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و أخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قـل ربي ارحمهما  :" إلى الذي قـال اهللا تعالى فيها
"كما ربياني صغيرا  

نبع العطاء الذي زرع األخالق بداخلي و علمني طرق  ......األساس الذي ال ينكسر
إلى أبي الطيب......االرتفـاق

نبع الحنان التي ساندتني و وقفت إلى جانبي حتى وصلت هذه  .....الزهرة التي ال تذبل  
إلى من تعجز الكلمات عن وصفها و تسكن أمواج البحر  .....المرحلة من التقدم و النجاح

أمي الحبيبة.....لسماع اسمها

إلى  ......يو زرعوا الورد في طريقالذين احتضنوني  ....شقـائق النعمان....مالئكة األرض
أشقـائي

إلى أروع و أصدق البشر صديقـاتي المخلصات الالئي  ...بنات المستقبل.....رفـاق الدرب
....إلى أساتذتي األفـاضل  رفعن رايات العالم الالئي أخمدن رايات الجهل و التجهيل  

"بوزيان العجال  "الدكتورو أخص بالذكر

ال اله إال اهللا محمد رسول اهللا سائال المولى  أهدي هذا الجهد المتواضع إلى كل من قـال
.عزوجل أن يوفقني إلى ما يحبه و يرضاه



تشكرات

الحمد هللا رب العالمين ، أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله
و لوكره المشركون، و أصلي و أسلم على النبي األمين نبي الرحمة و على اله و أصحابه  

.الهداة البررة و على من اتبع سنته و اختطا خطاه و سلم تسليما كثيرا

أما بعد

، ثم الشكر الجزيل لكل من أخذ بيدي و شد من أزري في سبيل  أخراالشكر هللا أوال و  
الذي ساعدني  " العجالبوزيان" و أخص بالذكر األستاذ  إنجاز هذا البحث المتواضع،

االقتصادية و  في إعداد هذه المذكرة ، كما أشكر كافة األساتذة بكلية العلوم  
أمروني بالعلم و المعرفة من السنة األولى إلى السنة  التجارية  التجارية و علوم التسيير

تثناء و أتمنى لهم مستقبل  الثانية ماستر، دون أن أنسى جميع طلبة الكلية دون اس
.زاهر إن شاء اهللا  

و خير ختام اسأل اهللا سبحانه و تعالى أن يتقبل مني عملي هذا و صلى اهللا و سلم و بارك  
على سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين
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وتتصفالتوصللتحقيقأدواتعدةإطاراملدقق

1: أساسيةخصائصبثالث

.تحقيقھاملرادلتحقيقاملناسبةاملدققيختاروإنماال-

عديدةأطرافاستخدامھيمتدبلالتدقيقاستخداميقتصرال-

....

أداةبحيثالعنصرنفستخصواحدةالتدقيقعمليةإطاراملدققأنيمكن-

.باستخدامالتوصلتمالنتائجمنلتحققالثانية

الوصفية:

الوصفية:أوال

2:بالتفصيلوفيما

محلاملجتمعمنعشوائية،يتممحددة،عينھمنانطالقاأداة:-أ

.املجتمعالعينةاملالحظةالصفات

:أساسيةخطواتثالثاستخدامعنداملدقق

يجبالرقابةبتحديدمااملرادأوبتحقيقاملدققيقوم:تصور 

:بيتحققأناملدققأونوعتحديدالقيام

املراداملدققحسبوذلكرأينرغباملعلوماتأياملجتمعتحديد-1

دراستھاملراداملوضوعمعىتتماشاملرغوبالثقةدرجةتحديد-2

الوقوفاملنتظرومعدلماملجتمعاملقبول أياملقبول معدلتحديد-3

.املقبول منأصغرأنوالذيعليھ

1-
2007،2008119

2-119-122.
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سيؤديممااملفرداتوتحديدالقيمتخصعمليةإذاطبقاتاملجتمعبتقسيماملدقق

.العينةانخفاض

1:العيناتمن:العينةاختبار

العيناتجدول باستخدامالعينةمفرداتوتختاراملفرداتمنلسلسلةأرقامحيث:العشوائيةالعينات

العينةنيةااملجتمعوحداتاحتماالتوفرالعشوائية

:مثالمرتباملفرداتاختياريتممعينةنقطةمنانطالقا: - 25،35،45،55،65،....

باستخدامالعينةاختيار:العينات-2

واعتمادايحدسھحسبالعينةاختياراملدقق:-

التحليلمنبالقيامالتدقيقنتائجاستغالليتم:التدقيقنتائجاستغالل-3

منمجموعةاملعلوماتمنمجموعةمناملدقق:املقابلة-ب

:الشروط

القسمعناملسؤولعلمدون استجواببأيالقياموعدمالسلطةخطيجب-

وكيفيةاملستجوبالطرفوإعالمالتدقيق-

بدايةقبلتمالضعفونقاطاملدققيقوم-

قبلنتائجعناملستجوبالطرفيصادقأنيجب-

املسطرلتحقيقموضوعاطارتوجيھمماأناملدققيتفادى-

ادارةحيثمنمرتبةالطرفاعتبار

:ثانيا

فيماالتدفق،مخططتحليلجدول الوظيفي،املخططالسرد،املادية،املالحظة

2:بالتفاصيل

1-120.
122صسابق،مرجععيادي،حمد-2 – 125.
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ماتطابقمنللتحققاملباشرةاملاديةاملالحظةالتدقيقعمليةاملدققأناملمكنمن:املاديةمالحظة- 

:بالواقع،فعالموجودمامعالوثائقمدون 

منللتحققماأوعمليةتمراملراحلتحديدمالحظة:لإلجراءاتاملاديةاملالحظة

إلجراءاتادليلمدون مامعتطابقھ

مناملؤسسةاملختلفةالوثائقمنالتحقق:للوثائقاملاديةاملالحظة

.كيفيةحيث

والنقديةالسنداتاملخزون،أساساوتطبقوجودمنللتحقق:لألصول املاديةاملالحظة-

داخلللتعليماتمدىمالحظةأيبالتدقيق:التصرفاتمالحظة

.العمل

السردباالستماعاملدققالتدقيقبداية:للتدقيقبھيقومالذيالسردب

وتطرحللتدقيق،أوللنظامالعاموصفللتدقيقبھيقومالذي

الذيصدقمدىجانباملدققاملعلوماتبتحديداملتعلقةالنقائص

.بالسرديقوم

عنحالةتوصلونتائجاملاديةمالحظاتھاملدققيقوم:املدققبھيقومسرد-

جميعقدمھماأناملدققاملعلوماتتدفقمخططات

عملياتمنتحصلاملعلوماتمنانطالقاالوظيفياملخططبإعداداملدققيقوم:الوظيفيمخطط-ج

املعارفبإثراءاملخططبدايةقامردوالسواملالحظة

.العملتقسيماملرتبطةالضعفنقاطتحديدالعملمراكزاملؤسسةبوظائف

أوليةأعمالالدراسةمحلأوالوظائفلتحليل:تحليلجدول د

:املؤسسةداخلالوظائفالفصلنقائص،تحديد

التنفيذية،مفصلأوبالوظيفةاملتعلقةتحديديتم:عمودال

.واملراقبة

باألعمالالقيامعنتحدداملوالية-
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املنفذةلتحديدمخصصالعمود-

