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   للد صاخب الخطىز الري شهده العالم على مس العصىز جطىزا على مظخىي حجم ووشاطاث اإلاؤطظاث 

ؤلاكخصادًت، فاهخللذ مً وىنها مؤطظاث صغيرة ذاث معامالث بظيطت إلى مؤطظاث ضخمت ذاث عملياث هبيرة 

الدجم وإلاىاهبت هره الخطىزاث عليها اجباع طياطت مظطسة بغيت الىصٌى إلى أهدافها اإلاسطىمت، ما أوحب عليها 

طسوزة ؤلاعخماد على حملت مً الىطائل والخلىياث جظمً ألصخاب اإلاؤطظاث الخفاظ على أمىالهم اإلاظثمسة 

. وؤلاطخغالٌ ألامثل إلاىازدها والخد مً ألاخطاء املخاطبيت وزبما الخالعباث

   ومً بين هره الىطائل الخدكيم املخاطبي الري شهد جطىزاث مظخمسة وفي مظاز مىاش للمداطبت إذ أن 

املخاطبت هغام هدفه جىفير اإلاعلىماث ؤلاكخصادًت لخيىن هلطت بداًت للخدكيم املخاطبي الري ًخىلى عمليت 

فدص البياهاث، الخظاباث واإلاظدىداث للخأهد مً صختها وجددًد دزحت ؤلاعخماد عليها ومدي داللت اللىائم 

اإلااليت، فالخدكيم بمثابت العين الظاهسة على ول ما ًخعلم باإلاؤطظت طعيا لخدليم أهدافها طياطتها اإلاخبعت إذ 

ًخميز بأهميت بالغت لرا ًجب الليام بمهمت اإلاساحعت والسكابت الداخليت مً طسف أشخاص ذوي هفاءاث علميت 

س التي  ومؤهالث فىيت باإلطافت إلى امخياشهم باإلطخلالليت وهرا ما هلصد به الخياد هما ًجب أن جخصف الخلاٍز

ًدسزونها بمصداكيت ومىطىعيت وىنها ألاطاض الري ٌعخمد عليه مً طسف مظخخدمي اللىائم اإلااليت وذلً مً 

. أحل اجخاذ كسازاث جخصف بالسشادة والصىاب

    ليي جدلم اإلاؤطظت ؤلاكخصادًت هجاخها ًخطلب لرلً إعداد وإًصاٌ اإلاعلىماث املخاطبيت إٌ مظخخدميها 

وفم هغام مداطبي، ججد كبىال عاما وجمثل في مظمىنها مجمىعت مً ؤلازشاداث والخىحيهاث لللياض وؤلافصاح 

س اإلااليت وال شً أن غياب هرا الىغام ٌعسض اإلاعلىمت التي حعدها  املخاطبي عً اإلاعلىماث املخاطبيت في الخلاٍز

اإلاؤطظاث ؤلاكخصادًت املخخلفت ملخاطس الخديز وعدم اإلاىطىعيت والىزىق، عالوة على عدم إمياهيت ؤلاعخماد هره 

البياهاث واإلاعلىماث املخاطبيت، وبما أن الخثبيخاث حعد مً أهم ميىهاث اللىائم اإلااليت للمؤطظاث ؤلاكخصادًت 

مما ًترجب علئ ذلً هغام مداطبي مدىم ًىفس معلىماث دكيلت وأطاض إلجخاذ اللسازث بشأن هره اإلاؤطظاث 

ين املخلي والعالمي، وللىفاء بهره اإلاعلىماث وان ًيبغي لألهداف الىعيفيت املخاطبيت حسجيل وجلييم  على اإلاظخٍى

ول الخأزيراث التي حظببها الخغيراث في كيمت هره الخثبيخاث، واإلاعالجت املخاطبيت ليل جثبيذ ووطع شسوط وكىاعد 

. الخلييم لها
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:  إشكالية البحث-1

: مً خالٌ ما طبم ًمىً بلىزة معالم إشياليت البدث والتي ًمىً صياغتها في الظؤاٌ السئيس ي آلاحي   

ما هو ثأثير عملية التدقيق املحاسبي على التثبيتات العينية واملعنوية في املؤسسة إلاقتصادية ؟   

: ألاسئلة الفرعية -2

: ولخبظيط ؤلاشياليت العامت جم طسح ألاطئلت الفسعيت ألاجيت   

ما معنى الخدكيم املخاطبي، وما هى إطازه العام ؟ - 

ما هي الخثبيخاث وما مخخلف أهىاعها؟ وهيف جخم عمليت حسجيلها وجلييمها وفم الىغام املخاطبي اإلاالي ؟ - 

هيف حظاهم جلىياث الخدكيم املخاطبي في جلييم الخثبيخاث في اإلاؤطظت ؤلاكخصادًت ؟ - 

: فرضيات البحث- 3

 اإلااليت اإلاعلىماث ومصداكيت صخت مً للخأهد مظخلل شخص به ًلىم اهخلادي مخطط فدص الخدكيم- 

 مً اإلالدمت

 . الاطخلالليت معاًيره ومً املخاطبي الىغام وهرا اإلاؤطظت طسف

لت، جفىق مدة خياتها على العمىم _  حعني الخثبيخاث جلً ألاصٌى التي جفسض أن جبلى في خىشة اإلاؤطظت لفترة طٍى

الظىت الىاخدة، جخم عمليت حسجيلها وجلييمها خظب الىغام املخاطبي اإلاالي التي حعىع الشفافيت للعملياث 

. املخاطبيت

ٌظعى الخدكيم املخاطبي للخأهيد على صخت اإلاعلىماث اإلااليت اإلالدمت مً عمليت املخاطبت ليعىع صىزة - 

. صادكت عً الىطعيت اإلااليت وممخلياث اإلاؤطظت وهجاعتها

: دوافع اختيار املوضوع- 4

. دزاطت بىد مهم مً بىىد اللىائم اإلااليت الخثبيخاث- 

. مظاهمت مخىاطعت في املجاٌ العملي والعلمي- 

. ؤلاهخمام باملجاٌ املخاطبي واإلاالي- 

. الجصائس في الخدكيم مهىت كصىز  عل في اإلاىطىع بأهميت شعىزها- 

. الاكخصادًت اإلاؤطظت في الخدكيم املخاطبي بها ًدغى التي ألاهميت- 

: أهمية اختيار املوضوع- 5

   حاءث أهميت هرا البدث إلللاء الظىء على هيفيت كيام اإلاؤطظاث بالدسجيل والخلييم املخاطبي للخثبيخاث، 

س وكىائم  ومدي كدزة هره اإلاؤطظاث على جطبيم الىغام املخاطبي اإلاالي بخصىص ذلً للىصٌى إلى إعداد جلاٍز

. ماليت أهثر مىطىعيت ومىزىكيت مً كبل مظخخدميها

   هما حاءث إلبساش الدوز الري ًلعبه الخدكيم املخاطبي في جدليم أهداف اإلاؤطظت وفي املخافغت على أصىلها 

. وجدليم مصداكيت بياهاتها

:  جخجلى ألاهداف اإلاسحىة مً هرا البدث فيما ًلي: أهداف املوضوع- 6

 . أهدافها جدليم مً اإلاؤطظت لىجاح أو فشل في ًلعبه الخدكيم املخاطبي الري الدوز  إبساش- 

 . املخاطبي الخدكيم على الخعسف -
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. الخطبيلي الجاهب خالٌ مً الاكخصادًت اإلاؤطظاث في للخثبيخاث الخدكيم املخاطبي جلييم مدي على ؤلاطالع -

  :منهج البحث- 7

   جم ؤلاعخماد في دزاطت هرا اإلاىطىع على اإلاىهج الىصفي و الخدليلي، فلد جم اجباع اإلاىهج الىصفي في الفصلين 

ألاٌو و الثاوي، خيث جم عسض ماهيت الخدكيم املخاطبي وهرا الفصل الثاوي فخم الخطسق إلى مفهىم الخثبيخاث 

ت واإلااليت، هيفيت حسجيلها وجلييمها، أما الفصل الثالث وهى الجاهب الخطبيلي الري ًدخىي على  العيييت واإلاعىٍى

. دزاطت خالت ألامس الري أوحب إجباع اإلاىهج الخدليلي لخبيان هيفيت حسجيل و جلييم الخثبيخاث على أزض الىاكع

: الدراسات السابقة- 8

   هىان العدًد مً الدزاطاث على اإلاظخىي الىطني التي جىاولذ مىطىع الخدكيم، وفي خدود علم الباخث فئن 

ت في اإلاؤطظت ؤلاكخصادًت هرهس منها  :الدزاطاث التي جىاولذ مىاطيع الخدكيم املخاطبي للخثبيخاث العيييت واإلاعىٍى

خالدي ولثىم وطماز زشيدة، السكابت الداخليت والخدكيم املخاطبي للخثبيخاث في اإلاؤطظت، مرهسة ملدمت طمً - 

سة،  . 2015-2014مخطلباث هيل شهادة ماطتر في علىم الدظيير، حامعت أهلي مدىد أولخاج، البٍى

   جدوز إشياليت البدث خٌى معسفت الدوز الري جىدظيه عمليت الخدكيم املخاطبي في جفعيل السكابت الداخليت 

، زالر فصٌى جمثل الجاهب الىغسي والفصل السابع  للخثبيخاث، خيث كظم الباخث اإلاىطىع إلى أزبعت فصٌى

. ًمثل الجاهب الخطبيلي

فها وعىامل  خيث جىاٌو في الفصل ألاٌو مدخل لدزاطت هغام السكابت الداخليت بصفت عامت مً خيث حعٍس

. جطىزها وهرلً أهىاعها وأهدافها، وهرلً وطائلها وإحساءاث ومساخل وأطاليب السكابت الداخليت

فه ووشأجه وهرلً أهدافه وأهىاعه    أما الفصل الثاوي فلد جطسق فيه إلى الخدكيم املخاطبي مً خيث حعٍس

. وأهميخه، هما أدزج في هرا الفصل فسوض ومعاًير الخدكيم املخاطبي وهرا مظاز الخدكيم

   هما جىاٌو في الفصل الثالث اإلاعالجت املخاطبيت للخثبيخاث مً خيث مفهىمها وأهىاعها وجلييمها والدسجيل 

ت على أزض الىاكع مً خالٌ وخدة  املخاطبي لها، أما في الفصل السابع كد جم مً خالله ججظيد الدزاطت الىغٍس

مىاد الخىغيف والصياهت والري اخخىي على هغسة عامت خٌى اإلاؤطظت وهرلً جلييم هغام السكابت الداخليت على 

.    الخثبيخاث

: خطة البحث- 9

 ٌ : مً أحل معالجت إشياليت اإلاىطىع كظم البدث إلى زالر فصى

ٌ     الفصل  هما وأهميخه، أهىاعه وهرلً واليشأة الخعٍسف خيث مً املخاطبي الخدكيم إلى فيه جطسكىا ألاو

 .التزاماث اإلادكم وهرا املخاطبي الخدكيم ومعاًير فسوض الفصل هرا في أدزحىا

 والدسجيل وجلييمها وأهىاعها مفهىمها خيث مً للخثبيخاث املخاطبيت اإلاعالجت الثاوي الفصل في جىاولىا    هما

 املخاطبي

ت الدزاطت ججظيد خالله مً جم كد الثالث الفصل في أما لها،  هغسة على اخخىي  والري الىاكع  أزض على الىغٍس

ٌ  عامت خظب  إعهاز هيفيت حسجيل الخثبيخاث  وهرلً GP1/Zطسان فسع ااإلاؤطظت مدل الدزاطت طىن  خى

