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 اإلھــــــــــــــــــــــــــــــداء
 
 

 منھ وعونھ إلتمامي ھذا البحث؛ أحمد هللا عز وجل على
 إلى التي وھبتني كل ما تملك ألحقق لھا آمالھا؛

 إلى التي كانت تدفعني قدما نحو األمام لنیل المبتغى؛
 إلى التي سھرت على تعلیمي، إلى مدرستي األولى في الحیاة التي صبرت على كل شيء؛

 التي أقسمت أن أبدأ بھا كل أعمالي  اميإلى 
 اعز مالك على القلب والعین أطال هللا في عمرھا؛ أمي

 إلى بلسم روحي وحیاتي، إلى من ھي انس عمري وذكریاتي ومصدر سعادتي، 
 حبیبتي كوثر؛ أختيإلى 

 الذي ال یقدر بثمن وال یكرره الزمن أطال هللا في عمره؛ جديإلى 
 آسیا بشرى؛إلى أعز صدیقة جمعتني بھا الحیاة 

 ماستر تدقیق ومراقبة التسییر  2021 إلى كل زمالئي دفعة
 وإلى كل طلبة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر؛

 إلى كل من في القلب ولم یذكره القلم، إلى كل من یؤمن بأن بذور نجاح
 التغییر ھي في دواتنا وفي أنفسنا قبل أن تكون في أشیاء أخرى.

 لعمــــــــلإلـــى كــــــل ھــــؤالء أھذي ھـــــــــــــــذا ا



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشـــــــــــــــــــــــكر
 

 الشكر � سبحانھ وتعالى الذي ألھمني اصبر والمثابرة
 إلتمام ھذا العمل المتواضع. 

 الذي تفضلمخالدي یحیى"الشكر الجزیل لألستاذ الفاضل "   
 باإلشراف على بحثي ھذا، وعلى نصائحھ وتوجیھاتھ القیمة التي   

 .االحترام والتقدیر أفادني بھا، فأكن لھ كل 
 إلى األساتذة الذین یشرفونني بقبول مناقشة ھذه الرسالة.

 كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساھم من قریب أو بعید    
 في إتمام ھذا العمل؛ 

  هللا عني كل الخیر. وأشكر كل ھؤالء وجزاھم 
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 الداللة باللغة العر�ية الداللة باللغة األصلية االختصارات/الرمز

ISA International Acconting Standard ��املعيار ا�حاس�ي الدو 

IFRS 
International Financial Reporting 

Statement 
 املعاي�� الدولية للتدقيق

EPM/EPE/SPA 

Entreprise Portuaire De Mostaganem / 

Entreprise Populaire Économique/ 

Société Par Action   

مؤسسة ميناء مستغانم/ مؤسسة 

اقتصادية عمومية/ شركة ذات 

 أسهم

SCF Système Comptabilité Financier   النظام ا�حاس�ي املا�� ا�جديد 
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التحول والتطور ا�حاس�ي وليد التحول والتطور االقتصادي، فمن خالل ا�ساع وانفتاح التطور املبادالت 

والنشاطات االقتصادية وارتفاع عدد الشر�ات، و�التا�� ا�ساع نطاق السوق املالية ما أدى إ�� ظهور مشا�ل 

ة ا�حاسبية ب�ن الدول وغ��ها من محاسبية �� عدم تجا�س فئات مستعم�� القوائم املالية وتبيان األنظم

 معوقات ا�خطط وال��امج املسيطرة من قبل �ل دولة. 

لذا بدل مفكري ومنظري ا�حاسبة موجودات كب��ة من أجل تقر�ب املمارسات ا�حاسبية ع�� املستوى 

 الدو��، إ�� �عضها و�التا�� القضاء ع�� العديد من املشا�ل ا�حاسبية ا�حلية واألجنبية.

ويعت�� التدقيق ا�حاس�ي من املعاي�� ال�ي ش�لت ح��ا كب��ا �� ا�جانب املا�� وا�حاس�ي والذي يلعب دورا 

هاما �� اإلدارة االقتصادية للوحدات واملوارد اململوكة للمجتمع وتوحيد القرارات، تخطيط املوارد والقرارات 

زداد أهميتھ �لما زادت معاي�� الشفافية للشر�ات االقتصادية ولها تأث�� كن�� �� مجتمع األعمال بالدولة وت

ا�خاصة والعامة ومن هنا نجد أن مهنة ا�حاسبة والتدقيق قد تصدرت قائمة ا�خدمات الصادرة عن منظمة 

التجارة العاملية باعتبارها مرآة األداء املا�� واالقتصادي ويساعد التدقيق ا�حاس�ي ع�� ز�ادة الدعم والثقة �� 

 الية.القوائم امل

ونظرا ألهمية القوائم املالية ملستخدم��ا ومدى االعتماد عل��ا �� التنبؤ والتخطيط املستقب�� واتخاذ 

القرارات، �ان ال بد من اإلدارة اإلتباع الوسائل واإلجراءات ال�ي �سمح لها من تحس�ن جود��ا وع�� هذا األساس 

 س�ي ع�� املساهمة �� تحس�ن جودت القوائم املالية.جاءت الدراسة  لتحاول معرفة مدى قدرة التدقيق ا�حا

 أهمية البحث: 

تنبع أهمية البحث من أهمية املوضوع املتمثل �� أثر التدقيق ا�حاس�ي ع�� جودة القوائم املالية و�� 

ائم معرفة املستجدات ال�ي جاء ��ا النظام ا�حاس�ي املا�� ا�جديد، وأهم التغ��ات ال�ي طرأت ع�� م�ونات القو 

 املالية للمؤسسة.

 :اختيار املوضوعأسباب 

 تتمثل أهم األسباب ال�ي جعلتنا نختار هذا املوضوع :

 ا�حاجة املاسة للتدقيق من قبل املؤسسات االقتصادية؛ -

 االهتمام امل��ايد بموضوع الدراسة من قبل الباحث�ن �� مجال ا�حاسبة واملالية؛ -

 باعتبار موضوع البحث يخدم التخصص؛ -

 امليول ال�خ�ىي بمواضيع التدقيق والرغبة �� اإلطالع ع�� �ل ما هو جديد فيما يخص املوضوع. -

 أهداف البحث:

 ��دف هذا البحث إ�� تحقيق جملة من األهداف نوجزها فيما ي��:

 التعر�ف بالتدقيق ا�حاس�ي وأهميتھ �� عند املستخدم�ن؛ -

 �� تحس�ن القوائم املالية؛توضيح الدور الفعال الذي يلعبھ التدقيق ا�حاس�ي  -

 معرفة أهمية التدقيق ع�� املؤسسة وضمان �حة القوائم املالية. -
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 الدراسات السابقة:

�ش�� إ�� أنھ و�� حدود إطالعنا ع�� ما اجري من بحوث سابقة ع�� مستوى �عض �ليات الوطن �� هذا 

 ا�جال نجد:

ه ع�� تحس�ن جودة املعلومات املالية، محمد أم�ن لونيسة، تطور مهنة التدقيق ��  ا�جزائر وأثر  •

 ؛2017-2016أطروحة الدكتوراه، جامعة محمد بوضياف،

آليات تصدي األزمات املالية وال�ي نجدها ترتكز ع�� تطو�رها مهنة التدقيق  محمد أم�ن لونيسةعا�ج 

ية، كذلك هو ا�حال �أحد اآلليات الفاعلة ل�حد من هذه األزمات الناتجة �� مجملها عن سوء املعلومات املال

وع�� نفس ن�ج الهيئات الدولية املنظمة ملهنة التدقيق، تحرص ا�جزائر �� األخرى ع�� تطو�ر املهنة �� جميع 

 جزئيا��ا للر�� ��ا �� مصف الدول الرائدة �� ا�جال.

الدولية، رحشيش سعيدة،مدى توافق القوائم املالية �� املؤسسة ا�جزائر�ة مع املعاي�� اإلبالغ املا��  •

-2013مذكرو لنيل شهادة املاجست��، تخصص محاسبة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، ا�جزائر،

2014. 

�عت�� القوائم املالية ذات االستخدام العام من أهم ما تناولتھ معاي�� اإلبالغ املا�� الدولية سواء من حيث 

ملستخدم��ا، ومن هنا تمت دراسة مقارنة ب�ن الش�ل أو املضمون نظرا ألهمي��ا �� توصيل املعلومات املالية 

القياس والتقييم ا�حاس�ي وفق النظام ا�حاس�ي املا�� كما تم إسقاط ذلك ع�� عينة من مؤسسات ا�جزائر 

 املتمثلة �� مؤسسة التسي�� الفند�� األورا�ىي.

نيل شهادة املاس��، ناصر حم��، تحليل القوائم املالية املعدة وفق النظام ا�حاس�ي املا��، مذكرة ل •

تخصص محاسبة، �لية العلوم االقتصادية والتجار�ة وعلوم التسي��، جامعة �سكرة، ا�جزائر، 

 ؛2018-2019

�عت�� القوائم املالية ذات االستخدام العام من أهم ما تناولتھ املعاي�� اإلبالغ املا�� الدولية سواء من 

املعلومات املالئمة إ�� مستخدم��ا، و�ما أن ا�جزائر قامت  حيث الش�ل أو املضمون نظرا ألهمي��ا �� توصيل

إلصالح نظامها ا�حاس�ي كنتيجة لفتح االستثمارات األجنبية ولتوحيد ا�حاسبة بي��ما، وست�ون لھ آثار عميقة 

  ع�� نوعية املعلومات املالية ذات الشفافية والفعالية واإلفصاح عن املعلومات لتلبية حاجيات املستخدم�ن.

 صعو�ات البحث:

 ال يخلوا أي بحث من صعو�ات؛ ومن ب�ن الصعو�ات ال�ي واجهتنا:

 عدم توفر املراجع ال�افية فيما يخص هذا املوضوع؛ -

 قلة الدراسات السابقة ال�ي تناولت املوضوع �ش�ل مباشر؛ -

 صعو�ة �� ا�حصول ع�� املعلومات نظرا �حساسية املوضوع. -

 إش�الية البحث:

 :ة للدراسة �� التساؤل التا��ييمكن صياغة اإلش�الية الرئيس وع�� ذكر ما سبق

تؤثر جودة التدقيق ا�حاس�ي ع�� مخرجات القوائم املالية للمؤسسات إ�� أي مدى يمكن أن 

 االقتصادية؟ 
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 األسئلة الفرعية:

العناصر و�حنا العناصر ال�ي تمكننا من اإلجابة ع�� اإلش�الية السابقة و�ح��ا قصد اإلحاطة بجميع 

 الفرعية التالية:

 ؟التدقيق ا�حاس�يجودة ما املقصود ب -

 ما �� القوائم املالية وما �� الناصر ال�ي تتضم��ا؟ -

 ؟جودة التقر�ر �� تحس�ن مخرجات القوائم املاليةكيف �ساهم  -

 الفرضيات:

الرئيسية قمنا بوضع �� سياق عملنا هذا ولإلجابة ع�� األسئلة الفرعية السابقة ال�ي تتضم��ا اإلش�الية 

 �عض الفرضيات:

توجد عالقة مباشرة ب�ن جودة التدقيق ا�حاس�ي وصدق مخرجات القوائم املالية �� املؤسسات  -

 االقتصادية.

 من�ج البحث:

ح�ى نتمكن من اإلجابة ع�� اإلش�الية واختبار �حة الفرضيات املصاغة اعتمدنا ع�� املن�ج الوصفي 

املفاهيم األساسية: التدقيق ا�حاس�ي، املعلومات املالية، القوائم املالية، ثم القيام وذلك باستعراض مختلف 

 بدراسة تطبيقية للبحث املتمثلة �� دراسة حالة باعتمادنا ع�� املن�ج التحلي��.
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 تمهيد:

�عت�� التدقيق ا�حاس�ي من ب�ن إحدى امليادين الواسعة ال�ي شهدت تطورا كب��ا �ش�ل م�حوظ ومتواصل 

تمثل وسيلة ملراقبة أعمال  أدت ��ا إ�� أن تحتل أهمية بالغة �� ترشيد القرارات، فقد حظيت باهتمام كب�� �و��ا

املس��ين، يبدأ عمل املدقق عند ان��اء عمل ا�حاسب، فبعد ان��اء ا�حاسب من تجميع وتبو�ب و��جيل 

 املعلومات املتعلقة العمليات الناتجة عن �شاط املؤسسة

 التالعبات.هنا يأ�ي دور املدقق �� ا�حكم ع�� مدى سالمة هذه العمليات وخلوها من األخطاء ور�ما 
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 املبحث األول: مدخل مفاهي�ي للتدقيق ا�حاس�ي

إن ظهور مهنة التدقيق وتطورها جاء كنتيجة حتمية للتطور والتوسع الذي عرفتھ األ�شطة االقتصادية، 

�� ظل هذه املعطيات �غ��ت أهداف التدقيق ا�حاس�ي من اكتشاف األخطاء  والتالعبات إ�� إبداء الرأي الف�ي 

 .ا�حايد

  املطلب األول: ماهية التدقيق ا�حاس�ي

لألحداث االقتصادية ال�ي قامت ��ا املؤسسة، بإتباع �عت�� التدقيق عملية منتظمة ل�حصول ع�� أدلة 

 أسلوب م���� ل�حصول ع�� رأي ف�ي محايد حول قوائمها املالية.

 الفرع األول: نظرة عن التدقيق

 أوال: �شأت التدقيق ا�حاس�ي

التدقيق ا�حاس�ي نتيجة ل�حاجة إ�� التحقق من �حة املعلومات ا�حاسبية والتأكد من  �شأت مهنة

مطابقة تلك املعلومات للواقع، وقد دلت الوثائق التار�خية ع�� أن قدماء مصر واليونان هم أول من وجد مهنة 

 تدقيق ا�حسابات للتأكد من �حة ا�حسابات العامة.

والذي �ع�ي االستماع، وقد   (Audire)مشتقة من التعب�� الالتي�ي   (Auditing)و�لمة تدقيق ا�حسابات 

�انت عملية تدقيق ا�حسابات �� بداي��ا تتم عن طر�ق االستماع املدقق إ�� ما أجري من قيود إلثبات �حة 

� القطاع البيانات ا�حاسبية ا�خاصة باأل�شطة ا�ح�ومية ثم ا�سعت �عد ذلك لتشمل املشروعات ا�ختلفة �

 . 1ا�خاص باإلضافة إ�� القطاع ا�ح�ومي

ومع ظهور الثورة الصناعية �� بر�طانيا وتطور الصناعة والتجارة والز�ادة �� أ�شطة املؤسسات وز�ادة 

الفجوة ب�ن املالك�ن واإلدارة ا�ح��فة وتطور النظام الضر��ي، فإن الهدف الرئي�ىي للتدقيق لم يتغ�� وهو 

م هو االع��اف والرغبة 1850أ، ولكن التغ�� املهم الذي طرأ خالل هذه الف��ة إ�� غاية اكتشاف الغش وا�خط

  2بوجود نظام محاس�ي ألجل التأكد من دقة ا�حاسبية من قبل �خص مستقل ومحايد.

م حيث تأسست �لية 1581وقد ظهرت أول منظمة مهنية �� مجال تدقيق ا�حسابات �� "فنيسيا" عام 

(Roxonati)  ت هذه ال�لية تتطلب النجاح �� االمتحان ا�خاص باملهنة، باإلضافة إ�� ستة سنوات تدر�بية و�ان

م أصبحت مهنة تدقيق ا�حسابات مهنة مستقلة �� 1773ليصبح ال�خص خب��ا �� مهنة ا�حاسبة، و�� عام 

                                                            
 .18، ص2017تامر مز�د رفاعة، أصول تدقيق ا�حسابات وتطبيقاتھ ع�� دوائر العمليات �� املنشأة، دار املنا�ج  للنشر والتوزيع، األردن،    1
 .05، ص2006هادي التمي�ي، مدخل إ�� التدقيق من الناحية النظر�ة والعملية، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، األردن،    2
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نون الشر�ات م. و�ان لصدور قا1854بر�طانيا عندما أ�شأت جمعية ا�حاسب�ن القانوني�ن "بأدن��" عام 

م والذي نص ع�� وجود التدقيق ��دف حماية املستثمر�ن من تالعب الشر�ات بأموالهم،إذ 1862ال��يطانيي عام 

م والواليات 1881ساهم �� ز�ادة االهتمام بمهنة تدقيق ا�حسابات وانتشارها، و�عد بر�طانيا تبع��ا فر�سا عام 

م 1911م وفنلندا عام 1904م وأس��اليا عام 1902م وكندا عام 1898م وأملانيا عام 1882املتحدة األمر�كية عام 

وتتا�عت �عد ذلك معظم دول العالم ح�ى ال ي�اد يخلوا بلد �� العالم من تنظيم مهنة تدقيق ا�حسابات، وع�� 

هذا األساس �شأت مهنة املراجعة "تدقيق ا�حسابات" بمساعدة املنشأة أو املؤسسة ع�� تلبية املتطلبات �� 

 . 1ث�� من الدول الك

 �عر�ف التدقيق ا�حاس�يثانيا: 

أعطى رواد الفكر ا�حاس�ي عدة �عر�فات للتدقيق ا�حاس�ي حيث معظمها تصب �� نفس السياق، حيث 

عرفها البعض ع�� أن التدقيق علم لھ قواعده وأصولھ وفن لھ أساليب و�جراءاتھ ��تم بالفحص الف�ي ا�حايد 

حل املراجعة، بقصد إبداء الرأي �� مدى �حة وعدالة األرقام الواردة بالقوائم �حسابات و�جالت الوحدة م

 2املالية املنشورة لهذه الوحدة.

و�عرف أيضا ع�� أ��ا اختيار صارم و�ناء بأسلوب من طرف م�ي مؤهل ومستقل، �غية إعطاء رأي محلل 

ع�� مدى اح��ام القواعد والقوان�ن ع�� نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسسة، و 

 3واملبادئ ا�حاسبية املعمول ��ا �� الصور الصادقة ع�� املوجودات و�� الوضعية املالية ونتائج املؤسسة.

كما �عرفها جمعية ا�حاسبة األمر�كية ع�� أن التدقيق هو عملية منظمة ومن�جية �جمع وتقييم األدلة 

ق بنتائج األ�شطة واألحداث االقتصادية وذلك لتحديد مدى التوافق والقرائن �ش�ل موضو��، ال�ي تتعل

 4والتطابق ب�ن هذه النتائج واملعاي�� املقررة وتبليغ األطراف املعنية بنتائج التدقيق.

أما أحمد لطفي فقد عرف التدقيق ع�� أنھ: "الرقابة ال�ي يمارسها ال�خص امل�ي املؤهل قانونيا وحسب 

 5�غية التأكد واملصادقة ع�� صدق وعدالة القوائم املالية السنو�ة للمؤسسة.األصول املهنية 

 

 

                                                            
 .19رفاعة، أصول تدقيق ا�حسابات وتطبيقاتھ ع�� دوائر العمليات �� املنشأة،مرجع سبق ذكره، صتامر مز�د   1
، 2006سنة  دغسان فالح املطارنة، تدقيق ا�حسابات ا�حديثة الناحية النظر�ة، دار املس��ة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، الطبعة األو��   2

 .14ص
3  LIONNEL-G et GERARD-V, Audit et control interne, aspects financiers – opération et stratégique, Dollez Gestion, Paris, 4 e Edition, 

1992, P21. 
 .26، ص1989وليم توماس وأمرسون هان�ي، املراجعة ب�ن النظر�ة والتطبيق، �عر�ب أحمد حجاج وكمال الدين سعيد، دار املر�خ للنشر، الر�اض    4
 .103، ص2005أم�ن السيد أحمد لطفي، املراجعة الدولية وعوملة أسواق رأس املال، الدار ا�جامعية، اإلسكندر�ة،   5
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 1ومن خالل التعار�ف ك�ل وا�حديثة م��ا نقول أن التدقيق يرتكز ع�� ثالثة نقاط أساسية و��:

 وهو التأكد من �حة قياس املعلومات ال�ي تم ��جيلها وتحليلها وتبو���ا؛الفحص: 

 حكم ع�� صالحية القوائم املالية كتعب�� سليم لنتائج األعمال خالل ف��ة معينة؛زهو إم�انية ا� التحقق:

 وهو بلورة نتائج الفحص والتدقيق و�ثبا��ا بتقر�ر مكتوب يقدم ملستخدمي القوائم املالية.التقر�ر: 

 : أهداف التدقيقالفرع الثا�ي

والفحص وكذلك درجة االعتماد  لقد صاحب تطور مهنة التدقيق تطور م�حوظ �� أهدافها ومدى التحقق

 2ع�� نظام الرقابة الداخلية، و�مثل ذلك �� العرض التا��:

�ان الهدف من التدقيق اكتشاف الغش والتالعب واألخطاء، لذلك �ان التدقيق تفصي�� : 1900قبل عام  •

 وال يوجد نظام للرقابة الداخلية؛

مدى �حة املركز املا�� باإلضافة اكتشاف �ان الهدف من التدقيق تحديد : 1940إ��  1905من عام  •

 الغش والتالعب واألخطاء، و�دأ االهتمام بالرقابة الداخلية؛

 أصبحت أهداف أخرى للتدقيق أهمها:إ�� يومنا هذا:  1960من عام  •

  مراقبة ا�خطط ومتا�عة تنفيذها والتعرف ع�� ما حققتھ من أهداف ودراسة األسباب ال�ي حالت دون

 هداف ا�حددة؛الوصول إ�� األ 

 تقييم نتائج األعمال بالنسبة إ�� ما �ان مس��دف م��ا؛ 

 القضاء ع�� اإلسراف من خالل تحقيق أق�ىى كفاية إنتاجية ممكنة �� جميع نوا�� النشاط؛ 

  تخفيض خطر التدقيق وذلك لصعو�ة تقدير آثار عملية التدقيق ع�� العميل أو املنشأة محل

 التدقيق.