مناملسؤوليةومراكزالوظائف،مختلفالوثائقانتقالدورة:التدفقخرائط-

املعلوماتعننظرةتقدماملستخدمتصلتمروالقنواتالوثيقةأصلتحديد

موحدةرموز الغرضتطبيقدقةاختيار.وإجراءات

.العناصرمختلفعن

منواقعيةمجموعةنموذجيةقائمةقوائمكذلك:قوائمو

والبيع،الشراءعملياتالنقدية،العملياتمثلاملعتادةالعملياتوخاصةاملؤسسة،داخلجميع

ومنلتلقيمنالقائمةاملدققيقومحيث....والبنوك

قائمةتقسمأنومنباملؤسسةاملطبقالداخليةالرقابةنظامفعاليةمدىعنللوقوف

تصمممعظممجاالتبإحدىتتعلقمنمجموعةجزءيخصصأجزاء

يركزالداخلية،الرقابةنقصوجوداحتمال"ال"أو"ب

يمكنعن.تؤدياملجموعاتأومنيتم

قائمةاملاضيةالسنةإجاباتتنقلأناحتمالخطروجودمعفعال،يتممادون 

.أييطرألمإذاخاصةالسنة

 :

تقنياتذلكاملسطرنفسالتدقيق

مراحلالتدقيقفعال،عمل،لتحقيقمحددةلقواعدتخضع

)(عرضمرحلة،)تنفيذمرحلة(العملمرحلة:أساسية

مرحلة:أوال
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بمثابةاملسطرةتحقيقمنيتمكنجيداالتدقيقإن

قسمإرسالغالباتبدأالتدقيقمجاليحددالذي

1.املرحلةالفرعيةمراحلوفيماالتدقيق

للمؤسسةالعامةطرفمناملسلمةالوثيقةيتمثل: : l’Ordre de mission-أ

املراديحددفاألمرالتدقيق،عمليةباالنطالقإعالمأجلمنالتدقيق

العالقةيحددأنيمكنكماالعليا،التدقيقطرف

2.غموضأيلتفاديالتدقيقمحلأوقسمأو

جمعتنطلقالتدقيقإدارةحصول : Plan d’approcheالتقربخطةب

.منوالنتائجالقسم،السوق،حول معلوماتاملحيطحول أولية

القدمىلالستماعكذلكتقودكماالتدقيق،عندثانيةكمرحلةالعملية

تصلبلالتدقيق،محلالقسمحول أوليةمعلوماتفقطتقتصرالالتقربخطةكما.باملؤسسة

يمكنثمومنالدراسةمرحلةأيتنفيذكيفيةحول أوليةنظرة

قبلاملخاطربتحليلاملدققيقومأينمرحلةتحتوي التقربخطةأنكما.مسبقااملسطرةتحقيق

التدقيقمحليقسمجدول تأخذأنالتقربيمكنكماالقيام

3.القياميجب

كخاتمة: Tableau des forces et faiblesses apparentesوالضعفالقوى جدول ج

أوملالحظاتزةموجالتقربخطةاملعرفةأساساملعدةاملخاطرتخليل

.أووالضعفالقوةنقاطقامماحول املدقق

.املخاطر

فرعاقتصادية،علوممذكرة،"املؤسسةالداخليةرجعةاالم"لطفي-1
3،2003جامعةاعمال،ادارة - 79- 77ص،2004

دتخصصاملاليةالعلوممذكرة،"املاليةتراراالقاتخاذالداخليةرجعةاالم"خالدي-2
13ص،2011ورقلة،قاصديجامعةمعمقة،وجبائيةراسات

90ص،1998مصر،املكتب،جعةرااملأصول ،عوضالفيومي،محمد-3



اإلطار النظري للتدقیق الداخلي:الفصل األول 

18

حسبذلككمية،أوعدديةقيمةأووالضعفالقوةفنقاط

الداخليةالرقابةحول أساساأنيجباملدققفرأياملوجودة،والنظمجراءات،و

املدققيقومالدراسةفمرحلة.املنتظرةالنتائجحسبوكذلكاملؤسسة،أصول وحمايةاملعلومات

.والضعفالقوى جدول يتمللمخاطرتحليالعنعبارةأنيجب

التدقيقتحقيقأسس: RAPPORT D’Orientationد

التدقيقاتجاهفاختار.بھالتدقيقطرفمنالوصول يجبوحدوده،

أومسؤولطرفمنيممضوالذييولدالذيوالضعفالقوى دول منانطالقا

.

املسطرةلتحقيق: programme de vérificationالتحققبرنامجو

التخطيطموجھالتدقيق،بقسمداخليةوثيقةبمثابة

نقاطوجودنتأكدخاللھفمنوالضعف،القوةنقاطحقيقةومنللتحقيقوذلكأعمال

.الضعفنقاطومدىالقوة،

)تنفيذمرحلة(العمل:ثانيا

لنتائجالوصول التدقيقلعمليةرسميةالاملرحلة

1فرعيةمراحلأيضاتحتوي املرحلةاملؤسسة :

التدقيقتنظيمالتدقيقعملتخطيط: la planification de travailالتدقيقعملتخطيطأ

عملالتقدممدىملراقبةالدراسةمرحلةمن

.برنامجبمثابةالتدقيقالتخطيطاعتبارفيمكناملنفذين

العملتنفيذوصفقت،و النفسوثيقة: la feuille de couvertureالتغطيةورقةب

برنامجوسيلةالتغطيةوثيقةكمااملستخلصةالنتائجوإبرازالتحقق،برنامج

.منھجزءأولقسموالعمل

80صسابق،مرجعلطفي-1
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الورقةترتبط: la feuille de révélation et d’ Analyse de problémeوتحليلإبرازورقة- ج

