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 امللدمت الػامت                                                     

هرررررررررررررا والاهٜخرررررررررررراة الاٟخلرررررررررررررازي برررررررررررررحن الرررررررررررررسو٨ وهدُ رررررررررررررت الخٌرررررررررررررىضاث الاٟخلرررررررررررررازًت و جرررررررررررررم أٓمال اإلايـررررررررررررر ثفررررررررررررري  الخ٘حررررررررررررر  إن

ط مالُررررررررت جبررررررررحن وـرررررررراًها دررررررررال٨ الؼررررررررىت اإلاالُررررررررت ح رررررررر  ًدؼرررررررر    اإلايـرررررررر ثالخ٥ىىلىحُررررررررت اػررررررررخس ى ٓلررررررررى َررررررررصٍ  ج٠ررررررررسًم ج٠رررررررراٍض

رررررررب فررررررري الا  ال ررررررريالٜآلرررررررت  ًررررررطاٚلل  رررررررل جخح٠رررررر١ َرررررررصٍ الاػرررررررخٜاز الاػرررررررخٜازة ول٦ررررررريًررررررراْل جٗط ة البرررررررس مرررررررً ُٟرررررررام  رررررررخم مَؤ

ط اإلاالُررررررررررت بررررررررررالخح١٠ مررررررررررً محخررررررررررىي  متهررررررررررا للىهررررررررررُٔت اإلاالُررررررررررت للمؤػؼررررررررررت لررررررررررصل٧ ًررررررررررخم ومررررررررررسي مال َررررررررررصٍ ال٠ررررررررررىابم والخ٠رررررررررراٍض

جرررررررررس١ُٟ َرررررررررصٍ الظؼررررررررراباث مرررررررررً ٟبرررررررررل محررررررررراّٛ حؼررررررررراباث والرررررررررصي برررررررررسوضٍ ب رررررررررب ان ًبرررررررررسي ضاًررررررررره بحُازًرررررررررت واػرررررررررخ٠اللُت 

 .حى٨ صظت ال٠ىابم اإلاالُت

الاٟخلرررررررررررررازًت للىحرررررررررررررساث واإلارررررررررررررىاضز اإلاملى٣رررررررررررررت  والىمرررررررررررررى  زاضةجح٠ُررررررررررررر١ الخ٠رررررررررررررسم  فررررررررررررري َرررررررررررررام زوض  ًلٔرررررررررررررب الخرررررررررررررس١ُٟ اإلارررررررررررررالي

  مُخرررررررررهَأ  وجرررررررررعزاز بالسولرررررررررت  جررررررررر زحر ٣بحرررررررررر فررررررررري م خمرررررررررٕ أٓمرررررررررا٨للم خمرررررررررٕ وجذٌرررررررررٍُ اإلارررررررررىاضز وال٠رررررررررطاضاث الاٟخلرررررررررازًت ولهرررررررررا 

  ٟابمرررررررررت  جلرررررررررسضث ٟرررررررررس   الخرررررررررس١ُٟمهىرررررررررت  أنَىرررررررررا ه رررررررررس   ومً والٔامرررررررررت   كرررررررررتلخاا  للـرررررررررط٤اث  ر الـرررررررررٜاُٛتًحمٔرررررررررا  ظازث  ٤لمرررررررررا

ررررررررا  الٔلررررررررط   َررررررررصا   ماثلخررررررررسا لررررررررب   والاٟخلررررررررازيلي مررررررررا  أزاء  مررررررررط ة بآخباَض ؼررررررررآس للـط٤اث  اة لظُررررررررا ٓو إلاررررررررالي ا  الخررررررررس١ُٟ  َو

ازة   اإلاالُت. ال٠ىابم  جل٧  يف  ٓبال والخ  ال٘ف  ًطمذا ج ىب و  الُت اإلا  ال٠ىابمفي   الث٠ت ٓلى ٍظ

لرررررررر  زضحررررررررت  خرررررررس١ُٟال لُرررررررتبٔمرت ی ررررررررب أن ی٠ررررررررىم َررررررررصٍ الث٠ررررررر ولخح٠ُررررررر١ ررررررررل ٓو مررررررررً الخبررررررررطة وال٥ٜرررررررراءة  ٓالُرررررررت رررررررخم مَؤ

سالرررررررت ال٠رررررررىابم  هًررررررضأواإلا٠ىٔرررررررت الخررررررري حؼرررررررآس ٓلررررررر  ج٥رررررررى ً  ال٦اُٛررررررتالخررررررري جم٥ىررررررره مرررررررً حمرررررررٕ ألازلرررررررت  ٛررررررري مرررررررسي كرررررررسٞ ٓو

أؿررررررررررررذاق  الٔملُرررررررررررت البررررررررررررس أن ی٠ررررررررررررىم  هررررررررررررصٍ خرررررررررررس٠١ُٟررررررررررررت اإلا خمررررررررررررٕ ٛرررررررررررري مهىررررررررررررت ال  وحخرررررررررررر  جررررررررررررعزاز زاإلاالیررررررررررررت للمؤػؼررررررررررررت 

ُت باالػرررررررررررخ٠اللُت ًخمخٔرررررررررررىن  ررررررررررررسم واإلاىهرررررررررررٓى  باالػرررررررررررخ٠اللُت خمخرررررررررررًٕال  مرررررررررررس١ٟ  ٛررررررررررررال ٟیمررررررررررررت لررررررررررررطأي یلررررررررررررسٍض الخححرررررررررررز  ٓو

ُت ررررررررررتَررررررررررري  جرررررررررررط إلاررررررررررس١ٟ ا ٛاػررررررررررخ٠اللُت  واإلاىهررررررررررٓى  هرررررررررررٜاء الث٠رررررررررررت ٛررررررررررري اإلألىمررررررررررراث و الخرررررررررررالي َررررررررررري الخررررررررررري جذلررررررررررر١  العاٍو

 الٌلرب ٓلر  درسماث

ٔتجٌرررررررررىضاث  دحررررررررررةألا ل٠رررررررررس ؿرررررررررهسث الؼرررررررررىىاث  ٛبٔررررررررررس أن ٤اهررررررررررذ   أَمُتهرررررررررا  أزث إلرررررررررر  ظ ررررررررررازة خرررررررررس١ُٟفررررررررري م ررررررررررا٨ ال ػرررررررررَط

ط ومورررررررررررمىن ال٠رررررررررررىابم اإلاالیرررررررررررت  زررررررررررم  خررررررررررس١ُٟال ٓملُررررررررررت م٠لرررررررررررىضة ٓلررررررررررر  جدبرررررررررررٕ ال٘رررررررررررف وألادٌررررررررررراء  امخرررررررررررسث إلررررررررررر  حرررررررررررَى

 .الظسًثبمٜهىمها الٔلمي  اإلاحاػبُتاحؼٔذ لدـمل ٤اٛت اإلا االث 

للخ ٣رررررررررررررس مررررررررررررررً ػررررررررررررررالمت اػررررررررررررررخذسام اإلابررررررررررررررازا  إلُرررررررررررررهاإلاحاػرررررررررررررربت  ُهررررررررررررررطث الظاحررررررررررررررت طوْ مرررررررررررررً ٛرررررررررررر ٛرررررررررررررْطالخرررررررررررررس١ُٟ حٔخبررررررررررررر 

اإلا٠بىلررررررررررت ٓمىمررررررررررا  وأجهررررررررررا  اإلاحاػررررررررربُتوػرررررررررالمت ال٠ررررررررررىابم اإلاالیررررررررررت وأجهررررررررررا مٔررررررررررسة حؼررررررررررب اإلابررررررررررازا  اإلاحاػررررررررربُتوؤلاحرررررررررطاءاث 

 .للمؤػؼرت الظ٠ُ٠يحٔبرط ٓرً اإلاط٣رع اإلارالي 

 جحلُل ال٠ىابم اإلاالُت ٓلى اضغ ٛٔالُت الخس١ُٟ اإلاالي ولهصا ػىحاو٨ مً دال٨ بحثىا ان هخس

 :السئيظيتإلاشياليت -1

الخررررررري وؼررررررر ى إلأالجتهرررررررا مرررررررً درررررررال٨ َرررررررصٍ السضاػرررررررت ٛررررررري  الطبِؼررررررُت ؤلاؿرررررر٦الُتم٥رررررررً إبرررررررطاظ ش٣رررررررٍط  ی ج٠ررررررسم امررررررمرررررررً درررررررال٨  

 اليت املمدي فػاليت الخدكيم املالي بخدليل اللىائم ما  " :الخالي الطبِس يالدؼاؤ٨ 

ُتوهمً ػیاٞ ؤلاحابت جم ًطة ألاػئلت  الطبِس يمً دال٨ الدؼاؤ٨     :الخالُت الٜٓط
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 امللدمت الػامت                                                             

 ما اإلا٠لىز بالخس١ُٟ اإلاالي؟-1

 ؟اإلاالي  اإلاالُت والخحلُل بال٠ىابمما اإلا٠لىز -2

 ي محاّٛ الظؼاباث حى٨ ال٠ىابم اإلاالُت ٓلى جحلُلها والخٔٚط بالخٔثر اإلاالي؟َل ٌؼآس ابساء ضا-3

 :الدزاطتفسغياث -3

ُت ا ػئلتألا ًٓ  ؤلاحابتىهْى ومحاولت ث اإلابحُثُا ؤلاإلاامب٘طن  ت مً  باالػخٔاهتٌطوحت  ٟمىا إلاالٜٓط بم مٓى

ُت ا ألاػئلتال ي ًم٥ً أن ج٦ىن أحى ت ٓلى  الٜطهُاث  :٤الخالي و٤اهذ ٍاال ٌطوحت أٓإلاالٜٓط

 الخس١ُٟ اإلاالي َى ٓملُت ٛحم لل٠ىابم اإلاالُت مٕ ابساء ضاي حى٨ اإلألىماث اإلاالُت ال ي جحخىحها  1-

ط مً ٟبل محاّٛ -2- خماز ٓليها في إٓساز ج٠اٍض ط ال٠ىابم اإلاالُت مٔلىماث محاػبُت ال ي ًم٥ً الٓا  الظؼاباث.جٛى

 اٟخلازًت.ٓس ٓلى اجذاش ٟطاضاث ال٠ىابم اإلاالُت ٌؼا وجحلُلالخس١ُٟ -3

 :اهميت الدزاطت-4

  :الخالُتفي الى٠اي  صٍ السضاػتجبرظ أَمُت َ

 ؛اإلاالُتال٠ىابم  ٛٔالُت الخس١ُٟ اإلاالي ٓلى جحلُلُح جىه-1

حؼآس َصٍ السضاػت  لصل٧اإلاالُت ٛٔالُت الخس١ُٟ اإلاالي ٓلى جحلُل ال٠ىابم هِطا ل٠لت السضاػاث ال ي اَخمذ بسوض -2 

 ؛زٟتالباحثحن ٓلى إحطاء زضاػاث أ٣ثر ٓم٠ا للخىكل إلى هخابج أ٣ثر  وحشجٕ

 كىضة واضظت ًٓ ٛٔالُت الخس١ُٟ اإلاالي ٓلى جحلُل ال٠ىابم اإلاالُت؛ بئٌٓاءحؼمح َصٍ السضاػت -3

  :الهدف مً الدزاطت-5

ت مً  دال٨جهسٚ مً  سوض ٓليها حمُٕ محاوض البحث واإلاهمت وال ي ج ألاػاػُت ألاَساَٚصٍ السضاػت إلى جح١ُ٠ م مٓى

ت والخٌب٠ُُت  وهص٣ط منها    :ومطاحله الىٍِط

 ؛في اإلاؤػؼت أَمُخهو  الخس١ُٟ اإلااليبالخٍٔطٝ -1

 ؛ جحلُل ال٠ىابم اإلاالُتجحسًس ٛٔالُت الخس١ُٟ اإلاالي ٓلى -2

 :اطباب اخخياز املىغىع 6-

ُ  اَمها:ت لٔل ادخُاضها للمىهْى ٌٔىز لجملت مً ألاػباب شاجُت واإلاىهٓى

ا ٓلى جحلُل ال٠ىابم اإلاالُت؛-1- ت ازاَض ٚى ٓلى مهىت اإلاس١ٟ الخاضجي ومٔٛط  الٟى
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 اإلاالي؛الخس١ُٟ السضاػرراث الخرري جىاولررذ مىهررْى  ٟلررت -2-

 ال٠ُمت ال ي ٥ًدؼبها َصا اإلاىهْى مٕ إم٦اهُت مىاكلت البحث ُٛه؛-3

 الدزاطت:مىهج -7

صا  هسٚ الاحابت ٓلى  الاؿ٦الُت اإلاٌطوحت والٜطهُاث اإلاىهج اإلاخبٕ في َصٍ السضاػت َى  اإلاىهج الىكٜي الخحلُلي َو

ت وشل٧ مً دال٨ وكٝ ٤ل مً اإلاىهج الخحلُلي مً  وإجباْمخ٘حراث السضاػت الخس١ُٟ اإلاالي وال٠ىابم اإلاالُت  اإلاىهٓى

س جم  ت مسي ٛٔالُت ٓلى الجاهب الخٌب٠ُي م الآخمازأحل جحلُل الٔالٟت بحن مخ٘حراث السضاػت ٟو ً احل مٔٛط

 ١ اإلاالي بخحلُل ال٠ىابم اإلاالُت.الخسُٟ

  :الدزاطتخدود -8

م٥ً حلٍط في زالر م االث وهي ٤الخالي  :ٍو

  اض ًخمثل  ؛م٥خب محاّٛ حؼاباثفي  السضاػت ٦اوي لهصٍإلاا ؤلًا

  اضأما  ؛2021-٨2020 الؼىت الجامُٔت: ال  دألا٤ازًمي ألعماوي ؤلًا

 ؛ٛٔالُت الخس١ُٟ اإلاالي ٓلى جحلُل ال٠ىابم اإلاالُت ض٣عث َصٍ السضاػت ٓلى 

 :الدزاطتضػىباث -9

 ؛ه٠م ال٥خب بالل٘ت الٔط ُت في َصا اإلا ا٨-

 ٟلت السضاػاث الا٤ازًمُت ال ي جىاولذ َصا اإلاىهْى في حسوز ٓلمىا؛-

 ؛ٟلت اإلألىماث واإلأٌُاث واإلألىماث الخاكت باإلاؤػؼت محل السضاػت-

 :جلظيماث الدزاطت-9

 زالزت إلىبىاءا ٓلى ألاَساٚ والٜطهُاث اإلاىهىٓت ػاب٠ا في حسوز ؤلاؿ٦الُت اإلاٌطوحت ٤ان الادخُاض ٓلى الخ٠ؼُم 

 الخالي:ٛلى٨ ال ي ٤اهذ ٓلى الىحى 

اض  للخس١ُٟ اإلاالي ٌٔخمس ٓلى زالر بحىر ٌٔخمس ٓلى ماَُت الخس١ُٟ  اإلاٜاَُميالٜلل ألاو٨ ٤اهذ جحذ ٓىىان ؤلًا

ابت السادلُت وأَمُخه في الخس١ُٟ ا ماإلاالي  هِا  اإلاالي.الخس١ُٟ  ر اإلاالي  مٔاًحلٟط

مسي ٛٔالُت الخس١ُٟ اإلاالي بخحلُل ال٠ىابم اإلاالُت جم ج٠ؼُمه الى زالر مباحث حُث ٌٔخمس ٓلى الٜلل الثاوي بٔىىان 

اض  ت اإلاالي ومسي ٟسض  لاإلاالُت  الخحلُال٠ىابم  ثاإلاالُت  أػاػُالل٠ىابم  اإلاٜاَُميؤلًا ت اػخمطاٍض ة اإلاؤػؼت ٓلى مٔٛط

 الـط٣ت.

ت مسي ٛٔالُت الخس١ُٟ اإلاالي بخحلُل ال٠ىابم اإلاالُت بم٥خب الٜلل الثالث الصي ٤ان حى٨ السضاػت اإلاُساهُت  إلأٛط

 محاّٛ حؼاباث محل السضاػت 
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 ؾاز املفاهيمي للخدكيم املاليالا                    الفطل ألاول       

 :جمهيد 

بساًت وـ تها وح   ًىمىا َصا  حُث بسأث َصٍ الٔملُت  صمىمخىاكلت میسان واػرٕ  ٓرٚط جٌرىضاث ٣بیرطة  خس١ُٟن الإ

أو اإلاؼئىلحن ح   ًٌمئىىا إلى مسي صظتها  زم جٌىضث بٔس شل٧ إلى  الٔما٨مً م طز ٟطاءة للظؼاباث ٓلى أصظاب 

لذ َصٍ الٔملُت في جٌىض مؼخمط ٓلى حسجُل الٔمل ُاث الى٠سًت وداكت في الجهاث الظ٦ىمُت للخ ٣س مً صظتها  ُو

 .مط الٔلىض 

جمثل الىحه اإلا٥مل للٔمل اإلاالي واإلاحاػبي بلٜت ٓامت  ٓلر  أػراغ أجهرا اإلارط ة الخري ح٥ٔرؽ مرسي كرسٞ  خس١ُٟٛال

ُتوكرحت  في إًاض  الاٟخلازًتألاحسار ٔخبرط حإلاالیرت  ومرً أحرل شلر٧ رطة االٜخ جهاًتهخرابج َرصا الٔمرل ٛري  ومىهٓى

ت مً ال٠ىآس و   ٓملُتجتر٣ررع مهمخرره ٛرري  اإلاحاػبحنهررْى مٔررحن مررً  س١ٟاإلا الخس١ُٟ.اإلأایحر ال ي جح٥م مهىت م مٓى

 .هخررابج وجس١ُٟالٜحررم ومطاحٔررت 

ُت إلااز والظُب أن جخمخٕ بلٜت اأ٣مل وحه وحى همت ٓلٍ اإلاهص  اإلاؤػؼتول٦ي ج٠ىم  ط مذخإًلا٨  فيىهٓى لٝ الخ٠اٍض

  ب٦ل ؿٜاُٛت اإلاالُتًٓ ال٠ىابم  ؤلاٛلاة يف اإلاؤػؼت إلاؼآسةالخس١ُٟ ٓملُت وـ ث  ولهصا ألامط ً حهمهم إلا اإلاالُت

 مباحث:لصل٧ جم ج٠ؼُم الٜلل ألاو٨ إلى زالر 

 الخس١ُٟ اإلاالي  ألاو٨: ماَُتاإلابحث 

ابت السادلُت  ي: هِامالثاواإلابحث    الٟط

 الخس١ُٟ اإلاالي  الثالث: مٔاًحر اإلابحث 
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اض الٜلل ألاو٨                                  اإلاٜاَُمي للخس١ُٟ اإلاالي  ؤلًا

 : ماهيت الخدكيم املالي املبدث ألاول 

ا اإلاؤػؼت  بئجباْ أػلىب هال ي ٟامذ   ٟخلازًتالا ألاحسارٓلى  ألازلتٌٔخبر الخس١ُٟ الٔملُت اإلاىخِمت للظلى٨ ٓلى 

ٟبل الخٌٞط إلاهىت الخس١ُٟ اإلاالي واإلاحاػبي ً ب  .منهجي للىكى٨ إلى ضأي ٛ ي محاًس حى٨ اإلاط٣ع اإلاالي الظ٠ُ٠ي لها

 .ٓلُىا أن ؤٚط الخس١ُٟ وهص٣ط أهىآه مً أحل محاولت أن ج٦ىن هِطجىا ٤امل ل٦ل ما ًخٔل١ بمس١ٟ الظؼاباث

خيالخٌىض الى ٌٞط إػيخ اإلابحث٨ َصا الومً د واهىاْ الخس١ُٟ وأَساٛه   إلااليالخس١ُٟ ا م  مٜهى لياإلااللخس١ُٟ  لخاٍض

 اإلاالي

خي للخدكيم املالي الاول: الخؿىز املؿلب   الخاٍز

ابت ٓمل ال٘حر مً ٟسًم العمان           زم باألكى٨  حخٜاَوالا  ألادٌاءمً أحل ا٣دـاٚ  وشل٧هبٔذ الظاحت إلى ٟض

امبٔس ادتراْ  1 لىػبت ال ي لم حٔٚط في ؿ٦ل مىِم إُم الؼلٕ والخسماث اإلاخبازلت  وشل٧ دالٜا للمحاُٟاغ ٟ  ألاٟض

     .وادخُاض الى٠ىز ٤ىحسة

ر الخس١ُٟ ٌٌٔي أػؼا لخحلُل   الخ٘حراث ال ي ًطأث ٓلى أٗطان الخس١ُٟ و أػالُبها   وجٜؼحر ومً َىا ٛئن اإلاخدبٕ لخاٍض

اإلاخىداة مىه مً حهت و مً حهت أدطي ٤اهذ هدُ ت  ألاَساٚللخس١ُٟ ٤اهذ هدُ ت  1ح٠تاإلاخال ح   أن الخٌىضاث 

تها حط٣ت الخ اضة الٔاإلاُت  ألادحر البحث اإلاؼخمط لخٌىٍط َصا   والاٟخلازبُ٘ت حٔله ًخماش   و الخ٘حراث ال٥بري ال ي ٓٛط

خي للخ دال٨و مً  ٓام الٔالمي بـ٦ل     س١ُٟ إلى دمؼت مطاحلَصا الٔطن ًم٥ً ج٠ؼُم الخٌىض الخاٍض

  1500 الفترة مً الػطس اللدًم ختى طىت: ألاولىاإلاطحلت                                                                                       

خم في أوابل َصٍ الٜترة ٤اهذ اإلاحاػبت ج٠خلط ٓلى ػلٌاث السولت  واإلاـطوٓاث الٔابلُت ال ي ٤اهذ ته      

في الٜترة الىاحسة  والهسٚ منها  داكت ب طز اإلاذعون الؼل ي  حُث ج٦ىن َصٍ الٔملُت مخ٥طضة ٓسة مطاث 

 .أو ٗف بالسٛاجط  جالٓبالىكى٨ إلى السٟت ومىٕ أي 

  1850إلى ػىت  1500اإلاطحلت الثاهُت: مً ػىت                                                                                                                

ْى ال٘ف  ومٔاٟبت  ت واإلاؼاَمحن َم الصًً ً مطون اإلاحاػب بمىٕ ٟو ٤اهذ الظ٦ىمت و اإلاحا٣م الخ اٍض

 .ٓباثال مً مذخلٝ الخ ألامىا٨ٛآلُه  وحماًت 

 -  1905و 1850اإلاطحلت الثالثت: الٜترة ما بحن                                                                                                                    

الثىضة اللىآُت في اإلامل٥ت اإلاخحسة   اهٌالَٞصٍ الٜترة داكت بٔس  هؿهسجال٥بحر الصي  الاٟخلازيالىمى ان 

هىض الظاحت إلاال٦ي اإلاؤػؼاث وؤلازاضةالخام والنهاةي بحن اإلال٥ُت  والاهٜلا٨ ٕ إلاً ًحاّٛ ٓلى   ُو واإلاـاَض

ٌاوي   الصي أٟط هطوضة اػخٔما٨ مس٠ٟي الظؼاباث 1862أمىالهم داكت بٔس ُهىض ٟاهىن الـط٤اث البًر

 
                                                           

 

لىم الدؼُحر حامٔت أحمسالخدكيم اللائم غلى جلييم السكابت الداخليت ودوزه في أداء املإطظت ) ٓامط الظاج زحى1 ت ٓو   ازضاض  زضاًت أًطوحت ز٣خىضا(٤لُت الٔلىم الاٟخلازًت والخ اٍض

  5 ق 2018    الجعابط 
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 الفطل ألاول                                                     إلاؾاز املفاهيمي للخدكيم املالي   

بح اإلا ا٨ مٜخىحا للخس١ُٟ ح   ًبرظ ٣مهىت ووـاي ؼاَمت. ٛبٔس ٤ل الخٌىضاث أكلخس١ُٟ مؤػؼاث اإلا

 .نٌؼتهان به داكت بٔس جسُٓمه ب٠ىاهحال مهم  

 -  آلانح   1905اإلاطحلت الطابٔت: الٜترة ما بحن                                                                                                                     

في َصٍ الٜترة َى ُهىض اإلاؤػؼاث ال٥بري  حُث أكبحذ ٓملُت الخس١ُٟ جطج٥ع ٓلى  مالحِخه٥ً ما ًم

ابُت للمؤػؼت  و٣صل٧  ألاهِمتج٠ُُم  خمازالٟط أي اػخذسام أػلىب الُٔىاث  1  الادخباضي ٓلى الخس١ُٟ  الٓا

ُت وأكبح َسٚ الخس١ُٟ َى الـهازة ٓلى اللىضة اللازٟ .في ٓملُت الخس١ُٟ  ؤلاحلابُت ت للظؼاباث وهٓى

أما في الجعابط  .احترام اإلأاًحر ٓلى الظماًت مً ال٘ف الٔالمي  ٟابت السادلُت  و٣صا الٔمل في ُلهِام الط 

ت م٠ُسة بىلىق ٛطوؼُت إلى ٗاًت  م  وفي بساًت الثماهُاث أكبحذ ٦ٛ1975اهذ اإلاؤػؼاث الجعابٍط

ت جٌب١ ٓملُت الخس١ُٟ مٕ جٌب١ُ هِام  ابت الساداإلاؤػؼت الجعابٍط لُت اإلاح٥م باليؼبت لها. ومً الٟط

ت مً ًٚط السولت جٜط ن ٓليهم مطاٟبت ومطاحٔ 3إلى ًىمىا َصا  أكبحذ اإلاؤػؼاث اإلامىلت  2000تػى

 .1ثحؼاباتها مً ًٚط محاّٛ الظؼابا

 الخدكيم واهىاغه م: مفهى الثاوياملؿلب 

ابٜهرا دلر١ كرٔى ت لٜحرم  ٜيهاالخري ی٠رىم  هرا  لُاثالٔمإن ٣بر  جرم اإلاؤػؼراث وحٔرسز ُو   ممرا ٟرس یى رط مُى

َرصٍ اإلألىمراث ٓرً  وحٔبحر بسٟرت  جخٔل١داكرت ٛیمرا  اإلألىماجُتػرلبا ٓلر  اإلألىمراث الىاج رت ٓرً الرىِم 

رصا مرً أَرم ألاػرباب الخر تُالظ٠ُ٠ الىهُٔت  وػىحاو٨ مً دال٨ خس١ُٟي أزث إلر  جٌرىض مهىرت الللمؤػؼرت  َو

 واَساٛه    أهىآهخس١ُٟاإلاخٔل٠ت بال اإلاٜاَُمذخلٝ م ج٠سًمٌلب َصا اإلا

 الخدكيم املالي  مأوال: مفهى 

ٝ الخس١ُٟ مً ٟبل ٓسة َُئاث ضػمُت و احثحن وأ٤ازًمُحن في َصا اإلا ا٨ إال أجها جلب في هٜؽ الهسٚ  ل٠س جم حٍٔط

ٝ  مً بحن َصٍ الخٔاٍض

 الخػٍسف الاول:

ابت السادلُت وللبُاهٛحم أة ًٓ  ٓباضةالخس١ُٟ َى  ؤػؼت اإلااكت بلخؼاباث والسٛاجط االظساث و ىؼدإلااث واهِمت الٟط

الُت ًٓ الىهٕ إلالت ال٠ىابم االًس ًٓ مسي ز ي محاطوج بطأي ٛخلِما ب٠لس امى اهخ٠ازًاحُث ٌٔتر الخس١ُٟ ٛحلا 

 2ت ُىُت مٔىرة ظمتهاًت ٛجلمؤػؼت ي الي لإلاا

ط وآساز وجحسًس ؤلازباث أزلت وج٠ىٍم ج مُٕ ٓملُت : "َى الخس١ُٟ :الخػٍسف الثاوي بحن  الخىا١ٛ مسي ًٓ الخ٠اٍض

3مٔاًحر ومٔلىماث محسزة مؼب٠ا ٍو ب ان جخم ٓملُت الخس١ُٟ بىاػٌت  خم ٛ ي مؼ٠ل ومحاًس.  