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .09خالد راغب ا�خطيب، األصول العملية لتدقيق ا�حسابات، دار النشر، عمان، ص  1
 .35، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ص2009أحمد حل�ي جمعة، مدخل إ�� التدقيق والتأكد ا�حديث، الطبعة األو��،   2
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 التطور التار��� ألهداف التدقيق وأهمية الرقابة الداخلية. ):01-1(جدول رقم 
 

 الداخلية  أهمية الرقابة  مدى الفحص الهدف من التدقيق  الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــرة

 غ�� مهمة تفصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�� اكتشاف التالعب واالختالس واألخطاء 1900قبل 

1905-1940 

  تحديد مدى سالمة املركز

 املا�� و�حتھ؛

 .اكتشاف التالعب واألخطاء 

 اختيـــــــــــــــــــــــــــــاري 
بداية االهتمام بالرقابة 

 الداخلية

1940-1960 
تحديد مدى سالمة و�حة املركز 

 .واكتشاف التالعب واألخطاءاملا�� 

 

 اهتمام قوي وجوهري  اختيـــــــــــــــــــــــــــــاري 

 إ�� يومنا هذا 1960
مراقبة ا�خطط وتقييم نتائج األعمال 

 وتحقيق الرفاهية االجتماعية.
 أهمية جوهر�ة اختيـــــــــــــــــــــــــــــاري 

دراسة معمقة �� تدقيق ا�حسابات، دار كنوز محمد فضل مسعد وخالد راغب ا�خطيب، املصدر: 

 .20، ص2009املعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األو��، 

 التدقيق ا�حاس�ي وأنواع أهمية: الثا�ياملطلب 

تتم�� عملية التدقيق بأهمية بالغة �و��ا عنصرا أساسيا لتنظيم عملية التدقيق مما يجعلها تنقسم لعدة 

 أنواع مختلفة.

 األول: أهمية التدقيق ا�حاس�يالفرع 

ت��ز أهمية التدقيق �� �ونھ وسيلة وليست غاية ��دف إ�� خدمة األطراف ال�ي �عتمد ع�� القوائم املالية 

 املدققة �� اتخاذ القرارات ورسم السياسات، من بي��ا ما ي��: 

 حدة األمر�كية �عد ا�حرب : أدى ظهور املؤسسات واملصا�ع الك��ى �� أورو�ا والواليات املتاملستثمر�ن

العاملية الثانية إ�� تزايد عدد املساهم�ن �� هذه املؤسسات و�ال�ي انفصال امللكية عن التسي��، هذا 

ما جعل ا�حاجة إ�� التدقيق أمر ال بد منھ، حيث يتم �عي�ن مدقق مستقل ومحايد يقوم بمراقبة 

   1ستثمر�ن �� الشركة لالطمئنان ع�� أموالهم.تصرفات إدارة الشركة، و�قوم بإيصال املعلومات إ�� امل

                                                            
 .10، ص1998خالد أم�ن، التدقيق والرقابة �� البنوك، الطبعة األو��، دار وائل للنشر، عمان،   1
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 إن إدارة املشروع �عتمد اعتمادا �ليا ع�� البيانات ا�حاسبية �� وضع ا�خطط، ومراقبة اإلدارة :

  1وتقييم والتنفيذ واألداء، ومن هنا نحرص أن ت�ون تلك البيانات مدققة من قبل هيئة فنية محايدة.

 :عتمدون ع�� تقر�ر املدقق ب�حة وسالمة القوائم املالية، و�قومون بتحليلها  الدائن�ن واملوردين�

ملعرفة املركز املا�� والقدرة ع�� الوفاء باالل��ام قبل الشروع �� منح االئتمان التجاري والتوسع فيھ، 

  2وتفاوت �سب ا�خصومات ال�ي تمنحها وفقا لقوة املركز املا��.

 تقوم معظم املؤسسات بطلب ا�حصول ع�� قروض من رى البنوك ومؤسسات اإلقراض األخ :

البنوك ومؤسسات اإلقراض، وقبل أن توافق هذه البنوك ع�� منح تلك القروض فإ��ا تقوم بفحص 

وتحليل املركز املا�� ونتيجة األعمال لتلك املؤسسات، وذلك لضمان قدرة هذه املؤسسة ع�� سداد 

 3حددة.تلك القروض مع فوائدها �� املواعيد ا�

 عتمد ا�جهات ا�ح�ومية ع�� القوائم املالية املدققة وتقر�ر املدقق لتخطيط األجهزة ا�حكومية� :

واملتا�عة واإلشراف والرقابة ع�� الوحدات االقتصادية، وتأكيد ال��امها بالقوان�ن واللوائح 

  4فات وأسبا��ا.والتعليمات واإلجراءات والتوج��ات واالل��ام با�خطط املوضوعة وتحديد االنحرا

 :يخدم التدقيق االقتصاد القومي بصفة عامة، فمهنة التدقيق من املهن العر�قة  االقتصاد القومي

�� الدول املتقدمة فقد ساهمت مساهمة كب��ة وفعالة �� تنمية ا�جتمعات ملا تؤديھ من خدمات �� 

مجال حماية االستثمارات وتوضيح حاالت اإلسراف والتالعب وتوجيھ استثمار املدخرات واملوارد 

لقادرة، ويعت�� التدقيق من عوامل ال��ضة االقتصادية واملالية وأفضل وسيلة للدولة �� املتاحة ا

سبيل تحقيق أهدافها القومية، وخاصة ما يتصل بتنمية اقتصادها ورفع مستوى معيشة مواطن��ا 

 5وتوف�� الرفاهية االقتصادية واالجتماعية لهم.

 

 

 

 

 

                                                            
 .11صمرجع سبق ذكره، خالد أم�ن، التدقيق والرقابة �� البنوك،   1
 28، ص2011رأفت سالمة محمود، أحمد يوسف �لبونة،عمر محمد زر�قات، علم تدقيق ا�حسابات(النظري)، الطبعة األو��، دار املس��ة، األردن،    2
 .10مرجع سبق ذكره، صخالد أم�ن، التدقيق والرقابة �� البنوك،   3
 .15، ص2007للنشر والتوزيع، األردن، الناحية النظر�ة، دار وائل  -خالد أم�ن، علم تدقيق ا�حسابات 4
 .28، ص2010)، مكتبة ا�جتمع العر�ي للنشر والتوزيع، الطبعة األو��، األردن، 1سامي محمد الوقاد ولؤي محمد وحيان، تدقيق ا�حسابات (  5
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 الفرع الثا�ي: أنواع التدقيق

عملية تدقيق ا�حسابات إ�� عدة تبو�بات و�ل تبو�ب يتضمن أنواع مختلفة لعملية تدقيق يمكن تصنيف 

ا�حسابات، و�ل نوع من هذه األنواع ينظر إ�� املوضوع من زاو�ة مختلفة حيث أن مفهوم تدقيق ا�حسابات 

 ومبادئھ العلمية ال تختلف باختالف الزاو�ة ال�ي ينظر إل��ا عملية تدقيق ا�حسابات.

 

 

 

 

 أوال: الهي�ل التنظي�ي ألنواع التدقيق

 ): أنواع التدقيق 1-1الش�ل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 معلومات من املذكراتمن إعداد الطالبة باالعتماد ع�� املصدر: 

 

 

 أنواع التدقيق

من حيث 

نطاق عملية 

 التدقيق

من حيث توقيت 

 عملية التدقيق

من حيث مدى 

 الفحص

 

من حيث 

 اإللزام القانو�ي

 

من حيث القائم 

 �عملية التدقيق

 

التدقيق 

 ال�امل

التدقيق 

 ا�جزئي

التدقيق 

 ال��ائي

التدقيق 

الشامل 

 (تفصي��)

التدقيق 

 االختياري 

التدقيق 

 املستمر

التدقيق 

 ا�خار��

التدقيق 

 االختياري 

التدقيق 

 اإللزامي

التدقيق 

 الداخ��
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 و�ناءا ع�� الش�ل السابق يمكن شرح أنواع التدقيق فيما ي��:

 

  التدقيق من حيث نطاق عملية التدقيق: )1

 وتنقسم إ�� تدقيق ال�امل والتدقيق ا�جزئي:

  :املقصود بالتدقيق ا�حسابات ال�امل عملية تدقيق ا�حسابات ال�ي تخول املدقق التدقيق ال�امل

 بيانات أو عمليات دون استثناء أو قيود أو شروط محددة لھ.حق تدقيق أي 

و�� هذا النوع من تدقيق ا�حسابات �ستخدم املدقق رأيھ ال�خ��ي �� تحديد نطاق وحدود إطار ودرجة 

التفاضل الالزمة ل��نامج تدقيقھ، وذلك �� ضوء ما يت�ح لھ من قوة أو صدق نظام الرقابة الداخلية �� الوحدة 

 1محل تدقيق ا�حسابات.االقتصادية 

 :هو تدقيق جزء محدد من العمليات ا�خاصة باملؤسسة وذلك بت�ليف خطي من  التدقيق ا�جزئي

إدارة املؤسسة، �أن تتفق الغدارة مع املدقق ع�� تدقيق مستندات عملية معينو أو فحص جزء 

 2محدود من الف��ة املالية أو فحص عمليات قسم من أقسام املؤسسة.

 حيث توقيت عملية التدقيق التدقيق من )2

 3وتنقسم �� األخرى إ�� نوع�ن:

 :يتم�� ب�ونھ يتم �عد ان��اء السنة املالية و�عداد ا�حسابات والقوائم املالية  التدقيق ال��ائي

ا�ختامية،و��جأ املدقق ا�خار�� إ�� هذا األسلوب عادة �� مؤسسات الصغ��ة ا�حجم وال�ي ال تتعدد 

 ب��ة.ف��ا العمليات بصورة ك

 :يتم من خاللھ عملية الفحص و�جراء االختبارات خالل السنة املالية ك�ل وفق  التدقيق املستمر

ل��نامج زم�ي محدد مسبقا سواء �ان بطر�قة منظمة، �أن تتم بصفة أسبوعية أو شهر�ة أو بطر�قة 

أو �عدد  غ�� منتظمة، وهذا النوع من التدقيق يتبعھ املدقق بصفة خاصة �� حالة ك�� املؤسسة

 عمليا��ا.

 التدقيق من حيث مدى الفحص )3

 4و�نقسم هذا النوع إ�� التدقيق الشامل والتدقيق االختياري:

                                                            
 .28محمد فضل مسعد، خالد راغب خطيب، دراسة متعمقة �� تدقيق ا�حسابات، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .24، ص2009نواف محمد عباس الرمامي، مراجعة املعامالت املالية، دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،   2
 .17تامر مز�د رفاعھ، أصول تدقيق ا�حسابات وتطبيقاتھ ع�� دوائر العمليات �� املنشأة، مرجع سبق ذكره، ص  3
-2016تحس�ن جودة املعلومات املالية، أطروحة الدكتوراه، جامعة محمد بوضياف،محمد أم�ن لونيسة، تطور مهنة التدقيق ��  ا�جزائر وأثره ع��  4

 39، ص2017
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  :(��التفضي)عتمد هذا النوع �� حالة التدقيق ا�جزئي أك�� ��يء ألجل الوقوف ع�� التدقيق الشامل�

مقصود أو غ�� ذلك، أو  أهم النقاط ���يء من التفصيل والدقة، إلبراز أهم أسباب ا�خطأ و�ن �ان

اكتشاف مواطن التالعب والغش، بالرجوع إ�� الدفاتر وال�جالت والتدقيق ف��ا عملية �عملية وثيقة 

 بوثيقة.

 :عتمد ع�� استخدام أسلوب العينات أو طرق تدقيق عشوائية م��رة حسب  التدقيق االختياري�

، هذا ألجل دقيق ال�امل ال��ائيند التا�حاجة ع�� تقدير من املدقق، �عتمد �� كث�� من ا�حاالت ع

�سهيل العملية بحكم ضيق الوقت وك�� املنشأة وكفاءة التدقيق الداخ�� ونظام الرقابة الداخلية ع�� 

 حد سواء.

 

  التدقيق من حيث اإللزام القانو�ي: )4

 1أما هذا النوع من التدقيق فهو ينقسم إ�� قسم�ن:

  :بنصوص تلزم ع�� الشر�ات اعتماد مدقق خار�� معتمد تدقيق قانو�ي موجب التدقيق اإللزامي

يقوم بتأكد من �حة املعلومات املعلن ع��ا وصدقها، �� خطوة �حفظ حقوق األفراد واملستثمر�ن 

 ا�حتمل�ن أو حق الدولة �� الضرائب ويعاقب �ل من خالف القوان�ن,

 :دارة لز�ادة هامش األمان هو تدقيق يقرره املساهم�ن مطلوب من مجلس الغ التدقيق االختياري

والتأكد من الس�� ا�حسن �جميع وظائف املنشأة �� خطوة اح��از�ة تحسب ألي خطر، كما يمكن أن 

 �عتمد التدقيق االختياري للوقوف ع�� يق�ن أحد وظائف اإلدارة محل الش�وك.

 التدقيق من حيث القائم �عملية التدقيق: )5

 و�قسم هذا النوع أيضا إ�� قسم�ن:

  :��هو عملية فحص انتقادي للمعلومات والعمليات للتأكد من �ح��ا ومصداقي��ا التدقيق ا�خار

�� تقييم نظام الرقابة الداخلية والتدقيق الداخ��، ومدى فعالي��ا إلبداء رأي ف�ي محايد حول نتائج 

 العمليات املنجزة.

بث فعالية هذا األخ�� من خالل اختبارات �عتمد الدقيق ا�خار�� بنسبة كب��ة ع�� التدقيق الداخ�� إذا أت

تقييميھ، فإذا �ان التدقيق الداخ�� جيد وفعال �عتمد عيھ إ�� جانب مجموعة من االختبارات التحليلية العينية 

                                                            
1 Baynton, WC, Kell, WC, Modern Auditing, 6th Ed, Thon Wiley of sons, inc, New York, USA, 1996, P05. 
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(استخدام أسلوب العينة ) لرفع هامش األمان والتأكيد، أما �� حالة ثبوت العكس يتطلب التدقيق ا�خار�� 

 1لم نقل �لية للوقوف ع�� أهم األخطاء والتالعب �� األرقام أو العمليات أو غ��ها.عملية وفحص شاملة إن 

  :��وظيفة مستقلة عن بقية بقيت إدارات �� تنظيم الشركة، يقوم ��ا موظف التدقيق الداخ

مستقل تا�ع ألع�� سلطة �� الشركة "املدير العام" يقوم بفحص جميع فروع الشركة ألجل الوقوف 

 والتالعب ورفع التقار�ر ع�� أي عمليات مش�وك ف��ا. ع�� األخطاء

الداخ�� �عرف ع�� انھ وظيفة تقو�م لأل�شطة املتعارف عل��ا داخل املنشأة و�� �عر�ف آخر للتدقيق 

كخدمة للمنشأة، �شمل وظائفھ األشياء األخرى �الفحص والتقييم ومراقبة مدى كفاءة وفعالية ومالئمة الرقابة 

 الداخلية.

ع��  The institute of infermal auditors (TTA)رفھ مجمع املدقق�ن بالواليات املتحدة األمر�كية كما ع

أنھ: "وظيفة يؤد��ا موظف�ن داخل املشروع وتتناول الفحص االعتقادي لإلجراءات والسياسات والتقييم املستمر 

ن تنفيذ السياسات اإلدار�ة والتحقق من ل�خطأ والسياسات اإلدار�ة و�جراءات الرقابة الداخلية، ��دف التأكد م

 سالمة املقومات الداخلية".

 2�شمل هذا التعر�ف جميع جوانب التدقيق �� قراءة مختصة نو�حها فيما ي��: 

 التدقيق الداخ�� عبارة عن (وظيفة، قسم، مدير�ة) داخل الشركة؛ 

 فحص انتقادي لإلجراءات والقياسات؛ 

  دار�ة و�جراءات الرقابة الداخلية؛تقييم مستمر ل�خطط والسياسات اإل 

  تأكيد �حسن السياسات والتعليمات، اللوائح والقوان�ن؛ 

  .سالمة املعلومات ودق��ا وكفاي��ا 

 ثانيا: أوجھ التشابھ ومدى الت�امل ب�ن التدقيق ا�خار�� والداخ��

تقل أهمية عن التدقيق إن أوجھ التشابھ وال��ابط ب�ن النوع�ن عديدة غ�� أن كفاءة التدقيق الداخ�� ال 

"العالقة ب�ن  500ا�خار��، وال عن دوره �� مجال العمل التدقيقي كما و�ح ذلك املعيار الدو�� للتدقيق رقم 

 التدقيق الداخ�� والتدقيق ا�خار��" والذي نو�حھ �� ا�جدول التا��:

 

 

 

                                                            
 .35علومات املالية، مرجع سبق ذكره، صمحمد أم�ن لونيسة، تطور مهنة التدقيق �� ا�جزائر وأثره ع�� تحس�ن جودة امل  1

2 IFAC, TAASB, ISA N° 610, Objectif and general principe Gaverning an audit of financial statement, IAASB, New 
york, USA, http://laas.org. 
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 �خار��أوجھ التشابھ والت�امل ب�ن التدقيق الداخ�� والتدقيق ا): 2-1جدول (

 التدقيق ا�خار�� التدقيق الداخ�� 

بھ
شا

لت
ھ ا

وج
أ

 

 وجود نظام محاس�ي مالئم يوفر املعلومات املالية إلعداد القوائم املص�حة املش��كة

 كالهما ��تم بالتدقيق املا�� للعمليات املالية ال�ي تقوم ��ا الشركة االهتمامات

 نطاق فعال للضبط الداخ�� ملنع حدوث األخطاء وأوجھ التالعب  االعتماد

 تحقيق عناصر وقيم األصول واالل��امات و�نود حقوق امللكية  الهدف 

ل
ام

ت�
 ال

جھ
أو

 

 كالهما يكمل اآلخر واملنشأة بحاجة لكالهما  املنافسة

 خار��ا�عدام االستقاللية ال�املة للمدقق الداخ�� مما يتوجب مدقق  الضرورة

 نطاق العمل

�عتمد املدقق الداخ�� ع�� مدقق خار�� املدعم وا�حسن للرقابة الداخلية 

 لتحديد نطاق الفحص

اعتماد املدقق ا�خار�� ع�� نتائج فحص املدقق الداخ�� بحكم وجوده 

كموظف �� املنشأة طوال السنة وع�� دراية شاملة بالعمليات عكس األول 

 العينة الذي يقوم باالختبارات

 .212-211عبد الفتاح محمد حصن، الرقابة واملراجعة الداخلية، الدار ا�جامعية، مصر، صاملصدر: 

أما بالنسبة ألوجھ االختالف فيظهر ذلك �� األهداف والعالقة ب�ن املنشأة، املستفيدين من التقار�ر، حدود 

 العمل...إ�خ 
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 الداخ�� والتدقيق ا�خار��ثالثا: أوجھ االختالف ب�ن التدقيق 

 أوجھ االختالف ب�ن التدقيق الداخ�� والتدقيق ا�خار��): 3-1ا�جدول (

 التدقيق ا�خار�� التدقيق الداخ�� 

ف
ال

خت
اال

ھ 
وج

أ
 

 من حيث الهدف
قوة أنظمة الرقابة الداخلية وفعالي��ا �� 

 إنتاج بيانات محاسبية

املالية إبداء رأي ف�ي محايد حول قدرة تمثيل القوائم 

 املنشورة لنتائج األعمال واملركز املا��

 من حيث األسلوب

الفحص ا�حسا�ي للدفاتر وال�جالت 

واملستندات والكشوف التحليلية للقوائم 

 املالية بصورة شاملة

�جلب أك�� أدلة  تفحص بالعينات وطلب اإليضاحا

 لتمكينھ �� ا�حكم ع�� �حة العمليات وأرصدة املنشأة 

 من حيث االستقاللية 
موظف �عينھ اإلدارة و�خضع لتعليما��ا 

 وأوامرها، يتمتع باالستقاللية النسبية

�خص محايد مستقل تماما عن نفوذ اإلدارة �ع�ن من 

 طرف ا�جمعية العامة للمساهم�ن

 وفق القانون والعرف ا�حاس�ي السائد بناءا ع�� احتجاجات إدارة املنشأة من حيث نطاق العمل

 من  شأن اإلدارة  من حيث املسائلة
من شأن ا�جمعية العامة للمساهم�ن وال�ي عينتھ وكيال 

 ع��ا

 
 عدم وجود إنفاق عام حول ممارسة املهنة من حيث املتطلبات 

الكفاءة والتأهيل العل�ي والف��ة الزمنية واالختبارات 

 الواجبة ملمارسة املهنة

 املساهم�ن واألطراف ا�خارجية اإلدارة من حيث االستفادة

 .210عبد الفتاح محمد حصن، الرقابة واملراجعة الداخلية، الدار ا�جامعية، مصر، صاملصدر: 

 : أسس التدقيق وعالقتھ با�حاسبةالثالثاملطلب 

 هنا مجموعة من األسس ال�ي يرتكز عل��ا املدقق �� عملھ خاصة �عملية التدقيق.

 الفرع األول: فروض التدقيق

تتمثل فروض التدقيق نقطة بداية ألي تفك�� منظم �غية التوصل إ�� نتائج �ساهم �� وضع إطار عام 

لنظر�ة التدقيق، ففروض التدقيق �� بمثابة األساس الذي ينطلق منھ الباحث�ن �� تطو�ر نظر�ة التدقيق، 

، املتمثلة �� املفاهيم واملعاي�� وتطو�ر األف�ار العلمية ا�خاصة باملهنة و�التا�� بقية عناصر نظر�ة التدقيق

 1واألهداف واإلجراءات.