 .الىغام املخاطبي، وإبساش مظاهمت الخدكيم املخاطبي في عمليت جلييم هره الخثبيخاث



 مقدمة  

 

4 

 

   هما كمىا في خاجمت هرا البدث بعسض الىخائج اإلاخىصل إليها مً خالٌ الدزاطت هيل وهرا أهم الخىصياث 

. اإلاخعللت بالدزاطت الخطبيليت
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: ثمهيد

بلألاحسجُصل ملػلوماثل لللًبضؤلغمصل ملضنولغىضمالًيخهيلغمصل ملخاؾب،قبػضل هتهاءل ملخاؾبلمًلججمُؼلألالجبٍو

 ملخػلهتلبااػملُاثل اىاججتلغًلوكاٍل ملاؾؿت،ًإحيلصألاعل ملضنولفيل لخٌملغلىلمضىلؾالمتلَظٍل اػملُاثل

المًل زُاءلألاعبمال اخالغباثل .لألازلَو

اث،قػلىل اغؾمل لللؤزظثلمهىتل اخضنُولخيز ليبير لمًلالاَخماملفيلألانخىالَظ ،هظغ لملالاهالمًلؤصألا علغلىلغضةلمؿخٍو

ًانلًىظغلبايهالغلىلؤجهالمهىتلجٌدؿبلباملغ نلقهِ،باللؤجهالألابدٌملحكػبهاليىدُجتلاخوؾؼل بل مًلؤههلختىلألانذلنٍغ

ًانلالبضلمًلبَاعلهظغيلًدٌمها،قإنضعثل  ايكاٍلالانخهاصيلألايبرلحجمل ملاؾؿاثلجؼ ًضثل لخاحتلبايها،ألا

ًاصًمُتلحملتلمًل ملكاَُملألا َض فلألا ملػاًيرلمداألااتلمنهالخهغل لجاهبل مسخللل اهُئاثل لخٍومُتلألا ملهىُتلألا 

.لل اىظغيلقيها

لفيلَظ ل اكهصل اخُغملاإلَاعل اىظغيلملهىتل اخضنُولألابظاَل لللاضع ؾتلؤيثرلجكهُص،لألا هُالنالممالؾبو،لؾىداألُا

 :لنؿمىاٍلبلىلزالرلمباخث

 .اإلادخل اإلافاهيمي للحدقيق املحاشبي: اإلابحث ألاوى  -

 .معاًير الحدقيق: اإلابحث الثاوي -

 .أهىاع وفزوض ومصار ثىفيذ عملية الحدقيق: اإلابحث الثالث -

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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اإلادخل اإلافاهيمي للحدقيق املحاشبي  : اإلابحث ألاوى 

لللجإزغثلمهىتل اخضنُول ملخاؾبيلبمسخللل اظغألافل اتيلغاٌكتهالغلىلمغل اػهوعلألابخُوعل لخُـاةلالاحخماغُتل

ألاالانخهاصًتل،لألا ملخدبؼلالخُوع ثل اتيلقهضتهالًمٌىهلؤنلًالخظلحجملالاَخمامل ملتز ًضل اظيلخًِذلبهل،لهظغ ل

غ فل الضألاعل اٌبيرل اظيلاػبخهلألاجلػبهلفيلجدهُول اخهضملألا اىمولاٍصل اوخـض ثلإلانخهـاصًتلألا ملجخمؼل،لألامضلَ 

ؾاًغثلمسخللل ملىظماثلألا اهُئاثل اونُتل. ملخخلكتلباآلع ءل اتيلحػخبرلمضزاللؤؾاؾُالالهغ ع ثل ملغ صلبجساطَا

الثلنضلجىػٌـلؾلبالغلىل َظٍل اخُوع ثل،لألاخاألااذلجدضًضلبَاعلهظغيلًهونلمهىتل اخضنُول،لجكاصًالأليلجإألٍا

.ل لجاهبل اػمليلألاغلىلحـوصةلألامهـض نُتلَـظٍل ملهمت

خيلالخـضنُول،لمكهومـهل،لؤَمُخـهلألاؤَض قه .ليخدلُصلملالؾبولؾيخُغملفيلَظ ل ملبدثلبلىل اخُوعل اخاٍع

الحملىر الحاريخي للحدقيق : اإلامللل ألاوى 

حؿخمضلمهىتل اخضنُولوكإتهالمًلخاحتلإلاوؿانلبلىل اخدهولمًلصختل ابُاهاثل ملخاؾبُتل اتيلٌػخمضلغليهالفيل   

بجساطلنغ ع جهل،لألا اخإيضلمًلمُابهتلجلَل ابُاهاثلالو نؼل،لألالنضلظهغثلَظٍل لخاحتلؤألااللاـضىل لخٍوماثل،لخُثل

ًاهـذلحؿـخسضمل ملضنهينلالخإيضلمًلصختل ينلألا اُوهانل سُتلغلىلؤنلخٍوماثلنضماءل ملهٍغ جضُل اوزاثول اخاٍع

ًانل ملضنولألانتهالٌؿخمؼلبلىل اهُـوصل ملثبخـتلبااـضقاجغلألا اسجالثل،لالونوفلغلىلمضىلصختها.ل لخؿاباثل اػامتل .لألال

ل .1،لألالمػىاَالٌؿخمؼ Audireمكخهتلمًل اٍلمتل االجُيُـتل Audit ألالٌَظ لهجضلؤنلًلمتلجضنُو

  م1500الفترة مً العصز القدًم حتى شىة:  

ًاهذلمهخهغةلغلـىل اوخـض ثل لخٍومُـتلألاليـظ ل ملكغألاغاثل اػاثلُتل،ل مالٌػغفلغًل ملخاؾبتلفيلَظٍل اكترةلؤجهال

لبلىل اضنتل،لألالمىؼلخضألارلؤيلجالغـبلؤألالؾللبااضقاجغل ملخاؾبُت ًانل اهضفلمًلزالاهالَول اونُو ًانل 2. ألا ألا

ًاهـذلجخلـىلغلُهل،لغلىلؤنلًهللغلىلمضىلصختلَظٍل  ملضنولزالُلَظٍل اكترةلًٌخكيلباإلؾخماعلالخؿاباثل اتيل

ل . ملػلوماثلبىاءلغلىلججغبخه

  ًم1850 حتى 1500الفترة م :  

املًخؿيرلَضفل اخضنُولزالُلَظٍل اكترةلغًل اكترةل اؿابهت،لبطل نخهـغلغلـىلبيدكـافل اؿـللألا اخالغبلألال

ولمـالػ صلمًل لخاحتلبلىل ملضنهينل،ل.ل اتزألاٍغلفيل اضقاجغل ملخاؾبُتل ؾيرلؤجهالقهضثلمالٌؿمىلبةهكهاُل مللٌُتل،لألَا

ل .ألاعؾملطاَلبهُذلمماعؾتل اخضنُولبهكتلجكهُلُت

  ًم1905 حتى 1850الفترة م :  

ًاثل ملؿاَمتل اٌبيرةلجؼ مىالمؼل اثـوعةل اهـىاغُتلقـيل ململٌـتل ملخدضة،لألابااخاليل قهضثلَظٍل اكترةلظهوعلقغ

إلاهكهاُل اخاملبينل ملالىلألاإلاص عةل،لمالػ صلمًلبلخاحل ملؿاَمينلفيل اُلـبلغلـىل ملضنهينلخكاظالغلىلؤمو اهمل

ُـاويلؾـىتل.ل ملؿدثمغةل ًاثل ابًر ًاثل ملؿاَمتلجضنُول1862ألاغؼػلطاـَلنـضألاعلنـاهونل اكـغ ل،ل اظيلؤألاحبلغلىلقغ

ًاآلحي .خؿاباتهالمًلنبصلمضنولمؿخهص ل 3:ؤمالؤَض فل اخضنُولزالُلَظٍل اكترةلقٍاهذل

؛للبيدكافل اؿللألا لخُإ-   

                                                        
  . 17،18 ، ص ص2000 ، الطبعة األوىل ، دار وائل للنشر، األردن ، (الناحية النظرية والعملية)علم تدقيق احلساابت خالد أمني عبد اهللا ،  -1
2

 14 ، ص1996 ، الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية ، لبنان ، ادلراجعة معايري وإجراءاتإدريس عبد السالم اشتيوي ، -

3
  .16مرجع سبق ذكره، ص ،ادلراجعة معايري وإجراءاتإدريس عبد السالم اشتيوي ،  - 



ُل ل اخضنُول ملخاؾبيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:لللللللللل اكهصل ألا  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللغمومُاثلخُو

 

8 
 

لبيدكافلألامىؼل زُاءل اكىُتل؛ل-   

ل . بيدكافل زُاءلفيلجُبُول ملباصتل ملخاؾبُت   - 

  ًل :م إلى ًىمىا هذا1905الفترة م

ًاثل اٌبرىلألايظ لإلاغخماصلغلىلهظامل اغنابـتل اض زلُـتلبضعحتليبيرةلفيل ؤَملمالميزلَظٍل اكترةلَولظهوعل اكغ

ؤمالقُمالًسول اهضفل .غملُتل اخضنُول،لباإلياقتلبلىلبؾخػماُلؤؾلوبل اػُىاثلإلاخهاثُتلألاقولؤؾاؽلغلمي

.لمًلغملُتل اخضنُول،لقلملٌػضلبيدكافل اؿللألا لخُإل،لقةيدكافلمثـصلَـظٍل لخاالثلَولمًلمؿاألااُتلإلاص عةل

غل ملضنول ملؿخهصلألال ملخاًض ًاهذل ابُاهاثل ملخاؾبُتلجبينلغض اتل بصلبنلؾغىل اخضنُول اغثِس يلَولجهٍغ قُمالبط ل

 .1 ملغيؼل ملالي

:  مفهىم الحدقيق : اإلامللل الثاوي

غ فل اهاصعةل    ـظ لبـةزخالفل اهُئـاثلألاَ  لل اخـضنُول،لألَا اهضلحػضصثل لجو هبل اتيلجمل اخُغملبايهالفيلحػـاٍع

لل.لألالعؾملإلازخالفل اكٌليلبينلَظٍل ملكاَُمل،لباللؤجهـالجهـبلقـيلهكــل اهضف.لغنها ألالهظيغلؤَملَظٍل اخػاٍع

ل :يقُمالًص

ٌُت-1  اخضنُولَول" 2: الخضنُوليمالًلي associator accounting American حاءلحػٍغللحمػُتل ملخاؾبتل مٍغ

غملُتلمىظمتلألامىهجُتللجمؼلألاجهُُمل صاتلألا اهغ ثًلبكٍصلمويوعيل،ل اتيلجخػلولبيخـاثجل وكُتلألا خض رل

غ فل ملػىُتل إلانخهاصًتل،لألاطاَلاخدضًضلمضىل اخو قولألا اخُـابولبـينلَـظٍل اىخـاثجلألا ملػـاًيرل ملهغعةل،لألاجبلُـلَ 

ل "بيخاثجل ملغ حػت

ٌُينل اخضنُول ملخاؾبيلغلىلؤهه-2 لغلىل صاتل:ل"ليمالغغفلبجداصل ملخاؾبينل مٍغ بحـغ ء ثلمىظمـتلألحـصل لخهُو

 ملخػلهتلباإلنغ ع ثلؤألالباألعنضةلإلانخهاصًتلألا خـض رل،لألالجهُُمهـالبهـوعةلمويوغُتل،لاخدضًضلصعحتل اػالنتلبينل