 

                                                           
1
ت حامٔتاملداطبت  كظمالخ اضة  ٤لُت  السكابت واملساحػت الداخليت الخدًثت ظاجت ض ٓبس الىَاب هلط ز٣خىض  ظاجت الؼُس الس٣خى    .22ق2005/2006ؤلاػ٥ىسٍض

2
 .17ق2009والخىظَٕ؛ الٔطبي لليـط اإلا خمٕ  ؛ ألاضزن م٥خبتالاغمالاللائم غلى مخاؾس  الخدكيمإبطاَُم؛ إحهاب هِم 

ت والخؿبيموػٝ محمس حط ْى  3  .7 ق2000  1  مؤػؼت الىضاٞ لليـط والخىظَٕ  ٓمان  ألاضزن  ي مساحػت الخظاباث بين الىظٍس
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 الفطل ألاول                         الاؾاز املفاهيمي للخدكيم املالي 

 - : : أن الخس١ُٟ ًطج٥ع ٓلى ال٠ُام بٔملُاث أػاػُت هيال ي بخحلُل الخٍٔطٝ الؼاب١ ًخطح -

  ى ٓملُت ٛىُت جم٥ً اإلاس١ٟ مً الخ ٣س مئىانالٜحم: َو   ًٓ صظت وػاإلات الٔملُاث اإلاالُت اإلاسجلت في والًا

اإلاحاػبُت  والخ ٣س مً حسًت اإلاؼدىساث  ال ي جخم ٓلى أػاػها الدسجُل في السٛاجط  والسجالثالسٛاجط 

 -ُت؛ اإلاحاػب

   ومل٥ُتها وال٠ُم اإلاسجلت في ال٠ىابم اإلاالُت  ح   ًخم٥ً اإلاس١ٟ  ألاكى٨ الخح١ُ٠: ٠ًلس به الخح١٠ مً وحىز

مئىانمً الخ ٣س  ت مً أزلت  كالحُتٓلى  والًا سالت ال٠ىابم الخخامُت  واإلاطحلُت  وشل٧ ٓلى هىء م مٓى ٓو

 س١ُٟ؛وال٠طابً واإلأاًحر اإلاخٔاٚض ٓليها في مهىت الخ ؤلازباث

  -  ٠لس به ج٠ُُم والؼُاػاث   ألاػؽوالخلىم ال ي جخومنها ٟابمت اإلاط٣ع اإلاالي  في ُل  ألاكى٨ الخ٠ُُم: ٍو

 -وأزلت ال٠طابً اإلاىزٞى ٛيها؛ 

   ٠لس به بلىضة هخابج الٜحم والخح١ُ٠ والخ٠ُُم ط: ٍو ٠ت ٛىُت محاًسة  لخىهُح  وؤلاٛلاةالخ٠ٍط ٓنهم بٌٍط

سالت هدُ ت   .1واإلاط٣ع اإلاالي في جهاًت ٛتر ة مالُت مُٔىت ا٨الٔممسي زٟت ٓو

 الخػٍسف الثالث :

ررررررررررذ مىِمررررررررررت الٔمررررررررررل الٜطوسرررررررررر ي الخررررررررررس١ُٟ ٓلررررررررررى أهرررررررررره "" ٛط ٠ررررررررررت مىهجُررررررررررت م٠سمررررررررررت بـرررررررررر٦ل ميؼرررررررررر١ مررررررررررً ٓو مؼرررررررررر ى أو ًٍط

ررررررت مررررررً ج٠ىُرررررراث اإلألىمرررررراث و الخ٠ُررررررُم بُ٘ررررررت إكررررررساض ح٥ررررررم مٔلررررررل ومؼررررررخ٠ل  منهرررررري ٌؼررررررخٔمل   ًررررررٚط   اػرررررردىازام مٓى

ٔالُت الىِام وؤلاحطاءاث اإلاخٔل٠ت بالخىُِم ٓلى مٔاًط الخ٠ُُم  2"و ج٠سًط ملساُٟت ٛو

ف السابؼ  :الخػٍس

٥ُرررررررت الخرررررررس١ُٟ ٓلرررررررى " رررررررذ حمُٔرررررررت اإلاحاػررررررربت ألامٍط َرررررررى ٓملُرررررررت مىِمرررررررت ومىهجُرررررررت مرررررررٕ وج٠ُرررررررُم ألازلرررررررت  ١الخرررررررسُٟ»أن ٓٛط

خىاٛرررررررررررر١ لخحسًررررررررررررس مررررررررررررسي ال شلرررررررررررر٧الاٟخلررررررررررررازًت  وألاحررررررررررررساروال٠ررررررررررررطابً بـرررررررررررر٦ل مىهررررررررررررى ي  اإلاخٔلرررررررررررر١ بيخررررررررررررابج ألاوـررررررررررررٌت 

طاٚ اإلأىُت بيخابجحوالخٌاب١ بً َصٍ لىخابج و اإلأاً  "3 ر اإلا٠طضة وجبلُٙ ألًا

ٝ للخس١ُٟ ٦ًىن ٓاما و  ُٜت ال ي حٔخمس ٓلى ج مُٕ و  ؿامال أما إشا أضزها أن ؤٌ  حٍٔط ٛئن الخس١ُٟ َى: شل٧ الُى

ت مً ال ألازلتج٠ُُم أ٣بر ٟسض مم٥ً مً  ١ م مٓى ُت لُخم مٔالجتها ٛو  ٣مأملُاث  و باللىضة ال ي حؼاَم في اإلاىهٓى

ازة ٛٔالُت ٍ   وجخمثل َصاإلاالُتَسٛه دل١ ُٟمت مواٛت للمٔلىماث  اإلاس١ٟٓمل  نألى ؿاضة إؤلا  ً ب ال٠ُمت ي ٍظ

ُمتها الا ٔىاإلا  اإلألىماث ا ي زحػخٔمالُت  وجُت ٟو ؼخٔملىن ٓلى إلأٌخمس ٛيها ا ل يحطاءاث وال٠طاضاث اخابج ؤلا هسًس جح َر

صإلااٍ َص عحها هو  ال ومؤَ مخذللا ٓخباض الا س١ٟ إلاي ا َؤالءًؤها  ي خج ًٓ الث٠ت اليالٜٔالُت للمٔلىماث ج ٍٔلىماث َو

 .سضوػتإلاا اإلألىماثر ٓلي ح٠ُ٠ت  زحالخ يفمللظت له  ال ه لٔمله  إش هإج٠ا يومس

                                                           
 .13ق2007وابل لليـط والخىظَٕ  ض : زاالخظاباثغلم جدكيم دالس امحن  1

2 LIONNEL.C ET GERARD.V Audit et control interne ;aspects financiers opération ;4eme Edition ;Dalloz ;paris1992 pages17. 
 .01ص.3102مصر،  اإلسكىذرَت، انجامعٍ، انتعهُم دار انخارجُت، انمراجعت أصىل شذاتت، انسُذ شذاتت انذَب، هللا فتخ نبُب عىض 3
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 ملالياملفاهيمي للخدكيم ا إلاؾاز                                    الفطل ألاول     

 الخدكيم املالي عزاهيا: أهىا 

اض إن وـاي الخس١ُٟ ًذخلٝ في حىاهبه بحؼب الهسٚ الصي ًطمي إلى جح٠ُ٠ه اإلاس١ٟ  ال٠اهىوي الصي ًماضغ ُٛه  وؤلًا

لُه ُٛخم الخمُحز بحن أهىاْ الخس١ُٟ مً  ت اإلاىِىض مً  دال٨َصا اليـاي  ٓو ت ال٠ابم  اداللهالعاٍو إلى الخس١ُٟ و٣صا ظاٍو

 :وه س ما ًلي ها  

 1:  ؤلالعام: مً حُث زضحت الأو 

  لىكه ٓلى إلعامُت ه٨ المً د اإلاـْطم ًىىن ال٠ُام به  حُث هخم ال٠احًي َى الخس١ُٟ الص :زاميتلاالخس١ُٟ

ابٝ الظا محاّٛ حٔحن ت له مً دا٨ ال٠اىإلاؼاباث ٠ًىم بالُى صا بُ٘ت الىكى٨ إإلاىن اهًى لى ٔمى٨ به  َو

ٓلى هطوضة  609ي مازجه فىن الخ اضي وهابطي ال٠االجع ـْط إلام اًىالخس١ُٟ حُث  ٨الخىداة مً دإلاَساٚ اأ

 َمت .ؼاإلامؤػؼاث الى ؼبت إيبال الخ ػِؽىن هي ٟافؼاباث لظسوب اىحٔحن م

  ؤلازاضةلؽ و م ؤػؼت أإلاو ٌلب مً أصظاب ا مؤلالعاَى الخس١ُٟ الصي ًخم زون زضحت  :دخُاضي الا الخس١ُٟ  

 ذسماثالاػخٔاهت بًلب لى ها إ حسوزة وشاث الشخم الىحُس ٌؼ ي أصظاإلاا ؼؤولُتاإلاشاث  اإلاؤػؼاثٜٛي 

ً حاػبُت إلاا اإلألىماثٓلى صظت  انًمئىالا ؼاباث بُ٘ت لظّٛ امحا  .لياإلاط٣ع اإلآما٨ واألخابج اهٓو

ت مجال وهؿاق الخدكيم زاهيا: مً  شاٍو

ح  2:ن مً الخس١ُٟ َما ٓلى الىحى الخالئٌخبر م ا٨ وهٌاٞ الخس١ُٟ مً بحن أَم محسزاث ال ي جٜطظ هٓى

 *الخس١ُٟ ال٦امل؛

 *الخس١ُٟ الجعةي؛

  زاضة أًت ٕ ؤلا زًه وا جوسز للٔمل الصي ًؤ مح ر حؼاباث إًاض ٗالظاّٛ مح ٨ ًذى  َى الصي ال٦امل:الخس١ُٟ

ُه ٌؼخذسم ضأًه الشخص ي لظّٛ امحا ٌاٞ أوا٨ الٔمل الصي ٠ًىم  هاهُٟىز ٓلى  ًس محا يٛ ؼاباث   ٛو

اث ازض  ي فخٔاٚض ٓليها  وإلاحت الخٜاكُل ُٛما ٠ًىم به مً ٓمل ٛٔملُت الخس١ُٟ ابس أن جخ٠ُس مٔاًط ومؼخٍى

ي فت ىأػلىب الُٔ ًدب   مً الوطوضي أن  Ņُٜاث الٔسًسة للمؤػؼاث و٣ط  جم أكاٚ مها و الخايُل الخل

  يت الىطزاث ا ٓلى الُٜٔإلاؼاباث بٜحلها ما ٥ٌٔؽ ٓلى مُٕ الظّٛ امحا مٜطزاث الصي ٠ًىم بهادخُاض 

 . ملتها ادخباضاجهؿ

 اّٛ ل محُث ًر٠خلط ٓمح ٌاٞ أو مر ا٨ الخس١ُٟهَرى الصي ًخومً وهٕ ُٟىز ٓلى  :الخس١ُٟ الجعةي

ا  لظا ٠ىم بخس٠ُٟه مً ٟىابم إلاخاض ٟؼما مً أٟؼام اذًؼاباث ٓلى برٔى الٔملُاث زون َٗط ؤػؼت ٍو

ط زضاػخه  ٛٔس ٣خابخه هاةي ل٠لجطوج بطأي لخ ٌؼخٌُٕ اال  ههت ٛئٍ الظالػبُت  ل٥ً ي َصإلاحاا ثال وسج

ط ًبسي ضأًه   للخ٠ٍط

                                                           
اث املساحػت وجدكيم الخظاباث إلاؾاز الىظسي واملمازطت الخؿبيليت،محمس التهامي ًىاَط  مؼٔىز كس٠ًي   1 ؛ 20ق؛ 2006؛3يجامُٔت  الجعابط  ال زًىان اإلاٌبٓى

 .21ق
   48؛47ق؛ 2002؛تالجامُٔت؛ ملط؛ ؤلاػ٥ىسٍض؛ الساض ألاطع الػلميت والػمليت ملساحػت الخظاباثمحمس ػمحر اللبان؛ ٓبس هللا َال٨؛  2
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 الفطل ألاول                              إلاؾاز املفاهيمي للخدكيم املالي 

ؼخحؼً  اّٛ مح نحي ببا٢ اجٜاٞ أو ٠ٓس ٣خاىْى مً الخس١ُٟ أن ٦ًىن َىي َصا الفحى٨ ما ٟام بٜحله  َو

 .الخس١ُٟم ا٨ ن حسوز و حو ؤػؼت إلاؼاباث والظا

ت جىكيذ الخ زالثا: مً  دكيمشاٍو

حن َما الخسُٟ ت الى أهىاْ الخس١ُٟ وهمحز بحن هٓى   والخس١ُٟ النهاةي ١ اإلاؼخمط ًم٥ً أن هىِط مً َصٍ العاٍو

 :٠ا لإلاا ىتَى الخس١ُٟ الصي ًخم ٓلى مساض الؼ الخس١ُٟ اإلاؼخمط البا ما ًخم ٛو ٠ا  سز مؼبحمم ي مج ظ هار بالُت ٗو

اث إلاؼاباث والسٛاجط الظمٕ هطوضة إحطاء جس١ُٟ  دط بٔس إٟٜا٨ ا حاػبُت  وشل٧ بُ٘ت الخح١٠ مً الدؼٍى

ؼاباث أو مؼآسًه ٓلى أن لظاّٛ امح امج بىاػٌتهر بٜص الخامُت  ٍولخالُت اإلآساز ال٠ىابم ا  ظمت ال ال تنهابُال

ت ما م مً ٓمل ه ٓملامج الصي برهي الفًؤزط  اْلم طز  ط اإلاؼخماء الخس١ُٟ ىأز و صل٧ م٥ً مٔٛط امج هٓلى بط  الًا

 الخس١ُٟ

  لب ج٠سم إلاا ىتَى الخس١ُٟ الصي ًخم بٔس اؿتهاء الؼ النهاةي:الخس١ُٟ ْى ىأن َصا ال ال   إالظؼاباثالُت ًو

  - :معاًا جخ لي ُٛما ًلي

 ًٜحلها؛ ي ٓمله زون أن ًٌالب بالسٛاجط والىزاب١ اللى ؼاباث إلظاّٛ امح اهلطاٚ*

ٜٓسم اػخٌآت *  إهاٛت أو حصٚ أي ش يء مً السٛاجط حناإلاُى

ت الجهت التي جلىم بػمليت الخدكيم ًزابػا: م  شاٍو

حن َما: ج٠ؼُم الخس١ًُٟم٥ً  ت الى هٓى  مً َصٍ العاٍو

 *الخس١ُٟ الخاضجي؛

 ؛السادلي *الخس١ُٟ

  للجهت اإلاؼحرة للمؤػؼت مً  بىاءا ٓلى الاحخُاحاث اإلاتزاًسة َصا الىْى مً الخس١ُٟ الداخلي: ظهسالخدكيم

ابت السادلُت بُ٘ت الظلى٨ ٓلى مٔلىماث ح٥ٔؽ  أحل ٛحم البُاهاث والسجالث اإلاحاػبُت وج٠ُُم هِام الٟط

خذص ٓلى أػاػها   ٟطاضاث.الىهُٔت الظ٠ُ٠ُت ٍو

٥ُحن الخس١ُٟ السادلي ٓلى اهه" وـاي ج٠ُُمي مؼخ٠ل ًيـ  زادل  ٓٚط م مٕ اإلاطاحٔحن السادلُحن ألامٍط

ابم ما٨ إلاطاحٔت الٔملُاث ٣ذسمت لإلزاضة وهي وػُلت ٟض ت حٔمل ٓلى ُٟاغ وج٠ُُم ٛٔالُت ُىِمت ألٓا ت إزاٍض

ابت ألادطي   1"وػابل الٟط

ُٜتالخس١ُٟ السادلي "ٓلى اهه ٦ًىون زادل  ETIENNEٓٚط مؼخ٠لت للخ٠ُُم السوضي للٔملُاث  اإلاؤػؼت ُو

ت الٔامت"  2للالح اإلاسًٍط

                                                           
 23؛ص0111؛عمانانعمراث ادمذ صانخ ؛انمراجعت انذاخهُت ؛ االطار انىظرٌ وانمذتىي انسهىكٍ ؛دار انىشر نهىشر وانتىزَع 1

2 ETIENNE,B L’audit interne pourquoi et comment ,les éditions d’organisation ,France ,1989,p20. 
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ىٚ ٓلى مً دال٨ الخٍٔطٝ ًِهط  طاٚ زادل اإلاؤػؼت مً احل الٟى لىا بان الخس١ُٟ السادلي ٠ًىم  ها ألًا

 الى٠اي الخالُت:

ابت السادلُت-  ؛زٟت أهِمت الٟط

ابٝ-   ؛ُٟاغ زضحت ال٥ٜاءة ال ي ًخم  ها جىُٜص الُى

 دىساث اإلاحاػبُت؛ٛحم ٤اٛت السجالث والبُاهاث واإلاؼ-

 ؛حماًت أكى٨ اإلاؤػؼت-

 : داضحُت حهت هي وال ي الخس١ُٟ  بٔملُت ج٠ىم ال ي للجهت جبٔا الخس١ُٟ مً الىْى َصا ءحا الخدكيم الخازجي 

ٚى اإلاحاػبُت والسجالث البُاهاث  ٛحم  هسٚ اإلاؤػؼت  ًٓ الاػخ٠ال٨ جمام مؼخ٠لت محاًسة  ٓلى والٟى

ابت هِام ج٠ُُم  المتوػ وصظت كسٞ حى٨  محاًس ٛ ي ضأي إبساء إلى شل٧ بٔس الخالق زم السادلُت الٟط

 اإلالساُٟت كُ٘ت ٓليها  هٜاء وشل٧ اإلاؤػؼت  لخل٧ اإلاحاػبي الىِام ًٓ الىاج ت اإلاحاػبُت اإلألىماث

ٞ   لُت مؼآسة في زوضَا لٔب مً ًم٥نها ح   ما  بسضحت  ٓلى ومؼخٔملها مىخ ها للالح بٜٔالُت لخٔمل الؼى

 1.ػىاء حس

   الخدكيم فالثالث: أهدااملؿلب 

خيٌؼخٌُٕ الباحث في الخ الخس١ُٟ ومومىهه اإلانهي أن ًالحّ الخ٘حر الهابل الصي ًطأ ٓلى الاَساٚ  ألَساٚ ٌىض الخاٍض

ًىحس في السٛاجط والسجالث مً أدٌاء او  ٟس ال٣دـاٚ ماو الخالي اإلاومىن ٠ٛسًما ٤اهذ ٓملُت الخس١ُٟ م طز وػُلت 

ان 1897ال٠واء ؤلاه لحزي كطاحت ٓام ٗف وجالٓب وجعوٍط ول٥ً َصٍ الىِطة لٔملُت الخس١ُٟ ح٘حرث ٓىسما ٟطض 

حاػىػا أو  لِؽ َسٛا مً أَساٚ ٓملُت الخس١ُٟ واهه لِؽ مٜطوها في اإلاس١ٟ أن ٦ًىن  وألادٌاءا٣دـاٚ ال٘ف 

ى ٌـ٧ في ما ٠ًسم  ا ٍو ب ٓلى اإلاس١ٟ أن ًبسأ ٓمله َو ى  إلُهبىلِؼُا ػٍط ٥صا ًم٥ً حـبُه اإلاس١ٟ َو مً بُاهاث َو

   طاػت ال بال٦لب البىلِس ي الصي ًخ٠ٔب اإلا طمحن "٠ًىم بمهمخه "ب٦لب الظ

ه مً                 ٣صل٧ ٤ان َسٚ الخس١ُٟ ٟاكطا ٓلى الخ ٣س مً السٟت الظؼابُت للسٛاجط  و السجالث وما جحٍى

بُاهاث ومٌاب٠ت ال٠ىابم اإلاالُت مٕ جل٧ السٛاجط والسجالث زون إبساء ضأي ٛ ي محاًس حى٨ أ٣ثر مً شل٧ ول٥ً َصا 

 .لهسٚ أًوا ٟس ح٘حر ا

 للسٛاجط والسجالث وإكساض إبساء ضأي ٛ ي محاًس   مىِمت اهخ٠ازًتحُث أكبح مً واحب اإلاس١ٟ ال٠ُام باإلاطاحٔت 

ٍط الصي ٠ًسمه للمؼاَمحن )أو مً ٟام     هدُ ت ٛحله. ًٓ بخُِٔىه(ًومىه في ج٠ٍط

م٥ً بىحه ؤلاحما٨ حلط ألاَساٚ الخ٠لُسًت للخس١ُٟ في هىاة ٓسة  : ٍو

  ط مسي الخ ٣س مً صظت البُاهاث اإلاحاػبُت اإلاثبخت في زٛاجط اإلاـطوْ وسجالجه وج٠ٍط

خماز ٓليها  ؛الٓا

  الظلى٨ ٓلى ضأي ٛ ي محاًس حى٨ مٌاب٠ت ال٠ىابم اإلاالُت إلاا َى م٠ُس بالسٛاجط

 ؛والسجالث

 ٚ؛ما ٟس ًىحس بالسٛاجط مً ٗف ا٣دـا 

                                                           
 .39   ق2011  مٌبٔت معواض  الىازي  الجعابط  ي  املساحػت الداخليتمؼٔىز كس٠ًي  أحمس ه٠اض   1
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 املفاهيمي للخدكيم املالي    إلاؾاز            الفطل ألاول                                

  اضاث اإلاس١ٟ اإلاٜاحئت للمـطوْ وجسُٓم ١ ٍظ ج٠لُل ٛطق ألادٌاء وال٘ف ًٓ ًٍط

ابت السادلُت اإلاؼخذسمت لسًه  أهِمت الٟط

 اَمها:أما الُىم ٛخٔسث ٓملُت الخس١ُٟ الى أَساٚ وأٗطان أدطي      

 ٓلى ما ح٠٠خه مً أَساٚ  وزضاػت مطاٟبت الخٌٍ ومخابٔت جىُٜصَا والخٔط  -أ ٚ

  .ألاػباب ال ي حالذ زون الىكى٨ إلى ألاَساٚ اإلاحسزة

 ما٨ باليؼبت إلى  -ب   .مؼتهسٛا منها نما ٤اج٠ُُم هخابج ألٓا

 ٣ٜاًت إهخاحُت مم٥ىت في حمُٕ  ال٠واء ٓلى ؤلاػطاٚ مً دال٨ جح١ُ٠ أٟص   -ج

  .هىاحي اليـاي

 اَُت ألٛ-ز   .اإلا خمٕطاز جح١ُ٠ أٟص   ٟسض مً الٛط

 ٌ- جذُٜى دٌط الخس١ُٟ وشل٧ للٔى ت ج٠سًط  زاض ٓملُت الخس١ُٟ ٓلى الٔمُل أو

 اإلايـ ث محل الخس١ُٟ

 السكابت الداخليت  مالثاوي: هظااملبدث 

ابٝ الدؼُحر في اإلاؤػؼت حُث ٌٔخمس ٓليها اإلاس١ٟ الخاضجي ال ه ا ابت السادلُت مً اَم الُى ٓمله ٛى احه  ظ حٔخبر الٟط

ْى في مذالٜاث و الخالي ٛـل  ٌٔخمس ابت حُس واي دلل او ٟلىض  ٌؼمح بالٟى ٓلى مسي ٛٔالُخه في جلمُم هِام ٟض

 ٓملُت الخس١ُٟ 

ابت السادلُت  ألاو٨: مٜهىماإلاٌلب   واَمُخههِام الٟط

ابت السادلُت هدُ ت الٔسًس مً ألاػباب لٔل أَمها ال خٌىض َىا٢ الٔسًس مً الخٌىضاث ال ي حسزذ في مٜهىم الٟط

ابت السادلُت لومان جح١ُ٠  الاٟخلازًت واهٜلا٨ال٥بحر في  جم اإلاـطوٓاث  ازة الاَخمام بالٟط اإلال٥ُت ًٓ ؤلازاضة أو ٍظ

ٝ اإلاخاحت ٣ماًلي ٨ وػىحاو  .اإلاخاحتالاػخ٘ال٨ ألامثل للمىاضز الاٟخلازًت   :إٌٓاء اَم الخٔاٍض

ف  ىيياللاهىهين  لجىت إلاحساءاث املساحػت الخابػت ملجمؼ املداطبينحػٍس  : AICPA نألامٍس

ابت السادلُت  اإلاخبٔت زادل  وؤلاحطاءاثٓلى أهه :" هِام م٦ىن مً الخٌت الخىُِمُت والٌٞط ٓٚط اإلأهس هِام الٟط

ٜحن  اإلاؤػؼت  هسٚ حماًت أكىلها  ومطاٟبت زٟت اإلألىماث اإلاحاػبُت  وظٍازة ال٥ٜاءة  والخ ٣س مً جٌب١ُ اإلاُى

 1. ".ؤلازاضة اللازضة مً للخٔلُماث وال٠ىاهحن 

ف هظام السكابت الداخليت خظب مجمؼ الخبراء املداطبين بفسوظا   :حػٍس

ابت السادلُت   1"" م مْى الوىابٍ ال ي حؼاَم في الخح٥م في اإلاؤػؼتهي:الٟط

                                                           
1
حامٔت 3حامٔت بابل للٔلىم ؤلاوؼاهُت  ْ     م لت«ي خماًت أضىل وأمىال املىظمت دزاطت جؿبيليت في حامػت بابلدوز السكابت الداخليت ف»ؤمت ٤اُم حؼحن  أحمس محؼً حؼً   

 91ق.:2008بابل  الٔطاٞ   
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 الفطل ألاول                             الاؾاز املفاهيمي للخدكيم املالي 

ف هظام السكابت الداخ   :ليت خظب الهيئت الدوليت للخدكيمحػٍس

ابت السادلُت ًحخىي ٓلى الخٌت الخىُِمُت  وم مْى الٌٞط و  ت  بُ٘ت  ؤلاحطاءاثهِام الٟط اإلاٌب٠ت مً ًٚط اإلاسًٍط

حـمل احترام الؼُاػت  ألاَساٚ  َصٍ للٓما٨اإلاطػىمت لومان إم٦اهُت الؼحر اإلاىِم و الٜٔا٨  ألاَساٚزٓم 

ت ذ اإلاؼخ٘ٞط في وألادٌاء  ا٣دـاٚ ال٘ف ٨ ألاكى   حماًت ؤلازاٍض   جحسًس مسي ٣ما٨ السٛاجط اإلاحاػبُت  و٣صل٧ الٟى

 اإلالساُٟت.اإلاحاػبُت شاث  4إٓساز اإلألىماث 

ف هظام السكابت الداخليت خظب مفهىم    (COSO) لجىت:حػٍس

ابت السادلُت ٓلى أهه: " ٓملُاث جخ زط بم لؽ إزاضة اإلاؤػؼت  ذ اللجىت هِام الٟط ً وألاٛطاز وؤلازاضةٓٛط      في  آلادٍط

 ألاَساٚ الخالُت: جح١ُ٠ اإلاؤػؼت حى٨ مٌل١ ولِؽ ج ٣ُس  م٠ٔى٨ اإلاؤػؼت وال ي ًخم جلمُمها لخٌٔي ج ٣ُسا 

a. 1-خماز ٓلى ال٠ىابم اإلاالُت؛  ؤلٓا

b. 2-ٔالُت الدـُ٘ل؛  الخح١٠ مً ٣ٜاءة ٛو

c. 3-2الخح١٠ مً ؤلالتزام بال٠ىاهحن واللىابح؛ 

ٝ الهُئاث  ػىحاو٨  بٔس الخٌٞط إلى    ٝاالخٔإلى أبطظ  ؤلاؿاضةأَم حٔاٍض َصا  والباحثحن في باأل٤ازًمُحنالخاكت  ٍض

         اإلا ا٨:

ف   : ألاول الخػٍس

ت مً الىِم والخٔلُماث وال٠طاضاث واللىابح اإلاىِمت  ابت السادلُت ٓلى أهه :" م مٓى في الىحسة  للٓما٨ٌٔٚط هِام الٟط

ت اب ؤلازاٍض  3. "ت  والىػابل اإلاخاحت لظماًت أمىا٨ اإلاؤػؼتوأػالُب الٟط

ف الثاوي  : الخػٍس

ابت السادلُت ٓلى ٜي  دخلاكاثالا وأهه :" هِام داق بخىظَٕ الٔمل  ًم٥ً حٍٔطٝ هِام الٟط واإلاؼؤولُت بحن مُى

ٝ  دط  ألاٟؼاماإلاؤػؼت مً  ٝ بىاػٌت مُى   .اإلاذخلٜت بحُث جطاٟب أٓما٨ اإلاُى

ف الثالث  : الخػٍس

ابت السادلُت ٓلى أهه :" هبٍ ٓام ٌٔٚط هِ   ؤلاحطاءاث واحترام  خثا٨الامللدؼُحر اإلاىحه للمؤػؼت  هسٚ ام الٟط

  . "ال ي جؤزي إلى مبازا جح١ُ٠ الث٠ت ؤلاحطاءاثال٠ىاهحن واللىابح  و٣صل٧ 

ابت السادلُت َى ٓباضة ًٓ الخٌت الخىُِمُت اإلاىهٓىالمً د ت مً ًٚط إزاضة ٨ ما ػب١ ًم٥ىىا ال٠ى٨ ب ن هِام الٟط

ت مً  ت ؤلاحطاءاثاإلاؤػؼت وحـمل حمُٕ ٓملُاتها  وم مٓى  واإلاحاػبُت والخىُِمُت ال ي تهسٚ إلى حماًت أكى٨  ؤلازاٍض

 

                                                                                                                                                                                                                 
1
 55ق‘2008  زاض اإلاحمسًت الٔامت  الجعابط الخدكيم إلادازي وجأهيل املإطظاث الطغيرة واملخىطؿت في الجصائسٓبس الطحمان بابىاث  هاكط زازي ٓسون   

2
 52ق ،‘السكابت واملساحػت الداخليت الخدًثت‘ مطحٕ ػب١ ش٣ٍط 

اإلا مىن  الٔطاٞ    حامٔت»م لت ٤لُت اإلا مىن  ،«مدي التزام شػب السكابت والخدكيم الداخلي في الجامػاث الخىىميت باملػاًير املهىيت الخدًثت»ٛساء ٓبس اإلا ُس كباض  3

 71ق.2012 
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 املفاهيمي للخدكيم املالي إلاؾاز                          الفطل ألاول          

ٔاث واللىابح   الالتزاماإلاؤػؼت  وهمان  إلى جح١ُ٠ أٓلى مؼخىي مً ال٥ٜاءة والٜآلُت  با هاٛتبال٠ىاهحن والدـَط

تهاوان جح١ُ٠ أَساٚ اإلاؤػؼت ل٘طن هما  .ػخمطاٍض

 
 
  أهميت هظام السكابت الداخليت -زاهيا

ابت السادلُت أَم ت مً الٔىاكط وال ي جخمثل ُٛما ًليَمُت في م ُت بال٘ت للمؤػؼت  وجخمثل َصٍ ألا لىِام الٟط  1:مٓى

 خومً جحسًس  ؤلازاضي و٨ مً ٓىاكط اليـاي ًمثل الخذٌٍُ الٔىلط الطبِؽ ألا  :الخخؿيـ في اإلاؤػؼت ٍو

ُت ٓلى مؼخىي  ألاَساٚالطبِؼُت للمؤػؼت بلٜت ٓامت  وجحسًس  ألاَساٚ اإلاذخلٜت  وألاٟؼام ؤلازاضاثالٜٓط

 .ػؼت الطبِؼُتوال ي حؼاَم في جح١ُ٠ أَساٚ اإلاؤ 

 خومً الخىُِم إٓساز وجلمُم اله٦ُل الخىُِمي للمؤػؼت  وجحسًس اإلاؼؤولُاث والؼلٌاث  :الخىظيم ٍو

ما٨إلى جىُِم  با هاٛتاإلاذخلٜت باليؼبت ل٦ل مؼخىي إزاضي زادل اإلاؤػؼت   اإلاذخلٜت في  وألاوـٌت ألٓا

 - .اإلاؤػؼت

 ما٨ت واللىابح اإلاىِمت وحهسٚ إلى وهٕ وجحسًس الخٔلُماث اإلاذخلٜ :الخىحيه حمُٕ الٔاملحن في  إبالٗهامٕ  أٓل

ُت أليـٌت أٓما٨ اإلاؤػؼت  اإلاؤػؼت  إضؿاز الٔاملحن أوا٨ً ٨ ب و٨ بما ًح١٠ األهساٚ الطبِؼُت والٜٓط

ٔالت ٠ت ػلُمت ٛو  - بٌٍط

 سدل في هٌاٞ :إلاشساف ٕ الخىحيهاث واإلاهام  هسٚ إػساء الىلابح ووه الٔما٨ٓلى أزاء  وؤلاؿطاٚاإلاخابٔت  ٍو

 .ألادٌاءأو  الاهحطاٛاثإلاىٕ ج٥طاض  الالظمت

 ت اإلاذخلٜت   :السكابت والخلييم ابت أزاء الٔاملحن وج٠ُُم أزاء اإلاؼخىٍاث اإلساٍض خومً ٟض إلى ٛحم  با هاٛتٍو

ط ٓنها ٓما٨ واإلاهام وج٠ُُم الىخابج وإ  . ٓساز الخ٠ٍط

  أهىاع هظام السكابت الداخليت املؿلب الثاوي:   

حخىي ٤ل هْى ٓلى م مىٓت مً ً ابت السادلُت إلى زالثت أهىاْ ٍو والخسابحر ب٘طن  ؤلاحطاءاثم٥ً ج٠ؼُم هِام الٟط

ابت السادلُت ٣ما ًلي جح١ُ٠ ابت السادلُت بـ٦ل ٓام. وجخمثل أهىاْ هِام الٟط  :أَساٚ هِام الٟط

ت -1-    :إلاداٍز

م وجىمُت الىىاحي الدـُ٘لُت وحشجُٕ الٔاملحن ٓلى والىِم والخٌٍ ال ي جخٔل١ بٜحم وج٠ٍى ألاػالُبوجخومً 

ال٠لىض واٟتراة أهجح الؼبل لظلها وجالٜي حسوثها ه اإلاذالٜاث أوحبخٌب١ُ الؼُاػاث والخٔلُماث وحشخُم  الالتزام

ابت 2 . المؼخ٠ب توجخ٦ىن الٟط  :1مً وػابل مخٔسزة وهي ؤلازاٍض

                                                           
 231ق‘228ق‘2  زاض اإلاؼحرة لليـط والخىظَٕ  ٓمان  ألاضزن  يغلم جدكيم الخظاباث الىظسي ًىػٝ ٤لبىهت  ٓمط محمس ظض٠ٍاث   ضأٛذ ػالمت محمىز  أحمس1

اث باطخخدام مػاًىت الطفاث بدث جؿبيلي في»ػامت َازي حمىزي  كهباء ٓبس ال٠ازض أحمس   2 م أهظمت السكابت الداخليت غلى املشتًر  مػهد إلادازة السضافت جلٍى

 .295  ق2013  حامٔت ب٘ساز الٔطاٞ 97م لت ؤلازاضة والاٟخلاز  ْ»
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ت؛-  اإلاىاظهاث الخ٠سًٍط

 حؼاباث الخ٦لٜت؛ - 

ط  -   ؛ؤلاحلابُتالخ٠اٍض

ط  -   ؛ألازاءج٠اٍض

ابت ٓلى الجىزة؛ -   الٟط

ٜحن -  ب اإلاُى  بطامج جسٍض

ابت  توللٟط ت مً اإلا ؤلازاٍض  :2بازا وال ي جخمثل ُٛما ًليالٜٔالت م مٓى

ابت ًبُٔت اليـاي واحخُاحاجه؛   أن ح٥ٔؽ الٟط

ابي أن ًبلٙ ًٓ  -  ت؛ الاهحطاٛاثً ب ٓلى الىِام الٟط  بؼٓط

ابت  -  ما٨ًبحن هِام الٟط  الخصظُحُت؛ ألٓا

  .ألازاءً ب جعوٍس اإلاطؤوػحن بخ٘صًت ٥ٓؼُت ًٓ  - 

  : املداطبيتالسكابت 2 -

اث اإلاحاػبُت اإلاثبخت في السٛاجط  وؤلاحطاءاثُت و٤اٛت وػابل الخيؼ١ُ وحـمل الخٌت الخىُِم الهازٛت إلى ادخباض ال٥ـٛى

ىا٢  الآخمازوالظؼاباث  وزضحت  ابت السادلُت إلى جح١ُ٠ َسفي الظماًت والسٟت. َو ٓليها  وحهسٚ الجاهب اإلاحاػبي للٟط