يقوم مدقق ا�حسابات �� هذا البند �عملھ كمدقق ل�حسابات فقط، وذلك وفقا  استقاللية املدقق: .1

ملا تضعھ االتفاقية امل��مة ما ب�ن املؤسسة واملدقق، ع�� أن ال تخل هذه االتفاقية بمعاي�� التدقيق، 

                                                            
 15، ص2012-2011، 1شر�في عمر، التنظيم امل�ي للمراجعة، أطروحة الدكتوراه، �لية العلوم االقتصادية وعلوم  التسي��، جامعة سطيف   1
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ا��ي ملدقق ا�حسابات هو إبداء الرأي �� القوائم املالية وأ��ا تمثل بصورة وع�� أن الواجب األس

 1صادقة وعادلة للوضع املا�� ا�حقيقي للمنشأة.

من املالحظة أن هذا الفرض مرتبط بوجود مهنة التدقيق، فإن لم تكن قابلية البيانات للفحص: .2

ملهنة، و�نبع هذا الفرض من املعاي�� البيانات والقوائم املالية قابلة للفحص فال م��ر لوجود هذه ا

 2املستخدمة لتقييم البيانات ا�حاسبية و�شمل هذه املعاي��:

  :وذلك �ع�ي ضرورة مالئمة املعلومات ا�حاسبية الحتياجات املستخدم�ن ا�حتمل�ن املالئمة

 وارتباطها باألحداث ال�ي �ع�� ع��ا؛

 :ومع�ى ذلك أنھ إذا قام �خصان أو أك�� من بفحص املعلومات نفسها فإ��ما  القابلية للفحص

 ال بد من إيصال إ�� مقاييس أو نتائج نفسها ال�ي يجب التوصل إل��ا؛

 :وهو خاصية يجب التح�� أن تتح�� ��ا املعلومات وأن ت�ون أك�� فائدة  القابلية للقياس الك�ي

 من خالل عمليات حسابية.

يقوم مدقق ا�حسابات �عملية تدقيق الية من األخطاء الغ�� عادية أو التالعب: خلو القوائم امل .3

املعلومات املالية املقدمة لھ خالية األخطاء الغ�� عادية أو التالعب، و�� حالة تبات هذا الفرض فإن 

عمل املدقق يصبح تفصي�� ل�افة البيانات وليس اختياري كما هو مف��ض، حيث أن وجود هذه 

والتالعب يتطلب �� هذا املرفق الفحص التفصي�� ل�افة الدفاتر وال�جالت ح�ى يتأكد من  األخطاء

  3عدم وجود األخطاء.

يقوم نظام الرقابة الداخلية ع�� مجموعة من األسس واملفاهيم أي  وجود نظام رقا�ي داخ�� سليم: .4

لھ استنادا إ�� وجود يؤدي إ�� وجود االبتعاد من احتمال حدوث خطأ، مما يجعل املدقق يقوم �عم

نظام رقابة سليم، وال �ع�ي ذلك عدم حدوث خطأ، فإذا توفر �� املنشأة نظام رقابة سليم وفعال فإن 

 4مخرجات نظام املعلومات يمكن االعتماد عل��ا بدرجة أك�� من قبل اإلدارة واملالك.

                                                            
 25، ص2000يوسف محمد ا�جر�وع، مراجعة ا�حسابات ب�ن النظر�ة والتدقيق، مؤسسة الوراق للنشر،عمان، األردن،   1
 10، ص2018-2017قيق املا�� وا�حاس�ي، قسم العلوم املالية وا�حاسبة، جامعة غرداية، بوحفص روا�ي، مطبوعة �� التد  2
لتجار�ة، �عقوب ولد الشيخ محمد بورة، التدقيق ا�حاس�ي �� املؤسسات العمومية، أطروحة الدكتوراه، �لية العلوم االقتصادية والتسي�� والعلوم ا  3

 50، ص2015-2014جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .21أحمد حل�ي جمعة،املدخل ا�حديث ملراجعة ا�حسابات، مرجع سبق ذكره، ص  4
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دل للمنفعة ب�ن إدارة إذ أنھ ملن الوا�ح وجود تبا عدم وجود �عارض حت�ي ب�ن املدقق واملؤسسة: .5

املؤسسة واملدقق، فإن اإلدارة �عتمد �� اتخاذ معظم قرارا��ا ع�� املعلومات املالية ال�ي ترتبط برأي 

 1املدقق، وذلك لغرض تقدم املؤسسة ورخا��ا، ومن تم �ستفيد من املعلومات ال�ي تمت مراجع��ا.

 الفرع الثا�ي: مبادئ التدقيق ا�حاس�ي

 التا�� م�خص عن مبادئ التدقيق ا�حاس�ي :و��ن لنا الش�ل 

 ): مبادئ التدقيق ا�حاسب1-2ش�ل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، مرجع سبق ذكره.أحمد حل�ي جمعة، املدخل ا�حديث لتدقيق ا�حسابات كتاب من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� املصدر: 

 

                                                            
 .11فص روا�ي، مطبوعة �� التدقيق املا�� وا�حاس�ي، مرجع سبق ذكره، صبوح  1

مبادئ التدقيق 

 

 ركن التقر�ر ركن الفحص

مبدأ ت�امل اإلدراك 

 الرقا�ي

مبدأ فحص مدى 

 اإل�سانيةالكفاية 

مبدأ الشمول �� مدى 

 الفحص االختياري 

مبدأ املوضوعية �� 

 الفحص

 مبدأ اإلنصاف

 مبدأ اإلفصاح

 مبدأ كفاية االتصال

 مبدأ السببية
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اإلشارة إ�� أن تناول املبادئ التدقيق ا�حاس�ي يتطلب تحديد أر�انھ، باالعتماد ع�� الش�ل السابق تجدر 

 1وال�ي تنقسم إ�� ركن�ن أساسي�ن هما ركن الفحص وركن التقر�ر:

 وتنقسم هذه املبادئ إ��:املبادئ املرتبطة بركن الفحص:  )1

�ع�ي هذا املبدأ املعرفة التامة بطبيعة أحداث املنشأة وآثارها  مبدأ ت�امل اإلدراك الرقا�ي: -

الفعلية وا�حتملة ع�� كيان املنشأة وعالق��ما باألطراف األخرى من جهة، والوقوف ع�� 

 احتياجات األطراف ا�ختلفة للمعلومات ا�حاسبية عن هذه اآلثار من جهة أخرى.

هذا املبدأ أن �شمل مدى فحص جميع أهداف  �ع�ي مبدأ الشمول �� مدى الفحص االختياري:  -

املنشأة الرئيسية والفرعية وكذلك جميع التقار�ر املالية املعدة بواسطة املنشأة مع مراعاة األهمية 

 النسبية لهذه األهداف وتلك التقار�ر.

�ش�� هذا املبدأ إ�� ضرورة اإلقالع إ�� أق��ى حد ممكن من عنصر مبدأ املوضوعية �� الفحص:  -

قر�ر ال�خ��ي أو التم�� أثناء الفحص وذلك باالستناد إ�� العدد ال�ا�� من أدلة اإلثبات ال�ي الت

تؤ�د رأي املدقق وتدعمھ، خصوصا اتجاه العناصر واملفردات ال�ي �عت�� ذات أهمية كب��ة �سبيا، 

 وتلك ال�ي ي�ون احتمال حدوث خطأ ف��ا أك�� من غ��ها.

�ش�� هذا املبدأ إ�� وجوب فحص مدى الكفاية اإل�سانية ��  :مبدأ فحص مدى الكفاية اإل�سانية -

املنشأة، بجانب الفحص الكفاية اإلنتاجية ملا لها أهمية �� ت�و�ن الرأي ال�حيح للمدقق من 

أحداث املنشأة، وهذه الكفاية �� املؤشر للمناخ السلو�ي للمنشأة عن نظام القيادة والسلطة 

 وا�حوافز واالتصال واملشاركة.

  وتنقسم هذه املبادئ إ��:ملبادئ املرتبطة بركن التقر�ر: ا )2

�ش�� هذا املبدأ إ�� مراعاة أن تقر�ر أو تقار�ر مدقق ا�حسابات أداة لنقل أثر مبدأ كفاية االتصال:  -

العمليات االقتصادية للمنشأة �جميع املستخدم�ن لها بصورة حقيقة تبعث �ل الثقة �ش�ل يحقق 

 داد هذه التقار�ر.األهداف املوجودة من إع

�ش�� هذا املبدأ إ�� مراعاة أن يف�ح املدقق عن �ل من شأنھ توضيح مدى تنفيذ  مبدأ اإلفصاح: -

األهداف للمنشأة، ومدى التطبيق للمبادئ واإلجراءات ا�حاسبية والتغ�� ف��ا و�ظهار املعلومات 

�� أنظمت الرقابة  -وجدتإن –ال�ي تؤثر ع�� داللة التقار�ر املالية، و�براز جوانب الضعف 

  الداخلية واملستندات والدفاتر وال�جالت.

                                                            
 .22أحمد حل�ي جمعة، املدخل ا�حديث لتدقيق ا�حسابات، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ينص هذا املبدأ إ�� مراعاة أن ت�ون معنو�ات وعناصر تقر�ر املدقق ا�خار��  مبدأ اإلنصاف:  -

 منصفة وعادلة �جميع ا�جهات املرتبطة باملؤسسة، سواء األطراف الداخلية أو ا�خارجية.

�شمل التقر�ر إ�� تفس��ا وا�حا ل�ل تصرف غ��  دأ إ�� مراعاة أن�ش�� هذا املبمبدأ السببية:   -

 1عادي يواجهھ املدقق، وأن تب�ى تحفظاتھ ع�� أسباب موضوعية.

 

                                                            
 .52، ص2015أحمد حل�ي جمعة، مدخل إ�� التدقيق والتأكيد وفقا للمعاي�� الدولية للتدقيق، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   1



 الفصـــــــــــــل األول:

 اســــــــ�يالعــام للتــدقيــــــق ا�حــــــــــ ـار اإلطـــ 

 
 

 33 

 املبحث الثا�ي: جودة التدقيق ا�حاس�ي 

تمثل جودة التدقيق مطلبا ضرور�ا ل�افة أطراف عملية التدقيق: فمدقق ا�حسابات ��مھ أن تتم عملية 

واملستفيدون يحرص أن تتم عملية  بجودة عالية ��دف إضافة مصداقية ع�� تقر�ره، أما اإلدارة والتدقيق 

التدقيق بجودة عالية لي�ون هناك ثقة ومصداقية ع�� القوائم املالية، ومن هما يمكن القول أن جودة التدقيق 

 ذات أهمية بالغة بالنسبة �جميع األطراف الذين لهم عالقة �عملية التدقيق.

 املطلب األول: ماهية جودة التدقيق ا�حاس�ي

لقد �انت هناك العديد من ا�حاوالت لتعر�ف جودة التدقيق ا�حاس�ي ب�ن أ�حاب املص�حة اعتمادا ع�� 

 مستواهم من املشاركة �� عملية التدقيق.

 الفرع األول: �عر�ف ا�جودة وأهدافها

 أوال : �عر�ف ا�جودة

 أبرزها فيما ي��: هناك عدة �عار�ف ل�جودة نذكر

ع�� أ��ا احتمال قيام املدقق باكتشاف أي فرق �� النظام ا�حاس�ي للعميل  "De Anglo ��ا "عرفلقد 

والتقر�ر عن هذا الفرق، حيث �عت�� هذا التعر�ف من أك�� التعار�ف ال�ي لقيت قبوال �� مجال التدقيق، وقد 

"احتمال أن يقوم املدقق بتقر�ر عن األخطاء باستقالل املدقق، ومن ثم فإنھ وفقا لتعر�ف   De Angloر�طت "

"De Anglo فإن جودة التدقيق �ع�ي ز�ادة قدرة املدقق ع�� اكتشاف التضليل �� القوائم املالية من خالل قوة "

 1االستقالل.

مستوى التأكيد الذي يقدمھ املدقق �عد حيث عرف جودة التدقيق ع�� أ��ا  « Palmrose »وأكد ع�� ذلك 

احتواء القوائم املالية لألخطاء ا�جوهر�ة، وأنھ �لما ك�� هذا املستوى �لما دل ع�� جودة التدقيق والعكس 

 2�حيح.

فقد أيد ذلك وعرفها ع�� أ��ا مدى قدرة املدقق ع�� اكتشاف ا�خطأ والغش والتالعب أثناء  « Knapp »أما 

 3ق.تنفيذ عملية التدقي

                                                            
 2015عصام تر�ي شه�ن، أثر تقييم مخاطر التدقيق �� جودة التدقيق، أطروحة الدكتوراه، جامعة دمشق، �لية االقتصاد،   1
لة صياغة مؤشرات قياس جودة التدقيق، أطروحة الدكتوراه، �لية العلوم االقتصادية والتجار�ة وعلوم التسي��، جامعة محمد بودونت أسماء محاو   2

 .44، ص2016-2015خيضر، �سكرة، 
 .44بودونت أسماء محاولة صياغة مؤشرات قياس جودة التدقيق، مرجع سبق ذكره، ص ة
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ونرى �� هذا الصدد أن أفضل �عر�ف �جودة التدقيق ع�� أ��ا ال��ام مدقق ا�حسابات بالقواعد العامة 

 واملعاي�� املهنية ومدى قدرتھ ع�� اكتشاف األخطاء وا�خالفات ا�جوهر�ة �� القوائم املالية. 

 ثانيا: أهداف ا�جودة

 1��: هناك أهداف عديدة �جودة التدقيق يمكن إيجازها �� ما ي

  توف�� إرشادات خاصة باإلجراءات ال�ي يل��م ��ا مدققي ا�حسابات من أجل االل��ام باملبادئ األساسية

 ا�خاصة بتفو�ض السلطة ملساعديھ �� مهنة التدقيق؛

  توف�� اإلرشادات حول اإلجراءات والسياسات ال�ي يجب أن تل��م ��ا مكتب التدقيق لتوف�� القناعة

 دقيق بصورة عامة واالل��ام بإتباع وتطبيق املعاي�� املهنية؛املعقولة بنوعية الت

 كسب ثقة العمالء من خالل ز�ادة الدقة واالنتباه إ�� التفاصيل أثناء العمل؛ 

 .تقليل الت�اليف التشغيلية املتعلقة �عملية التدقيق وتحس�ن كفاءة وفعالية أداء املهام 

 الفرع الثا�ي: أهمية جودة التدقيق ا�حاس�ي

اجهة مهنة التدقيق ضغوطات م��ايدة وانتقادات مستمرة �� السنوات األخ��ة، �سبب وجود حاالت غش و 

وتزايد الدعاوى القضائية املرفوعة ضد املدقق�ن، وخصوصا �عد �عرض العديد من املؤسسات األمر�كية 

ع أهمية جودة التدقيق من لال��يار بالرغم من خضوع قوائمها املالية من أك�� م�اتب التدقيق املعروفة، وتتب

 خالل ا�جاالت التالية:

اهتمت العديد من املنظمات وا�جمعيات املهنية ب�افة أنحاء العالم  تأكيد االل��ام باملعاي�� املهنية: .1

بموضوع رقابة جودة األداء �� الشر�ات وامل�اتب ا�حاسبية والتدقيق، والعمل ع�� تحس�ن مستوى 

ت واالرتقاء ��ا بما يخدم الصا�ح العام، و�عت�� املعاي�� املهنية بمثابة إرشادات األداء امل�ي لهذه الشر�ا

لتحديد وتطبيق إجراءات الدقيق، وتحتوي هذه املعاي�� خصوصا معاي�� الرقابة ع�� ا�جودة ع�� 

سياسات و�جراءات ��دف تحس�ن أداء �ل من األفراد وم�اتب التدقيق، ومن هنا يت�ح أن هناك 

ادلة ب�ن جودة التدقيق واالل��ام باملعاي�� املهنية،حيث يؤدي االل��ام باملعاي�� املهنية إ�� عالقة متب

 أداء عملية التدقيق بمستوى جودة مالئم يؤكد تمسك املدقق�ن باملعاي�� املهنية.

�ش�� فجوة التوقعات إ�� عدم رضا ا�جتمع املا�� املساهمة �� تصنيف فجوة التوقعات �� التدقيق:  .2

ن عمل املدقق�ن بالنسبة للمتوقع م��م، مما دفع هؤالء إ�� رفع قضايا عل��م، أمام ا�حاكم خاصة ع

                                                            
،  أحمد بر�ر، جودة املراجعة مدخل لتضييق فجوة التوقعات ب�ن مستخدمي القوائم املالية ومراج�� ا�حسابات، مذكرة ماجست��، محاسبة وجباية  1

 .09، ص2014-2013جامعة قاصدي مر�اح، ورقلة، 
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�� الو.م.أ و�ر�طانيا، وتنشأ هذه الفجوة عندما يصدر املدقق رأي بدون تحفظ ع�� القوائم املالية 

ستمرار�ة �� و�تب�ن �عد ذلك وجود أخطاء جوهر�ة تؤثر ع�� ا�حسابات، وعدم قابلية املؤسسة اال 

أعمالها خالل الف��ة القادمة، و�تطلب تطبيق فجوة التوقعات لتدعيم استقاللية املدقق، وتفعيل 

الرقابة ع�� ا�جودة لتنفيذ عملية التدقيق، ودراسة توقعات ا�جتمع �شأن مدقق ا�حسابات والعمل 

وقواعد آداب السلوك امل�ي  ع�� تلبي��ا، وال��ام املدقق بتنفيذ عملية التدقيق وفق معاي�� التدقيق

وجمع املز�د من أدلة اإلثبات، ملا يوفر تأكيدا مدققا ال تخلوا القوائم املالية من ا�خطأ والغش 

 1ويساهم �� تحس�ن جودة التدقيق ويعزز ثقة األطراف األخرى �� القوائم املالية.

نال هذا العنصر اهتمام كب�� من املنظمات  �عز�ز إم�انية اكتشاف األخطاء �� القوائم املالية: .3

�عد فشل العديد من الشر�ات الك��ى، وذلك  1990و 1980املهنية والعديد من الباحث�ن �� السنوات 

ع�� اعتبار املدقق�ن ذوي الكفاءة املهنية يقومون باكتشاف األخطاء وا�خالفات املوجودة �� القوائم 

وال�ي أشارت إ�� أن تحس�ن جودة التدقيق يز�د من اكتشاف   Treadwayاملالية وهذا ما أكدتھ �جنة 

  2األخطاء والعديد من تحر�ف القوائم املالية.

�عد تقديم خدمات التدقيق بمستوى مرتفع من ا�جودة من الشروط األساسية  أداة تنافسية جيدة: .4

حو السوق الدولية، �حفاظ م�اتب التدقيق ع�� حص��ا �� السوق ا�حلية ملهنة التدقيق والتوسع ن

 من خالل تحس�ن مقدرا��ا التنافسية �� مواجهة م�اتب التدقيق الك��ى.

يتضمن مفهوم حوكمة الشر�ات مجموعة من املبادئ املساهمة �� تدعيم مفهوم حوكمة الشر�ات:  .5

حيث ت�ون الغاية �� التحقق من مواجهة وتنفيذ ، �س��دف توف�� إجراءات رقابة داخلية فعالة

بات واالل��امات، فضال عن تلبية التوقعات املساهم�ن وأ�حاب املص�حة بأك�� قدر ممكن من املتطل

األمانة وامل�اشفة، وذلك باستخدام �افة الوسائل املتاحة لرفع مستوى األداء الشامل، وتكتسب 

جودة التدقيق أهمية �أداة مهمة من أدوات حوكمة الشر�ات، من خالل توف�� تأكيدات املساهم�ن 

ب�حة التقار�ر املالية املؤسسة وكفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية، واإلفصاح عن مختلف 

                                                            
معا�جة تطبيق هذه الفجوة، مجلة ا�جامعة اإلسالمية، جر�وع محود يوسف، فجوة التوقعات ب�ن ا�جتمع املا�� ومراج�� ا�حسابات والقوان�ن وطرق   1

 . 367، ص2004سلسلة الدراسات اإل�سانية، مجلد الثا�ي عشر، العدد الثا�ي، غزة، فلسط�ن، 
امعة ا�حديدة، عبد السالم سليجات قاسم األهدل، العوامل املؤثرة ع�� جودة املراجعة ا�خارجية، رسالة املاجست��، �لية التجارة، قسم املالية ، ج  2

 .07،ص2008اليمن، 
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ا�خاطر ال�ي �ع��ض �شاط املؤسسة، مما يحسن من وسائل االتصال و�ز�د درجة الثقة ب�ن املؤسسة 

 1واملساهم�ن.

 املطلب الثا�ي: العوامل املؤثرة ع�� جودة التدقيق ا�حاس�ي

املؤثرة ع�� جودة التدقيق من املقومات األساسية ال�ي يجب االهتمام ��ا عند التعرض  �عت�� العوامل

ملوضوع جودة التدقيق، وذلك نظرا لصعو�ة تحديد مفهوم دقيق لها، لذلك هناك حاجة ماسة لدراسة وتحليل 

لعملية تلك العوامل وقد تم تقسيم هذه العوامل إ�� اتجاهات ومجموعات حسب األطراف ذات العالقة 

 التدقيق.

 الفرع األول: العوامل املرتبطة بمكتب التدقيق 

تتعلق العوامل ال�ي تؤثر ع�� جودة التدقيق املرتبطة بمكتب التدقيق بنوا�� تنظيمية داخل مكتب 

 التدقيق 

 : حجم مكتب التدقيق وسمعتھأوال

م�اتب التدقيق فهناك م�اتب �عت�� حجم مكتب التدقيق أحد النصوص ال�ي يتم ع�� أساسها التمي�� ب�ن 

 التدقيق الصغ��ة، وم�اتب التدقيق املتوسطة، وم�اتب التدقيق الكب��ة.