ل "  ملؿخكُضًً َظٍلإلانـغ ع ثلألالمهُـاؽلمػـينل،لألابًهـاُل اىخـاثجلباـى

كُينل،لًمًٌلبؾخسالملمالًلي   :مًلزالُل اخػٍغ

 غملُتل اخضنُولغملُتلمىظمتل،لألابااخاليلقهيلناثمتلغلىلمسُِلمؿبول؛ل

لغض اـتل اهو ثمل ملااُتلمًل  لفيلغملُتل اخضنُولحمؼلؤصاتلألانغ ثًلبزباثل،لًبنيل ملضنولعؤًهلمًلزالاهالخـُو ٌكتٍر

لغضمهال؛ل

 ؤنلًلتزمل ملضنول لخُاصلفيلحمػهلاألصاتل،لؤيلؤنلجخملبهكتلمويوغُتلبػُضةلغًلًصلجديز؛ل 

ؤنلجخػضىلغملُتل اكدول ملػلوماثل ملهضمتلفيل اهو ثملبلىلقدول اىظامل ملخاؾـبيل،لألا اـظيلٌػخبرل ملهضعلاهظٍل 

  ملػلوماثل؛ل

غ فل اُاابتلُ  لمهض نُتل اهو ثمل ملااُتلاهالحلَ  غ،لًخًمًلعؤًهلخُو  .ٌلبًهاُل ملضنولاخهٍغ

بزخباعلجهنيلناعملألابىاءلبإؾـلوبلمـىظملمًلَغفلمنهيل:"لالخضنُولغلىلؤهه germond et Bonnault حاءلحػٍغل-3

صلألالمؿخهصل،لبؿُتلبغُاءلعؤيلمػلصلغلىلهوغُتلألامهض نُتل ملػلومـاثل ملااُـتل ملهضمتلمًلَغفل ملاؾؿتل،ل مَا

                                                        
1
 .19 ، ص2006 ، الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشر، األردن ، مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعمليةهادي التميمي ، - 

2
 ، الكتـاب األول ، دار ادلريخ للنشر ، ادلراجعـة بـني النظريـة والتطبيـقوليم توماس ، امرسون هنكي ، تعريب ومراجعة امحد حامد حجاج ، كمال الدين سعيد ، -  

 .18 ، ص1997السعودية ، 
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ألاغلىلمضىلبختر مل او حباثلقـيلبغـض صلَـظٍل ملػلومـاثلقـيليـصل اظغألافل،لألاغلىلمضىلبختر مل اهو غضلألا اهو هينل

لبهالفيلمضىلجمثُصلَـظٍ   ملػلوماثلالهوعةل اهاصنتلألاالويػُتل ملااُتلألاهخاثجل ملاؾؿت ألا ملباصتل ملخاؾبُتل ملػمُو

ل1"

قدولمًلمنهيل"لبىاءلغلىلحػٍغللمهلل لخبر ءل ملخاؾبينلألا ملخاؾبينل ملػخمضًًل اكغوس يل،لقةنل اخضنُول-4 

لخؿـل باثل اىخـاثجلملاؾؿتلما لبهخظاملألامهض نُتل مليز هُـتلألاحـضألُا صلألامؿخهصل،لإلبض ءلعؤيلخُو ل2"مَا

كينل اثااثلألا اغ بؼلًمًٌلبؾخسالملمالًلي  ل :بىاءلغلىل اخػٍغ

  اخضنُولَولقدولبهخهاصيلبىاءلالمػلوماثل ملااُتل؛ل-ل

لفيلشخول ملضنولغىهغلإلاؾخهالاُتل؛ل-   بياقتلبلىلغىهغل اٌكاءةل،لٌكتٍر

 عؤيلَظ ل ملضنولًٍونلمػلالل،لؤيلؤنلًخًمًلمجموغتلمًل صاتل؛ل- 

 .ةؤنلًخإيضل ملضنولمًل اخهُضلبااهو هينلألا ملباصتل ملخاؾبي- 

:للبااخاليلًمًٌلنُاؾتلحػٍغللبؿُِلألاقامصلالخضنُولغلىلؤهه 

قدولبهخهاصيلمسُِل،لًهوملبهلشخولمدترفلألامؿخهصل،لالخإيضلمًلصختلألامهـض نُتل ملػلومـاثل ملااُتل"

 ملهضمتلمًلَغفل ملاؾؿتلألايظ ل اىظامل ملخاؾبيل،لًضليلمًلزالاهل ملضنولبغؤيلقىـيلمداًـضلألامويوعيلمضغمل

غ ل " .بإصاتلألانغ ثًلبزباثلفيلجهٍغ

لل اؿابهتلؤجهالعيؼثلغلىلزالرلههاٍلؤؾاؾُتلهي ل3:يمالهالخظلمًل اخػاٍع

ًههضلبهلقدول ابُاهاثلألا اسجالثل،لالخإيضلمـًلنـدتلألاؾـالمتل اػملُـاثل اخـيلجـملحسجُلهال،لجدلُلهالل:لالفحص 

بهال،لؤيلقدول اهُاؽل اٌميلؤألال اىهضيلاألخض رلإلانخهاصًتل لخانتلبيكـاٍل ملاؾـ  .ة،لألاجبٍو

ًههضلبهل لخٌملغلىلمضىلنالخُتلهخاثجل هظمتل اكغغُتلالىظـاملإلاص عيليـإص ةلالخػبُـغل اؿلُملل:لالححقيق 

وكيرلبلىلؤنل .او نؼل ملاؾؿتل،لألاغلىلمضىلجمثُصل ملغيؼل ملاليلالويػُتل لخهُهُتلالماؾؿتلفيلقخـغةلػمىُـتلمػُىت

 اكدولألا اخدهُولغملُخانلمتر بُخانل،لًيخظغلمًلزالاهمالجمٌينل ملضنولمًلببـض ءلعؤيلقنيلمداًضل،لقُمالبط ل

ًاهذلغملُتل اهُاؽلاألخض رلإلانخهاصًتلؤصثلبلىلبوػٍاؽلنوعةلنـدُدتلألاؾلُمتلاىدُجتلألامغيؼل ملاؾؿتل

غل .  لخهُهي غ فل ملػىُـتل،لؾـو ءل:ل اخهٍغ غلًهضملبلىلَ  ًههضلبهلبلوعةلهخاثجل اكدولألا اخدهُولفيلقٍصلجهٍغ

غلَول اػملُتل زُـغةلمـًل اخـضنُولألازمغجه لبإنل اخهٍغ . ًاهذلص زصل ملاؾؿتلؤألالزاعحهال،لألاوؿخُُؼلؤنلههُو

 

 

 

 

                                                        
1
 -LIONNEL.C et GERARD.V , Audit et Control Interne-aspects financiers , opérationnels et stratégiques- , 

Dalloze, Paris, 1992, p21 
2
 -Bernard GERMOND, Audit Financier – Guide pour l’audit de l’information financière des entreprises , 1ere 

édition , Dunod , Paris , 1991, P28. 
3
 ، جملة الباحث ، العدد األول ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية دور ادلراجعة يف إسرتاتيجية التأهيل اإلداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائريةمسعود صديقي ، - 

 .65 ، ص 2000، جامعة ورقلة ، 
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أهداف الحدقيق و أهميحه  : اإلامللل الثالث

:  أهداف الحدقيق: الفزع ألاوى 

خيلالخضنُو،لقهضلناخبلَظ ل اخُوعلجُوعلفيل َض فلألايظ لغلىل للليمالؤؾلكىال اظيغلفيلبَاعل اخُوعل اخاٍع

مٌـًلجويُذلطاَلمًلزالُل.لمؿخوىل اخدهولألا اكدول،لبياقتلبلىلصعحتلإلاغخماصلغلىلهظامل اغنابتل اض زلُـتل ألٍا

ل اخالي ل:  لجضألُا

 .الحملىر الحاريخي ألهداف الحدقيق : 01- 01جدوى رقم

أهمية الزقابة مصحىي الححقق أو الفحص الهدف مً الحدقيق  الفترة 

الداخلية  

 مهمت ؾيرجكهُليل يدكافل اؿللألا لخُإل 1850قبل 

بيدكافل اؿللألا لخُإل 1850-1905

ألاإلازخالؽل

بػٌلإلازخباع ثلجكهُصل

مبضجيل

 مهمت ؾير

جدضًضلغض اتل ملغيؼل ملاليل 1905-1933

ألابيدكافل اؿللألا لخُإل

صعحتلبَخماملبؿُُتلقدولبزخباعيلجكهُليللل

جدضًضلغض اتل ملغيؼل ملاليل 1933-1940

 ألابيدكافل اؿللألا لخُإ

بض ًتلإلاَخماملبزخباعيل

جدضًضلغض اتل ملغيؼل ملاليل 1940-1960

 ألابيدكافل اؿللألا لخُإ

غيل بزخباعيل بَخماملنويلألاحَو

مغ نبتل لخُِ،لجهُُمل حتى آلان 1960

هخاثجل غماُ،لجدهُول

 اغقاَُتلإلاحخماغُتل

الل ألاؾيَر

تلالبضءل بزخباعيل ٍغ ؤَمُتلحَو

بػملُتل اخضنُول

ل،لص عل ملؿيرةلاليكغ،ل عصن،ل(الىاحية الىظزية )ثدقيق الحصابات اإلاعاصز ؾؿانلقالحل ملُاعهتل،ل:لاإلاصدر

 ل.18،مل2000

للمًل ملالخظلؤنل اكترةل اتيلناخبتهالجُوع ثلغلىلمؿخوىل اهضفلمًل اخضنُولهيل اكترةل اخـيلؤغهبذل اثوعةل

ًاثليبرىلحؿُـغلوكاَهالغًلؾابهاتهالمًل ل اتيل هبثولغنهالظهوعلقغ ًاهذلبمثابتلههُتل اخدُو  اهىاغُتل،لألا اتيل

ًاثلط ثلوكاَاثلمخىوغتلألاألاؾاثصلمسخلكتلألاملٌُـتلمىكهلتلغًلإلاص عة ًانل .طاَل ايكاٍل ابؿُِلبلىلقغ يمال

الهًاءلإلاهجليزيلفيلجلَل اكترةلصألاعلَاملفيلجُوعلؤَض فل اخضنُول،لألااػصل اضاُصلغلـىلطاَل اػباعةل ملكهوعةل

ل،لألا اخـيلألانـللقيهـال ملضنولبإههلًلبلخغ ؾتلألااِـلًلبلط ل1896فيلنًُتلخلجل اهًُلؾىتل LOPASE الهاض ي

تلالنخكاءلؤزغل ملجغمين ألا ملؿـؼىلمـًلَـظٍل اػباعةلؤنل اهضفل ؾاس يلمًلغملُتل اخضنُولاِـل1 .خاؾتلقملنٍو

تلاػملُتل اخضنُو  يدكافل زُاءلؤألا لل . اؿلل،لألابهمالًظهغلطاَليىدُجتلزاهٍو

                                                        
1
 .09ص ، 2000 ، الطبعة األوىل ، دار صفاء ، األردن ، ادلدخل احلديث لتدقيق احلساابتمحد حلمي مجعة ، ا - 
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غل ملااُـتلحػبـغلبهوعةلناصنتلغًل غمومال،لقةنلَضفلجضنُول لخؿاباثلَولبغُاءلعؤيلقنيلمداًضلغًلًونل اخهاٍع