أوإجراءتطبيقعدمقيامھعنداملدققيلتقيامليدانية

يمكنمجملجمعوعندإجراءورقة

وكذلكبھاملتلقيالورقةتحتوي أنيمكنكمايمكنالوراق

.الورقةاستعمالعنيمكنوجودعدمحالةأمالھ،

التدقيقكمرحلةاملرحلة:)(النتائجعرضمرحلة:ثالثا

:فرعيةمراحلتتضمنأيضالطالبأوالعلياإدارة

وتحليلإبرازورقةمن: L’ossature du rapportأ

كماأخرى،منالنقاطيخصفيماالتغطيةورقةةوالنتائج

.1

التوصلتمنتائجالتدقيق،لالستماعيجتمع:أوب

:2أساسيةمبادئبخمسةان

يجبومنھقبلمنعليھوالتعليقعرضھتمقدماإاليتضمنلن:املفتوحالكتاب

التناقضاتمالحظةاملناقشةوالتأكيدات،طرحاملالحظات،تلكأدتوعناصرالوثائق

.التدقيقأعمالاملصادقة

املباشراملسؤولللتدقيقخضعالذيالطرفبدايةالتدقيقنتائجأنيجب:خط

.عليھاملصادقةإاليتموالالنتائج،املصادقةمعھ

حسبتوصياتعرضيتموعليھالملاتقديمعدماملبدأيتضمن:

.والعواقبوتحليلإبرازأوراقتماملالحظاتمنانطالقا

إذابالعمالالفوريللقياميتمعناملدققتبليغملجردأي:الفوريالتدخلمبدأ

،التدقيقذلكإلشارةاالالزمة،الوسائل

.81صسابق،مرجعلطفي-1
117-صسابق،مرجععيادي،محمد-2 - 118
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لمطرحيتموأالاملالحظةعلماملشاركةأنمنالتأكديجب:املعرفةمبدأ

يوزعالذيباملصادقةاملشاركةالطرافوتقومقبل،منالتطرق 

العملباوراقومرفقةواقعيةبأمثلةمدعمةوتليلإبرازاراقتماملالحظاتعرض

.املناسبةالتوصياتاملدققون 

املدقق: le rapport d’ Audit interneالتدقيقج

ونواحلالداخليةالرقابةنظاموالقصور وأوجھاملختلفة،العملياتتدقيقنتائجعن

يتضمنحيث،والقصور مخاطروالتعليمات

يحتوي كمابماذايقوممنالتوصيات،مقبلاملدققيحددبحيثالعمال

1وضعمعالقواعدالرسمية،النصوصالنصإثفاللتفادي

-صسابق،مرجععيادي،محمد-1 118 - 119
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.
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: الثانيالفصل  
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 :

Financial reporting

.
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 :

 :

املاليةالقوائم-أوال

حالتھونجاعتھللكياناملاليةللوضعيةوفيةبصفةأنيجباملاليةالكشوفتلك

املاليةالسنةإقفالمن(4 )اقصاهأجلمسؤوليةتحتتضبطكمااملالية،

وتجدرالسابقة،املاليةالسنةمعمقارناتبإجراءمعلوماتاملاليةالكشوفتوفر

1.الوطنيةبالعملةاملاليةالكشوفعرضإلزامية

 :

القوائمتوصفكما.مفيدةاملاليةالقوائمالواردةاملعلوماتتجعلصفاتالنوعية

أنمعاملركزاملركزتمثلأووعادلةصادقةبصورة

املناسبةاملحاسبةالنوعيةتطبيقأنإالمعمباشرةيتعاملال

النوعيةوتتمثلاملعلوماتتمثلأووعادلةصادقةبصورةقوائمعادةعليھ

:

1–understandability:املاليةبالقوائمالواردةللمعلوماتإحدىإن

معقول مستوى لدىأنمنفإنھالغرض.قبلمناملباشر

مناملعقول بقدراملعلوماتدراسةالرغبةأنكماباألعمالاملعرفةمن

إناملاليةالقوائميجباملعقدةاملسائلحول املعلوماتعدميجبفإنھحال.العناية

.قبلمنالصعبمنأنھالقراراتمالئمة

1-07 -1126-27-28-297425
.05،ص2007
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2–relevancy:

القراراتمالئمةاملعلومات.القرارصناعمالئمةأنيجبمفيدةاملعلومات

أوتؤكدعندماأوواملستقبليةاملاضيةتقييم

.

predictive valueبالقيمةيطلقماأو)للمعلوماتوالتأكيديإن

feedback

ذااململوكةلألصول املستوى حول املعلوماتاملثال

فيماالتأكيديالدور املعلوماتاملعاكسةلألوضاعالتصديالفرصإستغاللبقدرة

.العمالتونتائجحول املاضيةيتعلق

ومسائلوباملركزكأساسالسابقاملركزحول املعلوماتماغالبا

ومقدرةاملاليةأسعارومدفوعاتمثلمباشرة

أنبالضرورةفإنھقيمةللمعلومات.عندما

املاليةالعملياتعناملعلوماتبھالذيخاللمنالقوائممنعملالقدرةوتتعزز 

البنودعنمنفصلتمإذاالدخللقائمةالقيمةتزداداملثالاملاضية

1.املصروفاتأومناملتكررةوالشاذةالعادية

3–reliability:

منخاليةإذاباملصداقيةاملعلومات.موثوق أنيجبمفيدةاملعلومات

منأوعنھأنيقصدعمابصدقكمعلومات

.عنھأناملتوقع

أنيمكنأنلدرجةأوموثوق ولكنمالئمةاملعلوماتأنيمكن

املطالبمبلغمشروعيةإذااملثالمضلال

1-
200850.
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معاملبلغاملناسبمنقدأنھمناسببھاملطالباملبلغ

.باملطالبةاملحيطةالظروف

:التاليةاملبادئحسبتمإذاصادقةاملعلومة

-Representational faithfulness:

 .

.

 .

) (

.1

-substance over for:

املثال.تلكمعمتطابقادائمااملاليةالعملياتنإ

منآخرطرفماأصلمنتتخلصأنيمكن

فإنالظروفمثل.لألصلاملستقبليةبالفوائدتمنعتضمنإتفاقياتأن

).حقاعمليةإن(تمتالعمليةبصدقتمثلالبيععمليةالعمليةإتبار

-Neutrality:تتصفاملاليةالقوائماملعروضةاملعلوماتتتصفأنيجب

أوالقرارصنعتؤثرأوإختيارإذامحايدةاملاليةالقوائموال.باملصداقية

.