وهناك العديد من امل�اتب املستخدمة �� التمي�� ب�ن م�اتب التدقيق م��ا ع�� سبيل املثال: عدد الشر�اء 

ام املعاي�� السابقة للتمي�� ب�ن العامل�ن باملكتب، وعدد العمالء وسمعة املكتب، و�الرغم من أهمية استخد

م�اتب التدقيق الصغ��ة والكب��ة فإن �ل نوع من هذه امل�اتب صفات أساسية يتم�� ��ا كما هو مو�ح �� 

  ا�جدول التا��:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
ة الدكتوراه، أحمد محمد صا�ح جالل، تأث�� متغ��ات بيئة املراجعة ا�خارجية ع�� جودة األداء امل�ي ملراج�� ا�حسابات �� ا�جمهور�ة اليمنية، أطروح  1

 .39، ص2010جامعة ا�جزائر، 
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 ات املم��ة مل�اتب التدقيق): الصف4-1جدول(

 الصفات املم��ة للم�اتب الصغ��ة الصفات املم��ة للم�اتب الكب��ة

تتوفر لد��ا �افة فئات التوظيف �أن ي�ون للمكتب 

عدد مع�ن من الشر�اء أو املدقق�ن ا�حاصل�ن ع�� 

 شهادة محاسب قانو�ي

 قد ال تؤثر ف��ا �افة فئات التوظيف 

يتوفر لد��ا عدد كب�� من املدقق�ن و�� �افة 

 التخصصات 

 قد ي�ون باملكتب عدد محدود من املدقق�ن 

 ممارس��ا لنشاطها ي�ون �� حدود املدينة نفسها  الدولة قد ي�ون لها فروع ا�ساع �شاطها داخل 

 قلة العمالء و�التا�� قلة اإليرادات ك��ة عدد العمالء و�التا�� �خامة اإليرادات

يقسم املكتب داخليا إ�� عدد من األقسام الفنية 

 املتخصصة مع اهتالك ا�خ��ات الناذرة 

إ�� العديد من األقسام قد ال يقسم املكتب داخليا 

 الفنية وقد ال يمتلك خ��ات نادرة
 .09عبد السالم سليمان قاسم األهدل، العوامل املؤثرة ع�� جودة املراجعة ا�خارجية �� ا�جمهور�ة اليمنية، مرجع سبق ذكره، صاملصدر: 

  السمعة ا�حسنة ملكتب التدقيق :ثانيا

وجود عالقة طردية ب�ن مقدار سمعة املكتب ا�جيدة  2009أثبتت دراسة البدعا�ي والعنقري سنة 

ومستوى جودة األداء امل�ي للتدقيق، حيث أن مكتب التدقيق ذو السمعة ا�جيدة يحرص ع�� توظيف مدقق�ن 

 ذوي كفاءة عالية ليعزز و�حافظ ع�� م�انتھ ب�ن م�اتب التدقيق.

 : عدم وجود دعاوي قضائية مرفوعة ضد مكتب التدقيق اثالث 

زاد القضايا املرفوعة أمام ا�حاكم ضد مدقق�ن ا�حسابات خالل العقدين املاضي�ن من القرن  لقد

العشر�ن �سبب ما أصا��م من أضرار مادية �سبب إهمال مدقق�ن ا�حسابات وتقص��هم �� أداء واجبا��م 

ي تقدمها للعمالء و�افة املهنية، وحيث أن أهمية مهنة تدقيق ا�حسابات ترتبط ارتباطا وثيق بنوعية ا�خدمات ال�

املستفيدين من خدمات التدقيق، لذا يجب ع�� مدققي ا�حسابات بتطبيق املعاي�� املهنية وقواعد السلوك 

امل�ي، ومراعاة القوان�ن واألنظمة عندا القيام بفحص القوائم املالية، كما أشار ال�اتب إ�� أسباب الدعاوي 

 القضائية ونذكر م��ا:

فالس خالل ف��ات الكساد االقتصادي وز�ادة عمليات اإلدماج ب�ن الشر�ات �عرض الشر�ات لإل  -

 لالستفادة من �غرات مبادئ ا�حاسبة املتعارف عل��ا؛
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مما ال شك فيھ أن الدعاوي القضائية لها تأث�� ع�� معتقدات الغ�� �شأن جودة ا�خدمات ال�ي يقدمها 

�جودة التدقيق، ولكن لرؤ�ة تأث�� هذا العامل البد  مكتب التدقيق، حيث يمكن اعتبار الدعوى مقياس عك��ي

 1من معرفة ومالحظة هذه الدعاوي من قبل األطراف ذات العالقة بالقوائم املالية محل التدقيق.

 را�عا: األ�عاب

�عت�� أ�عاب التدقيق ذات أهمية كب��ة للمدقق والعميل وذلك ألن �ل الطرق تر�د أن �عادل ب�ن قيمة 

املقدمة للعميل وقيمة األ�عاب املدفوعة للمدقق، غ�� أنھ ال توجد طر�قة عملية لتحقيق األ�عاب ا�خدمات 

املدفوعة للمدقق �ش�ل عادل مما يحقق أ�عاب معقولة مقابل ا�خدمات املقدمة وتزداد صعو�ة تحقيق األ�عاب 

 �� بداية التعاقد وذلك لعدم معرفة املدقق لطبيعة املؤسسة.

ذا العامل فقد العامل فقد تناولت العديد من الدراسات أثره ع�� جودة التدقيق وتوصلت ونظرا ألهمية ه

إ�� نتائج متضار�ة فالبعض توصل إ�� وجود عالقة طردية إ�� أن هناك عالقة إجابية ب�ن جانب العرض �جودة 

 2التدقيق.التدقيق وأ�عاب العملية، وعالقة عكسية ب�ن جانب الطلب �جودة التدقيق وأ�عاب عملية 

 خامسا: درجة كفاءة اختيار العمالء

كنتيجة لظروف املنافسة ا�حيطة �سوق التدقيق، فإن حصول مكتب التدقيق ع�� عمالء أصبح أمرا 

صعبا بخالف استمرار �� تقديم ا�خدمات للعمالء القدامى ، والذي يجب أن �ستمر م�اتب التدقيق �� تقديم 

ء قد ي��تب عليھ آثار سلبية ع�� جودة عملية التدقيق و�التا�� قصورا �� ا�خدمة لهم، حيث عند عدم االنتقا

 3الوفاء بتوقعات مستخدمي القوائم املالية.

 الفرع الثا�ي: العوامل املؤثرة ع�� جودة التدقيق املرتبطة بطر�قة التدقيق

 4وتتمثل هذه العوامل ��: مرتبطة بطر�قة التدقيقجوهر�ة تؤثر ع�� جودة التدقيق و  عواملهناك عدة 

 أوال: استقالل مدقق ا�حسابات

ترجع أهمية استقالل مدقق ا�حسابات ل�ونھ أحد أهم معاي�� التدقيق، وأن استقاللھ من أهم ما ��تم 

مستخدمي القوائم املالية إلضافة الثقة ع�� معلومات تلك القوائم املالية، وذلك فإنھ يمكن القول بأن استقالل 

 ابات يمثل حجر الزاو�ة ملهنة التدقيق وأهم املعاي�� العامة أو ال�خصية ملعاي�� التدقيق.مدقق ا�حس

 
                                                            

 50-42رسالة املاجست��، ا�جامعة اإلسالمية، غزة، ص مرشد عبد املصدر، أثر مخاطر مهنة التدقيق ع�� جودة التدقيق،1
 .563، ص1990أحمد نور، مراجعة ا�حسابات من النظر�ة إ�� التطبيق، الدار ا�جامعية للطباعة والنشر، االسكندر�ة،   2
زمات العاملية،الدار ا�جامعية، عبد الوهاب نصر ع��، �حاتة أحمد �حاتة، أخالقيات وسلوكيات مهنة ا�حاسبة واملراجعة �� �� مواجهة األ   3

 53، ص2009االسكندر�ة ، 
لة رائدة ابراهيم ـبو عطيوي، أثر مخاطر استخدام التكنولوجيا املعلومات �� املنشآت ا�خاضعة للتدقيق ع�� جودة عمل التدقيق ا�خار��، رسا   4

 .54، ص2012املاجست�� ، ا�جامعة اإلسالمية، غزة، 
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 ثانيا: درجة خ��ة مدقق ا�حسابات

�عت�� خ��ة مدقق ا�حسابات من القضايا ال�ي زاد االهتمام ��ا �� اآلونة األخ��ة وذلك كنتيجة ارتفاع حاالت 

اف الغش �� القوائم املالية وذلك �سبب مدقيق�ن حدي�ي ا�خ��ة فشل عملية التدقيق الناتجة عند عدم اكتش

 بأعمال التدقيق حيث تمثل ا�خ��ة عامال هاما للكفاءة والفعالية ا�خاصة بأداء مدقق ا�حسابات.

 ثالثا: مدى متا�عة املدقق�ن العامل�ن بمكتب التدقيق

يھ من أهم العوامل املؤثرة ع�� كفاءة �عت�� متا�عة عمل املساعدين أو أعضاء فر�ق العمل أو اإلشراف عل

 عملية التدقيق، و�تحليل طبيعة عملية املتا�عة واإلشراف نجد أ��ا تتضمن:

 إصدار املعلومات للمساعدين؛  -

 التعرف ع�� مشا�ل الهامة ال�ي تتعرض اإلنجاز؛ -

 تدقيق ما تم أداءه من املهام؛  -

 حسم أي اختالف �� وجوهات النظر ب�ن أعضاء الفر�ق؛ -

املتا�عة �� التوقيت املالئم ال يؤذي إ�� إر�اك األداء وال يؤذي إ�� االنتقال من خطوة إ�� أخرى م��تبة  -

عل��ا دون تدقيق ا�خطوة األو�� مما قد ي��تب عليھ احتمال إعادة علمية التدقيق أو �عض 

 خطوا��ا.

 را�عا: مدى كفاءة أداء  العمل امليدا�ي

هر�ا بكفاءة املدقق�ن عند أداءهم للعمل امليدا�ي وترتبط كفاءة العمل تتأثر عملية نتائج التدقيق جو 

امليدا�ي ارتباطا وثيقا بمدى ال��امھ بمعاي�� العمل امليدا�ي، وهذا �ع�ي وفاء مدقق ا�حسابات بمسؤولياتھ 

ائم املالية، وما القانونية واملهنية وال�خصية، وال�ي ي��تب عل��ا اكتشاف األخطاء ذات التأث�� ا�جوهري ع�� القو 

يتضمن ذلك ممن تحقق من كفاءة �شغيل نظم الرقابة باملنشأة ا�خاضعة للتدقيق، وتقدير ا�خطأ عند تخطيط 

 الفحص، وتجميع األدلة ال�افية واملالئمة إلبداء رأيھ �� القوائم املالية.
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 ا�خالصة

املؤسسات واملنظمات اإلقليمية  لقد أصبحت أخالقيات مهنة التدقيق من املوضوعات الهامة ال�ي أول��ا

والدولية اهتماما كب��ا، وذلك �عد سلسلت األزمات املالية ال�ي حدثت �� الكث�� من املؤسسات وخاصة �� الدول 

 املتقدمة،

�عد االطالع ع�� اإلطار النظري للموضوع نجد أن التدقيق ا�حاس�ي يحتوي ع�� مجموعة من املبادئ 

 �ا من أجل ضمان الس�� ا�حسن لعملية التحقيق.األساسية ينب�� الس�� عل�

 ةمن هنا يمكن طرح التساؤل التا��:

�عت�� حصول املدقق ع�� معلومات وأدلة إثبات ال�افية واملالئمة ذات أهمية كب��ة من أجل جودة القوائم 

 املالية فما �� القوائم املالية وكيف �ساعد ذلك؟
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 تمهيد:

�عد القوائم املالية من مخرجات النظام ا�حاس�ي املا�� ألي مؤسسة، و�� وسيلة أساسية لتوصيل 

وح�ى ت�ون هذه القوائم مفهومة ووا�حة ل�ل األطراف املستخدمة لها داخل أو خارج املعلومات إ�� مستخدم��ا 

الدولة ال�ي �عمل ف��ا املؤسسات ال بد أن �عد وفق أسس ومبادئ متعارف عل��ا دوليا ولذلك تؤخذ هذه املبادئ 

ل�ي ال تمتلك معاي�� واملعاي�� كمرجع للعديد من املؤسسات إلعداد قوائمها املالية خاصة ع�� مستوى الدول ا

 خاصة ��ا.

 وسنتناول �� هذه الفصل اإلطار العام للقوائم املالية وذلك من خالل املباحث التا��:

 املبحث األول: اإلطار النظري للقوائم املالية؛

 املبحث الثا�ي: عرض القوائم املالية.
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 املبحث األول: اإلطار النظري للقوائم املالية 

املالية �� مجملها مخرجات النظام ا�حاس�ي املا��، وتنقسم هذه ا�خرجات إ�� قسم�ن وهما �ش�ل القوائم 

القوائم املالية األساسية وأخرى مكملة أو م�حقة، ولقد حدد النظام ا�حاس�ي املا�� مجموعة مت�املة من 

 القوائم املالية ال�ي يتع�ن ع�� �افة املؤسسات إعدادها بصفة دور�ة.

 ول: ماهية القوائم املاليةاملطلب األ 

الف�ي  �عت�� القوائم املالية هام بالنسبة لعمل املدقق، حيث �عت�� مخرجا��ا ذات فائدة لتقر�ر املدقق

 .ا�حايد الذي بھ يمكن للمستخدم�ن معرفة املركز املا�� للمؤسسة

 الفرع األول:  �عر�ف القوائم املالية وشروط إعدادها

 �� مجموعة من الشروط إلعدادها.‘املالية إضافة  هناك عدت �عار�ف للقوائم

 أوال: �عر�ف القوائم املالية

�عرف القوائم املالية ع�� أ��ا وسائل أساسية لتوصيل املعلومات ا�حاسبية لألطراف ا�خارجية، وع�� 

لنظم الرغم من أن القوائم املالية قد تحتوي ع�� معلومات من مصادر خارج ال�جالت ا�حاسبية،إ�� أن ا

 1ا�حاسبية مصممة �ش�ل علم ع�� أساس عناصر القوائم املالية (األصول، ا�خصوم، اإليرادات، النفقات...).

وعرفت كذلك ع�� أ��ا عبارة عن م�خص البيانات واملعلومات ال�ي يتم الوصول إل��ا عن طر�ق قياس 

الية و�� الوسيلة األساسية لتوصيل األحداث االقتصادية للمؤسسات، كما تمثل ا�جزء ا�حوري للتقار�ر امل

  2املعلومات ا�حاسبية لألطراف ا�خارجية.

أما خلدون  إبراهيم الشديفات عرفها ع�� أ��ا عبارة عن أرقام �ع�� عن العمليات ال�ي قامت ��ا الشركة 

يونية خالل السنة املالية واملرتبة حسب الهدف، فهناك قوائم تقيس الوضع ا�حا�� للشركة من حيث املد

والدائنية وهناك قوائم تقيس النقد الصا�� من حيث اإليرادات والنفقات األخرى تقيس التدفقات النقدية من 

 3حيث التدفقات الداخلية وأخرى خارجية.

                                                            
 38، ص2002طارق عبد ا�حال حماد، التقار�ر املالية أسس اإلعداد العرض والتحليل، الدار ا�جامعية، اإلسكندر�ة،   1
 مذكرة  قادري عبد القادر، القياس ا�حاس�ي �� املؤسسة االقتصادية وفق للمقاييس ا�حاسبة الدولية دراسة مقارنة مع النظام ا�حاس�ي املا��،  2
 .101، ص2010خلدون إبراهيم الشر�فات،  إدارة وتحليل ما��، دار وائل للنشر، عمان، األردن،   3
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 ثانيا: شروط إعداد القوائم املالية

عند إعداد القوائم املالية وتقديمها يجب توفر املعلومات ذات ا�خصائص النوعية ال�ي تجعلها مفيدة 

وذات منفعة، األمر الذي يتطلب األخذ �ع�ن االعتبار التوفيق ب�ن الت�لفة والعائد، إذ يجب أن تفوق منفعة 

 1ت�لفة إعدادها: املعلومات 

  أشهر من تار�خ إقفال السنة املالية، باستخدام القوائم املالية تضبط �� أجل أقصاه ستة

 الوحدة النقدية الوطنية.

  ل عنصر من م�ونات من القوائم ال بد أن ي�ون معروف بصورة وا�حة وأن تظهر املعلومات�

 التالية بصفة دقيقة:

  ،االسم التجاري، رقم ال�جل التجاري للوحدة ال�ي تقدم القوائم التسمية االجتماعية

 املالية؛

 بيعة القوائم املالية؛ط 

 تار�خ اإلقفال؛ 

 العملة املستعملة. 

 :كما يوجد معلومات أخرى �سمح بالتعرف ع�� الوحدة ال�ي يجب ذكرها 

  عنوان املقر االجتما��، الش�ل القانو�ي، م�ان النشاط، الدول املتواجدة ف��ا؛ 

 األ�شطة األساسية وطبيعة العمليات املنجزة؛ 

  و�األخص اسم ا�جموعة املرتبطة ��ا الوحدة.اسم الشركة األم 

 القوائم املالية تمسك إجبار�ا بالعملة الوطنية، و�مكن تقر�ب املبالغ إ�� ألف وحدة؛ 

  القوائم املالية تقدم معلومات تمكن من إجراء املقارنة مع الف��ة السابقة حيث أن �ل عنصر من

ت ا�خز�نة يحتوي ع�� العمود ا�خاص عناصر امل��انية وجدول حساب النتائج وجدول تدفقا

 بمبالغ الف��ة السابقة.

 

                                                            
-2009كرة، إلياس بدوى، دور تطبيق النظام املا�� وا�حاس�ي وفق املعاي�� الدولية �� معا�جة أثر الت�خم من القوائم املالية، مذكرة ماجست��، �س  1

 .39-38، ص2010
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 : أهمية القوائم املاليةالفرع الثا�ي

 1ت��ز القوائم املالية والغرض من إعدادها �� ثالثة نقاط يمكن ت�خيصها فيما ي��: 

عن أداة اتصال: ف�ي �عت�� أداة إليصال رسالة وا�حة ومفهومة ملستعم�� املعلومة ا�حاسبية  •

�شاط املؤسسة والنتائج امل��تبة عليھ، ف�ي همزة وصل ب�ن املؤسسة واملستثمر�ن ووسيلة لر�ط 

 العالقات ب�ن املوردين والعمالء والبنوك ؛

وسيلة �� تقييم األداء: �ساعد �� تقييم أداء اإلدارة وا�حكم ع�� كفاء��ا واستعمال املوارد  •

� املركز املا�� للمؤسسة ومدى التقدم �� تحقيق املوضوعة تحت تصرفها فتستعمل �� ا�حكم ع�

 األهداف وكذلك كيفية استخدام موارد املؤسسة؛

وسيلة �ساعد �� اتخاذ القرارات: ف�ي �ساعد اإلدارة ومختلف األطراف املتعاملة �� املؤسسة ��  •

ة األطراف اتخاذ القرارات الالزمة، �القرارات املتعلقة بكيفية صرف املوارد �� املستقبل ومساعد

 األخرى ال�ي تر�طها عالقة مباشرة باملؤسسة؛

 املطلب الثا�ي: أهداف القوائم املالية خصائصها ومباد��ا

هناك عدت خصائص للمعلومات املالية مما يجعلها مفيدة ملستخدم��ا،و�تم إعداد هذه القوائم 

 باالعتماد ع�� مجموعة من املبادئ.

 الفرع األول: أهداف القوائم املالية ومستخدم��ا 

��دف القوائم املالية �ش�ل عام إ�� توف�� املعلومات عن املركز املا�� والتغ��ات �� املركز املا�� ملساعدة 

 مستخدمي القوائم املالية �� اتخاذ القرارات الرشيدة.

 أهداف القوائم املالية : أوال

 2أهم أهداف القوائم املالية فيما ي��:ومن أجل ما تم ذكره تنحصر 

اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باملنشأة وال�ي �ساعد الفئات ا�ختلفة �� اتخاذ القرارات الرشيدة  -

 ال�ي تحقق أهدافها؛

                                                            
وأهمية القوائم املالية �� اتخاذ القرارات،مذكرة ماجست��، �لية العلوم االقتصادية وعلوم التسي��،جامعة فرحات عباس، سطيف، مشري حسناء، دور 1

 .67، ص2007-2008
االقتصادية،  ا�خطط ا�حاس�ي البن�ي ب�ن املراجعية النظر�ة وتحديات التطبيق، مذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، �لية العلوم بن فروج زو�نة،  2

 .58، ص2014-2013جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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تمك�ن مستخدمي القوائم املالية من التنبأ بالنسبة للتطورات واألوضاع االقتصادية املستقبلية  -

 تحقيق التدفقات النقدية وسداد ال��اما��ا وتوزيع األر�اح ع�� املساهم�ن؛ للمنشأة وقدر��ا ع��

تقييم قدرة املنشأة ع�� استخدام أموالها وتحقيق أهدافها وتقييم كفاءة اإلدارة بالقيام باملسؤوليات  -

بقا��ا األمر الذي �عت�� مؤشرا ع�� قدرة املنشأة ع�� مواجهة منافس��ا وا�حفاظ ع�� املو�لة إل��ا، 

 واستمرار���ا.

