتراوح أصبحت المالية الغرامة فإن 1 الجديد القانون في العقوبة لهذه

 دج 1.000.000 بين ما تصبح أي تتضاعف المالية الغرامة فإن العود حالة وفي دج، 2.000.000
 .واحدة سنة إلى أشهر ستة من السجن إلى باإلضافة دج 4.000.000 و

 مسجل غير شخص كل محاسب، خبير أو حسابات محافظ لمهنة شرعيا غير ممارسا ويعتبر

 للممارسة المماث يعد كما .ابه القيام في يستمر أو تدقيقال بمهام يقوم تسجيله أوسحب أوقف
 برةخ شركة تسمية أو محاسب خبير أو الحسابات محافظ صفة إنتحال للمهنة الشرعية غير

 .سميةالت أو الصفة هذه مع خلط أو تشابه خلق إلى ترمي أخرى صفة أية أو المحاسبة في

 سنتين ىإل أشهر ستة من بالحبس يعاقب أنه على التجاري القانون من ( 825 ) المادة تنص
 افظيمح العقوبتين، هاتين بإحدى أو دج 500.000 إلى دج 20.000 من تتراوح مالية وبغرامة

 التقارير في وردت التي الصحيحة غير البيانات على وافقوا أو عمدا منحوا الذين الحسابات

 .مينالمساه اكتتاب في األفضلية حق إلغاء في للبث المدعوة العامة للجمعية المقدمة
 ستة إلى شهرين من الحبس عقوبة على التجاري القانون أحكام من ( 829 ) المادة نصت وقد

 لكل بالنسبة فقط، العقوبتين هاتين بإحدى أو دج 200.000 إلى دج 20.000 من وغرامة أشهر

 حالة في وجوده من بالرغم الحسابات محافظ بوظائف يحتفظ أو يمارس أو عمدا يقبل شخص
  .2القانونية المالءمة عدم

 خمس لىإ أشهر ستة من بالسجن يعاقب أنه التجاري، القانون من ( 830 ) المادة نصت كما

 كل ،فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو دج 500.000 إلى دج 20.000 من مالية وبغرامة سنوات
 يكشف مل الذي أو الشركة حالة عن تأكيدها أو كاذبة معلومات إعطاء يتعمد حسابات محافظ

 نفس من ثانيةال الفقرة ألحكام ووفقا .بها علم التي اإلجرامية الوقائع عن الجمهورية لوكيل

 يعاقب يأ المهني، السر بإفشاء المتعلقة أحكام عليه تطبق الحسابات محافظ فإن المادة،
 .دج 5.000 إلى العقوبات القانون  500 من وبغرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس

 التي لحاالتا السادسة، المادة خالل من المهنة أخالقيات قانون تناول فقد ،لمجال ا هذا وفي

 :وهي المهنة بسر المحاسب والخبير الحسابات محافظ فيها يتقيد ال
 .الوثائق على الجبائية اإلدارة إطالع إلزامية -

 .منهبشأ قضائيين تحقيق أو بحث فتح بعد -
 .والتحكيم والتأديب المصالحة غرفة أمام متهبشهادا لإلدالء يدعون عندما -

 .موكليهم إدارة على بناء -

 التأديبية  المسؤولية3-

فان المدقق  حسابات محافظ أو محاسب خبير 01-10 القانون من ( 63 ) المادة ألحكام وفقا

 حتى للمحاسبة الوطني للمجلس التأديبية اللجنة أمام االنضباطية أو التأديبية المسؤولية يتحمل

                                                             
 القانون رقم10-01 ،نفس المرجع أعاله ،المادة 1.73 

324
 القانون التجاري في ضوء الممارسة القضائية ،نفس المرجع أعاله ،ص: 2
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 عند المهنية القواعد في أخالقي أو تقني تقصير أو مخالفة كل عن مهامهم من استقالتهم بعد

 المهنية، القواعد في تقصير أو كمخالفات تعتبر التي الوضعيات بين ومن وظائفهم، ممارسة

 :نذكر
 .المهنية والقواعد القانون خرق -

 (.التهاون) الخطير المهني التقصير -

 علقيت لم وإن حتى المهنة، وشرف وأمانة نزاهة مع والمتعارض المالئم غير السلوك -
 .بالمهنة

 الذي لخطأا خطورة درجة حسب الحسابات دققم يتحملها أن يمكن التي التأديبية العقوبات أما

 :كالتالي هي تصاعدية بصفة ارتكبه
 .اإلنذار -

 .التوبيخ -

 .أشهر ستة أقصاها لمدة المؤقت التوقيف -
 (.الجدول من الشطب) النهائي الفصل -

 لقضائيةا الجهات أمام عليه تّسلط قد التي العقوبة في الطعن حق الحسابات لمدقق  ويبقى

 هي أو بهاارتك التي المخالفة تناسب ال عليه المّسلطة العقوبة أن رأى إذا وذلك المختصة
 .حقه في مجحفة

 والتي اوقواعده المهنة بشرف وثيقة عالقة لها أن االنضباطية المسؤولية على يالحظ وما

 ال به يقوم الذي السلوك أن ولو حتى المهنة بشرف المس في يتسبب الذي دققالم على تقع
 ائرةد تسلطها فقط تأديبي مهني طابع ذات عقوبات هي العقوبات أن كما بالمهنة، يتعلق

 رتكبها الذي الخطأ خطورة درجة مع تتناسب العقوبات هذه وتكون المخالف، على التأديب

 الشطب يوه عقوبة أقصى غاية إلى اإلنذار في متمثلة عقوبة أدنى من تصاعديا شكال وتأخذ
 وفي ألخيرةا الحالة هذه في المهنة ممارسة له يحق وال المهنيين، قائمة مندقق للم النهائي

 عليه ترتبت وبذلك للمهنة الشرعية غير الممارسة لمخالفة مرتكبا يصبح للحكم مخالفته حالة

 .جزائية مسؤولية

 المالية القوائم :الثاني المبحث

 هذه موتنقس المالي، المحاسبي النظام مخرجات مجملها في المالية القوائم تشكل      

 :قسمين إلى المخرجات
 كافة على ينيتع التي المالية القوائم من متكاملة مجموعة المالي المحاسبي النظام حددحيث 

 خزينة،ال تدفقاتجدول  النتائج، حساب الميزانية، :وهي دورية، بصفة إعدادها المؤسسات
 يوفرو المستعملة المحاسبية والطرق القواعد يبين ملحق الخاصة، األموال تغيرات جدول

 .السابقة المالية القوائم عن مكملة معلومات

 ماهية القوائم المالية: المطلب األول
 المالية القوائم عرضو إعداد قواعد : الفرع األول



لنظري للتدقيق الخارجي اإلطار ا                                                      الفصل األول

 القوائم المالية و

 

19 
 

 على يتعين التي والتعليمات القواعد من مجموعة المالي المحاسبي النظام فرض      

  :1المالية القوائم وتقديم إعداد أثناء األخذ المؤسسات

 صورة بتقديم تسمح التي والمالية المحاسبية الوثائق من كاملة مجموعة هي المالية القوائم -
 الخاصة لماليةا والقوائم نهاية الدورة في المؤسسة خزينة األداء، المالية عن الوضعية عادلة

 :على تشتمل ةالصغير غير بالمؤسسات

 يبين ملحق ،الخاصة األموال تغيرات جدول الخزينة، تدفقات قائمة النتائج، حساب الميزانية،
 .النتائج وحسابات للميزانية مكملة معلومات ويوفر المستعملة، المحاسبية والطرق القواعد

 اإلطار نع المالية القوائم وتقديم إلعداد الحسبان في أخذها الواجب االعتبارات تنتج  -

 المعلومات نم العديد معالجة إجراء نتيجة تكون المالية فالقوائم المحاسبة، لنظام التصوري
 رهاوتفسي وتحليلها جمعها يتم المعلومات وهذه والهيكلة، والتلخيص التبسيط ألعمال

 فصول شكل في المالية القوائم في تعرض تجميع عملية خالل من وهيكلتها وتلخيصها

 مدى وكذلك ،هذه التجميع اتساع عملية مدى البالغة األهمية مبدأ اتساع مدى ويحدد .ومجاميع
 :بين التوازن

 إلعداد ءسوا المحتملة مفصل،التكاليف إعالم انتشار بواسطة للمستعملين الموفرة المنافع

  .الستعماله اإلعالم هذا ونشر
 قصاهاأ مهلة خالل إصدارها ويتم المؤسسة، مسيري مسؤولية تحت المالية القوائم تضبط -

 الوطنية، الوحدةب إجباريا المالية القوائم وتقدم المالية السنة إقفال تاريخ التالية أشهر ستة

 .الوحدات آالف إلى المبالغ بتقريب القيام ويمكن
 هرتظ وأن واضحة بصورة معرف يكون أن بد ال المالية القوائم مكونات من عنصر كل -

 :دقيقة بصفة المعلومات التالية

 طبيعة يةلمالا للقوائم المقدمة للمؤسسة التجاري السجل رقم التجاري، االسم المؤسسة، تسمية
 العملة قفال،اإل تاريخ مركبة(، حسابات أو مدمجة حسابات أو فردية المالية )حسابات القوائم

 بها و المستوى المجبور . تقدم التي

 :المؤسسة هوية بتحديد تسمح أخرى معلومات كذلك وتبين
 شطةاألن ،فيه سجلت الذي والبلد النشاط مكان القانوني، الشكل المؤسسة، مقر عنوان

 المؤسسة سماالقتضاء،ا عند المؤسسة به تلحق الذي مع المنجزة، العمليات وطبيعة الرئيسية،

 فيها ينالمستخدم عدد معدل ،المجمع التي تلحق به  المؤسسة عند االقتضاء  وتسمية األم
 . الفترة خالل

 ذلك من السابقة ةالمالي السنة مع مقارنات بإجراء تسمح التي المعلومات المالية القوائم توفر -
 :أن

 اتتغير وجدول الحزينة تدفقاتجدول  ،ئجالنتا حسابات الميزانية، فصول من فصل كل-

 السابقة، ليةالما السنة من له المقابل بالفصل المتعلق للمبلغ بيانا يتضمن األموال الخاصة
  .رقمي وصفي سردي شكل في مقارنة صبغة ذات معلومات على الملحق يشتمل

                                                             
 المالية وفالكش ومحتوى والمحاسبة التقييم قواعد المتضمن 2008سنةيوليو  26ل الموافق 1429 رجب23 في المؤرخ 19القرار العدد   1

، المواد رقم 19العدد /الجزائريةللجمهورية  الرسمية الجريدة ،سيرها وقواعد مدونة الحسابات وكذاعرضها و

 .23-22ص: ص 5.210.4.201،3.210.2.210،1.210
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 يحتوض يجب فإنه آخر، سبب ألي وأ المدة اختالف بسبب مقارنة إجراء تعذر حالة وفي

 للمقارنة ابلةق لجعلها السابقة المالية السنة على تجرى التي المعلومات وتغيير ترتيب إعادة

 .الملحق في

 الماليةمعلومات لل النوعية الخصائص : الثاني الفرع

 مفيدة المالية القوائم في الواردة المعلومات تجعل صفات النوعية الخصائص تعتبر

 من األساسية النوعية الخصائص تطبيق فإن وعليه ثقتهم كسب من تمكنهم كما .للمستخدمين
 الدولية المحاسبة معايير عليها تنص التي البديلة المحاسبية الطرق لتقييم عامة قاعدة خالل

 فيما األساسية الخصائص أهم وتتمثل االقتصادية، للمؤسسة الفعال المحاسبي األداء لضمان

 :1 يلي
 للفهم القابلية (intelligibité) : الغموض من البيانات خلو للفهم بالقابلية يقصد 

 بالقوائم عنها المعبر البيانات بمعنى منها، الفائدة لتحقيق بيسر فهمها يسهل بحيث

 2 .التعقيد من وخالية وواضحة بسيطة تكون أن يجب المالية
 المالئمة(pertinence) : اليةالم القوائم في المقدمة المعلومات تكون أن يجب 

 قادرة تكان إذا مالئمة وتكون المناسب الوقت في القرار متخذي الحتياجات مالئمة

 ونتك التنبؤات إجراء على المستخدمين تساعد بحيث القرار في فرق إحداث على
 .الكفاية فيه بما متناسقة بطريقة تقدم عندما للمقارنة قابلة المعلومة

 والمقارنة للتماثل القابلية  (comparabilité) :  
 وتكون مستخدموها، فيها ويثق األخطاء من خالية كانت إذا صادقة المعلومة تكون

  .3المؤسسات وبين الوقت في مدلول لها بمقارنات بالقيام للمستخدمين لتسمح المعلومة

 المصداقية (Reliability) : األخطاء من خالية كانت إذا صادقة المعلومة تكون 

 عن البحث حسب تحضيرها تم إذا صادقة مستخدموها،تكون المعلومة فيها ويثق
 والحذر، القانوني،الحيطة الجانب عن االقتصادية الحقيقة تغليب الصادقة، الصورة

 .4والشمولية

 المالية القوائم مستخدمو : الثالث الفرع

 المصلحة ذوي المستخدمين يشمل قسم إلى المالية القوائم مستخدمي تقسيم يمكن      

 مهمتهم ألن المباشرة غير المصلحة ذوي المستخدمين يشمل وقسم المؤسسة في المباشرة

  .5مباشرة مصلحة لهم الذين األطراف وحماية مساعدة في تكمن

 المباشرة المصلحة ذوي المستخدمين : أول

                                                             
 50 : ص ، 2008 اإلسكندرية، الجامعية، الدار األولى، الطبعة ،المحاسبة معايير ضوء في المالية القوائم وعرض إعداد لطفي، أحمد السيد أمين 1
 المحاسبي النظام تطبيق من المقدمة المالية المعلومات جودة مستوى لتقييم مقترح نموذج بعنوان، مداخلة خمقاني، الزمان بدر سويسي، هواري2

 .. 2011 نوفمبر 30 و 29 يومي ورقلة، مرباح قاصدي جامعة الجزائر، في المحاسبي اإلصالح حول الدولي العلمي الملتقى ،المالي
 المحاسبي النظام حول الدولي الملتقى المالي، المحاسبي النظام مع الجبائية القواعد تكييف متطلبات بعنوان، مداخلة متلوي، محمد عزوز، علي3

 بالوادي، الجامعي المركز التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم معهد " وآفاق تطبيقات تجارب " الدولية المحاسبة المعايير ظل في المالي

  2010 .جانفي 18 و 17 يومي
 اإلطار مع التقارب حالت إلى اإلشارة مع الجزائري، والمالي المحاسبي النظام في المحاسبية والمبادئ األسس بعنوان، مداخلة بوراوي، سعد4

 العلوم معهد " وآفاق تطبيقات تجارب " الدولية المحاسبة المعايير ظل في المالي المحاسبي النظام حول الدولي الملتقى  (IAS/IFRS).ل الفكري

 . 10:  ص ، 2010 جانفي 18 و 17 يومي بالوادي، الجامعي المركز التسيير، وعلوم والتجارية اإلقتصادية
 ،ص: 2009 مصر، الحديث،اإلسكندرية، الجامعي المكتبالمالية، المحاسبة لمعايير وفقا المتوسطة المحاسبة ،الدهراوي مصطفى الدين كمال5

14 . 



لنظري للتدقيق الخارجي اإلطار ا                                                      الفصل األول

 القوائم المالية و

 

21 
 

 مومستشاريه المحتملين أو حاليون مساهمين نكا سواء المساهمين يهتم : المساهمين

 . باألسهم المتعلقة والعوائد بالمحاضر

   .لسدادا على والقدرة االستحقاق بآجال المتعلقة بالمعلومات الدائنين يهتم : الدائنين
 معرفة جلأ من المؤسسة وربحية باستقرار المتعلقة بالمعلومات نالعاملو يهتم : العاملون

 . لالعم فرص وتوفير التقاعد منافع المكافآت،توفير  ، التعويضات  دفع على تهارقد

 القرار اذاتخ من تمكنهم معلومات على بالحصول القطاعين هاذين يهتم : والعمالء الموردون
 على كزونوير االستمرار على المؤسسة قدرة دراسة في المالية التقارير يستخدمون فهم لذا

 . األجل طويلة تعامالت وجود عند أكبر بدرجة المعلومات هذه

 بالمعلومات تزويدهم طريق عن العام الجمهور المالية البيانات تساعد : العام الجمهور
 .1ازدهارها وفرص بأنشطتها المتعلقة المؤسسةوالمستجدات أنشطة باتجاهات المتعلقة

 مباشرة الغير المصلحة ذوي المستخدمون : ثانيا

 :يلي فيما مباشرة الغير المصلحة ذوي المستخدمون يتمثل
 بدوره قومي الذي تقريره على تعتمد األطراف فكل المساهمين وكيل المدقق يعتبر : المدققين

 وجهة إظهار في المدقق وسيلة وتتمثل المحايد، الفني رأيه ويبدي المالية القوائم هذه بمراجعة

 .النتائج حسابات إعداد في االقتصادية الظواهر تقلبات أثار في نظره
 المؤسسة في مصلحة صاحبة والرقابية الحكومية الجهات تعد : والرقابية الحكومية الهيئات

 على المؤسسة مقدرة الجهات هاته تضمن بذلك المرتفع االقتصادي أدائها معدالت ونجاح

 .بانتظام الضرائب سداد
 واالتحادات والنقابات العاملين من كل الفئة هذه تشمل : العمال وإتحاد العمالية النقابات

 مستقبل على لالطمئنان الالزمة المعلومات تجميع بمهمة يقومون والذين تمثلهم التي المهنية

 .دخل كمصدر االستمرار قدرتها على ومدى ، يعملون التي المؤسسة
 واإليضاحات القوائم في خلل أي فإن عمالئهم، يمثلون الذين المستثمرين : الماليين المحللين

 أن البعض ويرى والشراء، البيع في العمالء قرارات على وبتالي التحليل صحة على ينعكس

 النسب واستخراج المقارنات بإجراء المالية القوائم على أساسا يعتمد المالي بالتحليل القائم
 2. المناسب القرار اتخاذ على تساعدهم التي

 عرض القوائم المالية  : المطلب الثاني

 حسب ، والثالثي السنوي،السداسي التقرير خالل المالية القوائم بنشر المؤسسات معظم تقوم
 07 11رقم القانون أحكام تطبيق يتضمن 156 /08رقم التنفيذي المرسوم من 210 المادة نص

 تغيرات جدول الخزينة، سيولة جدول  النتائج، حساب الميزانية، على المالية الكشوف تشمل/
 3. المستعملة المحاسبية والطرق القواعد يبين ملحق الخاصة، األموال

 الميزانية : أول 

                                                             
الجزء الثاني ، الجزائر ،الطبعة ،مكتبة الشركة الجزائرية بودواو.المحاسبة المؤسسة طبقا لمعايير المحاسبة الدوليةشعيب شنوف ،1

    .185،ص:2009
 ، ،الفلسطينية القتصادية الوحدات في المالية للقوائم المحاسبي اإلفصاح على التضخم أثر بعنوان، ماجستير مذكرة وادي، عليان فوزي مدحت2

 . 143 : ص ، 2006 فلسطين، اإلسالمية الجامعة

 ذي 15 في مؤرخال  /0711القانون أحكام تطبيق يتضمن 2008ماي 26 ل الموافق 1429 عام األولى جمادى في 156/ 08رقم التنفيذي المرسوم2

  .الجزائر ، 2008 ماي 28 في مؤرخة 27 رقم رسمية جريدة ،المالي المحاسبي النظام المتضمن 2007 نوفمبر25   ل الموافق 1428 عام القعدة
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 معينة) زمنية لحظة في وذلك للمؤسسة المالية الحالة أو المالي للوضع تصوير هي الميزانية

 محاسبيا وتعرف لحظية عناصر هي الميزانية محتويات فإن وعليه القائمة(، إعداد تاريخ

 المالية القوائم مكونات تمثل والتي التدفقات أو التيارات عن لها تمييزا األرصدة بمصطلح
 األول الجانب ويسمى جانبان، وللميزانية النقدية التدفقات قائمة النتائج، حسابات :األخرى

 أو باألصول والثاني اآلخرين، تجاها الخاصة البنود كافة فيه وتندرج المطلوبات أو بالخصوم

 المؤسسة بأصول والتزاما المؤسسة بخصوم الخاصة البنود كافة فيه وتندرج الموجودات
 1. اآلخرين على وحقوقها

 الميزانية في عنها اإلفصاح يجب التي المعلومات
 الميزانية في إدراجها يجب أدنى كحد محددة عناصر عرض المالي المحاسبي النظام فرض
 2:وهي

  األصول
 المادية غير التثبيتات

  المادية التثبيتات 

  االهتالكات

  المساهمات
  المالية األصول

  المخزونات

 المؤجلة( الضرائب تمييز )مع الضريبة أصول
 الزبائن 

 مسبقا( مثبتة أعباء المماثلة) األخرى واألصول اآلخرين والمدينين 

  .اإليجابية الخزينة ومعادالت اإليجابية األموال خزينة 

  الخصوم
 مع فال،اإلق تاريخ عقب المقترحة أو المقررة التوزيع عمليات قبل الخاصة األموال رؤوس

 المالية ةللسن الصافية والنتيجة االحتياطاتو مؤسسات( حالة في الصادر) المال رأس تمييز
 والدائنون فائدةالموردون    :تتضمن التي الجارية غير الخصوم والعناصر األخرى

 المؤجلة( الضرائب تمييز )مع الضريبة خصوم اآلخرون،

  مسبقا( مثبتة )منتوجات المماثلة وللخصوم لألعباء المرصودات 
 السلبية. الخزينة ومعادالت السلبية األموال خزينة

 3الملحق في أو الميزانية في تظهر أخرى معلومات إلى باإلضافة
  اتاالحتياط من احتياط كل وموضوع طبيعة وصف  

  المدينة والحسابات الدائنة للحسابات سنة من ألكثر حصة

  للدفع واالستالم مبالغ
  األم المؤسسة

  الفروع

                                                             
 .126-125ص: ص ، 1990 الكويت، والتوزيع، للنشر السالسل دار .المحاسبة نظرية مهدي الشيرازي، عباس 1

 

 نفس المرجع أعاله ،3  المادة رقم3.210،  ص،ص :24-22.
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 ( ........مسيرين )مساهمين، مرتبطة أخرى جهات في المساهمة المؤسسات

  أسهم فئة كل أجل ومن األموال، رؤوس مؤسسات إطار في

  كليا محررة غير الصادرة، المرخصة، األسهم عدد
  اسمية قيمة لألسهم تكن لم إذا الفعل أو لألسهم االسمية القيمة

 المالية ونهاية  السنة بداية بين األسهم عدد تطور

  المشتركة والمؤسسات فروعها المؤسسة، تملكها التي األسهم عدد
  البيع عقود أو خيارات إطار في لإلصدار احتياطات شكل في األسهم

  باألسهم متعلقة محتملة وتخفيضات وامتيازات حقوق

 ي)ف الحسابات في المدرجة غير االمتياز حصص مبلغ المقترحة، الحصص توزيعات مبلغ
 الدفع يف المساهمين بعض إزاء أخرى مالية التزامات وصف في المجموع (،المالية و السنة

  .االستالم أو

 النتائج حسابات : ثانيا

 المنتوجاتو لألعباء ملخص بيان:" بأنه النتائج حساب المالي المحاسبي النظام عرف لقد

 تاريخ أو التحصيل تاريخ الحساب في وال يأخذ المالية، السنة خالل الكيان من المنجزة

  "1  الخسارة ( أو)الربح  المالية للسنة الصافية النتيجة بالتمييز ويبرز السحب،

 النتائج حسابات في عنها يجب اإلفصاح التي المعلومات

 النظام عرفهما ولقد واألعباء، المنتوجات هما رئيسيين عنصرين من النتائج حسابات يتكون

  :2 يلي كما المالي المحاسبي
 خالل تحققت التي االقتصادية المزايا تزايد في المالية السنة منتوجات تتمثل :المنتوجات -

 تمثل كما .الخصوم في انخفاض أو األصول، في زيادة أو مداخيل، شكل في المالية السنة

 المكلف يرالوز من قرار بموجب المحددة و االحتياطات القيمة في خسارة استعادة المنتوجات
 .بالمالية

 السنة خالل تحصل التي االقتصادية المزايا تناقص في المالية السنة أعباء تتمثل :األعباء -

 األعباء وتشمل .خصوم ظهور شكل في أو أصول، انخفاض أو خروج شكل في المالية
 رالوزي من قرار بموجب المحددة القيمة وخسارة االحتياطات أو االهتالكات مخصصات

 .بالمالية المكلف

 تائجالن حسابات في إظهارها يستوجب دنيا معلومات المالي المحاسبي النظام فرض وكما
  :وهي

 الهامش :تيةاآل الرئيسية التسيير مجاميع بتحديد يسمح الذي طبيعتها، حسب األعباء تحليل -
 االستغالل عن اإلجمالي الفائض المضافة، القيمة اإلجمالي،

 العادية األنشطة منتجات -

 المالية واألعباء المالية المنتوجات -
 المستخدمين أعباء -

 المماثلة والتسديدات والرسوم الضرائب -

                                                             
  1 القرار 19،نفس المرجع اعاله ، رقم المادة2.230 ص:24.