1-52-53.
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-conservatism :

العمروتقديرللتحصيل

.تحدثأنيمكنالضماناتومطالباتالثابتةلألصول 

ممارسةخاللومنومدىعنخاللمنالتأكدعدممنبمثل

ظلالتقديراتوضعمندرجة.املاليةالقوائمإعدادعند

ممارسةوال.واملصروفاتتقليلأووالدخللألصول البحيثالتأكدعدم

معتمدةمبالغةأووالدخللألصول معتمدتقليلأومبالغمخصصاتوضعأوإحتياطاتخلق

1.املصداقيةخاصيةتتوفرفلنوعليھمحايدةالقوائمالحيثوالتصرفات

-Completeness :

 .

.

4–comparability:

 .

 .

.

القوائمإعداداملستخدمةالسياساتعنإعالمللمقارنةالقابليةخاصيةتتضمنھماومن

تحديدأنوآثارالسياساتوأيةاملالية

ألخرى املاليةللعملياتاملستخدمةالسياسات

.للمقارنةالقابليةتحقيقالسياساتعنذلكبمااملحاسبةتطبيقأناملختلف

محاسبةتقديمعمليةالأنيجبكماالتوحيدمعللمقارنةالقابليةتختلطالأنيجب

إذاآخرحدثأوماليةعمليةعنبنفسسياسةأناملناسبمنإن.محسنة

1-54-56.



و خصائصھاجودة القوائم المالیة :الفصل الثاني

28

تبقىأناملناسبمنأنھكماواملصداقيةاملالءمةخاصيةمعتتفقالالسياسة

.ومصداقيةمةئمال بديلةسياساتوجدتإندون 

أنمنفإنالزمناملركزاملركزبمقارنةيرغبون أنبما

.السابقةاملقارنةاملعلوماتاملاليةالقوائم

: املطل

أغراضكماملالية،القوائماملعلوماتمناملستفيدةتتعدد

.أخرى ولتنوعمنباملؤسسة

:1

أنكماالبيع،أوأوالشراءقرارإتخاذملعلوماتيحتاج:-1

.الوحدةقدرةتقييمباملعلوماتاملالك

الوحدةمقدرةتحديدباملعلوماتاملقرضون :املقرضون -2

.والفوائد

.املوظفون :–3

.2

إذاماتحديدمنباملعلوماتوالدائنون املوردون :والدائنون املوردون -4

منأقصرمدىالدائنون .عندستدفعاملستحقةاملبالغ

.كعميلإستمرارمعتمدينإذاإال

املدىإرتباطعندماخصوصااملتعلقةباملعلوماتالعمالء:العمالء-5

.إعتمادأو

.15،ص1-2009
2-44.
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6–: .

.

تقدمقداملثال،متنوعة،بطرق قرارتؤثر:-7

املاليةللقوائمالذينعددمختلفةبطرق لإلقتصاد

.وتنوعاملؤسسةنماءحول بمعلوماتأن

حاجاتحاجات.املعلوماتمنإحتياجاتأناملاليةللقوائميمكنال

سوفاملخاطاملالرأسمقدميبحاجاتتفيماليةقوائمأنوحيث.جميعاعامة

.املاليةالقوائمأنيمكنحاجاتبأغلبكذلكتفي

ذاتاملاليةالقوائماملاليةالقوائمملستخدميمعلوماتتقديمعنداملحاسبةلذلك

.ممكنةبأقلمناملختلفةإفادةاملعلوماتتتجھ

بجوانباملعرفةمنمالئمقدريحتاجاملستخدمأنتلك

املاليةالقوائمالنقطةتلك.املاليةالقوائماملعلوماتمنيتمكن

أثرلذلكأنحيثcompétencesمنستوى موجوديمكن

.املعلوماتعنومدى 1

.املاليةالقوائموعرضإعداداملسؤوليةعاتقيقعماعادة

القياموماليةمعلوماتالوصول قادرةاملاليةالقوائماملحتواةباملعلومات

ومحتوى تحديدالرقابة،ومسؤولياتالقراراتبالتخطيط

 .

.

1-46-47.
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 :

 :

املاليةالقوائم-أ

:يمكننقاطثالثمنوالغرضاملاليةالقوائم تقييموسيلةاتصال،أداة1

.القراراتخاذوسيلة

-

.......

ءأدالتقييماملاليةالقوائمأيضا-

إستخدامكيفيةوكذااملؤسسةتحقيقالتقدمومدىللمؤسسةاملركز

.املؤسسة

القراراتإتخاذاملؤسسةمعاملتعاملةومختلفحيثالقراراتالتخاذوسيلةأيضا-

مباشرةعالقةومساعدةاملستقبلاملواردصرفبكيفيةاملتعلقةالالزمة،

.املستقبليةالعالقاتتوجيھالبنوكالعمالء،املوردين،مثلباملؤسسة،

:املاليةالقوائم-ب

مركزهوأداءهللمشروعاملركزعناملعلوماتاملاليةالقوائمأنالعملإطار

القوائمأنكماالقراراتيتخذون اللذينمنمجموعةيفيدبمااملالية،

حاجةقدتوفرالمعظمبإحتياجاتتفيالغرض،املعدةاملالية

.ماليةمعلوماتوالمعلوماتبدرجةالقراراتإتخاذألغراض

:

1-
.67،ص/2007/2008
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.النقديةالتدفقاتتوليداملشروعقدرةتقييمحاجة-

.لرقابةتخضعباملوارديتأثرللمشروعاملركزأن-

.بلاملشروعلرقابةتخضعاملواردلتقييماملتعلقةللمعلومات-

.تقييمللمشروعاملركزمعلوماتفائدة-

.الدخلقائمةومعلوماتاملركزمعلوماتإن-

أساساملاليةالقوائمتقومأناملاليةالقوائموعرضإلعدادالعملإطارأشارما

1.وفرض

معلوماتالقوائمأناملاليةالقوائمإلعدادالدوليةاملحاسبةأعدتھالذيوردكما

.القراراتصنعمفيدةاملركزاملركزحول 

لدىاملعلوماتحاجةلذلكاملعدةاملاليةالقوائمأنيفيدمانفسوردفقدكذلك

أجلمناملاليةالقوائملقراءاملعلوماتتوفرالوال

.ماليةمعلوماتتوفروالالسابقةلألحداثاملالية

املوضوعةاملواردعنمحاسبةعملنتائجاملاليةالقوائملكن

نحووالتنازل أو

2.أوأخرى 

 :