ل1. ملغيؼل ملاليلألاهخاثجلؤغماُل اكترةلالماؾؿتلمدصل اخضنُو

ل2:يمالًمًٌلجدضًضلؤَض فل اخضنُولبمجموغخينلؤؾاؾِخينل،ل اخهلُضًتل،لألا لخضًثتلؤألال ملخُوعة 

ل :الحقليدًةلألاهدافل:لوالأ

:لةرئيس يلأهداف-1

 اخدهولمًلصختلألاصنتلألانضمل ابُاهاثل ملخاؾبُتل ملثبختلبااضقاجغ،لألامضىلالاغخماصلغليهال؛ل -

تلغًلمضىلمُابهتل اهو ثمل ملااُتلالمغيؼل ملالي - ل.ببض ءلعؤيلقنيلمداًضلٌؿدىضلغلىلؤصاتلنٍو

:لفزعيةلأهداف-2

  يدكافلمالنضلًوحضلبااضقاجغلألا اسجالثلمًلؤزُاءلؤألالؾلل؛ل-

لصألانلطاَل؛-  لجهلُصلقغمل عجٍابل زُاءلألا اؿلل،لبويؼليو بِلألابحغ ء ثلجدُو

تلألا جساطل اهغ ع ثلخايغ لؤألالمؿخهبالل؛لل-  غلألاعؾمل اؿُاؾاثلإلاص ٍع  غخماصلإلاص عةلغلُهلفيلجهٍغ

 َمإهتلمؿخسضميل اهو ثمل ملااُتلألاجمٌُنهملمًل جساطل اهغ ع ثل ملىاؾبتلالؾدثماع تهمل؛-

بتل؛ل -  مػاألاهتلص ثغةل اًغ ثبلفيلجدضًضلمبلـل اًٍغ

غل ملخخلكتلألامصءلالاؾخماع ثلالهُئاثل لخٍومُتلملؿاغضةل ملضنو- .لجهضًغل اخهاٍع

:لةاإلاحملىر لأولالحدًثةلألاهدافل:لجاهيا

ـغملمػالجتهال؛لل مغ نبتل لخُِلألامخابػتلجىكُظَالألامضىلجدهُول َض فل،لألاجدضًضلالاهدغ قاثلألاؤؾـبابهالألَا

لجهُُملهخاثجل غماُلألاقهالاألَض فل ملغؾومتل؛-

ولمىؼلإلاؾغ فلفيلحمُؼلهو حيل ايكاٍل؛ل-   جدهُولؤنص ىليكاًتلبهخاحُتلممٌىتل،لغًلٍَغ

.لعجدهُولؤنص ىلنضعلممًٌلمًل اغقاَُتلألقغ صل ملجخم-

ل :باإلياقتلبلىل َض فل اػامتلألا اتيلجُغنىالاهال،لَىاىلؤَض فلؤزغىلغملُتلألامُض هُتلهظيغلمنهـالمالًلي

 ل:)ؤلافصاح)لالقىائملعزضل-1

لللحهضفل ملضنولمًلزالُلَظ ل ابىضلبلىل اخإيضلمًلؤنل ملاؾؿتلجهُضثلبمالجـىولغلُـهل ملػـاًيرلألا ملباصتل ملخاؾبُتل

 ملهبواتلنبواللغامالألا اُغملألا اؿُاؾاثل ملخاؾبُتل ملخبىاةلمًلنبلهال،لقًـاللغـًلنُاؽلصعحتل اثباثلفيلجُبُول

لَظٍل ملكاَضل ملغجبُتلبااو نؼل اكػليل ـغلخـُو َظٍل اُغملمًلقترةلبلىلؤزغىل،لممالًجبرل ملضنولغلىل اخهٍغ

ل 3. الماؾؿتلألا ملازغةلغلىلصعحتلمهض نُتلغىانغل اهـو ثمل ملااُـتل ملكدونتلألا ملػلًلغنها

ل

ل

 

                                                        
1
 - Philipe LAURENT. et Pierre TCHERKWSKY, pratique de l’audit opérationnel, Les édition d’organisation, 

Paris, 1992, p 29. 
2
 . 10 ، ص1998 ، دار ادلستقبل ، األردن ، األصول العلمية والعملية لتدقيق احلساابتخالد راغب اخلطيب ، خليل حممود الرفاعي ،  - 

3
 ، 2004مسعود صديقي ، حنو إطار متكامل للمراجعة ادلالية يف اجلزائر ، أطروحة دكتوراه غري منشـورة ، كليـة العلـوم االقتصـادية وعلـوم التسيري، جامعة اجلزائر، -  

 .26ص
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:لالشمىلية-2

لللٌػنيلؤنلًصل اػملُاثلنضلجملحسجُلهالمًلنبصل ملاؾؿتلألانذلخضألاثهالصألانلؤيلبؾخثىاء ثل،لألاخخـىلًخإيضل ملضنول

العلغلىلًصل اضقاجغلألا اسجالثل،لألاطاـَلبؿـغىلجـوقيرلمػلومـاثلمداؾبُتلقاملتلحػبرلغًل مًلطاَلغلُهلإلَا

.لألايػُتل ملاؾؿت

ل :والححققلالىجىد- 3

لألازهوملموحوصةلقػال لل.لللؤيلؤنلًخإيضل ملضنولمًلؤنلحمُؼل اػىانغل او عصةلفيل مليز هُتلمًلؤنُو

 واإلادًىهيةلاإلالنيةل-4

ل او عصةلفيل مليز هُتل،ل ول اوزاثول اهاهوهُتلمًلملٌُتل ملاؾؿتلاٌـصل نـُو لللَىالًجبلغلىل ملضنولؤنلًخإيضلغًلٍَغ

ـول ملهاصناثلمثال غ فلؤزغىل،لألانضلجٍونلَظٍل زيرةلغًلٍَغ ل .ألاؤنل اضًونلمؿخدهتلقػاللأَل

ل :الحقييمل-5

لللٌػنيلَظ ل ملبضؤلؤههلغلىل ملضنول اخإيضلمًلًونلًصل اػملُاثل ملخاؾبُتلجملجهُُمهالألاقهالالمبـاصلتل ملخاؾبُتل

  ملخػاعفلغليهال،لمؼلزباثلَغمل اخهُُملمًلصألاعةلألزغىل

ل:فنيلرأيلإبداء- 6

لغض اتلجمثُصل  للل اهضفل ؾاس يلملضنول لخؿاباثلَولبغُاءلعؤيلقنيلمداًضلمضغملبإصاتلألانـغ ثًلبلزبـاثلخـُو

اظاَلًيبغيلغلُهلفيلبَاعلغملُتل اخضنُول اهُاملبااكدول . اهو ثمل ملااُتل ملضنهتلالمغيؼل ملاليلألاهدُجتل غماُ

ل1 :ألابحغ ء

ل اخدهولمًلإلاحغ ء ثلألا اُغمل ملُبهتل؛لل -

لألا لخهومل؛ل-ل  مغ نبتلغىانغل نُو

لجهُُمل اهٍُصل اخىظُميل؛ل -

  اخإيضلمًل ادسجُصل اؿلُملالػملُاثل؛ل -

  اخإيضلمًل ادسجُصل اؿلُملاٍصل غباءلألا اىو ججل اتيلجسول اؿىو ثل اؿابهتل؛ل -

ل. مداألااتل اٌكللغًلخاالثل اؿلل،ل اخالغباثل،لألا زُاء -

:  أهمية الحدقيق :  الفزع الثاوي

ًاهذلؤَغ قال لللبنلؤَمُتل اخضنُولجخمثصلفيلًوههلألاؾُلتلجسضملحهاثليثيرةلط ثلمهلختلمؼل ملاؾؿتلؾو ءل

ص زلُتلؤألالزاعحُتل،لبطلحػخمضلبلىلخضليبيرلغلىل ابُاهاثل ملخاؾبُتلإلجساطلنغ ع ثلألاعؾملزُِلمؿخهبلُت،لألامًل

 بينل ملؿخكُضًًلمًل اخضنُولهجض

ل :اإلاؤشصةلإدارة-1 

لللحػخمضلبص عةل ملاؾؿتلغلىل اخضنُولبكٍصليبيرلزانتلفيلغملُتل اخسُـُِل ملؿـخهبليلاخدهُـولؤَض قهال ملؿُغةل

ضلمًلوؿبتلإلاغخماصلغليهال ٍؼ مؿبهال،لألابااخاليلقةنلمهاصنتل ملضنولغلىلنو ثمهالؾُمىدهالصعحتليبُـغةلمـًل اثهـتلألٍا

ل. ،ليمالٌػخبرلمكخاحل لخٌملغلىلمؿخوىلؤص ءلؤغًاءلمجلـلإلاص عة

 

                                                        
1
 - BELAIBOUD Mokhtar , Guide pratique d’audit financier et comptable , Maison des livres , Alger , 1986 , 

p22. 
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ل :واإلاصاهمينلاإلاالك2 -

ًاثل ملؿاَمتلط ثلإلامخض صلإلانلُميلألابهكهاُلإلاص عةلغًل ملالىلغؼػلمًلؤَمُـتل اخضنُول،لقٍانلالل لللبنلظهوعلقغ

غلمضنول بضلمًلَغفلًًمًل ادؿُيرل مثصلألمو ُل ملؿـاَمينلألامىـؼلخـضألارلبزـخالؽلألاجالغباثل،ليمالؤنلجهٍغ

ًلحضصلًًمًلاهملؤيبرلغاثضلممًٌ  . لخؿاباثلٌؿاَملفيلحلبلمؿدثمٍغ

: الدائىين واإلاىرد3ًً -

هومونلبخدلُلهالملػغقتل ملغيؼل  غل ملضنولبصختلألاؾالمتل اهو ثمل ملااُتل،لألٍا  ملاليلألا اهضعةل 1لللٌػخمضلَاالءلغلىلجهٍغ

  . لألايظ لصعحتل اؿُواتلاضىل ملاؾؿتل،لمالًًـمًلاهـملجذلنـُلهمللخهونهملاضىل ملاؾؿت1غلىل اوقاءلباإلاتز م

  : الزبائ4ً -

تل اوخضةلإلانخهاصًتل،لألازانـتلغىـضلبعجباَهملمػهال دتلباملػلوماثلًىدهغلبمػغقتلبؾخمغ ٍع لللبَخماملَظٍل اكٍغ

ًاهو لمػخمضًًلغليهاليموعصلعثِس يلألاؤؾاس يلالبًاغتلؤألال ملو صل لتل حصل،لألابط ل بمػامالثلٍَو

ل2. ألااُت

  : العاملين5 -

لللَملألا ملجموغاثل ملمازلتلاهملمهخمونلباملػلوماثل ملخػلهتلباؾخهغ علألاعبدُتلؤعبابلغملهمل،ليمالؤجهملمهخمونل

ل3.باملػلوماثل اتيلجمٌنهملمًلجهُُملنضعةل ملكغألاغاثلغلىلصقؼلمٍاقـأتهملألامىـاقؼل اخهاغـضلألاجوقغلقغمل اػمص

ل :ألاخزي لؤلاقزاضلومؤشصاتلالبىىك6 -

لللبؿغىلجوؾُؼلوكاَاتهالؤألالملو حهتلغؿغلماليل،لجلجإل ملاؾؿاثلبلىل اهغألاىلمًل ملاؾؿـاثل ملااُتل،لؾيرلؤنلَظٍل

غل  زيرةلغليهالمػغقتلصعحتل لخُغلألامػغقتهالاهـضعةل ملاؾؿـاثلغلـىل اؿـض صلمؿخهبالل،لألاحػوصلفيلطاَلبلىلجهٍغ