  2 المرسوم التنفيدي رقم 08-165، نفس المرجع أعاله، رقم المادتين 25-26  ، ص:13.
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 العينية التثبيتات تخص التي القيمة ولخسائر لالهتالكات المخصصات -

 المعنوية التثبيتات تخص التي القيمة ولخسائر لالهتالكات المخصصات -

 العادية األنشطة نتيجة -
 وأعباء( العادية )منتجات غير العناصر -

 .التوزيع قبل للفترة الصافية النتيجة -

 .المساهمة مؤسسات إلى بالنسبة األسهم من سهم لكل الصافية النتيجة -
 المكمل حقالمل في وإما النتائج، حسابات في إما المقدمة األخرى المعلومات إلى باإلضافة

 النتائج  لحسابات

 العادية األنشطة منتجات تحليل-
 بالنسبة سهم لكل الصافية والنتيجة مقترحة أو عليها مصوتا سهم لكل األرباح حصص مبلغ -

 في الوظيفة حسب النتائج حساب تقديم إمكانية أيضا وللمؤسسات المساهمة، مؤسسات إلى

 مدونة الطبيعة، حسب و المنتوجات األعباء حساب مدونة على زيادة إذن فتستعمل .الملحق
 1واحتياجاتها. خصوصيتها مع مكيفة الوظيفة حسب حسابات

 خزينةال التدفقات قائمة : ثالثا

 من كلل التفصيلي الملخص عرض في الذكر السابقة المالية القوائم في للقصور نظرا
 النقدية التدفقات

 هيئة طالبت فقد المالية، الفترة خالل النقدية واستخدامات مصادر أو والخارجة، الداخلة

 فعلت وكذلك النقدية، التدفقات قائمة وهي جديدة مالية بقائمة  (95المعيار) المحاسبة معايير
2* اللجنة

FASBالدولي المحاسبي المعيار أصدرت التي المحاسبية للمعايير الدولية المالية 

 هو منها الرئيسي والغرض.3 النقدية التدفقات قائمة باسم عنون والذي 1992 العام من السابع

 المستثمرين لمساعدة وذلك والمدفوعات النقدية، المتحصالت عن مالئمة معلومات توفير
  :4يلي عما القائمة هذه وتقرر للنقدية، تحليلهم في وغيرهم الدائنينو

 .الفترة خالل المؤسسة لعمليات النقدية اآلثار -

 .لصفقاتها االستثمارية -
 .لصفقاتها التمويلية -

 .الفترة خالل النقدية في النقصان أو الزيادة صافي -

 الخزينة تدفقات قائمة مكونات

 التشغيل ةأنشط إلى مبوبة الفترة خالل النقدية تدفقاتها تعرض أن مؤسسة كل على ينبغي

 واالستثمار
 التي المعلومات النشاط حسب التبويب يوفر حيث ألعمالها، مالئمة تكون التي بالطريقة

 للمؤسسة المالي المركز على األنشطة تلك أثر بتقدير المالية القوائم لمستخدمي تسمح

                                                             
  1 القرار 19،نفس المرجع أعاله ، رقم المادة 1.230 ص،ص: 25-24

 *FASB: Financial Accounting Standard Board.  
 األردن، عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر ،المسيرة دار ،وتطبيقي نظري مدخل المالية القوائم تحليلالمطارنة، فالح غسان خنفر راضي مؤيد3 

 . 195 :ص ، 2006

 للنشر، المريخ دار األول، الجزء ،المتوسطة المحاسبة السلطان، محمد وسلطان حجاج حامد أحمد تعريب ويجانت ، جيري كيسو دونالد 4 

 .248-247،ص:ص  ، 1999 السعودية، العربية الرياض،المملكة



لنظري للتدقيق الخارجي اإلطار ا                                                      الفصل األول

 القوائم المالية و

 

25 
 

 األنشطة التشغيلية، األنشطة من لكل تعريف يلي وفيما ، 1حكمها في وما النقدية وأرصدة

 التمويلية. واألنشطة االستثمارية

 التشغيلية األنشطة .1

 تعتبر ال يالت األخرى األنشطة وكذلك المؤسسة إليرادات المولدة الرئيسية األنشطة هي

 استثمارية أنشطة

 أنشطة طريق عن األول المقام في التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات تنشأ و .تمويلية أو
 واألحداث المعامالت من عامة بصفة تنتج فإنه ولذلك للمؤسسة، الرئيسي اإليراد توليد

 : 2 التالية التدفقات وتتضمن الخسارة، أو الربح صافي تحديد في تدخل األخرى التي

 العمالء)ب الخاصة المدينة الحسابات تحصيل من أو الخدمات، و السلع بيع من المتحصالت -
 أي أو يةالمال األوراق في االستثمار عوائد من المتحصالت وكذلك القبض(، وأوراق مدينون

 .التمويلي أو االستثماري النشاط ضمن يدخل ال نشاط

 سداد ابلمق وكذلك للعمالء المقدمة والخدمات المباعة البضاعة تكلفة مقابل المدفوعات -
 فوائد عن المدفوعات وكذلك دفع(، وأوراق )دائنون بالموردين الخاصة الدائنة الحسابات

 .الضرائب وسداد القروض

 3الستثمارية األنشطة.2 
 لاألج طويلة األصول واستبعاد باقتناء تتعلق التي األنشطة عن عبارة وهي       

  :التالية التدفقات وتتضمن النقدية، حكم في تدخل ال التي األخرى واالستثمارات

 ألخرىا واألصول المادية غير المادية، األصول حيازة أو لبيع والمدفوعات المتحصالت -
 .األجل طويلة

 .أخرى مؤسسات أسهم حيازة أو التنازل عن الناتجة والمدفوعات المتحصالت -

 .أخرى ألطراف الممنوحة القروض عن الناتجة والمدفوعات المتحصالت -
 التمويلية األنشطة .3

 صةالخا األموال ومكونات حجم في تغيرات عنها ينتج التي األنشطة عن عبارة       

 : التالية التدفقات وتتضمن .بالمؤسسة الخاصة والقروض
 .األخرى الملكية صكوك أو األسهم إصدار من الناشئة النقدية المقبوضات -

 .المؤسسة أسهم استرداد أو القتناء للمالك النقدية المدفوعات -

 والسندات الدفع وأوراق والقروض المديونية صكوك إصدار من النقدية المقبوضات -
 .األجل وطويلة قصيرة األخرى والسلفيات الرهوناتو

 تبويب نم تمكن نقدية تدفقات تتضمن قد الحاالت بعض في الواحدة المعاملة أن مراعاة ومع
 .مختلفا تبويبا منها كل

 ما فائدةأ األصلي، القرض ومبلغ القرض فائدة من كل يتضمن ما لقرض النقدي السداد فمثال

 اطنش أنه على األصلي القرض تبويب يتم حين في تشغيلي نشاط نهاأ على فتبوب القرض
 تمويلي .

                                                             
 . 28 :ص ، 2005 مصر، الجامعية، الدار .البورصة في الستثمار و األداء مراجعة و تقييم ألغراض المالي التحليل لطفي، أحمد السيد أمين1
 الطبعة والتوزيع، للنشر الثقافة ودار والتوزيع للنشر الدولية العلمية الدار .المحاسبة نظرية مدخل المحاسبي الفكر تطور حنان، حلوة رضوان2

 .345 :ص ، 2001 األردن، عمان، األولى،
 الجامعية، الدار ،المصرية و العربية و الدولية المحاسبة لمعايير وفقا المحاسبي اإلفصاح و التقييم و القياس المالية المحاسبة نور، أحمد 3

 .788 :ص ،2003مصر،
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 الخاصة األموال تغيرات قائمة : رابعا
 تغير في المصادر تعدد مع ولكن الميزانية، وبين النتائج حسابات بين الربط حلقة هي

 ولقد ومصادره، التغير هذا مسببات لتوضيح منفردة قائمة تخصيص توجب الخاصة األموال
1997سنة الدولية المحاسبية المعايير مجلس طرف من مرة ألول القائمة هذه إصدار تم

 وقد 1

 في أثرت التي للحركات تحليال "تشكل :بأنهاتغيرات  قائمة المالي المحاسبي النظام عرف

 للمؤسسة الخاصة األموال الخاصة األموال رؤوس منها تتشكل التي الفصول من فصل كل
 " 2. المالية السنة خالل

 الخاصة األموال تغيرات قائمة في عنها اإلفصاح يجب التي المعلومات
 الحركات تخص البيان هذا في تقديمها مطلوب دنيا معلومات المالي المحاسبي النظام قدم لقد

 وتصحيحات المحاسبية الطريقة تغييرات،المالية للسنة الصافية النتيجة 3يأتي بما المتصلة

 المسجلة األخرى واألعباء المنتجات  أموال، كرؤوس مباشرة تأثيرها المسجل األخطاء

 الرسملة هامة،عمليات أخطاء تصحيح إطار ضمن الخاصة األموال رؤوس في مباشرة
 السنة خالل المقررة التخصيصاتو  النتيجة وزيعت،( ....التسديد االنخفاض، )االرتفاع،

 .المالية

 الخاصة األموال تغيرات قائمة إعداد
 :التالية األساسية البنود من الخاصة األموال حسابات تتكون

 .المؤسسة رأسمال -

 .اإلصدار عالوة -
 .التقييم فارق -

 .التقييم إعادة فارق -

 .والنتيجة االحتياطات -

 المالحق: خامسا

 التقييم اييرمع بفهم يسمح فهو داللة، ذات أساسية معلومات على المالية القوائم ملحق يحتوي

 مستعملةال النوعية المحاسبية الطرائق وكذا المالية، القوائم إعداد أجل من المستعملة
 مع مقارنةال إجراء من تمكن منظمة بطريقة ويقدم المالية، القوائم وقراءة لفهم الضرورية

 :التالية النقاط تتضمن معلومات على الملحق ويشتمل السابقة الفترات

 .المالية القوائم وإعداد المحاسبة لمسك المعتمدة المحاسبية والطرق القواعد  -
 .النتائج حسابات الميزانية، فهم لحسن الالزمة اإلعالم مكمالت -

 خصت التي الخاصة،المعلومات األموال تغيرات قائمة و الخزينة أموال تدفقات جدول -
 أن حتملي  التي التجارية المعامالت وكذلك األم المؤسسة أو والفروع المشتركة، المؤسسات

 مسيريها أو المؤسسات تلك مع حصلت تكون

  .فيةو صورة الكتساب الخاصة العمليات بعض تخص التي أو العام الطابع ذات المعلومات-

                                                             
 بكلية مقدمة رسالة ،المالية القوائم الالزمة لمستخدمي الضرورية المعلومات عن لإلفصاح كأداة المالية القوائم دللة مدى الشلتوني، ، زهدي فايز1

 . 23 ص: ، 2005 بغزة، اإلسالمية الجامعة والتمويل، المحاسبة في الماجيستر درجة على الحصول لمتطلبات استكماال التجارة

  2 القرار 19،نفس المرجع أعاله ، رقم المادة 1.230 ص: 26.

 القرار 19،نفس المرجع أعاله  ، رقم المادة  1.2303 ، ص ص:27-26.
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 اقتصادية، :وهي للمؤسسة، أبعاد أربعة الملحق في الموجودة المعلومات وتخص

 :التالي الجدول يوضحه كما واجتماعية، قانونية،جبائية

 فهم في تفيد الجداول من عدد استخدام المؤسسات على المالي المحاسبي النظام فرض لقدو
  1:هي الجداول وهذه المالية، القوائم لبنود أفضل

 . الجارية غير واألصول التثبيتات تطور جدول-

 . اإلهتالكات جدول-
 . الجارية غير األخرى واألصول التثبيتات في القيمة خسائر جدول-

 . المؤونات جدول-

 . مشتركة( ووحدات فروع المساهمات) جدول-
 .المالية السنة إقفال عند والمدينة الدائنة الديون استحقاقات بيان-

 أهمية القوائم المالية : المطلب الثالث

 صويرت هي نيةفالميزامما الشك فيه أن القوائم المالية لها دور فعال داخل المؤسسة         
 عناصر منفصلة بصفة وتصف معينة، زمنية لحظة في وذلك للمؤسسة المالي للوضع

 فيه وترتب المؤسسة، أداء عن معلومات النتائج حسابات ويوفر .الخصوم وعناصر األصول

 علوماتم الخزينة تدفقات جدول ويقدم .الوظيفة حسب أو الطبيعة حسب واألعباء اإليرادات
 ريقةالط وهي القائمة هذه إلعداد طريقتين وهناك النقدية، والمدفوعات المتحصالت عن

 المتحصالت من أو الربح صافي من انطالقا سواء المباشرة غير والطريقة المباشرة

 في ثرتأ التي للحركات حليالت الخاصة األموال تغيرات جدول ويشكل .النقدية والمدفوعات
 .للمؤسسة الخاصة األموال رؤوس منها تتكون التي الفصول من فصل كل

 .كرذال قةالساب المالية القوائم لفهم مفيدة أو هاما طابعا تكتسي معلومات المالحق وتضم

 : الميزانية أهمية-1

 أهمية تبرز المؤسسة، أصول في االستثمارات ومقدار طبيعة عن معلومات توفر         

 .المؤسسة أصول صافي على المالك وحق لدائنيها المؤسسة أو التزامات حيث من الميزانية

 :2يلي لما أساس توفير طريق عن التقرير المالي عملية في مساهمتها خالل ومن
 العائد معدالت حساب -

 المؤسسة في المال رأس هيكل تقييم -

 .المؤسسة في المالية والمرونة السيولة درجة تقدير -
 تدفقاتال وتقدير المؤسسة لها تتعرض التي المخاطرة درجة على الحكم أجل فمن وبالتالي

 ومرونتها ةالمؤسس سيولة مدى وتحديد الميزانية تحليل يجب فإنه المستقبل، في لها النقدية
 المالية .

 : النتائج حسابات أهمية-2

 يقيس الذي التقرير فهو المالية، القوائم بين من أهمية األكثر يعتبر النتائج حساب إن           
  : من عتنب القائمة هذه أهمية فإن وعليه الزمن، من محددة لفترة المؤسسة عمليات نجاح

 .المستقبل في المؤسسة لدخل دقيق بشكل بالتنبؤ تساعد -

                                                             
 القرار 19،نفس المرجع أعاله ، رقم المادة  1.2301 ص: 38.

 . 224ص: نفس المرجع أعاله ، ،المتوسطة المحاسبة السلطان، المحمد وسلطان حجاج حامد أحمد تعريب ويجانت، جيري كيسو، دونالد2
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 .نقدية لمبالغ المشروع استالم إلمكانية األفضل التقييم في تساعد -

 .وجه أفضل على استخدامها تم قد االقتصادية المصادر أن من التأكد في تساعد -

 : خزينةال التدفقات قائمة أهمية-2

 عن ضوحاو أكثر معلومات تقدم أنها حيث منالخزينة  التدفقات قائمة أهمية تبرز        

 واستخدام مصادر

 تلك أن إذ جدا، مختصرة بصورة والميزانية النتائج حسابات من كل تعرضها والتي األموال،
 أو منفردة– السابقتين القائمتين من أي تعرض ال ولكن االستحقاق، أساس على تعد القائمتين

 واستخدامات مصادر أو والخارجة، الداخلة النقدية التدفقات لكل التفصيلي الملخص -مجمعة

 .1الفترة خالل النقدية
 التدفقات تقييم في األخرى واألطراف والدائنين المستثمرينالتدفقات الخزينة  قائمة وتساعد  

 النقدية تقييم في تساهم كما الفعلية، خزينةال التدفقات عن معلومات وتوفر المستقبلية، خزينةال

 المتوقع النمو تمويل على القدرة ومدى االستثمارات، وتمويل التوزيعات لسداد المتوفرة
 الدخل صافي بين االختالف أسباب تحديد في وتساعد الداخلية، المصادر من للمشروع

 المهمة األسئلة عن األجوبة تقدم النقدية قائمة التدفقات فإن اوهكذ .خزينةال التدفقات صافيو

 : 2التالية
 ؟ الفترة خالل النقدية أتت أين من -

  ؟ الفترة خالل النقدية استخدمت المجاالت أي في -

 ؟ الفترة خالل النقدية رصيد في الطارئ التغير هو ما -

 

 

 الخاصة األموال تغيرات قائمة أهمية-4
 والميزانية، النتائج لحسابات ربطها من الخاصة األموال تغيرات قائمة أهمية تنبع        

 الدورة خسائر أو أرباح صورة في متمثال النتائج حسابات عن التغير الناجم عن فتفصح

 تؤثر التي التيارات برصد تقوم كما المحتجزة، األرباح في تغير من عنه ينجم وما المالية
 آخر في الخاصة األموال إلى وصوال المالية الدورة أول من الخاصة األموال بنود على

 3. الدورة

 
 

 
 

 

 
 

                                                             
 .27 ص: ،أعالهنفس المرجع  الشلتوني،زهدي  فايز1
 العربية المملكة الرياض، للنشر، المريخ دار. المحاسبة نظرية فال، محمد ولد وإبراهيم كاجيجي أحمد علي خالد شرويدر تعريب ريتشارد2

  ،  2006 السعودية،

 . 287 ص:
 .23 ص: نفس المرجع أعاله ، الشلتوني، زهدي فايز3
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 : الفصل األول اتمةخ

 ؤولياتمسمفهوم التدقيق الخارجي و إلى تطرقنا للدراسة النظري اإلطار ضوء على       

 كما دميها،ومستخ خصائصهاو المالية القوائم مفهومباإلضافة ل  عاتقه على تقع التي المدقق
  وأهميتهاعرضهاقواعد  تناولنا

 فبهد االستقصاء على تقوم المعلومات من لمجموعة فحص عملية التدقيق الخارجي إن 

 حتياجاتا تعكس والتي عليها، المتعارف للمعايير وفقا المالية القوائم سالمة من التحقق
 الحكم في لمساعدتهم المعنية لألطراف الرأي هذا إيصال المعروضة القوائم تلك مستخدمي

 عن مستقال يكون بحيث ،مستقل مدقق طرف من تتم المعلومات هذه ونوعية جودة مدى على

 تجاه لتزاماتهوا مسؤولياته خالل من الدولية والمعايير القانون يحدده ما وفق يعمل .إدارتها
 .مهنته ألداء تقصريه عند قانونية مسألة من له يتعرض وما المؤسسة،

 للمؤسسة المالية الوضعية وتبين المحاسبي النظام مخرجاتتمثل ف المالية القوائمأما        

 القوائم تتضمن الغير تجاه المؤسسة وديون الحقوق تبين التي والبيانات المعلومات وتوفر
 األموال تغيرات جدول الخزينة، سيولة جدول النتائج، حسابات الميزانية، من كل المالية

 المالي للوضع تصوير هي فالميزانية لمستخدميها بأهميتها وتتميز المالحق، ، الخاصة
 وعناصر األصول عناصر منفصلة بصفة وتصف معينة، زمنية لحظة في وذلك للمؤسسة

 اإليرادات واألعباء فيه وترتب المؤسسة، أداء عن معلومات النتائج حسابات ويوفر الخصوم

المتحصالت  عن معلومات الخزينة تدفقات جدول ويقدم الوظيفة حسب أو الطبيعة حسب
 والطريقة المباشرة الطريقة وهي القائمة هذه إلعداد طريقتين وهناك النقدية، والمدفوعات

 ويشكل النقدية والمدفوعات المتحصالت من أو الربح صافي من انطالقاسواء  المباشرة غير

 التي الفصول من فصل كل في أثرت التي للحركات الخاصة تحليال األموال تغيرات جدول



لنظري للتدقيق الخارجي اإلطار ا                                                      الفصل األول

 القوائم المالية و
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 هاما طابعا تكتسي معلومات المالحق وتضم للمؤسسة الخاصة األموال رؤوس منها تتكون

 .كرذال السابقة المالية القوائم لفهم مفيدة أو

ار الية وإظهقيق الخارجي والقوائم المالفصل الموالي سنقوم بربط كل من التد أما         
 .اثر المدقق الخارجي على القوائم الماليةالعالقة الرابطة بينهما و
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القوائم المالية على تدقيق ال اثر :مقدمة الفصل الثاني 

 صبلة باعتماد ادلتغَتة البيئة ىذه ظل يف العمل إمكانيات يتيح نظري بأساس يتمتع متطور كعلم احلسابات تدقيق
 األىداف وربديد ذلا، ادليداين العمل وتدعم النظري اجلانب من تدقيق احلسابات عليها يقوم الذي الفروض من

 .األىداف ىذه لتحقيق ادلطلوبة والتقنيات الوسائل ربديد أجل من منها ادلرجوة
 تسجيلها مت قد ادلالية العمليات صبيع إن من دكالتأ حيث من ، اخلارجي التدقيق أىداف ربقيق يف الفاعلية تتمثل
 مع بالدواتر، الواردة للبيانات مطابقة ادلنشورة ادلالية البيانات وان عاماً، قبووً  ادلقبولة احملاسبية وادلبادئ للقواعد ووقاً 

 أدلة إىل استناداً   ، قصد بدون منها  كان ما أو بقصد منهاكان  ما سواء والتالعب والغش األخطاء تشافكا
 مدى عن زلايد وٍت برأيليتمكن باخلروج اليت يتم صبعها من طرف ادلدقق اخلارجي ادلالئمة، الكاويةاإلثبات 

 .معُت تاريخ  يفالنقدية والتدوقات األعمال ونتيجة ادلايل للمركز سبثيلها وحقيقة ادلالية البيانات عدالة
 ادلطلق وليس ادلعقول التأكيد دبثابة يكون الرأي وىذا عاما، قبوو وادلقبولة ادلطبقة احملاسبية للمعايَت ووقا 

 احملاسبة دلبادئ ادلالية القوائم مطابقة مدى ومن اجلوىرية، التحريفات من ادلالية القوائم خلو مدى عن
 . عليها ادلتعارف

من خالل الفصل إيل تدقيق القوائم ادلالية عناصر احلسابات واألحداث الالحقة  ىذا  يفسنتطرق ذلك خالل من
اكتشاف األخطاء و الغش  الذي يؤثر على نتيجة  والتأكد من صحة تطبيق ادلبادئ احملاسبية اإلثبات أدلة صبع

 .السنة ادلالية وأخَتا رأى ادلدقق كأداة لتعبَت عن مدى مصداقية القوائم و نتيجة السنة ادلالية 
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 تدقيق عناصر القوائم المالية  :المبحث األول 

احلقيقية للمؤسسة ،من خالل قوائم  من اجل احلصول على معلومات زلاسبية ذات مصداقية ومعربة عن الوضعية
مالية ختامية تعكس وضعيتها عناصر حسابات األصول واخلصوم وحسابات النتائج وبالتايل ينبغي على كل عنصر 

 1 : يعكس األيت أن

.  كل العمليات ادلتعلقة بو قد مت تسجيلها زلاسبياأن يعٍت :الكمال - 

. يعٍت الوجود الفعلي للعناصر ادلعينة : الوجود- 

. يعٍت حق ادلؤسسة يف كل العناصر والتزامات بالنسبة لعناصر اخلصوم :الملكية -

 الشكل على اوقتصادي الواقع تغليب مبدألكن على أساس ادلبادئ احملاسبية يف النظام احملاسيب ادلايل ىناك 
 ينبغي أنو القانوين، الشكل على ادلايل الواقع تغليب مبدأ يقر حبيث اجلزائر يف جديد ادلبدأ ىذا يعترب القانوين
 ديكن ادلبدأ ىذا خالل ومن القانوين الظاىر حسب وليس ادلايل الواقع حسب اوقتصادية األحداث مع التعامل
 .ادليزانية عناصر ضمن اإلجيار قرض تسجيل

.  أي كل األرصدة ادلتعلقة بالعناصر قد مت تقييمها بشكل السليم :التقييم -

.  كل العمليات احملاسبية قد مت تقييدىا بشكل سليم أنيعٍت : التسجيل المحاسبي- 

 :كما يلي ادلالية القوائم عناصروالتايل وعلي ادلدقق  التأكد من كل ىذه اخلصائص على مستوى كل 

التحقق من األصول الثابتة والمخزونات :المطلب األول 

 التحقق من األصول الثابتة :الفرع األول 

تشتمل ىذه النقطة على عناصر اوستثمار ذبهيزات اإلنتاج ذبهيزات اجتماعية هتيئات وتركيبات  إن ىذه العناصر 
تعترب قليلة احلركة احملاسبية يف ادلؤسسة كوهنا سبتاز  بالدوام لعدة سنوات داخلها عدا تسجيل اوىتالكات السنوية  

. بعض التنازوت اليت زبص جزء من عناصرىا ادلقابلة وستعماذلا أو

                                                           
اإلطار النظري و ادلمارسة ادلهنية ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،المراجعة و تدقيق الحسابات،زلمد التهامي طواىر و مسعود صديقي ،  1 

 .148:،ص2003 اجلزائر ،
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انطالقا شلا سبق ديكن أن القول بان التحقق من ىذه األصول يعترب سهال بالنسبة للمدقق مقارنة ببقية العناصر 
السابقة ،ولكن مع األخذ يف احلسبان أن اوستثمارات سبثل نسبة كبَتة من ادليزانية ، وأي  تغيَت أوخلل ويها تؤثر 

. على ادلصداقية بالنسبة للميزانية 

وبالتايل وان ادلؤسسة أن ربضر رلموعة من الوثائق وادللفات من اجل ضمان وتسهيل السَت احلسن للعمل 
 1:كاأليت 

  حيث انو انطالقا من ملفات اوستثمارات يتم إعداد ادليزان: (لالستثمارات )الميزان الفرعي المساعد 
. الفرعي

إن خصوصية اوستثمارات قيد التنفيذ تتمثل يف كوهنا غَت شلتلكة ،وذلذا السبب : ميزان االستثمارات قيد التنفيذ
. يف ملف خاص وحده  وان ىذا النوع من اوستثمارات الغَت مكتملة يتم مسكها و معاجلتها 

 أن ىذا اجلدول ديكن من تتبع و وحص الزيادة يف اوستثمارات و كذلك و :جدول االستثمارات الجديدة 
 :و سيتم التطرق لتدقيق  اوستثمارات من خالل كل من اجلوانب التالية .مًتاكم اوىتالكات

 الكمال  :أوال 

يقوم ادلدقق يف ىذا العنصر بالتأكد من أن ادلعلومات ادلقدمة يف القوائم ادلالية اخلتامية و بالنسبة لكل عنصر 
تعكس الواقع احلقيقي ذلا ، وذلك من خالل التأكد من األرصدة األولية و القيام بالتدقيق  أدلستندي و احلسايب  
للتأكد من تسجيل كل اإلضاوات اجلديدة للعنصر، وحذف كل التنازوت خالل الدورة مع تتبع خطوات ادلعاجلة 
احملاسبية للحصول على احلكم النهائي للمعلومات احملاسبية ادلقدمة على العنصر و تسجيلها ،و مدى ربميل كل 

.  عنصر لألعباء ادلتعلقة بو وعدم ربميلو للمصاريف األخرى 

 الملكية  :ثانيا 

يتأكد ادلدقق من ملكية ادلؤسسة لألصول الثابتة ادلسجلة يف دواتر وسجالت ادلؤسسة واليت ىي ظاىرة يف القوائم 
 .التدقيقادلالية من خالل وواتَت الشراء، أو عقود تثبت ملكية األصل موضوع 

 
                                                           

1
 A.hamani،l’audit comptable et financier ،berti édition،Alger،1999،p p :71-72. 
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التقييم  :ثالثا 

إن اوستثمارات تسجل يف احملاسبة بتكلفة شرائها،أما تلك اوستثمارات ادلنشاة من طرف ادلؤسسة يف حد ذاهتا ، 