مناملعلوماتمصادرمناملاليةالقوائم

القوائمالقراراتإتخاذعمليةالشركةبأمر

1.سنوي أوسنوي،النصفأوالسنوي خاللاملالية

العلوملنيلمذكرة،للبنوكاملاليةالقوائمسليم-1
.13،ص2013/2014والعلوموالعلوم

الثقافةودارالدوليةالعلميةالدارالطبعة،الدوليةاملحاسبةحمدان،مأمون و-2
.16،ص2000،عمان
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املاليةالكشوفالقانون تطبيقمجالتدخلالكيانات:ما25املادةحسب07/11

جدول سيولةجدول النتائج،حسابالكياناتعدابالكيانات

.النتائجحسابوعنمكملةمعلوماتاملستعملةوالطرق القواعد

املركزقائمةتوفر،2للمؤسسةللوضععاكسةمرآةالعموميةكذلك:املركزقائمة-أ

وماموجوداتأومنمااملركزقوةأومتانةمدىعنمفيدةمعلومات

خاللخسارةأومنالعملياتأثر،3إتجاهأواملالكقبلمنسواءمن

4.امللكيةوحقوق عناصر

حدوثغالبازمنيةالوحدةأوعملياتيصف:النتائجحسابقائمة-ب

يتممالية،سنة�عندالنقدتحصيلعنداملبيعات

أيإدارةأعمال،الدخلبقائمةكذلكفإنھآخر

)وحقوق طرأت

.أساسالدخلقائمة،(مدةأول 

يحدداملؤسسة،لشرحالتوليفةمنحالة:سيولةجدول قائمة-ج

يوفركماخاللالنقديةالتدفقاتتؤثر)النقديةاملخصصات(واملصروفات)السيولةمصادر(مقبوضات

سواءاملختلفةلألغراضالداخلية،النقدية5خاللالنقديةاملقبوضاتحول معلومات

6.أوأو

1-
13-152009

07 .
(LAS1)النظامظلاملركزقائمةمداخلةالرحيم،عبدولدرعخديجة-2

2526201005.
.169عمان،وائل،دارالطبعة،اليةاملاملحاسبةمبادئمطر،محمد-3
.200613املكتب،ألغراضاملاليةالقوائمتحليلالدينكمال-4

5 - Thomas R. Robinson, and others, international Financial statement analysis, John Wiley & Sons,2009,canada,p216.
.56،ص2003املكتبالطبعةمعاصر،مدخلاملالية-6
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:تدفقاتجدول حيث

جدول النتائجحساباتجدول السفلية:مباشرة-

إيجابااملؤسسةحدثالذيلنايفسرالسابقة،الثالثالدوراتعنالناتجةجمع

.سلباأو

املتعلقةسواءالتحصيالتمنتنطبقلكناملباشرةاملضمون نفس:املباشرة-

أوالتنازل أواملتعلقةأوواملوردينباإلستغالل

1...املالرأسمنالرفعالقروض،

بنودإضافةآخرامللكيةتتضمن:قائمة-د

مصادرعنمعلوماتلناتوفرالدخل،قائمةوالامللكيةحقوق منجزء

املعلوماتمعجنبجنبااستخدمتإذاإالتذكرفائدةذاتالسوفاملعلوماتأنإالاملركزعناصر

2.املاليةالقوائمالواردة

للسياساتاملاليةالقوائمعرضھتمملاإضافيةمعلوماتيتضمن:-ه

تتعلقأخرى الطارئةعنإلفصاحاتوإضافةاملاليةالقوائمتتعلقأخرى 

3.املركزبحقيقة

:Over all Considérationsبالقوائماملتعلقةالعامة-ثانيا

:IFRSsاملاليةالصادقالتمثيل

العادلالعرضالنقديةوالتدفقاتاملركزاملاليةالقوائمأنيجب

الشروطتوفروكذلكالعالقة،ذاتحساباتالعمليات،آلثارالصادقالتمثيل

واملصروفاتوالدخلباألصول وطرق 

.189،ص2008دكتوراه،أطروحة،الدوليةنحوالتوجھحواس،صالح-1
.213،ص1990للطباعةالسالسلذاتالطبعة،املحاسبة،عباس-2
حول امللتقىاملالية،القوائمعرضالنظامتطبيقأثرمداخلةمحمدمنور -3

املركزوعلومالعلوم"وآفاقتطبيقاتتجارب"الدوليةظلالنظام
.171820104وادي،بال
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الدوليةاملاليةتطبيقعندIFRSsاملاليةالقوائموإعداد

.العادلالتمثيلتحققماليةقوائمتؤديأنالضرورةعندلإلفصاحات

ذلكبالنصاملاليةوفقاملاليةبإعدادتقومأنIAS1يتطلب

رأيھاملدقققبلمنذلكتأييدمعاملالحظات،خاللمنتحفظصراحة

IFRSs

(IFRSs)1السياساتتلكعنخاللمناملناسبةالسياساتيتمال

لعكسالالزمةاتخاذمنالبدبلأواملالحظاتاملستخدمة

قراراتاتخاذيؤديأنيمكنغموضأيإلزالةالسياساتماعنإضافةمنالسياسات

.املاليةالقوائممستخدميقبلمنخاطئة

IAS1IFRSs

:

IFRSsاملاليةمتطلباتتطبيقعدم-

-.

-IFRSs

LASBمجلسقبلمنإقرارا

IFRSs

.

2–Going Concerna:

حيثالتعامليتمالفرضياتمنفرضية

IFRSs

.2007200898املاليةجمالخالد-1
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وفقعنبالتختلفاملاليةالقوائمإعدادالفرضيةحيث

فيجبقدرةعدمالذيالتصفية

IAS 1

.1

:Accrual Basis of Accountingأساساملحاسبة3-

LAS 1

باإليراداتوكذلكيتم،لمأوتمسواءاملاليةتتعلقباملصروفات

الدخلوقائمةأساسيتم،لمأوتمسواءاملالية

طرق )واملصروفاتالدخل،امللكية،حقوق (امللكيةحقوق وقائمةالدخل

أساسفالالنقديةالتدفقاتقائمة

.