ابت اإلاحاػبُت منها 2وػابل    3:مخٔسزة للٟط

 عزوج؛هِام ال٠ُس اإلا-

ابت الظؼاباث؛ -   ٟض

ً اإلاطاحٔت السوضٍت؛ -   إجباْ مىاٍظ

 إجباْ هِام اإلالازٟاث؛ - 

ٝ مؼؤو٨؛ -   آخماز ُٟىز الدؼىٍت مً مُى

 ؛زاضة بالبُاهاث اإلاحاػبُت واإلاالُت بلٜت زوضٍتإمساز ؤلا  - 

                                                                                                                                                                                                                 
م ٤اُم  ضظاٞ كازٞ ضظاٞ   1 ت جط ُت  دوز املدكم في دزاطت وجلييم هظام السكابت الداخليت وأزسه في جددًد حجم غيىت الخدكيم»حاجم ٣ٍط )زضاػت جحلُلُت في مسًٍط

 ) ت  ْ    اإلا لت الٔطاُٟت للٔلىم «محاِٛت الى ٝ ألاؿٚط   .126ق 2012حامٔت ٣ط الء  الٔطاٞ  33ؤلازاٍض
 .24ق2013الٔطاٞ الترار حامٔت ٤لُت 23  م لت ٤لُت الترار الجامٔت  ْ  «السكابت الفاغلت ودوزها في جدليم الىمى الاكخطادي»بـحر ٓبس الٔباغ محمس البُاحي   2
3   ٝ ىضة ٛوُلت  ب٠ت الـٍط تدوز هظام السكابت الداخليت في ه»بًى ت والاٟخلازًت  م لت اإلاث   للٔلىم ،«شف وزضد املخاؾس الائخماهيت في البىىن الخجاٍز ؤلازاٍض

 248 ق2015 حامٔت اإلاث   الٔطا1ْٞ
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  :هظام الػبـ الداخلي

٠ًلس بالوبٍ السادلي شل٧ الىِام اإلاىهْى وما ًطجبٍ به مً وػابل أو م٠اًِؽ تهسٚ إلى هبٍ ٓملُاث 

ٝ  دط  ٝ ًطاحٕ بىاػٌت مُى ٠ت جل٠ابُت مؼخمطة  وشل٧ ب ٔل ٓمل ٤ل مُى لومان حؼً  اإلاؤػؼاث ومطاٟبتها بٌٍط

ال٘ف وحـمل حمُٕ وػابل الخيؼ١ُ وؤلاحطاءاث الهازٛت إلى حماًت أكى٨ اإلاؤػؼت مً  .ػحر أٓما٨ اإلاؤػؼت

 .1الادخلاكاث  ولخح١ُ٠ شل٧ ٌٔخمس ٓلى ج٠ؼُم الٔمل مٕ جحسًس والادخالغ

 زاهيا: مىىهاث هظام السكابت الداخليت 

ابت السادلُت  وجخمثل م٦ىهاث هِام (ٟس أٓسث م مى ٣COSOما أؿطها إلُه ػاب٠ا ٛئن لجىت) ٓت مً اإلا٦ىهاث الطبِؼُت لىِام الٟط

ابت السادلُ  :2ُٛما ًلي تالٟط

ابت؛-   بِئت الٟط

 ج٠ُُم اإلاذاًط؛ -

 الاجلا٨ واإلألىماث؛ -

ابت؛ -  أوـٌت الٟط

 .اإلاخابٔت -

 السكابت أوال: بيئت

ابُت ألازط اإلاخ مٕ لالج اٍ الٔام واز اض٢ و  اث م الؽ إزا اضث اإلاؤػؼاث ومال٣ها ٓلى جحسًس جمثل البِئت الٟط جلٛط

ابُت أػلىب الخىُِم  ابت اإلا٠طضة  وجوٕ البِئت الٟط ع أو الخذُٜٝ مً ٛٔالُت هِم الٟط ابي  وحٍٔع وجؤزط في الى ي الٟط

ابُت أ لى جحسًس الؼُاػاث وؤلاحطاءاث للخمؼ٧  ها  وجمثل أًوا َسٚ اإلاس١ٟ ٓىس ٛهم البِئت الٟط ن للٔاملحن  ٓو

ابت  اتها بذلىق أَمُت هِم الٟط ٦ًىن ٟازضا ٓلى ج٠ُُم اج اٍ ؤلازاضة ولجان الخس١ُٟ وم لؽ ؤلازاضة واز اض٣ها وجلٛط

ٜحن وػلى٣هم  أ  السادلُت ومسي الخ ٣ُس ٓليها ذها  وجؤزط ٓلى و ي اإلاُى ابُت جخ زط بث٠اٛت إلاؤػؼت وجاٍض ن البِئت الٟط

 :3الخالُت وحـمل الٔىاكط الطبِؼُت

 جزاَت وال٠ُم ألادالُٟت؛ال -

 الالتزام بال٥ٜاءة؛ -

 م لؽ ؤلازاضة/لجىت الخس١ُٟ؛ -

 ؛ٛلؼٜت ؤلازاضة والىمٍ الدـُ٘ل -

                                                           
بت  ٓبس الهازي اسظ١ اإلالطي   1 ١ُ ملٌٜ  أبى ٟض  .106ق  105ق  2014 1  زاض ال٥ىسي لليـط والخىظَٕ  ٓمان  ألاضزن  يجدكيم ومساحػت الخظاباثٛو
ت  الخدميت دزاطتجفػيل هظم السكابت الداخليت للخد مً ظاهسة الفظاد املالي وإلادازي في الىخداث »ُحاء ٓبس الخال١ ًحي  الب٦ْى  منهل م ُس أحمس  ٛ 2 هظٍس

 178  ق177  ق2012حامٔت ب٘ساز  الٔطاٞ  91والاٟخلاز  ْ   م لت ؤلازاضة  «جدليليت
ت    «الالىتروهيتالسكابت الداخليت في ظل بيئت الخجازة دوز هظام  فػيلج» ػا٣ط ُاَط ٓمط أمحن  3 حامٔت ٣ط٤ى٢  1  والاٟخلازًتم لت حامٔت ٣ط٤ى٢ للٔلىم ؤلازاٍض

 149ق2012الٔطاٞ    
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 ُمي ؛اله٦ُل الخىِ -

 جحسًس اإلاؼؤولُاث وجٜىٍى اللالحُاث؛

ت وجٌب٠ُها -  ؛الؼُاػت اإلاخٔل٠ت باإلاىاضز البـٍط

ابت هي ال ي جىِم وجحسز ؤلاحطاءاث زادل اإلاؤػؼت وج٠ىم بخحٜحز الٔاملحن  مً دال٨ ما ػب١ ًخطح لىا ب ن بِئت الٟط

 لخ زًت أٓمالهم بئج٠ان

 جلييم املخاؾس - لثازا

ا أو تهسًسا لخح١ُ٠ أَساٚ اإلاؤػؼت. وهي ٓملُت ج٠ُُم اإلاذاًط  جمثل ٓملُاث الخٔامل مٕ اإلاذاًط ال ي حـ٦ل دٟط

 .1جخومً جحسًس وجحلُل وجذمحن أو ج٠ُُم اإلاذاًط اإلاالبمت

ابت وال ي جمثل احخما٨ مطجبٍ ب ن هِام  ابت السادلُت بلٜت ٓامت مذاًط الخس١ُٟ ومذاًط الٟط حسز هِام الٟط ٍو

ابت السادلُت ػِؼ ابت السادلُت مح للدٌاء واإلاذالٜاث أن جحسر ول٥ً ًخمالٟط ١ ٦َُل الٟط  .2ا٣دـاٛها ًٓ ًٍط

3:ٓبر الخٌىاث الخالُت(COSO) وجمط ٓملُت ج٠ُُم اإلاذاًط حؼب مطحٕ
 

 جحسًس اإلاذاًط؛-

 جحلُل اإلاذاًط؛ -

 ج٠ُُم زضحت ج زحر الخٌط ٓلى اإلاؤػؼت؛ -

 ؛٠ُمتجحسًس ٣ُُٜت الاػخ ابت للمذاًط اإلاحسزة واإلا -

ت مً الخٌىاث ال ي حؼآس اإلاؤػؼت  و لٜت ٓامت حٔخبر ٓملُت ج٠ُُم اإلاذاًط ٓملُت حس مهمت إش ج٠ىم ٓلى م مٓى

ٞط مٔالجتها و٣ُُٜت ١ جحسًس اإلاذاًط ًو  جٜازحها مؼخ٠بال ًٓ ًٍط

 
 
 الاجطال واملػلىماث -زالثا

اض العم ي ًخٔل١ َصا الجعء بالخ ٣ُس ب ن اإلألىماث اإلاالبمت ٟس جم جحسًسَا و  الؼٌُطة ٓليها واًلالها بالـ٦ل وؤلًا

اإلاىاػبحن  بحُث ًخم٥ً ألاٛطاز مً إه اظ وجحمل واحباتهم ومؼؤولُاتهم بٜآلُت. وحـمل َصٍ الىاحُت وحىز هِام 

اجلا٨ ٛٔا٨ زادل اإلاؤػؼت وداضحها مٕ أًطاٚ مثل الع ابً واإلاىضزًً وحملت ألاػهم  و٣صل٧ الخٔامل مٕ البُاهاث 

وفي ج٠ُُم مسي مالبمت هِام اإلألىماث  ٛئهه ًيبغي   لُت وجل٧ اإلاخٔل٠ت باألحسار وألاوـٌت والِطوٚ الخاضحُتالساد

  4:ج دص الظؼبان ألامىض الخالُت ٓلى اإلاؤػؼت أن

ط الالظمت ًٓ أزاء اإلاؤػؼت ومسي جح٠ُ٠ها  - الظلى٨ ٓلى مٔلىماث )زادلُت وداضحُت(  وجعوٍس ؤلازاضة بالخ٠اٍض

  للَساٚ

                                                           
1
ت  ْ  م لت  ،«غلى أهداف السكابت خالت الشسواث الطىاغيت ألازدهيتCOSO إلؾازأزس هياول أهظمت السكابت الداخليت وفلا »ػلُمان ػىس الؼبْى    الجامٔت 2زضاػاث الٔلىم ؤلازاٍض

  109ق.2011ألاضزهُت  ألاضزن 
2

ت والاٟخلازًت  ْ  «أزس اطخخدام الخاطب إلالىترووي غلى أهظمت السكابت الداخليت»زامط محمس مهسي     178ق  2010الٔطاٞ  حامٔت ال٠ازػُت  4  م لت ال٠ازػُت للٔلىم ؤلازاٍض

.
3
 .٣ٍط   قػلُمان ػىس الؼبْى  مطحٕ ػب١ ش 

 . 152ق 151ػا٣ط ُاَط ٓمط أمحن  مطحٕ ػب١ ش٣ٍط  ق 4



19 
 

 الاؾاز املفاهيمي للخدكيم املالي                                     الفطل ألاول         

 الموضوعة؛
لتمكينيم من االضطالع بمسؤولياتيم  توفير معمومات لألشخاص المناسبين بتفصيل كاف وفي توقيت مناسب، وذلك -

 عالية؛بكفاءة وف
 تعديل نظم المعمومات )بحسب الحاجة( ؛ -
 ؛دعم اإلدارة لوضع نظام المعمومات الضرورية، وااللتزام بالموارد المناسبة -

 ويمكن القول بأن عنصر االتصال والمعمومات يؤثر ويتأثر بنظام المعمومات داخل
 لىالمؤسسة، حيث يجب أن يستجيب لكافة المعمومات الصادرة والواردة من وا

 .المؤسسة
 أنشطة الرقابة -رابعا

اإلجراءات الضرورية اتخذت من  تساىم أنشطة الرقابة في ضمان تنفيذ توجييات اإلدارة. ىذه العمميات تسمح بالتأكد من
الرقابة تتخذ عمى مستوى كل الييكل التنظيمي،  أجل التحكم في المخاطر التي يمكن أن تعيق تحقيق األىداف. أنشطة

وتشمل 1 والمقاربة وتقييم األداءات العممية، والفصل بين الوظائف ءات متعددة أكثر من المصادقة والتحقق،وتتضمن إجرا
 :2ما يمي

 اعتماد الموازنات التقديرية من قبل مجمس اإلدارة؛ -
 رفع تقارير أداء دورية لمجمس اإلدارة تبين األداء الفعمي مقارنًة مع الموازنات -

 التقديرية؛
من خالل كل ىذا نستنج بأن .ط رقابية لمنع األخطاء عند بناء أي نظام سواء كان ىذا النظام آليا أويدوياوضع ضواب -

 .االنحرافات إن وجدت وكيفية تصحيحيا عنصر أنشطة الرقابة يتمثل في تقييم النتائج واستخراج
 المتابعة -خامسا

مراقبة عناصر الرقابة من  يا عمى أساس مستمر، حيث إنإن أحد مسؤوليات اإلدارة ىي إنشاء رقابة داخمية والحفاظ عمي
وىي تشمل تقييم وتصميم عمل عناصر  طرف اإلدارة ىي عممية تقسيم لفاعمية أداء الرقابة الداخمية عمى مدى الوقت

 .3الرقابة

  :ويتم التوصل إلى المعمومات المتعمقة بالتوجيو والمتابعة من مصادر متنوعة وىي

 لداخمية الحالية؛دراسة الرقابة ا -
                                                           

 .57 ٓبس الطحمان بابىاث  هاكط زازي ٓسون  مطحٕ ػب١ ش٣ٍط  ق1
ت في جلييم أهظمت السكابت الداخليت وفم لجىت اغخماد همىذج الخلييم الراحي للمخاؾس السكابيت ومدي ئمياهيت جؿبيله في الخدمت وإلاهخاحي «زَحربمحمس ػمحر 2

ت  م لت ال٦ىث  ،«اللؿاع   .257ق2012حامٔت واػٍ الٔطاٞ للٔلىم الاٟخلازًت وؤلازاٍض
جلييم أهظمت السكابت الداخليت في وخداث كؿاع الخػليم الػالي دزاطت جؿبيليت في كظم السكابت والخدكيم الداخلي حامػت اللادطيت" »ٟاػم محمس ٓبس هللا البٔاج  3

ت  و ٤لُت الٔلىم الاٟخلازًت  80ق  2011ال٠ازػُت الٔطاٞ  ت  حام4ْٔؤلازاٍض
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 تقارير الييئات التنظيمية؛ - 
 التغذية العكسية من العاممين؛ -
 شكاوى العمالء؛ -

والضعف ومحاولة تصحيحيا من أجل  نظام الرقابة الداخمية، واستخراج أوجو القصورويشرح ىذا العنصر كيفية تقييم 
من خالل ما تم تناولو سابقا لمفيوم نظام الرقابة الداخمية ومكوناتو يتضح لنا جميا أن توفر نظام .تحقيق أىداف المؤسسة

 .عد المؤسسة في تحقيق أىدافياواداري جيد يساعد في تحقق األىداف المرجوة من ىذا النظام مما سيسا محاسبي

  هظام السكابت الداخليت: أهداف لثاملؿلب الثا

ابت السادلُت بالسضحت الا   ابت الٜٔال ولىحهسٚ هِام الٟط ٓلى حمُٕ ٓملُاث تفي مؼآسة إزاضة اإلاؤػؼت ٓلى جح١ُ٠ الٟط

ها جم جٌب٠ُها    وهماناإلاؤػؼت   ٣ما ٌؼ ى إلى جح١ُ٠  1ؼلُموال الصظُحبالـ٦ل مً أن ال٠طاضاث اإلاخذصة مً ًٛط

 :حيا

ط الىِام  - ابتًٛى ١ ٛطن الظماًت اإلاازًت الٟط الظماًت ال٦اُٛت إلاىحىزاث وممخل٦اث اإلاؤػؼاث اإلاذخلٜت  ًٓ ًٍط

ػىاء ٤ان  غال دخالا أو الوُاْ أو  ػخذسامالا اإلاـطوْ  وػىء ٗحر  ٨الاػخ٘المً  ألاكى٨ ت لجمُٕ ٓىاكط واإلاحاػبُ

 .2بؼىء أو حؼً هُت

ازة الث٠ت بالبُاهاث اإلاحاػبُت ح   ًم٥ً  - .  خمازٍظ تٓليها في ضػم الؼُاػاث واجذاش ال٠طاضاث  الٓا  .3ؤلازاٍض

ابت السادلُت جخمثل  (315 (٣ما حسز م لؽ مٔاًحر الخس١ُٟ والخ ٣ُس السولي في مُٔاض الخس١ُٟ السولي – .  أَساٚ الٟط

  :في

ُت ج٠سًم البُاهاث اإلاالُت؛.1  مىزٟى

 و٣ٜاءة الٔملُاث؛ لُتٛآ .2 

 .وألاهِمتلل٠ىاهحن  الامخثا٨ .3 

 

 

 

                                                           
1
Sedairia Zouhir, l’audit interne, mémoire de magister (non publié) en science de gestion, Université d’Oran Es-Senia, Algérie, 2012, p11. 

اوي  2 م أهظمت السكابت الداخليت في كؿاغاث وشازة»ه م ٓبس ٓلُىي ال٥ٓط ت الػامت لتربيت  جلٍى التربيت دزاطت جؿبيليت كظم السكابت والخدكيم الداخلي للمدًٍس

ت والاٟخلازًت  ْ  «اللادطيت  .124  ق2012حامٔت اإلاث    الٔطاٞ   4  م لت اإلاث   للٔلىم ؤلازاٍض
غيىت مً املطازف الخاضت  دت ظاهسة غظيل ألامىال بالخؿبيم غلىدوز هظام السكابت الداخليت في مياف»كام محمس ٓلي الُاوض   ٓلىبـطي ٓبس هللا اإلاـهساوي  أٟسم 3

 3.ق2012الٔطاٞ   حامٔت ب٘ساز  93  م لت ؤلازاضة والاٟخلاز  ْ  «في الػساق
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 املفاهيمي للخدكيم املالي  إلاؾاز                             الفطل ألاول         

 الػمل امليداوي  الثالث: مػاًير املبدث 

اء ب ٓباضة مٔاًحر الخس١ُٟحٔخبر   مؼؤولُاجه اإلاهىُت ٓىس جس١ُٟ ال٠ىابم اإلاالُت ًٓ إضؿازاث ٓامت حؼآس اإلاس١ٟ في الٛى

اض اإلأاًحر َصٍ  جمثل ت  اإلاىاػبت وال يالٔام الصي مً دالله ٠ًىم اإلاس١ٟ باػخذسام إحطاءاث الخس١ُٟ  ؤلًا ًطاَا هطوٍض

ساز لٔملُت الخسُٟفي  ط للجهت جحذ الخس١ُٟ. وجل٠   ١ واهتهاءحمُٕ مطاحل ٓملُت الخس١ُٟ  ابخساء مً ؤلٓا ب٥خابت الخ٠ٍط

٦ي للمحاػبحن  َصٍ اإلأاًحر ٟبىال ٓاما ومخٔاٚض ٓليها بحن اإلاحاػبحن واإلاس٠ٟحن  وهي جل٧ ال ي أوص    ها اإلا مٕ ألامٍط

 ال٠اهىهحن

 :م االث ضبِؼت هي زالروحـخمل َصٍ اإلأاًحر ٓلى 

 ملػاًير الػامتاملؿلب ألاول:ا

اجها جىكٝ  خلُت ال ي  الخس١ُٟ  ٣ماإلأاًحر باجها ٓامت ل٦ىجها حٔس إلا٠ابلت مٔاًحر الٔمل اإلاُساوي ومٔاًحر جىكٝ َصٍ ا

 ًلي:ً ب ان ًخحلى  ها اإلاس١ٟ الظؼاباث الخاضجي وجخ٦ىن مٔاًحر الٔامت مما 

 :املهىيتالػلمي والىفاءة  الخأهيلمػياز 1-1

اػٌت  خم أو الٜحم بى س١ُٟ اإلاخٔل١ بخ َُل اإلاس١ٟ ب هه ً ب أن ًخم مً اإلأاًحر الٔامت للخ ألاو٨ ٠ًط ي اإلأُاض 

م مً أن اإلأُاض ٟس ض٣ع في مومىهه ٓلى الجاهب  لى الٗط ب الٜ ي ال٦افي  والخبرة ٣مس١ٟ. ٓو أ خاق لسحهم الخسٍض

ى ج َُله الٔلم ال خٔل١ بالخ َُل اإلانهي للمس١ٟ  إاإلا ي  ومٌلبا أدط بٔس أهه ًٜترن أن َىا٢ مٌلبا أػاػُا ٟبل شل٧ َو

ى اػخمطاض ج َُله الٔلمي واإلانهي  1.شل٧ َو

 :الاطخلاللمػياز 1-2

٦ىن الا ألاػاػُت٨ أو الظُاز مً واحباث اإلاس١ٟ الػخ٠ش ٌٔس الا إ ٨ في ج٥ٜحر وفي ٓمل اإلاس١ٟ ٣ما ًيبغي أن الػخ٠  ٍو

ا ووأُٟا في هٜؽ الىٟذ إش ٌٔس اإلاس١ٟ دبحرا مؼخ٠الخ٠ػ٦ًىن الا   حاًسا.م ال٨ ُاٍَط

 :مػياز برل الػىاًت املهىيت املىاطبت والالتزام بلىاغد الظلىن املنهي1-3

خٌلب َصا اإلأُاض أن  حهسٚ َصا اإلأُاض إلى جحسًس اإلاؼؤولُت وهٌاٞ اإلاؼاءلت ػىاء اإلاهىُت أو ال٠اهىهُت لٔمل اإلاس١ٟ  ٍو

. و ما أن اإلاس١ٟ  هدُ ت ٠ًىم اإلاس١ٟ ببص٨ الٔىاًت اإلاهىُت اإلاىاػبت في ػبُل الىكى٨ إلى ٍط الخس١ُٟ ال ي ٌٔبر ٓنها في ج٠ٍط

بٔملُت الخس١ُٟ  ٛئن ٓلُه أن ًبص٨ الجهس اإلاىاػب في ٓملُت الخس١ُٟ  و ما  ٦ًىن مؼؤوال أمام الجهت ال ي ج٦لٜه

 .الجهت ًثبذ لخل٧ الجهت ٓسم ج٠لحٍر و الخالي ٓسم مؼؤولُخه ًٓ أي هطض ًم٥ً أن ًلِب جل٧ ًخم٥ً مً دالله أن

 
                                                           

ت ملط  اطاطياث املساحػت،محمس الـِـ ي: جم حا1  79 ق78 ق2007اإلا٥خبت الٔلٍط
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 الاؾاز املفاهيمي للخدكيم املالي                            الفطل ألاول                 

 : االستقاللمعيار 2-
ن المدقق كما ينبغي أ إذ يعد االستقالل أو الحياد من واجبات المدقق األساسية، ويكون االستقالل في تفكير وفي عمل

ومن الحاالت التي تؤدي إلى ، 1محايدا يكون االستقالل ظاىريا وواقعيا في نفس الوقت إذ يعد المدقق خبيرا مستقال
 :2اإلضرار باستقالل المراجع ما يمي

 وجود مصمحة مادية مباشرة أو غير مباشرة جوىرية في مشروع العميل؛ -
 مصمحة مالية فييا؛ و مديرا ألي ممتمكات يكون لمعميلإذا كان المدقق يعمل أمينا الستثمار أموال العميل أ -

مساىم رئيسي في مشروع العميل،  إذا كان لممدقق استثمارات مشتركة مع مشروعات العميل أو مع أي موظف أو مدير أو
 ثروة المدقق أو صافي ثروة مكتب التدقيق الذي ينتمي إليو؛ إذ كانت ىذه االستثمارات تتمثل جزءا ميما من صافي

 أن يكون المدقق مديرا أو موظفا بمشروع العميل أو يعمل مروجا لمنتجاتو؛ -
 .أن يكون مرتبطا بعالقة قرابة وثيقة بأي فرد يحتل منصبا ىاما في الوحدة التي يقوم بتدقيقيا -

 : المهنيةمعيار العناية 3- 
خٌلب َصا اإلأُاض أن  ال٠اهىهُت لٔملحهسٚ َصا اإلأُاض إلى جحسًس اإلاؼؤولُت وهٌاٞ اإلاؼاءلت ػىاء اإلاهىُت أو  اإلاس١ٟ  ٍو

. و ما أن اإلاس١ٟ  ٠ًىم اإلاس١ٟ ببص٨ الٔىاًت اإلاهىُت اإلاىاػبت في ػبُل الىكى٨ إلى ٍط هدُ ت الخس١ُٟ ال ي ٌٔبر ٓنها في ج٠ٍط

١ُ  و ما بٔملُت الخس١ُٟ  ٛئن ٓلُه أن ًبص٨ الجهس اإلاىاػب في ٓملُت الخسٟ ٦ًىن مؼؤوال أمام الجهت ال ي ج٦لٜه

 ًثبذ لخل٧ الجهت ٓسم ج٠لحٍر و الخالي ٓسم مؼؤولُخه ًٓ أي هطض ًم٥ً أن ًلِب جل٧ ًخم٥ً مً دالله أن

 .3الجهت

الٔىاًت اإلاهىُت  ومً اإلاالحّ أهه لخح١ُ٠ الٜابسة اإلاطحىة مً َصا اإلأُاض  ًخٌلب ألامط الخحسًس الىاضح إلاؼخىي 

ىاء مً حُث جحسًس مؼؤولُاث اإلاس١ٟ ج اٍ ال٠ىابم اإلاالُت وألادٌاء ال ي اإلا٠لىز مً َصا اإلاؼخىي  ػ طاظ اإلاٌلىب واب

٥ًدـٜها وال ي لم ٥ًدـٜها  أو مً حُث مسي وزضحت اإلاهاضة والخبرة اإلاٌلى ت في اإلاس١ٟ وال ي جخذص ٣ ػاغ لخٜؼحر 

خحن  ألاولى جحسًس َصا اإلأُاض. ومً الجهىز ال ي اجذصث في َصا اللسز  جحسًس مٜهىم الٔىاًت اإلاهىُت مً دال ٨ ظاٍو

 مومىن 

٠ها ػىٚ جؤزي اإلاهام اإلاٌلى ت مً اإلاس١ٟ في ُل  اإلاس١ٟ )معاو٨ اإلاهىت(  والثاهُت ؤلاٛلاة ًٓ الٔىاًت ال ي ًٓ ًٍط

 .4الِطوٚ البُئُت اإلاخٔسزة

 

                                                           
 .129ق2010حامٔت اإلاىلىض  ب٘ساز  الٔطاٞ   24  م لت اإلاىلىض  ْ  «الخىكؼدوز مػاًير الخدكيم في جلليظ فجىة »ٓمط ٓلي ٤امل السوضي  1

 .43  ق42ق  مسحؼ طبم ذهسه،ٓىن لبِب ٛخح هللا السًب   ظاجت الؼُس  ظاجت   2
از َاؿم الؼ٠ا  3 ت  ْ  م لت حامٔت ألاهباض للٔلى GAAS) «مخؿلباث الخدكيم البيئي في غىء مػاًير الخدكيم امللبىلت كبىال غاما،»ٍظ حامٔتألاهباض  7م الاٟخلازًت وؤلازاٍض

 303ق  2011الٔطاٞ 
 .82  قمسحؼ طبم ذهسهمحمس ػمحر اللبان  ٓبس هللا َال٨  4



23 
 

 الاؾاز املفاهيمي للخدكيم املالي                                الفطل ألاول             

 العمل الميداني()المهني األداء  : معاييرالمطلب الثاني 

ا مثل حمٕ أزلت ا  إن مٔاًحر الٔمل اإلاُساوي مخٔل٠ت بدىُٜص ٓملُت الخس١ُٟ وؤلاحطاءاث ال ي ٓلُه إه اَظ حَر والبراَحن ٗو

 :1وحـمل مٔاًحر الٔمل اإلاُساوي ما ًلي

؛خذٌٍُ الٔمل وجذلُم اإلاهام ٓلى اإلاؼآسًً وؤلاؿطاٚ ٓليهم ٓلى هحى مالبمً ب ال 

ُذ ومسي ابت السادلُت لخذٌٍُ اإلاس١ٟ وجحسًس ًبُٔت جٟى الادخباضاث ال ي ً ب  ً ب الخىكُل إلى ٛهم ٤اٚ للٟط

 ؛ال٠ُام  ها

ط أػاغ  لازٟاثً ب الظلى٨ ٓلى أزلت ال٦اُٛت مً دال٨ الٜحم واإلاالحِت والاػخٜؼاضاث وإضػا٨ م ح   ًخٛى

 ؛مىاػب للخىكل إلى ضأي ٛ ي في ال٠ىابم اإلاالُت محل الخس١ُٟ

 اإلشراف والتخطيط المناسب1 -

ؤلاؿطاٚ ٓليهم بـ٦ل  إن الٔمل الخس٠ُٟي ً ب أن ًذٌٍ له بلىضة ٤اُٛت وفي حالت وحىز مؼآسًً ً ب أن ًخم

للبُاهاث مثل كٔى ت إٓساز اإلاؼآسًً  ُ٘ل الال٥تروويصظُح  وجعزاز اللٔى اث ال ي جىاحه اإلاس١ٟ في حالت الدـ

اإلاطةي للٔملُاث  وب٘ى الىِط ًٓ ألاػلىب اإلاخبٕ في  و طامج ودٌٍ ٓمل إلاىاحهت بٔى الخحسًاث مثل اإلاؼاض ٗحر

أن ٠ًىم  هصٍ ؤلاحطاءاث الخذٌٌُُت  وأن ًحؼً ؤلاؿطاٚ ٓلى  مٔالجت البُاهاث اإلاحاػبُت  ً ب ٓلى اإلاس١ٟ

 2.ً بما ًح١٠ الخىُٜص الجُس لخٌتاإلاؼآسً

 األدلة والبراهين الكافية-2
 بساء ضأًه حى٨  إن ألازلت و طاَحن ال ي ً مٔها اإلاس١ٟ أزىاء ٓملُت الخس١ُٟ هي ألاػاغ الصي ٌٔخمس ٓلُه اإلاس١ٟ

ء ضأًه  وألازلت حـمل ٓسالت ال٠ىابم اإلاالُت لصل٧ ً ب ٓلى اإلاس١ٟ ج مُٕ ألازلت والبراَحن ال٦اُٛت ال ي جم٥ىه مً إبسا

اإلاؼدىساث السٛاجط واإلألىماث ألادطي  َصٍ ألازلت ً ب أن ج٦ىن ٤اُٛت وم٠ىٔت وأن ؤلاحطاءاث للظلى٨ ٓلى َصٍ 

 .ألازلت حـمل الاػخٜؼاض الاحدؼاب الجطز ومالحِت الجطز الخ ٣ُساث الاػخٜؼاضاث وؤلاحطاءاث الخحلُلُت

ُت ألازلت بملسض  َا و ًبُٔتها و حٔخمس ٓلى الِطوٚ الٜطزًت ال ي جم الظلى٨ ٓليها ومً ٣ما ًم٥ً أن جخ زط مىزٟى

ُت مذخلٝ أهىاْ ألازلت ٓلى أن َصٍ الخٔمُماث ج٦ىن داهٔت الػخثىاءاث َامت وح    اإلام٥ً إحطاء حٔمُماث إلاىزٟى

ُت ٓىسما ًخم الظلى٨ ٓلى أزلت مً ملازض مً الخاضج اإلايـاة ٟس ج٦ىن َىا٢ ُطوٚ ًم٥ً أن جؤزط ٓلى م ىزٟى

  اإلألىماث
                                                           

1
ت   دزاطاث املخلدمت في املساحػت و خدماث الخأهيدأمحن الؼُس أحمس لٌٜي    .188ق1117  زاض الجامُٔت  الاػ٥ىسٍض

ادًت في املداطبأحمس حلمي حمٔت   2  196ق .2011  زاض اللٜاء  ٓمان   ت والخدكيمالٍس
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 الاؾاز املفاهيمي للخدكيم املالي                          الفطل ألاول           

 1.التي تم الحصول عمييا

 تقييم نظام الرقابة الداخلية3-
ت ٤اُٛت ب زواث ال ابت السادلُت ومسي ٛٔالُتها لالػخٔاهت  هامً هطوضة أن ٦ًىن لسي اإلاس١ٟ مٔٛط  في ادخُاض ٟط

اإلاطحلُت  حطاء  الاػخٜؼاضاث وؤلاحطاءاث الخحلُلُت ال ي ػخم٥ىه مً الخ ٣ُس الؼلبي مً ٓسم حاحت ال٠ىابم اإلاالُت

ت لخخٌاب١ مٕ اإلابازا اإلاحاػبُت اإلا٠بىلت ٟبىال ٓاما في حالت ال٠ُام ٍط ن اإلاس١ٟ ال بالٜحم اإلاحسوز ٛا حٔسًالث حَى

 :ًلتزم  هصا اإلأُاض وشل٧ لٔسة أػباب

لب أن اإلاس١ٟ الصي ٠ًىم بالٜحم اإلاحسز َى هٜؼه اإلاس١ٟ الصي ٠ًىم بالخس١ُٟ الؼىىي -1- ولصل٧ ٛهى لِؽ في  ألٗا

ابت السادلُت ازة ج٠ُُم ٦َُل الٟط  .حاحت ٓ 

إلى جحسًس هٌاٞ  لؼىىي لِؽ في حاحت٣ما أن اإلاس١ٟ الصي ٠ًىم بالٜحم الظسوز ح   إن لم ٠ًم بالخس١ُٟ ا-2-

ُذ ومً الادخباضاث مثلما ًٜٔل في الخس١ُٟ الؼىىي هِ  ؤلاحطاءاث الٜحم محسزة و ج٠خلط ٓلى ألن طاالٜحم وجٟى

٠ًىم بالٜحم اإلاحسوز لِؽ بحاحت الى ج٠سًط اإلاؼخىي اإلا٠بى٨  الاػخٜؼاضاث والٜحم الخحلُلي  ٣ما أن اإلاس١ٟ الصي

ابتمً الخٌط ال  .2ٟط

س املؿلب الثالث:  مػاًير ئغداد الخلٍس

ط اإلاس١ٟ وحـمل ٓلى: ً ب أن ط ألاضبٔت الخىحيهاث اإلأُىت لخحوحر ج٠ٍط ط ما إشا ٤اهذ  إش حٔس مٔاًحر الخ٠ٍط ًحسز الخ٠ٍط

 ال٠ىابم اإلاالُت جخ١ٜ مٕ مبازا اإلاحاػبُت اإلاخٔاٚض ٓليها.