 1.وانو يتم تسجيلها زلاسبيا بالتكلفة احلقيقية وصلازىا من طرف ادلؤسسة 

 ثابتاىتالك )ويتم ذلك عن طريق التأكد من صحة احلساب وتسجيل اىتالكاتو تبعا لطرق اوىتالك احملدد 
ومراعاة الثبات يف استخدام طرق اوىتالك من سنة األخرى  ،وكذلك طرق تقييم على أساس (،متزايد أو متناقص

 .سعر السوق 

 التسجيل المحاسبي   :رابعا 

 يعمل ادلدقق على التأكد من أن ادلعاجلة احملاسبية سبت ووق ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها وادلقبولة قبوو عاما،و
.  كل الوثائق ادلثبتة ذلذه التسجيالت موجودة ومراوقة معوإن

التحقق من المخزونات  :الفرع الثاني  

تشمل ادلخزونات على كل العناصر اليت سبر على ادلخزن ،سواء ادلنتجات التامة أو النصف ادلصنعة أو ادلشًتيات 
 من ىذه العناصر دققيتحقق املأن ادلخصصة لتموين العمليات اإلنتاجية  كادلواد األولية ،والتايل وانو من الضروري 

. نظرا لكون ىذه العناصر تعترب ذات حركة كبَتة ومستمرة 

 2:وويما يتعلق بالبضاعة وادلدقق يهدف من خالل تدقيق البضاعة إيل ربقيق ما يلي 

. التأكد من الوجود الفعلي للبضاعة بأخر ادلدة واحلالة ادلوجودة عليها بتاريخ أول ادلدة - 

. التأكد من ملكية ادلنشاة للبضاعة اليت أدرجت ضمن قوائم اجلرد -

التأكد من صحة تطبيق ادلبادئ احملاسبية السليمة يف تقييم بضاعة أخر ادلدة كمبدأ سعر تطبيق السوق أو - 
. أيهما اقل ،ومبدأ ثبات ادلبادئ احملاسبية * التكلفة

                                                           
1
 M.Belaiboud ،guide pratique d’audit financier et comptable la mission des livres ،Alger،1982، p41. 

. 49: ،الناحية العملية ،نفس ادلرجع أعاله ،صعلم تدقيق الحساباتخالد امُت عبد اهلل ، 2
ىو سعر الشراء احلاضر يف تاريخ إعداد القوائم ادلالية ،أي ما يدوع شبنا لشراء بضائع شلاثلة للموجود يف دبخازن ادلنشاة يف تاريخ اجلرد ، أما سعر :سعر السوق *

التكلفة ويقصد بو شبن التكلفة الفعلي او التارخيي و يتضمن شبن الشراء الفعلي ادلوضح بالفاتورة مضاوا إليو صبيع ادلصاريف اليت تنفق على البضاعة حىت تصبح معدة 
  .للبيع
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 : ذلذا العنصر تتم من خالل النقاط التالية تدقيقوبالتايل وان عملية ال

الكمال  :أوال 

 يقوم ادلدقق بالتحقق من أن ىذه ادلعلومات ادلدة، لذاتظهر القوائم ادلالية معلومات زلاسبية حول سلزون أخر 
 أن كل العمليات ادلتعلقة بادلخزون مت تسجيلها زلاسبيا ومل يلمسها  سليمة، مفادىاكانت ووق معاجلة زلاسبية 

أي حذف أو نسيان من طرف احملاسب ،ليكون للمدقق احلجة على التأكيد بصحة ادلعلومات اليت يولدىا ىذا 
 . تدقيق سبثيلها للعنصر موضوع الىالنظام ومد

الوجود  :ثانيا 

 ادلدقق إيل التأكد من أن ادلخزون موجود وعال ،من خالل التحقق من أن ادلخزون موجود وعال بادلخازن يسعى
وذلك بالوقوف على عملية اجلرد وتوجيهها ووق ما تنص عليو التشريعات ادلعمول هبا ،كما يعمل على التأكد من 

أن كل عنصر من عناصر ادلخزون يواوق التسجيل على القائمة النهائية للعناصر ادلخزنة ،و أن يقوم أشخاص  

. آخرون بعملية اجلرد وإعداد القائمة النهائية واليت ينبغي تأشَتىا من طرف شخص سلول لو ذلك قانونيا

الملكية   :ثالثا 

 أن يتأكد من ملكية  دققتعترب عناصر ادلخزونات داخل ادلؤسسة ملك ذلا حىت يثبت العكس،لذلك وعلى امل

العمليات ادلختلفة وادلتعلقة بادلخزون ،كما جيب أن يتأكد من ملكية  تدقيق ادلؤسسة للعناصر ،انطالقا من 

. ادلؤسسة للعناصر ادلخزنة خارجها 

 التقييم  :رابعا 

ينبغي على ادلدقق أن يتأكد من صحة التقييمات اليت قامت هبا ادلؤسسة من خالل التأكد من ثبات طرق تقييم 
. ادلخزونات من سنة ألخرى ، وتبٍت طريقة واحدة لتقييم ادلخرجات من ادلخزونات 
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 التسجيل المحاسبي  :خامسا 

يسعى ادلدقق إيل التأكد من أن كل العمليات ادلتعلقة بادلخزونات قد مت تسجيلها زلاسبيا ووق الطرق ادلتعارف 
.  التسجيل موجودة وعال ومروقة بوذاعليها وادلقبولة قبوو عاما ،وأن كل الوثائق ادلدعمة لو

 التحقق من الحقوق والديون واألموال المملوكة :المطلب الثاني 

 التحقق من الحقوق والديون :الفرع األول 

حيث جيب على ادلدقق التحقق من احلقوق و الديون ومن أرصدهتا ،كاحلقوق اليت تتكون مثال من حسابات  

،والديون اليت تتكون من الديون القصَتة  ،احلسابات األخرى العمالء وحسابات اخلزينة ،الصندوق،البنك

 1: والطويلة األجل،ويتم تدقيق النقدي بالبنك مثال من خالل النقاط التالية طوادلتوس

 . احلصول على كشف حساب ادلشروع لدى البنك -
 .(ادلقاربة البنكية )إعداد مذكرة تسوية البنك  -
 .إجراء قيود التسوية الالزمة بناء على مذكرة تسوية البنك  -
 .التدقيق  احملاسيب و ادلستندي حلساب البنك يف دواتر ادلشروع  -

 :و ديكن أن يتحقق ادلدقق من رلمل ىذه لعناصر من خالل النقاط التالية 

الكمال  :أوال 

تظهر ادلعلومات ادلقدمة من طرف ادلؤسسة إيل مستعمليها ،معلومات حول الديون واحلقوق ادلتعلقة هبا من خالل 
إظهار األرصدة ادلالية لكل حساب على حدا ،انطالقا من تفاعل العمليات ادلختلفة سواء سلبا أو إجيابا ، 

أن يتحقق من التسجيل احملاسيب لكل العمليات من  واخذ الرصيد األويل لكل حساب ،لذا وجب على ادلدقق
. اجل احلصول على ادلعلومات صحيحة وصادقة 

 

                                                           
1
  .52:،ص1999 ،الناحية العملية ،دار وائل للنشر،عمان،علم تدقيق الحساباتخالد أمُت عبد اهلل،  
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 الوجود  :ثانيا 

يعمل ادلدقق على التأكد من الوجود الفعلي للحقوق والديون من خالل القيام بادلقارنات الضرورية ،بينما ىو 
مسجل زلاسبيا وما ىو مسجل عند الغَت ،كاعتماد طريقة ادلصادقات من طرف العمالء وادلوردين من اجل 

. الوقوف على األرصدة احلقيقة  من طرف ادلدقق 

 الملكية  :ثالثا 

  تكون شيء أي تتعلق هبا ،وال يصح تسجيل أنإن احلقوق والديون ادلسجلة يف سجالت ودواتر ادلؤسسة حيب 
. ادلؤسسة طروا ويو 

وبالتايل وانو على ادلدقق أن يتأكد من أن كل الديون واحلقوق ادلسجلة يف القوائم ادلالية اخلتامية ذلا عالقة مباشرة 
. مع ادلؤسسة والديون التزام عليها واحلقوق حق ذلا 

 التقييم :رابعا 

يستعمل ادلدقق التدقيق  أدلستندي والتدقيق  احلسايب من اجل الوقوف على تقييم احلقوق والديون للمؤسسة  

اعتماد أي طريقة أخرى معتمدة من وووق طرق معتمدة للتقييم ،كان يعتمد طريقة التقييم ووق سعر السوق  
. طرف ادلؤسسة ،وكذلك من طرف اجلهة األخرى  سواء ادلدينة او الدائنة للمؤسسة 

 التسجيل المحاسبي   :خامسا 

الطرق احملاسبية   ووق  حيب التأكيد على أن يتم تسجيل العمليات احملاسبية ادلتعلقة باحلقوق و الديون و معاجلتها

ادلتعارف عليها و ادلقبولة قبوو عاما ، من اجل أن يستند ىذا التسجيل إيل رلموعة كاوية من أدلة وقرائن اوثباث  
.  لتربر العملية احملاسبية والتسجيل 

التحقق من األموال المملوكة  :الفرع الثاني 

إن تفكَت ادلستثمرين بالنشاط واوستثمار يف القطاع معُت يؤدي و زلالة إيل إنشاء مؤسسة بشكل قانوين  

معروف،وبعقد تأسيس يضمن حقوق كل األطراف ادلسامهة ويها ،وفي ىذا اإلطار يقدم ادلسامهون أمواذلم   
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دقق وتقسم إيل أسهم تكون حصة كل واحد منهم بقدر مسامهتو وحيدد يف ظلها عدد أسهمو ،لذا وجب على امل
التحقق من أسهم الشركاء وعددىا ومن تقييمها بشكل سليم وتسجيلها دبا يتواوق مع ادلبادئ احملاسبة ،وكذا تتبع 

تداول أسهم ادلؤسسة يف السوق ادلالية والتأكد من التوزيع السليم لألرباح واخلسائر الناذبة عن الدورة موضوع 
.   ،وكذا زبصيص اوحتياطات  دبا يتفق مع قرارات رللس اإلدارة و قانون ادلعمول بو لتدقيقا

 1:التايل ديكن تتبع أحكام عامة للتحقق من األعمال ادلملوكة ىي على النحو التايل بو

 دلعروة راس ادلال وأنواع األسهم تدقيقالتأكد من العقد اوبتدائي والقانون ادلنظم للمؤسسة موضوع ال-
. وحقوق ادلسامهُت من ناحية الربح و رد راس ادلال (شلتازة،عادية )

اإلطالع على قرارات رللس اإلدارة واجلمعية العامة خبصوص التخصيص وزيادة أو زبفيض راس ادلال  وتعديل -
.   حقوق ادلستهلكُت 

يفحص ادلكتتبُت يف األسهم ويطلع على صبيع ادلستندات ادلؤيدة لالكتتاب والتخصيص والسداد الكلي ذلم  - 

.  يتحقق من أن ادلسامهُت قد سددوا ما عليهم اذباه ادلؤسسة -

  .وحص سجل ادلسامهُت والبيانات الواردة ويو،من حيث عدد و قيم شهادات األسهم وكل ما يرتبط بادلسامهُت-

. يف حالة عدم سداد راس ادلال بالكامل ،جيب أن يظهر ذلك يف القوائم ادلالية اخلتامية للمؤسسة -

التأكد من صحة عرض راس ادلال يف ادليزانية أي إظهار راس ادلال ادلصرح بو وراس ادلال ادلصدر وكذلك راس -
. ادلال ادلدووع 

ألعباء  االتحقق من النواتج و:الفرع الثالث  

وتتميز ىذه احلسابات .ادلكونات األساسية حسابات النتائج (حسابات التسيَت )تعًت حسابات النواتج واألعباء
 ،كون ىذه تدقيقبرصيد أويل يساوي الصفر باعتبار أن رصيد السنة ادلاضية و ديكن نقلو إيل السنة موضوع ال

. احلسابات تصف أسلوب التسيَت ادلتبٍت من طرف إدارة ادلؤسسة خالل الدورة نفسها

 
                                                           

157-156: ص زلمد التهامي طواىر ومسعود صديقيت ،نفس ادلرجع أعاله  ،ص 1  
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   1 :وقد حدد ادلخطط احملاسيب الوطٍت تتبع األعباء واإليرادات مع اوخد بعُت اوعتبار 

 قيمتها -
 .طبيعتها -
تاريخ نشأهتا أو حدوثها ،حيث يتم تسجيل التكاليف يف احملاسبة العامة يف تاريخ معروتها بغض النظر  -

 . يتم عادة يف ما بعدأنعن تسديدىا الذي ديكن 
بغض النظر عن ربصيلها والذي ينم  (إصدار الفاتورة )وبنفس الطريقة يتم تسجيلها يف دبجرد ووترهتا 

عادة ويما بعد،أو دبجرد إثباهتا وعلى العموم وان التحقق من ادلعلومات احملاسبية ادلنطوية يف حسابات 
 :النتائج واألعباء يكون عن طريق األيت 

الكمال  :أوال 
 .ونواتجينبغي أن تعرب ادلعلومات احملاسبية عن كل العمليات ادلختلفة و ادلتعلقة هبا سواء كانت أعباء 

وان يتم تسجيلها زلاسبيا لتدخل ضمن ذبهيز البيانات ادلختلفة و ادلتعلقة باحلسابات، كأن تعاجل 
رلموعة من البيانات اليت تتعلق بعمليات بيع سلتلفة قامت هبا ادلؤسسة ومل يدرج ويها بيانات 

أخرى تتعلق بالبيع،ويخلص بعد عملية ادلعاجلة إيل معلومات زلاسبية و تعرب عن الوضعية احلقيقية للنواتج،لذا 
 إلعطاء تدقيقوجب تسجيل كاوة النواتج واألعباء التجهيز كل البيانات ادلتعلقة بالعنصر يف الدورة موضوع ال

. معلومات زلاسبية شاملة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة 
 الوجود :ثانيا 

يعمل ادلدقق يف ىدا اإلطار على التحقق من أن النواتج و األعباء تتعلق مباشرة بادلؤسسة ،أي أن تكون طروا 
ويكون ذلك باستعمال التدقيق  أدلستندي من حيث أن لكل عملية مستند تقوم عليو وأن يتأكد من ، ويها

. الوجود الفعلي للعملية 
 التقييم  :ثالثا 

  أن يتحقق من صحةدققتظهر النواتج واألعباء بأرصدة هنائية يف القوائم ادلالية اخلتامية ،لذلك ينبغي على امل
. تقييمها من حيث تبويبها وصحة معاجلتها وتقييمها ،ووقا لطرق واضحة وثابتة من سنة إىل أخرى

 
                                                           

1
 A .Hamini.opcit.p:131. 
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 التسجيل المحاسبي  :رابعا 
 عامايسعى ادلدقق إىل التحقق من سالمة تسجيل األعباء و النواتج والتقييد بادلبادئ احملاسبية ادلقبولة قبوو 

لك و و ينتظر احملاسب تسوية الدين أو ذإذ جيب تسجيل األعباء و النواتج حال وقوعها ووقا للمستند ادلدعم ل،
. تدقيقاحلق الناتج عن العملية يف الدورة موضوع ال

 .بعد التحقق من القوائم ادلالية يقوم ادلدقق اخلارجي بإعداد تقرير حيتوي على رأيو ويما يتعلق بالتقارير ادلالية -
 موقف المدقق من األحداث الالحقة :المطلب الثالث 

 واحدة  كوحدة المالية القوائم فحص: الفرع األول
 القوائم حول وٍت رأي للمدقق إلبداء بالنسبة كاف ليس حبساب حساب وادلراقبة الداخلية الرقابة نظام تقييم إن

 اوقتناع بأهنا يعطيو والذي السنوية للحسابات ربليلي وحص بإجراء ادلدقق ملزم ىنا وبالتايل واحدة، كوحدة ادلالية
 .نشاطها ونتيجة ادلؤسسة وضعية عن ومنتظمة صحيحة بطريقة تعرب
 1 :إىل يهدف رلملها يف اخلتامية السنوية احلسابات وحص إن
  السنوية احلسابات أن
 .ومنتظمة صحيحة -
 .احملاسبة يف ادلعطيات صبيع مع تتفق -
 .ابو ادلعمول والتنظيمات والقوانُت احملاسبة دلبادئ ووقا مقدمة -
 .احلسابات إقفال لتاريخ الالحقة األحداث اوعتبار بعُت تأخذ -
 جيب األىداف، ىذه ربقيق أجل ومن باستعماذلا للغَت يسمح مالئم بشكل مقدمة الضرورية ادلعلومات كل أن

 :من التأكد دققامل على
 .قانونا عليها ادلنصوص األخرى والقوائم النتائج وحسابات ادليزانية بُت التواوق -
 .احملققة األعمال مع متواوقة الذكر السابقة ادلالية القوائم أن -
 .اخلتامية ادليزانية ورلاميع اخلتامي ادلراجعة ميزان رلاميع بُت التواوق -
 .قبلها اليت اخلتامية وادليزانية ادلراجعة زلل ادلالية للسنة اووتتاحية ادليزانية بُت التواوق -
 

                                                           
1 ATH guides، Audit financier : guide pour l’audit de l’information financière des 
entreprises et organisations، Clet، Paris، 2ème édition، 1987، p: 133. 
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 الميزانية تاريخ إقفال بعد ما األحداث فحص :الفرع الثاني
 تقرير تاريخ) التدقيق  إجراءات انتهاء وتاريخ ادليزانية  إقفالتاريخ بُت تقع أحداث ىي ادليزانية بعد ما األحداث

 .التدقيق زلل للسنة ادلالية القوائم يف عنها اإلوصاح جيب أو ادلالية القوائم على مباشر تأثَت ذلا ويكون ،(ادلدقق
 ادلالية القوائم على ومؤثر ىام ىو ما على للتعرف ادليزانية بعد ما أحداث وحصدقق امل على جيب لذلك

 : 1مها األحداث ىذه من بنوعُت دققامل ويهتم .للمؤسسة
 وذلك مستعملة غَت ثابتة أصول بيع مثل وتسويتها، تعديلها وجيب ادلالية القوائم على مباشر تأثَت ذلا أحداث- 
 .الدوًتية القيمة صايف عن تقل بقيمة التالية السنة أوائل يف
 القوائم ىذه تروق مالحظات شكل على عنها اإلوصاح ولكن ادلالية القوائم على مباشر تأثَت ذلا ليس أحداث- 

 احتفاظ استمرار مع األجل قصَتة لالستثمارات السوقية القيمة يف كبَت اخنفاض مثل ومالئماً، ضرورياً  يعترب
   .ابو ادلؤسسة

 اإلضافية والمعلومات المالية القوائم تقديم فحص -
 ىذه وتتعلق .ومعقول كاف واجلوىرية اذلامة احلقائق عن ادلالية القوائم إوصاح أن من ادلدقق يتأكد أن ذلك ويعٍت

 سبيل على ذلك من .هبا الوارد التفصيل ومدى ادلستخدمة وادلصطلحات وتبويبها ادلالية القوائم بشكل احلقائق
 2:يلي  ما ادلثال

 كما ادلالية، بالبيانات تلحق إضاوية معلومات بواسطة ضرورياً  ذلك كان إذا البنود وتصنيفات قيم إيضاح جيب- 
 .منفصلة بصورة ربديدىا جيب بل أخرى، بنود مع اجلوىرية البنود مقاصة أو دمج عدم جيب
 .السابقة بالفًتة اخلاصة ادلقارنة أرقام ادلالية البيانات تظهر أن جيب- 
 .األصول ملكية على قيود أي عن اإلوصاح جيب -
 الالحقة األحداث بشأن دققالم  واجبات-
 العام هناية حىت ىي معينة  مدةتغطي، ادلستقل اخلارجي احلسابات دققمل ادلنشأة إدارة تقدمها اليت ادلالية القوائم إن

 تاريخ من ادلدة إن .ادلالية السنة انتهاء من أسابيع بعد إو للنشر جاىزة تكون و ولكنها ،تدقيق ال موضوع ادلايل
 إجراءات جلنة قسمت ولقد ،  الالحقة األحداث وًتة تسمى ونشرىا صدورىا تاريخ إىل ادلالية القوائم عمل

 :أنواع ثالثة إىل األحداث ىذه القانونيُت للمحاسبُت األمريكي للمجمع التابعة ادلراجعة

                                                           
 .43 :ص ، 1999 الرابع الربع ،( 112 ) العدد ،القانونيين للمحاسبين العربي مع مجلة ،المراجعة عملية استكمال جربوع، زلمود يوسف 1
 .149 - 148 :ص ص  ، 1999 األردن، ، عمان والتوزيع، للنشر صفاء دار األوىل، الطبعة ،للحسابات الحديث التدقيق صبعة، حلمي أضبد 2
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 لها ليس والتي المالية القوائم لعمل الالحقة األحداث على الحساباتدقق م مسئولية -
 1تدقيقال موضوع ةالعام حسابات على مباشر تأثير
 على مباشر تأثَت ذلا ليس واليت ادلالية القوائم لعمل الالحقة األحداث على مسئووً  احلسابات  مدققيعترب كما

 ادلالية، القوائم دلستخدمي األحداث تلك عن اإلوصاح جيب ولكن ،التدقيق موضوع ةالعام حسابات
 حصول أو كبَتة، بكميات وسندات أسهم شراء أو أخرى، شركة مع اوندماج جديدة، شركة شراء مثل

 .أخرى طبيعية كوارث أو حرائق أو ويضانات
 محاسبية طبيعة لها ليس والتي المالية القوائم لعمل الالحقة األحداث على الحسابات دققم وليةؤمس-

 لعمل الالحقة لألحداث بالنسبة اإلوصاح عدم أو اإلوصاح مدى تقدير ادلستقل اخلارجي احلسابات دققم على
 دعائية حبملة القيام أو ادلنتجات، شكل تغيَت ذلك على األمثلة ومن زلاسبية طبيعة ذلا ليست واليت ادلالية القوائم
 .ادلنشأة إدارة يف ىامة تغيَتات أو ادلنتجات، لًتويج

 دققالم تقرير تاريخ حتى تقع التي لألحداث بالنسبة -
 زلاضر قراءة شخصت قد الالحقة األحداث أن من للتأكد بوضعها اإلدارة قامت اليت اإلجراءات وحص

 عن واوستفسار الفًتة، تاريخ بعد ادلنعقدة التنفيذية واللجان التدقيق وجلان اإلدارة ورللس ادلسامهُت اجتماعات
 .الوقت ذلك حىت زلاضرىا تتوور و واليت اوجتماعات يف مناقشتها سبت اليت األمور
 وتقارير النقدي التدوق وتوقعات التقديرية ادلوازنات وكذلك للمنشأة، ادلتوورة الفعلية ادلالية البيانات أحداث قراءة

 أو الشفوية اوستفسارات توسيع أو اوستفسار ومناسبة ضرورية ويو تعترب اليت بالقدر العالقة، ذات اإلدارة
 .وادلطالبات الدعاوى  عن ادلنشأة زلامي من السابقة التحريرية

 البيانات على تأثَت ذلا يكون قد واليت حدثت وحقة أحداث أية ىناك كانت إذا ويما اإلدارة من اوستفسار
 .ادلالية
 :المالية البيانات إصدار وقبل دققالم تقرير تاريخ بعد المكتشفة للحقائق بالنسبة -
 على جوىري بشكل تؤثر قد واقعة على ادلالية البيانات إصدار قبل ولكن تقريره تاريخ بعد دققامل إطالع عند

 اإلدارة مع األمر دبناقشة يقوم وأن تعديل، إىل حاجة يف ادلالية البيانات كانت إذا ما دراسة جيب ادلالية، البيانات
 باإلجراءات القيام دققامل على ادلالية، البيانات بتعديل اإلدارة قيام وعند الظروف، تلك يف ادلناسب اإلجراء وازباذ

                                                           
 ، دور المراجع الخارجي في تقييم أدلة اإلثبات إلبداء الرأي على القوائم المالية وفقا لمعايير المراجعة الدوليةىاين ورحان الزايغ ،مذكرة ماجستَت بعنوان 1

 .112-111:،ص2006،اجلامعة اإلسالمية بغزة ،
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 اجلديد التقرير يؤرخ وو ادلعدلة، ادلالية البيانات حول جديد بتقرير اإلدارة وتزويد الظروف، تلك يف الضرورية
 دسبدي جيب وإنو لذلك وووقاً  ادلعدلة، ادلالية البيانات على وادلواوقة التوقيع تاريخ يسبق بتاريخ دققللم

 إشعار عليو جيب ادلنشأة، إىل تقريره أرسل قد دققامل كان إذا أما .للمدقق اجلديد التقرير إىل  تاءاراإلج
 إىل هبا ادلتعلق وتقريره ادلالية البيانات إصدار بعدم ادلنشأة إدارة يف النهائية ادلسؤولية يتحملون الذين األشخاص

 تقريره، على اوعتماد دلنع ادلناسبة اإلجراءات ازباذ عليو جيب وإنو وحقاً  البيانات نشر حالة ويف الثالثة، األطراف
 .زلاميو عن الصادرة مسؤولياتو وعلى القانونية دققامل حقوق على ادلتخذ اإلجراء ويعتمد

 1المالية البيانات إصدار بعد المكتشفة للحقائق بالنسبة -
 قد كانت واليت تقريره تاريخ يف موجودة كانت واقعة على ادلالية البيانات إصدار وبعد ،دققامل إطالع حالة يف

 لتعديل حاجة ىناك كانت إذا ما دراسة عليو جيب احلالة ىذه وفي التاريخ، ذلك يف هبا علم إذا قيامو تسبب
 .الظروف تلك يف ادلناسب اإلجراء ازباذ ضرورةو اإلدارة مع األمر دبناقشة قيامو مث ادلالية البيانات

 الظروف تلك يف الضرورية التدقيق بإجراءات القيامدقق امل على جيب ادلالية، البيانات بتعديل اإلدارة قيام وعند
 تقرير مع سابقاً  الصادرة ادلالية البيانات استلمت جهة أية إعالم من للتأكد اإلدارة ازبذهتا اليت اخلطوات ووحص

 التقرير ويؤرخ ادلعدلة، ادلالية البيانات حول جديد تقرير بإصدار قيامو مث ومن مت الذي والتعديل هبا، ادلروق دققامل
 .ادلعدلة ادلالية البيانات على ادلواوقة تاريخ يسبق و بتاريخ اجلديد

 الصادرة ادلالية البيانات استلمت جهة أية إعالم من للتأكد الضرورية اخلطوات بازباذ اإلدارة قيام عدم حالة ويف
 بوجود دققامل يعتقد اليت الظروف يف ادلالية البيانات بتعديل قيامها عدم وكذلك هبا، ادلروقدقق امل تقرير مع سابقاً 

 بأنو ادلنشأة إدارة يف النهائية ادلسؤولية يتحملون الذين األشخاص إشعاردقق امل على جيب وإنو تعديلها إىل احلاجة
 القانونيةدقق امل حقوق على ادلتخذ اإلجراء ويعتمد تقريره، على مستقبالً  اوعتماد دلنع ادلطلوب اإلجراء سيتخذ
 وإصدار احلالية البيانات تعديل الضروري من يكون و وقد ىذا .زلاميو عن الصادرة والتوصيات مسئولياتو وعلى

إوصاحا  البيانات ىذه تتضمن أن بشرط التالية، للفًتة ادلالية البيانات صدور قرب حالة يف جديداً  تقريراً  دققامل

 .ادلوضوع حول مناسباً 
 
 

 
                                                           

114-113: صىاين ورحان الزايغ،نفس ادلرجع أعاله،ص 1
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القوائم المالية  على تدقيق ال اثر :المبحث الثاني 

 ادلايل ومركزه دلشروعالسنة ادلالية  نتيجة على ادلالية القوائم دولة مدى على تأثَتلتدقيق القوائم ادلالية           
 اوعتماد ومدى ادلالية والقوائم البيانات صحة من التأكدحيث يقوم ادلدقق اخلارجي جبمع أدلة إلثبات كاوية 

 وبراىُت أدلة إىل استنادا وٍت رأي إبداء احملاسبية؛ والسجالت الدواتر يف واألخطاء الغش حاوت عليها اكتشاف
  .ادلالية القوائم وشرعية صدق عن

أدلة اإلثبات لتدقيق القوائم ادلالية  : المطلب األول
 من اوستفسارات وادلالئمة الكاوية اإلثبات أدلة للحصول وتقييم الواجبة ادلهنية العناية بذل ادلدقق اخلارجي يقوم

 خالل اوعتيادية أعماذلا دلزاولة ادلنشأة استمرارية من والتأكد القناعةدقق امل تعطي واليت وادلالحظات وادلصادقات
  .القادمة الفًتة
 اإلثبات أدلة: األول الفرع
 الفرد عليو يعتمد ما كل سبثل كوهنا يف صبيعها تشًتك أهنا إو اإلثبات أدلة تناولت اليت التعاريف تعدد رغم

 السليم اإلعتقاد تكوين يف ادلسامهة وبالتايل الربىان تقدم وهي ، عليو متنازع موضوع عن معُت حكم إىل للوصول
 والنزاعات ادليول على تعتمد اليت األحكام بعكس ، موضوعية أسباب على القائم ادلطلوب احلكم وإصدار
 .آلخر شخص من زبتلف شخصية عناصر وكلها القرار، ينفذ من وتنبؤات والعادات واآلمال
 ادلفتاح وهي مث ومن ، اإلعتقاد رلرد وليس ادلعروة حد إىل بالتأكد للوصول الكفيلة بالوسائل سبدنا اليت ىي واألدلة

 1 .الواقع مع ادلطابقة تعٍت اليت احلقيقة إىل
 زلتوى تأكيد إىل سعيو إطار ويف ، ادلالية القوائم عدالة حول احملايد الفٍت الرأي إلبداء ادلالئم األساس وضع بغرض
 .واحد آن يف وادلالئمة الكاوية اإلثبات وقرائن األدلة من رلموعة جبمع مطالب ادلدقق وإن ، النهائي تقريره
  اإلثبات أدلة أنواع

 ويما حصرىا ديكن واليت ، أمهها إستخدام للمدقق ديكن أنو غَت سلتلفة أشكاو التدقيق يف اإلثبات أدلة تأخذ قد
 :يلي

 ادلستندات . 
 ادلادي الفحص . 