ل . مضنول لخؿاباثل اظيلًايضلنضمل اهو ثمل ملااُتلألاجمثُلهـالالمغيـؼل ملاليلالماؾؿت

ل :الحنىميةلالهيئات-7 

ال ملكـغألاغاثلقـيل اػضًـضلمـًل ؾغ ىل،لمنهالمغ نبتل لللحػخمضلبػٌلؤحهؼةل اضألااتلغلـىل ابُاهـاثل اخـيلجهـضَع

ظٍلحمُػالحػخمضلغلىلبُاهاثل  ايكاٍلالانخهاصيلؤألالعؾـمل اؿُاؾـاثلالانخهاصًتلالضألااـتلؤألالقـغىل اًغ ثبل،لألَا

لؤنلؤَمُتل اخضنُول2002ألانضلبُيذللجىتلإلاجداصل اضألاليلالمداؾـبينلغىضلبنض عل ملػاًيرلغامل 4. ألا نػُتلألاؾلُمت

ل :جٍونلفيل( ملهلختل اػامت)

تل اؿلُمتل؛لل-  ٌؿاغضلفيلألايؼل اهغ ع ثلإلاص ٍع

بيل؛ل-   ٌؿاغضلزبر ءل اًغ ثبلفيلبىاءل اثهتلألا اٌكاءةلغىضل اخُبُول اػاصُلالىظامل اًٍغ

ل.  ؾخؿالُلمو عصل ملاؾؿاثلبٌكاءةلألاقػااُت- 

ل

ل

                                                        
 .12، مرجع سبق ذكره ، صاألصول العلمية والعملية لتدقيق احلساابتخالد راغب اخلطيب، خليل حممود الرفاعي، -  1
2
 ، ادلعهد العريب دراسة حول دور مراقب احلساابت ومسؤوليته يف تلبيـة احتياجـات مسـتخدمي القـوائم ادلاليةعبد الصمد جنم اجلعفري ، إايد رشيد القريشي ، -  

 2006للمحاسبني القانونيني ، جامعة بغداد ، 
 .ادلرجع السابق نفس- 3
 12 ، مرجع سبق ذكره ، صاحلساابت لتدقيق والعملية العلمية األصولخالد راغب اخلطيب ، خليل حممود الرفاعي ، -4



ُل ل اخضنُول ملخاؾبيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:لللللللللل اكهصل ألا  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللغمومُاثلخُو

 

14 
 

 :معاًير الحدقيق: اإلابحث الثاوي

لاػملُتل اخضنُو ألاختىل.للللمػاًيرل اخضنُولحػخبرلبمثابتلنو غضلالؿلوىلًكترىلؤنلٌؿترقضلبهال ملضنولغىضلبهجاٍػ

ًإص ةلاخهُُمل ملغ ؾالث،لقةجهالًجبل ًإص ةلاالجهاُلألا جاصيل ملػاًيرلبهكتلغامت،لألامػاًيرل اخضنُولبهكتلزانتلصألاعَال

ولمالٌػنيلمًل اىاخُتل ملىُهُتل ههلالل ؤنلجخو قولمؼلزهاثولألاظغألافل ملجخمؼل اتيلحؿخسضملقُهلألاجخُوعلبخُوعٍ،لألَا

ًوحضلٌَُاللألاخُض لمًلمػاًيرل اخضنُولًمًٌلؤنلًٍونلناصع لغلىلمهابلتلزهاثولألاظغألافلحمُؼل ملجخمػاثلغلىل

مًٌل.ل زخالفلؤقٍااها الفيلؤيلمجخمؼ،لألٍا ألااًٌلمالًمًٌلنواهلَولؤنلَىاىلخض لؤصوىلمًلمػاًيرل اخضنُولًجبلجو قَغ

.للللللللإلاياقتلبايهالجبػالاظغألافلًصلمجخمؼلألازهاثهه

،لمػاًيرلمخػلهتلبااػمصل ملُض وي،ل(غامت(لللألاجىهؿمل ملػاًيرلبلىلزالرلمجموغاث،لمػاًيرلمخػلهتلبااكـسول ملـضنول

غ،لألا اتيلًمًٌلجويُدهالقـيل اكـٍصل اخالي ل:ألامػاًيرلبغض صل اخهٍغ

:لاإلاعاًير العامة:لألاوى لاإلامللل

الفيل مٌـًلخهَغ ًل اظ حيلملضنول لخؿاباث،لألٍا لللؾمُذلَظٍل ملػاًيرلبااصخهُتلًوجهالمغجبُتلمباقغةلبااخٍٍو

ل:آلاحي

ًافيلمًل اخإَُصل اػلميلألا اػملي؛للللل-  ؤنلجخملغملُتل اكدولبو ؾُتلشخولؤألالؤشخاملاهملنضعل

 ؤنلًخو قغلاضىل ملضنولغىهغيل لخُاصلألاالاؾخهالُل؛ل-ل

غ -  .ؤنلًخدلىل ملضنولبااػىاًتل ملهىُتل ملػخاصةلؤزىاءلغملهلألايظ لفيلبغض صل اخهٍغ

:لللوالعمليلالعلميلالحأهيل:لأوال

ٌػنيلَظ ل ملػُاعلؤنل ملضنولًجبلؤنلًخمخؼلباملػغقتل اػلمُتل اٍاقُـتلقـيلمجـاالثل ملخاؾـبتلألا اًغ ثبلألا اخضنُولللل

المًل ملجاالثل ملغجبُتلباملماعؾتل ملهىُت بلألا اخػلُمل.لألاؾيَر بياقتلباـىلطاـَلًجـبلؤنلٌؿخمغل ملضنولفيل اخضٍع

ظصلمؿخػض لاليدؿابل ملػغقتلفيل َو ُلمماعؾخهلالمهىتلاُظصلملمالبـااخُوع ثل لخضًثـتلقـيلجلـَ  ملجاالث،لألٍا

ل1.مجاالثلحضًضة

:للالاشحقاللية:لجاهيا 

جخمثصلالاؾخهالاُتلفيلهؼ َتلألا ؾخهامتلألاهطجل ملضنو،لألاجمخػهلبٍامصلخهونـهل ملضهُـت،لألاغـضملحػغيهلاػهوباثلللل

ل اًامًلاكغغُتلألانضمل لخؿـاباث،لؤنلًٌـونلمؿخهاللقػال،لؤيلًخمخؼلبٍامصل.لؾابهتلمًلحهت يمالغلُهلباغخباٍع

تل ججاٍلؤغًاءل ملاؾؿتلمويـوعل اغنابـت،لألاؤنلاللٌكـاعيهم ل2.ؤغمااهملألااللًغبُهلبااكغيتلغهضلغمص  لخٍغ

عيل06لمٌغعل715لللقُمالًسولمداقظل لخؿاباثل،لقهضلؤألاص ىل ملكغعل لجؼ ثغيلخؿبل ملاصةل  ل،ل ملغؾومل ادكَغ

صل25ل ملاعرلفيل08ل–ل93 ل،ل اهاهونل اخجاعيل لجؼ ثغيل،غلىلمجموغتلمـًل اىهـاٍل اخـيلجدكظلاهل1993ل قٍغ

ل. ؾخهالاُخه

  :قاللًجوػلؤنلًٍونلملخاقظلخؿاباثلفيلقغيتلمػُىتلؤخض 

  نغباءلألا نهاعلاؿاًتل اضعحتل اغ بػتلبمؿئوليل ملاؾؿتلألاؤػألا حهم؛ل-ل

                                                        
 .35  ص،1998 اإلسكندرية، احلديث، ادلكتب اجلامعي ،ادلراجعةأصول  لبيب، عوض الفيومي،دمحم -  1
 .38  ، ص2005ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، ، الطبعة الثانية ، اجلزائر  ،ادلراجعة ومراقبة احلساابت من النظرية إىل التطبيقدمحم بوتني ، - 2
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ًاثلبدٌملوكاٍلص ثملؾُـغلوكـاٍلمداقظل -  شخاملألاؤػألا حهملممًلًخهايونلؤحغةلؤألالمغجبالؤألالحػٍو

لخؿاباث؛ل

(ل1/10ل) شخامل اهاثمونلباإلص عةلألاؤغًاءلمجلـلإلاص عةلؤألالؤػألا حهملمًلماؾؿـاثلؤزـغىلجملـَلغكغلللل- 

ل.عؤؽلماُل اكغيتلمدصل اخضنُو

ل1 :يمالًمىؼلمداقظل لخؿاباثلممالًلي

ًاثلًمخلَلقيهالمؿاَماثلبهكتلمباقغةلؤألالؾيرلمباقغة؛ل- ل اهُاملبمغ نبتلخؿاباثلقغ

ً؛ل-   اهُاملبإغماُلحؿُيرلؾو ءلبهكتلمباقغةلؤألالباملؿاَمتلؤألالإلاهابتلغًل ملؿيًر

لمهامل ملغ نبتل اهبلُتلغلىلؤغماُل ادؿُيرلألااولبهكتلمانخت؛ل-  نبُو

لمهامل اخىظُملفيلمداؾبتل ملاؾؿتلؤألال اهُئتل ملغ نبتلؤألالإلاقغ فلغليها؛ل -  نبُو

 مماعؾتلألاظُكتلمؿدكاعلحباجيلؤألالمهمتلزبيرلنًاجيلاضىلقغيتلؤألالَُئتلًغ نبلخؿاباتها؛ل-

للؾىو ثلمًل هتهاءلغهضجه؛ل3قؿصلمىهبلمإحوعلفيل اكغيتلؤألال اهُئتل اتيلع نبهالبػضلؤنصلمًل-

اصةلغلىلخاالثل اخىافيلألا ملو وؼل ملىهوملغليهالزهونالفيل ملـاصةل- لمـًل اهاهونل اخجاعيل لجؼ ثغيل،ل6لمٌـغعل715ٍػ

ينل اظًًلجدهلو لغلـىلؤحوعلؤألالؤحػابلؤألال مخُاػ ثلؤزغى،لالؾُمال اللًمًٌلحػُينل شخامل اُبُػُينلؤألال ملػىٍو

لؾىو ثل زيرةليمداقظيلخؿاباثلاضىل3فيلقٍصلنغألاىلؤألالحؿبُهاثلؤألاليماهاثلمًل اكـغيتلؤألال اهُئتلزالُل

هكـل اكغيتلؤألال اهُئت؛ل

 ًمىؼلمًل اهُاملبإيلمهمتلفيل ملاؾؿاثل اتيلجٍونلاهلقيهالمهالحلمباقغةلؤألالؾيرلمباقغة؛ل-ل

ًمىؼل اؿعيلبهكتلمباقغةلؤألالؾيرلمباقغةلاضىل اؼبونلاُلبلمهمتلؤألالألاظُكـتلجـضزصليـمًل زخهاناجهل -

  اهاهوهُت؛ل

ًـاثلؤألال مخُاػ ثلؤزـغىلألايـظ ل ؾخػماُلؤيلقٍصلمًل - ًمىؼلمًل ابدثلغًل اؼباثًلبخسكٌُل حػابلؤألالمىذلحػٍو

 .ؤقٍاُلإلاقهاعلاضىل لجمهوعل

: العىاًة اإلاهىية: جالثا

جخُلبل اػىاًتل ملهىُتلمًل ملضنولؤنلًخكهملحُض لَبُػتل اػمصل اـظيلًهـوملبـهل،لألاملـاط لًهـوملبه،لألابنلاملًًٌل   

يمالجخُلبل.لمخإيض لمًلؤيلحؼءلمًلَظ ل اػمصل،لقةههلًهؼلغلىلمؿاألااُخهل ابدثلغـًللالاؾدكاعةل ملىاؾبت