��دف القوائم املالية إ�� توف�� معلومات ع�� املركز املا�� وأداء املنشأة والتغ��ات �� املركز املا��  -

 ملساعدة مستخدمي القوائم املالية �� اتخاذ القرارات االقتصادية؛

املعلومات ال�ي  توف�� ا�حاجات العامة ملعظم مستخدمي القوائم املالية ومع ذلك ف�ي ال توفر �افة -

يحتاجها املستخدم�ن لصنع القرارات ألن هذه القوائم �عكس فقط و��� حد كب�� اآلثار املالية 

 لألحداث والعمليات السابقة.

 : األطراف املستخدمة للقوائم املاليةثانيا

خداما��ا تتعدد األطراف املستفيدة من املعلومات ال�ي تقدمها القوائم املالية، كما تتنوع أغراض است 

لتلك املعلومات وذلك وفقا لتنوع عالقا��م من جهة ولتنوع قرارا��م املبنية ع�� تلك املعلومات املقدمة من جهة 

 أخرى.

 1ومن األطراف املستعملة واملستفيدة من معلومات القوائم املالية نجد: 

االحتفاظ باالستثمار أو البيع املستثمر�ن: يحتاج املستثمر�ن ملعلومات �عي��م ع�� اتخاذ قرار الشراء أو  )1

 كما أن املالك ��تمون باملعلومات ال�ي �عي��م ع�� تقييم قدرة الوحدة االقتصادية ع�� توزيع األر�اح.

املقرضون: ��تم املقرضون ع�� املعلومات ال�ي �ساعدهم ع�� مقدرة الوحدة االقتصادية بھ ع�� سداد  )2

 اق. قروضهم والفوائد املتعلقة ��ا عند االستحق

 املوظفون: ��تم املوظفون وا�جموعات املمثلة لهم باملعلومات املتعلقة باستقرار ور�حية أر�اب األعمال. )3

كما أ��م ��تمون باملعلومات ال�ي تمك��م من تقييم قدرة املنشأة ع�� دفع م�افآ��م و�عو�ضا��م ومزايا 

 التقاعد لهم وتوف�� فرص العمل.

لومات املتعلقة باستمرار�ة املنشأة، خصوصا عندما ي�ون لهم االرتباط طو�ل العمالء: ��تم العمالء باملع )4

 املدى معها أو االعتماد عل��ا.

                                                            
 .15، ص2009محمد عباس بدوي، ا�حاسبة وتحليل القوائم املالية، دار الهناء للتحليل الف�ي، االسكندر�ة، مصر،   1
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املوردون والدائنون التجار�ون اآلخرون: ��تم املوردون والدائنون اآلخرون باملعلومات ال�ي تمك��م من  )5

و��تم الدائن�ن التجار�ون ع�� األغلب تحديد ما إذا �انت املبالغ املستحقة لهم ستدفع عند االستحقاق، 

باملنشأة ع�� مدى أقصر من اهتمام املق��ض�ن إ�� إذا �انوا معتمدين ع�� استمرار املنشأة كعميل 

 رئي��ي لهم.

ا�ح�ومات وو�اال��ا ومؤسسا��ا: ��تم ا�ح�ومات وو�اال��ا �عملية توزيع بالتا�� أ�شطة املنشآت، كما  )6

ظيم هذه األ�شطة، وتحديد السياسات الضر�بية و�أساس و�حصاءات يتطلبون معلومات من أجل تن

 الدخل القومي و�حصاءات مشا��ة. 

ا�جمهور: تؤثر املنشآت ع�� قرار ا�جمهور بطرق متنوعة، فع�� سبيل املثال قد تقدم املنشأة مساعدات  )7

مع املوردين ا�حلي�ن  كب��ة لالقتصاد ا�ح�� بطرق مختلفة م��ا عدد األفراد الذين �ستخدمهم و�عاملهم

و�مكن للقوائم املالية أن �ساعد ا�جمهور ب��و�دهم بمعلومات حول االتجاهات والتطورات ا�حديثة �� 

 املؤسسة وتنوع أ�شط��ا.

 خصائص القوائم املالية الفرع الثا�ي:

للمستخدم�ن، كما �عت�� ا�خصائص النوعية صفات تجعل املعلومات الواردة �� القوائم املالية مفيدة 

تمك��م من كسب ثق��م وعليھ فإن تطبيق ا�خصائص النوعية األساسية من خالل القاعدة العامة لتقييم الطرق 

ا�حاسبية البديلة ال�ي تنص عل��ا املعاي�� ا�حاسبة الدولية لضمان األداء ا�حاس�ي الفعال للمؤسسة 

 �:االقتصادية، وتتمثل أهم ا�خصائص األساسية فيما ي�

 ): خصائص القوائم املالية2-1جدول (

 املصداقية القابلية للمقارنة  املالئمة القابلية للفهم

ال ت�ون معقدة يجب أن 

ت�ون مالئمة �حاجات 

صا��� القرارات 

االقتصادية ومن السهل 

فهمها من أغلبية 

 املستخدم�ن.

يجب أن ت�ون  -

املعلومات املقدمة �� 

القوائم املالية مالئمة 

الحتياجات متخذي 

 القرار؛

قادرة إلحداث الفرق ��  -

 القرار

ت�ون املعلومة لها  -

مدلول �� الوقت و��ن 

 املؤسسات؛

ت�ون املعلومة صادقة  -

 وخالية من األخطاء.

ت�ون املعلومة املالية  -

صادقة إذا �انت خالية 

 من األخطاء؛

ت�ون صادقة إذا تم  -

تحض��ها حسب 

البحث عن الصورة 

الصادقة �غليب 

�حقيقة االقتصادية ا

 ع�� ا�جانب القانو�ي.
 من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� الدراسات السابقةاملصدر: 
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 الفرع الثالث: فرضيات ومبادئ القوائم املالية

 1يتم إعداد القوائم املالية وفق �جموعة من املبادئ والفرضيات:

 �عتمد إعداد القوائم املالية ع�� فرضيتان أساسيتان:  الفرضيات: -1

أن �عد القوائم املالية ع�� أساس فرضية االستمرار �� النشاط و�� حالة عدم استمرار�ة املؤسسة ��  -

 �شاطها البد من تفس�� األسباب والشرح كيفية إعدادها لقوائمها املالية �� هذه ا�حالة؛

 محاسبة االل��ام، أو ما �س�ى بمحاسبة االستحقاق.أن �عد القوائم ع�� أساس فرضية  -

 عند إعداد القوائم املالية: IASA: هناك جملة من املبادئ يجب اح��امها حسب املعيار ا�حاس�ي املبادئ -2

إن القوائم املالية أعدت ع�� أساس مبدأ مداومة الطرق ا�حاسبية من دورة إ�� أخرى إال إذا �ان هذا  -

 التغي��: 

 ن �عرض معلومات أك�� وضوحا حول ا�حقائق االقتصادية؛من شأنھ أ •

 نتيجة �غي�� �� طرح �� املعاي�� ا�حاسبة الدولية. •

 عرض العناصر املعت��ة بصورة مستقلة عن �ل العناصر الغ�� معت��ة وال�ي �عرض بصورة مجمعة؛ -

 خاص بذلك؛ يال تتم املقاصة ب�ن مختلف عناصر األصول وا�خصوم إال إذا سمح معيار محاس� -

 تقديم معلومات رقمية بصورة مقارنة ملعطيات الدورة السابقة؛ -

عرض القوائم املالية مرة واحدة �� السنة ع�� األقل، و�� حالة �غي�� تار�خ  ISA1حدد املعيار الدو��  -

عرض القوائم املالية (تار�خ إقفال ا�حسابات) ع�� املؤسسة تقديم أسباب هذا التغي�� �� مدة وتار�خ 

 إعداد لقوائمها املالية؛

 قابلية مقارنة املعلومات (األرقام) ا�حتواة �� القوائم مع أرقام الدورات السابقة والدورات الالحقة. -

  

                                                            
 .115-114طارق عبد العا�� حمادة، التقار�ر املالية أسس إعداد والعرض والتحليل،اإلسكندر�ة، مصر، ص  1
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 املبحث الثا�ي: القوائم املالية األساسية

تقوم معظم املؤسسات بنشر القوائم املالية من خالل التقر�ر السنوي، السدا��ي، الثال�ي حسب نص 

�شمل الكشوف املالية ع��  11/07يتضمن أح�ام القانون رقم  08/150من املرسوم التنفيذي رقم  210املادة 

امل��انية، حساب النتائج، جدول حساب سيولة ا�خز�نة، جدول �غ��ات األموال ا�خاصة، م�حق ب�ن القواعد 

 والطرق ا�حاسبية املستعملة.

 SCFب النظام ا�حاس�ي املا�� املطلب األول: عرض وتحليل امل��انية حس

 واللذان تضمنا إعدادهما وعرض مختلف العناصر الواجب إدراجها.  isa7و ISA1تطرق لها 

 ماهية امل��انيةالفرع األول: 

 هناك عدة �عار�ف مختلفة جلھ يصب �� مفهوم واحد، حيث أن للم��انية فوائد ومزايا مختلفة

 أوال: �عر�ف امل��انية 

): �عد امل��انية امل�ون الرئي��ي �� القوائم املالية و�� عبارة عن بيان باملركز 01الدو�� رقم (وفقا للمعيار 

املا�� الذي يو�ح األصول وا�خصوم وحقوق امللكية �� نقطة زمنية معينة و�عكس امل��انية الوضع املا�� للمنشأة 

 1.بما يتفق مع ا�حاسبة، ال�ي تم إعداد القوائم املالية ع�� أساسها

 ثانيا: مزايا امل��انية

 2�عت�� امل��انية من أهم القوائم املالية ال�ي تقوم املؤسسة بإعدادها حيث تحقق املزايا التالية:

 بيان املركز املا�� للمؤسسة �� تار�خ إعداد امل��انية حيث تتضمن مالها من حقوق وما لها من ال��امات؛ 

 ل��اما��ا بحقوق ملكي��ا وفق ما �عرف بنسبة التغطية؛تقييم القدرة االئتمانية من خالل مقارنة ا 

  التعرف ع�� مدى قدرة املؤسسة ع�� سداد ال��اما��ا املستحقة الدفع، و�تم ذلك بقياس �سب التداول

 والسيولة؛

  التعرف ع�� مدى اعتماد املؤسسة ع�� التمو�ل الذا�ي بقيمة األر�اح ال�ي يتم احتجازها أو التمو�ل

 ة االل��امات إل�� حقوق امللكية؛ ا�خار�� بنسب

  تقييم مدى قدرة اإلدارة ع�� القيام بواجبا��ا ووظائفها وذلك من خالل التعرف ع�� اتجاه نمو املؤسسة

 من ناحية إجما�� أصولها وكذا حقوق ملكي��ا؛

  سب التداول القيام بمعطيات التحليل املا�� مثل درجة الرفع املا�� أو �سب املتعلقة بالهي�ل املا�� أو�

 وغ��ها؛

                                                            
 18-16، ص2009عزة األزهر، عرض قائمة املركز املا�� وفق معاي�� ا�حاسبة الدولية، مداخلة �� املؤتمر الدو��، جامعة البليدة،   1
 26-24، ص2008،إثراء للنشر والتوزيع،األردن،  IFRS/IAS  2007ا�حجارات خالد جمال، معاي�� التقار�ر املالية   2
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  .��بيان مدى ال��ام املؤسسة بالقوان�ن ا�حلية ومعاي�� اإلبالغ املا�� الدو 

 : عناصر امل��انيةالفرع الثا�ي

 هناك عنصر�ن أساس�ن �� امل��انية هما األصول وا�خصوم

 صول األ أوال: 

�عرف األصول ع�� أ��ا مورد تملكھ املؤسسة نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت �� املا��ي، و�توقع أن  

 تحقق منافع اقتصادية مستقبلية من خاللها، وتدقق املنافع االقتصادية املستقبلية األصل من خالل:

ن قبل استخدامھ منفردا أو مجتمعا مع أصول أخرى إلنتاج سلع أو خدمات موجهة للبيع م •

 املؤسسة؛

 استبدالھ مع أصول أخرى؛ •

 استخدامھ سداد ال��ام؛ •

 توزيعھ ع�� مال�ي املؤسسة؛ •

 وتنقسم األصول �ش�ل عام إ�� فئت�ن رئيسيت�ن أصول جار�ة وأصول غ�� جار�ة كما ي��: 

 تصنف األصول ع�� أ��ا جار�ة إذا توفرت ف��ا الشروط التالية: األصول ا�جار�ة: )1

  املعادلة غ�� املقيدة؛لنقدية والنقدية 

 األصول املتوقع تحقيقها، بيعها أو اس��الكها خالل الدورة التشغيلية العادية خالل املؤسسة؛ 

 األصول املقتناة لغرض املتاجرة؛ 

 األصول ال�ي يمكن أن تحققها خالل السنة �عد تار�خ إعداد امل��انية؛ 

 وتتضمن األصول ا�جار�ة العناصر التالية:

 �� أك��ها سيولة وتحتوي أرصدة النقدية �� الصندوق والبنك، الشي�ات وغ��ها؛ النقدية: -

و�� األوراق املالية ا�حتفظ ��ا ع�� ش�ل أسهم وسندات ��دف االستثمارات القص��ة األجل:  -

 تحقيق عائد و�مكن أن تقسم إ�� األنواع الثالثة التالية:

 استثمارات محتفظ ��ا م�ى تار�خ االستحقاق؛ •

 مارات تجار�ة؛استث •

 استثمارات جاهزة للبيع. •
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�� ما للمؤسسة ع�� الغ�� سواء �ان ذلك من خالل النشاط الرئي��ي أو نتيجة أ�شطة الذمم املالية:  -

 أخرى وم��ا املدينون؛

 وهو الرصيد املتبقي من البضاعة �� ��اية الف��ة املالية؛ ا�خزون: -

من أجل ا�حصول ع�� خدمة ما مثل مقدمات  �� املصار�ف ال�ي تدفع مقدمااملدفوعات مقدمة:  -

 التأم�ن، اإليجار، الدعاية واإلشهار.

و�� األموال ال�ي �ستغرق عملية تحولها إ�� نقدية أك�� من ف��ة مالية أو دورة األصول الغ�� جار�ة:  )2

 �شغيلية، وتضم ما ي��:

�ون الهدف من اقتناءها ع�� ش�ل أسهم وسندات يو�� غالبا ما ت�ون االستثمارات الطو�لة األجل:  -

 التحكم والسيطرة عل��ا؛

 األصول امللموسة (املادية): و�شمل األرا��ي، املبا�ي، املعدات، اآلالت وغ��ها؛ -

 األصول الغ�� ملموسة ( املعنو�ة): و�شمل براءة االخ��اع، الشهرة، العالمات التجار�ة وغ��ها. -

 ثانيا: ا�خصوم

للكيان نا��ئ من أحداث سابقة وتؤدي �سو�تھ إ�� التخ�� عن موارد، �عرف ا�خصم ع�� انھ ال��ام ما�� 

 تتجسد ف��ا منافع اقتصادية، و�التا�� فا�خصوم تتم�� بالعناصر التالية:

 ال��امات حالية؛ •

 تنشأ ا�خصوم عن أحداث سابقة؛ •

 �سوي باستعمال موارد ذات منافع اقتصادية، وا�خصوم عادة تتمثل �� الديون. •

 إ�� قسم�ن خصوم جار�ة وخصوم غ�� جار�ة و�� �التا��: وتنقسم ا�خصوم

 �� االل��امات ال�ي تتوفر ف��ا الشروط التالية: ا�خصوم ا�جار�ة: )1

 سيتم �سديدها خالل الدورة التشغيلية للمؤسسة؛ 

  شهرا؛ 12�ستحق خالل 

 يتم تحملها ألغراض املتاجرة؛ 

 شهرا �عد تار�خ امل��انية. 12 ال ي�ون للمؤسسة حق غ�� مشروط بتأجيل سدادها ألك�� من 

 وتت�ون من العناصر التالية:
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الذمم الدائنة: و�� ما ع�� املؤسسة من ال��امات اتجاه الغ�� نتيجة حصولها ع�� بضائع وا�خدمات  -

 بأجل وتضم الدائن�ن وأوراق الدفع؛

ت و�سدد القروض القص��ة األجل:�� القروض ال�ي حصلت عل��ا املؤسسة من األفراد أو املؤسسا -

 خالل ف��ة مالية محددة؛

ا�جزء املستحق من القروض الطو�لة األجل: �� املبالغ املالية ال�ي �ستحق �سديدها خالل ف��ة مالية  -

 واحدة أو اقل، و�� جزء من ال��امات طو�لة األجل كما هو ا�حال �� السندات املتساو�ة الدفعات. 

�عد سنة مالية واحدة و�شمل السندات، القروض البنكية و�� ال�ي يطلب سدادها ا�خصوم الغ�� جار�ة: 

 الطو�لة األجل وغ��ها.

و�� مصدر التمو�ل الداخ�� �� املؤسسة و�عرف بصا�� األصول  : -األموال ا�خاصة– حقوق امللكية -2

 و�� ما تبقى من األصول �عد طرح االل��امات و�شمل �ش�ل أسا��ي:

 م عادية وممتازة؛و�تش�ل من نوع�ن من األسه رأس املال: •

تمثل رأس املال املكتتب باملؤسسة حيث �ش�ل اإليرادات املتحقق من العمليات األر�اح ا�حتجزة:  •

 مصدرا رئيسيا لها؛

و�� ش�ل من أش�ال تخصيص األر�اح و�شمل االحتياطات القانونية واالحتياطات االحتياطات:  •

 االختيار�ة واحتياطات التوسع أو الطوارئ.
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 ثالثا: هي�ل امل��انية:

 SCF: امل��انية املالية حسب 2-2جدول رقم 

 األصول 
القيمة 

 اإلجمالية 

اإلهتال�ات 

 واملؤونات

القيمة 

 الصافية
 ا�خصوم

القيمة 

 اإلجمالية

 األصول الغ�� جار�ة:

 التثبيتات املعنو�ة

 التثبيتات العينية

 أرا��ي

 مبا�ي

 التثبيتات العينية األخرى 

 التنفيذ تثبيتات قيد

 تثبيتات مالية 

مساهمات أخرى وحسابات دائنة م�حقة 

 ��ا

 قروض وأصول أخرى غ�� جار�ة 

 أصل الضرائب امل�جلة 

 رؤوس األموال ا�خاصة:   

 رأس املال الصادر

 رأس املال غ�� املطلوب

احتياطات -عالوات واحتياطات

 موحدة

 فارق إعادة التقييم 

 فرق املعادلة 

 صة ا�جموعح -النتيجة الصافية

 حصة الشركة املوحدة

 ا�حصة اإلقليمية 

 

  مجموع رؤوس األموال ا�خاصة:

 ا�خصوم الغ�� جار�ة:

 قروض وديون مالية

 ضرائب (مؤجلة ومخصصة) 

 ديون غ�� جار�ة أخرى 

 مخصصات ومنتجات مقيدة سابقا 

 

 

  مجموع ا�خصوم الغ�� جار�ة:    مجموع األصول الغ�� جار�ة:

 األصول جار�ة:

 مخزونات ومنتجات قيد الصنع

 ا�حسابات الدائنة و االستخدامات املماثلة

 الز�ائن

 مدينون آخرون

 الضرائب والرسوم

 توظيفات وأصول مالية جار�ة أخرى 

 ا�خز�نة 

 ا�خصوم جار�ة:   

 املوردون وا�حسابات املرتبطة 

 الضرائب

 ديون أخرى 

 ا�خز�نة

 

 

  مجموع ا�خصوم جار�ة:    مجموع األصول جار�ة:

  مجموع ا�خصوم    مجموع األصول 

 �حمر عباس، بوشي�� بوحوص، النظام ا�حاس�ي املا�� وآثاره علة م�ونات القوائم املا��، مذكرة لنيل شهادة املاس��، تخصص تدقيق محاس�ي  املصدر:

 .56-55، ص2015-2014ومراقبة التسي��، �لية العلوم االقتصادية وعلوم التسي��، جامعة عبد ا�حميد ابن باد�س، مستغانم، ا�جزائر، 
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 SCFاملطلب الثا�ي: عرض وتحليل حسابات النتائج حسب النظام ا�حاس�ي املا�� 

من ب�ن القوائم املالية ال�ي �عتمد عل��ا املدقق �� عملية التدقيق �� حسابات النتائج وذلك ملا لها من 

 أهمية و�سهيل ومصداقية �� عملھ. 

 الفرع األول: مفهوم حسابات النتائج

 النتائجأوال: �عر�ف حسابات 

هو إحدى القوائم املالية ال�ي تب�ن قدرة املؤسسة ع�� تحقيق امل�اسب اإلرادية خالل ف��ة محاسبية 

لألعباء واملؤسسة املراد حساب صا�� دخلها أو خسار��ا خالل معينة، هو عبارة عن تقر�ر ب�ن مقدار اإلرادات 

باملصروفات لتحديد صا�� الدخل أو ا�خسارة  ف��ة محاسبية معينة،فهو أداة لتحقيق مبدأ مقابلة اإليرادات

 1بطر�قة �سيطة أو وا�حة.