                                                           
 . 116: ص ، 1998 ، اإلسكندرية ، اجلامعية الدار ، الحسابات لمراجعة والعملية العلمية األسس ، ىالل اهلل عبد ، الصبان مسَت زلمد1
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 ادلصادقات . 
 التحليلي الفحص . 
 الداخلية للرقابة سليم نظام وجود . 
 احلسابية الناحية من األرصدة صحة . 
 العميل من اوستفسارات .  

 المستندات .1
 : أنواع ثالثة على وىي ، عملو يف ادلدقق عليها يعتمد اليت والقرائن األدلة أنواع أكثر من ادلستندات

 . مثال الشراء كفواتَت ، داخلها ومستعملة ادلؤسسة خارج معدة مستندات- 
 . القبض وإيصاوت البيع كفواتَت ، خارجها ومستعملة ادلؤسسة داخل معدة مستندات- 
 .أنواعها اختالف على احلسابية كالدواتر ، ادلؤسسة داخل ومستعملة معدة مستندات-
 الغش إمكانية تزداد حيث ، ادلؤسسة قبل من ادلعدة تلك من أقوى ادلؤسسة خارج من ادلتأتية ادلستندات عتربت

 .األخَتة احلالة يف واخلطأ
 يظل أن وعليو ، وادلوضوعية والقانونية الشكلية النواحي من وحصها على ادلستندات تدقيق يف ادلدقق عمل ويًتكز
 1 . والتواقيع ادلستندات تزوير شخص أي باستطاعة ألن يقضا

 المادي الفحص .2
 األدلة من النوع ىذا يرتبط ما وغالبا ، مادية بصورة ادللموسة األصول من أصل عد أو حبصر ادلدقق قيام بو يقصد

 القبض وأوراق ادلالية األوراق وجود من التحقق يف استخدامو ديكن كما ، والنقدية ادلخزون من كل بفحص
 .ملموسة ثابتة وأصول

 أو األصل ووصف مقدار من كل حول ادلعطيات من للتحقق موضوعية وسيلة ادلادي الفحص أن القول ديكن
 2 . األصل وحالة جودة تقييم
 و ادلؤسسة لدى األصل وجود كون ، احلاوت بعض يف لوحده كاف غَت أنو إو األدلة من النوع ىذا أمهية رغم
 دعمو جيب وبالتايل ، مستحيال أمرا يعد األصول عناصر كل جبرد ادلدقق قيام أن كما ، لو ملكيتها بالضرورة يعٍت
 . أخرى بأدلة

                                                           

 
 .180: ص ، ذكره سبق مرجع ، (النظرية الناحية ) الحسابات تدقيق علم ، اهلل عبد أمُت خالد1

 .81: ص ، 2007 ، مصر ، احلديث اجلامعي ادلكتب ، الخارجية المراجعة أسس ، وآخرون ، عبيد اضبد ، الصحن الفتاح عبد 2
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 المصادقات .3
 دبعلومات تزويده أجل من معها ادلتعاملُت رلموع يف تتمثل ادلؤسسة عن مستقلة بأطراف ادلدقق استعانة يف تتمثل
 .األدلة أقوى من ادلصادقات وتعد ، كتابية أو تصرحييو إجابات صورة يف تكون قد واليت منهم طلبها أن سبق

 1 : أنواع ثالثة إىل تقسيمها ديكن وعموما ، ادلطلوبة ادلعلومات باختالف وصيغتها شكلها يف ادلصادقات زبتلف
 إجيابية مصادقات  
 سلبية مصادقات  
 عمياء مصادقات .  

 اإليجابية المصادقات *
 حساباهتم بأرصدة ويها تذكرىم ادلؤسسة من خطابات ادلوردين وأ العمالء يتلقى ادلصادقات من النوع ىذا يف

 األرصدة تلك صحة عدم حالة ويف ، األرصدة ىذه صحة على بادلصادقة ادلدقق عنوان على الرد منهم وتطلب
 . ردىم يف األسباب ذكر منهم تطلب

 السلبية المصادقات*
 اعًتاضهم حالة يف ادلدقق عنوان على كتابة الرد منهم ويطلب ، حساباهتم بأرصدة ادلوردين أو العمالء خيطر ويها
 .األرصدة تلك صحة على ادلواوقة عدم إىل تدعوىم اليت األسباب ذكر مع أرصدهتم صحة على وقط

 العمياء المصادقات*
 بأرصدة احلسابات مدقق عنوان إىل الرد يرسلوا أن ادلوردين أو العمالء من يطلب ادلصادقات من النوع ىذا يف

 .ادلؤسسة لدى حساباهتم
 
 التحليلي الفحص .4

 ظاىرة أخرى بيانات أو معينة أرصدة معقولية مدى لتقييم مثال كالنسب والعالقات ادلقارنات استخدام بو يقصد
  . 2السابقة السنة يف مثيلو مع احلالية السنة يف الربح ىامش مقارنة ذلك مثال ، ادلالية القوائم يف

 النهاية يف تستعمل كما ، هبا القيام جيب اليت التدقيق عملية ليوجو ادلهمة بداية يف التحليل تقنية إىل ادلراقب يلجأ
األقل  على بعضها أو ادلؤشرات تلك مقارنة إىل باإلضاوة ىذا ، رلموعها يف ادلالية ادلعلومات تناسق من للتأكد

                                                           
 .180: ص ، 2007 ، األردن ، للنشر الوراق ، والتطبيق النظرية بين الحسابات مراجعة ، جربوع زلمود يوسف1
 . 85 :ص ، ذكره سبق مرجع ، وآخرون ، عبيد اضبد ، الصحن الفتاح عبد2
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  1.ويو مكانتها دلعروة إليو تنتمي الذي وللقطاع ادلؤسسة تزاولو الذي للنشاط النموذجية وادلعايَت ادلؤشرات مع 
 الداخلية للرقابة سليم نظام وجود .5
 من ربتويو وما احملاسبية والسجالت الدواتر انتظام مدى على للحكم معيارا يعد الداخلية الرقابة نظام سالمة إن

 .والتالعب والغش األخطاء من وخلوىا بيانات
 حيز وموضوعا منفذا يكون أن جيب بل ، وتعليمات لوائح يف مكتوبا النظام كون رلرد ىنا بالوجود ادلقصود ليس

 ىذه توور إمكانية على يدل ذلك إنف  ، الداخلية الرقابة نظام ضعف وىو العكس حالة يف أما 2.العملي التطبيق
 ادلدقق هبا يقوم اليت العينات على اوختبارات نطاق يوسع ما ، وتالعبات أخطاء على السجالت و ادلستندات

 .ادلالية القوائم على ادلصادقة عن امتناعو لدى لو قرينة بدورىا تكون قد واليت
  الحسابية الناحية من األرصدة صحة .6
 عنو ينتج قد ما احملاسبية العمليات يف تشعب يصاحبو احلجم كبَتة ادلؤسسات يف وتنوعها النشاطات تعقد إن

 ، اإلصلاز سرعة مع األخطاء تلك بتفادي يسمح احلسابية اآلوت على اوعتماد أن صلد لذلك ، حسابية أخطاء
 األقل على والدواتر السجالت انتظام على دليال يعترب اآللية احلاسبات استعمال على ادلدقق وقوف وإن وبالتايل

 .إثبات كدليل باستخدامها لو يسمح ما وىو الناحية ىذه من
 العميل من االستفسارات .7

 واليت لو األسئلة من رلموعة ادلدقق توجيو طريق عن العميل من مكتوبة أو شفهية معلومات على احلصول يعٍت
 األدلة من صالحية أقل اوستفسارات تعترب ولكن . اجملاوت سلتلف يف العميل لدى العاملُت إىل توجو ما غالبا

 3 .العميل ألىواء ووقا للتحيز عرضة وهي وبالتايل ، مستقل مصدر من ليست لكوهنا نظرا األخرى
 الجاري الملف: الثاني الفرع
 اليت اإلثبات أدلة مع واحملاسبية منها ادلالية التدقيق موضوع الدورة وثائق ويتضمن ، احلالية بالسنة ادللف ىذا يتعلق
 : 5التالية الوثائق على ادللف ىذا يشمل أن وديكن 4. ادلدقق صبعها
 التدقيق لعملية تفصيلي برنامج . 

                                                           
 . 93: ص ، ذكره سبق مرجع ، بوتُت زلمد1
  .181 :ص ، ذكره سبق مرجع ، (النظرية الناحية) الحسابات تدقيق علم ، اهلل عبد أمُت خالد2
 .87 :ص ، ذكره سبق مرجع ، وآخرون عبيد، اضبد ، الصحن الفتاح عبد3

 
 . 40 :ص ، ذكره سبق مرجع ، بوتُت زلمد4

   
  .131 :ص ، ذكره سبق مرجع ، صديقي مسعود طواىر، التهامي زلمد5
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 ألرصدهتا ادلدعمة التحليالت وكذا للمؤسسة السنوية احلسابات . 
 التدقيق موضوع بالدورة ادلتعلقة واخلاصة العامة التقارير . 
 التقييم يف ادلستعملة لذلك،الوسائل ادلدعم والتقرير الداخلية الرقابة نظام لتقييم ادلتبعة اخلطوات. 
 ادلفحوصة احلسابات عن الناصبة ادلالحظات . 
 وادلوردون ، العمالء ، كالبنوك ادلؤسسة خارج من أطراف مع سبت اليت ادلراسالت كل . 
 مهمتو أداء أثناء ادلدقق صادوت اليت ادلشاكل .  

 الغش و األخطاءدور تدقيق القوائم ادلالية يف اكتشاف  :المطلب الثاني
 خدمات من ادلستفيدين وكاوة للعمالء تقدمها اليت اخلدمات بنوعية وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط احلسابات مدقق أمهية إن

 ومراعاة ادلهٍت، السلوك وقواعد للتدقيق، الدولية ادلعايَت بتطبيق اولتزام احلسابات مدقق على جيب لذا التدقيق،
 مدقق من يتوقع ادلايل اجملتمع إن إليو ادلقدمة ادلالية القوائم بفحص القيام عند واألنظمة والتشريعات القوانُت

 اكتشاف منو يتوقعون كما واوستقالل، واحلياد وادلوضوعية والنزاىة الفنية الكفاية تقريره يضمن أن احلسابات
   . ادلضللة ادلالية القوائم صدور ومنع احلسابات، على تؤثر اليت اجلوىرية األخطاء

I. الخطأ  :الفرع األول
 الخطأ مفهوم- 

 يف خطأ مثل ادلالية، التقارير يف مقصودة غَت ربريفات يعٍت" اخلطأ أن إىل ( 240 ) رقم الدويل التدقيق معيار أشار
 خطأ أو للحقائق، مغلوط تفسَت أو السهو عن ناتج صحيح غَت زلاسيب تقدير يف أو معاجلتها يف أو بيانات صبع
 1"اإلوصاح أو العرض أو التصنيف أو اوعًتاف أو بالقياس ادلتعلقة احملاسبية ادلبادئ تطبيق يف
  المحاسبية األخطاء أنواع -

 نظرنا إذا متعددة أنواع إىل والسجالت للدواتر وحصو عند احلسابات مدقق تواجو اليت احملاسبية األخطاء تنقسم
 : منها نذكر سلتلفة زوايا من إليها

 
 

 

                                                           
 ، اجلامعة اإلسالمية بغزة، المسؤولية المهنية لمدققي الحسابات في اكتشاف الغش و الخطأ القوائم المالية شرين مصطفى احللو ،مذكرة ادلاجستَت بعنوان ،1

  .15:  ،ص2012
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 الخطأ ارتكاب في القصد توافر حيث من  
 عمديو غير أخطاء  
 قسم موظفي من جهل نتيجة ربدث بل سابق تدبَت أو عمد أو قصد عن ترتكب و اليت األخطاء تلك وىي

 1.أعماذلم أداء يف تقصَتىم نتيجة وأ عليها ادلتعارف احملاسبية وادلبادئ باألصول احلسابات
 التالية األنواع إلى المحاسبية الناحية من األخطاء مستق  
 السهو أو الحذف أخطاء  
 دوًت يف طرويها أحد أو بالكامل عملية قيد عدم عن تنتج وىي قصد، غَت أو قصد عن تنشأ اليت األخطاء وىي

 وإن احلالة ىذه ويف بالكامل العملية حذف أو جزئياً، أو كلياً  األستاذ دوًت إىل بًتحيلها القيام عدم أو اليومية،
  .والدائن ادلدين الطروُت حذف بسبب األستاذ، دوًت أو ادلراجعة ميزان توازن على يؤثر و احلذف ىذا
 معو يسهل شلا ادلراجعة ميزان توازن عدم إىل يؤدي ألنو بسهولة اكتشاوو ديكن اجلزئي السهو أو احلذف أما

  :2التايل النحو على السهو أو احلذف أخطاء تكون أن ديكن اخلطأ، اكتشاف
 آجل شراء أو آجل بيع عملية قيد عدم -
 مستقبلية التزامات دلقابلة الالزمة ادلخصصات احتساب عدم -
 الثابتة لألصول اإلىالك احتساب عدم -
 .نقدية مقبوضات قيد عدم -

 االرتكابية األخطاء  
 طريف يف أي كلياً  يكون وقد والًتصيد، الًتحيل يف أو ، (وطرح صبع) احلسابية العمليات يف اخلطأ عن وتنتج

 وادلقارنات ادلستندية ادلراجعة طريق عن الكلي اخلطأ ويكشف واحد، طرف يف أي جزئياً  يكون وقد العملية،
 3 . وادلصادقات
 ( المحاسبية والمبادئ األصول تطبيق أخطاء)الفنية األخطاء 

 احملاسبية وادلبادئ األصول مع يتفق و بشكل والسجالت الدواتر يف وتسجيلها ادلالية العمليات قياس يف وتتمثل
 خسائر أو بأرباح ادلتعلقة األعمال نتيجة قوائم على وتؤثر وادلبادئ، األصول هبذه األخذ عدم أو عليها ادلتعارف
 األرباح حساب ربميل وبالتايل الرأمسالية وادلصاريف اإلرادية ادلصاريف بُت اخللط أمثلتها ومن ادلايل ومركزه ادلشروع

                                                           

.16: ،صأعالهشرين مصطفى احللو ،نفس ادلرجع  1
  

 .148: ،ص2006الطبعة األوىل دار ادليسرة لنشر ، ،" يةرالنظ الناحيةعاصر الم الحسابات تدقيق".والح ادلطارنة، غسان  2
 . 34:،ص2010عمان، للنشر، البداية دار األوىل، الطبعة ،الحسابات تدقيق علم  ،إبراىيم زىَت  حلدرب،3 
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 بقيمة القيود ىذه إجراء أو الثابتة األصول استهالك قيود إجراء عدم وكذلك صحيحة غَت دبصاريف واخلسائر
 احملاسيب القياس أسس ذباىل عن وضالً  ادلقابلة، دلبدأ السليم التطبيق عدم أو وعاًل، ادلفًتض من أقل أو أكرب

 دلقابلة احتياطي تكوين بعدم واحلذر احليطة سياسة إتباع عدم وكذلك وادلصرووات، اإليرادات لعناصر السليم
 1.حدوثها احملتمل اخلسائر
 المتكافئة األخطاء  
 من دينع األخطاء وتكاوؤ بالدواتر، آخر خطأ أثر خطأ ديحو حبيث بعضها مع تتكاوأ اليت األخطاء هبا ويقصد
 ىذه مثل اكتشاف للمدقق يتسٌت ولن اكتشاوها، صعوبة من بذلك ويزيد ادلراجعة ميزان توازن على تأثَتىا

 يكون ولن واحد، حساب يف خطأين بُت التكاوؤ يكون وقد واحلسابية ادلستندية مراجعتو يف دقق إذا إو األخطاء
 حسابُت يف األخطاء بُت التكاوؤ يكون وقد .ادلايل مركزه أو ادلشروع أعمال نتائج على خطَت أثر اخلطأ لذلك

 نتيجة على تأثَت ذلك على يًتتب وقد احلسابُت ىذين أرصدة صحة يف خطأ أو اختالف ذلك عن وينتج سلتلفُت
 .ادلايل مركزه أو ادلشروع أعمال
 الكتابية األخطاء  
 مورد من آجلو مشًتيات ترحيل مثل آخر حلساب ولكن اجلانب بنفس دلبلغ الًتحيل نتيجة األخطاء ىذه تنشأ

 ويف .ادلراجعة ميزان على يؤثر و اخلطأ ىذا مثل أن صلد احلالة ىذه يف .آخر مورد حبساب ولكن الدائن باجلانب
 ىذه يف الدائن، اجلانب من بدوً  مثالً  ادلدين باجلانب ولكن احلساب نفس إىل ادلبلغ نفس ترحيل أخرى حالة
 2.أطراوو تتساوى لن ادلراجعة ميزان أن حيث اخلطأ ىذا مثل اكتشاف كنمي احلالة

II.  الغش:الفرع الثاني 
  الغش مفهوم   

  :أن -11  أ لفقرةا ISA 240) : )رقم للمراجعة الدويل ادلعيار وحسب طبقا
 األطراف أو ادلوظفُت أو باحلوكمة ادلكلفُت أو اإلدارة أوراد من أكثر أو واحد قبل من متعمد وعل ىو الغش- 

 3. قانونية غَت أو حقو من ليست منفعة على للحصول اخلداع إىل اللجوء على ينطوي اخلارجية،
 

 
                                                           

  .133-132:،ص ص2009عمان ، والتوزيع، للنشر صفاء دار ، األوىل الطبعة ، المالية العمليات مراجعة   س،عبا زلمد نواف  الرماحي، 1 
2
 .150:غسان والح ادلطارنة ،نفس ادلرجع أعاله ،ص  

06: ،صمسؤولية المراجع تجاه الغش عند مراجعة القوائم المالية،11-  الفقرة ا 240اورباد الدويل للمحاسبُت،ادلعيار الدويل للمراجعة رقم 3  
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 دبا ربميلو أو أخر طرف تضليل أو خاصة مناوع على احلصول بغرض البيانات تعديل أو إخفاء تعمد يعٍت الغش-
 1.الغش نية وىناك إصرار بسابق الغش ويرتكب اولتزامات،  عن يزيد

  طريق عن الغش يرتكب أن ويمكن

 . ادلوجودات أحد استعمال إساءة بقصد أو اختالس أو عجز إخفاء بقصد والسجالت الدواتر يف التالعب 1-
 أعمال نتيجة على ادلالية القوائم دولة مدى على التأثَت بقصد والسجالت بالدواتر احلسابات يف التالعب 2-

 .ادلايل ومركزه ادلشروع
 :التالية األىداف أحد ربقيق بقصد ادلشروع إدارة من وتوجيو بوحي التالعب ىذا مثل وحيدث

 بعض قيد يؤجل أو ادلدة، آخر بضاعة تقدير يف يغايل أو ومهية، مبيعات يثبت كأن ادلشروع أرباح تضخم -
 وغَت حقيقتها على ادلصرووات تظهر و أو لالستهالك كاوية سلصصات تؤخذ و أو الالحقة، للفًتة ادلشًتيات

  . ذلك
 يساء قد سري احتياطي تكوين بقصد أو ادلالية السوق يف األسهم يف ادلضاربة بقصد األرباح زبفيض أو تقليل -

 .باإلدارة خاصة أىداف لتحقيق مستقبال استخدامها
 تضمن الدولة كانت إذا خاصة الدولة من إعانة طلب أو الضرائب، من التهرب هبدف أيضا ذلك يكون وقد
 .األرباح من أدين حداً 
 موظفون بو يقوم حيث خطراً، أشد ولكنو اوختالسات من حدوثاً  أقل بالسجالت التالعب أن ويو شك و وشلا

 .بادلشروع مسؤولون
 شكوكو أثارت ما إذا حالة يف التالعب ىذا مثل وكتشاف جهده قصارى بذل ادلدقق على يتوجب ىنا ومن

 2.  ادلالبسات بعض
 ارتكابها ومجاالت والغش األخطاء مواطن

 وإدلام دراية ذلك يصاحب مل ما لو كاوية غَت والغش األخطاء وأنواع بأسباب احلسابات مدقق وإدلام دراية إن
 احملاسبية وادلعلومات البيانات سبر حيث بعملو للقيام كبَت حد إىل تساعده لكي والغش األخطاء ورلاوت دبواطن

                                                           

179: ،ص2009، 01الطبعة ¸ ،دار الراية للنشر و التوزيع، األردنمراجعة الحسابات و التدقيق عاطف زىرة توقيف سواد، 1
  

  .بتصرف، 43-41:،ص ص2007 ،األردن عمان، للنشر، وائل دار ، والعلمية النظرية الناحية ،الحسابات تدقيق علم،  أمُت خالد اهلل، عبد2 
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 رلاوت تقع وويها والغش، اخلطأ ارتكاب مواطن ادلراحل ىذه احملاسبية،وتعترب الدورة يف رئيسة مراحل بثالث
  1 :ىي وادلراحل ورتكاهبا متعددة

 العمليات ربليل أثناء ادلرحلة ىذه يف الغش أو اخلطأ يرتكب :األوىل القيد مرحلة أي العمليات إثبات مرحلة 1-
 على رأمسالية عمليات قيد أي احملاسيب التوجيو يف إما الغش أو اخلطأ ويتم ،(والدائن ادلدين) طرويها إىل احملاسبية

 ىذه زبص و عمليات قيد أو احملاسبية، الفًتة وزبص قيدىا جيب كان عمليات حذف أو العكس أو إيرادية أهنا
 .نية بسوء وتالعب غش عمد عن يكون قد أو نية، حبسن عمد غَت عن سهواً  اخلطأ يكون وقد الفًتة
 صفحة من األرقام ونقل اليومية، دواتر ذبميع يف ادلرحلة، ىذه يف األخطاء ترتكب :والتجميع الًتحيل مرحلة 2-

 احلسابات مراكز من األرصدة استخراج يف أو العام أو ادلساعد لألستاذ اليومية من الًتحيل عملية يف أو ألخرى،
 حبسن ارتكبت إما ادلرحلة ىذه يف األخطاء تكون النهائي حسابات تدقيق ميزان ويف اجلرد، قوائم إعداد عند أو
 .ادلرتكب اخلطأ ونوع طبيعة على يتوقف وىذا نية، بسوء أي والتالعب الغش بقصد أو نية

 من بأكرب األصول بعض قيم إظهار يتم وقد ادلرحلة، ىذه يف األخطاء تتنوع :ادلالية القوائم إعداد مرحلة يف 3-
 من بأقل وإظهاره الدائنُت لبند احلقيقي الرقم إخفاء أو زلققة غَت إيرادات بنود بعض إظهار أو احلقيقية قيمتها
 األصول أنواع بُت التمييز عدم أو النتيجة، حسابات يف العادية وغَت العادية اإليرادات بُت التفرقة وعدم قيمتو،
 وعدم عادية، غَت سيولة نسبة إلظهار التضليل هبدف ادلتداولة األصول ضمن ثابتة أصول كإدراج وادلتداولة الثابتة