4–Consistency:

وقدألخرى،منواملبادئذاتاستخدامالثبات:

IFRSs

IAS 2

:

الظروف-

IFRSsاملاليةجديدمتطلبا-

.99سابق،صمرجعجمالخالد-1
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.وموثوقيةدقةمعلوماتيؤدي-

تمفإذاولذلكللمقارنة،املاليةالقوائماملعلوماتقابليةتكمن

.املقارنةاملعلوماتعرضإعادةفيجب

Materiality and Aggregation:ومستوى 5-

أواملعاملةاختالفذلكأخرى،بنودبندباعتبار

إيراديةالقيمةمنخفضةاعتبارمثلالعرض،

للبنودتتمتعفئةعرضيتمأنفذلكللعرضيتعلقماأما

تتمتعالمنفردةعندمافقطاملتماثلةالبنودتجميعاملالية،القوائممنفرداملماثلة

.1

-6:Off setting

البعض،منعنالناتجةالصافيةالقيمةأساسبنوداملقاصة

عدمIAS1ينصوالشفافية،عنوالبعدالوضوحوعدمالغموضيؤدياملصروفات،من

بموجبجائزاأوذلكإالواملصروفاتالدخلبنودبنودمقاصةإجراءجواز

.IFRSsالدوليةاملاليةمنمعيار

Comparative Information:املعلومات7-

comparabilityقابليةتطبيقاوذلكأخرى،عنبمعلوماتاملقارنةاملعلوماتتتعلق

سابقةأخرأوماليةبقوائممعينةماليةاملاليةالقوائممقارنة

ألغراضاملاليةالقوائممستخدموبذلكأخرى،ماليةبقوائممعينةاملاليةالقوائممقارنة

للمقارنةقابلةاملاليةالقوائمأنيمكن،والذلكاملركزالتعرفأوأو

عمليةأجلومنأوالثباتملبدأوفقاواملبادئذاتباستخدامإعدادهتمإذاإال

املاضيةتتعلقمقارنةمعلوماتعناملعيارفيتطلبلنفساملاليةللقوائماملقارنة

.ذلكآخرمعيارتطلبإذاإالواملالحظات،املاليةالقوائملقيما

101سابق،صمرجعجمالخالد-1
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أعيدأواملقارنةالقيمإذابحيثالعرضأسلوبوثباتضوءاملقارنةتتمأنيجب

:عماإفصاحاتإدراجفيتطلب

.إعادةعملياتطبيعة•

.إعادةتمتالبنودمنمعينةفئةأوبندقيمة•

.إعادةأسباب•

:عمافيجبعملية،املقارنةاملعلوماتعرضإعادةإذا

.العالقةذاتالبنودإعادةعدمأسباب•

.العالقةذاتالقيمإعادةتملوفيماتتمالتعديالتطبيعة•

:املاليةالقوائمإعدادالفرضيات-ثالثا

تتضمنأنماليةقوائمإعدادتصور يمكنالحيثاملالية،القوائمإعدادعنديتمماالفرضيات

:،الفرضياتوفقاتمإذاإالالقراراتمفيدةمعلومات

Accrual Basis of Accounting:أساساملحاسبة1-

والذياملاليةإعدادعندأساسإستخدامفرضيةاملاليةالقوائمإعداد

كذلكويتملمأونقداتمسواءاملاليةتتعلقذلكبماباملصروفات

أساسإتباعآثارتنعكسويتم،لمأونقداقبضھتمسواءاملاليةيتعلقذلكبمابالدخل

فالالنقديةالتدفقاتقائمةأماامللكية،حقوق وقائمةالدخلوقائمةمن

النقديةبالتدفقاتتتعلقمعلوماتالنقديبإستخداميتمبلألساسوفقا

مقابلةمبدأأساساملحاسبةبفرضيةالنقدياملركزالبعضعليھيطلقماأو

باملصروفاتيتمحيثخسارةأومنلتحديداملاليةتتعلقباملصروفاتالدخل

ذلكيتوقفوالالدفاترعنداملاليةيخصاناللذينوالدخل

1.النقديالدفعأوبالقبضيتعلقنقديحدوث

.102-48صسابق،مرجعجمالخالد-1
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Going Concern:فرضية2-

أنيتمحيثالتعامليتمالفرضياتمنفرضية

املنظور،املدىمحدودأجلمستمرةIFRSsاملاليةاملاليةالقوائم

املاليةالقوائمإعدادالفرضيةحيث

Periodicity،املالحظات،خاللمنإستمرارقدرةتتعلقأمور أيعنفيجب

قادرةأنلإلدارةوإذاقادرةتجعلالظروفعنوكذلك

قياسأسسأساساملاليةالقوائمإعدادعدمفيجب

.السوقيةالقيمةبديلالقياسبديلعنيجبوالكن

ماالتصفية،عندكذلكالواملبادئمنمجموعةبفرضيةيرتبط

يتملمحيثاملتداولةلألصول السوقيةمحدود،عمربلوتصفىلتموتولدت

باألسعارفيجبتصفيةعندأمافرضيةألغراض

.ملثلالسوقية

 :

: أوال

:1

 :

.

(ISO) : (

.(

.29،ص1-2008
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1.البديلة

2

:

1-2010-
. 73،ص2011

2-74.
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02 :

:

.74،ص2011- 2010

 :

.

معاییر الجودة

معاییر فنیةمعاییر مھنیةمعاییر رقابیةمعاییر قانونیة

:و تتضمن 

االلتزام بالقوانین -
.المنظمة 

االلتزام بلوائح -
.المنظمة

:و تتضمن 

دور المدققین-

دور لجان التدقیق-

دور المساھمین-

األطرافدور -
ذات العالقة 

دور األجھزة -
الرقابیة 

:و تتضمن 

معاییر المحاسبة-

معاییر التدقیق-

المالئمة-

الثقة-

و ما تشمل علیھ 
من خصائص 

.فرعیة
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:

– :

.

:1

 _

 _

 _) :(

:

 )(

.

:

1-123.
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.

):(

.

:- ب

.

:1

 -

 -

 -

:

:

1-125.
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_:

 _

:

 )(

 .

.

:

 .

.

) املستقل(

.املعلومات

:-ج

.1

1-
2012-201374-75.
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:-د

 .

 .

.1

1-51.
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:

املعلومات،

.للمؤسسة

.



: الفصل الثالث

) (
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:

 .

.

 .

.
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 :

 :

."تطبيقيةدراسة:املدَرجةالسعوديةالتدقيقوظيفةأداءقياس

وظيفةوالنوعيةالكميةالسعوديةأنسةراالدتوصلت:النتائج

.صنفتالنوعيةنفتصأوقد.التدقيق

"The Independence Of The Internal Audit And Its Possible Safeguards, An empirical study using the

Delphi method".