 و�جب أخد �ع�ن االعتبار العوامل التالية �ع�ن االعتبار:

 ال يتم االع��اف �� حسابات النتائج وفق ملعاي�� اإلبالغ املا�� الدولية بالعناصر الغ�� العادية؛ •

أقلية إ�� قسم�ن أحدهما يتعلق بحقوق يتم تقسيم ر�ح أو خسارة الف��ة عند وجود حقوق  •

 املالك للمؤسسة األم واآلخر يتعلق بحقوق األقلية؛

يتم ترحيل صا�� الدخل إ�� قائمة التغ��ات �� حقوق امللكية كذلك يتم تضم�ن هذه القائمة  •

 ببعض امل�اسب وا�خسائر ال�ي �عود �حقوق امللكية؛

اإليرادات والنفقات ع�� أساس طبيع��ا أو ع��  و�مكن للمؤسسة أن تقدم حسابات النتائج بتصنيف

 2أساس الوظيفة ال�ي ترتبط ��ا ومن ثم يمكن إعدادها وفق طر�قت�ن:

 حساب النتائج حسب الوظيفة؛ •

 حساب النتائج حسب الطبيعة. •

                                                            
ادية والتجار�ة ناصر حم��، تحليل القوائم املالية املعدة وفق النظام ا�حاس�ي املا��، مذكرة لنيل شهادة املاس��، تخصص محاسبة، �لية العلوم االقتص  1

 .17، ص2019-2018وعلوم التسي��، جامعة �سكرة، ا�جزائر، 
القرار �� سياق العوملة وتطو�ر األسواق املالية، أطروحة الدكتوراه، جامعة ا�جزائر، بن بلقاسم سفيان، النظام ا�حاس�ي الدو�� وترشيد عملية اتخاذ   2

 .79، ص2010
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 ثانيا: مزايا حسابات النتائج

 1يحقق حسابات النتائج العديد من املزايا أهمها:

 املؤسسة من ر�ح أو خسارة؛ التعرف ع�� نتيجة أعمال •

التمي�� ب�ن صا�� الر�ح التشغي�� وصا�� الدخل �سبب وجود م�اسب أو خسارة من العمليات غ��  •

 املستمرة؛

 التعرف ع�� كفاءة اإلدارة �� أدا��ا املا��؛ •

معرفة ر�حية السهم الواحد وذلك �أساس من األسهم الهامة ال�ي يرتكز عل��ا اتخاذ القرارات  •

 ار�ة؛االستثم

 معرفة إم�انية توزيع أر�اح املالك؛ •

 التعرف ع�� نتيجة األعمال املتعلقة بنشاطات املؤسسة غ�� املستمرة وكذلك �شاطا��ا الغ�� عادية؛ •

 التعرف ع�� مقدار ضر�بة الدخل الواجب دفعها واحتساب النسب املالية مثل الر�حية. •

 الفرع الثا�ي: عناصر حسابات النتائج

ت واألعباء العناصر املرتبطة مباشرة بقياس الر�ح وتتمثل  العناصر املرتبطة بحساب تمثل اإليرادا

 النتيجة فيما يليك

 أوال: اإليرادات

�� الز�ادة �� املنافع االقتصادية خالل الف��ة املالية �� ش�ل تدفقات داخلة لألصول أو ز�ادة لها �� ش�ل 

�� حقوق امللكية ما عدا تلك املتعلقة بمساهمات أ�حاب  انخفاض لها �� ا�خصوم،وال�ي ي��تب عل��ا ز�ادة

 املؤسسة أي خارج ما يحدث من ز�ادات �� حصص املشارك�ن �� األموال ا�خاصة.

 ثانيا: األعباء

�� االنخفاض �� املنافع املالية خالل الف��ة املالية �� ش�ل تدفقات خارجية أو استفاد التدهور، اهتالك، 

خصوم تؤدي إ�� انخفاض �� حقوق امللكية، ما عدا تلك املتعلقة بالتوزيعات ع�� نقص األصول،أو �شوء 

 أ�حاب املؤسسة، أي ال دخل ما يوزع ع�� صا�ح املساهم�ن �� األموال ا�خاصة.

 1و�جب عرض مبالغ العناصر التالية �� صلب حسابات النتائج كحد أذ�ى:

                                                            
 .121-120ا�حجرات خالد جمال، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 اإليرادات؛ -

 ت�لفة التمو�ل؛ -

 ضرائب الدخل؛ -

 مثل إجما��:أي قيمة ت -

 الر�ح وا�خسارة �عد الضرائب عن عدم استمرار �شاط مع�ن؛ •

الر�ح وا�خسارة �عد الضرائب عن قياس القيمة املعادلة مخصوما م��ا الت�اليف البيع  •

 ألصول تم استبعادها وال�ي تمثل عمليات غ�� مستمرة.

 ثالثا: هي�ل م��ان املراجعة (حسابات النتائج)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
املاجست��، تخصص محاسبة، رحشيش سعيدة،مدى توافق القوائم املالية �� املؤسسة ا�جزائر�ة مع املعاي�� اإلبالغ املا�� الدولية، مذكرو لنيل شهادة  1

 .34، ص2014-2013جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، ا�جزائر،
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  جدول حساب النتائج حسب الوظيفة: 3-2جدول رقم 

 أرصدة الدورة السابقة أرصدة الدورة ا�حالية مالحظة البيان

 رقم األعمال

 �غ�� ا�خزونات املصنعة واملنتجات قيد الصنع

 اإلنتاج املثبت

 إعانات االستغالل 

   

    .إنتاج السنة املالية1

 املش��يات املس��لكة

 واالس��ال�ات األخرى  ا�خدمات ا�خارجية
   

    .اس��الك السنة املالية2

    )2-1.القيمة املضافة لالستغالل (3

 أعباء املستخدم�ن

 الضرائب والرسوم واملدفوعات املشا��ة
   

    . الفائض اإلجما�� عن االستغالل4

 املنتجات العملياتية األخرى 

 األعباء العملياتية األخرى 

 واملؤونات و�ستثناف عن خسائر القيمة واملؤونات ا�خصصات لالهتال�ات

   

    .النتيجة العملياتية5

 املنتوجات املالية

 األعباء املالية
   

    .النتيجة املالية6

    .النتيجة العادية قبل الضرائب7

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 الضرائب املؤجلة ع�� النتيجة العادية (التغ��ات)

 مجموع منتجات األ�شطة العادية 

 مجموع أعباء األ�شطة العادية 

   

    . النتيجة الصافية لأل�شطة العادية8

 املنتجات –العناصر الغ�� عادية 

 أعباء –العناصر الغ�� عادية 
   

    . النتيجة الغ�� عادية9

    .النتيجة الصافية للسنة  املالية10

    حصة الشر�ات املوضوعة موضع املعادلة �� النتيجة الصافية  

    .النتيجة الصافية للمجموع املدمج11
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 .58�حمر عباس، بوشي�� بوحوص، النظام ا�حاس�ي املا�� وآثاره علة م�ونات القوائم املا��، مرجع سبق ذكره، ص  املصدر:

 

 : جدول حساب النتائج حسب الطبيعة 4-2جدول رقم 

 مالحظة انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي
أرصدة الدورة 

 ا�حالية

أرصدة الدورة 

 السابقة

 رقم األعمال

  �لفة املبيعات
   

    هامش الر�ح اإلجما��

 منتجات أخرى عملياتية

 الت�اليف التجار�ة

 األعباء اإلدار�ة 

 أعباء عملياتية أخرى 

   

     النتيجة العملياتية 

 أعباء املستخدم�ن

 الضرائب والرسوم واملدفوعات املشا��ة
   

    الفائض اإلجما�� عن االستغالل 

 تقديم التفاصيل األعباء حسب الطبيعة

 (مصار�ف املستخدم�ن ا�خصصات لالهتال�ات)

 منتجات مالية

 أعباء مالية

   

     النتيجة العادية قبل الضرائب

 الضرائب الواجبة ع�� النتائج العادية 

 الضرائب املؤجلة ع�� النتائج العادية ( التغ��ات)
   

    الصافية لأل�شطة العاديةالنتيجة 

 األعباء الغ�� عادية 

 العادية الغ�� املنتجات 
   

    النتيجة الصافية للسنة املالية

 )1حصة الشر�ات املوضوعة �� النتائج الصافية (

 النتيجة الصافية للمجموع املدمج

 )1م��ا حصة ذوي األقلية(

 )1حصة ا�جمع (

   

 .58�حمر عباس، بوشي�� بوحوص، النظام ا�حاس�ي املا�� وآثاره علة م�ونات القوائم املا��، مرجع سبق ذكره، ص  املصدر:

 واملالحق املطلب الثالث: عرض جدول تدفقات ا�خز�نة وجدول �غ��ات رؤوس األموال ا�خاصة



 الفصل الثا�ي:   

 ــم املاليـةالعام للقوائـــــار اإلطـــ      

 
 

 59 

متطلبات إعداد قائمة تدفقات ا�خز�نة وقائمة �غ��ات (ISA7)يتناول معيار ا�حاسبة الدو�� السا�ع 

 حيث ��دف إ�� ضمان توف�� املعلومات حول التغ��ات �� النقدية.األموال ا�خاصة 

 

 الفرع األول: قائمة تدفقات ا�خز�نة

 أوال: مفهوم التدفقات النقدية 

تحلي�� �حركة التغ��ات النقدية ال�ي حصلت �� املؤسسة �� املؤسسة سواء بالز�ادة هو عبارة عن كشف 

أو النقصان والتعرف ع�� أسباب هذه التغ��ات، كما �عرف ع�� أنھ جدول ��تم �عرض التحصيالت والتسديدات 

للمؤسسة خالل  النقدية وصا�� التغي�� �� النقدية عن أ�شطة االستغالل،، أ�شطة االستثمار وأ�شطة التمو�ل

 1الدورة.

 ثانيا: الغرض الرئي��ي من التدفقات النقدية

إن الغرض الرئيس م��ا هو توف�� املعلومات عن التحصيالت والتسديدات النقدية للمؤسسة خالل السنة 

للمؤسسة  خالل الف��ة  ةاملالية، باإلضافة أ��ا ��دف إ�� توف�� املعلومات عن األ�شطة االستثمار�ة والتمو�لي

 وهكذا فإ��ا �ساعد املستثمر�ن والدائن�ن وغ��هم �� تقييم �عض العناصر مثل:

 قدرة املؤسسة ع�� توليد ع�� تدفقات النقدية موجبة �� الف��ات املستقبلية؛ •

 قدرة املؤسسة ع�� مقابلة ال��اما��ا ودفع حاجة املؤسسة إ�� التمو�ل ا�خار��؛ •

ب�ن مقدار صا�� الدخل وصا�� التدفقات النقدية من األ�شطة أسباب االختالفات  •

 التشغيلية؛

 أسباب التغ�� �� مقدار النقدية وما �عادلھ �� بداية و��اية الف��ة املالية. •

 الفرع الثا�ي: عناصر تدفقات قائمة ا�خز�نة

 تتضمن قائمة التدفقات النقدية من مجموعة من األ�شطة

 األ�شطة االستثمار�ة أوال: األ�شطة التشغيلية و 

                                                            
النظام ا�حاس�ي املا��، دراسة حالة ميناء ا�جزائر،   قليل نبيل، أهمية قائمة التدفقات النقدية �� �عز�ز اإلفصاح، �� القوائم املالية �� ظل تطبيق 1

 .97، ص2012ة ا�جزائر، مذكرة ماجست��، تخصص محاسبة وتدقيق، جامع
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�� النشاطات ال�ي تقوم ��ا املؤسسة لتوليد اإليرادات الرئيسة ف��ا وال�ي �عت�� ذات األ�شطة التشغيلية:  -1

 الوقت �شاطات استثمار�ة أو تمو�لية �شمل ما ي��:

 النقدية املستلمة؛ •

 النقدية املدفوعة للموردين واملستخدم�ن؛ •

 الفوائد املدفوعة واملقبوضة؛ •

 املصار�ف األخرى املدفوعة؛ •

 ضر�بة الدخل املدفوعة؛ •

 املبالغ ا�حصلة من املدين�ن؛ •

 التوزيعات املقبوضة؛ •

 املبالغ املس��دة من املوردين عن مردودات املش��يات؛ •

 املبالغ ال�ي تم ردها املدين�ن العمالء؛ •

والتخلص م��ا، إضافة إ��  و�� النشاطات املتعلقة باقتناء األصول الغ�� جار�ة األ�شطة االستثمار�ة: -2

 االستثمارات ال�ي ال �عت�� نقدية معادلة م��ا:

 شراء األصول الغ�� جار�ة و�يعها؛ •

 شراء االستثمار�ة و�يعها؛ •

 منع القروض للغ�� وتحصيلها. •

 األ�شطة التمو�ليةثانيا: 

 و�� ال�ي تخص رأس املال اململوك وهي�ل االق��اض �� املؤسسة، و�ذلك ف�ي �شمل:

 ز�ادة وتخفيض �� رأس املال؛ •

 ا�حصول ع�� قروض من الغ�� و�سديدها؛ •

 توزيعا األر�اح املدفوعة إ�� املالك؛ •

 شراء أسهم ا�خز�نة و�يعها. •

 ثالثا: عرض قائمة تدفقات ا�خز�نة

 1لقد عرض املعيار ا�حاس�ي الدو�� السا�ع طر�قت�ن إلعداد هما يجب ع�� املؤسسة اختيار إحداهما:

املباشرة: تتمثل �� عرض مباشر للتحصيالت والتسديدات اإلجمالية ل�خز�نة املرتبطة الطر�قة  •

 بمختلف العمليات االستغاللية واستخراج التدفق الصا�� بطرق ا�خرجات من املدخالت؛

                                                            
 .37-36رحشيش سعيدة، مدى توافقا القوائم املالية �� املؤسسات ا�جزائر�ة مع معاي�� اإلبالغ املا�� الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 1



 الفصل الثا�ي:   

 ــم املاليـةالعام للقوائـــــار اإلطـــ      

 
 

 61 

الطر�قة الغ�� املباشرة: �عتمد هذه الطر�قة ع�� ت�حيح النتيجة الصافية بأخذ العناصر التالية  •

 ر:�ع�ن االعتبا

 آثار العمليات بدون تأث�� ع�� ا�خز�نة؛ 

 الفروقات والتسو�ات املرتبطة بالضرائب املؤجلة؛ 

 .التغ��ات �� احتياجات رأس املال العامل لالستغالل 
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 جدول التدفقات النقدية (الطر�قة املباشرة) ):5-2جدول (

السنة  Nالسنة  املالحظة البيان

N+1 

 تدفقات ا�حز�نة املتأتية من أ�شطة االستغالل

 التحصيالت املقبوضة من الز�ائن

 املبالغ املدفوعة للموردين واملستخدم�ن

 الفوائد واملصار�ف املالية املدفوعة 

 الضرائب ع�� النتائج املدفوعة

   

    تدفقات ا�خز�نة قبل العناصر الغ�� عادية (االستثنائية)

    تدفقات ا�خز�نة قبل العناصر الغ�� عادية 

    صا�� تدفقات ا�حز�نة املتأتية من أ�شطة االستغالل

 تدفقات ا�حز�نة املتأتية من أ�شطة االستثمار 

 �سديدات �حيازة قيم ثابتة مادية ومعنو�ة

 التحصيالت عن عملية التنازل للقيم ثابتة مادية ومعنو�ة

 مالية �سديدات �حيازة قيم ثابتة

 التحصيالت عن عملية التنازل للقيم ثابتة املالية 

 ا�حصص واألقساط املقبوضة ح�ى النتائج املستلمة

   

    صا�� تدفقات ا�خز�نة املتأتية من أ�شطة االستثمار

 تدفقات ا�حز�نة املتأتية من أ�شطة التمو�ل

 التحصيالت الناتجة عن إصدار أسهم

 التوزيعات ال�ي تم القيام ��احصص األر�اح وغ��ها من 

 التحصيالت املتأتية من الفروض 

   

    صا�� تدفقات ا�حز�نة املتأتية من أ�شطة التمو�ل

    تأث��ات �غ��ات سعر الصرف ع�� السيوالت وشبھ السيوالت 

    �غ�� ا�خز�نة للف��ة (أ+ب+ج)

    ا�خز�نة ومعدال��ا عند افتتاح السنة املالية 

    ا�خز�نة ومعدال��ا عند إقفال السنة املالية 

    املقارنة مع النتيجة ا�حاسبية
 35ه، ص1430ر�يع األول  28املوافق ل 2009مارس  25، الصادر �� 19ا�جر�دة الرسمية ل�جمهور�ة ا�جزائر�ة، العدد املصدر: 
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 املباشرة) غ�� جدول التدفقات النقدية (الطر�قة ):6-2جدول (

 

السنة  Nالسنة  املالحظة البيان

N+1 

 تدفقات ا�خز�نة املتأتية من أ�شطة اإلستغالية

 صا�� نتيجة السنة املالية

 ت�حيحات (�سو�ات) ل:

 *االهتال�ات واملؤونات؛

 *�غ�� الضرائب املباشرة؛

 *�غ�� ا�خزونات؛

 *�غ�� الز�ائن وحسابات ا�حقوق األخرى 

 *�غ�� املوردين والديون األخرى 

 *نقص أو ز�ادة �� قيمة التنازل الصافية من الضرائب

 تدفقات ا�خز�نة الناجعة عن النشاط (أ)

 تدفقات ا�خز�نة املتأتية من عمليات االستثمار 

 �سديدات �حيازة قيم ثابتة 

 تأث�� �غ��ات محيط اإلدماج (التجميع)

   

 تدفقات ا�خز�نة املرتبطة �عملية االستثمار (ب)

 املتأتية من عمليات التمو�ل تدفقات ا�خز�نة

   

 ا�حصص املدفوعة للمساهم�ن

 ز�ادة رأس املال النقدي 

 إصدار القروض

 �سديد القروض

   

    تدفقات ا�خز�نة املرتبطة �عملية التمو�ل (ج)

    �غ�� ا�خز�نة للف��ة (أ+ب+ج)

 ا�خز�نة ومعادال��ا عند افتتاح السنة املالية

 إقفال السنة املالية ا�خز�نة ومعادال��ا عند

 تأث�� �غ��ات سعر العمالت األجنبية

   

    �غ�� ا�خز�نة خالل الف��ة
 .36ه، ص1430ر�يع األول  28املوافق ل 2009مارس  25، الصادر �� 19ا�جر�دة الرسمية ل�جمهور�ة ا�جزائر�ة، العدد املصدر: 
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 الفرع الثالث: قائمة �غ��ات األموال ا�خاصة واملالحق

 أوال: قائمة �غ��ات األموال ا�خاصة

�� جدول يقوم بتحليل ا�حر�ات ا�حاصلة �� العناصر امل�ونة لألموال ا�خاصة  أثناء القيام بنشاطها 

أن تقوم املؤسسة �عرض قائمة �غ��ات األموال ا�خاصة كجزء منفصل �� القوائم املالية حيث  ISA1و�تطلب 

ر الف��ة و�داي��ا، إضافة لعناصر امل�اسب وا�خسائر ال�ي �عت�� جزء من تتضمن �سو�ة ب�ن حقوق امللكية ب�ن آخ

 1حقوق امللكية وال تظهر �� حسابات النتائج.

 جدول �غ�� األموال ا�خاصة): 7-2جدول (

 املالحظة البيــــــــــــــــــــــــــــــــان
رأس املال 

 الشركة

عالوة 

 اإلصدار

فارق 

 التقييم

فارق إعادة 

 التقييم

االحتياجات 

 والنتيجة

       N-2د�سم��  31الرصيد �� 

 �غي�� الطر�قة ا�حاسبية

 ت�حيح األخطاء الهامة

 إعادة تقييم التثبيتات 

األر�اح أو ا�خسائر غ�� املدرجة �� 

 ا�حسابات 

 حسابات النتيجة

 ا�حصص املدفوعة

 ز�ادة �� رأس املال

 صا�� نتيجة السنة املالية

      

 الطر�قة ا�حاسبية�غي�� 

 ت�حيح األخطاء الهامة

 إعادة تقييم التثبيتات 

األر�اح أو ا�خسائر غ�� املدرجة �� 

 ا�حسابات 

 حسابات النتيجة

 ا�حصص املدفوعة

 ز�ادة �� رأس املال

 صا�� نتيجة السنة املالية

      

       N-1د�سم��  31الرصيد �� 

                                                            
 بة، نوي ا�حاج، ا�ع�اسات تطبيق التوحيد ا�حاس�ي ع�� القوائم املالية للمؤسسات االقتصادية ا�جزائر�ة، مذكرة ماجست��، تخصص مالية ومحاس 1

 .38، ص2008جامعة شلف 
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 .44، ص2011ا�حاسبة املالية وفق النظام املا�� وا�حاس�ي ا�جديد، دار هومة، ا�جزائر، الطبعة األو��، عبد الوهاب الرميدي، ع�� سماي، املصدر: 

 ثانيا: املالحق

يمثل م�حق القوائم املالية �ل املعلومات ذات أهمية وال�ي تفيد �� فهم العمليات الواردة �� القوائم املالية 

 1ت ال�ي يمكن عرضها ضمن امل�حق ع�� سبيل املثال ما ي��: األخرى وت�ون مكملة لها، ومن ب�ن املعلوما

القواعد وطرق ا�حاسبة املعتمدة �� ا�حاسبة و�عداد القوائم املالية، و�عطاء �ل  •

 التوضيحات؛

املعلومات الضرور�ة املكملة من أجل فهم أحسن للم��انية، حسابات النتائج، جدول  •

 ال ا�خاصة؛تدفقات ا�خز�نة، جدول �غ��ات رؤوس األمو 

املعلومات ال�ي تخص املؤسسة الشر�كة، الفروع واملؤسسة األم، والعمليات ال�ي تتم مع  •

 هذه األطراف ومس����ا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .137، ص2013ة شلف، ا�جزائرـ محمد فؤاد ه�ي، طرق التقييم ا�حاس�ي لعناصر القوائم املالية، مذكرة ماجست��، �لية العلوم االقتصادية، جامع 1
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 ا�خالصة:

توصلنا إ�� أن القوائم املالية لها دور كب�� �� توف�� املعلومات حول ع�� ضوء ما تقدم �� هذا الفصل 

و�غ��ات املؤسسة، كما أ��ا مفيدة للمستخدم�ن املتنوع�ن �� صنع القرارات االقتصادية، املركز املا�� واألداء 

 إضافة إ�� أ��ا �غطي �افة احتياجات هؤالء  املستخدم�ن و�أقل ت�لفة ممكنة.