 .نظامية حسابات شكل يف مستقل كبند العمومية ادليزانية يف تظهر واليت العرضية لاللتزامات الالزم التفصيل
 األخطاء تصحيح

 ألنو تصحيحاً، يستلزم اخلطأ ذلك كان إذا ما يقرر أن أووً  عليو والسجالت، بالدواتر خطأ ادلدقق اكتشاف عند
 النسبية أمهيتو أو اخلطأ طبيعة تستدعي و وقد ادلدقق يكتشفها اليت األخطاء صبيع تصحيح الضروري من ليس

 .ادلهنية وخربتو ادلدقق لتقدير عائد أمر وىذا تصحيحو ضرورة
 ووقاً  الالزم التصحيح إجراء من عندىا بد وال ادلايل، ادلركز على تأثَتاً  لو أن أي نسبية، أمهية ذا اخلطأ كان إذا أما

  :رلموعتُت إىل الوجهة ىذه من األخطاء وتقسم احملاسبية للمبادئ
 .العام األستاذ حسابات أرصدة على تؤثر أخطاء 1-
 .األرصدة على أثر ذلا يكون ولن تؤثر و أخطاء 2-

                                                           

  .99-98: ،ص ص 2010 ،عمان العريب، اجملتمع مكتبة األوىل، الطبعة ،الحسابات قيقتد، زلمد لؤي ، وديان زلمد سامي الوقاد،1 
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 إجرائو وسبب القيد لطبيعة الكايف بالشرح مصحوب باليومية قيد بإجراء األوىل اجملموعة أخطاء تصحيح وجيب
 .والسجالت بالدواتر وعالً  ادلوجود اخلطأ تصحيح إىل اجلديد القيد يؤدي أن جيب كما

 1 (الغش)دور المدقق في اكتشاف التالعب في الحسابات  -
قد حيدث تالعب يف دواتر وسجالت ادلؤسسة دون أن يتضمن ذلك تغطية اختالسات يف النقدية ، أو يف 
البضاعة ،أو يف ادلوجودات ادلختلفة للمؤسسة ،ويف ىذه احلالة يهدف ىذا التالعب إيل ربقيق ىدوُت 
أساسيُت مها التالعب هبدف تغَت نتيجة أعمال الوحدة من الربح أو اخلسارة ، أو اضهار ادلركز ادلايل 

 .للمنظمة على غَت حقيقتو 

 التالعب بهدف تغير نتيجة السنة المالية  -

 :يتم التالعب يف ىذه احلالة بطرق عديدة نذكر منها 

تأجيل قيد ادلشًتيات اليت تتم يف أخر السنة ادلالية حىت أوائل الفًتة التالية ،وذلك بالرغم من ورود البضاعة (1
 .إىل ادلخزن ،وذلك بقصد تأجيل األرباح

تأجيل قيد إثبات رد ادلشًتيات آخر السنة ادلالية وإبقائها بادلخزن ، وإدراجها ضمن البضاعة الباقية يف قوائم (2
 .اجلرد

تأجيل إثبات ادلبيعات اليت تتم يف أخر الفًتة ادلالية سجالت ادلخازن ،وإدراجها ضمن ادلخزون السلعي (3
،بالرغم من إثبات تلك ادلبيعات بدوًت اليومية اخلاص ،وترحيلها إىل حسابات العمالء ادلتخصصة لغرض 

 .تضخيم األرباح 

تأجيل إثبات مردودات ادلبيعات بدوًت اخلاص وترحيلها إيل حسابات العمالء ادلختصة ،بالرغم من ورود (4
 .البضاعة ادلرتدة إىل ادلخازن ادلنظمة ، وإدراجها يف القوائم 

 :ويتم ذلك بعدة طرق أمهها 

 .اعتبار بعض ادلصرووات اإلدارية مصرووات رأمسالية -

 .عدم تكوين ادلخصصات  واوىتالكات الكاوية-
                                                           

.294 -293:اضبد حلمي صبعة  ، نفس ادلرجع أعاله،ص ص 1  
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 إجراءات اكتشاف التالعب في الحسابات 

 :وكتشاف التالعب يف احلسابات جيب تطبيق اإلجراءات التالية 

  وحص عمليات الشراء ، البيع وادلردودات ادلرتبطة هبما وحصا شامال ،وعلى األخص تلك اليت تتم يف
 .أواخر السنة ادلالية 

 التأكد من عدم وجود اخللط بُت ادلصرووات  واإليرادات . 
 وحص تكومي ادلخصصات واوىتالكات ، وتأكد من كفايتو . 
  التحقق من األصول واولتزامات ، والتأكد من صحة تقوديها. 

 كأساس لمصداقية نتيجة سنة الماليةرأي المدقق  :المطلب الثالث 
 احلسابات عن القوائم ادلالية السنوية للوحدة اوقتصادية دبثابة ادلنتج النهائي لعملية التدقيق دققيعترب تقرير م

  يف مصداقية نتيجة سنة ادلالية تقييمو و رأيو،وأداة أو وسيلة اوتصال اليت سبكن ادلدقق بتوصيل نتائج وحصو 
 1.شفاويةب  ادلالية القوائم صحةو

  تعريف تقرير مدقق حسابات :الفرع األول

وثيقة مكتوبة تصدر من شخص تواورت ويو مقومات علمية وشخصية معينة ،وتوورت لو ضمانات ذبعلو أىال "
ر إلبداء رأي وٍت زلايد يعتمد عليو ،ويتضمن تقريره بإجياز إصبايل ما قام بو من عمل ،ورأيو يف انتظام الدوات

 زومدى دقة ما ربتويو من بيانات زلاسبية ومدى تعبَت القوائم اخلتامية عن نتيجة النشاط ادلرك والسجالت،
 2."ادلايل

 الخارجي المدقق لتقارير الرئيسية العناصر :الثانيالفرع 

 3: التالية الرئيسية العناصر احلسابات دققم تقرير يتضمن
 

                                                           
: ،ص2007 ، اإلسكندرية ، أسس المراجعة الخارجية ،المكتب الجامعي الحديث.عبد الفتاح زلمد الصحن ،حسن اضبد عبيد و شريفة على حسن  1

 .بتصرف.316
: ،ص2010 ،األردن،مكتبة اجملتمع الغريب للنشر التوزيع ،الطبعة األوىل ،الطبعة األوىل، ،02 ،اجلزء ،تدقيق الحساباتسامي زلمد الوقاد و لؤي زلمد وديان   2

243. 
 .بتصرف 258-256:  سبق ذكره ، ص صمرجع.يوسف زلمد اجلربوع  3
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 التقرير عنوان /1
 .(احلسابات  مدققتقرير  ) بعبارة التقرير يعنون حيث

 التقرير إليها الجهة الموجهة  /2
 . وىي اجلهة اليت كلفت ادلدقق بالقيام دبهمتو سواء اإلدارة أو رلموع مسامهي الشركة 

 االفتتاحية الفقرة /3
 :جيب أن تشتمل الفقرة اووتتاحية لتقرير على العناصر التالية 

القوائم ادلالية اليت راجعها بالكامل والفًتة اليت تشملها كادليزانية وجدول حسابات النتائج دقق أن يذكر امل-
 .xx  /31/12 وتاريخ ىذه القوائم أي 

 عن إعداد القوائم ادلالية إلزالة أي غموض عمن قام بإعداد ادلسئولةاإليضاح والتأكيد على أن إدارة الشركة ىي - 
.  ىذه القوائم 

  .قبوو عاما تنحصر يف إبداء الرأي الفٍت عليها ووقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها وادلقبولةدقق إن مسؤولية امل-
 النطاق فقرة /4

 :يلي ما وتشمل
 سبكُت إىل واإلشارة السارية، واللوائح القوانُت ضوء يف سبت قد  التدقيقأن بتوضيح ، التدقيقلنطاق وصًفا -

 .احمليطة الظروف ظل يف ضرورية رآىا اليت اإلجراءات أداء من احلسابات مراقب
 خلو مدى عن مناسب تأكيد على للحصول ونفذت، خططت التدقيق قد أن تفيد عبارة التقرير تضمُت -

 .اجلوىرية أو ادلؤثرة التحريفات من ادلالية القوائم
 : متضمًنا التدقيق  لعملية وصًفا -
 .ادلالية بالقوائم الواردة اإلوصاحاتو  للقيم، ادلؤيدة لألدلة بالعينة اإلختبارات أساس على مت قد الفحص أن *
 .ادلالية القوائم إعداد يف ادلستخدمة احملاسبية للسياسات تقييم *
 .ادلالية القوائم إعداد يف وادلستخدمة اإلدارة دبعروة ادلعدة اذلامة التقديرات تقييم *
 .ككل ادلالية القوائم عرض تقييم *
 التدقيق وكذلك ألغراض وزمة رآىا اليت واإليضاحات البيانات على حصل قد احلسابات مراقب أن تفيد وقرة -

. قام هبا  اليت التدقيق أعمال ادلالية القوائم على الرأي إلبداء مناسًبا أساًسا توور بأن بيانًا
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 الرأي فقرة /5
 : يلي ما تتضمن

 األعمال ونتائج ادلايل ادلركز على اذلامة جوانبها كل يف بوضوح تعرب ادلالية القوائم كانت إذا عما صرحًيا رأيًا -
 .عليها ادلتعارف احملاسبة دلعايَت طبًقازينة اخل والتدوقات

 .ادلتعلق  واللوائح بالقوانُت احملددة األخرى ادلتطلبات مع ادلالية القوائم سبشي مدى عن رأيًا -

 .احلسابات مراقب توقيع ، احلسابات مراقب عنوان ، التقرير تاريخ -

الركن األخير في التقرير  - 

 :وعلى العموم جيب أن حيتوي على العناصر التالية 

. تاريخ التقرير -

 .(صاحب ادلكتب )اسم مكتب ادلدقق -

. رقم ادلدقق -

 . إليهاالفئة اليت ينتمي -

. توقيع ادلراجع وختمو -

التقارير   أنواع:الفرع الثالث - 
 : ونجد للتقارير وتقسيمات أنواع عدة ىناك
  خاصة تقارير عامة، تقارير : إلى تنقسم إعدادىا في االلتزام درجة حيث من- 
  طويلة وتقارير قصَتة تقارير سلتصرة، تقارير : إلى تنقسم معلومات من تحتويو ما حيث من- 
  الرأي إبداء عدم وتقرير السالب التقرير ادلتحفظ، التقرير النظيف، التقرير : إلى ينقسم الرأي أنواع حيث من- 
 العامة اجلمعية إىل موجهة تقارير ادلؤسسة، أصحاب إىل موجهة تقارير : إلى تنقسم التوجيو ناحية حسب- 

 .القصَت للتقرير ومكملة مطولة تكون لإلدارة موجهة وتقارير  للمسامهُت
 : يلي ويما ادلتمثلة التقارير من أنواع أربع على الدراسة ىذه يف سنركز عموما
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 النظيف  التقرير/1
 1: ىي شروط أربعة لديو توورت إذا بتدقيقها قام اليت ادلالية القوائم على ربفظ بدون رأيو ادلدقق يصدر

 .عاما قبوو وادلقبولة عليها ادلتعارف احملاسبية للمبادئ ووقا أعدت قد ادلالية القوائم أن -
 .ادليزانية يف أو النتائج حسابات جدول يف سواء احلسابات على تؤثر جوىرية أخطاء وجود عدم -
 .ادلايل ومركزىا ادلؤسسة أعمال نتائج عن تعبَتىا ودقة ادلالية القوائم وعدالة صدق -
 األعمال لنتائج ادلالية القوائم تعبَت صدق على رأيو تربر اليت وادلالئمة الكاوية اإلثبات أدلة على ادلدقق حصول -

  .ادلالية يف هناية السنة ادلايل وادلركز
 التحفظي  التقرير/2

 الواردة وادلعلومات البيانات يف أو التدقيق عملية خالل صادف إذا متحفظ، برأي باإلدوء احلسابات مدقق يقوم
 يرى اليت انتقاداتو أو اعًتاضاتو سبثل بتحفظات مقيدا احلالة ىذه يف تقريره ويكون رأيو، يقيد ما القوائم ادلالية يف
 ادلتعارف احملاسبية ادلبادئ تطبيق تعديل أو التدقيق عملية نطاق على قيود وجود مثل إليها، اإلشارة الضرورة من

 ىامة التحفظات تكون أن أي ادلدقق، تقرير يف الوارد للتحفظ النسبية األمهية مالحظة الضروري ومن عليها،
 توضح مستقلة وقرة ربفظ على ينطوي الذي التقرير يشمل أن جيب كما التقرير، يف ذكرىا تربر كاوية وبدرجة
 . 2التحفظ أسباب

 السالب  التقرير/3
 ادلركز حيث من سواء للمؤسسة الصحيح الواقع سبثل و ادلالية القوائم أن من ادلدقق يتأكد عندما الرأي ىذا يصدر
 ادلؤدية األسباب بيان مسؤولية ادلدقق على وتقع عليها، ادلتعارف احملاسبية للمبادئ طبقا األعمال نتيجة أو ادلايل

 بوضع يقومادلدقق  ألن احلدوث نادر أمرا السليب الرأي ويعترب ذكرىا، مع وبراىُت أدلة من الرأي ىذا مثل إلصدار
 . التوصيات ىذه بتنفيذ ادلؤسسات تلتزم ما وغالبا السليب تقريره قبل التوصيات من رلموعة

 الرأي  إبداء عن االمتناع تقرير/4
 التدقيق موضوع ادلالية القوائم عن وٍت رأي إعطاء يستطيع و احلسابات مدقق أن الرأي إبداء عن اومتناع يعٍت
 3 :يلي  ويما توضيحها ديكن معينة ظروف على بناء ذلك يكون وقد

                                                           
 .261-260: يوسف زلمد اجلربوع،نفس ادلرجع اعاله ،ص، ص 1
 ،ص 2010 /2011 اجلزائر جامعة  ماجستَت، مذكرة الجزائر، في تطبيقها إمكانية ومدى الدولية المعايير منظور من المحاسبي التدقيق مازون، أمُت زلمد 2

 .43-42-41:ص ص
 . بتصرف ، 335: ،نفس ادلرجع أعاله  ، ص المدخل الحديث لتدقيق الحساباتاضبد حلمي صبعة ، 3
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 عملية حضور من سبكينو بعدم وذلك ادلؤسسة، إدارة من عليو تفرض ادلدقق عمل على مفروضة قيود وجود -
. أرصد بصحة مصادقات على للحصول ادلدينُت بالعمالء اوتصال من x ادلؤسسة مع سبكينهم عدم أو اجلرد
 قضائية دعاوى مثل ادلالية، القوائم على تؤثر قد ادلستقبلية بنتائجها التنبؤ ديكن و مستقبلية أحداث وجود -

 بدوع يطالبون ادلؤسسة عمال من قضية أو أخرى، دلؤسسة اوخًتاع حقوق على ادلؤسسة كتعديها ضد مرووعة
 .وغَتىا... هتم تعويضا

 .عليها الرأي إبداء عن ديتنع احلالة ىذه يف ادلالية، القوائم بعض بتدقيق الرئيسي للمدقق آخر زميل قيام حالة يف -
 عن ديتنع وإنو رأيو، بإبداء تسمح واليت وادلالئمة الكاوية اإلثبات أدلة على احلصول ادلدقق على يتعذر عندما -

 .ذلك
 وجود بسبب أو ادلدقق، جيريو الذي الفحص نطاق تضييق إىل الرأي إبداء عن اومتناع أسباب ترجع ما غالبا -

 .ويها رأيو ادلدقق سيبدي اليت ادلالية القوائم على جوىري تأثَت وذلا صحتها من التأكد و ديكن ىامة عناصر
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 خاتمة الفصل الثاني  
ذات مصداقية ومعربة عن  واحملاسبية ادلالية ادلعلومات ربسُت يف الفعالة األداة اخلارجي احملاسيب التدقيق يعترب

احلقيقية للمؤسسة ،من خالل قوائم مالية ختامية تعكس وضعيتها عناصر حسابات األصول واخلصوم و  الوضعية
التسجيل ، التقييم ،ادللكية ،الوجود،الكمال  كل من  يعكسأنحسابات النتائج وبالتايل ينبغي على كل عنصر 

 حاوت معظم  اكتشافيف احلسابات مدقق ساىمكما يوكذا دور ادلدقق يف تدقيق األحداث الالحقة احملاسيب 
 أدلة للحصول وتقييم الواجبة ادلهنية العناية بذل ادلدقق اخلارجي يقوم اذ عنها اإلوصاحب والتزوير الغش واألخطاء

 من والتأكد القناعةدقق امل تعطي واليت وادلالحظات وادلصادقات من اوستفسارات وادلالئمة الكاوية اإلثبات
ويتضمن بإجياز إصبايل ما قام لرأيو يف تقرير  إلبداء والقادمة الفًتة خالل اوعتيادية أعماذلا دلزاولة ادلنشأة استمرارية

 نتائج عن تعبَتىا ودقة ادلالية القوائم وعدالة صدق ومدى بو من عمل ،ورأيو يف انتظام الدواتر والسجالت ،
 قبوو وادلقبولة عليها ادلتعارف احملاسبية للمبادئ ووقا أعدت قد ادلالية القوائم  أن،ادلايل ومركزىا ادلؤسسة أعمال

 .ادليزانية يف أو النتائج حسابات يف سواء احلسابات على تؤثر جوىرية أخطاء وجود عدم،عاما

 ادلعلومات ودقة وصحة سالمة من التأكدوشلا سبق ديكننا القول أن التدقيق احملاسيب اخلارجي لو اثر كبَت يف 
 . وبالتايل مصداقية نتيجة السنة ادلالية  ادلالية القوائم مصداقية واحملاسبية
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  الثالث الفصل مقدمة
 بغية و،"اثر تدقيق القوائم اؼبالية على نتيجة السنة اؼبالية  " موضوع قمنا هبا حول اليت النظرية الدراسة بعد

 التعرف اجل من وذلك التطبيقية، اعبوانب الفصل مناقشة ىذا خالل سنعرض من الدراسة وضوعمب اإلؼبام
 بشىت يسعى اػبارجي دققامل أن باعتبار ،للقوائم اؼبالية  اػبارجي للتدقيق العملية اؼبمارسة واقع على

 واإلكبرفات األخطاء تدقيق القوائم اؼبالية  الكتشافوعبمع األدلة اإلثبات   والطرق الوسائل األساليب،
 . اؼبؤسسة من خالل تقرير الذي يقدمو أعضاء ؾبلس اإلدارة على انعكاسووه إسهام لتعديلها ومدى

 :حيث تضمن ىذا الفصل مبحثُت  مؤسسة ميناء مستغانم على النظرية اؼبفاىيم بإسقاط تقم إذ 
 .تقدمي اؼبؤسسة :اؼببحث األول  -

 .تدقيق القوائم اؼبالية :اؼببحث الثاين  -
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تقديم مؤسسة ميناء مستغانم : المبحث األول 
 الكربى الصناعات من للعديد ضروري فهو بالنقل، اػباصة التحتية البنية من أساسي جزء مستغاًل ميناء يعد
 الصيد وخدمات التجارية كاػبدمات اػبدمات من العديد تقدمي خالل من الدولية التجارة يف تشارك اليت

 . البحري
  نشأة الميناء:المطلب األول 

كان خليجا صخريا حاّداً ميتّد بُت الرأس البحري لصالمندر والرأس البحري ػبروبة استخدمو القراصنة 
ومن ىنا ظبّيت اؼبدينة ". مرسى الغنائم"م بـ 1833القتسام الغنائم، ظبمّي ميناء مستغاًل فيما قبل 

 ". مستغاًل"
 مًت حبلول سنة 325 مًت ليصل امتداده إىل 80م، أنشئ أّول رصيف للميناء بطول 1848يف سنة  -

.  م1881
م وبعد ثالث سنوات من ذلك أعلن عنو مشروعا ذا منفعة 1882انطلق أّول مشروع لتهيئة اؼبيناء يف سنة  -

 .عامة 
 .م انتهت دبيالد أّول حوض للميناء 1904م و 1890تلت ذلك أعمال هتيئة ضخمة بُت  -
 مًت 430م، مّت إنشاء اغبوض الثاين برصيف طولو 1941بعد بناء كاسرة األمواج اعبنوبية الغربية للميناء سنة  -

. م1959م وبداية 1955فيما بُت هناية 
من  أساسيا اليوم جزء منذ ذلك اغبُت يتم تطوير اؼبيناء دبا يتماشى مع متطلبات اؼبنطقة حيث أصبح يشكل -

 يف تشارك الكربى اليت الصناعات من بالنسبة للعديد ضروري وىو يف اؼبنطقة بالنقل اػباصة التحتية البنية
 نقل أروقة عرب اؼبستلمُت النهائيُت من مقربة اػبدمات ؾبموعة من استحداث يشجع أنو الدولية إذ التجارة

 .متعددة األمباط
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نشأة مؤسسة ميناء مستغانم 
 أوت 14 الصادر بتاريخ 287- 82إطار إصالح النظام اؼبينائي اعبزائري دبقتضى اؼبرسوم التنفيذي رقم يف 

 . م 1982
م، اػبدمات والتجهيزات اػباصة بالديوان الوطٍت للموانئ 1982ورثت مؤسسة اؼبيناء، ابتداء من شهر نوفمرب 

، كما (SONAMA) وكذلك تلك اػباصة بالشركة الوطنية للشحن والتفريغ اؼبنحّلة أيضا (ONP)اؼبنحّل 
 فأصبح دورىا  (CNAN)أسندت إليها من جهة أخرى مهام القطر اؼبوكولة فيما قبلم للشركة الوطنية للمالحة 

: منوطا دبا يلي
. تسيَت أمالك الدولة اؼبينائية واإلنشاءات اػباصة واستغالل وتنمية اؼبيناء -
. احتكار خدمات الشحن والتفريغ، القطر واإلرساء -

م شّقت مؤسسة ميناء مستغاًل طريقها كبو االستقاللية على غرار اؼبؤسسات اليت 1989 فيفري 29       يف 
كشفت عن استقرار يف وضعيتها اؼبالية، حيث مت ربويلها دبوجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع 

   دج ربت اغبيازة الكاملة 25.000.000شركة ذات أسهم رأس ماؽبا / اجتماعي إىل شركة عمومية اقتصادية
 B.88.01، ربمل للسجل التجاري رقم SOGEPORTS" اؼبوانئ"لشركة تسيَت مسانبات الدولة 

 12 الصادرة بتاريخ 04-88 و 03-88 و 01-88وزبضع للقانونُت التجاري واؼبدين طبقا ألحكام القوانُت 
 الصادر بتاريخ 101-88 واؼبتضمنة للنصوص التنظيمية الستقاللية اؼبؤسسات وطبقا للمرسوم 1988جانفي  

 الصادر 177-88م واؼبرسوم  1988 ماي 16 الصادر بتاريخ 119- 88م واؼبرسوم 1988 جانفي 12
.  م1988 سبتمرب 28بتاريخ 

: أنيط إىل مؤسسة ميناء مستغاًل إقباز اؼبهام التالية
 .استثمار وتطوير ميناء مستغاًل -
 .استغالل اآلالت واإلنشاءات اؼبينائية -
 .إقباز أعمال صيانة وهتيئة وربديث للبٌت اؼبينائية الفوقية  -
 .إعداد برامج بناء وصيانة وهتيئة للبٌت اؼبينائية التحتية بالتعاون مع الشركاء اآلخرين -
 .مباشرة عمليات الشحن و التفريغ اؼبينائية -
 .مزاولة عمليات القطر، القيادة، اإلرساء وغَتىا -
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القيام بكل العمليات التجارية، اؼبالية، الصناعية، والعقارية ذات الصلة اؼبباشرة أو غَت اؼبباشرة دبوضوع  -
. مؤسسة ميناء مستغاًل

.    دج500.000.000، مّت رفع رأس مال الشركة إىل 2008 فيفري 27بتاريخ 
    (EGPPM Filiale de l’EPM) مؤسسة تسيَت موانئ و مالجئ الصيد فرع مؤسسة ميناء مستغاًل *  

، مت إنشاء مؤسسة تسيَت موانئ ومالجئ صيد مستغاًل يف حقيبة شركة تسيَت مسانبات 2004يف شهر جانفي 
ولدت ىذه اؼبؤسسة دبوجب انعقاد ؾبلس اغبكومة يف  .على شكل فرع ؼبؤسسة ميناء مستغاًل" اؼبوانئ"الدولة 

 22 الصادر بتاريخ 02 اؼبكّرس لبحث تسيَت موانئ ومالجئ الصيد ودبقتضى القرار رقم 2003 أوت 13
 عن ؾبلس مسانبات الدولة اػباص بإسناد موانئ ومالجئ الصيد إىل شركة تسيَت مسانبات 2003سبتمرب 
 اؼبتعلق بتثمُت وتطبيق القرار السابق 2003 ديسمرب 23 الصادر بتاريخ 05ودبقتضى القرار رقم " اؼبوانئ"الدولة 

 اػباص بإنشاء ىذا 2004 جانفي 20ودبقتضى االجتماع العام االستثنائي ؼبؤسسة ميناء مستغاًل اؼبنعقد يف 
. الفرع الذي يسهر على تسيَت نشاط الصيد ؼبيناء مستغاًل و مينائي صالمندر وسيدي ػبضر

 
 
 
 
 
 
 

 الموقع الجغرافي و تحديات الميناء:  المطلب الثاني
 الموقع الجغرافي لميناء:الفرع األول -

و ° 00مشاال و خطي طول     ° 56و° 35يقع ميناء مستغاًل يف اعبهة الشرقية ػبليج أرزيو بُت خطي عرض 
شرقا   ° 05 
م1830بطول :  كاسرة األمواج  .
مشايل غريب :  اؼبدخل البحري للميناء

م  12م  وعمق 100 بعرض 
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األحواض       :
 م  8,17 م و 6,77 ىكتار وعمق يًتاوح بُت 14دبساحة مائية تقدر بـ :  اغبوض األول *  

 م  8,22 م و 6,95 ىكتار  وعمق يًتاوح بُت 16دبساحة  مائية تقدر بـ :   اغبوض الثاين    *
مًت خطي مقسمة كما يلي296 1 ؿبطات رسو بطول كّلي يصل إىل 10ربوي :    األرصفة  :