ًاملتل  اخسُُِلألاإلاقغ فل اٍامصلأليلوكاٍلؤألالمهمتلمهىُتلًٍونلمؿئواللغنهـال،لألاؤنلًهوملبةغض صلؤألاع ملغمصل

ًامـصلقةنلَظ لًثيرل اكَلفيل صاتل اتيلنامل ألاصنُهتل،لألههلبط لجملبغض صلؤألاع مل اػمصلصألانل َخماملألابكٍصلؾيرل

 اهُاملبمؿاألااُاجهلججاٍل اػمالءلألاؤصخابل غماُل  ملضنولبخجمُػهال،لألاجهخط يل اػىاًتل ملهىُتلؤنلًجتهضل ملضنولقـي

كغىلَـظ لالاحتهاصلغلـىل ملـضنولمؿاألااُتلجهضًمل لخضماثل ملهىُتلبضألانلببُاءلألابضنتلألا َخمامل،لألاؤنل ألا ملجخمؼل،لألٍا

ًاملت ل2. جٍونل لخضمتل

ل

                                                        
 وادلتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلساابت واحملاسـب ادلعتمد، اجلريدة الرمسية للجمهورية 2010 جوان 29 ادلؤرخ يف 01-10القانون رقم -  1

 .11، ص 42اجلزائرية، العدد 
  .39 صذكره، مرجع سبق ،أصول ادلراجعةلبيب،  عوض الفيومي،دمحم -  2
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: معاًير العمل اإلايداوي: اإلامللل الثاوي

حكخمصل .لللختىلًهومل ملضنولبػملهلغلىلؤخؿًلألاحهلغلُهلمغ غاةلمػاًيرلؤزغىلمخػلهتلبمغخلتل اكدول ملُض وي

َظٍل ملػاًيرلغلىلجسُُِلألاجىكُظلغملُتل اخضنُول،ليمالؤجهالجوضحل ملغ خصل اتيلمـغلبهـال ملضنولزالُلؤص ثهلملهمخهل

تلبه،لألاعؾملنػوبتلجدضًضلمػاًيرلجخُابولمـؼلمسخللل ملاؾؿاثلغلىل زخالفل بياقتلبلىل اوظاثلل ملىَو

القُمال غملُاتهالألاهظمهالباللؤههلًمًٌلجدضًضلمجموغتلمًل ملػاًيرلنضلجدىاؾـبلمؼلؤؾلبل ملاؾؿاثلًمًٌلخهَغ

  : ًلي

:للاإلاالئمينلوؤلاشزافلالحخمليطل:أوال

ٌػنيلَظ ل ملػُاعلؤنل ملضنولمُاابلبويؼلزُتلغمصلمٌخوبتلجخالءملألا ملػُُاثل اتيلجكغيـهالبِئتل ملاؾؿتلللل

مدصل اخضنُول،ليمالؤنلجدضًضٍلاإلَاعل اؼمنيلاٍصلزُوةلًهوملبهالؤزىاءلغملُـتل اكدـولؾُػؼػلمًلقغملبلوؽل

مًلهاخُتلؤزغىل،لقةنل ملضنولمُاابلبخدضًضلمؿاألااُاثلمؿاغضًهلألامخابػتلؤغمااهمل  اؿغىلمًلألاع ئها،لألا

لألا ملباقغلغًلغملُتل اخضنُو ل ألُا ل ملؿئُو جدضصل َض فل ؾاؾُتل ملخوزاةلمًلبغهامجل . ألاجهُُملؤص ئهـملباغخباٍع

  : غملُتل اخضنُولألاجسُُُهالقُمالًلي

ًإص ةلالغنابتل،لمًلزالُلمهاعهتل ص ءل ملىجؼلمًل ملـضنولألاؤغو هـهلبـاألص ءل ملخونؼلألا ملثبذلفيل- ٌؿخػمصل ابرهامجل

شل ملخونؼلاالهتهاءلمنهال؛لللل  ابرهامجل،لألايظ لبمٍاهُتلجدضًضلمهض عل غماُل ابانُتلألا اخاٍع

ًوضحلبغهامجل اخضنُولألابضنتلهُامل اكدولمًلزالُل قخمااهلغلىل ملكغص ثل ملـغ صلقدهـهالألازُو ثل اكدولل-

 ألاجونُخهل؛ل

ٌػخبرل ابرهامجل ملوحهل ؾاس يلاػملُتل اخضنُو،لمًلزالُل خخو ثهلغلـىلمـالًجـبل اهُـاملبه،لألا اكترةل اؼمىُتل-

 االػمتلاظاَ،لألاجونُذل ابضءلفيلغملُتل اخضنُولألاالاهتهاءلمنها،لألاجدضًضل ملضنول اظيلًهوملبكدول ملكغص ث؛لل

جدضًضلمؿاألااُتل ملضنول اهاثملباألص ءل ملنهيل،ل هُالنالمًلجدضًضلمهاملًصلمضنول،لألاجونُـؼليـصلمضنولغلىل لخاهتل-

 . ملهابلتلالػمصل اهاثملبه

:لالداخليةلللزقابةلالهافيلالفهمل:جاهيا 

 ملؿؼىلمًلَظ ل ملػُاعلَولنُامل ملضنولبضع ؾتلهظامل اغنابتل اض زلُتلقـيل ملاؾؿـتلمويـوعل اخضنُولألا اخػغفلللل

غلىلمضىلؾالمخهلًوههلٌػخبرل اىهُتل اتيلًىُلولمنهال ملضنول،لقًػللؤألالنوةلهظـامل اغنابتل اض زلُتلًدضصل

،لقوحوصلهظاملعنابـتلص زلُـتلؾلُملًيخجلغىهلمػلوماثلل(حجمل اػُىت)مهض عل اكدول اظيلؾُهوملبهل ملضنول

ًاقتل ملػلوماثل ملخاؾبُتلٌػضلؤمـغ لمؿخدُاللفيل ملاؾؿاثل اٌبيرةل .لمااُتلًمًٌلالاغخماصلغليهال،لًونلجضنُول

ألاباملهابصلقةنليػللهظامل اغنابتل اض زلُتلؾُهػبلمًلمهمتل ملضنولًوههلًلجإلاخوؾُؼلمجاُل اػُىتل،لمال

ضلمًل اونذلألا لجهض ًمًٌلالمضنولصع ؾتلألاجهُُملهظامل اغنابتل اض زلُتلمًلزالُلججمُؼل . ًخُلبل ملٍؼ

ل 1: ملػلومـاثلغـًل ملاؾؿـتلبااوؾاثصل اخااُت

 اونلل اٌخابيلاىظامل اغنابتل اض زلُتل؛لل-ل

  ؾخسض ملزغ ثِل اخضقولاونللهظامل اغنابتل اض زلُتل؛ل-ل
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بػضل اضع ؾتل اؿابهتل،لًهومل ملضنولبةغض صلألاعنتلغمصل .بغض صلنو ثمل ؾخههاءلغًلهظامل اغنابتل اض زلُت- 

:لجخًمً

لههاٍليػللفيلهظامل اغنابتل اض زلُت؛ل-ل

لههاٍلنوةلفيلهظامل اغنابتل اض زلُتل؛لل-

.ل اخونُاثل ملهترختلالماؾؿتلمدصل اخضنُو-ل

 :ًترجبلغلىل اضع ؾتل اؿابهتل اىخاثجل اخااُت 

لجوؾُؼلبحغ ء ثل اخضنُو؛ل-ل 

لل زخهاعلبحغ ء ثل اخضنُو؛ل -

.للالاغخماصلغلىلؤغماُل ملضنهينلآلازٍغً -

لبلىلخٌملمويوعي،لًجبلؤنلًغ عيلمالًلي   1:ختىلًخمًٌل ملضنولمًل اونُو

ًؼل ملضنولبغهامجالمبضثُا،لألا اظيلمًلزالاهلًضعؽلبمٍاهُتلجُبُول-  قتر ىلألاحوصلهظاملعنابتلص زلُتلحُض،لألٍا

غىانغلَظ ل ابرهامجلفيل ملاؾؿت،لزملًهوملبخػضًصلَظ ل زيرلمًلزـالُل اىخـاثجل ملخونصلبايها؛لل

ولغمصل-  ًاهذل ملاؾؿتليبيرةل،لقُكًصلبهجاػلغملُتلجهُُملهظامل اغنابتل اض زلُتلمًلَغفلقٍغ فيلخااتلمالبط ل

لمًل ملضنهينلألا ملؿاغضًًل؛ل

ول اظيلًهوملبااخضنُول،لختىلًخونلو لباـىلجهـاعبلمـالبـينلؤخٍامهم - ل .جباصُلآلاع ءلمالبينلؤغًاءل اكٍغ

:لالهافيةلالحدقيقلأدلةلجمع:لجالثا

ًىول ملػُاعل اثااثلمًلمػاًيرل اػمصل ملُض ويلغلىلؤنلًدهصل ملضنولغلـىل صاـتلألا اهـغ ثًل اٍاقُتلاخٍونلؤؾاؾالللل

ُتلؤنلجهوملَظٍل صاـتلغلىلقغىلنابلُتل اخدهول ل اهو ثمل ملااُتل،لقٍغ .لؾلُمالٌؿدىضلباُهلفيلببض ثهلاغؤًهلخُو

لألامالثم ًانلًـضغمهالصاُـصلبزباثلمػهُو .لقااهغ ع ثل اتيلًهصلبايهال ملضنولجٍونلمبرعةلقهِلبط ل

ًاملالخظـتل ملاصًـتل،ل اػملُـاثل لخؿابُت،ل ملػلوماثل اتيلًهضمهالللل نـضلجإزـظلؤصاـتلإلازبـاثلغـضةلؤقـٍاُلؤألالنـوعل،ل

.ل اُغفل اثااثل،ل ملؿدىض ثل،لبنغ ع ثلعحـاُلإلاص عةل،لألابحـغ ء ثل اغنابتل اض زلُتل لجُضةل

لللقٌكاًتل صاتلحػنيلؤنلجٍونلغلىلنضعلغاُلمًل اخمثُصلالػُىتل ملؿخسضمت،لمالًكغىليبرلحجـمل اػُىتلوؿبُال

ؤمـالقُمـالًسـولحـوصةل صات،لقظاَلٌػنيلؤنلجخمخؼل.لختىلجىػٌـل اػُىتلغلىلؤيبرلنضعلمًل ملػلوماثل ملخاؾبُت

المًل اخديزل اصخص ي،لباإلياقتلبلىلنابلُتهالالهُـاؽل اٌمي لل2 .باملويوغُتلألازلَو

ل :الحقزيزلإعدادلمعاًير:لالثالثلاإلامللل

لقغغُتل ذل ملخاًضلخُو غلجهاجي،لًخًـمًلعؤًـهل اهـٍغ لللجيخهيلمهمتلًصلمضنولغهبلؤص ءلغملُتل اكدولبٌخابتلجهٍغ

غلاللجسلـولمـًلمجموغـتلمـًل اًو بِل اتيلًخػينلغلىل ملضنولؤزظَال.لألانضمل لخؿاباث ؾيرلؤنلمهمتليخابتل اخهٍغ

ل :بػينلالاغخباع،لألاجىهؿملبلىلؤعبػتلمػاًير

ل
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:لعليهالاإلاحعارفلاملحاشبةلمبادئلمعلاإلااليةلالقىائملاثفاقلمديل:أوال