مما �ستلزم ع�� مدقق ا�حسابات إبداء رأي ف�ي محايد باعتباره متخصص ونز��ا متمثال �� تقر�ر، مع 

ذا األخ�� إ�� مستخدمي املعلومات األمر الذي ي��تب عنھ تحقيق جودة القوائم املالية من جهة ضرورة إيصال ه

 واملساعدة ع�� اتخاذ القرارات من جهة أخرى.
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  تمهيد:

نحاول �� هذا الفصل اختيار مدى تطابق التطبيقي مع ا�جانب النظري، �ان ال بد من إسقاط هذا األخ�� 

�� صورة تطبيقية بناءا ع�� عينة مأخوذة من القوائم املالية ملؤسسة ميناء مستغانم، لإلملام أك�� با�جانب 

�� املبحث األول تقديم مؤسسة مستغانم؛  التطبيقي للدراسة، ارتأينا أن نتناول من هذا الفصل مبحث�ن تناولنا

 أما املبحث الثا�ي فقد تناولنا فيھ التدقيق املا�� ملؤسسة ميناء مستغانم. 
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 املبحث األول: تقديم مؤسسة ميناء مستغانم

تتمتع �عت�� مدينة مستغانم من ب�ن املدن ا�جزائر�ة الساحلية املطلة ع�� البحر األبيض املتوسط، وال�ي 

 �شر�ط ساح�� واسع الذي بھ ثا�ي أك�� ميناء �� غرب ا�جزائر.

 املطلب األول: التعر�ف بمؤسسة امليناء 

من ب�ن املؤسسات التجار�ة ال�ي تكتسب ر�حا �� مدينة مستغانم، نجد ميناء مستغانم للصيد البحري 

 جاري.والتجاري، الذي يم�� الوالية بطا�عها السيا�� و�صفة أك�� بطا�عھ الت

 قيد الدراسة بطاقة �عر�ف املؤسسةالفرع األول: 

 يمكن إيجاز �عر�ف مؤسسة ميناء مستغانم �� النقاط التالية:

 مؤسسة ميناء مستغانم؛ اسم املؤسسة: -

 مؤسسة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم؛النظام القانو�ي:  -

دج تحت ا�حيازة ال�املة لشركة �سي�� مساهمات الدولة  500.000.000 رأس املال االجتما��: -

 (املوا�ئ)؛ 

خ ـــــــالصـــــــادر بتــــار� 82-287وم التنفيــــــــــــــــــذي رقم ـــبمقت�ىى املرس 1982-08-14تـــــــــــــــــار�خ التأسيـــــــــــــــــــس:  -

 ؛14-08-1982

 ؛1982-02-29املؤسسة:تار�خ استقاللية  -

 ؛27000مستغانم  131الطر�ق الرئي�ىي إ�� صالمندر ص ب: املقر االجتما��:  -

 ؛11/12-01-33(045)الهاتف:  -

 ؛1-01-33(045) الفاكس: -

° 56و° 35شرقية �خليج أرز�و ب�ن خطي عرض �� ا�جهة ال يقع ميناء مستغانماملوقع ا�جغرا��:  -

 شرقت؛° 05و ° 00شماال وخطي الطول 
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 �حة عن �شأة وتار��� ميناء مستغانم ثا�ي: الفرع ال

 تار�خ �شأة امليناء أوال:

�ان خليجا �خر�ا حادا يمتد ب�ن الرأس البحري صالمندر، والرأس البحري �خرو�ة، استخدمھ القراصنة 

هنا سميت م بـ "مر�ىى الغنائم" ومن 1833القتسام الغنائم، ولهذا �� القديم س�ي ميناء مستغانم فيما قبل 

 املدينة " مستغانم ".

م، 1881م بحلول سنة 325م�� ليصل امتداده إ��  80م أ��ىئ أول رصيف للميناء بطول 1848�� سنة 

م، و�عد ثالثة سنوات من ذلك أعلن عنھ أنھ مشروع ذو منفعة 1882وانطلق أول مشروع ل��يئة امليناء سنة 

 م ان��ت بميالد أول حوض ميناء.1904م و1890عامة؛ �عد ذلك �انت هناك أعمال �خمة بن سن�ي 

ومنذ ذلك ا�ح�ن بدأ تطو�ر بما يتما�ىى مع متطلبات املنطقة، حيث أصبح اليوم �ش�ل جزءا أساسيا من 

البنية التحتية ا�خاصة بالنقل �� املنطقة وهو ضروري بالنسبة للعديد من الصناعات الك��ى ال�ي �شارك �� 

استحداث مجموعة من ا�خدمات املقر�ة من املستلم�ن ال��ائي�ن ع�� أروقة نقل  التجارة الدولية، إذ أنھ ��جع

 متعددة األنماط.

 �شأة مؤسسة امليناء: ثانيا

أ�شأت مؤسسة ميناء مستغانم �� إطار اإلصالح امليناء ا�جزائري بمقت�ىى املرسوم التنفيذي رقم 

، EPE/SPA/EPMم، و�� مؤسسة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم 1982أوت  14الصادر بتار�خ  82/287

ملؤسسة ابتداء من كما يقدم امليناء نوع�ن من ا�خدمات كـا�خدمات التجار�ة وخدمات الصيد البحري، ورثت ا

، الشركة الوطنية (ONP)م ا�خدمات والتجه��ات ا�خاصة بالديوان الوط�ي للموا�ئ املنحل 1982شهر نوفم�� 

، كما استند إل��ا من جهة مهام القطر ا�خاصة بالشركة الوطنية (SONAMA)لل�حن والتفريغ املنحلة أيضا 

 . فأصبح دورها منوطا فيما ي��: (CANA)للمالحة

 أمالك الدولة املينائية واإل�شاءات ا�خاصة واستغالل وتنمية امليناء؛ ��سي� 

 .احت�ار خدمات ال�حن والتفريغ، القطر واإلرساء 
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م شقت مؤسسة امليناء طر�قها نحو االستقاللية ع�� غرار املؤسسات ال�ي تكشف 1989فيفري  29و�� 

موثق من شركة عمومية ذات طا�ع اجتما�� إ�� عن استقرار �� وضعي��ا املالية، حيث تم تحولها بموجب عقد 

 شركة عمومية اقتصادية.

 الثا�ي: الهي�ل التنظي�ي وشرحھ املطلب

 قدمت لنا مؤسسة ميناء مستغانم الهي�ل التنظي�ي للمؤسسة، يو�ح فيھ جميع مدير�ا��ا ومصا�حها.
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 : الهي�ل التنظي�ي للمؤسسة الفرع األول 

 الهي�ل التنظي�ي للمؤسسة): 1-3الش�ل(

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 خلية التدقيق الداخ�� مليناء مستغانماملصدر: 

ميناء مستغانم مؤسسة  

 مدير�ة األشغال والصيانة املدير�ة العامة

 املدير العام

 مساعد املدير 

مدير األمن 

 الداخ��

مكتب التنسيق 

 العام

مكتب 

 الصفقات 

مدير�ة املوارد 

 اليشر�ة

 دائرة األمن

 دائرة املالحة

الدراسات 

 والتخطيط

مص�حة 

 االحصاءات

مص�حة 

 الفوات��

 ضابط امليناء

الفرع 

 التجاري 

 التسو�ق

 املنازعات

مص�حة 

 الوسائل العامة

مص�حة 

 اإلعالم اآل��

مص�حة األجر 

 والت�اليف

مص�حة 

 الت�و�ن

النشاط 

 الثقا�� 

مص�حة 

 ا�حاو�ات

املص�حة 

 االجتماعية

مدير�ة االستثمار 

 التجاري 

ال�حن 

 والتفريغ

مص�حة 

 التخز�ن

مص�حة 

 التحصيالت

مدير�ة املالية 

 وا�حاسبة

قسم 

 ا�حاسبة

مص�حة 

 ا�حاسبة
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 : شرح ا�خططالفرع الثا�ي

 املدير�ة العامة:  -1

وظيف��ا املراقبة والتنظيم والتسي�� ا�حسن للمؤسسة، وفرض سلط��ا ع�� جميع املدير�ات التا�عة لها، 

 وتت�ون من: 

هو املمثل الوحيد والقانو�ي واملسؤول األول �� هرم املؤسسة، حيث �شرف ع�� جميع : املدير العام -

تقوم ��ا املؤسسة باالش��اك مع املدراء التنفيذي�ن والذين يصغرونھ درجة �� الهرم األعمال ال�ي 

 التنظي�ي؛

�عت�� املستشار القانو�ي للمدير العام، �ساعده �� اتخاذ القرارت املناسبة ال�ي تخص  :مساعد املدير -

 املؤسسة؛

ا�حرم املؤسسا�ي للشركة، وهو �خص مخول قانونيا بحفظ األمن والسالم داخل : مدير األمن الداخ�� -

 ولھ أعوان ملساعدتھ ع�� ذلك؛

هو مكتب يتو�� جميع األعمال ال�ي يصدرها املدير العام إليھ، واملتمثلة �� إبالغ :  مكتب التنسيق العام -

 املراسالت الداخلية �جميع املدير�ات وا�حفاظ ع�� التسي�� ا�حسن للمؤسسة.

ال جميع األعمال ال�ي من شأ��ا توف�� اإلجراءات املالئمة للس�� �ع�ي باألشغمدير�ة األشغال والصيانة:  -2

ا�حسن مثل: توف�� اإلنارة و�عبيد الطرق...إ�خ ، أما الصيانة �ع�ي ��ا تصليح اآلالت ا�خاصة باملؤسسة ال�ي 

 �ساهم �� ز�ادة أر�احها، وتنقسم إ��:

ت��مها الشركة مع مختلف هو مكتب متخصص �� �ل أنواع الصفقات ال�ي ال�ي مكتب الصفقات:  -

 املتعامل�ن واملقاول�ن، وحيث يتو�� هذا املنصب �خص �� اإلطار العلوم القانونية و�ت�ون من دائرت�ن:

 :دائرة �شرف عل جميع البحارة النائب�ن لها وامللزمون بتنفيذ األوامر الصادرة  دائرة املالحة ��

 لهم من طرف مسؤول��م املباشر�ن؛
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 :دائرة مختصة �� حفظ األمن، و�ع�ي ��ذا األخ�� �ل األخطار ال�ي من شأ��ا أن ��  دائرة األمن

�ش�ل ��ديدا مباشر ع�� حياة العمال وحفظ ال�حة وذلك بنظافة ا�حيط املتخصص للعمل، 

 وذلك لتفادي األمراض.

 و�تمثل �شاطها ��: :مدير�ة االستثمار التجاري  -

 سي�� العمليات املرتبطة �عبور البضائع؛� 

 سي�� اإل�شاءات املتخصصة؛� 

  متا�عة تطو�ر االستثمار املينائي والبحث عن الوسائل املناسبة إلدماجها بفعالية داخل

 املؤسسة؛

 وتنقسم املدير�ة إ��:

 :أ ال�ي للسفن الراسية باملرف �� دائرة مختصة ع�� جميع عمليات ال�حن والتفريغ ال�حن والتفريغ

ليد عاملة مؤهلة ولآلالت، و�� أهم عملية �� مفهوم النشاط التجاري تنتظر دورها للرسو وال�ي تحتاج 

 �ون ال�حنة تتطلب العديد من الرعاية والعناية واالح��اس؛

 :مص�حة تأخذ ع�� عاتقها البضائع املفرغة �� البواخر وكذلك تلك املعدة  مص�حة التخز�ن ��

 يمها إ�� مص�حة الفوات��؛للتسليم، كما تقوم �عملية مراقبة املستندات التخز�ن و�سل

  ينظم مهام مص�حة الفوات��، كما أن األمالك واإل�شاءات املتخصصة �سهر ع�� ترجمة : الفرع التجاري

 وتطبيق األثمان املعمول ��ا؛

 ��تلك األمالك واإل�شاءات املتخصصة وامل�لفة بمتا�عة السفن، و��شاء الفوات��  :مص�حة الفوات ��

 ومراقبة املستندات ال�ي �ساهم �� إعدادها؛

  يتم ف��ا إعداد الدور�ات اإلحصائية؛ اإلحصاءات:مص�حة 

 خلية تقوم بإعداد مخططات شهر�ة وسنو�ة تقوم ف��ا بتوضيح النشاطات  :الدراسات والتخطيط ��

تجار�ة و�حصاء السفن الراسية وتحديد نوعية ا�حمولة ل�ل سفينة ع�� حد ووضع مقارنة حول ال

 �سبة النشاط ل�ل شهر مقارنة بالسنوات السابقة؛

  ا�خلية ال�ي يتمحور دورها األسا�ىي �� التعر�ف بامليناء ودوره ا�جيواس��اتي�� : التسو�قخلية ��

لغرب ا�جزائري ومنطقة الوسط وا�جنوب ا�جزائري، وما بمنطقة غرب ا�جزائر �ونھ همزة وصل ب�ن ا

يوفره من امتيازات تجعل امليناء األمثل لعملية التصدير واالست��اد وتتمثل هذه االمتيازات �� املوقع 
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ا�جغرا��،التسهيالت اإلدار�ة، التحفظات ا�جمركية، انخفاض نفقات ال�حن والتفريغ، أماكن التخز�ن 

 ال�ي تجلب و�دون شك دراسة برامج االست��اد للمتعامل�ن املينائي�ن؛الواسعة و�� الشروط  

  مختصة �� املنازعات ال�ي تنشأ أثناء تنفيذ العمل، ف�ي قد ت�ون منازعات ناتجة : املنازعاتخلية ��

عن إخالء أحد املتعامل�ن مع الشركة باالل��امات أو نتيجة اع��اض هذا املتعامل ع�� ظروف العمل أو 

 الز�ادات املالية، كما يمكن الن�اع ب�ن الشركة وأحد أو مجموعة من العمال.

�� املدير�ة امل�لفة بتسي�� الوضعية املالية للشركة وذلك عن طر�ق وضع : مدير�ة املالية وا�حاسبة -

م��انيات محددة �ل سنة واحدة ومدى تحقيقها لألهداف املسطرة، من إحصاء �ل العمليات املالية 

نفذت خالل السنة الواحدة، و�مساك الدفاتر التجار�ة املبنية للنشاط التجاري؛ وتنقسم إ�� ال�ي 

 املصا�ح التالية:

  :إن ا�حاسبة العامة �سمح باملتا�عة اليومية للعمليات ال�ي تقوم ��ا املؤسسة قسم ا�حاسبة

ل�حسابات ووضع ووضع املالحظات الالزمة ا�خاصة بنشاطها، وذلك عن طر�ق التنفيذ اليومي 

 امل��انية وحسابات النتائج؛

 :املص�حة امل�لفة مباشرة ع�� جميع العمليات ا�حسابية ال�ي قامت ��ا مص�حة ا�حاسبة ��

الشركة، و�� ناتجة عن عمليات النشاط التجاري وتتمثل �� قيد هذه العملية سواء �انت 

امل��انية السنو�ة ومعرفة األصول  مصروفات أو إيرادات أو أر�اح �� الدفاتر التجار�ة، إعداد

 وا�خصوم، وما حققتھ املؤسسة من نتيجة سواء أر�اح أو خسائر؛

  :و�� �شرف مباشرة ع�� األوضاع املالية للشركة وذلك بتحصيل جميع مص�حة التحصيالت

 األموال الناتجة عن النشاط التجاري من املتعامل�ن االقتصادي�ن وتتبع حركة انتقال األموال ب�ن

البنوك مع فرض عقو�ات مالية جزائية عن �ل تأخ�� عن الوفاء بالدين مع اتباع الطرق القانونية 

 �� حالة ذلك؛

 :شرف ع�� دفع األجور للعمال وت�اليف العمل مع منح م�افئات نظ��  مص�حة األجر والت�اليف�

دة كذلك من العمل الذي يقوم العامل خالل شهر واحد طول مدة تواجده �� الشركة واالستفا

 با�� األر�اح ال�ي تحققها الشركة؛ 

 :��ينحصر دورها إعداد و�دخال احدث التقنيات التكنولوجية �� االستغالل  مص�حة اإلعالم اآل

 وذلك لتسهيل العمل بالوحدة وجعلها تواكب العصر ا�حا��؛
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 :املؤسسة  �عمل �� جميع العمليات ال�ي تدخل �� تنفيذ العمل داخل مص�حة الوسائل العامة

من شراء التجه��ات الضرور�ة �العتاد باإلضافة إ�� املستلزمات األخرى، كما �شرف مباشرة ع�� 

 األعمال ال�ي تقوم ��ا أعوان الشركة أثناء تنفيذ أعمالهم ا�خاصة بداخل أو خارج الوطن.

 يام من ا�جانب االجتما�� للعامل من خالل الق�� املص�حة ال�ي �عا�ج : املص�حة االجتماعية

خالل تأمينھ لدى مصا�ح الضمان االجتما�� ل�ي يتمكن من القيام بمهاه وهو مؤمن من �ل 

 األخطار ال�ي قد تصيبھ سواء �انت حوادث العمل أو أمراض مهنية.

 : شر�ةمدير�ة املوارد الب -

بتحقيق لها مهمة ت�و�ن العمال والتكفل ب�ل ما يحتاجونھ، كما عملها موجھ نحو املؤسسة وتقوم 

 األهداف املرجوة مع االهتمام بتطو�ر وتفتح العمال، كما أ��ا لها تنظيم خاص

 مص�حة مخصصة إلعادة ت�و�ن وتأهيل األ�خاص املر�ح�ن �� ا�خارج وتقوم : مص�حة التكو�ن ��

 بتوف�� �ل املستلزمات ا�خاصة �عملية الت�و�ن؛ 

 ��األ�شطة الثقافية والر�اضية ال�ي تتم طول �شرف ع�� جميع  والر�ا��ي: مص�حة النشاط الثقا

 السنة الواحدة لصا�ح العمال وأبناء العمال كم�افأة لهم ع�� ا�جهودات املبذولة طول السنة؛

 شرف ع�� ا�حاو�ات املوجودة داخل امليناء ومعرفة محتو�ا��ا وفرزها؛: مص�حة ا�حاو�ات� 

 دخول الباخرة عن طر�ق االتصال بر�ان هو �خص �شرف ع�� العملية ال�ي �سبق : ضابط امليناء

 السفينة ألخذ املعلومات الالزمة عن السفينة من حيث نوعية املواد ا�حملة.
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 املبحث الثا�ي: أثر جودة التدقيق ا�حاس�ي ع�� مخرجات القوائم املالية

لوجستيكية �ساهم �� حركة إن مؤسسة ميناء مستغانم �شرف ع�� مجموعة من املهام ال�ي �ش�ل حلقة 

معت��ة للبضائع؛ و�عت�� مهمة التدقيق الداخ�� �� هذه املؤسسة  من أهم مراحل التدقيق ال�ي �ساعد �� اتخاذ 

 القرارات الصائبة والفعالة.

 اقع التدقيق ا�حاس�ي �� مؤسسة ميناء مستغانماملطلب األول: و 

فعاال حيث �عتمد ع�� الرقابة ا�جيدة ال�ي �ساعد ع�� �عت�� التدقيق الداخ�� ملؤسسة ميناء مستغانم 

 أداء أ�شط��ا بصورة أفضل.

 تنفيذ مهمة التدقيق �� مؤسسة ميناء مستغانم.الفرع األول: 

�� هذه املرحلة وع�� أساس املعلومات ا�حصل عل��ا �� املرحلة األولية، يخطط املدقق مهمتھ و�حدد  

، مع مراعاة الوقت وامتداد حدود التحقق مع اختبار �حتاج إ�� تدقيق أك��حساسة ال�ي تالعمليات واملواطن ا

التقنيات والوسائل املالئمة، فع�� سبيل املثال قد ي�جأ املدقق إ��: "استجواب األفراد املعني�ن إعداد مخططات 

ن معرفة ما �� بمهمة التدقيق ،فاملدقق يمكنھ اآل الس��، فهذا ال��نامج املفصل لألعمال سيصبح دليل للقيام 

ى)،و أخ��ا �إليھ (ماذا؟)، حسب خطة محددة (م املهام املو�لة ال�جوء إ�� العينات اإلحصائية واملالحظات العينية،

بأية تقنية(كيف؟). فبعد التقييم ال��ائي لنظام الرقابة الداخلية أي استخراج نقاط قوتھ و ضعفھ ، �عاد النظر 

�� حالة سالمة النظام أو بإضافة أجزاء أخرى و اختبارات مدعمة �� حالة  �� برنامج التدخل ،بحذف أجزاء منھ

 وجود نقاط ضعف و يمكن اإلشارة إ�� ما ي�� :

 :�� حالة وجود نظام رقابة داخ�� قوي أوال: 

باشر ل�حسابات و لكنھ غ�� �اف و ال بد من تقر�ر م، ل دليال مبدئيا ع�� �حة ا�حساباتفهذا يمث 

 : ا�حالة يكتفي املدقق بالتأكد من �� هذهو ،القوائم املالية
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تم إدخالها �� العمليات ا�ختامية ال�ي يصعب ع�� نظام الرقابة تو عدم ارت�اب أخطاء أو أعمال غش   -

الداخلية اكتشافها ،فقد ��جل مؤونات غ�� م��رة و قد �سوى حسابات خطأ ،�التأكد من األرصدة 

 عن طر�ق املقارنة و دراسة

كذا القيام و  قيام املدقق بالتدقيق التحلي�� ال�ي تتم عن طر�ق طلبات تطورها من دورة إ�� أخرى ،  -

ق عن طر�اطة للمتعامل�ن مع املؤسسة ، و باختبارات السر�انية ال�ي يقدمها املدقق مباشرة من دون وس

 الفحص املادي لوجود املؤسسة . 