( 0احملطة )  مًت خطي 117:  الرصيف الشمايل الشرقي          *  
( 3 و 2، 1احملطة ) مًت خطي 412:            رصيف اؼبغرب *   
( 2 و 1احملطة اعبديدة ) مًت خطي 217:          الرصيف اعبديد    *   
(  5 و 4احملطة  ) مًت خطي 270:        رصيف االستقالل   *   

 (7 و 6احملطة  ) مًت خطي 280:    الرصيف اعبنويب الغريب *   
م 44.430دبساحة :    أرضية التخزين 
م 24.000دبساحة :   مرأب السيارات 
حاوية سنويا000 15 م وقدرة معاعبة 000 15دبساحة :   مرأب اغباويات  
ألغراض ذبارية (8) م، تستخدم شبانية ـبازن 455 7 ـبزن دبساحة 16عددىا :   اؼبخازن 
طرق اؼبواصالت   :

 مًت خطي 885 4: الطريق األرضي  *  
كل األرصفة ؾبهزة خبطوط سكة حديدية متجددة تستخدم مؤقتا ) مًت خطي 747 3: السكة اغبديدية  *  

 (....لنقل اغببوب، األنابيب اؼبعدنية، ثفل قصب السكر 
  التسهيالت المينائية   
 .  سا مديريةم قيادة اؼبيناء بثالثة سفن قيادة و َزْوَرقي إرساء24/  سا 24تؤمِّنو لـ : إرشاد السفن *
 . حصان700 1 ذات قوة ISSER 2تمقطر السفن التجارية ليال و هنارا باستخدام قاطرة : قطر السفن *  
 اإلنشاءات المتخصصة 
: NAFTALمحطة الزفت نفطال *  

 (أحواض)م، وىي ؾبهزة بثالث أوعية 524 2 بالرصيف الشمايل الشرقي على مساحة 1929أنشأت سنة 
.  طن سنويا من الزفت000 30 طن وقدرة معاعبة 700 4ذات سعة 

  OAIC:صومعة الحبوب التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب* 
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وىي ؾبّهزة دبضختُت متحركتُت دبعدل   طن،000 30 م، سعتها 640 4م على مساحة 1986أنشأت سنة 
. ساعة لكل منهما/ طن من اغببوب300ضّخ 

صومعة السكر *  
  SOGEDIAم من طرف شركة التسيَت والتوزيع الغذائي 697 5 م على مساحة 1971أنشأت سنة 

، تصل سعة االستقبال لديها إىل SORASUCREأصبحت تسمى فيما بعدم شركة تكرير السكر  
.  طن سنويا000 150 طن من السكر غَت اؼبوضب وقدرة العبور إىل 000 16

عن ؾبلس مسانبات -  مارس 10 الصادر بتاريخ 05/85توقفت ىذه اؼبنشأة عن النشاط دبوجب القرار رقم 
التابعة جملموعة برحال اليت حصلت على عقد  Sarl Ouest Import  الدولة لصاحل شركة الغرب للتصدير

مع مراعاة  (2008 جانفي 12 الصادرة عن مديرية اؼبوانئ بتاريخ 21التعليمة رقم (امتياز من طرف وزارة النقل 
 .التحديث و التثمَت

 تحديات الميناء :الفرع الثاني -
.  م8,22ؿبدودية عمق األرصفة بـ   -
 :عدم كفاية  طول األرصفة ومساحة العبور والتخزين كما ىو موضح يف اعبدول التايل -

 طول األرصفة ومساحة العبور والتخزين لميناء مستغانم  : 01  الجدول 
 

 قيمة النقص
اؼبعايَت اؼبتفق 

 عليها

مساحة 
التخزين 
 اغبالية

قيمة 
 النقص

اؼبعايَت اؼبتفقة 
 عليها 

طول 
 األرصفة 

عدد 
ؿبطات 
 اإلرساء

2  م -
155.570 

200.000  
 2م

 44.430 
 2م

-  م 
204 

 10 1.296 م 1.500 م

 
(  2014- 2010مسجل يف اؼبخطط التنموي )غياب مرأب اغبريق اؼبخصص ؼبعاعبة اؼبواد اػبطَتة  -
 منها من خارج 43 زورق صيد حيث 157 )مشكل التزاوج بُت النشاط التجاري والصيد البحري  -

 .(10)ؿبطات إرساء من صبلة عشرة  (04)فبا أدى  إىل تعطيل أربعة  (الوالية
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ما ىي االنعكاسات السلبية؟ *    
.  طول اؼبكوث اؼبؤّدي أحيانا إىل مهل إضافية للشحن والتفريغ -
  .إضافية (surcoûts)زبفيف ضبولة السفن الضخمة يف اؼبوانئ األخرى فبا يؤدي إىل تعريفات شحن  -
 .صعوبات على مستوى التخزين مسؤولة على توليد تعريفات إضافية للشحن والنقل -

.   اختناق مينائي ناجم عن التزاوج بُت األنشطة التجارية وأنشطة الصيد البحري-  
 زبصصها وؾبال مستغاًل ميناء أرصفة: 02اعبدول 

 

Appellations des 
Quais 

 أظباء األرصفة

Bassin
s 

 األحواض

Postes à 
Quai 

 ؿبطات الرسو

Longueur 
des 

Postes(m) 
طول ؿبطات 

 الرسو

Tirant 
d’Eau (m) 
عمق ؿبطات 

 الرسو

Spécialisation 
 التخصص

Quai Nord – 
Est 

 الرصيف الشمايل الشرقي

1er
   

Ba
ssi

n 
ألول

ض ا
غبو

 ا

Y 
O 

80 
117 

4.50 
6.77 

 سفن خدمة اؼبرافئ
بضائع ـبتلفة+ زفت   

Quai du 
Maghreb 
 رصيف اؼبغرب

1 
2 
3 

139 
139 
134 

7.62 
7.62 
7.62 

بضائع ـبتلفة+ سكر أصهب    
  بضائع ـبتلفة
 بضائع ـبتلفة

Môle de 
l’Indépendance 

 رصيف االستقالل

4 
5 
X 

135 
135 
80 

7.62 
8.17 
5.00 

  بضائع ـبتلفة+ حبوب 
  بضائع ـبتلفة+ حبوب 

 سفن خدمة اؼبرافئ

Nouveau Quai 
 الرصيف اعبديد

2èm
e   B

ass
in

 
ثاين

ض ال
غبو

ا
 

NP 1 
NP 2 

108 
109 

7.98 
7.18 

بضائع ـبتلفة+ سفن اإلداء    
 بضائع ـبتلفة

Rampe Ro/Ro 
 سفن اإلداء NP 69 6.20 رصيف سفن اإلداء
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 الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة ميناء مستغانم: المطلب الثالث 

 شكل الهيكل التنظيمي-1

 

 

 

 تدقيق داخلي  مساعد مدير العام

   

 
  2013خلية التدقيق الداخلي ؼبيناء مستغاًل :اؼبصدر 

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة مستغانم:(02)الشكل  رقم 

 

Quai Sud – 
Ouest 

 الرصيف اعبنويب الغريب

6 
7 

140 
140 

6.95 
8.22 

  بضائع ـبتلفة+ طبر غَت موّضب 
 بضائع ـبتلفة

Quai de Pêche 
 رصيف الصيد

En 
Activité 430 4.50 سفن الصيد 

 مدير العام            

 مديرية

اقباز 
شارة 
 القيادة

مكتب  
 األمن

  اؼبيناء

 

مديرية   
االستثمار 

 التجاري

مديرية   
األشغال 
 والصيانة

مديرية  
اؼبالية 

 واحملاسبة

مديرية  
اؼبوارد البشرية 

والوسائل 
 والتكوين
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 شرح الهيكل التنظيمي لمؤسسة ميناء مستغانم

 المديرية العامة-1

وظيفتها التسيَت، اؼبراقبة، التنظيم والسهر اغبسن للمؤسسة، ترتب وتراقب صبيع مديريات اؼبؤسسة وتفرض 
 :سلطتها عليها وتتكون من

 وىو اؼبمثل الوحيد القانوين للمؤسسة واؼبسؤول األول يف شكل اؽبرم القانوين للمؤسسة :مدير العام 1-1
حيث يشرف على صبيع األعمال  اليت تقوم هبا اؼبؤسسة دبشاركة اؼبدراء اؼبنفذين والذين يصغرونو درجة يف ىيكل 

 .اؼبؤسسة

ويعترب اؼبستشار القانوين للمدير العام حيث يساعده يف ازباذ القرارات اؼبناسبة يف : مساعد مدير العام1-2
 .كل األعمال اليت ؽبا صلة باؼبؤسسة

ىي على عالقة مباشرة باإلدارة العامة، وتتمثل مهامها يف التأكد يف احًتام إجراءات : التدقيق الداخلي 1-3
 .التسيَت، وكذلك تدقيق وفحص العمليات واألنشطة اؼبختلفة للمؤسسة

هتتم بتنظيم والتنسيق واؼبراقبة صبيع الشؤون اؼبرتبطة بتسيَت اؼبستخدمُت : مديرية الموارد البشرية  -2
 .والتكوين والوسائل العامة للمؤسسة

وىي اؼبديرية اؼبكلفة بتسيَت الوضعية اؼبالية للشركة وذلك عن طريق وضع : مديرية المالية والمحاسبة -3
ميزانيات ؿبددة لكل سنة ومدى مطابقتها لألىداف اؼبسطرة، وإحصاء كل العمليات اؼبالية اليت نفذت خالل 

 .السنة الواحدة، وإمساك الدفاتر التجارية اؼببنية للنشاط التجاري 

 وىي مديرية ـبتصة باألشغال والصيانة ويقصد باألشغال كل األعمال اليت :مديرية األشغال و الصيانة -4
من شأهنا توفَت اإلجراءات اؼبالئمة للسَت اغبسن للعمل، واؼبتمثلة يف توفَت اإلنارة ،تعبيد الطرق، بناء ىياكل، 

 .النظافة، وإزالة األخطار اليت هتدد سالمة للعمال 
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 مديرية االستثمار التجاري -5

 :       وتقوم ىذه اؼبديرية ب

  .(الشحن، التفريغ، والتخزين)تسيَت العمليات اؼبرتبطة بعبور البضائع  -

 .تسيَت أمالك الدولة اؼبينائية  -

 .تسيَت اإلنشاءات اؼبتخصصة  -

متابعة تطور تقنيات االستثمار اؼبينائي والبحث عن الوسائل اؼبناسبة إلدماجها بفاعلية داخل  -
 . اؼبؤسسة

 (دخول سفن، خروجها، ربويلها من مركز رسوىا آلخر)تقوم بتأمُت حركة اؼبالحة :  مكتب األمن الميناء-6
 .وتأمُت  اغبدود اؼبينائية

 .تقوم بالسماح للسفن بدخول اؼبيناء:مديرية انجاز شارة القيادة– 7

 تدقيق القوائم المالية لمؤسسة ميناء مسنغانم  :المبحث الثاني
 مستغاًل يف ظل القوانُت اؼبعمول هبا و على أساس ءإن تدقيق القوائم اؼبالية يعترب مفروضا على مؤسسة مينا

يعترب أمرا ضروريا من اجل ضمان مصداقية اؼبركز اؼبايل و نتيجة السنة اؼبالية , القانون األساسي للمؤسسة 
 .للمؤسسة  سنقوم بالفحص التحليلي للميزانية وحسابات النتائج لتواجد نتيحة السنة اؼبالية يف كالنبا 
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 أصول -الميزانية :المطلب األول
 اؼبيزانية العامة ؼبؤسسة ميناء مستغاًل جانب األصول للسنة اؼبالية لعناصرالفحص التحليلي سأعرض 

31/12/2013 .
 أصول مؤسسة ميناء مستغانم- ميزانية

31-12-2013 

األصل  مالحظة إجمالي اهتالك رصيد ن 1-ن
 
 

129166.67 
1113190956.99 

 
373766490.08 
739424466.91 

 
 
 

20000000.00 
 

20000000.00 
33314516.84 

 
 

74166.67 
1148683297.94 

 
346851914.18 
801831383.76 

 
 
 

20000000.00 
 

20000000.00 
51469244.30 

 
 
195833.33 
1420052039.13 

 
125502217.61 
1299453370.94 

 
 

270000.00 
2573638886.49 

 
472354131.79 

21012847454.70 
 
 
 

20000000.00 
 

20000000.00 
51469244.30 

أصول غير الجارية   
فارق بُت االقتناء  

تثبيتات معنوية  
تثبيتات عينية  

أراض  
مبان  

تثبيتات عينية أخرى 
تثبيتات فبنوح امتيازىا  
تثبيتات هبري اقبازىا  

تثبيتات مالية 
 سندات موضوعة موضع 

معادلة  
مسانبة أخرى مثبتة  

قروض و أصول مالية أخرى 
غَت جارية  

 ضرائب مؤجلة على األصل 
 مجموع األصل غير الجاري   2645378130.79 1425151421.88 1220226708.91 1166634640.50
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 31/12/2013األصول لمؤسسة ميناء مستغانم - ميزانية 03:الجدول رقم 

 خلية التدقيق الداخلي ؼبيناء مستغاًل :اؼبصدر 

 من خالل تغَت يف اغبسابات و سوف يكون على 2012 بالسنة اؼبالية2013سوف نقوم باؼبقارنة السنة اؼبالية 
 :النحو التايل 

  أصول غير جارية-1

موجودات اليت هبب استخدامها )يف حساب مبالغ اإلصبالية لألصول الغَت اعبارية ضئيل الرتفاع ىناك 
 حيث سبثلت يف . % 1.71 بالنسبة (بطريقة مستدامة غباجة  نشاطات اؼبؤسسة إليها  

:   دج و سبثلت يف  120697553.87

 .  دج   74166.67تثبيتات معنوية   -

 
33472899.49 

113896959.74 
109682813.74 

 
 

4214416.00 
 

1309234925.71 
800000000.00 

 
509234925.71 

 
24902472.07 
97706222.70 
90092827.91 

 
 

7613394.79 
 

1779046997.25 
1300000000.00 

 
479046997.25 

 
81882437.48 
77550591.07 
24385170.76 

 
 

53165420.31 

 
106784909.55 
175256813.77 

114477998.67 
 
 

60778815.10 
 

1779046997.25 
1300000000.00 

 
479046997.25 

 
 
 

 

أصول جارية   
ـبزونات و منتجات قيد التنفيذ 
حسابات دائنة و استخدامات 

فباثلة 
الزبائن  

اؼبدينون اآلخرون  
الضرائب ومشاهبها  

حسابات دائنة أخرى و 
استخدامات فباثلة  

اؼبوجودات و مشاهبها  
األموال اؼبوظفة و األصول اؼبالية 

اعبارية األخرى 
 اػبزينة
 

 مجموع األصول الجارية   2061088720.57 159433028.55 1901655692.02 1456604784.94

 المجموع العام لألصول   4706466851.36 1584584450.43 3121882400.93 2623239425.44
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 .  دج 1148683297تثبيتات عينية   -
 .  دج 20000000.00تثبيتات مالية   -
 .  دج  51469244.30ضرائب اؼبؤجلة األنشطة   -

 كان كالتايل بالسنة اؼبالية اؼباضية   2013مبلغ الصايف لألرصدة باؼبقارنة
 تثبيتات معنوية -1.1 

 2012رصيد 2013رصيدالبيان  
 129166.67 74166.67تثبيتات معنوية  

 129166.67 74166.67مجموع  
  .2013 تثبيتات معنوية لمؤسسة ميناء مستغانم04:جدول رقم 

تثبيتات عينية  -1.2
 2012رصيد 2013رصيدالبيان  
أراضي  

البناءات 

منشات التقنية و اؼبعدات صناعية  

تثبيتات عينية أخرى  

ك البناءات  الاىت

اىتالك منشات التقنية و معدات و األدوات صناعية  

اىتالك تثبيتات أخرى 

 

959236681.07 

1297023092.51 

317379112.91 

(360598497.34 )

(792790882.38 )

(271567208.83 )

 

950895293.67 

1112099701.70 

310686748.44 

(309344693.77 )

(700068136.29 )

(251077956.66 )
 1113190956.99 1148683297.94مجموع  

 .2013 تثبيتات عينية لمؤسسة ميناء مستغانم 05:جدول رقم 
 شاحنتان , رافعة ) يف التثبيتات يظهر ذلك أساسا من خالل اقتناء معدات مناولة %10ىناك ارتفاع بالنسبة 
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 . (رافعتُت شوكيتُت,مصغرتان 
: تثبيتات اؼبسجلة ؿباسبيا خالل السنة اؼبالية سبثلت يف 

 213                                       دج  8341387.40 البناءات     
 215  دج   185890109.31 منشات التقنية و اؼبعدات أدوات صناعية  
 218                         دج  5725646.05 تثبيتات عينية أخرى     

االهتالكات  
    دج 1425151421.88حيث بلغ  %50اىتالك تثبيتات ب البفض 

   دج164519801.73ارتفع ليصبح ,خطية  بطريقة بعد  وبدد2013األموال اؼبخصصة للسنة اؼبالية 
 :السابقة كالتايل  السنوات من االستهالك معدل نفس تطبيق نفس مبلغ االىتالكات يتم

                     5    البناءات%      
  10         أثاث ومعدات اؼبكتب%          
  10  التجهيزات وهتيئة منشات%      
 10  معدات أدوات%                   
  20معدات النقل%                   
  20معدات االجتماعية%             
 25معدات اإلعالم اآليل%           
 100عناصر القيم منخفضة%               

    لألصول  غير الجاريةتثبيتات عينية -1.3
 ؿباسبيا يف وسجلت السابقة اإلقبازات وردت وقد,اليوجد  مبلغ تثبيتات  عينية  لألصول  غَت اعبارية 

 .اؼبناسبة اغبسابات
 تثبيتات مالية-1.4

 يف    دج ميثل اؼببلغ للديون تتعلق باؼبسانبات20000000.00البفضت ,تثبيتات اؼبالية الصافية 
 .EGPPMتابعة  شركة
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 2012رصيد  2013رصيدالبيان  

 سندات فروع منتسبة
 خسائر القيمة على سندات الفروع اؼبنسبة 

20000000.00 
0 

20000000.00 
0 

 20000000.00 20000000.00مجموع  

  .2013 تثبيتات المالية لمؤسسة ميناء مستغانم06:الجدول رقم 
 الضرائب المختلفة -1.5

   دج  وتكون من رسوم اإلهبار لسنة  51469244.30رصيد الضرائب اؼبختلفة لألصول  توقف عند  
2010( 33156816.44+18154727.46+157700.40. ) 

 األصول الجارية -2
 مبلغ 2013 ديسمرب 31 يف األصول اعبارية عرضت يف % 14.25بالنسبة الرتفاع بالغ األنبية ىناك 

 :   دج حيث تكونت من 2061088720.57اإلصبايل 
    دج106784909.55المخزونات الجارية                              -
    دج175256813.77حسابات دائنة و استعماالت المماثلة لها     -
    دج1779046997.25ممنوعات و المماثلة لها                       -

 المخزونات الجارية   -2.1
 من ـبزون الكلي  %83ـبزون قطع الغيار سبثل, الغيار قطع من أساسا اؼبخزنة واللوازم ؿبتويات تتكون

   .2013لسنة اؼبالية 
بطيء  الغيار قطع من ـبزون    دج األساس81882437.48خسائر القيمة يف اؼبخزون توقفت عند 

                         2012و2013اعبدول التايل يبُت الفرق بُت ـبزون .سنوات 10 من الدوران و ذلك أكثر
 2013رصيد  2013رصيد البيان 

واؼبلحقات الغيار قطع ـبزون  
 اآلخرون 

 القيمة االصبالية 

88554063.50 
18230846.05 

106784909.55 

88800475.46 
20671179.38 

109471654.84 
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 خسائر القيمة على اؼبخزون 
 

(81882437.48) (75998755.35) 

 33472899.49 24902472.07 قيمة الصافية 

 2013مخزونات مؤسسة ميناء مستغانم 07:الجدول رقم 
 تغيرات مخزونات جارية 

         دج109471654.84الرصيد األويل    
      دج 31146909.48مدخالت النشاط    
     دج   -   33833654.77ـبرجات النشاط 
        دج 106784909.55الرصيد النهائي    

 حسابات الدائنة و استعماالت مماثلة لها -2.2
  عند مبلغ2013ديسمرب 31حسابات الدائنة و استعماالت فباثلة ؽبا توقفت يف 

 .   دج114477998.67 
 الزبائن  -2.2.1

 2012رصيد 2013رصيد  البيان 
 زبائن 

 زبائن مشكوك فيهم 
 أجر بدون شيكات زبائن

 قيمة اإلصبالية 
 خسائر القيمة على حسابات الزبائن 

85801107.15 
27896962.38 

779929.14 
114477998.67 

(24385170.76) 

105378214.20 
28058484.47 

779929.14 
134216627.81 

(24533814.07) 
 109682813.74 90092827.91 مجموع 

 2013حسابات زبائن مؤسسة ميناء مستغانم 08:الجدول رقم 
 . يوم 19 ىي 2013 ديسمرب 31أخر اجل ديون الزبائن 
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 المدينون اآلخرون -2.2.2
 2012رصيد 2013رصيد  البيان 

 موردون مدينون 
 مبالغ مدفوعة 

 مستخدمون و الحسابات ملحقة 
 حسابات أخرى دائنة 

 خسائر القيمة على حسابات أخرى دائنة  

4562473.78 
0 

3251076.63 
52965264.69 

(53165420.31) 

377117.06 
199035.74 

4015110.26 
52987338.99 

(53165420.31) 

 4214146.00 7613394.79 مجموع 

 .2013حساب الموردون اآلخرون لمؤسسة ميناء مستغانم 09: الجدول رقم 
 :الديون أساسية 

  دج 4562473.78.            أقساط مقدمة من موردون تثبيتات    
  دج3251076.36.                     دفعات مقدمة لألشخاص    
  دج52965264.69.         (حسابات التسوية )اؼبدينون اآلخرون   

دببلغ EGPPM  خسائر القيمة عن حسابات مدينُت ـبتلفُت  يناظر سبويل مشاريع التابعة ل 
 .  دج 52446805.16

 :  دج و التفاصيل كالتايل 718615.15خسائر القيمة عن حسابات أخرى للغَت ارتفعت 
  دج41750.00.              اغبسابات الدائنة للمخزونات   
 ENEM دج377117.06                        اعبزائر   
 M.ARABI         دج299748.09 بائع باؼبزاد العلٍت   
شابهها  االموجودات و م- 2.3

            دج 1 309 234 925, 71من ؾبموع األصول واليت ارتفعت إىل % 38اؼبوجودات وماشاهبها  تقدر ب
  .% 36سجل تطور بالنسبة  2013  دج يف  1 779 046 997. 25  أما اؼببلغ 2012يف 
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 األموال الموظفة واألصول المالية الجارية األخرى -2.3.1

وما ميثل مدة  % 3, 50و%2 ,25و %1, 50رصيد األموال اؼبوظفة واألصول اؼبالية األخرى  يًتاكم عند النسبة بـ 
  . سنوات5 و 3, 1 تًتاوح بُت

 2012رصيد  2013رصيد  البيان 
 800000000.00 1300000000.00   األصول اؼبالية اعبارية   

 800000000.00 1300000000.00 مجموع 
 .2013األصول  المالية الجارية لمؤسسة ميناء مستغانم :10الجدول رقم 

 الخزينة -2.3.2
   دج مقارنة بالسنة اؼباضية فان وضعية اػبزينة 479 046 997 , 25رصيد حساب اػبزينة توقف عند مبلغ 

 2013 الخزينة لمؤسسة ميناء مستغانم11:الجدول رقم :  كما ىو مبُت يف اعبدول أدناه %6بنسبةالبفضت 

 2012رصيد 2013رصيد البيان 
 صندوق 

 البنك
 حساب الربيد اعباري 

  فوائد مقدمة

67007714.38 
401328618.76 

8581.44 
10702082.67 

100109493.58 
396960602.64 

8581.44 
12156248.05    

 509234925.71 479046997.25 مجموع 
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 الخصوم - الميزانية: المطلب الثاني
 الفحص التحليلي لعناصر اؼبيزانية العامة ؼبؤسسة ميناء مستغاًل من جانب اػبصوم للسنة اؼباليةسيتم 

31/12/2013. 
ميزانية مؤسسة ميناء مستغانم 

 31/12/2013الخصوم
 1-نن مالحظة  الخصوم  

 اػباصة  األموالرؤوس 
 إصدارهراس مال مت 

( 1)احتياطات مدؾبة -عالوة و احتياطات
 التقييم  إعادةفوارق 

( 1)فارق اؼبعادلة 
( 1)نتيجة صافية حصة اجملمع –نتيجة الصافية 

ترحيل من جديد  –رؤوس األموال خاصة أخرى 
( 1)حصة الشركة المدمجة 

 (1)حصة ذوي األقلية 

 500000000.00 
1053522359.97 

 
 
 

553421938.07 

500000000.00 
878508574.74 

 
 
 

312971477.07 
 

 1691480151.81 2106944298.04  1المجموع 

الخصوم غير الجارية  
قروض وديون مالية  

 (مؤجلة و مرصود ؽبا)ضرائب 
ديون أخرى غَت جارية  

مؤؤونات و منتجات ثابتة مسبقا  

  
2293463.83 

 
 

577746441.48 

 
2293463.83 

 
 

525753244.03 
 580039905.31 ( 2)مجموع الخصوم غير الجارية 

 

528046707.03 

الخصوم الجارية  
موردون و حسابات ملحقة  

ضرائب  
  األخرىديون 

خزينة سلبية 

  

16266650.62 

121547421.57 

297084125.39 

 

17947409.59 

116927077.62 

268838078.56 

 403718565.77 23498197.58 ( 3)مجموع الخصوم الجارية 

 2623239425.55 3121882400.93 مجموع العام للخصوم  
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 2013الميزانية الخصوم لمؤسسة ميناء مستغانم 12:الجدول رقم 
 خلية التدقيق الداخلي ؼبيناء مستغاًل:اؼبصدر 

 2012 بالنسبة لسنة اؼبالية ل %13.3 ىناك ارتفاع بالنسبة: رؤوس األموال الخاصة-3
 راس مال تم إصداره-3.1

فبلوكة بالكامل ,   دج للسهم 100000سهم بقيمة االظبية 5000راس مال مت إصداره للمؤسسة يتكون من 
 جديد سهم 10000 إلصدار زيادة اقًتح الشركة إدارة  ؾبلس03 بقرار رقم   SOGEPORTSل 