:التدقيقمنمواقف:للعملدعوة

التدقيقوتجاهعمومًا،التدقيقتجاهإيجابيةنظرأبدى:النتائج

منمجموعةالبحث.للنظروضعتفقدالسلبيةتراالتصوّ أّما.خاّصةبصورة

.التدقيقملؤّسساتيمكناملثاليةءاترا

:لديكمالتدقيقوظيفة

:التدقيقوظيفةيمكنبحيثمحاور خمسةالبحث:النتائج

.يةالدولضوءوكيفيةبالتدقيق،التدقيق،وعملياتاملنظمة،وموقعھ،

(Arena and Azzone, 2009)راسةد

"Internal Audit Effectiveness, Relevant Drivers Of Auditees Satisfaction".

:للتدقيقبرضااملرتبطةالعناصرالتدقيقفعالية

لممنتخدمأنالتدقيقونتائجلتوصياتيمكنالأنھالبحثلتوّص :النتائج

بمدىيتأثرالشركةتحقيقاملدّققيحدثھأنيمكنالذيوأّن 

التدقيقعمللنوعيةللتدقيقتصوراتتتوقفالتدقيقفعّ فإّن ذاو.عملھبقيمة

.
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(Boţa –Avram and Palfi, 2009)

"Measuring And Assessment Of Internal Audit's Effectiveness".

:التدقيقفعاليةوتققياس

درجة:الكميةنتتضّم .ونوعيةكميةنظرمناملستخدمةسةراالدتوصلت:النتائج

لمالنتائجوعددالنتائج،وتوقيتالتدقيق،إلصدارالالزم،التدقيقخطتنفيذ

.العلميةوالعملحيثمنالتدقيقواختبارحإنأوتحّل 

بمشاركةالتدقيقةموعدأومقابالتإج:النوعيةنتتضّم و

.شركةخصوصيةحسبعناصروتختلف.للتدقيق

(The Institute of Internal Auditors, 2009)

"Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the public sector".

.لألداءمالئمةاستخدامالتدقيقراتإدامنالعديدفشلسةراالدلتتوّص :النتائج

الفشل.قياساملستخدمةالنماذج

وجودعدم:عوامل،لثالثةمالئمنحواستخدام

منلذلكقياسقياسالتدقيقجودة

.الزمنعاملومناملوارد

التدقيقمعوصلتھالفعليةمنفعتھلضمانشرعيتھواثباتالنموذجتحديدأعيد:النتائج

.العامّ القطاع

(KPMGs Audit Committee Institute, 2009)دراسة

"Evaluation Of Internal Auditors".

:الداخاملدق

راتاملؤشتتعلقإذ.راتمؤشمنمجموعةتحديدراسةالدتوصلت:النتائج

املدالتنفيذيالتدقيق

ومستوى التخطيط،بمستوى باإلدارةراتاملؤشوتتعلق.ومستوى ،
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املرجعيةبالشروطفتتعّلقلاملتعترااملؤشأّما.يالداخلراتواختبار

.الداخلواختبارالعمل،،التدقيقلعمل

:ساوثنيولواليةالعامالقطاعالتدقيقمقدرةمراجعة

تفادياملختلفة،لدىالتدقيقأداءًر اتفاوتاً سةراالد:النتائج

املباشرةفعاليتھفرصوجوددوأكتقديمسةاملؤسفشل

.وكفاءةةيبفعالاملساعدةمنًر اقدتحتاجساتاملؤسأنالعلممع

(Australian National Audit Office, 2007)دراسة

"Public Sector Internal Audit, An Investment In Assurance And Business Improvement, Better practice Guide".

:املمارساتدليلالضمانالعام،القطاعيالداخلالتدقيق

:أنيجبالعامّ القطاعالتدقيقممارساتأّن الدراسةتوّصلت:النتائج

عنبوضوحمتطّورةأعمالووجودالفعالية،ثقةامتالك

باملخاطر،و،عملماليةمصادروتوافر

نظاملفعاليةالسنوي والفحصمحّددة،بحسبالتدقيقأعمالبجميعوالقيامومتوازنة،شاملةةخطووضع

التنظيميةواملسائليتعلقفيماالعلياالتدقيقوتقديملدىالداخليةالرقابة

بانتظامالتدقيقأخبارالصلة،ذاتاملناطقعنعنالناتجة

وتوصياتعليھتّم ماتنفيذاملحرز التقّدمعن

.التدقيقعملية

مةمالئمؤشأمثلةإالّ أخرى منتمؤشراالدراسة

للتدقيقبرضااملتعلقةاختباراتوأمثلةالتدقيقة

.واختباالتدقيقوظيفةعملعنالتدقيق

(Auditor General Alberta, 2005)دراسة

"Examination of Internal Audit Departments For the year ended March 31".
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:آذار10السنةعنالتدقيقإداراتاختبار

بدتالداخلقيامسةراالدخاللمن:النتائج

راتقدرةكمااملساسيؤديماالتدقيقعملياتأحياناً 

وعدمبالتحقيقاتمنإكمال

فجوةعنيكفيبماالتدقيقخططولم.املحرز مالتقّد حول بإعداد

للتدقيقو طمؤشراتنظاماعتمادراسةالد.املوارد

.

(European commission, 2004)سةراد

"Internal Control Systems In Candidate Countries".

:البلدانليةالداخالرقابةأنظمة

البلدانجميعقانونياً واجباً عّد أالعامّ القطاعضمنالتدقيقوحداتأّن :النتائج

فتمتلكوتركياأّماألبانيامنوتدقيقالتدقيقبحّق الوحداتوتتمّتع.مالطاو

البلداناملختّص مباشرةًتوجھالتدقيقيتعّلقوفيما.فقطالتدقيقحّق 

فيمايقومالذيالعاّمةالسلطةتر .وسلوفاكياورومانيااستونيامثل

.املالّيةو املاليةالرقابةنتائجحول بتقديم

يرسلة،ياملالو التدقيققسمالو سّر أمانةمدقيالتفيا

.تدقيقومكتبالتدقيقمجلس

:التدقيقمعتطبيقيةدراسة:التدقيقعملياتجودة

ترتبطسبعةضمنالتدقيقعمليةمؤشراً 47تحديدسةراالدتوّصلت:النتائج

أمامرابوتماسكواملخاطرالشركةحيثمنالتدقيقلعمليةالتقنية

باالستقاللّيةاملتبقّيةترتبط.التدقيقمعوالتواصلن التعاو ومستوى املخاطر،

.فاوالتنظيمالتدقيق،
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(Protiviti & The Institute of Internal Auditors, 2010 )سةراد .