 :يةأما �� حالة ضعف نظام الرقابة الداخلثانيا: 

و ذلك ملا لنقاط الضعف من آثار سلبية ع�� شرعية و صدق  ع�� املدقق توسيع برنامج تدخلھ، 

و�ذا استبعدنا سلبيات النظام ا�خط��ة جدا ال�ي ال �سمح بالقيام بأي عمل أي عدم مواصلة العمل و  ا�حسابات،

 رفض املصادقة ع�� ا�حسابات و القوائم املالية،فإن ع�� املدقق:

تقوم اإلدارة بالتخطيط والتنظيم واإلشراف تحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة: 

 .بطر�قة توفر ضمان معقول بأن الغايات واألهداف سوف يتم تحقيقها

 الفرع الثا�ي: التدقيق الداخ�� �� املؤسسة

التدفقات املالية ال�ي تحدث �عت�� مؤسسة ميناء مستغانم كبا�� املؤسسات ال�ي تقوم بت�جيل جميع 

 محايد. بصفة يومية ودائمة لذلك وجب وجود خلية تدقيق ملعا�جة املعلومات املالية بدقة ورأي ف�ي

الداخ�� باعتبارها دائمة داخل الشركة لتدقيق موضو�� لعملية الرقابة الداخلية �عرف وظيفة التدقيق 

وتقييم تحليالت وتوصيات املتعلقة بأ�شطة التدقيق، ومهمة التدقيق الداخ�� هو عملية قياس النظم 

 �� الوقت الذي توفر فيھ الضمانات من أجل تحقيق:الشركة لتحقيق أداءها التنظيمية �� م�ان داخل 

 ية املعلومات وسالم��ا التشغيلية واملالية؛عنو  

 حماية الوسائل؛ 

 األنظمة والتعليقات والقوان�ن؛و طبيق ال�حيح واإلجراءات تال 

 االمتثال لألهداف. 

 تقديم وتحليل القوائم املالية ملؤسسة ميناء مستغانم املطلب الثا�ي: 
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ال�ي �عطي لنا نتائج معينة لالستفادة م��ا ��  �عت�� النسب املالية من ضمن أدوات التحليل املا�� واملؤشرات

 معرفة املركز املا�� للمؤسسة.

 

 وتحليلها الفرع األول: �سب التداول 

 أوال: �سب سيولة املؤسسة

 يب�ن لنا ا�جدول التا�� �سب سيولة املؤسسة وكيفية حسا��ا ملؤسسة ميناء مستغانم.

 

 �سب سيولة املؤسسة مليناء مستغانم): 1-3جدول (

 طر�قة ا�حساب النسبة
 السنوات

2016 2017 2018 2019 

 2.50 2.30 2.39 1.79 األصول املتداولة/ا�خصوم املتداولة �سبة التداول 

 3.2 2.4 2.32 1.67 مخزون)/خصوم جار�ة-(األصول ا�جار�ة �سبة السيولة السريعة
 مؤسسة ميناء مستغانم.املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� معلومات مقدمة من طرف 

ارتفعت من �سبة التداول للمؤسسة  هناك تدبدب �� نالحظ من خالل ا�جدول السابق أن�سبة التداول: 

�عد �غطية �ل الديون قص��ة هذا ما يدل ع�� وجود فائض �� األصول املتداولة  2017إ�� سنة  2016سنة 

انخفضت النسبة هذا ما  2018و 2017بالنسبة للسنت�ن لد��ا سيولة �افية، أما األجل؛ و�التا�� فإن املؤسسة 

يدل ع�� وجود نقص �� األصول املتداولة ولم يتم �غطية �ل الديون قص��ة األجل؛ و�التا�� فإن املؤسسة ليست 

فارتفعت النسبة هذا ما يدل ع�� وجود فائض �� األصول  2019و 2018والعكس �� السنت�ن  لد��ا سيولة �افية،

 �عد �غطية �ل الديون قص��ة األجل؛ و�التا�� فإن املؤسسة لد��ا سيولة �افية.املتداولة 

نالحظ من خالل ا�جدول أن النسبة �� تزايد مستمر �� �ل السنوات  أما بالنسبة لنسبة السيولة السريعة:

 ويعود ذلك إ�� ارتفاع قيمة مدينون االستثمار.
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 للمؤسسة�سبة االستخدامات الثابتة ثانيا: 

 ملؤسسة مليناء مستغانماالستخدامات الثابتة �سب ): 2-3جدول (

 طر�قة ا�حساب النسبة
 السنوات

2016 2017 2018 2019 

�سبة تمو�ل 

 االستخدامات الثابتة

 0.17 0.16 0.15 0.14 املوارد الثابتة/ االستخدامات الثابتة 

 مقدمة من طرف مؤسسة ميناء مستغانم.املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� معلومات 

وهذا ما يدل  2019إ��  2016نالحظ من خالل ا�جدول السابق ارتفاع طفيف �� النسب للسنوات ما ب�ن 

دون ال�جوء إ�� ديون ع�� أن املؤسسة لها هامش أمان، وهو ما يفسر قدرة املؤسسة ع�� تميل استخداما��ا 

 قص��ة األجل.

 التوازنات املاليةتحليل الفرع الثا�ي: 

االستعماالت املوجودة �� األصول ،إذ نجد أن �ساوي األصول وا�خصومإن مبدأ التوازن املا�� يقت��ي 

 املمولة باملصادر املوجودة �� ا�خصوم.

 مؤسسة مليناء مستغانمحسابات التوازنات املالية ): 3-3جدول (

 طر�قة ا�حساب النسبة
 السنوات

2017 2018 

 العاملرأس املال 

FRNG 
 1063771458.9- 1021951151.41- املوارد الثابتة /االستخدامات الثابتة

 احتياجات رأس املال

BFR 

(ديون -قيم جاهزة)-(األصول املتداولة

 سلفات مصرفية)-قص��ة األجل
-303659433.00 -226688715.99 

 FRNG-BFR -718291718.41 -837.082.743 خز�نة الصافية
 إعداد الطالبة باالعتماد ع�� معلومات مقدمة من طرف مؤسسة ميناء مستغانم.املصدر: من 

من خالل ا�جدول نالحظ أن قيمة رأس املال العامل سالبة وهذا يدل ع�� أن املؤسسة ال تمتلك سيولة 

احتياجا��ا �افية ؛ أما احتياجات رأس املال العامل ف�ي أيضا سالبة وخذا يدل ع�� أن املؤسسة ارتفعت قيمة 

 للتمو�ل، أما ا�خز�نة الصافية �� �� نقصان مستمر وهذا راجع إ�� نقص �� القيم ا�جاهزة.
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 خالصة: 

لقد هذا الفصل ل�جانب التطبيقي من دراستنا و�ان الهدف من تطبيق ما تم التوصل لھ �� ا�جانب النظري 

واختبار مدى مع التطابق مع الواقع العم�� وصيغة الفرضيات ال�ي تم وضعها، وقد استنتجنا من هذا الفصل ما 

 ي��: 

 جودة التدقيق ا�حاس�ي من جودة القوائم املالية؛ 

لتدقيق ا�حاس�ي ع�� ز�ادة القدرة ع�� توصيل املعلومات وهذا من خالل اعداد ا�عمل  

 التقار�ر.
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ال�ي تتبعها أصبحت عملية التدقيق ا�حاس�ي عامال رئيسيا �� عصر الرقابة ا�جديد، وتطورت الطر�قة 

لية، وتطورت أيضا الطر�قة ال�ي تقوم بإنفاق أموال ة ع�� الرقابة الداخمنشآت القطاع العام �� ا�حافظ

وقد أثر هذا التوجھ �ش�ل جوهري ع�� الطر�قة ال�ي تقوم اإلدارة من خاللها املستثمر�ن أو داف�� الضرائب، 

 بتنفيذ ومراقبة عملية التدقيق ا�حاس�ي ورفع التقار�ر ع��ا.

عمليات املؤسسة، حيث �ش�ل مهمة التدقيق التدقيق ا�حاس�ي �� القطاع العام �ساعد ع�� تحس�ن 

ة ل�حوكمة القوي �� القطاع العام، و�لعب معظم املدقق�ن �� ا�حاس�ي �� القطاع العام أحد العناصر األساسي

و�مكن تنظيم دورا هاما �� املساءلة ملؤسسا��م اتجاه العامة كجزء من عملية الفحص واملوازنة، القطاع العام 

 اس�ي وتنفيذها �� عدة مستو�ات ضمن املؤسسة.مهمة التدقيق ا�ح

 نتائج الدراسة:

 �عد دراسة موضوع التدقيق وأثر جودتھ ع�� التقار�ر املالية، من خالل التطرق إ�� اإلطار النظري 

خرجنا واملفاهي�ي من املوضوع وكذلك ا�جزء التطبيقي الذي يمثل دراسة حالة ملؤسسة ميناء مستغانم 

 التالية:  بمجموعة من النتائج

أن �س�� عل��ا التدقيق ا�حاس�ي واملا�� يحتوي ع�� مجموعة من املبادئ والقواعد والشروط ال�ي ينب��  -

 لتحقيق فعالية وكفاءة عملية التدقيق؛

 �لما �ان التدقيق جيدا ومضبوطا �لما زادت مصداقية القوائم املالية؛ -

 من طرف �خص م�ي؛ التدقيق هو عملية منظمة تقوم ع�� جمع وتقييم األدلة -

ئم املالية يتوقف نجاح املدقق �� تأدية أدواره والوصول إ�� رأي ف�ي محايد حول مدى داللة القوا -

 والتطبيقي للتدقيق؛الفهم املعمق والتوظيف املستمر لإلطار النظري  ا�ختامية للمؤسسة، ع��

ات والغش، و�التا�� ضمان �عمل التدقيق ا�حاس�ي ع�� تحس�ن عمليات املؤسسة وا�حد من التالعب -

 ا�حافظة ع�� املوجودات داخل املؤسسة.

 اختبار الفرضية:

نرى أنھ توجد هناك عالقة �عد عرض وتحليل مختلف جوانب املوضوع بطور�ھ النظري والتطبيقي 

مباشرة ب�ن جودة التدقيق ا�حاس�ي وصدق مخرجات القوائم املالية، ومن ب�ن أهداف التدقيق 

ا�حرص ع�� جودة القوائم املالية بالدرجة األو�� نظرا ألهمي��ا عند املدقق، الذي �عت�� جودة ا�حاس�ي 

 التدقيق من جودة القوائم املالية.
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 التوصيات: 

من خالل هذه الدراسة توصلنا إ�� مجموعة من التوصيات نتطلع إ�� االعتناء ��ا �� الدراسات القادمة 

 وتتمثل فيما ي��: 

 املؤسسة بجودة التدقيق وجودة القوائم املالية؛ مضرورة اهتما 

ن متوسيع مسؤولية املدقق ا�خاصة باكتشاف الغش، وتمك�ن مستخدمي القوائم املالية  

 �� التعب�� عن املركز املا�� للمؤسسة؛الثقة �� آرا��م ومصداقية وعدالة هذه القوائم 

اجه��ا املؤسسة �� السنوات و إعداد �جل يحتوي ع�� جميع ا�خالفات واألخطاء ال�ي  

 السابقة.

 آفاق الدراسة:

 إن موضوع التدقيق ا�حاس�ي مفتوح للدراسات األخرى يمكن أن نق��ح البعض م��ا:

 أهمية التدقيق ا�حاس�ي �� صنع القرارات؛ 

 دور التدقيق ا�حاس�ي �� حوكمة الشر�ات؛ 

 .دور التدقيق ا�حاس�ي �� تحس�ن جودة املعلومة املالية 
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وا�حاس�ي للقوائم املالية ا�حاسبية ع�� تنافسية هذه عملنا �� دراستنا ع�� معرفة أثر جودة التدقيق املا�� 

 األخ��ة، مستندين ع�� مجموعة من املعطيات واملعارف أهمها:

 معرفة املع�ى العام للتدقيق ومعاي��ه وأسسھ؛ -

 .جودة القرار االقتصادي وما يتعلق بھ -

 التدقيق املا�� و ا�حاس�ي.ومن ذلك فإن تنافسية املؤسسة وحجمها ب�ن املؤسسات لھ عالقة وطيدة ب�ن 

 امل�خص باللغة العر�ية:

 

 

 

 

 

 

 ا�جودة، القوائم املالية  التدقيق ا�حاس�ي، ال�لمات املفتاحية:

 

Abstract : 
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In our studu , we examined the impact of the quality of the financial and accounting auditing of 

the financial statements of the economic institution on the competitiveness of the latter, based on a set 

of data ans knowledge, the most important of which are : 

- Knowledge of the general subject of auditing, its standards and its fondations ; 

- Quality concept within the economic institution. 

A such, the competitiveness of the institution and its size among the institutions is closely related 

to the financial and the accounting audit. 
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 ؛2017-2018

تامر مز�د رفاعة، أصول تدقيق ا�حسابات وتطبيقاتھ ع�� دوائر العمليات �� املنشأة، دار املنا�ج   •

 .2017نشر والتوزيع، األردن، لل

جر�وع محود يوسف، فجوة التوقعات ب�ن ا�جتمع املا�� ومراج�� ا�حسابات والقوان�ن وطرق معا�جة  •

لسلة الدراسات اإل�سانية، مجلد الثا�ي عشر، تطبيق هذه الفجوة، مجلة ا�جامعة اإلسالمية، س

  ؛2004العدد الثا�ي، غزة، فلسط�ن، 

 ؛2008،إثراء للنشر والتوزيع،األردن،  IFRS/IAS  2007ا�حجارات خالد جمال، معاي�� التقار�ر املالية  •

 .1998و��، دار وائل للنشر، عمان، خالد أم�ن، التدقيق والرقابة �� البنوك، الطبعة األ  •

 .2007والتوزيع، األردن، الناحية النظر�ة، دار وائل للنشر  -خالد أم�ن، علم تدقيق ا�حسابات •

 .تدقيق ا�حسابات، دار النشر، عمانخالد راغب ا�خطيب، األصول العملية ل •

 ؛2010خلدون إبراهيم الشر�فات،  إدارة وتحليل ما��، دار وائل للنشر، عمان، األردن،  •

دقيق ا�حسابات ا�حديثة الناحية النظر�ة، دار املس��ة للنشر والتوزيع دغسان فالح املطارنة، ت •

 .2006األردن، الطبعة األو�� سنة  والطباعة، عمان،

رأفت سالمة محمود، أحمد يوسف �لبونة،عمر محمد زر�قات، علم تدقيق ا�حسابات(النظري)،  •

 .2011الطبعة األو��، دار املس��ة، األردن، 

يع، )، مكتبة ا�جتمع العر�ي للنشر والتوز 1ي محمد وحيان، تدقيق ا�حسابات (سامي محمد الوقاد ولؤ  •

 .2010الطبعة األو��، األردن، 

طارق عبد ا�حال حماد، التقار�ر املالية أسس اإلعداد العرض والتحليل، الدار ا�جامعية،    •

 ؛2002اإلسكندر�ة، 

 ؛رض والتحليل،اإلسكندر�ة، مصرطارق عبد العا�� حمادة، التقار�ر املالية أسس إعداد والع •

عبد الوهاب نصر ع��، �حاتة أحمد �حاتة، أخالقيات وسلوكيات مهنة ا�حاسبة واملراجعة �� ��  •

 .2009مواجهة األزمات العاملية،الدار ا�جامعية، االسكندر�ة ، 

االسكندر�ة، مصر، محمد عباس بدوي، ا�حاسبة وتحليل القوائم املالية، دار الهناء للتحليل الف�ي،  •

 ؛2009
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 ؛2009نواف محمد عباس الرمامي، مراجعة املعامالت املالية، دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،  •

ر، الطبعة الثالثة، هادي التمي�ي، مدخل إ�� التدقيق من الناحية النظر�ة والعملية، دار وائل للنش  •

 .2006األردن، 

لنظر�ة والتطبيق، �عر�ب أحمد حجاج وكمال الدين وليم توماس وأمرسون هان�ي، املراجعة ب�ن ا •

 .1989، دار املر�خ للنشر، الر�اض سعيد

يوسف محمد ا�جر�وع، مراجعة ا�حسابات ب�ن النظر�ة والتدقيق، مؤسسة الوراق للنشر،عمان،  •

 ؛2000األردن، 

 :ا�جامعية أطروحات

    ��أحمد محمد صا�ح جالل، تأث�� متغ��ات بيئة املراجعة ا�خارجية ع�� جودة األداء امل�ي ملراج

 ؛2010الدكتوراه، جامعة ا�جزائر،  ا�حسابات �� ا�جمهور�ة اليمنية، أطروحة

 ،ا�خطط ا�حاس�ي البن�ي ب�ن املراجعية النظر�ة وتحديات التطبيق، مذكرة مقدمة  بن فروج زو�نة

 .2014-2013معة فرحات عباس، سطيف، ادة دكتوراه، �لية العلوم االقتصادية، جالنيل شه

    بودونت أسماء محاولة صياغة مؤشرات قياس جودة التدقيق، أطروحة الدكتوراه، �لية العلوم

 ؛2016-2015عة محمد خيضر، �سكرة، االقتصادية والتجار�ة وعلوم التسي��، جام

 راجعة، أطروحة الدكتوراه، �لية العلوم االقتصادية وعلوم  التسي��، شر�في عمر، التنظيم امل�ي للم

 ؛2012-2011، 1جامعة سطيف 

    ،عصام تر�ي شه�ن، أثر تقييم مخاطر التدقيق �� جودة التدقيق، أطروحة الدكتوراه، جامعة دمشق

 ؛2015�لية االقتصاد، 

 ��تحس�ن جودة املعلومات املالية، أطروحة  محمد أم�ن لونيسة، تطور مهنة التدقيق ��  ا�جزائر وأثره ع

 ؛2017-2016الدكتوراه، جامعة محمد بوضياف،

  عقوب ولد الشيخ محمد بورة، التدقيق ا�حاس�ي �� املؤسسات العمومية، أطروحة الدكتوراه، �لية�

 ؛2015-2014العلوم االقتصادية والتسي�� والعلوم التجار�ة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 

 املاجست��

  ��أحمد بر�ر، جودة املراجعة مدخل لتضييق فجوة التوقعات ب�ن مستخدمي القوائم املالية ومراج

 ؛2014-2013قاصدي مر�اح، ورقلة،  ا�حسابات، مذكرة ماجست��، محاسبة وجباية ، جامعة

   للتدقيق ع�� رائدة ابراهيم عطيوي، أثر مخاطر استخدام التكنولوجيا املعلومات �� املنشآت ا�خاضعة

 ؛2012، ا�جامعة اإلسالمية، غزة،  جودة عمل التدقيق ا�خار��، رسالة املاجست��

  عبد السالم سليجات قاسم األهدل، العوامل املؤثرة ع�� جودة املراجعة ا�خارجية، رسالة املاجست��، �لية

 ؛2008ية ، جامعة ا�حديدة، اليمن، التجارة، قسم املال

 لنظام املا�� وا�حاس�ي وفق املعاي�� الدولية �� معا�جة أثر الت�خم من القوائم لياس بدوى، دور تطبيق ا

 ؛2010-2009املالية، مذكرة ماجست��، �سكرة، 
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  ،مرشد عبد املصدر، أثر مخاطر مهنة التدقيق ع�� جودة التدقيق، رسالة املاجست��، ا�جامعة اإلسالمية

 ؛غزة

  اتخاذ القرارات،مذكرة ماجست��، �لية العلوم االقتصادية مشري حسناء، دور وأهمية القوائم املالية ��

 ؛2008-2007معة فرحات عباس، سطيف، وعلوم التسي��،جا

  ؛2005لدار ا�جامعية، اإلسكندر�ة، أم�ن السيد أحمد لطفي، املراجعة الدولية وعوملة أسواق رأس املال، ا 

  ا�حاس�ي املا��، مذكرة لنيل شهادة املاس��، تخصص ناصر حم��، تحليل القوائم املالية املعدة وفق النظام

 ؛2019-2018امعة �سكرة، ا�جزائر، محاسبة، �لية العلوم االقتصادية والتجار�ة وعلوم التسي��، ج

  بن بلقاسم سفيان، النظام ا�حاس�ي الدو�� وترشيد عملية اتخاذ القرار �� سياق العوملة وتطو�ر األسواق

 ؛2010راه، جامعة ا�جزائر، الدكتو  املالية، أطروحة

 ة�� اإلبالغ املا�� الدولية، مذكر رحشيش سعيدة،مدى توافق القوائم املالية �� املؤسسة ا�جزائر�ة مع املعاي 

 ؛2014-2013لنيل شهادة املاجست��، تخصص محاسبة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، ا�جزائر،

 النظام   اإلفصاح، �� القوائم املالية �� ظل تطبيق قليل نبيل، أهمية قائمة التدفقات النقدية �� �عز�ز

ا�حاس�ي املا��، دراسة حالة ميناء ا�جزائر، مذكرة ماجست��، تخصص محاسبة وتدقيق، جامعة ا�جزائر، 

2012. 

  ،نوي ا�حاج، ا�ع�اسات تطبيق التوحيد ا�حاس�ي ع�� القوائم املالية للمؤسسات االقتصادية ا�جزائر�ة

 ؛2008تخصص مالية ومحاسبة، جامعة شلف  مذكرة ماجست��،

  محمد فؤاد ه�ي، طرق التقييم ا�حاس�ي لعناصر القوائم املالية، مذكرة ماجست��، �لية العلوم

 .2013االقتصادية، جامعة شلف، ا�جزائرـ 

 املؤتمرات

عزة األزهر، عرض قائمة املركز املا�� وفق معاي�� ا�حاسبة الدولية، مداخلة �� املؤتمر الدو��، جامعة   -

 .2009البليدة، 
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