. نفسها االظبية بالقيمة
 .التنفيذي اجمللس لعقد AGEXخاص للمحافظ اغبسابات للمؤسسة إلرسال دعوة ل  تقرير أحيلت
 ( 1)احتياطات مدمجة –عالوات و احتياطات -3.2

 .2013فوائد خاضع للضريبة مل يكن ىناك  تغَت يف  واالحتياطي القانوين الحتياطيابالنسبة 
  دج 878508674.74  دج حيث كانت 175013685.23واالحتياطيات ب  التأمُت ارتفعت أقساط

 .  دج1053522359.97 بلغت 2013ديسمرب  31 أما يف2012يف 
 .2012ىذه الزيادة يف االحتياطي االختياري ترجع  لفعالية نتيجة السنة اؼبالية 

 2012 2013 التعيين 

 االحتياطات القانونية 
 االحتياطات فوائد خاضع للضريبة 

 االحتياطات االختيارية 

50000000.00 
21918098.61 

981604261.36 

50000000.00 
21918098.61 

806590576.13 

 878508674.74 1053522359.97 مجموع 

 2013 االحتياطات مؤسسة ميناء مستغانم 13:الجدول رقم 
 نتيجة الصافية -3.3

 ، 2012 من اإلصبايل اػبصوم حيث بلغت يف %7.7 سجلت تقدم بالنسبة 2013نتيجة الصافية ل
 .2013  دج يف 553421938.07  دج و 312971477.07

   دج 225492127.23تلغد  ) IDR)يرجح ذلك ارتفاع حجم اؼببيعات و البفاض ـبصصات اؼبؤونات 

 .%1.66سجل ارتفاع بالنسبة :الخصوم غير الجارية  -4
 : وجاء كالتايل %8.9ارتفاع بالنسبة " اؼبؤونات األعباء األصول "سجل رصيد اغبساب 
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 . وذلك لتطور جدول اؼبرتبات %8.6ارتفعت اؼبؤؤونات للمعاشات و االلتزامات اؼبماثلة   ب  -
 .لشركة التابعةل جزء  ناجم عن زبصيص %15ارتفعت إعانات التجهيز اؼبيناء بالنسبة  -
 .%22ارتفعت اؼبؤونات األخرى لألعباء بالنسبة  -

 2012رصيد 2013رصيد التعيين 

 (165)الودائع و الكفاالت اؼبقبوضة  
 (153)اؼبؤؤنات للمعاشات و االلتزامات اؼبماثلة 

 (131)إعانات التجهيز 
 (158)اػبصوم غَت اعبارية –اؼبؤؤنات االخرى لالعباء 

2293463.83 
493239874.64 

39491073.79 
45015493.05 

2293463.83 
453811700.40 

34750000.00 
37191543.63 

 528046707.86 580039905.31 مجموع 

 2013 مؤؤنات األعباء الخصوم لمؤسسة ميناء مستغانم 14:الجدول رقم 
 الخصوم الجارية - 5

 بلغت 2013على اؼبدى القصَت يف ختام السنة اؼبالية اػبصوم اعبارية تقدم كل التزامات و تعرض 
  دج و النسبة 403712565.77 اليت سجلت 2012  دج على خالف السنة اؼبالية 434898197.58

 .بالنسبة جملموع األصول %0.99ارتفاع كانت 
 موردون وحسابات ملحقة -5.1

 :رصيد موردون وحسابات يتكون من 
 2012رصيد 2013رصيد التعيين 

 موردون التصدير 
 موردون التثبيتات

4795421.46 
7246008.47 

6554102.12 
11393307.47 

 17947409.59 16266650.62 مجموع

 2013موردون و حسابات ملحقة لمؤسسة ميناء مستغانم 15:الجدول رقم 
 :  كانت كالتايل 2013ؾبموع ديون اؼبوردون ل 

                 دج1278363.76موردو اؼبخزونات   
                   دج7742278.39موردو خدمات   
                    دج4516983.93موردو تثبيتات   
                   دج2729024.54موردو االئتمان   
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 الضرائب -5.2
 2013 على خالف 2012  دج يف 116927077.62يظهر حساب الضرائب يف ميزانية اػبصوم رصيد 

  : و تكون من%4  دج و سجلت ارتفاع بالنسبة 121547421.57الذي بلغ 
 2012رصيد 2013رصيد التعيين 

 الضرائب على النتائج 444
 الرسوم على رقم األعمال 445
 الضرائب األخرى و الرسوم و التسديدات اؼبماثلة 447

62443191.26 
46319158.90 
12785071.41 

42458470.46 
61421520.78 
13046986.38 

 121547421.57 116927077.62 مجموع 

 2013 حسابات الضرائب لمؤسسة ميناء مستغانم 16:الجدول رقم 
 ديون األخرى-3.5

 الذي بلغت 2012 على خالف 2015  دج يف 297084125.39ديون األخرى للمؤسسة بلغت 
  100697940.09 لزبائن االئتمان دببلغ  %34تعود ملكية الديون بالنسبة  .  دج 268838078.56

 .دج
 :سبثل رصيد الزبائن اؼبدينون كالتايل 

 السندات لفتح حسابات الودائع. 
 اؼبدفوعات الزائدة على أساس شكلية الفواتَت. 
 اؼبدفوعات مزدوجة. 

 :حسابات الديون جاءت كالتايل 
 

 

 التعيين
2013رصيد 2012رصيد   

 التسبيقات اؼبستلمة –الزبائن الدائنون 419
 األجور اؼبستحقة - اؼبستخدمون421
 اموال اػبدمات االجتماعية 422
 مشاركة اإلجراء يف النتيجة 423
 الضمان االجتماعي 431
 اؽبيئات االجتماعية األخرى432

100697940.09 
41913804.09 
10630121.49 

21446.13 
25049817.97 

1483300.00 

81501917.87 
40429706.44 

6260251.91 
21446.13 

24113040.67 
1345400.00 
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 األعباء الواجب دفعها و اؼبنتوجات اؼبطلوب استالمها  –اؽبيئات االجتماعية 438
 الدولة الضرائب و الرسوم القابلة للتحصيل من أطراف األخرى442
 الدولة األعباء الواجبة دفعها و اؼبنتجات اؼبطلوب استالمها 448

 احملمع و الشركاء 45
 االعباء األخرى الواجب دفعها و اؼبنتجات اؼبطلوب استالمها 468
 اغبسابات االنتقالية أو االنتظارية 470

44570066.63 
10146674.20 
15128163.04 
30000000.00 

0 
17279741.75 

39976394.29 
9840306.00 
8720639.10 

40021759.40 
30000.00 

16477216.75 

 268838078.56 297084125.39 مجموع 

 

  2013حسابات الديون لمؤسسة ميناء مستغانم17:الجدول رقم 
 حسابات نتائج: المطلب الثالث

 . ومقارنتو بالسنة اؼبالية اؼباضية31/12/2013تقدمي حسابات النتائج ؼبؤسسة ميناء مستغاًل 

 (حسة الطثيعح )حساب النتائح 

 31/12/2013لوؤسسح هيناء هستغانن 

 1-ن نمالحظة  التعييه 
 1641135288.41 1812101177.35 رقم األعمال 

تغَت ـبزونات اؼبنتجات اؼبصنعة و اؼبنتجات قيد الصنع  
اإلنتاج اؼبثبت  

إعانات االستغالل 

   

 1641135288.41 1812101177.35 إنتاج السنة المالية  -1
اؼبشًتيات اؼبستهلكة  

اػبدمات اػبارجية و االستهالكات األخرى 

  38596672.12 
83220359.19 

35874044.31 
39735324.64 

 75609368.95 121817031.31 استهالكات السنة المالية  -2
 1565525919.46 1690284146.0  (2-1)القيمة المضافة لالستغالل -3

أعباء اؼبستخدمُت  
الضرائب و الرسوم و اؼبدفوعات اؼبشاهبة 

 687554836.93 
42593026.01 

654479095.62 
44063671.89 

 866983151.95 960136283.10 الفائض اإلجمالي عن االستغالل  -4
اؼبنتجات العملياتية األخرى  

االعباء العملياتية االخرى  
اؼبخصصات االىتالكات واؼبؤونات  

استئناف عن خسائر القيمة و اؼبؤونات  

 
 

5580708.33 
4502843.05 

274145387.69 
8078698.62 

2322663.78 
3864775.19 

458175487.08 
18413405.08 

 425678958.54 695147459.31 النتيجة العملياتية  -5
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اؼبنتوجات اؼبالية  
األعباء اؼبالية 

 19670834.62 
0 

15065198.05 
0 

 15065198.05 19670834.62 النتيجة المالية  -6
 440744156.59 714818293.93 ( 6+5)النتيجة العادية قبل الضرائب -7

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية  
حول النتائج العادية  (تغَتات)الضرائب اؼبؤجلة 

ؾبموع منتجات األنشطة العادية  
ؾبموع أعباء األنشطة العادية 

  179551083.32 
-18154727.46 

1845431418.92 
1292009480.85 

127778679.52 
 

1676936555.32 
1363965078.25 

 
 3129714477.07 553421938.07 النتيجة الصافية لألنشطة العادية  -8

 (يطلب بياهنا)اؼبنتوجات–العناصر غَت العادية 
 (يطلب بياهنا)األعباء –العناصر غَت العادية 

   

   النتيجة غير العادية  -9

3129714 5533421938.07 النتيجة الصافية للسنة المالية  -10  4 77.07 

   حصة الشركات اؼبوضوعة موضع اؼبعادلة يف النتيجة الصافية 
   ( 1)النتيجة الصافية للمجموع المدمج -11

 ومنها حصة دوي االقلية 
حصة اجملمع 

   

    يستعمل لتقدمي الكشوف اؼبالية اؼبدؾبة (1)

 31/12/2013حسابات نتائج لمؤسسة ميناء مستغانم 18:جدول رقم 
 خلية التدقيق الداخلي ؼبيناء مستغاًل:اؼبصدر 

  اإلعمالرقم -
 . بالنسبة للسنة اؼباضية %10  دج  حيث سجل زيادة ب 181210117735 ارتفع إىل 2013 لسنة اؼبالية  اإلعمالرقم 

 (.20+)والتفريغ والشحن التسليم مع و تطور كبَت يف رقم اإلعمال يظهر على مستوى التعامل
 .%13 وخدمات ميناء %17اؼبالية  شبو الضرائب حساب و.من رقم اإلعمال % 67واؼبناولة  والتفريغ الشحن توفَت

 
 2012رصيد 2013رصيد البيان

 منتجات نشاطات متعلقة باؼبيناء 7061
 منتجات ذبهيزات اؼبيناء7062
 خدمات اؼبيناء 7062

24502253.31 
30245525.55 

235798234.02 

11409467.75 
26697318.80 

230625062.66 
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 والتفريغ والشحن اؼبناولة فوائد  استغالل7063
   الضرائب شبو اؼبالية 708

1212405433.45 
309149731.02 

 

1019136790.90 
353266648.30 

 164113288.42 1812101177.35 مجموع

  2013رقم األعمال مؤسسة ميناء مستغانم 19:الجدول رقم 
  دج يف 1641135288.41 و 2013  دج يف 181210117735: إنتاج السنة المالية-1

وميثل رقم األعمال و ذلك لعدم و جود كل من تغَت ـبزونات اؼبنتجات اؼبصنعة و اؼبنتجات قيد . 2012
 .التصنيع و إعانات االستغالل و ذلك راجع لطبيعة اؼبؤسسة يف أهنا مؤسسة خدماتية و ليست صناعية 

 المشتريات المستهلكة-1.1

 .2012لسنة اؼبالية   بالنسبة 8 %حيث سجلت زيادة ب,  دج 38596672.12 بلغ 2013اؼبشًتيات اؼبستهلكة لسنة 
 2012رصيد 2013رصيد البيان

 512879.93 582040.35 البناء مواد

 5781681.26 6176652.08 التشحيم ومواد الوقود

 829220.57 939565.06 التنظيف منتجات

 1753556.42 4222685.52 لوازم هتجر 

 153678.80 190228.99 األدواخ  صغيرج

 11823164.85 16437067.07 الغيار قطع

 1356499.40 1654070.12 لوازم الوكتة 

 1048962.91 1657308.20 لوازم اإلعالم اآللي 

 440564.57 804839.25 لوازم عديدج 

 2911826.009 1167198.13 ثياب 

 9262009.51 4631227.42 واللوازم المواد من المخزنة غير المشتريات

 35874044.31 38596672.12 مجموع 

 2013 المشتريات المستهلكة لمؤسسة ميناء مستغانم 20:الجدول رقم 
الخدمات الخارجية و االستهالكات األخرى -1.2

 % 109  دج سجلت ارتفاع ب 83220359.19 اػبدمات اػبارجية و االستهالكات األخرى ارتفعت
و (دج+  117271694.13)الرئيسية كانت يف  األقسام اإلهبار  التغيَتات. بالنسبة القبازات السنة اؼباضية 

+  6905092.68)االستقبال ومبلغ  وحفالت البعثات (دج+  11563159.16)صيانة و إصالح 
 . اعبزائرERENAV تصليح وترميم السفنورشةالذي تتعلق أساسا بعملية فحص التقٍت للمقطورة يف (دج
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 : كانت كالتالي الخدمات الخارجية و االستهالكات األخرى تفاصيل 
 2013رصيد  2013رصيد البيان

 اإلهبار
 صيانة و إصالح 

 تأمينات 
 توثيق
 الوساطة رسوم

 اإلشهار 
 البعثات و استقباالت االحتفال

 رسوم اؽباتف 
 خدمات البنكية و ما شابو

 

18625718.65 
2773126.15 

10236289.20 
1006571.57 
6779180.94 
2254570.06 

11724117.08 
2143280.53 

531286.01 
 

 

1354024.49 
16168105.99 
6657496.51 
646038.57 
5220256.94 
1336203.53 
4819024.40 
2904337.65 
629836.56 

 39735324.64 83220359.19 مجموع 

 2013 لمؤسسة ميناء مستغانم الخدمات الخارجية و االستهالكات األخرى تفاصيل 21:الجدول رقم 

 استهالك السنة المالية -2

 لالستغالل القيمة المضافة -3

  1690284146.04 بلغت 2013  دج اما يف15650525919.46القيمة اؼبضافة  بلغت 2012يف 
 .بالنسبة للسنة اؼباضية + %8 من رقم األعمال و سجلت تطور ب %93دج حيث مثلت

 أعباء المستخدمين -3.1
 من ؾبموع األعباء النشاطات  %53 من القيمة اؼبضافة و %40.71 مثلت 2013يف أعباء المستخدمين 

 :التايل  اعبدول يف الفئات حسب وموزعة.العادية 
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 2012رصيد 2013رصيد البيان
 أجور 

 ساعات اإلضافية
 مكافئات  

 التكاليف االجتماعية 
 اؼبسانبات يف العمل االجتماعي 

 العمل الطيب 
 

22649847.21 
22352137.43 

289451902.73 
134452843.09 

12715764.49 
47200.00 

369512.98 

212646265.85 
18671574.09 

285473183.18 
126834899.03 

10636363.47 
 

216810.00 
 8322.359.19 654479095.62 مجموع 

 2013 أعباء المستخدمين لمؤسسة ميناء مستغانم 22:الجدول رقم 
 المشابهة  والمدفوعات الضرائب و الرسوم-3.2

  دج سجلت 42593026.01 بلغت 2013ديسمرب 31الضرائب و الرسوم و اؼبدفوعات اؼبشاهبة  يف 
 ".اؼبهٍت التدريب الرسوم على" سجلت يف اغبساب الفرعي %10البفاضا ب 

 :حيت تتكون من 
 2012رصيد 2013رصيد البيان

 ضريبة النشاط اؼبهٍت 
 الضرائب العقارية 

 اؼبهٍت التدريب على  الضرائب
 الضرائب التعليم 
 الضرائب ـبتلفة

34021377.92 
1214340.00 
1677034.97 
4731488.97 

948784.15 

32822705.75 
1214400.00 
3346797.05 
5373842.05 
1305927.04 

 44063671.04 42593026.01 مجموع

 2013المشابهة  لمؤسسة ميناء مستغانم  والمدفوعات  الضرائب و الرسوم23:الجدول رقم 
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الفائض اإلجمالي عن االستغالل -4
 بالنسبة للسنة اؼبالية %9سجلت تطورا ب ,   دج 960136286.10 الفائض اإلصبايل عن االستغاللارتفع 
 .اؼباضية
 األخرىالمنتجات العملياتية -4.1

 .  دج 5580708.33 رصيد  2013األخرى يف هناية  السنة اؼبالية  العملياتية المنتجاتلقد اطهرت 
 العملياتية األخرى  األعباء-4.2

 لألعباء العملياتية األخرى سنوضح ذلك من خالل 2012 و 2013ىناك فرق واضح  بُت السنة اؼبالية 
 :اعبدول التايل 

 2012رصيد 2013رصيد البيان
 اإلدارة الرسوم 

 واؽببات التربعات
 GI-CEPحصة اؼبؤسسة من اؼبيزانية 

  استثنائية تكاليف
 التسيَت  ـبتلف النفقات

 

585000.00 
93461.04 

1875000.00 
3215307.27 

609074.74 

385000.00 
140000.00 

1875000.00 
112906.06 

1351869.13 

 3864775.19 4502843.05 مجموع 

  2013االعباء العملياتية األخرى لمؤسسة ميناء مستغانم 24:الجدول رقم 
   و خسائر القيمة المخصصات االهتالكات والمؤونات-4.3

 2012يف  لألصول اعبارية و غَت اعبارية بلغت  وخسائر القيمة اؼبخصصات االىتالكات واؼبؤونات
 %58 سجلت البفاض بالنسبة حيث,2013  دج يف 268241838.27  دج  و 458175487.08

 .%21ـبصصات االىتالك ارتفع ب ,التقاعد  استحقاقات على للحصول أحكامتغَت اؼبهم ظهر يف ,
 2012رصيد 2013رصيد البيان

 681ـبصصات االىتالك 
 686ـبصصات مؤونات 

164519801.73 
96442436.29 

135693103.05 
321934563.29 
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 547820.51 13203149.67 685ـبصصات اؼبؤونات األصول اعبارية 

 458175487.08 268241838.27 مجموع 

   2013 و خسائر القيمة لمؤسسة ميناء مستغانم  المخصصات االهتالكات والمؤونات25:الجدول رقم 
استئناف عن خسائر القيمة و المؤونات  -4.4

 .الزمة تعد مل أو مؤونات استخدمت مبالغ رصيد ىذا اغبساب ىو عبارة عن تراكم
 2012رصيد 2013رصيد لبيانا

 االسًتجاعات اؼبؤونات األصول غَت اعبارية 
 االسًتجاعات اؼبؤونات األصول اعبارية 

7385908.05 
692790.75 

12382911.63 
6030493.45 

 18413405.08 8078698.62 مجموع 
 2013االسترجاعات المؤونات لمؤسسة و ميناء مستغانم :26الجدول رقم 

 اؼبطالبات مبلغ االسًتجاعات اؼبؤونات لألصول اعبارية سبثلت  يف إلغاء مؤونات اللبفاض قيمة اؼبخزون أو
 األحكام يف اؼبقدمة اما اؼبؤونات لألعباء اػبصوم غَت اعبارية اؼبتعلقة بعرض األعمال. العمالء على اؼبستحقة

 .القضائية  
 النتيجة العملياتية -5

 المنتوجات المالية -5.1
 دح 19670834.62 بلغت 2013اما يف 2012دح يف 15065198.05اؼبنتوجات اؼبالية بلغت 

 .لديها الودائع على الفوائد من فقط تتألف
 االعباء المالية -5.2

 . اليوجد أي عبء مايل على مستوى  اؼبؤسسة 2013 ديسمرب 31يف 
 النتيجة المالية -6
  النتيجة العادية قبل الضرائب-7

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية  -7.1
  IBSاالستغالل اؼبواد ب(ANDI )وضع فوائد يف اؼبمنوح واإلعفاء الضرييب اإلعفاء خالل من

   دج وارتفعت 179551083.32 توقفت عند الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية  , %6دبعدل  
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 .%41ب 
حول النتائج العادية  (تغيرات)الضرائب المؤجلة -7.2

 السجالت وذلك لتخصيص   دج18154727.46، 2013 سجلت يف السنة اؼبالية الضرائب اؼبؤجلةتغَت يف 
 اؼبمنوحة  التقاعد بدالت وربديث احملاسبية

 -  دج18302925.10األعباء اؼبؤجلة لألصول  -
 +  دج   148147.64األعباء اؼبؤجلة للخصوم  -

باؼبقارنة بنتيجة السنة  43%كل ىذه التغَتات انعكست بالطبع على نتيجة السنة اؼبالية حيث ارتفعت ب
 .اؼباضية بالسنة اؼبالية اؼباضية 

 المالية القوائم عن مالحظات
 إقتصادية مؤسسة وىي 1982 أوت 14 يف مستغاًل ميناء مؤسسة أنشأت :المؤسسة تقديم 1-
 أسهم ذات شركة/عمومية EPM/EPE/SPA .  دج 000 000 1500  مال برأس
 مستغانم ميناء لمؤسسة وصفي ملف
 .مستغاًل ميناء مؤسسة: الشركة اسم

 SPA . أسهم ذات شركة :القانوني الشكل
 .اؼبينائية واإلنشاءات الوسائل استغالل :الهدف
 .مستغاًل لصالمندر، الرئيسي الشارع :العنوان

 . دج000 000 1500  المال رأس
 الدولية احملاسبية للمعايَت وفقاعرضها و 2013 ديسمرب 31 يف اؼبالية القوائم إعداد مت:المالية القوائمعرض  2-

 .الطبيعة حسب ىي النتائج حسابعرض ل اؼبتبعة الطريقة اعبزائرية احملاسبية اؼبعايَت
أهمية  األكثر المحاسبية المبادئ 3-

 :كاآليت ىيو 
 .لالستخدام اؼبعدة واؼبعنوية العينية التثبيتات تشمل اؼبؤسسة ميزانية يف اؼبسجلة التثبيتات:التثبيتات-أ

 لإلسًتجاع القابلة غَت الشراء وضرائب اعبمركية الرسوم تتضمن واليت اقتناءىا بتكلفة التثبيتات تسجل
 ذبارية خصومات أي وتطرح اؼبقصود لإلستخدام األصل ذبهيز إىل مباشرة تنسب أن ميكن تكاليف وأية

 .الشراء شبن إىل للوصول
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 بعد التقييم إعادة تاريخ عند العادلة القيمة ميثل الذي التقييم إعادة دببلغ التثبيتات تسجل األوىل التسجيل بعد
 (.الثابت) اػبطي اإلىتالك بطريقة التثبيتات تلكتو.اؼبًتاكمة القيمة وخسائر اإلىتالكات طرح
 كاآلتي االهتالك ةمد

 10  اؼبكتبية واؼبعدات األثاث ،سنوات 04  اغباسوب معدات ،سنوات 05  النقل معدات،ةسن 20 اؼبباين
 . سنوات 05  االجتماعية اؼبرافق ،سنوات 10  الصيانة ومعدات التجهيزات،سنوات

 سندات أو أخرى سندات اؼبلحقة، واغبسابات اؼبسانبة سندات يف تتمثل اؼبالية التثبيتات: المالية التثبيتات -ب
 .السنة تتعدى الغَت لدى وحقوق فبنوحة قروض إىل باإلضافة اؼبدى، طويلة توظيف
 . االقتناء تكلفة أساس على اؼبسانبات ربسب

 واؼبنتجات والبضائع واللوازم األولية اؼبواد وتشمل اريةاؼبج األصول ضمن اؼبخزونات تعترب :المخزونات -ج
 .للتخزين القابلة أنواعها دبختلف

 الشراء بتكلفة اؼبخزونات تقييم يتم حبيث تكلفة، بأقل حدى على تقيم أن هبب اؼبخزونات من فئة كل
 .الشراء بعملية اؼبلحقة اؼبصاريف وكل الشراء أسعار تشمل اليت االقتناء أو
 االلتزام انقضاء عند للنفقة تقدير أحسن اؼبؤونة يف ؿباسبيا اؼبسجل اؼببلغ يكون أن هبب :المؤونات -د
 اؼبؤونة استعمال ميكن وال ؿباسبية دورة كل ايةنو عند اؼبؤونة قيمة يف النظر إعادة وهبب اإلقفال، تاريخ يف

 .أجلو من وضعت الذي غَت اؽبدف يف
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 خاتمة الفصل الثالث 
شّقت مؤسسة ميناء مستغاًل طريقها كبو االستقاللية على غرار اؼبؤسسات اليت كشفت عن استقرار يف وضعيتها 

اؼبالية، حيث مت ربويلها دبوجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع اجتماعي إىل شركة عمومية اقتصادية 
 ،من خالل دراستنا اكتشفنا أهنا يف حالة جيدة  تتطور دج 000 000 1500 شركة ذات أسهم رأس ماؽبا

 ديسمرب 31 يف اؼبالية ىاقوائم إعداد متباستمرار يف مستوى اػبدمات و كذا اإلدارة تسعى لتكميل النقائص وي
 بوجود فريق عمل متكامل وكذا خلية اعبزائرية احملاسبية اؼبعايَت الدولية احملاسبية للمعايَت وفقاعرضها و 2013

 على التدقيق اػبارجي الذي  سبثل عامل ربفيز بالنسبة ؼبختلف ىياكل اؼبؤسسة  من االتدقيق الداخلي واعتماده
ومن اجل ربقيق أىداف اؼبؤسسة وابراز الوضع اؼبايل والنتيجة ,اجل العمل يف ظل الطرق والسياسات اؼبرسومة 

 .السنة اؼبالية بشكل سليم 
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 عامةال خاتمةال
  :اآلتية اإلشكالية ومعاجلة ،"اثر تدقيق القوائم ادلالية على نتيجة السنة ادلالية " دلوضوع تناولنا خالل من
 المالية ؟ القوائم الخارجي علىالتدقيق  تأثير مدى ما

 من ادلالية اليت تتم القوائم على وادلصداقية الثقة إضفاء على اثر عملية التدقيق اخلارجي يف الضوء تسليط تحاول
 وتقييم جتميع مهامو يف تتمثلوإدارهتا،  مستقال عن يكون حبيث ادلؤسسة، ألجهزة ينتمي ال خارجي مدقق طرف