ًاهذل اهو ثمل ملااُتلنضلؤغضثل لل لمالبط ل غ،لؤنلًخًمًلجويُدالمًل ملضنولخُو لمًلمػاًيرل اخهٍغ ٌػنيل ملػُاعل ألُا

بل ملباصتل ملخاؾبُتل ملخػاعفلغليهالمًلألاحهتلهظغلَظ ل ملػُاعل .ألاقهالالمباصتل ملخاؾبُتل ملخػاعفلغليها ًمًٌلجبٍو

ل1:باـىل ملجموغـاثل اخااُت

ل :ًمًٌلبحماُلَظٍل ملباصتلفيلآلاحي :العامةلاإلابادئل:ألاولىلاملجمىعة

 مبضؤل لخُُتلألا لخظع؛ -

 مبضؤل اثباث؛ -

؛ -  مبضؤل اكمُو

 مبضؤل َمُتل ايؿبُت؛ -

 .مبضؤلإلاقهاح -

ًاثلبخُبُول للل ًمًٌلبياقتلمبضؤلآزغلحضًضلًخػلولبإمًل ملػلوماثل ملخاؾبُت،لهدُجتلاهُامل اػضًضلمًل اكـغ

.ل غماُل ملخاؾبُتلمًلزالُلمالٌؿمىلبااخجاعةلالااٌترألاهُت،لألا اخـيلهخجـذلغـًل ؾخسض ملجٌىواوحُال ملػلوماث

:لبالزبحلاإلازثبملةلالعلميةلاإلابادئل:الثاهيةلاملجمىعة

ل : لللًمًٌلبحماُلَظٍل ملباصتلفيلآلاحي

 مبضؤلجدهولإلاًغ ص؛ -

.لمبضؤلمهابلتلإلاًغ ص ثلبااىكهاث -

:لاإلابادئ العلمية اإلازثبملة باإلازلز اإلاالي: الثالثةلاملجمىعة

:لجخًمً   

 مبضؤل اهُمتل ملىخظغلجدهُهها؛ -

سُت -  .مبضؤل اخٍلكتل اخاٍع

ا عليهلاإلاحعارفلاملحاشبيةلاإلابادئلثملبيقلفيلالثباتلمدي:لجاهيا

تلألازباثل ملاؾؿـتلقـيلجُبُـول ملبـاصتل ملخاؾبُتل ملخػاعفللل لبلىل ؾخمغ ٍع ٍغ ًخػينلغلىل ملضنولؤنلٌكيرلفيلجهٍغ

غليهالمًلقترةلبلىلؤزغى،ل ؾدىاص لبلىلبَالغهلغلىل ملباصتل اتيل ؾخسضمذلغىـضلبغض صل اهو ثمل ملااُتلالؿىو ثل

غ  .ل اؿابهتلمًلزالُل اخهاٍع

: ؤلافصاح الهافيل:جالثا

تلنضلؤؾكلتهال اهو ثمل ملااُتل   ًهخط يلَظ ل ملػُاعلمًل ملضنوليغألاعةلبقاعجهلبلىلؤًتلمػلوماثلمااُتلحػضليغألاٍع

غًلخؿًلؤألالؾوءلهُتلمًلمػضحهال،لألاطاَلجكاصًالالخًلُصل ملخخمـصلالجهـاثل ملؿـخػملتلالهو ثمل ملااُتلألا اتيلنضل

ًانلمًل ملمًٌلجكاصحها  ملههوصلبٌكاًتلإلاقهاحلَىال،لؤنلًغجٌؼلغلىل .جاصيلبلىل جساطلنغ ع ثلؾيرلؾلُمتل

ـتلصألانلؤنلًخػـض َالباـىل اخكهُالثلؾيرل ملجضًت ٍغ .ل ملػلومـاثل لجَو
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:للإبداء الزأي: رابعا

غلحػبيرل ملضنولغًلمضىلنضملألاغض اتلألاألايـوحل اهـو ثمل ملااُتلألامُابهتهال  ًهط يلَظ ل ملػُاعلبإنلًخًمًل اخهٍغ

ؤمالفيلخااـتل مخىاعل ملـضنولغـًلببـض ءلعؤًه،لقُخوحبلغلُهل هُالنالمًل.لالمغيؼل ملاليلألاهخاثجلؤغماُل ملاؾؿت

غلؤنلًوضحلؤؾبابلَظ لالامخىاع ألافيلًصل خو ُل اتيلًغجبِلقيهال ؾمل ملضنولبااهو ثمل ملااُتل،لقةنل.لمػاًيرل اخهٍغ

غل اخضنُولًجبلؤنلًخًـمًلزهـاثولقدول ملضنولألاصعحتل ملؿاألااُتل اتيلًخدملها .ل1جهٍغ
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ل : أهىاع وفزوض ومصار ثىفيذ عملية الحدقيق: اإلابحث الثالث

لللجهوملغملُتل اخضنُولغلىلؤؾاؽلمجموغتل قتر ياثلجبنىلغلىلنو مهال قٍاعل اتيلحؿبولغملُـتل اخدلُص،ل

غلغملُتل تل اتيلًىظغلباُهلمنها،لباللؤنلطاَلاللٌؿيرلمًلحَو ألاالخضنُول ملخاؾبيلغضةلؤهو ع،لجسخلللألا اؼ ألٍا

 اخضنُو،ليمالحؿيرلَظٍل اػملُتلألاقولزُو ثلألابحغ ء ثلجًمًل اؿيرل لخؿًلاهالألاحؿاغضلغلىلجدهُصلؤيبرل

لبلىل َض فل ملؿُغةلألا ملغحوةلمًلَظٍل اوظُكت ؾيخُغملمًل .قػااُتلفيلؤص ءل اهاثمينلبها،لألاطاَلبؿغىل اونُو

ل.زالُلَظ ل ملبدثلبلىلقغألاىلغملُتل اخضنُول ملخاؾبيلألاؤهو غهلألا ملؿلَل اػاملاػملُتل اخضنُولألاقولؤعبؼلزُو ث

: أهىاع الحدقيق: اإلامللل ألاوى 

غلغملُتل تل اتيلًىظغلباُهلمنها،لباللؤنلطاَلاللٌؿيرلمًلحَو للَىاىلؤهو علغضًضةلالخضنُول ملخاؾبي،لجسخلللألا اؼ ألٍا

ل1: اخضنُو،لألاؾىهوملبضع ؾتلغملُتل اخضنُولغلىل اىدول اخالي

: الحقصيم ألاوى : الفزع ألاوى 

:  مً حيث ؤلالتزام القاهىوي :  أوال

:لًىهؿمل اخضنُولمًلخُثلإلااؼ مل اهاهوويلبلىلهوغين

ًدخمل اهاهونل اهُاملبه،لخُثلًلؼمل ملاؾؿتلبًغألاعةلحػُينلمضنولزاعجيلاخضنُولخؿاباتهال: الحدقيق ؤلالزامي: أ

ترجبلغًلغضمل اهُاملبهلألانوعل ملخااللجدذلَاثلتل اػهوباثل ملهغعة  .ألا غخماصل اهو ثمل ملااُتل لخخامُتلاها،لألٍا

هيلغملُتل اخضنُولؾيرل مللؼمتلبهاهون،لألاجٍونلبُلبلمًلبص عةل ملاؾؿتلؤألالماليها،لألاجٍونل: الحدقيق الاخحياري : ب

 .ألا حباثل ملضنولَىالمدضصةلألاقهالالجكانهل ملؿبولمؼل اُاابلاػملُتل اخضنُو

ًاثل شخام،لنضلًخملالاؾخػاهتلبسضماثلمضنولزاعجيلاخضنُولخؿاباثل ملاؾؿتل قكيل ملاؾؿاثل اكغصًتلألاقغ

ًاءلغلىلصختل ملػلوماثل ألا غخماصلنو ثمهال ملااُتل لخخامُت،لهدُجتلالكاثضةل اتيلجخدهولمًلخُثل َمئىانل اكغ

 ملخاؾبُتلغًلهخاثجل غماُلألا ملغيؼل ملالي،لؤمالفيلخااتل ملاؾؿاثل اكغصًتلقوحوصل ملضنولٌػُيل اثهتلالمااَلفيل

.لصنتل ابُاهاثل ملؿخسغحتلمًل اضقاجغلألاجلَل اتيلجهضملبلىل لجهاثل لخاعحُتلألازانتلمهلختل اًغ ثب

 :ًىهؿملبلىلهوغين: (حجم الاخحبارات)مً حيث مدي الفحص :  جاهيا

ًاقتل اهُوصلألا اضقاجغلألا ملؿدىض ثلألا غماُل اتيل: (ثفصيلي)ثدقيق شامل: أ  ملههوصلبهلؤنلحكمصلغملُتل اخضنُول

ًلباإلياقتلبلىلًوههلًٍلللهكهاثل خُلبلَظ ل اىوعلمًل اخضنُولحهض لألاألانخاليبيًر جمذلزالُل اؿىتل ملااُت،لألٍا

  2.باَظت

غجٌؼلغلىلؤؾاؽلقدولغُىتل: ثدقيق اخحباري : ب ًاثل اٌبرى،لألٍا ظهغلَظ ل اىوعلمًل اخضنُولمؼلظهوعل اكغ

ًيخهيهال ملضنولمًلمجموعل اضقاجغلألا اسجالثلألا لخؿاباثلألا ملؿدىض ثل لخانتلباملاؾؿتلغلىلؤنلًخملحػمُمل

ػخمضلحجمل اػُىتلغلىلمضىلنوةلألاؾالمتلهظامل اغنابتل اض زلُت  . اىخاثج،لألَا

. مً حيث ثىقيت عملية الحدقيق: جالثا

:للألاقولَظ ل ملػُاعلًمًٌلجهؿُمل اخضنُولبلىلهوغين

ل

                                                        
. 11، صق احلساابتيث لتدقيادلدخل احلدأمحد حلمي مجعة، -  1

 .188،194ص ،ص 2006، مصةيث، اإلسكندري، ادلكتب اجلامعي احلددراسات متقدمة يف احملاسبة وادلراجعة، ايد سرايراوي ودمحم السهن الديكمال الد- 2
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: ثدقيق مصحمز: أ

جخملمًلزالاهلغملُاثل اكدولألابحغ ءلالازخباع ثلزالُل اؿىتل ملااُتليٍصلألاقهالابرهامجلػمنيلمدضصلمؿبهال    

ظ ل اىوعلمًل اخضنُول هتلؾيرلمىخظمت،لألَا ت،لؤألالبٍُغ ًإنلجخملبهكتلؤؾبوغُتلؤألالقهٍغ هتلمىخظمتل ًاهذلبٍُغ ؾو ءل

:لًدبػهل ملضنولبهكتلزانتلفيلخاات

 يبرلحجمل ملاؾؿتلألايظ ليبرلألاحػضصلغملُاتها؛-

 غضمل اخمًٌلمًلجهُُملهظامل اغنابتل اض زلُتلالخٌملغلىلمضىليكاءجه؛-

 .لجو قغلغضصليبيرلمًلمؿاغضيل ملضنو،لمالًمٌنهملمًل اترصصلغلىل ملاؾؿتلبهكتلمؿخمغة-

: ثدقيق نهائي: ب

لجإل ملضنول لخاعجيلبلىل لللًخميزلبٍوههلًخملبػضل هتهاءل اؿىتل ملااُتلألابغض صل لخؿاباثلألا اهو ثمل ملااُتل لخخامُت،لألٍا

 1:َظ ل ؾلوبلغاصةلفيل ملاؾؿاثلنؿيرةل لدجمل،لألامًل ملؼ ًال اتيلًدهههال اخضنُول انهاجي