ط حاالث ٓسم الثباث في جٌب١ُ مبازا  الظالُت والٜترة  محاػبُت اإلاخٔاٚض ٓليها بحن الٜترةً ب أن ًص٣ط بالخ٠ٍط

 .الؼاب٠ت

ط الخس١ُٟ بٔس ؤلاٛلاة والـٜاُٛت بال٠ىابم اإلاالُت ٤اُٛت أن ًحخىي  ط ٓلى حٔبحر  ما لم ًص٣ط ٥ٓؽ شل٧ في ج٠ٍط الخ٠ٍط

لى ضأًه مً بٔى الٔىاكط ال ي أزطث ىسما ال ٓلى ٓسم إبس اإلاس١ٟ ًٓ ضأًه ؤلاحمالي في ال٠ىابم اإلاالُت ٓو اء الطأي ٓو

ط ىسما ٠ًترن اػم اإلاس١ٟ  ًم٥ً الخٔبحر ًٓ الطأي ؤلاحمالي لل٠ىابم اإلاالُت ً ب أن ًص٣ط بالخ٠ٍط ألاػباب وضاء شل٧ ٓو

ط ً ب أن ًحسز في  ٠ت بالخ٠ٍط ط ٓلىبال٠ىابم اإلاالُت  اإلاٛط ً ب أن .هحى ٟإً إؿاضة إلى ًبُٔت ٓمل اإلاس١ٟ الخ٠ٍط

ٍط إلى في حالت ٤ىن ؤلاٛلاة ي لاة في ال٠ىابم ٤افي و مالبم و ال ٠ًىم با ؿاضة إلى شل٧ فًخح١٠ اإلاس١ٟ مً أن ؤلاٛ ج٠ٍط

 3.بسضحت م٠ٔىلت

 

 

                                                           
 .36  ق2006زاض وابل  ألاضزن 3  ي  الخػميتمدخل ئلى الخدكيم مً الىاخيت النرزٍت و َازي الخمُمي   1
 .56  ق2011  زاض اللٜاء  ٓمان الخدكيم والسكابت الجىدةأحمس حلمي حمٔت  2
 189ق.أمحن الؼُس أحمس لٌٜي  مطحٕ ػب١ ش٣ٍط  3
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 املفاهيمي للخدكيم املالي  إلاؾاز                                        الفطل ألاول      

 :اليت وفم املبادئ املداطبيت املخػازف غليهائغداء اللىائم امل1--

اإلاحاػبُت اإلاخٔاٚض  ًخٔحن ٓلى اإلاس١ٟ أن ًحسز كطاحت ٣ما إشا ٤اهذ ال٠ىابم اإلاالُت ٟس ٓطهذ بٔسالت ًب٠ا إلابازا

ا ًٓ جل٧ اإلابازا ٛئن اإلاس١ٟ  ٍط الخطوج مخومً آلازاض  شل٧ ًلٝٓليها ٛئشا حسز اإلاس١ٟ أن ال٠ىابم جذطج حَى

ط اإلاالي ومٕ شل٧ ٟس ج٠ىم بٔى الـط٤اث ً وفي مِٔم الظاالث جمثل جل٧ اإلابازا الاػاغ اإلاؼتهسٚ م الى٠سًت  الخ٠ٍط

بت السدل ال٘حر ٓامت بئٓساز ٟىابم اإلاالُت ٓلى أػاغ محاػبي  .1ؿامل  دط مثل أػاغ الى٠سي أو أػاغ هٍط

 الخػبير غً الساي:-2-

إكساض شل٧ الطأي  الخس١ُٟ وإشا ٤اهذ َىا٢ أػباب جبرض ٓسم إم٦اهُت ًخٌلب َصا اإلأُاض أن ٠ًىم اإلاس١ٟ بئكساض ضأي

ٔخمس هْى الطأي اإلا٠سم ٓلى هخابج الٜحم اإلاس١ٟ ٍو ب أن  ًخٔحن آالم اإلاؼخذسم ب٦اٛت ألاػباب الطبِؼت وضاء شل٧ َو

ط ً ب أن ًىم اػخٌاْل ٓليها و صل٧ ٛئ ٌـحر ج٠سًط اإلاس١ٟ إلى هْى الٜحم اإلاؤزي وزضحت اإلاؼؤولُت ال ي ًخم ن الخ٠ٍط

فحصيا أو إعدادىا. ويجب إبداء الرأي في القوائم المالية كوحدة  بىهىة ٓما إشا ٤اهذ ال٠ىابم اإلاالُت ٟس جم مطاحٔتها أو
 .قام بيا المراقب ومسؤولية التي تحمميا واحدة وبيان مدى عمميات الفحص التي

والمركز المالي ليا  ئم المالية في إظيار نتيجة أعمال المنشاةويكون إبداء ال أري فيما يتعمق بمدى صدق ووضوح القوا
بالضرورة الموافقة التامة أو الرفض ,وذلك كوحدة واحدة، وليس بالنسبة لمبيانات الواردة بيا تفصيال وال يعني ىذا المعيار

امة عمييا ال يستدعي رفضيا الحسابات إعطاء موافقة الت الكمي لمقوائم المالية ففي أغمب الحاالت التي ال يمكن لمدقق
التي لم يقتنع بيا ويعتمل مدقق في مجال التعبير عن رأي أحد أنواع  نيائيا ولكن يكفي ذكر التحفظات عن األمور

  2:التقارير التالية

)رأي نظيف )ال يتضمن تحفظات 
)رأي مقيد )يتضمن بعض التحفظات 
رأي سمبي بمعنى عدم إعطاء رأي 
و إبداء الرأيتقرير عدم إعطاء أ. 

 

  

                                                           
بس الىَاب هلط ٓلي   محمس1 ت   املساحػت الخازحيتػمحر اللبان ٓو  . 101ق2002  زاض الجامُٔت  ؤلاػ٥ىسٍض
2
 49ق.2006زاض اإلاؼحرة  ألاضزن   جدكيم الخظاباث املػاضسة، اإلاٌاضهت   ٗؼان ٛالة 
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  الاؾاز املفاهيمي للخدكيم املالي                                     الفطل ألاول   

          خاجمت الفطل:

ٓلى هىء ما ج٠سم جم الىٟٚى ٓلى حملت مً الاػخيخاحاث حُث وحسها ان جٌىض الخس١ُٟ اإلاالي ٤ان هدُ ت 

ت ً ب ال٠ُام  بلىضة العامُت او   جٌىض  الىاٟٕ الاٟخلازي ٣ما اػخيخ ىا ان الخس١ُٟ اإلاالي َى ٓملُت هطوٍض

ابت السادلُت ٛهى ٓباضة ًَ دٌت  ت  هٜاء الـٜاُٛت ٓلى ال٠ىابم اإلاالُت اما باليؼبت لىِام الٟط ادخُاٍض

حر الظؼً لجمُٕ ٓملُاتها الامط جىُِمُت حـمل حمُٕ ألاػالُب والٌٞط ال ي حؼآس اإلاؤػؼت في همان الؼ

س في ملساُٟت  وصظت اإلألىماث اإلاحاػبُت  والصي ٌٔخبر اَم ٓىلط ٌٔخمس ٓلُه في الخس١ُٟ اإلاالي الصي ًٍع

 .وشل٧ للَساٚ اإلاطحىة مىه

الُت ٣ما وحسها ان للخس١ُٟ اإلاالي ٓسة مٔاًحر ٌٔخمس ٓليها في ج٠ُُم ٛٔالُت الخس١ُٟ اإلاالي ٓلى جحلُل ال٠ىابم اإلا

ط .أدحرا  مٔاًحر الٔمل اإلاُساوي و  وال ي مً بُنها مُٔاض بشخلُت اإلاس١ٟ  مٔاًحر آساز الخ٠اٍض
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 الفـصـل الثاني
 

 ات التدقيق الماليممارس        

 
 على تحليل القوائم المالية      
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 ممازطاث الخدكيم املالي غلى جدليل اللىائم املاليت                    الفطل الثاوي      

 جمهيد:

لى اإلألىماث الىاضزة ٛيها ب جها ج٠ِؽ اإلاط٣ع ًىِط إ اإلايـ ة  حُثًٓ حٔخبر ال٠ىابم اإلاالُت الىػُلت ألاػاػُت لإلباٖل اإلاالي 

الخٔٚط ٓلى الخ٘حراث في اإلاط٣ع اإلاالي و ح٠ٞى اإلال٥ُت و  اإلاالي للميـ ة و أزائها اإلاالي و جس٠ٛاتها الى٠سًت  و ًم٥ً ٣صل٧

ت ال  ال ي حٔخبر السٓامت الطبِؼُت ال ي ج٠ىم ٓليها اإلايـ ة  ٣صل٧ ي ج٠ىم ٓليها ٓملُت حٔخبر ال٠ىابم اإلاالُت  جط العاٍو

ا ال٠ىابم اإلاالُت  ٣صل٧ حٔخبر  ه دال٨ الٜترة اإلاالُت ال ي جخٔل١ اجذاش ال٠طاضاث   وهي هخاج اليـاي اإلألىماحي في اإلايـ ة

ا ال٠ىابم اإلاالُت   ٣صل٧ حٔخبر ملخلا ٣مُا للٔملُاث و  ه اليـاي اإلألىماحي في اإلايـ ة دال٨ الٜترة اإلاالُت ال ي جخٔل١

 .اإلايـاة و ح٠ٞى مل٥ُتها سار اإلاالُت وج زحرا ٓلى أكى٨ والتزاماثألاح

هِطا للمؼؤولُت اإلال٠اة ٓلى ٓاج١ اإلاس١ٟ الخاضجي اإلاخمثلت في هطوضة جىحُه اهدباٍ مؼخذسمي َصٍ ال٠ىابم في حالت 

ت حى٨ ٟسضة اإلاؤػؼت ٓلى الاػخمطاض في معاولت وـاًها والىٛاء  ٍط ج٠ؼُم  تزاماتها جمبالالخىكل الى وحىز ؿ٦ى٢ حَى

 َصا الٜلل الى زالر مباحث وهي:

اض اإلابحث   اإلاٜاَُمي لل٠ىابم اإلاالُت  ألاو٨: الًا

 مٜاَُم أػاػُت حى٨ ؤلاحطاءاث الخحلُلُت  اإلابحث الثاوي:

ت اٛالغ الـط٣ت يلخحلُل اإلاالالثالث اإلابحث   ٟسضة اإلاس١ٟ ٓلى مٔٛط
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 ممازطاث الخدكيم املالي غلى جدليل اللىائم املاليت              الثاوي            الفطل 

 ؾاز املفاهيمي لللىائم املاليتإلا  ألاول:املبدث 

يقوم المحاسب  إن نقطة البداية في التحميل المالي ىي القوائم المالية وتعتبر من المخرجات األساسية لممحاسبة، حيث
المحمل المالي في تفسير البيانات  ناءا عمى العمميات وتسجيميا وترحيميا وترصيدىا ومن ثم يأتي دوربإعداد ىذه القوائم ب

 .واألرقام الموجودة في ىذه القوائم حتى تستفيد منيا جيات مختمفة

 اللىائم املاليت ألاول: مفهىماملؿلب 

ٝ هص٣ط   منها:لل٠ىابم اإلاالُت الٔسًس مً الخٔاٍض

ف ألاول   : الخػٍس

ام حٔبر ًٓ الٔملُاث ال ي ٟامذ  ها الـط٣ت دال٨ الؼىت اإلاالُت ومطجبتال" حؼب الهسٚ  ٠ىابم اإلاالُت هي ٓباضة ًٓ أٟض

ىا٢ ٟىابم ج٠ِؽ السابىتٛهىا٢ ٟىابم ج٠ِؽ الىهٕ الظالي للـط٣ت مً حُث اإلاسًىهُت و  الى٠س اللافي مً حُث ,َو

 1."داضحت ً جس٠ٛاث زادلت وأدطي اإلالطوٛاث وأدطي ج٠ِؽ الخس٠ٛاث الى٠سًت م ؤلاًطازاث

ف الثاوي  : الخػٍس

طاٚ اإلاهخمت ب وـٌت اإلايـ ة  ٛمً دال٨ ال٠ىابم" اإلاالُت ًم٥ً  ال٠ىابم اإلاالُت وػُلت ؤلازاضة ألاػاػُت في الاجلا٨ باأًل

طاٚ الخٔٚط ٓلى الٔىاكط الطبِؼُت اإلاؤزطة ٓلى اإلاط٣ع اإلاالي للميـ ة وما ح٠٠خه وجمثل ال٠ىابم مً هخابج   لخل٧ ألًا

ر مٔحن أو  اإلاالُت الىاجج النهاةي لٔملُت اإلاحاػبت وال ي جلٝ الٔملُاث اإلاالُت للميـ ة وجخٔل١ ٤ل ٟابمت مالُت بخاٍض

ما٨  2."حٌٔي ٟسضة مُٔىت مً وـاي ألٓا

ف الثالث:  الخػٍس

التي تمثل جميع  ام والبيانات الماليةالقوائم المالية ىي المصدر األىم والرئيس لتزويد المحمل المالي بالمعمومات واألرق3"
القوائم المالية، ولكن دور  صدار أو جوانب المنشأة وتصف عممياتيا، وتعد مينة المحاسبة الجية المسؤولة عن إعداد

 ."من تمك القوائم المالية ما يعني كل رقم تمك القوائم المالية وتحميميا وتفسير استخدامالمحمل المالي ىو 

ُت  هي جل٧ ال٥ـىٚ ٓلى حالخه  و٤ل حُ٘حر ًٌطأ ه آخهو لىهُٔت اإلاالُت لل٥ُان ااإلاالُت ال ي ً ب أن حٔطن بلٜت ٛو

ً وحٔس في أحل  ٣ما  اإلاالُت ر إٟٜا٨ الؼىت اإلاالُت4اٟلاٍ جوبٍ جحذ مؼؤولُت اإلاؼحًر ط  أؿهط مً جاٍض اإلاحاػبُت  جٛى

إلعامُت ٓطن ال٥ـٚى  لُت الؼاب٠ت  وج سض ؤلاؿاضة إلىال٥ـٚى اإلاالُت مٔلىماث حؼمح بئحطاء م٠اضهاث مٕ الؼىت اإلاا

ىُت  .اإلاالُت بالٔملت الًى

                                                           
 10ق:.2010  زاض وابل لليـط  ٓمان  ألاضزن   ، ئدازة وجدليل ماليالـسًٜاث إبطاَُمدلسون  1
 35ق:2006ألاضزن     الساض الجامُٔت  جدليل اللىائم املاليتًاٞض ٓبس الٔا٨ حماز  2
بي  3   191  ق2009  زاض ال٥ٜط لليـط  ٓمان  ألاضزن الادازة والخدليل املاليَُثم محمس الٗع
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 ممازطاث الخدكيم املالي غلى جدليل اللىائم املاليت               الفطل الثاوي        

 أهميت واهداف اللىائم املاليت املؿلب الثاوي:

 ليت أوال :أهميت اللىائم املا

  :جبرظ أَمُت ال٠ىابم اإلاالُت وال٘طن مً إٓسازَا في زالر ه٠اي ًم٥ً جلخُلها ٤اآلحي

 .أزاة اجلا٨  وػُلت في ج٠ُُم ألازاء  وػُلت حؼآس في اجذاش ال٠طاض

ٛال٠ىابم اإلاالُت حٔخبر أزاة  ًلا٨ ضػالت واضظت ومٜهىمت إلاؼخٔمل اإلألىماث اإلاحاػبُت ًٓ وـاي اإلاؤػؼت -

ً ٛيها ووػُلت لط ٍ ٓالٟاث بحن اإلاؤػؼت واإلاىضزًًوالىخاب  ج اإلاترجبت ٓلُه  ٛهي َمعة وكل بحن اإلاؤػؼت واإلاؼدثمٍط

حر اإلألىماث إلاذخلٝ ألاٟؼام اإلا٦ىهت للمؤػؼت  .الٔمالء  البىى٢...  وأًوا وػُلت لخٛى

ها أًوا حؼآس ال٠ىابم اإلاالُت لخ٠ُُم أزاء ؤلازاضة والظ٥م ٓلى ٣ٜاءة واػخٔما٨  - ت جحذ جلٛط اإلاىاضز اإلاىهٓى

 مىاضز اػخذسام٣ُُٜت  ٛدؼخٔمل في الظ٥م ٓلى اإلاط٣ع اإلاالي للمؤػؼت ومسي الخ٠سم في جح١ُ٠ أَساٚ اإلاؤػؼت و٣صا

 .اإلاؤػؼت

طاٚ اإلاخٔاملت مٕ اإلاؤػؼت في  - ال٠طاضاث  اجذاشوحٔخبر أًوا وػُلت الجذاش ال٠طاضاث حُث حؼآس ؤلازاضة ومذخلٝ ألًا

طاٚ ألادطي ال ي جط ٌها الالظمت  ٓالٟت مباؿطة  ٤ال٠طاضاث اإلاخٔل٠ت ب٥ُُٜت كٚط اإلاىاضز في اإلاؼخ٠بل ومؼآسة ألًا

 1.باإلاؤػؼت  مثل اإلاىضزًً  الٔمالء  البىى٢ في جىحُه الٔالٟاث اإلاؼخ٠بلُت مٔها

 2أهداف اللىائم املاليت زاهيا:

 : تهسٚ َصٍ ال٠ىابم اإلاالُت إلى

ام و 1-  اإلألىماث والبُاهاث اإلاالُت الخاكت باإلايـ ة لٜترة ظمىُت مُٔىت ؛ٓطن حمُٕ ألاٟض

 إٌٓاء مؤؿط ز١ُٟ ًٓ اإلاط٣ع اإلاالي للميـ ة ؛2-

لت ألاحل أو ال٠لحرة ألاحل ؛ اػخذسام3-  هخابج ٓملُاث اإلايـ ة ػىاء ًٍى

 ضحح ؛الجاهب ألا  اػخذسامجحسًس ُٟمت الخ٘حراث في اإلاىحىزاث واإلاٌلى اث واإلاىاظهت بُنهما 4-

 ؛الخٔبحر ًٓ اإلاىحىزاث باإلايـ ة والتزاماتها وجمثُل ُٟمتها باإلاىحىزاث الى٠سًت واإلاخساولت والؼابسة5-

 اليت: مظخخدمى اللىائم امللثاملؿلب الثا

طاٚ اإلاؼخُٜسة مً اإلألىماث ال ي ج٠سمها ال٠ىابم اإلاالُت  ٣ما جدىْى أٗطان اػخذساماتهم لخلل٧ اإلألىماث  جخٔسز ألًا

٠ا لخىْى ٓالٟاتهم باإلاؤػؼت مً حهت ولخىْى ٟطاضاَم اإلابيُت ٓلى جلل اإلألىماث ا ومً .٠سمت مً حهت أدطي إلاوشلل ٛو

طاٚ  : 3سه  اإلاالُتلىماث ال٠ىابم مً مٔ واإلاؼخُٜسة اإلاؼخٔملت ألًا

 
                                                           

  39-38ق2009 -2010  مص٣طة  ماحِؼتر  ٗحر ميـىضة  بؼ٥طة    للىائم املاليتدوز جؿبيم الىظام املالي املداطبي وفم املػاًير الدوليت في مػال ة أزس الخضخم مً االُاغ بسوي  1
بي   مط  2  180  ق ش٣ٍط ٕ ػاب١حَُثم محمس الٗع
 -2010     مص٣طة  ماحِؼتر  ٗحر ميـىضة  بؼ٥طة دوز جؿبيم الىظام املالي املداطبي وفم املػاًير الدوليت في مػال ة أزس الخضخم مً اللىائم املاليتالُاغ بسوي  3

 15ق2009
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 ممازطاث الخدكيم املالي غلى جدليل اللىائم املاليت            الفطل الثاوي             

 : املظدثمسونالأو 

 أو البُٕ  ٣ما أن اما٢ حهخمىن  باالػدثماض  الاحخٜاَش ٟطاض الـطاء أو جذآلى احُٔنهم ؼدثمطون مٔلىماث إلاج اًحخا

 .ألاض اةٓلى جىظَٕ  الاٟخلازًتهم ٓلى ج٠ُُم ٟسضة الىحسة  ي حُٔنٔلىماث الإلابا

 زاهيا: املىظفىن 

ٜىن حهخم  بامٔلىماث  ٓما٨  ٣ما أَم حهخمىن ألا ُت أض اب ض حخٔل٠ت باػخ٠طاض و إلاا باإلألىماثزلت َم امإلاا والجمٔاث اإلاُى

واَم ومعاًا الخ٠آس َم وجىٛط ٛطق الٔمل م٦اٛ تهمـ ة ٓلى زٕٛ إلايمً ج٠ُُم ٟسضة اجم٥نهم  ل ي ا  .وحٍٔى

ىن   خسونألا زالثا: املىزدون والدائىىن الخجاٍز

 سىهم ػخسٕٛ ٓل اإلاؼخح٠ت اإلابالٙما إشا ٤اهذ  جحسًس  هم م٥ًنم ي جٔلىماث الإلادطون باىن ألا بىساوال اإلاىضزون حهخم 

ىن ٓلى بى  وحهخم الساالاػخح٠اٞ لبىن الخ اٍض ٤اهىا  إشا إال ن ح٠طهإلآلى مسي أٟلط مً اَخمام ا باإلايـاة ألٗا

 .هملـ ة ٣ٔمُل ضبِس ي إلايٓلى اػخمطاض ا مٔخمسًً

 زابػا: امللسغىن 

ٟخلازًت ٓلى ػساز ٟطوههم والٜىابس الاسًس م٠سضة الىحسة جح حؼآسَم ٓلىال ي  باإلألىماث اإلا٠طهىن خم حه

 خٔل٠تإلاا

 .الاػخح٠اٞٓىس َا 

 ءالالػم خامظا:

ل امسي أو آخماز ٓليهآىـ ة  ودلىكا إلايخٔل٠ت باػخمطاض اإلألىماث اإلاحهخم الٔماء با  سما ٦ًىن َم اضجباي ًٍى

 ومإطظاتها طادطا: الخىىماث

 ٍُِم َصجىـ ث  ٣ما ًٌلبىن مٔلىماث مً أحل يإلاأوـٌت ا ىاضز بالخاإلاا بٔملُت جىظَٕ ائهالىماث وو٣لظ٦َخم ا

بُت و٣ ػاغ إحلاءاث السدل ال٠ىمي وإحلاءاث مـاَت جحسًسوـٌت  و ألا  .الؼُاػاث الوٍط

 طابػا: الجمهىز 

ت  ٛٔلي ػبُلمخىمهىض بٌٞط الجـ ث ٓلى ٟطاض اإلايجؤزط   حليإلارة الٟخلاز احـ ث مؼآساث ٣بإلايامثا٨  ٟس ج٠سم ا ٓى

الُت أن حؼآس إلام٥ً لل٠ىابم اٍحلحن و إلاىضزًً اإلااللصًً حؼخذسمهم وحٔاملها مٕ ا ٛطازها ٓسز ألا نممذخلٜت بٌٞط 

 .ْى أوـٌتهاجىؤػؼت و إلاا اج اٍ سًثتالظوالخٌىضاث  الاج اَاثٔلىماث حى٨ مبتزوٍسَم  مهىض الج
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 ٔلىماث  ٛحً َا٢ حاحاث ٓامتإلان مً احؼخذسمإلاا َؤالءٌي ٤اٛت احخُاحاث ٘الُت أن حإلام٥ً لل٠ىابم اً ال ما ِىب.

ط ٟىابم مالُت جٜيحهم ل ً م٠سمي ضأغ اما٨ إلاحاث احخُااب مُٔا  وحُث أن جٛى ها ػٚى ئجـ ة ٛميلل اإلاذاًط ؼدثمٍط

ً الن ألا حؼخذسمإلاب ٗلب حاحاث ا ٣٧صل جٜي  .الُتإلاٌيها ال٠ىابم ا٘م٥ً أن حً ي دٍط

 رحجٛىلى جخ ه إ ي الٔام وال٘طن الُت شاث الإلاؼخذسمي ال٠ىابم اإلام مٔلىماث ًج٠سٓىس حاػبت إلات اىحٔخمس مه ل٧لص

 ؼخذسمإلآلي أن ا ألاَساٚس جلل ىت وحؼدى٥من ب ٟل ج٦لٜت محؼخذسمإلامً ا اإلاذخلٜتآاث إٛازة للجم ا٣ثر  مٔلىماث

تإلامً االبم مًحخاج الى ٟسض   ما٨ىاهب ب  ٔٛط ت وا ألٓا  ل ئلىماث اإلاًخم٥ً مً ٛهم ا   الُت حإلاحاػبت اإلاالخ اٍض

 جخومنها

َلُت ألا وحىز ن راتن اٛحم٥ً للمحاػبًالُت إلال٠ىابم اس إٓساز اىي أهه ٓ ها حٔجالُت  وحٔس جلل ال٠ٌت َامت أإلاال٠ىابم ا

ط ًٓ ا ٧ن حُث أن لصلحؼخذسمإلااي لس ٠ت ومسي الخ٠ٍط  ٔلىماث.إلاأزط َام ٓلى ًٍط

 اللىائم املاليت  ى (: مظخخدم01الشيل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 آساز الٌالبت آخمازا ٓلى مٔلىماث الؼاب٠ت ًم املطدز:

 

 

 

 

 

انقىائم مستخذمى 

 انمانُت

    انجمهىر

انذكىماث  

 ومؤسساتها  

 انمىظفىن     

انمقرظىن   

  

انمىردون،انذائىى

 ن انتجارَىن

 انعمالء     

 انمستثمرون  
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 : أطاطياث خىل اللىائم املاليتوياملبدث الثا

ُاغ ٓىاكط ال٠ىابم اإلاالُت وحسوزَا  والٔىامل اإلاؤزطة ٛيها ألجها اث أػاػُ حٔخبر ػٚى هخٌٞط في َصا اإلابحث الي آتراٚ ٟو

 . ال٠ىابم اإلاالُت

 املؿلب الاول : الاغتراف وكياض غىاضس اللىائم املاليت

 : الاغتراف بػىاضس اللىائم املاليت -أوال

تراٚ بٔىلط ال٠ابمت اإلاالُت يبغي الٓا تراٚ َى ٓملُت جومً ٓىاكط اإلاحزاهُت وحسو٨ حؼاباث الىخابج  ٍو  الٓا

ُت)الاكى٨ والظ٠ٞى اإلال٥ُت   والسدل واإلالطوٛاث    وفي ما ًلي هىضح  1(  واشا ٤ان للبىس ج٦لٜت او ُٟمت ًم٥ً ُٟاػها بمىزٟى

تراٚ بال٠ىابم اإلاالُت  : الٔىاكط ال ي ًخ٦ىن منها الٓا

تراٚ باألكل في اإلاحزاهُت ٓىسما ٦ًىن مً اإلاحخمل أن اإلاىإٛ الاٟخلازًت :الاغتراف باألضىل  - اإلاؼخ٠بلُت ػٚى جخس١ٛ  ًخم الٓا

ٝ لِؽ مً اإلاحخمل أن ًخس١ٛإلى اإلاؤػؼت  و  للمؤػؼت جخٔسي  ٓنها مىإٛ اٟخلازًت ان ألاكل في اإلاحزاهُت ٓىس ج٥بس ملاٍض

ت  .2 الٜتر اإلاحاػبُت الجاٍض

تراٚ بااللتزام في اإلاحزاهُت ٓىسما مً اإلاحخمل الخطظُت بمىاضز ٓلى ؿ٦ل :الاغتراف بااللتزاماث مىإٛ اٟخلازًت مً  ًخم الٓا

ُتاإلاؤػؼت بؼبب حؼسً  . س حٔهس حالي  وأن مبلٙ الدؼسًس ًم٥ً ُٟاػه بمىزٟى

ازة في اإلاىإٛ الاٟخلازًت اإلاؼخ٠بلُت :الاغتراف بالدخل - ازة  ٌٔتٚر في السدل في ٟابمت السدل ٓىسما جيخج ٍظ اإلاطجبٌت بٍع

 3.اإلاىحىزاث  أو اهذٜان اإلاٌلى اث وال ي ًم٥ً ُٟاػها بـ٦ل مىزٞى ُٛه

اإلاطجبٌت باهذٜان  ٌٔتٚر باإلالطوٚ في ٟابمت السدل ٓىسما ًيخج اهذٜان في اإلاىإٛ الاٟخلازًت :الاغتراف باملطسوفاث -

ازة تراٚ بٍع ازة في اإلاٌلى اث وال ي ًم٥ً ُٟاػها بـ٦ل متزامً مٕ الٓا اإلاٌلى اث واهذٜان اإلاىحىزاث  ٛمثال  اإلاىحىزاث أو ٍظ

 .اػخح٠اٞ مؼخح٠اث الٔاملحن أو اػتهال٢ اإلأساث

 كياض غىاضس اللىائم املاليت –زاهيا 

ازة ما ٦ًىن  الٔىلط اإلا٠اغ َى  ال٠ُاغ َى م٠اضهت ٓىلط بٔىلط أدط للىكى٨ لل٠ُمت الٔازلت ال ي ًذعجها ٓىلط اإلا٠اغ  ٓو

ٜه أًوا ب هه ٓملُت جحسًس ال٠ُم الى٠سًت للٔىاكط ال ي ػخٔتٚر  ها ال٠ىابم اإلاالُت وجِهط  ها في .الى٠ىز م٥ً حٍٔط  ٍو

خومً شل٧ ادخباض محسز لل٠ُاغ  ٓسة مً الاػؽ اإلاذخلٜت لل٠ُاغ بسضحاث مذخلٜت اإلاحزاهُت ابمت السدل  ٍو  ٟو

صٍ الاػؽ حـم  4ل:في حـ٥ُالث مخٜاوجت في ال٠ىابم اإلاالُت َو

خيت -  ٍرفي جاض  حسجل ألاكى٨ باإلابلٙ الى٠سي الصي زٕٛ  أو ٌٔازله أو بال٠ُمت الٔازلت إلاا أٌٓ  باإلا٠ابل :الخيلفت الخاٍز