 وادلعلومات ادلالية القوائم  حول رأيو إلبداء اعليو يعتمد الذي واألساس التدقيق عملية جوىر ىو األدلة اإلثبات
 العمليات نتائج تطابق مدى من للتحقق تستخدم األدلة فهذه ، ادلؤسسة طرف من وادلعروضة احملاسبية ادلوجودة

 ادلوضوعة وادلعايري دلركز ادلايلا,على نتيجة السنة ادلالية وأثرت الفًتة خالل حدثت اليت االقتصادية واألحداث
 الغش حاالت عليها باكتشاف االعتماد ومدى ادلالية والقوائم البيانات صحة من  وبذلك التأكدللمؤسسة
 ادلعنية لألطراف التدقيق نتائج بتوصيل اخلارجي ادلدقق ومن مت يقوم احملاسبية والسجالت الدفاتر يف واألخطاء
 على بد ال التدقيق،ومنو عملية هناية يف يعده الذي التقرير  يففين رأي خالل إبداء من االتصال ىذا ويتحقق
 االستعانة طريق عن للمؤسسة ادلالية القوائم على ذلك تأثري جلي بشكل قياس للتقرير إعداده عند اخلارجي ادلدقق

يق وتطب اعتماد مسار يتابع أن عليو فان الدولية، احملاسبة معايري تطبيق عملية أيضاو ادلعنية العملية ادلصاحل مبختلف
 بالعملية اخلاص العمل خمطط وضع من انطالقا ادلؤسسة، مستوى على هنايتو إىل بدايتو منذ ادلايل احملاسيب النظام

 يف الشركة إدارة قبل من ادلعدة ادلالية القوائم بتقييم فيو يقوم والذي عنها واإلفصاح اخلتامية ادلالية القوائم إعداد إىل
 من والتأكد الثقة زيادة على العمل .عاما قبوال ادلقبولة احملاسبة مبادئ وىي ادلوضوعة ادلعايري مع متاشيها ضوء

 . وبالتايل مصداقية نتيجة السنة ادلالية ادلالية القوائم وشرعية صدقو ادلعلومات سالمة
فبعد معاجلتنا وحتليلنا دلختلف جوانب ادلوضوع يف فصولو الثالثة، توصلنا إىل نتائج خاصة باختبار الفرضيات 

 .ونتائج عامة، مع جمموعة من توصيات وأفاق البحث

 :          فيما خيص اختبار الفرضيات، فقد أدت معاجلة البحث إىل النتائج التالية
 من التحقق هبدف االستقصاء على تقوم ادلعلومات من جملموعة فحص  عمليةالتدقيق اخلارجي ىو 

 القوائم تلك مستخدمي احتياجات تعكس واليت عليها، ادلتعارف للمعايري وفقا ادلالية القوائم سالمة
 ىذه ونوعية جودة مدى على احلكم يف دلساعدهتم ادلعنية لألطراف الرأي ىذا إيصال ضرورة مع

 . االعتماد على تلك القوائم مدى حتديد وت ادلعلوما
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 والبيانات ادلعلومات وتوفر للمؤسسة ادلالية الوضعية وتبني احملاسيب النظام متثل خمرجات ادلالية القوائم 
 حسابات جدول ادليزانية، من كل ادلالية القوائم تتضمن الغري جتاه ادلؤسسة وديون احلقوق تبني اليت

 دلستخدميها بأمهيتها وتتميز ادلالحق، ، اخلاصة األموال تغريات جدول اخلزينة، سيولة جدول النتائج،
 عناصر منفصلة بصفة وتصف معينة، زمنية حلظة يف وذلك للمؤسسة ادلايل للوضع تصوير ىي فادليزانية
اإليرادات  فيو وترتب ادلؤسسة، أداء عن معلومات النتائج حسابات ويوفر اخلصوم وعناصر األصول
ادلتحصالت  عن معلومات اخلزينة تدفقات جدول ويقدم الوظيفة حسب أو الطبيعة حسب واألعباء

 ادلباشرة غري والطريقة ادلباشرة الطريقة وىي القائمة ىذه إلعداد طريقتني وىناك النقدية، وادلدفوعات
 األموال تغريات جدول ويشكل النقدية وادلدفوعات ادلتحصالت من أو الربح صايف من سواء انطالقا
 اخلاصة األموال رؤوس منها تتكون اليت الفصول من فصل كل يف أثرت اليت للحركات اخلاصة حتليال

 .كرذال السابقة ادلالية القوائم لفهم مفيدة أو ىاما طابعا تكتسي معلومات ادلالحق وتضم للمؤسسة
  احلقوق الديون  ،ادلخزونات،من األصول الثابتة تتم عملية تدقيق احلسابات من خالل التحقق أن كل

 لكن علي أساس ادلبادئ ادللكية،الوجود،الكمال  كل من عكس تالنواتج واألعباء األموال ادلملوكة،
و التقييم ، القانوين ادلظهر على االقتصادي الواقع احملاسبية يف النظام احملاسيب ادلايل ىناك مبدأ أسبقية

االقتناع  يعطيو والذي السنوية للحسابات حتليلي فحص بإجراء ادلدقق ملزمكما أن .احملاسيب التسجيل 
 االعتبار بعني أخذ،مع نشاطها ونتيجة ادلؤسسة وضعية عن ومنتظمة صحيحة بطريقة تعرب بأهنا

 .احلسابات إقفال لتاريخ الالحقة األحداث

 :أما النتائج العامة ادلتوصل إليها فجاءت كما يلي

  والدفاتر واحلسابات وادلستندات والبيانات الداخلية الرقابة أنظمة فحص عملية اخلارجيالتدقيق 
 مت اليت العمليات قياس وسالمة صحة من للتأكد منظم إنتقاديا فحصا بادلؤسسة، اخلاصة

 لتليها بالنشاط اخلاصة ادلالية للعمليات احلسايب القياس فحص أي وتبويبها وحتليلها تسجيلها
 .النهائية ادلالية القوائم صالحية على احلكم أجل من التحقيق عملية
 أثناء األخذ ادلؤسسات على يتعني اليت والتعليمات القواعد من جمموعة ادلايل احملاسيب النظام فرض 

 صورة تقدمي وادلالية احملاسبية الوثائق من كاملة جمموعة  متثلت يف أىا ادلالية القوائم وتقدمي إعداد



 الخاتمة العامة
 

98 
 

 اإلطار عن ادلالية القوائم وتقدمي إلعداد احلسبان يف أخذىاة مع ادلالية  عن الوضعية عادلة
 .احملاسبة لنظام التصوري

 اخلارجي ادلدقق عليو يعتمد الذي األساس وىو التدقيق عملية جوىر ىو األدلة وتقييم جتميع إن 
 نتائج تطابق مدى من للتحقق تستخدم األدلة فهذه للشركة، ادلالية القوائم حول رأيو إلبداء

 الشركة عمليات نتائج على وأثرت الفًتة خالل حدثت اليت االقتصادية واألحداث العمليات
 .ادلوضوعة وادلعايري ادلايل ومركزىا

 
  الغش  حاالت و احلسابات على تؤثر اليت اجلوىرية اكتشاف األخطاءادلدقق اخلارجي مسؤول عن

 أحد استعمال إساءة بقصد أو اختالس أو عجز إخفاء بقصد والسجالت الدفاتر يف التالعب،
 ادلايل ومركزه ادلشروع أعمال نتيجة على ادلالية القوائم داللة مدى على التأثري قصدأو  ادلوجودات

   . ادلضللة ادلالية القوائم صدور ومنع ،
 
 عن وكداللة معينة، فًتة عن األعمال لنتيجة سليم تعبريىدف من عملية التدقيق إعداد تقرير ل 

 يف رأيو، ادلدقق فيو يبني حيث والتحقيق، الفحص عملييت نتائج اخلارجيدقق امل يف ادلالية وضعيتها
 .وعادلة سليمة بصورة ادلؤسسة للمركز تصويرىا حيث من ككل ادلالية القوائم
  يهدف تدقيق القوائم ادلالية على التعرف على مدى قدرة ادلؤسسة يف حتقيق األرباح اليت متكنها

 .من االستمرار والبقاء يف السوق و بالتايل حتقيق ادلؤسسة ألىدافها أساسية 

 :أما النتائج ادلتحصل عليها على مستوى دراسة ميدانية مؤسسة ميناء مستغاًل
  أن مؤسسة ميناء مستغاًل تعرض القوائم ادلالية حسب النظام احملاسيب ادلايل ادلعايري احملاسبة

 .ادلتعارف عليها
  تسعى ادلؤسسة من خالل أالسًتاجتياهتا لتطوير حتسني األداء واخلدمات ادلقدمة و توسيع

 .ادليناء مع طرح األسهم 
  تتمتع مؤسسة ميناء مستغاًل بالوضعية ادلالية جيدة ويف تطور مستمر مما جيعلها تطمح يف

 .االستمرارية وتقدم 
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 :تقديم التوجيهات
  االىتمام بوظيفة التدقيق احملاسيب اخلارجي من خالل تطبيق اإلجراءات بدقة والتأكد من احًتام ادلعايري

 .والشروط والقواعد اليت تنظم ىذه ادلهمة
  توفري إجراءات تسيري تساعد ادلدقق اخلارجي على القيام مبهامو بكل كفاءة وفعالية يف ادلؤسسة

 .االقتصادية
 وقواعد معايري من استقاللو يضمن ما توافر أمهية وتأكيد اخلارجي ادلدقق استقالل على احلفاظ ضرورة 

  قد وفقدانو االستقالل، ىذا مثل توافر من مستمدة بادلهنةجملتمع ا فثقة ومكان، وقت كل يف مهنية وأنظمة      
 .استقاللو عدم إىل تؤدي قد اليت احلاالت جممل حتديد جيب وبالتايل .الثقة ىذه فقدان يسبب      
 اجلامعات وبني بينها تنسيق آلية وإجياد العلمي البحث بأمهية االقتصادية ادلؤسسات توعية ضرورة 

 .حبثو إلجناز العلمي للباحث الالزمة ادلساعدة لتقدمي وىذا اجلزائرية،

  تعزيز التعاون بني ادلدقق الداخلي واخلارجي. 
 توعية عمال ادلؤسسة االقتصادية مبغزى عملية التدقيق حىت يتم التجاوب بني العمال وادلدقق. 
  مسايرة التطورات ادلرتبطة هبذه ادلهمة عن طريق تكوين ادلدققني مبا يتناسب مع التطور يف جمال أىداف

 .ومسؤوليات ادلدقق احملاسيب اخلارجي 
 :أفاق البحث 

مت التطرق يف ىذا البحث إىل اثر تدقيق القوائم ادلالية على نتيجة السنة ادلالية ، وتتمثل أفاق البحث يف توضيح 
جودة التدقيق احملاسيب وأثره يف إعطاء مصداقية للنتيجة السنة ادلالية ، باعتبار الدور ادلهم والفعال للتدقيق احملاسيب 

للمؤسسة عاجلت ادلوضوع من  ادلالية القوائم وشرعية صدقو ادلعلومات سالمة من والتأكد الثقة زيادةاخلارجي يف 
خالل دراسة القوائم ادلالية دلؤسسة خدماتية ذات أسهم وإطالع على كيفية عرضها لقوائمها ادلالية كما ميكن أن 
يتم طرح نفس ادلوضوع بدراسة دلؤسسة صناعية و يكون ذلك من خالل االستبيان ادلوزع على عينة البحث يتم 

 .حتليلة و خروج بنتائج للبحث
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 جدول حسابات النتائج: 03ملحق رقم 

 جدول التدفقات النقدية: 04ملحق رقم 
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 :المؤلفات  1-

عمان  والتوزيع، للنشر صفاء دار ، األوىل الطبعة ، المالية العمليات مراجعة  ، عباس حممد نواف ،  الرماحي -
،2009. 

 عمان، العريب، اجملتمع األوىل، مكتبة الطبعة ،الحسابات تدقيقحممد،  لؤي ، وديان حممد سامي الوقاد،-
2010. 

مسؤولية المراجع تجاه الغش ،11-  الفقرة ا 240االحتاد الدويل للمحاسبني،ادلعيار الدويل للمراجعة رقم- 
 . عند مراجعة القوائم المالية

 .2005،األردن عمان والتوزيع، للنشر صفاء ، دارالمدخل إلي التدقيق الحديث حلمي مجعة ، امحد- 

 األردن،  عمان والتوزيع، للنشر صفاء دار األوىل، الطبعة ،للحسابات الحديث التدقيق مجعة، حلمي أمحد-
1999. 

 الدار األوىل، الطبعة ،المحاسبة معايير ضوء في المالية القوائم وعرض إعداد لطفي، أمحد السيد أمني- 
 .2008 اإلسكندرية، اجلامعية،

 الدار .البورصة في االستثمار و األداء مراجعة و تقييم ألغراض المالي التحليل لطفي، أمحد السيد أمني-
.   2005 مصر، اجلامعية،

الدولية  المحاسبة لمعايير وفقا المحاسبي اإلفصاح و التقييم و القياس المالية المحاسبة نور، أمحد-

 ..2003مصر، اجلامعية، الدار ،المصرية و العربية و 

الدولية  المحاسبة لمعايير وفقا المحاسبي اإلفصاح و التقييم و القياس المالية المحاسبة نور، أمحد-

 .2003مصر، اجلامعية، الدار ،المصرية و العربيةو  
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 ،مؤسسة  والدولية األمريكيةأساسيات التدقيق في ظل المعاييردحدوح، حسني القاضي ،حسني-

  .1999،عمان،االوىلالوراق،الطبعة
 ،دار الثقافة األوىل ،الطبعة األول ،اجلزء مراجعة الحسابات المتقدمةحسني القاضي ،حسني دحدوح ،-
،2009 . 
،ادلكتبة اجلامعية احلديثة ،اإلسكندرية أسس المراجعة الخارجية حسني امحدعبيد ،شريف على حسن ، -
،2000 
 .1999 ،دار وائل للنشر،عمان،،الناحية العملية علم تدقيق الحسابات ، عبد اهللأمني خالد -

 للطباعة وائل دار الثانية، الطبعة والعملية، النظرية الناحية – الحسابات تدقيق علم اهلل، عبد أمني خالد -
 . 2001 األردن، ، عمان والنشر،

 النشر، دار ،الحسابات لتدقيق والعملية العلمية األصول الرفاعي، حممود خليل اخلطيب، راغب خالد- 
 .  2001 األردن، عمان،

 ،المتوسطة المحاسبة السلطان، حممد وسلطان حجاج حامد أمحد تعريب وجیانت ، جریي كيسو دونالد -
 . 1999 السعودية، العربية الرياض،ادلملكة للنشر، ادلريخ دار األول، اجلزء

  .2002دار ادلنشورات احلقوقية ،لبنان، .2،الطبعة2 ،اجلزءتدقيق البيانات المالية داود يوسف صبح،-
  .2002 ،الطبعة الثانية،دار ادلنشورات احلقوقية ،لبنان،األول اجلزء ،تدقيق البيانات الماليةداوود يوسف صبح،-

 ودار والتوزيع للنشر الدولية العلمية الدار .المحاسبة نظرية مدخل المحاسبي الفكر تطور حنان، حلوة رضوان-
 . 2001 األردن، عمان، األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر الثقافة

 للنشر، ادلريخ دار .المحاسبة نظرية فال، حممد ولد وإبراهيم كاجيجي أمحد علي خالد شرويدر تعريب ريتشارد- 
 2006 السعودية، العربية ادلملكة الرياض،

،مكتبة اجملمع العريب ،الطبعة األوىل ،عمان األردن ، تدقيق الحسابات  سامي حممد الرقاد، لوىء حممد وديان ،-
،2010. 

،مكتبة اجملتمع الغريب للنشر التوزيع 02 ،اجلزء ،تدقيق الحسابات سامي حممد الوقاد و لؤي حممد وديان  -
 .2010،األردن،األوىل،الطبعة األوىل ،الطبعة 
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اجلزء ،مكتبة الشركة اجلزائرية بودواو. الدوليةالمحاسبةالمحاسبة المؤسسة طبقا لمعايير  شعيب شنوف ،-
 .2009الثاين ، اجلزائر ،الطبعة 

 والتوزيع، للنشر األمني مركز منقحة، طبعة ،الحسابات مراجعة أصول بركات ، محود لطف شرمي، سعد  عبيد-
. 2007 اليمن،  صنعاء

 . 1990 الكويت، والتوزيع، للنشر السالسل دار .المحاسبة نظرية الشریازي،  مهديعباس- 

 ، مصر ، احلديث اجلامعي ادلكتب ، الخارجية المراجعة أسس ، وآخرون ، عبيد امحد ، الصحن الفتاح عبد- 
2007. 

 ،ادلكتب أسس المراجعة الخارجية. عبد الفتاح حممد الصحن ،حسن امحد عبيد و شريفة على حسن -
 .2007 ، اإلسكندرية ،اجلامعي احلديث

، 01الطبعة ¸ ،دار الراية للنشر و التوزيع، األردنمراجعة الحسابات و التدقيق عاطف زهرة توقيف سواد،-
2009 . 

 األردن، عمان، للنشر، وائل دار ، والعلمية النظرية الناحية ،الحسابات تدقيق علم،  أمني خالد اهلل،  عبد-
2007 .

 ،ادلكتب اجلامعي أسس المراجعة الخارجية،عبد الفتاح حممد الصحن ،حسن امحد عبيد و شريفة على حسن -
 .2007احلديث،اإلسكندرية،

، 01الطبعة ¸ ،دار الراية للنشر و التوزيع، األردنمراجعة الحسابات و التدقيق عاطف زهرة توقيف سواد،-
2009 .  

 األردن، عمان، للنشر، وائل دار ، والعلمية النظرية الناحية ،الحسابات تدقيق علم،  أمني خالد اهلل،  عبد-
2007. 

 .2006الطبعة األوىل دار ادليسرة لنشر ، ، يةرالنظ الناحيةعاصر الم الحسابات تدقيقفالح ادلطارنة، غسان-
 اجلامعي ادلكتبالمالية، المحاسبة لمعايير وفقا المتوسطة المحاسبة ،الدهراوي مصطفى الدين كمال-

 . 2009 مصر، احلديث،اإلسكندرية،
 . 2010عمان، للنشر، البداية دار األوىل، الطبعة ،الحسابات تدقيق علم،إبراهيم زهری حلدرب،- 
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المفاهيم األساسية و آليات التطبيق وفقا –،المراجعة الخارجية حممد مسری الصبان ،عبد الوهاب نصر علي  -
. 2002 ،االسكندريةدار الجامعية–للمعايير المتعارف عليها و المعايير الدولية 

 المراجعة و تدقيق الحسابات،اإلطار النظري و الممارسة المهنيةحممد التهامي طواهر و مسعود صديقي ،-
 .2003،ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،

 مصر،  اإلسكندرية احلديث، اجلامعي ادلكتب ،الشامل والتدقيق المراجعة وقواعد  أصولسرايا، السيد حممد-
2007. 

 للنشر .ادلسریة دار .وتطبيقي نظري مدخل المالية القوائم تحليلادلطارنة، فالح غسان خنفر راضي مؤيد-
. 2006 األردن، عمان، والطباعة، والتوزيع

 ، اجلامعية الدار ، الحسابات لمراجعة والعملية العلمية األسس ، هالل اهلل عبد ، الصبان مسری  حممد-
 .1998 ، اإلسكندرية

 األردن، الثالثة، الطبعة للنشر، وائل دار ،والعلمية النظرية الناحية من التدقيق إلى مدخل متيمي، هادي-
2006 . 

 – عمان للنشر، وائل دار الثانية، الطبعة ،والعملية النظرية الناحية من التدقيق إلى مدخل التميمي، هادي-
 . 2004 األردن،

 كمال حجاج، حامد أمحد ومراجعة تعريب ،والتطبيق النظرية بين المراجعة هنكي، سون أمر توماس،  وليم-
 .2006مصر،  القاهرة للنشر، ادلريخ دار األول، الكتاب سعيد، الدين

 للنشر الوراق مؤسسة األوىل، الطبعة ،والتطبيق النظرية بين الحسابات مراجعة جربوع ، حممود يوسف-
 .2008 األردن، عمان، والتوزيع،

 .2007 ، األردن ، للنشر الوراق ، والتطبيق النظرية بين الحسابات مراجعة ، جربوع حممود يوسف-

 ،"112"العدد ،القانونيين للمحاسبين العربي مع مجلة ،المراجعة عملية استكمال ،جربوع حممود يوسف-
 .1999 الرابع الربع
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 : المذكرات جامعية2-

المسؤولية المهنية لمدققي الحسابات في اكتشاف الغش و  شرين مصطفى احللو ،مذكرة ادلاجستری بعنوان ،-
 .2012 ، اجلامعة اإلسالمية بغزة، الخطأ القوائم المالية

 مذكرة الجزائر، في تطبيقها إمكانية ومدى الدولية المعايير منظور من المحاسبي التدقيق مازون، أمني حممد-
 .2010 -2011 اجلزائر جامعة  ماجستری،

 المالية للقوائم المحاسبي اإلفصاح على التضخم أثر بعنوان، ماجستری مذكرة وادي، عليان فوزي مدحت-
 ..2006 فلسطني، اإلسالمية اجلامعة ، ،الفلسطينية االقتصادية الوحدات في

، دور المراجع الخارجي في تقييم أدلة اإلثبات إلبداء الرأي هاين فرحان الزايغ ،مذكرة ماجستری بعنوان -
 .2006 ،اجلامعة اإلسالمية بغزة ،على القوائم المالية وفقا لمعايير المراجعة الدولية

 : (راسية الد واألیام والملتقيات راتالمؤتن) العلمية التظاهرات وقائع3-

 مع الجزائري، والمالي المحاسبي النظام في المحاسبية والمبادئ األسس بعنوان، مداخلة بوراوي،  سعد-
 احملاسيب النظام حول الدويل ادللتقى  (IAS/IFRS).ل الفكري اإلطار مع التقارب حاالت إلى اإلشارة

 التسيری، وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم معهد " وآفاق تطبيقات جتارب " الدولية احملاسبة ادلعايری ظل يف ادلايل
 .2010 جانفي 18 و 17 يومي بالوادي، ،اجلامعي ادلركز

 المالي، المحاسبي النظام مع الجبائية القواعد تكييف متطلبات بعنوان، مداخلة متلوي، حممد عزوز، علي-
 العلوم معهد " وآفاق تطبيقات جتارب " الدولية احملاسبة ادلعايری ظل يف ادلايل احملاسيب النظام حول الدويل ادللتقى

  2010 .جانفي 18 و 17 يومي بالوادي، اجلامعي ادلركز التسيری، وعلوم والتجارية اإلقتصادية
 المالية المعلومات جودة مستوى لتقييم مقترح نموذج بعنوان، مداخلة مخقاين، الزمان بدر سويسي، هواري-

 جامعة اجلزائر، يف احملاسيب اإلصالح حول الدويل العلمي ادللتقى ،المالي المحاسبي النظام تطبيق من المقدمة
 .2011 نوفمرب 30 و 29 يومي ورقلة، مرباح قاصدي
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  : المراسين القوانين، ، القرارات 4-

 النظام المتضمن 2007 نوفمرب25   ل ادلوافق 1428 عام القعدة ذي 15 يف ادلؤرخ /0711القانون -
 .اجلزائر ، 2008 ماي 28 يف مؤرخة 27 رقم رمسية جريدة ،المالي المحاسبي

 يتعلق مبهن خبری احلسابات وحمافظ احلسابات و احملاسب 2010-06-29ادلؤرخ يف 01-10القانون رقم -
 .2010،42ادلعتمد،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد

 وحمتوى واحملاسبة التقييم قواعد ادلتضمن 2008 سنة يوليو 26 ل ادلوافق 1429 رجب 23 يف ادلؤرخ القرار-
 .19 العدد/اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة سریها، وقواعد احلسابات مدونة وكذا وعرضها ادلالية الكشوف

 تطبيق يتضمن 2008ماي 26 ل ادلوافق 1429 عام األوىل مجادى 20يف 156/ 08رقم التنفيذي ادلرسوم-
 .27 العدد /اجلزائرية .للجمهورية  الرمسية اجلريدة ، 2007 نوفمرب 25 يف ادلؤرخ /0711القانون أحكام

-26ادلؤرخ يف 58-75،يعمل ويتمم األمر رقم2005-06-20 ادلؤرخ يف 10-05القانون التجاري رقم -
 .  44 ادلتضمن القانون ادلدين ،اجلريدة الرمسية اجلمهورية اجلزائرية،عدد09-1975

 :األجنبية باللغة المراجع5-

A- Les ouvrages : 

- ATH guides، Audit financier  guide pour l’audit de l’information 

financière des entreprises et organisations، Clet، Paris، 2ème édition، 

1987. 

- M.Belaiboud ،guide pratique d’audit financier et comptable la mission 

des livres ،Alger،1982 

- A.hamani،l’audit comptable et financier ،berti édition،Alger ،1999. 

- Porter، B، Principles of External Auditing، John Wiley and sons، 1997. 

            

 

 

 



ملخص ال  
 

 : ملخصال

 صدق من أكدتفحص وبالغة تكمن في  أهميةله قوائم المالية لل الخارجي تدقيق ال           
ة، المؤسس طرف من والمعروضة المعدة المالية القوائم في الممثلة الحسابات وشرعية

 المالية وائمالق من وانطالقا المحاسبية والسجالت الدفاتر في واألخطاء الغش حاالت اكتشافب
 والتأكد مالية،ال القوائم مصادقة حول رأيه بها يدعم وقرائن أدلة على باالعتماد دققالم يقوم

السنة  نتيجةللمركز المالي و العادل العرض تعطي أن بإمكانها األخيرة هذه أن من كذلك

 على لحكموا المحاسبي النظام سالمة وبالتالي هاسالمت مدى على الوقوفب مؤسسةالمالية لل
 .المعتمدة المحاسبية المرجعية وفق المسجلة العمليات مجموعة

 : القوائم المالية ،التدقيق الخارجي ،المدقق الخارجي .الكلمات المفتاحية

Summary : 

          The external audit of the financial statements is of utmost importance lies 

in the examination and ensure the validity and legitimacy of the accounts 

represented in the financial statements prepared and presented by the company, 

the discovery of cases of fraud and errors in the accounting books and records 

and the basis of the financial statements the auditor's evidence-based opinion on 

credibility financial statements; and also ensure that the latter can give a true 

presentation of the financial position and the company's bottom line to stand on 

their security and therefore the integrity of the processes of the accounting and 

governance system registered with the group in accordance with the chartered 

accountant reference. 

Keywords: financial statements, external audit, externat auditer. 