" Internal Auditing Around The World".

:متعددتحليل:التدقيقجودة

.جودةمختلفةمؤّشراتاستخدمتاملجموعاتمنكّال أّن الدراسة:النتائج

الداخلّققون واملخرجات،النتائجأواستخدمتاملخرجات،التدقيقفرّكزت

أّن الدراسة.املدخالتأاستخدموافقداملدّققون أماالعمليات،أيون 

حوكمةعناصرأحدوأّن السابقةالدراساتأخذتھمما

.مختلفةبصورةالتدقيقوظيفةجودةستحكم

 :

حوكمةيفرضاليومالعامّ القطاعالذيالواقعأّن الدراسةتوّصلت:النتائج

وضرورةداخلوالشفافيةأسسلدعماملناسبةمبادئوغرسالقطاع،

النظرالعامّ القطاعالداخليةالرقابةإدارةدور تفعيلالعمل

.ودعم

:الداخليةرجعةاالموحداتعملمعوقات

مختلفةألسبابالوحداتالداخليةرجعةاالموحداتعملمحدوديةالدراسةتوصلت:النتائج

واقععنالناظمةوالتعليماتوغيابونقص

.إضعافھما

سساتمؤيالعملالتطبيقمع)الداخليةاملراجعة(الداخليةالرقابةإدارةوفعاليةكفاءة

:الداخليةالتجارة

الرقابةيرّكزياً تقليدرقابياً دوراً تمارسالداخليةالرقابةإدارةأّن الدراسةتوّصلت:النتائج

الشاملالدور ووالقانونيةوالوثائقية

عندالالحقة،واملراجعةكما.التقليدية

كفاءةسلباً وتقييدماالعلياقبلمنوتحدد
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لدىالعلميةالدرجاتشروطتوافرعدمسةراالد.وفعالية

.لدوراتوعدم

 :

 :

عمليةاملرحلةاملؤسسة،درجةومدىتحديديتمأن

حيث.مستقبالمنواتخاذتقييمنتائجتتعلقتقييم

مانحوجاءتقداملؤسسة،املواصفاتأنمنالتأكدتتمتقييمعمليةإن

تقييمنتائجعناتخاذاملرحلة.1املحددةنحوالتنفيذوأن

حصلتفاتاوأناملخططة،ضمناملتحققإذافيمااملسؤوليةمراكزوتحديد

أجلمنفاتراووضعتحصرتقد

قدفإنراءباإلجيخصفيماأما2.

3فقطوقدأواملؤسسة

:4التاليةمنمجموعةتقييمرحلامراساتالدمنمجموعةوتوجد

املؤسسة؛معتتوافقاختيار-

املحددةالبعداختيار-

معيار؛تحديد-

تمالبدائلمنلألداءالبديلاملقياساختيار-

مناملستوى تحديد-

،النجار،.-1
404ص،2010

78صذكره،سبقمرجعوآخرون،عبوش.-2
مختار،أحمدمحمدحسن.-3

37ص،2013
الفنادقتطبيقيةراسةداملسؤوليةومحاسبةاملعلوماتتكنولوجيادور ،محمدسليمانأحمد،صفاء-4

.371ص،2012العراق،جامعة،65ع،28م،العلوممجلة
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.العكسيةللتغذيةالتوقيتتحديد-

فيمارحلاالممنمجموعةتمرتقييمعمليةبأنالقول يمكنتقدمماخاللمن

منمجموعةبتحديدتقومكمامعمنجملةبوضعتقومأناملؤسسة

إن.املؤسسةأداءوكفاءةفعاليةالتقييماملؤشرات

تحديدالذكرسابقةاملرحلة

مقارنةالقصور وأوجھالضعفنقاطمعرفة

العكسيةالتغذيةعمليةاملؤسسةممامع

.تحقيقأفضلتوجھأجلمنمسبقا

 :

:

 _

-

_

ا_ 

 _

 _.

:

 _31

 _ :

 _

 _

 _
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:

-

1990.

-

2008.

مختار،أحمدمحمدحسن-

2013.

الثقافةودارالدوليةالعلميةالدارالطبعةالدولية،املحاسبةحمدان،مأمون و-

.2000،عمان

2007املاليةجمالخالد-

2008.

-2008.

-12009.

راسةداملسؤوليةومحاسبةاملعلوماتتكنولوجياسليمانأحمد،صفاء-

.2012العراق،جامعة،65ع،28مالعلوممجلةالفنادقتطبيقية

.2008دكتوراه،أطروحةالدولية،نحوالتوجھحواس،صالح-

.1990للطباعةالسالسلذاتالطبعةاملحاسبة،،عباس-

.2006املكتبألغراضاملاليةالقوائمتحليلالدينكمال-

-

2006.

.مصر،املكتبعة،راجاملأصول عوضالفيومي،محمد- 1998

-

2007.

-2009.
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.عمان،وائل،دارالطبعةاملالية،املحاسبةمبادئمطر،محمد-

املكتبالطبعةمعاصر،مدخلاملالية-

2003.

النجار،-

2010.

:

-Schick pierre, mémento d’audit interne ,edition dunod,paris ;2007,p5

-Thomas R. Robinson, and others, international Financial statement analysis, John Wiley &Sons,2009,canada.

:

املاليةالعلوممذكرة،"املاليةتقراراالاتخاذالداخليةرجعةاالم"خالدي-

2011ورقلة،قاصديجامعةمعمقة،وجبائيةراساتدتخصص .

-

2012-2013.

العلوملنيلمذكرةالللبنوكاملاليةالقوائمسليم-

.2013/2014والعلوموالعلوم

-

2010-2011 .

-

2009

-

2014.

علوممذكرة،"املؤسسةيةالداخلجعةراامل"لطفي-

3،2003جامعةاعمال،ادارةفرعاقتصادية، - 2004 .
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-

2008.

-

20195511-122010.

-

2007،2008.

-

2007/2008

:

07-26-27-28-2974

.05،ص252007

:

-

13-152009

(LAS1)النظامظلاملركزقائمةمداخلةالرحيم،عبدولدرعخديجة-

25262010

امللتقىاملالية،القوائمعرضالنظامتطبيقأثرمداخلةمحمدمنور -

العلوم"وآفاقتطبيقاتتجارب"الدوليةظلالنظامحول 

.17182010وادي،بالاملركزوعلوم

- :
201955

11/122010.
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