مثل هطابب السدل  الظلى٨ ٓليها  وحسجل الالتزاماث بمبلٙ اإلاخحلالث اإلاؼخلمت بم٠ابل الخٔهس أو في بٔى الِطوٚ

 للٔمل. يالٔاز اإلاؼاض   بمبلٙ الى٠سًت او ما ٌٔاز٨ الى٠سًت الصي مً اإلاخىٟٕ ان ًسٕٛ لؼساز الالتزام في 

 

                                                           
ىهىج  جطحمت ًاٞض ٓبس الٔا٨   1 س املاليت دليل لخؿبيمَُ ي ٟان حٍط  ..8ق2006ملط     الساض السولُت الث٠اُٛت  مػاًير الخلاٍز
2
س املاليت الدوليت الخدًثتًاٞض ٓبس الٔا٨ حماز    ت   دليل املداطب الى جؿبيم مػاًير الخلاٍز  112ق- ق2006  الساض الجامُٔت  الاػ٥ىسٍض

3
دُوط بؼ٥طة   مص٣طة الس٣خىضاٍ جذلم محاػبت  حامٔت محمسمداولت جلييم وافطاح اللىائم املاليت في ظل جؿبيم الىظام املداطبي املالي، ػُٔسي ٓبس الظلُم   

 64ق2015/2014 
4
 11.  قمسحؼ طابمًاٞض ٓبس الٔا٨ حماز   
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ت - أو ما ألاكل حسجل ألاكى٨ بمبلٙ الى٠س أو ما ٌٔاز٨ الى٠س والصي ً ب زٛٔه للظلى٨ ٓلى هٜؽ  :الخيلفت الجاٍز

ذ الظاهط  وحسجل الالتزاماث باإلابلٙ ال٘حر اإلاذلىم مً الى٠س أو ما ٌٔاز٨ الى٠س إلاٌلىب لؼساز ا ًمازله في الٟى

ذ الظاهط  .الخٔهس في الٟى

ذ :الليمت اللابلت لخدليم - الظاهط  جحمل ألاكى٨ بمبلٙ الى٠س أو ما ٌٔاز٨ الى٠س الصي ًم٥ً الظلى٨ ٓلُه في الٟى

٠ت مىِمت  وجحمل الالتزاماث ب٠ُم الؼساز  أي باإلابالٙ ٗحر اإلاذلىمت الى٠سًت أو ما ٌٔاز٨  م٠ابل بُٕ ألاكل بٌٍط

ٕ أن جسٕٛ لؼساز الالتزاماث في اإلاؼاض الٔازي للٔملالى٠سًت ا  .ل ي مً اإلاخٟى

ٕ أن  جحمل ألاكى٨ بال٠ُمت اإلاذلىمت الظالُت للافي الخس٠ٛاث الى٠سًت في اإلاؼخ٠بل ال ي مً :الليمت الخاليت - اإلاخٟى

الخس٠ٛاث الى٠سًت  لافيًىلسَا ألاكل في اإلاؼحرة الٔازًت للٔمل  وهخمثل الالتزاماث بال٠ُمت اإلاذلىمت الظالُت ل

 .الخاضحت اإلاؼخ٠بلُت  ال ي مً اإلاخىٟٕ أن جٌلب ػساز الالتزاماث في اإلاؼحرة الٔازًت للٔمل

 المطمب الثاني: حدود القوائم المالية
ألن وذلك  القرارات فعمى المستفيدين أن يعرفوا النقص والحدود الالزمة ليذه القوائم التخاذبما أن القوائم المالية تستخدم 

 1:القوائم المالة تعكس سنة الماضية، أما القرارات فيي لممستقبل ، ومن حدود القوائم المالية ما يمي

المالية،  حيث أن تراكم االخطاء أو التحيز في التقدير قد يسبب تشوييا أو تحريفا ىاما في القوائم :التقديرات استخدام -
 .عمر االنتاجي لألصول وتكاليف البحث التطويرمثل أخطاء مخصص الديون المشكوك فييا وتقدير ال

االستيالك  فاالختالف في تطبيق بعض الطرق المحاسبية مثل تقويم المخزون وطرق :طرق محاسبية بديمة استخدام -
 .كبيرة في تحديد الدخل وتقييماألصول اختالفاتالمتعددة والتي تعتبر جميعيا مقبولة قبوال عاما قد تسبب 

 حيث تظير النقدية وحسابات المدينين وأوراقءات مختمفة لتقييم أصول المؤسسة الواحدة إستخدام اجرا -
 القبض وفق القيمة الجارية تقريبا، بينما تظير األصول الثابتة بثمن التكمفة التاريخية المحققة من قبل عدة دورات

 ذلك نالحظ أن المؤسسة ذاتمحاسبية وبعض االصول مثل: المخزون السمعي يظير بثمن التكمفة أو السوق، ل
 األصول الماثمة تنتج صافي دخل مختمف ويختمف تقييم أصوليا إذا إختمفت تواريخ الحصول عمى ىذه االصول

 .الثابتة
أبارالبترول  اكتشاففعض األصول قد ال تظير في الميزانية مثل قيمة  :غياب بعض االصول والخصوم بشكل كامل -

غرامات العقود التي قد  محل المنتجة ذاتيا، أما الخصوم التي ال تظير في الميزانية فيي مثالوالغاز والمناجم وقيمة شيرة 
 .تصبح واجبة التنفيذ والخصوم المحتممة مثل الضمانات البنكية ) الكفاالت (

تقدير يصبح ال إن السبب الرئيسي لغياب األصول والخصوم السابقة ىو صعوبة التقدير واختالفو من محاسب ألخر بحيث
المعمومات الناقصة  ذاتيا، والمحاسبون ال يثبتون في حساباتيم إال األرقام المحددة موضوعيا، ومما سبق نالحظ أن

 .بعض القرارات اتخاذوالمذكورة أعاله قد تكون ميمة جدا في 

                                                           
ت  حط ْى ًىػٝ محمىز  1 ت  لُٝ ح٠ٞى الٌبٕ والخ املداطبيت،هظٍس  128ق .2014الٌبٔت الثاهُت   محُٜى
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 1 :ومن أثر تغيرات األسعار عمى القوائم المالية ما يمي :تغيرات األسعار -

التكمفة التاريخية اصغر من التكمفة اإلستبدالية والجارية. 
عدم ثبات الوحدة النقدية وىو فرض أساسي في منيج التكمفة التاريخية . 
 ير ) االفصاح ( عنياوجود ارباح وخسائر حيازة ال يتم التقر . 
قياس الربح غير صحيح لعدم موضوعية القياس في مقابل المصروفات مع االيرادات . 
 مثل قيمة الييكل التنظيمي لممؤسسة، قدرة :غياب المعمومات النوعية أو الحقائق غير قابمة لمقياس الكمي -

 وائم والتي تؤثر تأثيرا كبيرا عمى شكل القراراإلدارة عمى تحقيق األرباح، غياب األحداث الغير المالية عن الق
 وحجمو

 املؿلب الثالث : الػىامل املإزسة في اللىائم املاليت

 2أَمها :إن لل٠ىابم اإلاالُت ٓسة ٓىامل مؤزطة ٛيها  

٥ُت  حُث ٟامذ لجىت اإلابازا :أزس املىظماث املهىيت - خطح َصا ألازط في الىالًاث اإلاخحسة الامٍط كساض اإلاحاػبُت بئ ٍو

والاحطاءاث ال ي ً ب اجبآها ٓىس  آلاضاء اإلاحاػبُت  وجبٕ لصل٧ ُٟام م لؽ مٔاًحر اإلاحاػبت اإلاالُت بىهٕ أَم اإلابازا

٦ي للمحاػبحن ط اإلاالُت   و ا هاٛت إلى حهىز اإلأهس ألامٍط ال٠اهىهُحن  ال ي جخمثل في اكساض اليـطاث  آساز الخ٠اٍض

اث وألابحار في م ا٨ اإلا ت مً اليـطاث  حاػبت و اإلاثل ل٠س اكسض مٔهسواإلاٌبٓى اإلاحاػبحن ال٠اهىهُحن م مٓى

١ لجىت اإلأاًحر اإلاحاػبُت باالؿترا٢ مٕ  ط اإلأاًحر اإلاحاػبُت ًٓ ًٍط والخىكُاث جخٔل١ باإلابازا اإلاحاػبُت وجٌٍى

 الجمُٔاث اإلاهىُت ألادطي 

جىُِم جساو٨ ألاوضاٞ اإلاالُت في الىالًاث اإلاخحسة حُث جلٔب َُئت  :ازس الجهاث املشسفت غلى طىق الاوزاق املاليت

٥ُت زوضا ٣بحرا في إكساض اإلابازا اإلاحاػبُت اإلالعمت لـط٤اث اإلاؼاَمت ال ي جخساو٨ أوضاٟها اإلاالُت في ػٞى ألاوضاٞ  الامٍط

ت والسوضٍت  ىض٢  َصا إهاٛت إلى التزام َصٍ الـط٤اث بخ٠سًم ال٠ىابم اإلاالُت الؼىٍى إلى َُئت ػٞى جىُِم اإلاالُت في هٍُى

ت باألوضاٞ  ألاوضاٞ اإلاالُت إلاطاحٔاتها والخ ٣ُس مً التزامها باإلابازا اإلاحاػبُت اإلا٠بىلت  باإلا٠ابل ج٠ىم الهُئاث اإلاـٛط

ابت ٓلى ال٠ىابم اإلاالُت للـط٤اث اإلاؼاَمت ال ي جخساو٨ اػمها في ػٞى لىسن  اإلاالُت بسوض ممازل في الاؿطاٚ والٟط

 للوضاٞ اإلاالُت

إن الىِام الاٟخلازي ال٠ابم ٓلى ال٠ىابم اإلاالُت في السو٨ اللىآُت ال٘ط ُت  حُث ًخم  :الىظام الاكخطادي اللائم

حر اإلألىماث اإلاحاػبُت إلاخذصي ال٠طاضاث الاٟخلازًت مً اإلاؼدثمطون والسابىىن  خماز ٓلى الىِام اإلاحاػبي في جٛى الٓا

م  بِىما ٠ًىم الىِام اإلاحاػبي لسو٨  حَر ا بخ٠سًم اإلألىماث اإلاحاػبُت للمؼؤولحن  ٗو شاث الاٟخلاز اإلاذٌٍ مط٣ٍع

ساز الاحلاءاث الالظمت للخذٌٍُ ٓلى مؼخىي ال٠ىمي  .ًٓ بطامج الخىمُت ودٌٌها ٓ 

ال٠ىة الـطابُت للى٠ىز في ٣ثحر مً بلسان الٔالم  وداكت في  اهذٜانحُث أزي  :الخضخم والازجفاع في ألاطػاز -

ل والاض  ط اإلاالُت للـط٤اث اإلاؼاَمت في َصٍ البالز وآسازَا ٓلى أػاغ الخ٦لٜت البراٍظ حىخحن إلى إٓازة الىِط في الخ٠اٍض

ذُت   الخاٍض

                                                           
 129.  قهفع املسحؼ  1

2
ت وفم الىظام املداطبي املالي، ػلُم بً ضحمىن   -   77.ق2013/2012مص٣طة ماحؼخحر جذلم محاػبت  حامٔت محمس دُوط بؼ٥طة   جىييف اللىائم املاليت في املإطظاث الجصائٍس
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 .في ُٟمت الٔملتاإلأسلت لخ٥ٔؽ الاهذٜان اإلاؼخمط 

ط الىِام اإلاحاػبي  وال٠ىابم اإلاالُتواإلألىماث  :أزس جدخل الدولت - ج٠ىم السولت بسوض الطبِس ي في السو٨ الىامُت لخٌٍى

ابت اإلاالُت ال ي جخىلى مطاحٔت إًطازاث  بت أو الٟط ا للمؼخُٜس منها  َصا في مذخلٝ الاحهعة ػىاء الوٍط َط اإلاالُت ال ي ًٛى

ا  ومطاحٔت ال٠ىابم اإلاالُت للمؤػؼاث ال ي حؼاَم ٛيها السولت أو جومً لها حس أزو  مً الاض اة السولت وملطوٛه

 والخ ٣س مً مسي جٌب٠ُها للمبازا اإلاحاػبُت الؼلُمت

تها الثالث: الخدليلاملبدث   املالي ومدي كدزة املإطظت غلى مػسفت اطخمساٍز

ٔخبر مًٌٔخبر الخحلُل اإلاالي ج٠ىُت مً الخ٠ىُاث ألادطي ج ت مٔم٠ت وداكت وهي زوما في جٌىض مؼخمط َو  خٌلب مٔٛط

ازة الؼلُم  اإلاالي الخذٌٍُجمليها مخٌلباث  ها. ألجها اإلاىاهُٕ الهامت ال ي جدىاولها السضاػاث الاٟخلازًت والاَخمام   ٓو

ت مسلى  ٛئن الث َصٍ البُاهاث وأػباب ًبُٔت الخحلُل اإلاالي هي ٓباضة زضاػت جٜلُلُت للبُاهاث وال٠ىابم اإلاالُت إلأٛط

 .شل٧ُهىض َصٍ البُاهاث وجٜؼحر 

فاملؿلب   الخدليل املالي ألاول: حػٍس

ف    ألاول:الخػٍس

ٞ هه م مْى الاػالُب ب ٌٔٚط " اهُت  والٌط ط هاالبُا ال ي ٠ًىم  ها اإلاحلل ٓلى والٜىُت وؤلاحلابُتالٍط ث والخ٠اٍض

ٕ  ىوماثواإلاوال٥ـىٚ اإلاالُت مً أحل ج٠ُُم أزاء اإلاؤػؼاث  ٓلُه في  ن ما ػخ٦ى في اإلااض ي و الظاهط وجٟى

 1."اإلاؼخ٠بل

ف الثاوي  :الخػٍس

بها  و اػخذسام  اإلاالُتزضاػت ال٠ىابم  ب ههٌٔٚط الخحلُل اإلاالي لل٠ىابم اإلاالُت  " ال٥مُت  وشلل٧  ألاػالُببٔس جبٍى

ا والذ ضاث الٌاضبت ٓلى َص الاضجباًاث هسٚ إُهاض  تمم وأزط َصٍ الخ٘حراث  واؿخ٠اٞ الٔىاكط و جَ بً ٓىلَط   مٓى

لُت وج٠ُُم أزاء َصٍ اإلاؤػؼاث   اإلاؤػؼتال ي حؼآس ٓلى زضاػت وهٕ  اإلاؤؿطاثمً  مً الىاحُت الدـُ٘لُت والخمٍى

ت الؼلُمت. اجذاشو٣صلل٧ وج٠ُُم اإلألىماث للًطاٚ اإلاؼخُٜسة مً أحل   2"ال٠طاضاث ؤلازاٍض

ف الثالث  :الخػٍس

وجط٣حز الاَخمام  مىِمت  دواْ محخىٍاث ال٠ىابم اإلاالُت للسضاػت   هسٚ بلىضتهاا وجىهُح مسلىالتهاباهه ٓملُت "ٌٔٚط 

ام بما ًُٜس في جطؿُس ٟطاضاث مؼخذسمي ال٠ىابم اإلاالُت  "3.ٓلى الظ٠اب١ ال ي ج٦ىن مذُٜت وضاء ألاٟض

ٝ ًم٥ً ال٠ى٨ أن الخحلُل اإلاالي َى ٓلم له ٟىآس و  م مً حٔسز الخٔاٍض  ثهاالبُا مٔاًحر وأػؽ حهخم بخ مُٕ بالٗط

 جٜلُلُت ز٠ُٟت ٠ىابم اإلاالُت للمؤػؼت و إحطاء الخليُٝ الالظم لها زم إدوآها إلى زضاػتبالاإلألىماث الخاكت و 

 
                                                           

 16ق؛ 2004؛نوالخىظَٕ؛ ٓماالىضاٞ لليـط  مؤػؼت املاليللخدليل  املػاضسة الاججاهاث ولُس هاجي الظُالي؛ 1
 ق؛ 2005؛نلليـط؛ ألاضزوابل  ؛ زاض اللسازلطىاغت  وأدطون  مسدلمحمس  ؿا٣ط مىحر 2
ىز ماَط لٌُٝ  3 م أزاء ٍظ ؛ اػخذسامج٠ٍى ً للسضاػاث و البحىر   املاليادواث الخدليل  اإلالاٚض  31، ص4 ز؛ الٔس27ػىضٍا  اإلا لس  الٔلمُت م لت حـٍط
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ه٠اي  ال٣دـاٚوشل٧  ًٓ أػبا ها والبحثُٛما بُنهما  زم جٜؼحر الىخابج ال ي جم الخىكل إليها  والٔالٟتاز الط ٍ إً و 

 ث اإلاالُت.هافي الخٌٍ و البُا وال٠ىةالؤٝ 

 الؿسق املظخخدمت في الخدليل املالي املؿلب الثاوي:

ًٞط وأػالُب ٛىُت ًخم اػخذسامها مً احل الىكى٨ إلى مؤؿطاث مُٔىت أزىاء ال٠ُام بٔملُت الخحلُل  للخحلُل اإلاالي

ص ٔالُت ي ٓملُت الخحلُل اإلاالي َو ت واظا٨ بـ٦ل أمُت ٛو  الٌٞط منها ما َى ج٠لُسي وـ  مٕ بساًت حـ٦ل َصٍ اإلأٛط

اهُاث وألا م ا٢ أػالُب حسًثت وـ ث مٕ جٌىض الٔلى َىالُت  و إلاا اإلاالي  ٤اليؼب  ر الٔملُاث حى حلاء و ؤلا دطي ٤الٍط

خ١ٜ أٗلب ا ت م مىٓاث ضبِؼُت و٤ل مأضبٔت لى ٠ؼم إجىالُت إلاؼب الين ٓلى أن اى ذخلإلاٍو  لى٠ؼم بسوضَا إجى مٓى

ت مً ام صإلأازاث اإلاؼب والي مٓى اث إلااٍ الُت َو  لخا٨ضبٕ هي ٤االا  مٓى

  خىاشن املالياللىائم املاليت باطخخدام مإشساث ال أوال: جدليل

هُت وأػٜلها حُث زاالخىاظن اإلاالي ًؤىا أمام م٠اضهت بحن الخىاظن مً أٓلى اإلاحؿطاث جحلُل ال٠ىابم اإلاالُت باػخذسام مؤ 

طحٕ شل٧ ل٦ىهه ًذم الٔملُاث ال ي جٜٞى الؼىت ن  أوال ٌٔخبر الخىاظن مً أٓلى اإلاحزاهُت ػهل الخح١ُ٠ في اإلاؤػؼت ٍو

ذ ٦ًىن في كالح اإلا ى ما ٌؼمح لها بدؼسًس السًىن فيالٟى ر اػخح٠اٟها  أما الخىاظن مً أػٜل اإلاح ؤػؼت َو هُت زاجاٍض

ذ اإلاحسز ٦ًىن كٔبا ألن مسة الاػخح٠اُٟت ج٦ىن ٟلحرة و الخالي ال اء بالتزامها في الٟى  .جخم٥ً مً الٛى

  ٤الخالي : وهياملاليأهم مإشساث الخىاشن  
 زأض مال الػامل1-
 :ل الػاملحػٍسف زأض املا 1-1

ى َامف ألامان ًومً الؼُىلت زادل اإلاؤػؼت  و الخالي  ت َو َى ٛابى ألامىا٨ السابمت ٓلى ألاكى٨ ٗحر الجاٍض

  1.اإلا٠سضة ٓلى ػساز التزاماتها في ألاحل ال٠لحر

خحن للمحزاهُت                 م٥ً جحلُل ضأغ اإلاا٨ الٔامل مً ظاٍو  :2ٍو

  خاليوالمً اغلى امليزاهيت ًمىً خظابه: 

تضاغ ما٨ الٔامل = ت -ضؤوغ ألامىا٨ الخاكت +الخلىم ال٘حر الجاٍض  ألاكى٨ ال٘حر الجاٍض

  ًامليزاهيت ًمىً خظابه والخالي أطفلم: 

ت  ت -ضاغ ما٨ الٔامل =ألاكى٨ الجاٍض  .الخلىم الجاٍض

 

                                                           
 .112ق2008(  زاض وابل لليـط  ألاضزن  الٌبٔت الثالثت   ، الخدليل املالي )مدخل ضىاغت اللسازٓبس الىاكط هىض و دطون 1
ٜاث  2  . 70ق2001  زاض وابل لليـط  ٓمان  الٌبٔت ألاولى   ئدازة الخدليل املاليدلسون إبطاَُم ؿٍط
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:أهىاع زأض املال الػامل1-2   

1:هيمً اَم اهىآه   

زاض املال الػامل الخاص1-2-1  

١ الٔالٟت حؼب ٛو ت ٍو ل ألاكى٨ ٗحر الجاٍض :َى اإلا٠ساض ؤلاهافي مً ضؤوغ ألامىا٨ الخاكت ًٓ جمٍى  

ت الخلىم م مْى – الخاكت ألامىا٨ ضؤوغ=  الخاق الٔامل ما٨ ضأغ الجاٍض  

 أو 

ت أكى٨ =  الخاق الٔامل ما٨ ضأغ                                ت الخلىم م مْى – الجاٍض الجاٍض  

زاطمال الػامل إلاحمالي:1-2-2  

 واليدف منو ىو البحث عن قيمة المبالغ التي مولت بيا المؤسسة أصوليا الجارية كما يحدد لنا طبيعة
2:ةالمؤسسة ويعبر عنو بالعالقة األتي  

  الجارية األصول مجموع=  اإلجمالي العامل مال رأس                             

:رأس المال العامل الخارجي )األجنبي( 1-2-3  
بالعالقة  ويمثل مجموع الديوان التي تحوزه المؤسسة والتي تتحصل عمييا من الخارج لتمويل نشاطيا ويحسب

 التالية:
الجارية الخصوم+  الجارية الغير الخصوم=  الخارجي العامل الالم أسر                          

 : العاملتغيرات رأس المال 3-1
 راالصناعية نظ إن حجم أرس المال العامل يختمف باختالف المؤسسة فيكون أقل في المؤسسات التجارية عن المؤسسات

  .3يةن المخزون في المؤسسات التجارية وبطئو في المؤسسات الصناعالسرعة دوار 
 :رأس المال العامل الموجب1-3-1

في ىذه الحالة يمكن مالحظة أن ىناك زيادة في السيولة القصيرة األجل عمى االلتزامات قصيرة األجل،ىذه الوضعية 
 .يمكن وصفيا بالمالئمة بالنسبة لمقدرة عمى السداد

 :رأس المال العامل المعدوم2-3-1
إمكانية المضايقة  زاماتيا في مواعيد استحقاقيا وىذه الحالة الصعبة المنال لعدميوضح أن المؤسسة قادرة عمى الوفاء بالت

 .بين السيولة وااللتزامات لمدة طويمة
معناه أن المؤسسة تعرف صعوبات مالية في األجل القصير ألنيا غير قادرة عمى  رأس المال العامل السالب3-3-1

 .تالي عمييا اتخاذ قرارات تصحيحية لتحقيق االستقرار الماليمواعيد استحقاقيا وبال الوفاء بالتزاماتيا عند
                                                           

1
   ١ُ  63ق1996  زاض النهوت الٔط ُت  ملط   ليمرهساث في الخدليل املاحما٨ جٛى

2
 331ق2006  مؤػؼت الىضاٞ لليـط والخىظَٕ  ٓمان    إلادازة املاليت املخلدمتحمعة محمىز الع ُسي   

3
 1-JEAN Lenard, les bases d’analyse, les Editions D’organisation, 1997, p : 112 
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 :اخخياج زأض املال الػامل-2-

الثابخت  و ما أن  في ٛترة مُٔىت وحهخم باألمىا٨ بما أن ضأغ اإلاا٨ الٔامل ٠ًسم كىضة إحمالُت ًٓ وهُٔت اإلاؤػؼت

خباض َصٍ ٔالج الجاهب الؼٜلي  وـاي اإلاؤػؼت زًىام٦ُي بٌبٔه  ٛئهه ًحخاج إلى م٠ُاغ ً دص بٔحن الٓا الظط٣ُت  َو

ؼم  َصا ألادحر باحخُاحاث ضأغ اإلاا٨  الٔامل  إشن َى ما جحخاحه اإلاؤػؼت ٛٔال إلاىاحهت للمحزاهُت  وأبطظ جٌىضَا َو

حؼب ٣ما ًلي  :زًىجها اإلاؼخح٠ت ٍو

ت  ت  –الليم الجاهصة[  –اخخياج زأض املال الػامل = ]ألاضىل الجاٍز   [زٍتمظخدلاث فى  –]الخطىم الجاٍز

 1:الحخُاج ضأغ اإلاا٨ الٔامل زالر حاالث هي

 :اخخياج زأض املال الػامل املىحب1-2

ل أي زوضة ل أ٣بر مً مىاضز الخمٍى ى أن احخُاحاث الخمٍى اإلاؤػؼت  الاػخ٘ال٨ ال حٌ٘ي ٤ل احخُاحاتها  و الخالي َو

 .بحاحت إلى إً از مىاضز داضج زوضة الاػخ٘ال٨ وهي ضأغ اإلاا٨ الٔامل

 :اخخياج زأض املال الػامل الظالب2-2

ل اٟل مً مىاضز الخمىٍل وفي حالت اإلاىاضز حٌٔي الاحخُاحاث  لصا  ٛاإلاؤػؼت ب٘حر حاحت َصا ٌٔ ي أن احخُاحاث الخمٍى

 .إلى ضأغ ما٨ ٓامل مىحب إلاىاحهت ألادٌاض اإلاحخملت

 :اخخياج زأض املال الػامل املػدوم3-2

ل داضج ت إلاىاضز الخمىٍل  و الخالي ٛاإلاؤػؼت ال جحخاج الى جمٍى ل مؼاٍو  .زوضة الاػخ٘ال٨ َصا ٌٔ ي أن احخُاحاث الخمٍى

ىت-3-  :الخٍص

ىت زواض أػاػُا في اإلاؤػؼت وجترحم الخىاظ  اإلاا٨ الٔامل الثابذ وؼبُا   ن اإلاالي ٓلى اإلاسي ال٠لحر ما بحن ضأغجلٔب الخٍع

ىت مؤؿطا اث الخىاظن اإلاالي  وهي ط َاما مً مؤؿ واحخُاحاث ضأغ اإلاا٨ الٔامل اإلاخصبصب ٓبر العمً لصا حٔخبر الخٍع

اَعة أو اإلاخاحت أي ما وهي جخمثل في كافي ال٠ُم الج م مْى ألامىا٨ ال ي بحىظة اإلاؤػؼت دال٨ زوضة اػخ٘اللُت واحسة 

ىت حٔبر ًٓ مسي ٟسضة اإلاؤػؼت ٓلى حؼسًس زًىجها ححن حلى٨  وؼخٌُٕ الخلٚط ُٛه ٛٔال مً مبالٙ ػابلت ٛالخٍع

ىت م٥ً حؼاب الخٍع ر اػخح٠اٟها ٍو ٠ت الخالُت: جاٍض  2بالٌٍط

ىت = الليم الجاهصة        1ؽ             مظخدلاث فىزٍت –الخٍص

 او

ىت = زأض املال الػامل             2ؽ          اخخياج زأض املال الػامل-الخٍص

 

                                                           
ٜاث  مطحٕ ػاب١  ق1  82دلسون إبطاَُم ؿٍط

  83اإلاطحٕ الؼاب١  قهٜؽ 2
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ىت املىحبت  :الخٍص

صا ًٌط ء مً أمىالها أي ضأغ اإلاا٨ الٔامل أ٣بر مً احخُاحاث ضأغ اإلاا٨ الٔامل ٛاإلاؤػؼت ج مس حع مـ٦لت  ةَو

 .الط حُت ولهصا ً ب ٓلى اإلاؤػؼت أن حٔالج بٔى التزاماتها أو جمسًس أحا٨ الدؼسًس للع ابً

ىت الظالبت2-3  :الخٍص

حر الؼُىلت لخٌُ٘ت السًىان اإلاؼخح٠ت إشن َىا٢ عجز أي َىا٢ ه٠م في الؼُىلت ومىه اإلاؤػؼت ٓاحعة ًٓ جٛى
 .ىيكمي
 :نظرياالخزينة المعدومة 3-3

طة  في َصٍ الظالت ه س ضأغ اإلاا٨ الٔامل ٟس ٟام بخلبُت ٤ل احخُاحاجه أو بمٔ   أزٞ َىا٢ جٌاب١ بحن الؼُىلت اإلاخٛى

ىت وهي كٔبت اإلاىا٨ ألجها جىا١ٛ ت للخٍع الاػخذسام ألامثل إلاىاضز اإلاؤػؼت  واػخح٠اُٟت السًىن وهي الىهُٔت الىٍِط

 .والبِئت اإلاثلى إلاحٍُ اإلاؤػؼت

 جدليل اللىائم املاليت باطخخدام اليظب املاليت :زاهيا

بحن ال٠ىابم  اليؼب اإلاالُت مً أَم الىػابل وألازواث اإلاؼخذسمت في جحلُل ال٠ىابم اإلاالُت حُث حهخم ب٠ُاغ الٔالٟاث

ن اإلاؼخٔمل لهصٍ اليؼب أ اإلاالُت  حُث ًم٥ً احدؼاب ٓسز ال جهاةي مً اليؼب اإلاالُت لىٜؽ اإلاؤػؼت ل٥ً ً ب ٓلى

مىما ًم٥ً ج٠ؼُم مذخلٝ اليؼب ال ي ًم٥ً اػخذالكها مً  ٠ًىم بادخُاض ألاَم منها وجٜازي اليؼب اإلادـا هت ٓو

 :ال٠ىابم اإلاالُت إلى ما ًلي

اليؼب اله٦ُلُت. 

وؼب اليـاي. 

وؼب الؼُىلت. 

وؼب اإلاطزوزًت 

 :اليظب الهييليت1-

 :الخالُخحن مؤػؼت مً دال٨ حؼلٍُ الوىء ٓلى الى٠ٌخحنهي جل٧ اليؼب ال ي حؼآس في زضاػت اله٦ُل اإلاالي لل

ل السادلُت والخاضحُت  ;الخىاظن بحن ملازض الخمٍى

ت جحذ جلٚط اإلايـ ة بـ٦ل ػلُم  .٣ٜاءة اػدثماض ألامىا٨ اإلاىهٓى

  1:وجوم َصٍ اليؼب ما ًلي

 : وظبت الخمىٍل الدائم1-1

٠ا للٔالٟت الخالُت  :ًخم حؼا ها ٛو

ل الس توؼبت الخمٍى ت /ألاكى٨ ال٘حر الجاٍض  ابم = ضؤوغ ألامىا٨ الخاكت +الخلىم ال٘حر الجاٍض

                                                           
 55ق53ق1999زاض محمسًت الٔامت    جلىياث مساكبت الدظيير )الخدليل املالي(،هاكط زازي ٓسون   1
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 :مً َصٍ الٔالٟت وؼخيخج الظاالث الخالُت

 ل السابم  .اؤسام ضأغ اإلاا٨ السابم وشل٧ ال ٌٔخبر في كالح اإلاؤػؼتَصا ٌٔ ي ؛1=وؼبت الخمٍى

ل السابم صا ٌٔ ي أن اإلاؤػؼت ٟازضة؛1> وؼبت الخمٍى ت َو ٓلى ج ىب  ألامىا٨ السابمت أ٣بر مً ألاكى٨ ٗحر الجاٍض

 .حاالث ًاضبت ٤ال٥ؼاز في اإلاذعون أو كٔى ت جحلُل ح٠ٞى اإلاؤػؼت

 ل السابم ىا الظالت ا؛<1 وؼبت الخمٍى ت جمى٨ ًَٓو ل ٗحر  إلاالُت للمؤػؼت ػِئت ٤ىن أن ألاكى٨ ٗحر حاٍض ١ جمٍى ًٍط

 ٠ٓالهُت

 :وظبت الخمىٍل الخاص 1-2

١ الٔالٟت الخالُت  :هي م٥ملت اليؼبت ألاولى وجحؼب ٛو

ت  وظبت الخمىٍل الخاص = مجمىع زؤوض ألامىال الخاضت / مجمىع ألاضىل غير الجاٍز

م٥ً أن همحز الظاالث آلاجُتوحؼب َصٍ اليؼبت ًخطح لىا مسي آخم ل السادلي ٍو  :از اإلاؤػؼت ٓلى الخمٍى

 ل الصاحي = ؛ ت للمىا٨ الخاكت إشن ٤ل1وؼبت الخمٍى ت مؼاٍو ت  أي أن ُٟمت ألاكى٨ ال٘حر حاٍض ألاكى٨ ٗحر حاٍض

 .مٌ٘اة بطؤوغ ألامىا٨ الخاكت

 ل الصاحي ١َىا٢ ٛابى في ألامىا٨ أي أن اإلاؤػؼت جمى٨ 1 ;<وؼبت الخمٍى ضؤوغ ألامىا٨  ُٟمتها الثابخت ًٓ ًٍط

 الخاكت

 :وظبت الاطخلالليت املاليت 1-3

١ الٔالٟت الخالُت  1:جحؼب ٛو

 وظبت الاطخلالليت املاليت =مجمىع زؤوض الامىال الخاضت / مجمىع الخطىم

ل السادلي أي حـبٔها بالسًىن ومً اإلاؼخحؼً ال جىذٜى أ وهي حٌٔي ٥ٛطة ٓلى مسي آخماز اإلاؤػؼت ٓلى الخمٍى

ًٓ5 .0 

 :وظبت كابليت الظداد 1-4

 2:وحؼم  اإلاالبمت الٔامت وجحؼب ٣ما ًلي

ت ت / مجمىع ألاضىل الغير حاٍز ت والغير الجاٍز  وظبت كابليت الظداد = مجمىع الخطىم الجاٍز

ليؼبت َصٍ ا وحؼخذسم َصٍ اليؼبت إلا٠اضهت  جم زًىن اإلاؤػؼت مٕ أكىلها ل٠ُاغ مسي همان أمىالهم  و٤لما ٤اهذ

ط للظلى٨ ٓلى زًىن مً ال٘حر ومً اإلاؼخحؼً أن ج٦ىن َصٍ  مىذٜوت ٤ان الومان أ٣ثر لسًىن ال٘حر و الخالي حّ أٛو

 . 0.5وي اليؼبت حؼا

 
                                                           

1
 53.زازي ٓسون  مطحٕ ػاب١  ق هاكط

 55:هٜؽ اإلاطحٕ الؼاب١  ق 2
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 :إطظتوظبت جىطؼ امل 1-5

ت اج اٍ اإلاؤػؼت ُٛما ًذم جىػٔها ػىاء ٤ان زادلُا أو داضحُا ٛئشا ٤اهذ َصٍ اليؼبت أ٣بر مً  حؼمح بمٔٛط

 :ٛاإلاؤػؼت في جىػٕ زادلي أو داضجي وجحؼب ٣ما ًلي0.85

ت  وظبت الخىطؼ الداخلي = ألاضىل الػيييت واملػىىٍت / ألاضىل غير الجاٍز

توظبت الخىطؼ الخازجي = ألاضىل املا  ليت / ألاضىل غير الجاٍز

 :وظب الظيىلت 1-6

ر صا ٓىس جاٍض اػخح٠اٟها  هي وؼب حؼخٔمل ل٠ُاغ مسي ٟسضة اإلاؤػؼت ٓلى مطاحٔت التزاماتها ال٠لحرة ألاحل َو

 1.باػخذسام ألاكى٨ الؼابلت والـبه ػابلت زون جح١ُ٠ دؼابط

م٥ً أن ه س اليؼب الخالُت:  ٍو

 2ي: وجحؼب ٣ما ًلوظبت الظيىلت الػامت

ت ت / الخلىم الجاٍض  وؼبت الؼُىلت الٔامت = ألاكى٨ الجاٍض

ليها مطاحٔت ٦َُلها اإلاالي وشل٧ <1 إشا ٤اهذ َصٍ اليؼبت  لت  َصا ٌٔ ي أن اإلاؤػؼت في حالت ػِئت ٓو ازة السًىن ًٍى بٍع

 .ألاحل أو ضأغ ما٨ و٣صا الخ٠لُل مً السًىن ٟلحرة ألاحل

= ل٥ً ٦ًىن اضجٜاْ َصٍ  .اإلاؤػؼت مىلذ أكىلها بىاػٌت السًىن ٟلحرة ألاحلٌٔ ي أن 1 أما إشا ٤اهذ َصٍ اليؼبت

ى ٗحر م٠بى٨  ت ٣ترا٣م اإلاذعوهاث َو ازة ٓىلط مً ألاكى٨ الجاٍض ازة هاحمت ًٓ  اليؼبت هدُ ت ٍظ س ج٦ىن َصٍ الٍع ٟو

ازة ٓىلط الى٠سًاث بلىضة مبالٙ ٛيها مما ًس٨ ٓلى ٓسم الاػخذسام مىه ج٠لُل الط حُت الجُس لؼُىلت اإلاؤػؼت  و  ٍظ

ازة جطا٣م حؼاب الع ابً وجطخمه هدُ ت ٓسم اػخذسام ػُاػاث حُسة في الخحلُل ومخابٔت  أو ض ما ٌؼبب ٍظ

 3حؼاباث الع ابً

 :وظبت الظيىلت املخخطسة 1-7

١ الٔالٟت الخالُت  4:وجحؼب ٛو

ت  ت –وؼبت الؼُىلت اإلاذخلطة = ألاكى٨ الجاٍض  مذعوهاث / الخلىم الجاٍض

حالت الٔازًت  ماتها ال٠لحرة ألاحل دال٨ ٛترة ٟلحرة وج٦ىن َصٍ اليؼبت فيزاسي ٟسضة اإلاؤػؼت ٓلى ػساز التوجىضح م

 (0.5-0.3)محلىضة بحن

                                                           
 .35محمس مٌط  مطحٕ ػاب١  ق 1

 .: ق2000  الىاؿط للم٥خب الٔطبي الظسًث  الٌبٔت الطابٔت    (، إلادازة املاليت )مدخل جدليلي مػاضسمىحر ابطاَُم الهىسي - 2
 35ق2009  إزطاء اليـط والخىظَٕ  ألاضزن  الٌبٔت ألاولى    الاججاهاث الخدًثت في ظل الخدليل املاليولُس هاجي   3
ل وإلادازة املاليتٓاًٝ حابط  ًه ٓبس الطحُم 4 ت  ، أطاطياث الخمٍى  466ق:2008   الساض الجامُٔت  ؤلاػ٥ىسٍض
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 : الفىزٍتوظبت الظيىلت 3-2

١ الٔالٟت   1 : الخالُتوجحؼب ٛو

ألاحل بىاػٌت  ماتها الٜىضٍت أي ٟسضتها ٓلى مىاحهت السًىن ٟلحرةاز توهي حٔبر ًٓ مسي ٟسضة اإلاؤػؼت ٓلى الىٛاء بال

ىت  .أمىا٨ الخٍع

ت                               ىت / الخلىم الجاٍض  وؼبت الؼُىلت الٜىضٍت = أمىا٨ الخٍع

 :وظب املسدودًت3-

٠ٓالوي مً أحل  وهي وؼب حؼخذسم ل٠ُاغ مطزوزًت و٣ٜاءة إزاضة اإلاؤػؼت في اػخ٘ال٨ اإلاىاضز اإلاخاحت لسحها اػخ٘ال٨

 :2جح١ُ٠ ألاض اة ومً بحن َصٍ اليؼب ه س

 :وظبت املسدودًت املاليت 3-1

 ؼبت الؼُىلت الٔامت = الىدُ ت ؤلاحمالُت / ضؤوغ ألامىا٨ الخاكت.و

ا  و الخالي  اإلاؤػؼت في الظلى٨ ٓلى ألامىا٨ لومان ج سًس وػابل إهخاحها وحؼخٔمل ل٠ُاغ مسي ٟسضة َط وجٌٍى

ل الصاحي ولصل٧ جم٥نها مً ٛطن ػٌُطتها في الؼٞى الصي جيـٍ ُٛه  .همان الخمٍى

 :وظبت املسدودًت الاكخطادًت2-3

١ الٔالٟت الخالُت  :وجحؼب ٛو

 افيت / مجمىع ألاضىل وظبت املسدودًت الاكخطادًت = الىديجت الط            

سضتها ٓلى اػخذسام أكىلها في جىلُس الط ح ٤لما  حُث حٔبر ًٓ مطزوزًت أكى٨ اإلاؤػؼت اللاُٛت ٟو

 اضجٜٔذ َصٍ اليؼبت ز٨ شل٧ ٓلى ٣ٜاءة اإلاؤػؼت في اػخ٘ال٨ أكىلها

ت3-3  :وظبت املسدودًت الخجاٍز

ت                                      = الىديجت إلاحماليت / زكم ألاغمالوظبت املسدودًت الخجاٍز

ما٨ م ألٓا ت بالخ٠ُُم الخاق ليـاي اإلاؤػؼت وشل٧ مً دال٨ م٠اضهت ٟض للمؤػؼت  أي  حؼمح وؼبت اإلاطزوزًت الخ اٍض

  حُث ٤لما اضجٜٔذ َصٍ اليؼبت ز٨ شل٧ ٓلى أن اإلاؤػؼت في حالت حُسة جم وـاًها مٕ الىدُ ت اإلاخحلل ٓليها 

 وظب الدوزان-4

اإلاخاحت   ؼب ُٟاغ ٣ٜاءة اليـاي وهي اليؼبت ال ي ٠ًاغ  ها مسي ٣ٜاءة اإلاؤػؼت في اػخذسام مىاضزَاحؼم  بي

ت زوضان ٓىاكط أكىلها اإلاخساولت لخح١ُ٠ أٟص   ض ح مم٥ً حُث  3:ومً أَم َصٍ اليؼب تهخم اإلاؤػؼت بؼٓط

                                                           
 155ق:2010أًمً الـىٌي و دطون  م٠سمت في الساضة والخحلُل اإلاالي  زاض البساًت هاؿطون ومىظٓىن  ٓمان  الٌبٔت ألاولى    1
 58محمس مٌط  مطحٕ ػاب١  ق: 2
3
   ١ُ  116ق115  زاض النهوت الٔط ُت  بحروث  قاطاطياث إلادازة املاليتحمُل أحمس جٛى
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 :ن املخصونزاوظب دو 

َصٍ اليؼب  وهي مسة جلٍطٝ اإلاذعوهاث بمذخلٝ أهىآها  وجس٨ ٓلى جح٥م اإلاؤػؼت في حؼُحر مذعوهاتها أي حؼمح

ت بحن اإلاؤػؼت ا ن اإلاذعون ال بس أن همحزابخ٠سًط ٓسز اإلاطاث ال ي ًخحسز ٛيها اإلاذعون  ولظؼاب وؼب زواض  لخ اٍض

 :وػيبحن اليؼب اإلاخٔل٠ت بٌبُٔت اليـاي ل٦ل مؤػؼت ٣ما ًلي .الدخالٚ ًبُٔت اإلاذعون ِطاواإلاؤػؼت ؤلاهخاحُت ه

ت: في 1-1-4   املإطظت الخجاٍز

 :اإلاسة اإلاخىػٌت لسوضان البوآت وجمثل اإلاسة الالظمت لخ سًس البوآت في اإلاؤػؼت وجحؼب بالٔالٟت

 360اإلاخىػٌت لسوضان البوآت = مخىػٍ مذعون البوآت اإلاؼتهل٥ت * اإلاسة                     

٤ان شل٧ في  وحـحر َصٍ اليؼبت الى اإلاسة اإلاخىػٌت لب٠اء اإلاذعون زادل اإلاؤػؼت حُث ٤لما اهذٜوذ َصٍ اليؼبت

زلت مً اإلاؤػؼاث اإلاما كالح اإلاؤػؼت  حُث حؼخٌُٕ اإلاؤػؼت أن جح١٠ أض احا ٣بحرة باػخذسام َامف ض ح أٟل

ٝ أ٣بر وهي محزة جىاٛؼُت ٣بحرة ًم٥ً الاػخٜازة منها  .وال ي لسحها مسة جلٍط

 1:في املإطظت إلاهخاحيت 4-1-2

ٝ اإلاىخ اث جامت اللىٕ وجمثل اإلاسة الالظمت لخحسًس اإلاىخ اث الخامت اللىٕ في اإلاؤػؼت  اإلاسة اإلاخىػٌت لخلٍط

 وجحؼب بالٔالٟت الخالُت:

360.(ؤلاهخاج اإلاباْاللىٕ /ج٦لٜت  تخ اث جامت اللىٕ = )اإلاذعون اإلاخىػٍ للمىخ اث جاماإلاسة اإلاخىػٌت لخلٍطٝ اإلاى  
:بالعالقة وتحسب بالمؤسسة األولية المواد تجديد تمثل األولية المواد لتصريف المتوسطة لمدة  

ٝ اإلاىاز ألاولُت = مخىػٍ مذعون اإلاىاز ألاولُت / مىاز ولىاظم  اإلاسة اإلاخىػٌت لخلٍط

ازة وـاي اإلاؤػؼت و٣ٜاءة إزاضتها في البُٕ  ول٥ً ً ب أن إن اهذٜ بٔحن  لً دص اإلاحلان َصٍ اإلأسالث ٌٔ ي ٍظ

خباض إم٦اهُت لجىء إزاضة اإلاؤػؼت إلى جذُٜى مخىػٍ اإلاذعون الؼل ي  إلا طز إُها  مخ اَلت مىذٜوت مٔسالث ضالٓا

ْى بصل٧ ٟس ٌٔ ي مثال أن ػُاػت ؤلازاضة تهسٚ  اإلاذعون  زوضان مٔس٨ اهذٜان أن ٣ما اإلاذعون  هٜاش مذاًط في الٟى

ازة ألاػٔاض أو اهذٜان اإلابُٔاث و الخالي ض٤ىز اإلاذعون إلى الاحخٜاَ ب٥مُت ٣بحرة مً اإلاذعون ُطوٚ الٔمل ٤احخما٨ ٍظ   

ا ٤احخما٨ الٔمل اإلاذعون ٟس ٌٔ ي مثال أن ػُاػت ؤلازاضة تهسٚ إلى الاحخٜاَ ب٥مُت ٣بحرة مً اإلاذعون ُطوٚ  زةٍظ

.اإلاذعون ض٤ىز و الخالي اإلابُٔاث اهذٜان أو ألاػٔاض  

مدة جدطيل الصبائً:4-2  

ت ال ي جيخهجها اإلاؤػؼت مٕ ٓمالئها وحـحر الى اإلاسة ال ي جمىحها اإلاؤػؼت لع ابنها  جىضح َصٍ اليؼبت الؼُاػت الخ اٍض

يبغي أن ج٦ىن َصٍ اإلاسة أٟل مً مسة زوضان اإلاىضزًً  و٤لم ها  ٍو اهذٜوذ َصٍ اليؼبت ٤ان شل٧ في  الدؼسًس ح٠ٟى

 كالح 

                                                           
1

ل وإلادازة املاليت للمإطظاثالٓاًٝ ولُم اهسضاوغ     127ق:2008  زاض ال٥ٜط الجام ي    خمٍى
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١ الٔالٟت الخالُت :  اإلاؤػؼت وجحؼب ٛو

    360.الظىت مبيػاث( / اللبؼ أوزاق+ الصبائً= ) الصبائً جدطيل مدة

مدة دوزان املىزدًً 4-3 : 

 ح٥ٔؽ َصٍ اليؼبت ٛذ اضث ػساز اإلاؤػؼت لسًىجها لهصا ٛمً اإلاؼخحؼً أن ج٦ىن َصٍ الٜترة ٣بحرة ًٓ الٜترة

جخوطض ػمٔت أال الخحلُل لومان وحىز ػُىلت حؼمح للمؤػؼت بؼساز زًىجها في الىٟذ اإلاىاػب  ول٥ً ً ب   

.أ٣ثر مً الالظممً حطاء إًالت ٛترة الدؼسًس  الاهخمابُت اإلاؤػؼت  

اث( / السٕٛ أوضاٞ+  مىضزون = ) السًىن  حؼسًس مسة .الؼىت مـتًر  

ت الشسهت  ؿلب الثالث:امل دزاطت كدزة املدكم باطخخدام الخدليل املالي غلى مػسفت اطخمساٍز  

ت الـط٣ت   مً الخ ٣سو في معاولت وـاًها ال٠ذ الهُئاث الخىُِمُت اإلأاكطة ٓلى اإلاس١ٟ مؼؤولُت الخ ٣س مً اػخمطاٍض

اء بالتزاماتها في اإلاؼخ٠بل وهطوضة لٜذ اهدباٍ مؼخذسمي  ت الـط٣ت محل الخس١ُٟ في معاولت وـاًها والٛى مسي اػخمطاٍض

م في حالت وحىز ؿ٦ى٢ للٔى اث مالُت ؿسًسة  الاػخمطاض ومىاحهتهآلى ٟسضة اإلاؤػؼت في  ال٠ىابم اإلاالُت وجحصًَط  

ت أوال: مظإوليت 570:1يوفم مػياز الخدكيم الدولالشسهت  املدكم خىل اطخمساٍز      

ت اإلاؤػؼت او حى٨ وحىز مذاًط  جخمثل مؼؤولُت اإلاس١ٟ الخاضجي في الظلى٨ ٓلى ألازلت اإلا٠ىٔت حى٨ اػخمطاٍض

ت  ٍط صا حعء مً إحطاءاث ج٠ُُم اإلاذاًط حؼب اإلأُاض السولي حَى الصي هم ٓلى هطوضة ُٟام اإلاس١ٟ الخاضجي 315َو

اإلاذاًط ٟس  ٜٛي حالت وحىز مذاًط ٛئهه ً ب ٓلُه أن ًخ ٣س مً أن َص٨ٍ صظت  ال٠ىابم اإلاالُت بخ٠سًم ضاًه حى 

ٍط  أما في حالت ٓسم وحىز أزلت حـحر إلى حالت ٓسم  ُهطث دال٨ إٓساز ال٠ىابم اإلاالُت ٍو ب ٓلُه إُهاض شل٧ في ج٠ٍط

ٍط ٛئهه ًم٥ً آخباٍض ٣ومان حى٨ ٟسضة اإلاؤػؼت ٓلى  ٓلى اإلاس١ٟ الخاضجي  1.الاػخمطاض في أٓمالهاال٠ُحن في ج٠ٍط

وـاًها  في حالت وحىز َصٍ  ٛحم وحىز أحسار أو حاالث جل٠ي ؿ٦ى٢ ا ٣بحرة حى٨ ٟسضة اإلاؤػؼت ٓلى الاػخمطاض في

 :الـ٦ى٢ ٓلى اإلاس١ٟ الخاضجي ال٠ُام بما ًلي

 ت لم جٜٔل شل٧ بٔس؛الٌلب مً ؤلازاضة إحطاء ٓملُت لخ٠ُُم ٟسضة اإلاؤػؼت ٓلى الاػخمطاض في حال -

ت اليـاي  وجحسًس إشا ٤ان جٌب١ُ َصٍ - الخٌٍ  ج٠ُُم دٌٍ الٔمل اإلأسة مً ٟبل ؤلازاضة م٠اضهت بخ٠ُُمه الػخمطاٍض

 مىاػب لخحؼحن الىهُٔت وما إشا ٤ان مً اإلام٥ً جىُٜص َصٍ الخٌٍ في َصٍ الِطوٚ؛

ٔاث الخس١ٛ الى٠سي  ٛئن ال - ألاحسار  خحلُل لها ٌٔخبر ٓامال مهما والىِط في هخابجفي حالت ٟامذ اإلاؤػؼت بئٓساز جٟى

 :الخ٠ُُم لخٌٍ الٔمل اإلأسة مً ٟبل ؤلازاضة اإلاؤػؼتفي اإلاؼخ٠بلُت أو الىهُٔت 

ُت اإلألىماث ألاػاػُت اإلأسة مً أحل إحطاء اإلا٠اضهاث  .ج٠ُُم مسي مىزٟى

                                                           
 021،ص2017 الٔلىم الاٟخلازًت حامٔت ٛطحاث ٓباغ ػٌُٝ   الجعابط ٤لُتالخدكيممدي اطخخدام الاحساءاث الخدليليت في الخدىم في مخاؾس  ٓمحروؾ إًمان  1
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ٔاث طاث ٤اُٛت حى٨ الٜطهُاث ال ي بىِذ ٓليها َصٍ الخٟى  .جحسًس ما إشا ٤اهذ َىا٢ جبًر

ر الصي أزث ُٛه ؤلازاضة ج٠ُُمها؛ - اةٕ ال ي وـ ث مىص الخاٍض  الىِط ُٛما إشا ٤اهذ َىا٢ أزلت حسًسة حى٨ الٟى

وزضاػت  ؤلازاضة وما إشا ٤ان مىاػبا مً مؼؤولي الظى٣مت حى٨ دٌٍ ٓملها في اإلاؼخ٠بلًلب إٟطاضاث دٌُت مً  -

 حسوي َصٍ الخٌٍ؛

اةٕ جل٠ي ؿ٦ى٤ا حى٨ ٟسضة اإلاؤػؼت ٓلى الاػخمطاض في وـاًها  ٛئهه مً - اإلاخىٟٕ أن ٦ًىن  في حالت ُهىض أحسار أو ٟو

اةٕ أزط حى٨ ًبُٔت ومسي أزلت ؤلازباث  اإلاخاحت لهصٍ ألاحسار أو الٟى

ت املإطظت  1زاهيا: إلاحساءاث املخخرة مً ؾسف املدكم الخازجي لخلييم اطخمساٍز

ت اإلاؤػؼت ٛئن ٓلُه اجذاش ؤلاحطاءاث الخالُت  1:في حالت ا٣دـاٚ اإلاس١ٟ الخاضجي لظ٠اب١ جؤزط ػلبا ٓلى اػخمطاٍض

ً :ئغالم زئيع مجلع إلادازة - ؿ٦ى٣ه  مً أحل الخح١٠ مً صظت ٓلى اإلاس١ٟ الخاضجي إحطاء م٠ابلت مٕ اإلاؼحًر

وحىز اإلاذاًط ٛٔلُه  والظلى٨ ٓلى مٔلىماث إهاُٛت وإٓالمهم ب٦اٛت ؤلاحطاءاث اإلاخذصة  في حالت ج ٣س اإلاس١ٟ مً

تؿ هه ان إٓالم ضبِؽ م لؽ ؤلازاضة ٣خابُا بالظ٠اب١ ال ي مً  لب الظلى٨ ٓلى  جؤزط ػلبُا ٓلى اػخمطاٍض اإلاؤػؼت ًو

جحؼحن ُطوٚ اإلاؤػؼت جيخهي إحطاءاجه     في حالت جحلل اإلاس١ٟ ٓلى إحابت م٠ىٔت  م٦اهُتًىما15ضز ٣خابي دال٨ 

مذاًط مترا٣مت أو ٓسم الظلى٨ ٓلى إحابت في َصٍ  أما إشا ٤اهذ ؤلاحابت جس٨ ٓلى أن َصٍ اإلاـا٤ل هي هاج ت ًٓ

 الظالت ًخابٕ اإلاس١ٟ الخاضجي إحطاءاجه؛

أًام لخساو٨  8لخاضجي بالٌلب مً ضبِؽ م لؽ ؤلازاضة اػخسٓاء َصا ألادحر دال٨ ٠ًىم اإلاس١ٟ ا :ئغالم مجلع إلادازة -

ت لـطوٓه في15الظ٠اب١ اإلاص٤ىضة دال٨  َصا ؤلاحطاء  في حالت  ًىما  في هٜؽ الىٟذ ٓلُه إٓالم ضبِؽ اإلاح٥مت الخ اٍض

ٝ ؤلاحطاءاث  ل٥ً الظالت اإلأا٣ؼت أو ٓسم  في أن م لؽ ؤلازاضة ٟس اجذص إحطاءاث جٌمئن اإلاس١ٟ الخاضجي جخٟى

 اػخسٓاء م لؽ ؤلازاضة ًىاكل اإلاس١ٟ الخاضجي إحطاءاجه؛

طا  لؽ ؤلازاضةĐ ًىم الخالُت الػخالم اإلاساوالث15ٓلى اإلاس١ٟ الخاضجي أن ٠ًىم دال٨  :ئغالم املظاهمين - إٓساز ج٠ٍط

ً ٛئنأًام الػخسٓاء الجمُٔت الٔامت  في حالت ُٗا8داكا لإلهصاض  ٦ًىن للطبِؽ مسة   ب اإلاؼحًر

ط الٔام للمس١ٟ الخاضجي حى٨  ٓلى اإلاس١ٟ الخاضجي ال٠ُام بىٜؼه باػخسٓاء الجمُٔت الٔامت  البس أن ًخومً الخ٠ٍط

ط الخاق با هصاض؛  حؼاباث اإلاؤػؼت الىخابج اإلاىاػبت مً الخ٠ٍط

ت - اإلاخذصة ال  الٔامت أن ال٠طاضاث إشا جبحن للمس١ٟ الخاضجي وأهه بٔس احخماْ الجمُٔت :ئغالم زئيع املدىمت الخجاٍز

ت با حطاءاث اإلاخذصة ت اإلاؤػؼت  ٛٔلُه إٓالم ضبِؽ اإلاح٥مت الخ اٍض  حؼمح بومان اػخمطاٍض

ً مً أحل ًلب الخسابحر الٔالحُت  في حالت  والىخابج اإلاخىكل إليها  وضبِؽ اإلاح٥مت ًم٥ً أن ٠ًطض اػخسٓاء اإلاؼحًر

 ُٗاب 

                                                           
1 BURLAUD A(2019) Jun ,l’auditeur et la question de la continuité d’exploitation en période de crise économique ;Romania, Bucarest ,p8 ,10 
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ً لم ٌؼخ ُبىا لهصٍ السٓىة  ٛئهه ًخم إباٖل شل٧ بـ٦ل ٤امل أمام اإلاس١ٟ الخاضجي  َصٍ اإلا٠ابلت أو في حالت أن اإلاؼحًر

ٜحن  ؤلازاضاث الٔمىمُت  َُ  الاحخما ي ...إلخ ئاث الومانومىاٟـت وهُٔت اإلاؤػؼت مٕ ممثلي اإلاُى
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 خاجمت الفطل:

ٚى ٓلى حملت مً  لت حُث وحس ان ال٠ىابم اإلاالُت هي الىػُ  الاػخيخاحاثمً دال٨ ما ج٠سم في َصا الٜلل جم الٟى

ال ي بمىحبها ان جى٠ل ؤلازاضة الى الٌطاٚ اإلأىُت كىضة مذخلطة ًٓ ألازاء اإلاالي الي وحسة اٟخلازًت وان ال٠ىابم 

ت مً الىزاب١ اإلاحاػبُت واإلاالُت ال٘حر ٟابلت للٜلل  هي اإلاالُت بُنها حُث حؼمح بئٌٓاء كىضة كازٟت ًٓ م مٓى

 سًس مً اإلاؼخذسمحن ٤ل حؼب احخُاحاجه.الىهُٔت اإلاالُت للمؤػؼت وان لهصٍ ألادحرة الٔ

تها حُث جم الخٌٞط الى مٜهىم الخحلُل اإلاالي زم  ت اػخمطاٍض سضة اإلاؤػؼت ٓلى مٔٛط وفي ألادحر جىاولىا الظلُل اإلاالي ٟو

ت الـط٣ت وبٔى اإلاؤؿطاث ال ي  بألاػالُ اإلاؼخذسمت في الخحلُل اإلاالي مٕ ؤلاؿاضة الى مؼؤولُت اإلاس١ٟ هحى اػخمطاٍض

تها.حـ   حر الى هٔٝ اػخمطاٍض
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 الفطل الثالث :

دزاطت خالت بمىخب 

 ثمدافظ الخظابا
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 :جمهيد            

مً احل اإلاالُت  و الخس١ُٟ اإلاالي ٓلى جحلُل ال٠ىابم    لٜٔالُتىِطي ال الجاهب الؼاب٠حن الٜللحن في جىاولىا

ٟىابم مالُت  بئٌٓابىازضاػت مُساهُت بم٥خب محاّٛ حؼاباث الصي ٟام بسوضٍ  بئحطاء ه٠م ٟمىاجساض٢ أي 

 :ما ًليج٠ؼُم الٜلل الى  اضج ًيىالصل٧  جذم مؤػؼت ما

ٝ بم٥خب محاّٛ حؼاباث  ألاو٨:اإلابحث   الخٍٔط

 اإلاالُت؛ال٠ىابم  ٓطنالثاوي: حث اإلاب

 جحلُل ال٠ىابم اإلاالُت؛الثالث: اإلابحث 
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 مدل الدزاطت املىخب جلدًم: ألاول املبدث 

ٞ  اإلابحث َصا ي ه٠ىم ػٚى ٜه دا٨ مً الظؼاباث محاّٛ م٥خب يف واإلاخمثل السضاػت محل لى م٥خب إ بالخٌط  حٍٔط

 الخٔٚط ٓلى اإلاؤػؼت  ها إحطاءاثاإلاهام ال ي ٠ًىم 

ف مىخب مدافظ الخظاباث  ألاول:املؿلب   حػٍس

 ٝ  ال ي ٠ًسمها. م٥خب محاّٛ الظؼاباث والخسماثمحاّٛ الظؼاباث مً دال٨ َصا اإلاٌلب ػٚى ه٠ىم بخٍٔط

ف مدافظ الخظابا أوال:  ث حػٍس

مً محاّٛ الظؼاباث َى ٤ل  خم ًماضغ بلٜت ٓازًت باػمه الخاق وجحذ مؼؤولُخه  01-10حؼب اإلاازة 

ٕ اإلأمى٨ به مهمت اإلالازٟت ٓلى الظؼاباث الـط٤اث والهُئاث واهخِامها  ومٌاب٠تها الح٦ام الدـَط

ف باملىخب مدل الدزاطت زاهيا:  الخػٍس

م      س ظاو٨ وـاًه 14إن م٥خب محاّٛ الظؼاباث محل السضاػت اإلاُساهُت مخىاحس ؿاْض ٟض بً ٟازة ًُب والًت مؼخ٘اهم ٟو

خماز الخالي: 2010ػىت  خمخٕ كاحبه باآل  ٍو

م  - ٠ا لل٠اهىن ٟض اللازض ًٓ اإلالٝ الًى ي للخبراء 22/06/2010اإلاؤضخ في 08 /91محاّٛ حؼاباث ومحاػب مٔخمس ٛو

ومحاِٛي الظؼاباث واإلاحاػبحن اإلأخمسًً بالجعابط  ٠ًىم بدؼسًس مبلٙ الاؿترا٢ الؼىىي اإلا٠سض ب:  اإلاحاػبحن

ىُت.دج 12000.00 ت الًى ىا ًلبح مسجال في حسو٨ ال٘ٛط ىُت إلاحاِٛي الظؼاباث َو ت الًى  لسي ال٘ٛط

٠سمها لع       ابىه هي شاث حىزة ٓالُت ٣ما ٟام كاحب ًخمحز اإلا٥خب بالجسًت والاهوباي والالتزام في الخسماث ال ي ٟسمها ٍو

ُما ًلي هبحن ج٠سًم اله٦ُل الخىُِمي إلا٥خب محاّٛ  اإلا٥خب بالتربم اإلاُساوي لسي ضبِؽ اإلالٝ الًى ي للخبراء اإلاحاػبحن ٛو

 الظؼاباث:

 : مخؿـ مىخب مدافظ الخظاباث.02الشيل زكم 

 

 

 م٥خب مؼآس محاّٛ الظؼاباث

 

 ب مٔلىماث ألاضؿُٝم٥خ

 

 ملٜاث محاػبُت ومالُت الخاكت بالع ابً   

 م٥خب محاّٛ الظؼاباث
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 زالثا: الخدماث التي ًلدمها املىخب 

ي:ًل بما ٠ًىم بحُث حاػبيواإلا اإلاالي اإلاُسان م ا٨ في ًيـٍ اإلا٥خب إن  

وألا خاق واللُسلي  ٤اإلاحامي الٌبُُٔحن لل خاق واإلاحاػبُت الجبابُت واإلاخابٔت (اإلاحاػبت1    

حن حاث ٤اإلاؤػؼاث  اإلأىٍى ت  الجبابُت والخلٍط ما و٤ل اإلاالُت وال٠ىابم الخخامُت هُاثزااإلاح وآساز الـهٍط ٨ألٓا  

؛لع ابىه السوضٍت  

ىُتوالًت  زابطة ) اللجان مذخلٝ لسي الًٌٔ ٓملُاث جخومً ٣ما حبابُت اػدـاضاث في لجخمث دسماث(ج٠سًم 2 (   ًو

 ػؼتمؤ  أو محسوزة مؼؤولُت شاث مؤػؼت ٤اهذ ػىاء اإلاؤػؼاث حؼاباث ٓلى باإلالازٟت اإلا٥خب ٠ًىم(3              

؛والبُت مهطحاهاث أو احخمآُت  ز٠اُٛت  حمُٔاث أو مؼاَمت  

صا محاػبت م ا٨ في ٟوابُت براثد بئٓساز(٠ًىم 4  مً ًخم  اإلا لؽ أو اإلاح٥مت مً كازض ٟواةي ح٥م ٓلى بىاءا َو

؛ما ٟوُت في دبحر حُٔحن دالله  

ت والخح١٠ مً (5 ابت ال٠اهىهُت اإلاؼخ٠لت وشل٧ با زالء بـهازجه ٓلى صظت الظؼاباث الؼىٍى  ٣ما ٠ًىم بٔملُت الٟط

ط م لؽ ؤلازا  ضة الخاق بالدؼُحر  وشل٧ زون الخسدل في حؼُحر اإلاؤػؼت  با هاٛتاإلألىماث اإلأٌاة في ج٠ٍط

ا أو ألػباب أدطي ٤ا ٛالغ مثال  إلى دسماث الخلُٜت للمؤػؼاث ال ي أجهذ وـاًها إزاٍض
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 مدافظ خظاباث  دزاطت خالت بمىخب                            الفطل الثالث           

 الىشىف املالیت ميلخدكغمل مدافظ الخظاباث  آلياث املؿلب الثاوي:

٠تٓلررر   أن یؼرررحر ٓلرررر  محرررراّٛ الظؼررراباث  اإلاخٔررراٚض ٓليهررررا  الخس١ُٟمٔررررایحر  وجطج٥ررررع ٓلرررر  وحرررصضةٓمرررل ممىهجرررت  ًٍط

ط حخرررر  إٓررررساز  بالـرررط٣ت والاجلررررا٨ الخى٣ُلٟبررررى٨ زضػرررىاَا ػرررراب٠ا  مىرررص  والخرررري النهرررراةي  ػرررررىحاو٨ الخٔررررٚط ٓلرررر   الخ٠ٍط

 ال٥ـٚى اإلاالیت  وال ي جخمثل ٛیمایلي: لخس١ُٟدٌرررررىاث ٓمررررل محررررراّٛ الظؼررررراباث 

 أوال: كبىل الخىهيل

٠ت ٓمل محاّٛ الظؼاباث ح ط ملازٟت  صضة وجطج٥ع ٓلى مىهجُت مىص ٟبى٨ الخى٣ُل ح   إٓسازً ب أن ج٦ىن ًٍط ج٠ٍط

ت  .الظؼاباث الؼىٍى

بل البسء في الىُُٜت  ٓلى محاّٛ الظؼاباث أن ًمخىٕ مً إبساء ٟبىله صا ٟبل  ٓىس الاػدـٔاض بالخى٣ُل ٟو بؼهىلت َو

 :أن ًوٕ مؼب٠ا بٔى الاحتهازاث ححز الخىُٜص ال ي حؼمح له بما ًلي

ُت وال٠اهىهُتج ىب الؼ اث الـٓط  .٠ىي جحذ ًابلت الخىافي واإلامىٓى

ت إلا٥خبه  .الخ ٣س مً إم٦اهُت ال٠ُام باإلاهمت ال ػُما ؤلام٦اهُاث الخ٠ىُت والبـٍط

حمُٔتها  الخ ٣س مً أن الخى٣ُل اإلا٠ترة ال حـىٍه مذالٜاث ومً زم ج ىب اإلاؤػؼت اإلاطاٟبت أدٌاض بٌالن مساوالث

ت اإلأٜى٨  الاحتهازاث السهُا إلاحاّٛإن َصٍ الخى  للمؼاَمحن  كُت جسضغ ٓلى هىء ال٠ىاهحن والخىُِماث الؼاٍض

ُٜت  حُث ً ب ٓلى محاّٛ الظؼاباث ٟبل إبساء ٟبىله للخى٣ُل الصي  الظؼاباث ٟبل ٟبى٨ الخى٣ُل والبسء في الُى

 :ٌؼدـٔط به  أن ًوٕ ححز الخىُٜص الاحتهازاث الخالُت

ٓ ًُت وال٠اهىهُتًخ ٣س محاّٛ الظؼاباث م اث الـٓط ه جحذ ًابلت الخىافي واإلامىٓى ٓى  .سم ٟو

لممؤسسة  يطالب محافظ الحسابات القائمة الحالية لممتصرفين اإلداريين أو أعضاء مجمس المديرين ومجمس الرقابة
 .قبة والمؤسسات المنسوبة واذا اقتضى األمر قائمة المساىمين باألموال العينيةراالم
ر بتبديل محافظ الحسابات معزول عميو أن يتأكد أمام المؤسسة والزميل المعزول أن قراروفي حالة استشعا 

 .عزلو لم يكن تعسفيا
وفي حالة ما إذا خمف محافظ الحسابات الذي رفض تجديد توكيمو، عميو االتصال بالزميل المغادر 

 .الستعالم عن أسباب عدم قبول تجديد توكيمو
يتأكد من أن كفاءات مكتبو تسمح لو بالتكفل وبتنفيذ التوكيل بطريقة يجب عمى محافظ الحسابات أن 

 .صحيحة
كما يجب عميو أيضا أن يتأكد من أنو بإمكانو تمبية ميمتو بكل حرية ال سيما إزاء مسيري المؤسسة 

 ثانيا: الدخول إلى الوظيفة
 :بعد تمبية االجتيادات األولية وقبول التوكيل
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 دزاطت خالت بمىخب مدافظ خظاباث                                الفطل الثالث           

المجمس  يجب عمى محافظ الحسابات أن يتأكد من شرعية تعيينو حسب الحالة من طرف المجمس العام العادي أو
تعيينو من طرف مجمس  نين العامة إما إذا تمالتأسيسي وفي حالة حضوره في المجمس التأسيسي الذي يعينو، يمضي القوا

 ."لممجمس يدلي بقبولو لممؤسسة كتابيا عام عادي يمضي المحضر مع المالحظة "قبول التوكيل" و"إذا لم يحضر
وضعية التنافي وال  في كل أشكال التعيين يجب عمى محافظ الحسابات عند قبولو التوكيل، اإلعالن كتابيا أنو ليس في

 .الفة شرعية أو تنظيميةفي حالة مخ
بتعينو في ظرف  يجب عمى محافظ الحسابات أن يعمم عن طريق رسالة مضمونة مع وصل اإليداع الجية التي قامت
 .يوما التالية لقبولو التوكيل18
إجراءات قبل البداية في تنفيذ التوكيل يجب عمى محافظ الحسابات أن يرسل إلى المؤسسة المراقبة رسالة تشير إلى 

ىذه الرسالة تشير إلى: مسؤولية الميمة، المتدخمين، طرق العمل المستعممة، فترات  .تطبيق توكيل محافظ الحسابات
 .القانونية التي يجب احتراميا، اآلجال القانونية إليداع التقارير، األتعاب التدخل واآلجال

معمومة تفيده  يتصل بسمفو لمحصول عمى كل عند تنفيذ توكيمو يجب عمى محافظ الحسابات الذي تم تعيينو حديثا أن
 .في التكفل بتوكيمو بطريقة صحيحة وشرعية

-الزمالء يجب عمى محافظ الحسابات المغادر أن يسيل لخمفو الدخول إلى الوظيفة وىذا عمال بمبدأ التضامن بين. 
يتصرف  ار إلييا أعاله وكأنووفي حالة تعدد محافظي الحسابات يمتزم كل واحد من ىؤالء احترام اإلجراءات المش

 .لمفرده
 ثالثا: حالة رفض القبول

أو الممنوعات  إذا تم استشعار محافظ الحسابات بالتكفل بتوكيل أو يحاط عمما بتعيينو، رغم وقوعو تحت طائمة التنافي
)رفض مبرر( بواسطة  يلالقانونية أو التنظيمية، عميو بإعالم المؤسسة بعدم اكتسابو لمكفاءة القانونية لقبول ىذا التوك

لم يكن محافظ الحسابات في  يوما من تاريخ عممو بيذا األمر، إذا18رسالة مضمونة مع مثبت استالم وىذا في ظرف 
المنصوص في القانون التجاري، واذا  حالة التنافي أو امتناع قانوني أو تنظيمي يرفض قبول التوكيل عميو بإتباع اإلجراء

 .أن يطمب في رسالة رفضو لقبول التوكيل اإلشيار القانونية والتنظيمية عميو أيضا جراءإسبق وان قامت المؤسسة ب

 املؿلب الثالث: ئحساءاث الخػسف غلى املإطظت 

   الخٔٚط باإلاؤػؼت أوال: إحطاءاث

 :إن الٌابٕ السابم إلاهىت محاّٛ الظؼاباث جٜطن ٓلُه ما ًلي

٠ت للمطاٟبت والخ ٣س مً مٕ ٤ل الٔ -  ىاكط للخٔبحر ًٓ ضأي مٔط حى٨ الظؼاباث الؼىىٍت اإلأطوهت لٜحله؛إجباْ ًٍط

 ً طي الاجلاالث ألاولُت للخٔٚط ٓلى مؼؤولي ٤ل اإلالالح ومحاوضَم؛- 
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اض - ٕ اإلاؤػؼت  وـاًها واَم وحساَا؛ال٠ُام بٍع  اث مُساهُت ٌٔٚط مً دالَا ٓلى مٟى

ٜحن اإلاؤػؼت ومذخلٝ ألا خاق الصًً ًم٥نهم ج٠سم مٔلىماث؛ -  إحطاء م٠ابالث مٕ اإلاُى

 جحلُل الىزاب١ السادلُت والخاضحُت للمؤػؼت والتر٣حز ٓلى الىزاب١ اإلاالُت-  

٠ت ٓمله مٌاب٠ت لل٥ُُٜاث اإلاهى -  ُت اإلا٠بىلت ٓلى اللُٔس الًى ي والسولي؛أن ج٦ىن ًٍط

 زاهُا: ابساء الطاي حى٨ ال٠ىابم اإلاالُت

  ي جم ي محزان اإلاطاحٔت واإلاحزاهُت محاػبُت وحسو٨ حؼاب الىخابج  أما الىزاب١ الفمٌاب٠ت ما َى مبحن  اإلاالُتمٔلىماث 

لؼىىاث صظُحت  مٔلىماث مالُت ٠ُٟت للـط٣ت ٣ما حٌٔيلسؼاباث حٌٔي اللىضة الظاّٛ امح مطاحٔتها مً ًٚط

2017 2018 2019 

ما٨اءا ٓلى ىب ىحىزة بال٠ىابم إلاا ؼاباثلظٓلى صظت وملساُٟت ا اإلالازٟت جم ؼاباث لظاّٛ امح ها الي ٟام  ألٓا

 2019 2018 2017لؼىىاث اإلاالُت 

م  اإلاطػىممً 628 اإلاازةوشل٧ ًب٠ا أح٦ام   (.2019جاظلي   )واإلاخمم اإلأس٨مً ال٠اهىن الخ اضي 75-59الدـَط ي ٟض
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 اللىائم املاليت  ع: غس وياملبدث الثا

 .2018 2019 2017لؼىىاث  تاإلاحزاهُت اإلاالُ : ٓطنو٨ ألا اإلاٌلب 

 2017،2018،2019للمإطظت في للظىت املاليت )ألاضىل( اليت ًىضح امليزاهيت امل (01) زكمحدول 

 2017 2018 2019 البُان 

 اإلابلٙ اللافي  اإلابلٙ اللافي  اإلابلٙ اللافي  الاَخال٤اث  اإلابلٙ ؤلاحمالي  

ت       ألاضىل الغير حاٍز

ت   000,00 101 الخثبيخاث املػىٍى

 

101 000,00 

 

   

 / / / / /  أزاض ي

 520,00 72 103600.00 بىاءاث 

 

 31080.00 41 440,00 

 

 

جثبيخاث غيييت 

 اخسي 

119095023.40 75060841.44 44034181.96 / / 

جثبيخاث حازي 

 ئهجاشها 

/ /  53 425 297,38 

 

/ 

مىحىداث أضىل 

ت   ماليت غير حاٍز

8157500.00 / 8157500.00 14 807 500,00 

 

2 000 000,00 

 

سائب مإحلت غ

 لالضىل 

/ / / / / 

 ألاضىل مجمىع 

ت   الغير حاٍز

   127457123 75234361.44 52222761.29 68 274 237,38 

 

2 000 000,00 

 

ت  ألاضىل   / / / / / الجاٍز

 721,88 671 64 68156021.56 / 68156021.56 مخصوهاث 

 

4 086 270,73 

 

 788,58 735- / / / الصبائً 

 

24 377 577,44 

 

 657,92 083 3 3125899.25 / 3125899.25 املدًىىن الاخسون 

 

617 822,09 

 

 085,06 296 1 16527066.60  16527066.60 الػسائب املإحلت  

 

9 063 412,50 

 

ألاضىل املاليت 

ت   الجاٍز

/ / / / / 

ىت   148,66 632 14 8940241.30  8940241.30 الخٍص

 

-35 527 243,00 

 

مجمىع ألاضىل 

ت ا  لجاٍز

   82 947 824,94 

 

2 617 839,76 

 

مجمىع الػام 

 لألضىل 

224206352.14 75234361.44 148971990.70 151 222 062,32 

 

4 617 839,76 

 

خماز ٓلى وزاب١ مً اإلاؤػؼت :املطدز   مً آساز الٌالبت باآل
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 2017،2018،2019املاليت )الخطىم( لظىت  ت( امليزاهي02)حدول زكم 

ازضدة الظىت املاليت  2019ازضدة الظىت املاليت البياهاث 

2018 

 2017ازضدة الظىت املاليت 

 000,00 410 20 الخاضت ألامىال زؤوض

 
20410000.00  

 / 367893.11 367893.11            الاخخياؾاث 
  الطافيت الىديجت

-6 374 396,18 

 

1291788.12 -30 720 177,20 

 

 / 27877590.25 27877590.25 الجدًد مً جسخيل
ألامىال زؤوض مجمىع  

 الخاضت
-13474093.32 -5807908.42 -30 720 177,20 

 
ت غير الخطىم   11703977.92 32254620.54 الجاٍز
 / / / املاليت والدًىن  اثإلاكتراغ

واملىخجاث املإوهاث  

 طلفا خظاباث في املدزحت
/ / / 

رغي الخطىم) مجمىع  

ت  (الجاٍز
/ / / 

ت الخطىم  / / / الجاٍز
 552,40 277 22 11703977.92 32254620.54 املسجبؿت والخظاباث املىزدون 

 
 223,24 490 3 1700649.00 -3490223.24 الػسائب

 
 / 143625343.82 / سي ألاخ الدًىن 
ىت  815,18 756 7  7756815.18- الخطىم الخٍص

 
تم الخطى  مجمىع الجاٍز  33524590.82 157029970.74 33 524 590,82 

 
 413,62 804 2 151222062.32 2804413.62 للخطىم الػام مجمىع

 

خماز ٓلى وزاب١ مً اإلاؤػؼت ًم املطدز:  آساز الٌالبت باآل
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 2017،2018،2019خظب الؿبيػت لظىىاث  املؿلب الثاوي: غسع حدول خظاب الىخائج

 2019 2018 2017 البُان 

اإلابُٔاث واإلاىخىحاث 

 اإلالظ٠ت 

/ 180273010.00 257 325 317,40 
 

 و ثهااإلاذعو  حُ٘حراث

 و ملىٔت اإلاىخ اث

اللىٕ ُٟس مىخ اث  

/ / / 

 / / / ؤلاهخاج اإلاثبذ 

 674,32 918 7 9295642.38 185454.54 آاهاث الاػخ٘ال٨ 
 

 991,72 243 265 189568652.38 185454.54 اهخاج الظىت املاليت -1
 

اث مؼتهل٥ت   650,56 217 245- 163715659.98- 64062168.00- مـتًر
 

دسماث داضحُت 

 واػتهال٤اث ألادطي 

-240000.00 -840721.79 -1 073 084,22 
 

 168,00 302 64- اطتهالن الظىت املاليت -2

 
164556381.77 -246 290 734,78 

 

(الليمت املػافت 1-2)

 لالطخغالل 

-64 116 713,46 25 012 270,61 18 953 256,94 
 

 015,94 919 6- أٓباء اإلاؼخذسمحن 

 
-13 199 374,60 -16 358 769,42 

 

الوطابب والطػىم 

اث اإلامازلت   واإلاسٛٓى

-1 985,71 

 
-603 226,00 

 
-16 000,00 

 

احمالي فائؼ -4

 الاطخغالل 

-71 037 715,11 

 
11 209 670,01 2 578 487,52 

 

 586,00 208 1 / اإلاىخىحاث الٔملُاجُت 

 

/ 

باء الٔملُاجُت   197,00 133- / / ألٓا
 

مذللاث الاَخال٤اث 

 واإلاؤوهاث ودؼابط ال٠ُمت 

 -11 116 467,29 -10 101 475,42 
 

اػترحاْ دؼابط ال٠ُمت 

 واإلاؤوهاث 

/ / / 
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 715,11 037 71- الىديجت الػملياجيت -5

 
1 301 788,72 -7 656 184,90 

 

 / / / اإلاىخىحاث اإلاالُت -

باء اإلاالُت -  / / / ألٓا

 / / / الىديجت املاليت -6

الىديجت الػادًت كبل -7

 (6-5الػسائب )

-71 037 715,11  -7 656 184,90 
 

الوطابب الىاحب زٛٔها 

 ًٓ الىخابج الٔازًت 

/ / -10 000,00 
 

الوطابب اإلاؤحلت )ح٘حراث( 

 ًٓ الىخابج الٔازًت 

/ / / 

م مْى مىخىحاث ألاوـٌت 

 الٔازًت 

/  

190777238.38 
265 243 991,72 

 

ٓباء ألاوـٌت م مْى أ

 الٔازًت 

-640621168.00 -1894854499.66 -272 910 176,62 
 

الىديجت الطافيت -8

 لالوشؿت الػادًت 

-64 062 168,00 

 
1 291 788,72 

 
-7 666 184,90 

 

 / / / ٓىاكط ٗحر ٓازًت مىخىحاث 

 / / / ٓىاكط ٗحر ٓازًت أٓباء 

 الىديجت غير الػادًت -8

الىديجت الطافيت -10

 ظىت املاليت لل

-64 062 168,00 

 
1 291 788,72 -7 666 184,90 

 

خماز ٓلى وزاب١ مً اإلاؤػؼت ًم املطدز:  آساز الٌالبت باآل
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 دزاطت خالت بمىخب مدافظ خظاباث                           الثالث                     الفطل

 2019-2018-2017لظىىاث الثالزت ةاملخخطس يت املاليت امليزاه املؿلب الثالث: 

وشل٧  ه٠ىم ببٔى الخُ٘حراث والخٔسًالث البؼٌُت2019-2018-2017بٔس ٓطهىا للمحزاهُت اإلاالُت لؼىىاث الثالزت 

 :ٛخلبح ٓىاكط اإلاحزاهُت ٣ما ًلي اإلاذخلطة  للىكى٨ للمحزاهُت اإلاالُت

ت = أكى٨ زابخت -  ألاكى٨ ٗحر حاٍض

ت = أكى٨ مخساولت ألاكى٨  -  الجاٍض

ت = ُٟم الاػخ٘ال٨ -  اإلاذعوهاث الجاٍض

 حؼاباث ال٘حر = ُٟم ٟابلت للخح١ُ٠ -

 الظؼاباث اإلاالُت و ما ؿا هها = ُٟم الجاَعة -

 :أما الخلىم جلبح ٣ما ًلي

 ضؤوغ ألامىا٨ الخاكت = أمىا٨ داكت -

لت ألاحل - ت = زًىن ًٍى  الخلىم ٗحر الجاٍض

ت -  = زًىن ٟلحرة ألاحل الخلىم الجاٍض

 مً دال٨ ما ٟسمىاٍ ه٠ىم بئٓساز اإلاحزاهُت اإلاالُت اإلاذخلطة للؼىىاث الثالزت:

 2019 2017:2018أوال :اإلاحزاهُت اإلاالُت اإلاذخلطة للكى٨ لؼىىاث 

 :)2017،2018،2019(( امليزاهيت املخخطسة لألضىل للظىىاث الخاليت (04الجدول زكم

 2019              2018                2017                   ألاضىل 

  املبالغ          املبالغ            املبالغ            

 000,00 000 2 ألاضىل الثابخت 
 

 68 274 237,38 
 

  52222761.96  

 839,76 617 2 ألاضىل املخداولت 
 

 82 947 824,94 
 

 96749228.74  

كيم كابلت 

 للخدليم 

      

 270,73 086 4 يم الاطخغاللك
 

 64 671 721,88 
 

 68156021.56  

 243,00 527 35- كيم حاهصة
 

 14 632 148,66 
 

 8940241.30  

 839,76 617 4 مجمىع الخطىم
 

 151 222 062,32 
 

 148971990.70  

 

خماز ٓلى وزاب١ مً اإلاؤػؼت ًم املطدز:  آساز الٌالبت باآل
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 زضاػت حالت بم٥خب محاّٛ حؼاباث                       الٜلل الثالث          

 2020  ـ2018  ـ2017  الظىىاث خالل املخخطسة املاليت امليزاهيت) (05زكم الجدول 

 2019                2018              2017                    الخطىم 

  املبلغ   املبلغ   املبلغ 

       ألامىال الدائمت 

  13474093.32  5807908.42-  30720177.20 ألامىال الخاضت 

لت  دًىن ؾٍى

 الاحل 

0  0  0  

دًىن كطيرة 

 الاحل 

157029970.74  157029970.74  162446084,02  

مجمىع 

 الخطىم 

2804413.62  151222062.32  148971990.70  

خماز ٓلى وزاب١ مً اإلاؤػؼتآساز الٌا ًم املطدز:  لبت باآل
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 دزاطت خالت بمىخب مدافظ خظاباث                          الفطل الثالث      

 باطخخدام مإشساث الخىاشن املالي  املاليتاللىائم  الثالث: جدليلاملبدث 

حشخُم  إلى تهسٚ ال ي الاٟخلازًت  اإلاؤػؼاث إلاذخلٝ ألاػاػُت اإلاىاهُٕ أَم مً الُتاإلا ال٠ىابم جحلُل ٌٔخبر

خماز ٓلى مؤ  البال٘ت لهصٍ اإلاؤؿطاث  إال أجها  الخىاظن اإلاالي واليؼب اإلاالُت ألاَمُت ؿطاثصظُح لىهُٔتها اإلاالُت  باآل

ؼخلعم ٓلى اإلاؤػؼت ت الىهٕ اإلاالي الس١ُٟ للمؤػؼت َو خماز ٓلى وؼب الؼُىلت والط حُت ألجها حٌٔي  ال ج٥ٜي إلأٛط الٓا

 :الخٌٞط في َصا اإلابحث إلى الٔىاكط آلاجُت كىضة ح٠ُ٠ُت في ج٠ُُم الىهٕ اإلاالي للمؤػؼت  وػِخم

 جحلُل ال٠ىابم اإلاالُت باػخذسام مؤؿطاث الخىاظن اإلاالي؛ 

 جحلُل ال٠ىابم اإلاالُت باػخذسام اليؼب اإلاالُت؛ 

 باطخخدام مإشساث الخىاشن املالي  للىائم املاليتجدليل ا املؿلب ألاول:

بعدة حسابات من  لكي نصل إلى تحميل شامل عن وظيفة المؤسسة وفقا لمنظام المحاسبي المالي الجديد ال بد من المرور
 .ات التوازن المالير بينيا مؤش

 2017،2018،2019لظىىاث  دائمخظاب زأطمال الػامل ال :أوال 

 مالخظت 2019 مالخظت 2018 مالخظت 2017 الػالكت

 مال زأض

 الػامل

أمىال=الدائم  

أضىل -دائمت  

ت غير  الجاٍز

-30720177.20 

-2 000 000,00 

32720177.20-= 

-5807908.42 طالب 

68274237.38- 

=74082145.8- 

-13474093.32 طالب

52222761.96- 

=65696855.28- 

 طالب

 

 لب ًدل غلى ان الىغػيت املاليت طا2017،2018،2019الػامل الدائم لظىىاث  زأطمال

وليع لديها هامش امان وبالخالي غدم كدزتها غلى طداد الدًىن كطيرة للمإطظت غير حيدة 

 الاحل.
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 دزاطت خالت بمىخب مدافظ خظاباث                               الفطل الثالث      

 ال الػامل الطافي إلاحمالي زاهيا: خظاب زأطم

 اإلاالحِت 2019 اإلاالحِت 2018 اإلاالحِت 2017 الٔالٟت

 زأض مال الػامل

 الخاص=زؤوض

 -ألامىال الخاضت

ت  أضىل غير حاٍز
 

30720177.20-

2000000.00-  

=32720177.2-       

-5807908.42 ػالب

68274237.38- 

=74082145.8- 

-13474093.32 ػالب

52222761.96- 

=696855.2865- 

 ػالب

   

 صا ػالب2019؛2018؛2017للؼىىاث السابم الٔامل ضأػما٨  اإلاالُت الىهُٔت ان ٓلى ًس٨ َو

اء ٓلى ٟازضة ٗحر ألجها ال٠لحر ألاحل في مالُت كٔى اث وحٔٚط حُسة لِؼذ للمؤػؼت  الٛى

  .اإلاالي ػخ٠طاضالا  لخح١ُ٠ جصظُحُت ٟطاضاث اجذاش ٓليها و الخالي اػخح٠اٟها مىآُس ٓىس بالتزاماتها

   

ي:حىبالػامل الا  السأطمال : خظابزالثا  

 الػالكت 2017 املالخظت 2018 املالخظت 2019 املالخظت

الػامل مال زأض 590,82 524 33 مىحب 970,74 029 157 مىحب 084,02 446 162 مىحب  

 الخطىم=ألاحىبي

 غير

ت الخطىم+الجاٍز  

ت  الجاٍز

  

  صا ضاحٕ إلى 2019والى ػىت 2018إلى الؼىت 2017جعاًس مً الؼىت  ضأغ اإلاا٨ الٔامل ألاحىبي في َو

لت ألاحل.  اضجٜاْ السًىن ًٍى
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دزاطت خالت بمىخب مدافظ خظاباث              الفطل الثالث                

الػامل ألاحىبي : زأطمالزابػا :خظاب   

 العالقة  9102 المالحظة 9102 المالحظة  9102 المالحظة 
الػامل  زأطمال 228,74 749 96 موجب 947824,94 82 موجب 228,74 749 96 موجب 

ألاحىبي 

=مجمىع 

ت  ألاضىل الجاٍز

 

 ت ٣بحرة وحط٣ت اإلاذعون في حالت  ضأػما٨                               احؼاْ.الٔامل مىحب َصا ًس٨ ٓلى ان احمالي ألاكى٨ الجاٍض

 

:الػامل الطافي إلاحمالي  زأطمال: خظاب اخخياج مظاخا  

 العالقة 2017 المالحظة 2018 المالحظة 2019 مالحظة

 96749228.74 

-8940241430-

162446084402-0 

=-74637096.56 

 

 82947824.94-

14632148.66-

157029970.74-

0= 

-88714294.42 

 2617839.76- 

-35527243-

 33524590.82- 

7 756 815,18 

= 

12377307.12 

 اخخياج زأض مال

ألاضىل = )الػامل

ت الليم -الجاٍز

 -الجاهصة( 

الخطىم )

ت -الجاٍز

املظخدلاث 

(الفىزٍت  

 

 

   صا ًس٨ ٓلى 2017في الؼىت احخُاحاث ضأغ ما٨ الٔامل في الؼىىاث  اإلاؤػؼت ان ٓلىمىحبت َو

باليؼبت  اإلاخساولت ما اكىلها مً حعء ٓلى بآخمازَا الاحل ٟلحرة زًىجها حٌُ٘ت ٓلى ال٠سضة لها

ل وفي  ٛهي ػالبت 2019 2018لؼىىاث  ل اٟل مً مىاضز الخمٍى َصا ٌٔ ي أن احخُاحاث الخمٍى

ب٘حر حاحت إلى ضأغ ما٨ ٓامل مىحب إلاىاحهت  تلصا ٛاإلاؤػؼٌي الاحخُاحاث  ٘حالت اإلاىاضز ح

 .ألادٌاض اإلاحخملت
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دزاطت خالت بمىخب مدافظ خظاباث                   الفطل الثالث                    

ىت   خامظا :خظاب الخٍص

 العالقة 2017 المالحظة 2018 المالحظة 2019 المالحظة

-527243,00 35- سالب 632148.62 14 موجب 8940241.28 موجب

7 756 815,10=-

43284085.1 

القيم=الخزينة  
-ةالجاهز

 المستحقات
 الفورية

-65696855.28 موجب

- 
-74637096.5 

=8940241.28 

 

 - 74082145.08 موجب

-88714294.42- 

14 632148.62= 

-74082145.8 سالب  

 

 رأس= لخزينة
 مال

الصافي  العامل
-االجمالي

 احتياج
 مال رأس من

 العامل
 

  ىت للؼىىاث صا ًس٨ ٓلى ان2019 2018 2017الخٍع ل  جم ألام ػالبت َو ىا٨ الٜابوت بٔس جمٍى

لالاػخذساماث الثابخت ٤ان اٟل مً احخُاحاث زوضة  ل ًٍى الاحل  مما أزي الى  الاػخ٘ال٨ للخمٍى

ىت  ا مٕ مطوض الؼىىاث هِطا لتزاًس الاحخُاحاث مً ػىت الى  اإلاؤػؼت ال يعجع في دٍع جٜاٟم عجَع

 .أدطي 
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دزاطت خالت بمىخب مدافظ خظاباث                    الفطل الثالث                    

المالية النسب باستخدام المالية القوائم تحليل: الثاني المطلب  

العالقات بقياس تهتم حيث المالية القوائم تحليل في المستخدمة واألدوات الوسائل أهم من المالية النسب  

:ليي فيما وتتمثل المالية القوائم بين  

لةالهيك بأوال: نس  

مالحظ
 ة

 العالقة 2017 مالحظة 2018 مالحظة 2019

 

1> 

-13474093.32 

/52222761.96 

=-0.25 

 

1> 

-5807908.42/ 

68 274 237,38 

=-0.085 

 

     1< 

-30720177.2/ 

2 000 000,00 

=-15.36 

الدائم التمويل نسبة  
=  األموال

األصول/الدائمة  
الجارية غير  

 

2> 

-13474093.32 

/52222761.96 

=-0.25 

 

1> 

-5807908.42/ 

68 274 237,38 

=-0.085 

 

1< 

-30 720 177,2 

2 000 000,00/ 

=-15.35 

 التمويل نسبة
 الخاص
=  األموال

األصول/الخاصة  
الجارية غير  

 

2> 

-13474093.32/ 

162 446 084,02 

=-0.082 

 

2> 

-5807908.42/ 

157 029 970,7 

=-0.036 

 

2< 

-30 720 177,2 

33 524 590,8/ 

=-0.916 

 االستقاللية نسبة

 =المالية

 أموال
مجموع/خاصة  

 الديون

 

0.5< 

-13474093.32/ 

162 446 084,02 

=-0.082             

 

0.5< 

-5807908.42/ 

151 222 062,3 

=-0.038 

 

0.5< 

-30 720 177,2 

2 804 413,62/ 

=-10.95 

 على القدرة نسبة
 السداد
=3 الميزانية3/الديون  

   

  التعليق على نسب الهيكلة 

ٓلى ج ىب الظاالث  الىهُٔت لِؼذ حُسة ل٦ل اليؼب واإلاؤػؼت ٗحر ٟازضة2019 2018 2017باليؼبت للؼىىاث 

صا ً ٔلها  الٌاضبت واجذاش ال٠طاضاث اإلاالُت ُٛما ًذم الخٌٍ اإلاؼخ٠بلُت و٣صل٧ ٓسم جمخٔها باالػخ٠اللُت اإلاالُت َو

لت للظلى٨ ٓلى  ٟطون.ٗحر مَؤ  
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دزاطت خالت بمىخب مدافظ خظاباث                          الفطل الثالث                 

 ثانيا: نسب السيولة

 العالقة 2017 المالحظة 2018 المالحظة 2019 المالحظة

 

1< 

96 749 228,74 

/162 446 084,02 

=0.595 

 

1< 

82 947 824,94/ 

157 029 970,74 

=0.52 

 

1< 

2 617839,76 

/33 524 590,82 

=0.078 

 نسبة
األصول=التداول  
الخصوم/الجارية  

 الجارية

 

-0.3 

0.5 

(96 749 228,74- 

68 156 021,56)/ 

162 446 084,02 

=0.176 

 

-0.3 

0.5 

(82 947 824,94- 

64 671 721,88)/ 

157 029 970,74 

=0.116 

 

 

0.5< 

(2 617 839,76- 

4 086 270,73)/ 

33 524 590,82 

=-0.043 

السيولة نسبة  
األصول=)السريعة  
مخزونات-الجارية  

قيد ومنتجات  
(الصنع  

 الخصوم/

 الجارية

 

1> 

8 940 241,30/ 

162 446 084,02 

0.055= 

 

1> 

14 632 148,66/ 

157 029 970,74 

0.931= 

 

1> 

-35 527 243,00/ 

33 524 590,82 

=-1.05 

النقدية نسبة  
= 

الجاهزة القيم / 

الجارية الخصوم  

 

  الخػليم غلى وظب الظيىلت 

صا ٌٔ ي ٓسم ٟسضة  هبسأوؼب الؼُىلت لؼىىاث الثالر ٗحر م٠بىلت  بيؼبت الخساو٨ ال ي ٤اهذ اٟل مً الىاحس َو

ت و الخالي ٛهي لم جح١٠ مبسا الخىاظن   ت ٓلى حٌُ٘ت الخلىم الجاٍض ٔت ألاكى٨ الجاٍض أما ٤ل مً وؼبت الؼُىلت الؼَط

ا مما مىذٜوتلى٠سًت ٛهي ووؼبت ا ىت زون اػدثماَض .ً ٔلها جوٕ امىالا مٔخبرة زادل الخٍع  

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

دزاطت خالت بمىخب مدافظ خظاباث                          الفطل الثالث                          

ًتزالثا :وظب املسدود  

لعالقةا 2017 مالحظة 2018 مالحظة 2019 مالحظة  

 

 سالب 

-7 666 184,90/ 
13 474 093,32 

-65.0= 

 

 سالب 

1 291 788,72/ 
-5 807 908,42 

0.22-= 

 
 موجب

-64 062168,00/ 
-30 720 177,20 

2.08= 

المردودية نسبة  
النتيجة=المالية  
رؤوس/اإلجمالية  

الخاصة األموال  

 

 
 سالب  
 

-7 666 184,90/ 

148971990.70 

 -0.051= 

 
 
 موجب 

1 291 788,72/ 
151 222 062,32 

0.008= 

 
 

 سالب

-64 062168,00/ 

4 617 839,76 

 -13.87= 

         ةالمردودي نسبة
ة=االقتصادي  

 النتيجة
االصول3/الصافية  

 
 

 سالب 

-7 666 184,90/ 
257 325 317,40 

=-0.0297 

 
 

 موجب

1 291 788,72/ 
180 273 010,00 

=0.0071 

 
 

 معدوم

-64 062168,00/ 

0 

=0 

 

المردودية نسبة  
النتيجة=التجارية  

رقم/االجمالية  
 االعمال

 

  المردودية:التعليق على نسب 

توؼب اإلاطزوزًت اإلاالُت  والاٟخلازًت ػالبت وشل٧ ضاحٕ الى الىدُ ت ال٘حر مح٠٠ت او الدؼُحر ال٘حر حُس  والخ اٍض

ت والىاجج ًٓ ٓسم جح٥مها في زوضة الاػخ٘ال ت والجاٍض لى ال٥ٔؽ ٤اهذ اليؼب مىحبت ألكىلها ال٘حر حاٍض ٨  ٓو

وال ي حؼآس اإلاؤػؼت في الظلى٨ ٓلى أمىا٨ لخ سًس وػابل اهخاحها با هاٛت الى حؼً اػخ٘ال٨ أكى٨ 

 اإلاؤػؼت في جىلُس ألاض اة
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خب مدافظ خظاباث دزاطت خالت بمى                   الفطل الثالث                  

:خالضت الفطل  

٠ت ٓمله و٣ُُٜت آساز ال٠ىابم  مً دال٨ ُٟامىا بسضاػت مُساهُت بم٥خب محاّٛ الظؼاباث  جم الخٔٚط ٓلى ًٍط

اإلاالُت مً احل جحسًس ألاَساٚ اإلاؼٌطة  حُث الحِىا ان الخس١ُٟ اإلاالي ٌؼآس في جحلُل ال٠ىابم اإلاالُت و الخالي 

ػؼت  و٣صا اللٔى اث ال ي جىاحهها مؼخ٠بال.الخٔٚط ٓلى وهُٔت اإلاؤ   
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 الخاجمت
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خاجمت                                                    

١ُ اإلاالي مً جىاولذ َصٍ السضاػت مىهْى ٛٔالُت الخس١ُٟ اإلاالي ٓلى جحلُل ال٠ىابم اإلاالُت حُث ٌٔخبر مىهْى الخسٟ

في ظل التطورات  ةخاص اإلاالي اإلاىاهُٕ ال ي هالذ اَخمام الباحثحن واإلاهىُحن في م ا٨ جس١ُٟ الظؼاباث  والخحلُل 
.المتسارعة في بيئة األعمال  

جه وآخماز الخس١ُٟ اإلاالي إلأاًحر جخح٥م في ٣ُُٜت أزابه وال ي جخمثل في مٔاًحر الشخلُت وال ي جخٔل١ باإلاس١ٟ في حس شا

ط جوبٍ الٔمل اإلاُساوي  اإلاُساوي ال يومٔاًحر الٔمل  ال ي حؼآس في ابساء الطاي حى٨ صظت ومٔاًحر آساز الخ٠اٍض

ُت ٓلى صظت اإلألىماث ًلٔب الخس١ُٟ اإلاالي زوض ٣بحر في  شا اإلاالُت ال٠ىابم   والبُاهاث اإلاالُتإهٜاء الـٜاُٛت واإلاىزٟى

في اجذص الح جلبح حٔبر ًٓ اللىضة الظ٠ُ٠ُت ًٓ اإلاؤػؼت وحؼآس أصظاب اإلال اإلاالُت  بسضحتاإلاىحىزة في ال٠ىابم 

 ٟطاضاتهم.

 اإلاالُت جمجحلُل ال٠ىابم  اإلاالي ٓلىومً دال٨ مٔالجت إؿ٦الُت البحث ال ي جسوض حى٨ ما مسي ٛٔالُت الخس١ُٟ     

ُل جمخٕ اإلاس١ٟ باالػخ٠اللُت والظُاز  ت فياإلاالُحى٨ ملساُٟت ال٠ىابم  أ٣بر الخىكل الى ان للخس١ُٟ اإلاالي ًمثل همان 

 في ابساء الطاي.

لُه ًم٥ً ادخباض صظت الٜطهُاث الىاضزة في م٠سمت َصٍ السضاػت في  الخالي:ٓو  

الفسغياث   أوال: اخخباز   

ها مً الٜطهُت ألاولى الخس١ُٟ اإلاالي َى ٓملُت ٛحم لل٠ىابم اإلاالُت مٕ ابساء ضاي حى٨ اإلألىماث اإلاالُت ال ي جحخىح

ت   صظُحت.دال٨ الٜلل الىِطي ألاو٨ جىكلىا الى ان الىٍِط

هي مذطحاث الىِام اإلاحاػبي وحٔبر ًٓ اإلاط٣ع اإلاالي للمؤػؼت في ٛترة ظمىُت  ال٠ىابم اإلاالُت ط جٛى :الٜطهُت الثاهُت 2-

ت صظُحت الثاوي  دال٨ الٜلل الىِطي  مًمُٔىت    .جىكلىا الى ان الىٍِط

آس ابرررررررررساء ضاي محررررررررراّٛ الظؼررررررررراباث بـررررررررران ال٠رررررررررىابم اإلاالُرررررررررت ٓلرررررررررى جحلُلهرررررررررا والخيبرررررررررؤ برررررررررالخٔثر الٜطهرررررررررُت الثالثرررررررررت ٌؼررررررررر-3

 اإلاالي مً دال٨ الٜلل الثالث اػخيخ ىا ان الٜطهُت الصظُحت .

 اما الىخابج اإلاخىكل اليها 

 الدزاطت  زاهيا: هخائج

 َصٍ السضاػت الى الىخابج الخالُت:ل٠س جىكلىا مً دال٨ 

 ؛ٓملُت ٛحم لل٠ىابم اإلاالُت مٕ ابساء ضاي حى٨ اإلألىماث اإلاالُت ال ي جحخىحها الخس١ُٟ اإلاالي َى  -

اث ال ي ًطج٥ع ٓليها محاّٛ حؼاباث في ٓملُت - ابت السادلُت حٔس مً ألاولٍى  الخس١ُٟ؛الٟط

 الٔمررررررررل اإلاُررررررررساوي ومٔرررررررراًحر آررررررررساز الشخلررررررررُت مٔرررررررراًحر ٓرررررررراث زررررررررالر مٔرررررررراًحر وهرررررررري مٔرررررررراًحر طاً ررررررررب ٓلررررررررى الخررررررررس١ُٟ اإلاررررررررالي م-

ط                        الخ٠اٍض
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 خاجمت

ملرررررررررالح اإلاؤػؼرررررررررت ٠ٛرررررررررٍ برررررررررل  مال٠رررررررررىابم اإلاالُرررررررررت ال ررررررررري جرررررررررم اإلالرررررررررازٟت ٓليهرررررررررا مرررررررررً ًرررررررررٚط محررررررررراّٛ حؼررررررررراباث ال جذرررررررررس-

طاٚ شاث الٔالٟت؛  جخٔسي الى ٤ل ألًا

الخحلُررررررررررل اإلاررررررررررالي َررررررررررى ٓبرررررررررراضة ٓررررررررررً ٓملُررررررررررت مٔالجررررررررررت البُاهرررررررررراث اإلاالُررررررررررت اإلاخاحررررررررررت للمؤػؼررررررررررت للظلررررررررررى٨ ٓلررررررررررى مٔلىمرررررررررراث -

 اإلاالي؛آس في اجذاش ال٠طاضاث وج٠ُُم ألازاء حؼ

الحِىرررررررررررا جطاحرررررررررررٕ فررررررررررري مبرررررررررررالٙ ألاكرررررررررررى٨ 2019 2018 2017مرررررررررررً درررررررررررال٨ اػرررررررررررخذسام الخحلُرررررررررررل اإلارررررررررررالي ل٠رررررررررررابم ي اإلاحزاهُرررررررررررت -

صا ٌٔ ي ان اإلاؤػؼت جىاحه كٔى اث؛  والخلىم َو

ان  ج ٣ررررررررررسهاطزوزًرررررررررت وؼررررررررررب اإلا الؼرررررررررُىلت  اله٦ُلررررررررررت  وؼرررررررررب اإلاالُرررررررررت: وؼررررررررربال٠ررررررررررىابم  اإلاالُرررررررررت ٓلرررررررررىٓىرررررررررس جٌبُررررررررر١ وؼررررررررررب -

تها؛كٔى اث تهسز  هاإلاؤػؼت جىاح  اػخمطاٍض

 زالثا: الخىضياث

 الخالُت:ه٠ترة ٓلى اإلاؤػؼت الخىكُاث مً دال٨ الىخابج اإلاخىكل اليها 

ٕ مرررررررررً زوضان اإلاذعوهررررررررراث والٔمرررررررررالء لدؼرررررررررسًس زًىجهرررررررررا ٟلرررررررررحرة الاحرررررررررل أو جبٌيررررررررر  زوضان - ً رررررررررب ٓلرررررررررى اإلاؤػؼرررررررررت الدؼرررررررررَط

 زًً.ض اإلاى 

ػؼرررررررت ان ج ٔرررررررل ٓملُرررررررت الخيبرررررررؤ برررررررالخٔثر حرررررررعءا مرررررررً حُاتهرررررررا الدـرررررررُ٘لُت ح ررررررر  ًم٥نهرررررررا ان جخٔرررررررٚط ٓلرررررررى ً رررررررب ٓلرررررررى اإلاؤ -

 مطاحله 

رررررررٕ فررررررري - ررررررر١ الخىررررررراظ٨ ٓلرررررررى احرررررررس الاػررررررردثماضاث أو الٛط رررررررصا ٓرررررررً ًٍط ً رررررررب ٓلرررررررى اإلاؤػؼرررررررت الخُ٘حرررررررر مرررررررً ػُاػرررررررتها اإلاالُرررررررت َو

 ضأػما٨ لٌطة ألاػهم 

مٔرررررررراٚض  دبررررررررراث ٓررررررررً ٣ُُٜررررررررت  ألدررررررررصالىررررررررسواث الٔلمُررررررررت ٓلررررررررى ال٠ررررررررابمحن ٓلررررررررى اجذرررررررراش ال٠ررررررررطاضاث فرررررررري اإلاؤػؼررررررررت حوررررررررىض -

 اػخذسام أػالُب الخيبؤ بالخٔثر اإلاالي ؛

ط الخحلُرررررررررررل - رررررررررررت  اإلاررررررررررالي مرررررررررررًزضاػررررررررررت إم٦اهُرررررررررررت جٌررررررررررٍى درررررررررررال٨ الخحلُررررررررررل ال٥مررررررررررري للبُاهرررررررررراث ح ررررررررررر  ًدؼرررررررررر   للمؤػؼرررررررررررت مٔٛط

 اإلاالي؛الىهٕ اإلاالي والخيبؤ بالخٔثر 

 الدزاطت:افاق 

 صاااااهت لانمىظاااااىر انتاااااٍ وقتردهاااااا لاااااان تكاااااىن  شاااااكانُت نمىاظاااااُع هىاااااا  لعاااااط انجىاواااااب انهامااااات انتاااااٍ نهاااااا
 :لذث قادمت

 انعىامم انمؤثرة عهً مصذاقُت انقىائم انمانُت؛-

 أثر انتذقُق انمانٍ عهً اإلفصاح فٍ انقىائم انمانُت؛ -

 .أثر وساهت انمذقق انخارجٍ فٍ تذسُه مصذاقُت انقىائم انمانُت
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 كائمت املساحؼ  

 سبيت)الىخب والبدىر الػلميت( :املساحؼ  اللغت الػ 

  اب  ظاجه هلط ز٣خىض ٤لُت الخ اضة  ٟؼم اإلاحاػبت حامٔت  خازحيت،املساحػت ال  ظاجه الس٣خىض ٓبس الَى

ت  مل  2005/2006 طؤلاػ٥ىسٍض
  ألاضزن  م٥خبت اإلا مٕ لٔطبي اللائم غلى جلييم مخاؾس الاغمال إبطاَُم  الخس١ُٟإحهاب هِم  

 2009 والخىظَٕـط للي

 2007 لليـط  ٓمان  ألاضزن وابل    زاض الخظاباثجدكيم  مغل امحن الس د. 

  الٔلمي  الخٔلُم    زاض الخازحيتاملساحػت   ظاجت  أكى٨ الؼُس  السًب  ظاجتٓىن لبؽ ٛخح هللا

ت  ملط   2013ؤلاػ٥ىسٍض

  بيليتالخؿالىظسي واملمازطت  إلاؾاز املساحػت وجدكيم خظاباث   مؼٔىز كس٠ًيمحمس ًىاَط التهامي  

اث  زًىان  .2006  3يالجعابط  اإلاٌبٓى

   اب هلط ٓلي بس الَى ت  املساحػت الخازحيتمحمس ػمحر اللبان ٓو  .2002 ملط  زاض الجامُٔت  ؤلاػ٥ىسٍض

 - اليـط والخىظَٕ  زاض  الظلىوياملساحػت الداخليت الاؾاز الىظسي والخؿبيلي واملدخىي  احمس كالح  ثالٔمطا

 .1990ضزن  ألا   ٓمان

 2011معواض الىازي الجعاض ي    مٌبٔتالداخليت، املساحػت ٔىز كس٠ًي  أحمس ه٠اضمؼ   

  ًجٌب٠ُُت في    زضاػتاملىظمتالسكابت الداخليت في خماًت أضىل وامىال  دوز حؼً ؤمت ٤اُم محؼ

 .2008ت حامٔت بابل للٔلىم ؤلاوؼاهُ

 -في  املإطظاث الطغيرة واملخىطؿتالخدكيم إلادازي وجأهيل   ززاي ٓسون  ط ٓبس الطحمً بابىاث  هاك

 .2008 طاإلاحمسًت  الجعاب زاض الجصائس

  ٝاإلاؼحرة لليـط    زاض الىظسي جدكيم الخظاباث  محمس  ٓلم ٤لبىهت ٓمطضاٛذ ػالمت محمىز احمس ًىػ

 2ٓمان ألاضزن يوالخىظَٕ 

 ازس هياول السكابت الداخليت وفلا الؾاز هيئت   ػلُمان ػىس ػبْىcoso  ابت حالت الـط٤اث ٓلى اَساٚ ا لٟط

 .2011 ألاضزهُت اللىآُت

  بت  ٓبس الهازي اسظ١ اإلالطي ١ُ ملٌٜ  أبى ٟض   زاض ال٥ىسي لليـط ، جدكيم ومساحػت الخظاباثٛو

  .2014 1والخىظَٕ  ٓمان  ألاضزن  ي

   جلييم أهظمت السكابت الداخليت في وخداث كؿاع الخػليم الػالي دزاطت »ٟاػم محمس ٓبس هللا البٔاج

ت   ٤لُت الٔلىم الاٟخلازًتجؿبيليت في كظم السكابت والخدكيم الداخلي حامػت اللادطيت"    4ْوؤلازاٍض

 .2011ال٠ازػُت الٔطاٞ  تحامٔ
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 كائمت املساحؼ  

   ادًت في املداطبت والخدكيم،أحمس حلمي حمٔت  2011زاض اللٜاء  ٓمان    الٍس

 ت  الخأهيد وخدماثحػت دزاطاث املخلدمت في املساالؼُس أحمس لٌٜي   امحن   زاض الجامُٔت  الاػ٥ىسٍض

 2007 

   2006زاض وابل  ألاضزن 3  ي  مدخل ئلى الخدكيم مً الىاخيت النرزٍت و الخػميتَازي الخمُمي. 

   اب هلط ٓلي بس الَى ت   املساحػت الخازحيتمحمس ػمحر اللبان ٓو  . 2002  زاض الجامُٔت  ؤلاػ٥ىسٍض

 2006زاض اإلاؼحرة  ألاضزن   الخظاباث املػاضسة،  جدكيماإلاٌاضهت   ٗؼان ٛالة. 

  2010  زاض وابل لليـط  ٓمان  ألاضزن   ، ئدازة وجدليل ماليالـسًٜاث إبطاَُمدلسون 

   2006ألاضزن     الساض الجامُٔت  جدليل اللىائم املاليتًاٞض ٓبس الٔا٨ حماز 

   بي  .2009يـط  ٓمان  ألاضزن   زاض ال٥ٜط للالادازة والخدليل املاليَُثم محمس الٗع

   ىهىج  جطحمت ًاٞض ٓبس الٔا٨ س املاليت دليل لخؿبيمَُ ي ٟان حٍط   الساض السولُت الث٠اُٛت  مػاًير الخلاٍز

 .2006ملط   

   س املاليت الدوليت الخدًثتًاٞض ٓبس الٔا٨ حماز   الساض الجامُٔت  دليل املداطب الى جؿبيم مػاًير الخلاٍز

ت     .2006الاػ٥ىسٍض

   ت املداطبيت، ًىػٝ محمىز حط ْى ت  الٌبٔت الثاهُت  هظٍس  .2014ح٠ٞى الٌبٕ والخ لُٝ محُٜى

  16؛ ق2004مؤػؼت الىضاٞ لليـط والخىظَٕ؛ ٓمان؛ الاججاهاث املػاضسة للخدليل املاليولُس هاجي الظُالي؛ 

 2005؛ زاض وابل لليـط؛ ألاضزن؛لطىاغت اللساز مىحر ؿا٣ط محمس وأدطون  مسدل. 

 ٓ  بس الىاكط هىض و دطون  الخحلُل اإلاالي )مسدل كىآت ال٠طاض(  زاض وابل لليـط  ألاضزن  الٌبٔت الثالثت

 2008. 

    ٜاث  إزاضة الخحلُل اإلاالي  زاض وابل لليـط  ٓمان  الٌبٔت ألاولى  ..2001دلسون إبطاَُم ؿٍط

   ١ُ  1996    زاض النهوت الٔط ُت  ملط مرهساث في الخدليل املاليحما٨ جٛى

 2006  مؤػؼت الىضاٞ لليـط والخىظَٕ  ٓمان    ، إلادازة املاليت املخلدمتحمعة محمىز الع ُسي. 

  1999زاض محمسًت الٔامت    ، جلىياث مساكبت الدظيير )الخدليل املالي(،هاكط زازي ٓسون. 

 الظسًث  الٌبٔت الطابٔت  الىاؿط للم٥خب الٔطبي ، إلادازة املاليت )مدخل جدليلي مػاضس(،مىحر ابطاَُم الهىسي

 2000. 

 -  2009  إزطاء اليـط والخىظَٕ  ألاضزن  الٌبٔت ألاولى    الاججاهاث الخدًثت في ظل الخدليل املاليولُس هاجي. 

 ت   ، أطاطياث الخمىٍل وإلادازة املاليتٓاًٝ حابط  ًه ٓبس الطحُم  .2008  الساض الجامُٔت  ؤلاػ٥ىسٍض
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   زاض البساًت هاؿطون ومىظٓىن  ٓمان  الٌبٔت دازة والخدليل املاليفي الا  ملدمتأًمً الـىٌي و دطون  

 2010ألاولى   

   ل وؤلازاضة اإلاالُت للمؤػؼاث  زاض ال٥ٜط الجام ي  .2008ٓاًٝ ولُم اهسضاوغ  الخمٍى

   ١ُ  اػاػُاث ؤلازاضة اإلاالُت  زاض النهوت الٔط ُت  بحروث  حمُل أحمس جٛى

 ( 2017ٓمحروؾ إًمان )الٔلىم    الجعابط ٤لُتالخدكيماطخخدام الاحساءاث الخدليليت في الخدىم في مخاؾس  مدي

 .الاٟخلازًت حامٔت ٛطحاث ٓباغ ػٌُٝ

  :ت  ملط اطاطياث املساحػتحاجم محمس الـِـ ي   .2007  اإلا٥خبت الٔلٍط

 

 كامت املساحؼ باللغت ألاحىبيت:

 ETIENNE,B L’audit interne pourquoi et comment ,les éditions d’organisation ,France ,1989,p20. 

 1 1-JEAN Lenard, les bases d’analyse, les Editions D’organisation, 1997, p : 112 

 BURLAUD A(2019) Jun ,l’auditeur et la question de la continuité d’exploitation en période de crise 
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 اإلاص٣طاث 

 ز٣خىضا( أًطوحت الخدكيم اللائم غلى جلييم السكابت الداخليت ودوزه في أداء املإطظت ) ٓامط الظاج زحى

لىم الدؼُحر حامٔت أحمس  ت٤لُ ت ٓو  .2018 طزضاًت  ازضاض  الجعابالٔلىم الاٟخلازًت والخ اٍض

   ت في مػال ة أزس الخضخم مً اللىائم دوز جؿبيم الىظام املالي املداطبي وفم املػاًير الدوليالُاغ بسوي

 . 2009 -2010    مص٣طة  ماحِؼتر  ٗحر ميـىضة  بؼ٥طةاملاليت

   مص٣طة مداولت جلييم وافطاح اللىائم املاليت في ظل جؿبيم الىظام املداطبي املالي، ػُٔسي ٓبس الظلُم

 2015/2014دُوط بؼ٥طة    الس٣خىضاٍ جذلم محاػبت  حامٔت محمس

  ت وفم الىظام املداطبي املالي، ن  ػلُم بً ضحمى مص٣طة جىييف اللىائم املاليت في املإطظاث الجصائٍس

 .2013/2012ماحؼخحر جذلم محاػبت  حامٔت محمس دُوط بؼ٥طة   

 

 :املجالث

   ٞم ٤اُم  ضظاٞ كازٞ ضظا دوز املدكم في دزاطت وجلييم هظام السكابت الداخليت وأزسه في جددًد »حاجم ٣ٍط

(  دكيمحجم غيىت الخ ت جط ُت محاِٛت الى ٝ ألاؿٚط   اإلا لت الٔطاُٟت للٔلىم «)زضاػت جحلُلُت في مسًٍط

ت  ْ    . 2012حامٔت ٣ط الء  الٔطاٞ  33ؤلازاٍض

   م لت حامٔت  «الالىتروهيتدوز هظام السكابت الداخليت في ظل بيئت الخجازة  جفػيل»ػا٣ط ُاَط ٓمط أمحن  

ت والاٟخلاز  .2012حامٔت ٣ط٤ى٢  الٔطاٞ    1ًت  ٣ط٤ى٢ للٔلىم ؤلازاٍض
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   ٝ ىضة ٛوُلت  ب٠ت الـٍط دوز هظام السكابت الداخليت في هشف وزضد املخاؾس الائخماهيت في البىىن »بًى

ت ت والاٟخلازًت ْ م لت اإلاث   للٔلىم ،«الخجاٍز  .2015 حامٔت اإلاث   الٔطا1ٞؤلازاٍض

     اخليت وفلا إلؾازأزس هياول أهظمت السكابت الد»ػلُمان ػىس الؼبْى COSO غلى أهداف السكابت خالت

ت  ْ   ،«الشسواث الطىاغيت ألازدهيت   .2011ن الجامٔت ألاضزهُت  ألاضز2م لت زضاػاث الٔلىم ؤلازاٍض

   م لت ال٠ازػُت «أزس اطخخدام الخاطب إلالىترووي غلى أهظمت السكابت الداخليت»زامط محمس مهسي  

ت والاٟخلازًت    .2010حامٔت ال٠ازػُت  الٔطاٞ  4ْ  للٔلىم ؤلازاٍض

  جلييم أهظمت السكابت الداخليت وفم لجىت اغخماد همىذج الخلييم الراحي للمخاؾس  «زَحربمحمس ػمحر

للٔلىم الاٟخلازًت  م لت ال٦ىث  ،«اللؿاعالسكابيت ومدي ئمياهيت جؿبيله في الخدمت وإلاهخاحيت في 

ت   .2012حامٔت واػٍ الٔطاٞ وؤلازاٍض

 ٓ اوي  ه م جلىٍم أهظمت السكابت الداخليت في كؿاغاث وشازة التربيت دزاطت جؿبيليت »بس ٓلُىي ال٥ٓط

ت الػامت لتربيت اللادطيت ت «كظم السكابت والخدكيم الداخلي للمدًٍس   م لت اإلاث   للٔلىم ؤلازاٍض

 .2012حامٔت اإلاث    الٔطاٞ   4والاٟخلازًت  ْ  

 
دوز هظام السكابت الداخليت في ميافدت »كام محمس ٓلي الُاوض   لىٓبـطي ٓبس هللا اإلاـهساوي  أٟسم 1

  م لت ؤلازاضة والاٟخلاز  ْ «غيىت مً املطازف الخاضت في الػساق ظاهسة غظيل ألامىال بالخؿبيم غلى

 .2012الٔطاٞ   حامٔت ب٘ساز  93 

   حامٔت 24ىلىض  ْ    م لت اإلا«دوز مػاًير الخدكيم في جلليظ فجىة الخىكؼ»ٓمط ٓلي ٤امل السوضي

 .2010اإلاىلىض  ب٘ساز  الٔطاٞ   

 
از َاؿم الؼ٠ا  1 م لت GAAS) «مخؿلباث الخدكيم البيئي في غىء مػاًير الخدكيم امللبىلت كبىال غاما،»ٍظ

ت  ْ      2011حامٔتألاهباض  الٔطاٞ 7حامٔت ألاهباض للٔلىم الاٟخلازًت وؤلازاٍض

   مص٣طة ح اللىائم املاليت في ظل جؿبيم الىظام املداطبي املالي، مداولت جلييم وافطاػُٔسي ٓبس الظلُم

 64ق2015/2014دُوط بؼ٥طة    الس٣خىضاٍ جذلم محاػبت  حامٔت محمس

 
ىز ماَط لٌُٝ  1 م أزاء ٍظ ؛ اػخذسامج٠ٍى ً للسضاػاث   املاليادواث الخدليل  اإلالاٚض  والبحىرم لت حـٍط

  4 ز؛ الٔس27ػىضٍا  اإلا لس  الٔلمُت 

 َ اث باطخخدام مػاًىت الطفاث ٓبس ال٠ازض ازي حمىزيػامت   جلىٍم أهظمت السكابت الداخليت غلى مشتًر

 2013بحث جٌب٠ُي في مٔهس ؤلازاضة م لت ؤلازاضة والاٟخلاز حامٔت ب٘ساز الٔطاٞ  

   ار   م لت ٤لُت التر «السكابت الفاغلت ودوزها في جدليم الىمى الاكخطادي»بـحر ٓبس الٔباغ محمس البُاحي

 .2013الٔطاٞ الترار حامٔت ٤لُت 23الجامٔت  ْ 

 18-  جفػيل هظم السكابت الداخليت للخد مً ظاهسة »ُٛحاء ٓبس الخال١ ًحي  الب٦ْى  منهل م ُس أحمس

ت جدليليت   م لت ؤلازاضة والاٟخلاز  ْ «الفظاد املالي وإلادازي في الىخداث الخدميت دزاطت هظٍس

 .2012حامٔت ب٘ساز  الٔطاٞ  91 
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  التزام شػب السكابت والخدكيم الداخلي في الجامػاث الخىىميت باملػاًير  يمد » ٛساء ٓبس اإلا ُس كباض

 2012اإلا مىن  الٔطاٞ  تحامٔ» الجامٔت م لت ٤لُت اإلا مىن    « الخدًثتاملهىيت 
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 لخظ:امل

ط لها اإلألىماث اإلاالُت ال ي حؼآسَا في ٌٔخبر الخحلُل ال٠ىابم اإلاالُت مً اَم الٔملُاث ال ي ج٠ىم  ه ا اإلاؤػؼت ٤ىهه ًٛى

 .جم اإلالازٟت ٓليها مً ًٚط حهت محاًسة  إشااجذاش ال٠طاضاث الصظُحت ٗحر ان َصٍ اإلألىمت ال ًم٥ً الث٠ت  ها الا 

حن بصل٧ الى  اض حٔالج َصٍ اإلاص٣طة ٛٔالُت الخس١ُٟ اإلاالي ٓلى جحلُل ال٠ىابم اإلاالُت مخٌٟط إلاٜاَُمي للخس١ُٟ اإلاالي ا ؤلًا

الٟتها بخحلُل ال٠ىابم  اضة اإلاُساهُت  اإلاالُت ٣ماًليها مماضػاث الخس١ُٟ اإلاالي ٓو جم اػ٠اي الجاهب الىِطي مً دال٨ الٍع

إلا٥خب محاّٛ الظؼاباث بىالًت مؼخ٘اهم جىكلىا مً دالله الى ان للخس١ُٟ اإلاالي زوض َام في جحلُل ال٠ىابم اإلاالُت 

 .إهٜاء الجىزة والـٜاُٛت ٓلى ال٠ىابم اإلاالُت ٨دالوشل٧ مً 

 اليلماث املفخاخيت:

 خظاباث. املاليت، مدافظ املالي، اللىائمالخدكيم املالي، الخدليل 

Abstract : 

The analysis of Financial statements is considered one of the Most important operations carried out by the 

institution, as it provides it with financial information that helps it to make the right decisions. However, 

this information can not be trusted unless it is approved by a neutral party. This note deals with the 

effectiveness of financial auditing on the analysis of financial statements. Thus, to the conceptual 

Framework of the financial audit, followed by the financial audit practices and their relationship to the 

analysis of the financial statement. The theoretical aspect was also dropped through the field study, the 

office of the accounts governor of the state of Mostaganem, where we found that the financial audit is of 

great importance in the analysis of the financial statements, by imparting quality and transparency to the 

financial statements. 

Keywords : 

Financial auditing, financial statements, accounts governor. 

 

 

 