جسكٌُل خخماالثل اخالغبلألاحػضًصل ابُاهاثلألا عنامل اتيلًخملجضنُهها،لخُثلؤنلحمُؼل لخؿاباثلجٍونلنضل-

تهالألابنكااها؛  جمذلحؿٍو

غضملخضألارل عجباىلفيل اػمصلص زصل ملاؾؿت،لألنل ملضنولألامػاألاهُهلاًلًترصصألا ليثير لغلىل ملاؾؿتلألااًلًدخاحو لبلىل-

  اسجالثلألا اضقاجغلباللبػضلالاهتهاءلمًلغملُتلإلانكاُ؛

.لجًػللمًل خخماالثل اؿهولمًلحاهبل ملضنولألامؿاغضًهلفيلجدبؼل اػملُاثلألابحغ ءلالازخباع ثلملخضألاصًتل اونذ-

:لباللؤههلٌػابلغلىل اخضنُول انهاجيلبػٌل اىهاٍ

 نهغل اكترةل اؼمىُتل االػمتلالهُاملبػملُتل اخضنُو؛-

 اهُاملبػملُتل اخضنُولبػضلبنكاُل اضقاجغلفيلجهاًتل اؿىتل ملااُتلنضلًاصيلبلىلغضملالاَخماملمًلحاهبل اػاملينل-

 باملاؾؿتلبإص ءل غماُل ملُلوبتلمنهملاػلمهملؤنل زُاءلاًلجٌكللباللفيلجهاًتل اؿىتل ملااُت؛

 يدكافل زُاءلألا اخالغبلفيلجهاًتل اؿىتل ملااُتلنضلًترجبلغىهلغضملبمٍاهُتل اػالجلؤألالمداألااتلجكاصيلجغ يمل-

لتلمًلألانوغها؛لل  زُاءلألنلجونُذل يدكافل زُاءلألا اخالغبلؾٍُونلبػضلقترةلٍَو

شلجهاًتل اؿىتل ملااُتل- ًاهذلجو ٍع امل اػاملينلفيلمٍاجبل اخضنُو،لزانتلبط ل نضلًاصيلبلىل عجباىل اػمصلألابَع

 .الماؾؿاثل اتيلًضنولخؿاباتهالألا خضةلؤألالمخهاعب

. مً حيث هملاق عملية الحدقيق: رابعا

:لًهؿمل اخضنُولمًلخُثل اخضنُولبلىلماًلي

: ثدقيق مامل: أ

ظ لالل    لمجاُلألاهُاملغمله،لألَا َول اخضنُول اظيلاللجًؼلقُهلإلاص عةلؤألال اُغفل ملخػانضلمؼل ملضنولنُوص لخُو

غل ملضنولفيلجهاًتلغملهل لفيلجهٍغ ٌػنيلنُامل ملضنولبكدولًصل اػملُاثل اتيلجمذلزالُل اضألاعة،لألااًٌلٌكتٍر

.لألا اظيلًخًمًلعؤًهل اكنيلألا ملخاًضلؤنلًمـلًصل اهو ثمل ملااُتلصألانل ؾخثىاء

ل
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: ثدقيق جزئي: ب

َول اػملُاثل اتيلًهوملبهال ملضنولألاجٍونلمدضألاصةل اهضفلؤألالموحهتلاؿغىلمػين،ليكدول اػملُاثل اىهضًتل   

 .زالُلقترةلػمىُتلمدضصة،لؤألالقدولخؿاباثل ملخاػن،لؤألال اخإيضلمًلحغصل ملخؼألان

غلمخًمىال لخُو ثل اتيل جبػذلألا اىخاثجل اتيلجونصلبايهال اكدو،ل لغلىلجهٍغ لللحهضفل اخضنُول لجؼجيلبلىل لخهُو

جبل لغلىلعؤيلقنيلمداًضلغًلمضىلغض اتل اهو ثمل ملااُتلألامضىلصالاتهالالمغ يؼل ملااُت،لألٍا ألااللحهضفلبلىل لخهُو

لغلىلغهضليخابيلًوضحل ملهمتل ملُلوبلنُامهلبهالألاهُانهالاُدميلهكؿهل غلىل ملضنولفيل اخضنُول لجؼجيل لخهُو

ل1.ألااللًيؿبلباُهلجههيرلفيل ص ء

. مً حيث القائم بعملية الحدقيق: خامصا

:لًمًٌلجهؿُملغملُتل اخضنُولمًلخُثل اهاثملبهالبلىلهوغينلؤؾاؾُين

تل اخامتلفيل لخٌمل: ثدقيق داخلي: أ َظ ل اىوعلمًل اخضنُولجهوملبهلمهلختلمخو حضةلغلىل ملاؾؿت،لاهال لخٍغ

لالخضنُول اض زليلمهامل اخهُُملألا اخُابولألا اخدهو  .ألاجخمخؼلباالؾخهالاُتلفيل اخهغف،لألاجسُو

 اخضنُول لخاعجيلَول اظيلًخملبو ؾُتلَغفلمًلزاعجل ملاؾؿتلبؿُتلقدول ابُاهاثل: ثدقيق خارجي: ب

لصختل ألا اسجالثل ملخاؾبُتلألا اونوفلغلىلجهُُملهظامل اغنابتل اض زلُت،لمًلؤحصلببض ءلعؤيلقنيلمداًضلخُو

ل ألانضمل ملػلوماثل ملخاؾبُتل اىاججتلغًل اىظامل ملخاؾبيل ملواضلاها،لألاطاَلإلغُائهال ملهض نُتلختىلجىاُل اهبُو

غ فل لخاعحُتل ً،ل ابىوى،لبص عةل) اػاملألال اغيالاضىلمؿخػمليلَظٍل ملػلوماثلمًلَ   ملؿاَمون،ل ملؿدثمٍغ

ُئاثلؤزغىل  2.( اًغ ثب،لألَا

لؤههلبوحوصل اخضنُول اض زليلغلىلمؿخوىل ملاؾؿتل يغبِلبينل اخضنُول اض زليلألا اخضنُول لخاعجيلًمًٌل اهُو

.لقانلطاَلٌػُيلهوغالمًل اثهتلالمضنول لخاعجيلفيلصختلألامهض نُتلخؿاباتهالألاهخاثجلؤغمااها

الحقصيم الحدًث للحدقيق  :  الفزع الثاوي

:لللٌكمصل هو عل اخااُت

: ثدقيق البياهات اإلاالية-1

ل ابُاهاثل ملخاؾبُتلألالجمثصل مليز هُتل اػامت،لخؿابل عباحلألال لخؿاثغلألال    ولحمؼلألالجهُُمل صاتلخُو ألَا

المًل اٌكوقاثل ملااُت،لألحصل اخمًٌلمًلبغُاءل اغؤيلغًلغض اتل ملغيؼل ملاليليمال  اخضقهاثل اىهضًتلألالؾيَر

شل مليز هُتلألاؤنلخؿابل عباحلألال لخؿاثغلألال اخضقهاثل اىهضًتلجمثصل ايكاٍلالؿىتلؤألال اكترةل ملىتهُتلبظاَل بخاٍع

ًاقُت شلألالؤنلإلاًًاخاثل ملغقهتلمؼل ابُاهاثل ملااُتل ؤمال ملؿخكُضألانلمًلَظٍل ابُاهاثل ملااُتلألحصل جساطل.ل اخاٍع

إلاص عة،ل ملؿاَمون،ل ملؿدثمغألان،ل اض ثىون،ل ملخللونل ملااُون،ل) اهغ ع ثلغلىلؤؾاؾهالألالَملألالغلىلؾبُصل ملثاُل

.ل(بػٌلصألا ثغل اضألاات،ل ؾو مل ملااُت

: (ثدقيق الالتزام )ثدقيق الزقابة -2

ولطاَل اىوعلمًل اخضنُولألحصل اخإيضلمًلؤنل اؿُاؾاثلألال اخػلُماثلألال اهو هينل ملويوغتلمًلنبصلَُئتل    ألَا

بُتلالخإيضلمًل مػُىتلنضلجملجُبُههالبهوعةلؤنواُتلألالغلىلؾبُصل ملثاُل اخضنُول اظيلجهوملبهل اؿلُاثل اًٍغ
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بتل اضزصلؤألال اخكخِلل اظيلجهوملبهلماؾؿتل اخضنُولالخإيضلمًلؤنلبحغ ء ثل لجوصةل صنتل اضزصل لخايؼلاًٍغ

.لل اتيلألايػتهالماؾؿتل اخضنُولهكؿهالؤألال لجمػُاثل ملهىُتلنضلَبهذلبهوعةلحُضةل( اىوغُت)

: ثدقيق اليشاط-3

صل اكغعلؤألالزِلإلاهخاجلؤألالحؼءل   :لمًل ايكاٍ،لغلىلؾبُصل ملثاُل(نؿم)لٌكمصلَظ ل اىوعلعبمالحمُؼل وكُت،لؤألًا

و،لؤألالنؿمل لخاؾوب اثل،ؤألال ملخاػنل،ؤألالنؿمل ادؿٍو .لنؿمل ملبُػاثل،ؤألال ملكتًر

هيلبحغ ء ثلمىظمتلاخهُُملقاغلُتلألايكاءةلوكاٍل:ل"ألانضلٌػغفلمجمؼل ملخاؾبونل اض زلُونلجضنُول ايكاٍلبإهه

تلاإلنالخاث ل اىخاثجلألابغُاءل اخونُاثل اًغألاٍع غلمىاؾبلبلىلإلاص عةل ملخخهتلخُو ل1".ل ملاؾؿت،لألاجهضًملجهٍغ

: فزوض الحدقيق:اإلامللل الثاوي

جمثصل اكغألاىلفيلؤيلمجاُلالمػغقتلههُتلبض ًتلأليلجكٌيرلمىظملبؿُتل اخونصلبلىلهخاثجلحؿاَملفيلألايؼلؤَاعل

تل اتيلجدٌملَظ ل ملجاُ تللخصلمكاًصل اخضنُول.لغاملالىظٍغ ألامًلزملقةنلبًجاصلقغألاىلالخضنُولغملُتليغألاٍع

تلقاملتلاها  ل2 :ألاجخمثصل اكغألاىلقُمالًلي.لألا اخونصلبلىلهخاثجلحؿاغضهالفيلبًجاصلهظٍغ

. قابلية البياهات اإلاالية للفحص: الفزع ألاوى 

َظ ل اكغىلمغجبِلبوحوصلمهىتل اخضنُو،لقةط لاملجًٌل ابُاهاثلألا اهو ثمل ملااُتلنابلتلالكدولقاللمبرعلاوحوصل   

يبؼلَظ ل اكغىلمًل ملػاًيرل ملؿخسضمتلاخهُُمل ابُاهاثل ملخاؾبُت.لَظٍل ملهىت :لجخمثصلفي قهـظٍل ملػـاًير.ألٍا

لٌػنيليغألاعةلمالثمتل ملػلوماثل ملخاؾبُتلالخخُاحاثل ملؿخسضمينل ملخخملين،لألا عجباَهال:اإلاالئمة -

 .باألخض رل اتيلحػبرلغنها

لمػنىلطاَلؤههلبط لناملشخهانلؤألالؤيثرلبكدول ملػلوماثلهكؿها،لقةجهمـالاللبـضلؤنل:القابلية للفحص -

  .ًهاللبلىل ملهاًِـلؤألال اىخاثجلهكؿهال اتيلًجبل اخونصلبايها

هتلغاصاتلألالمويوغُت:البعد عً الححيز -  .لبمػنىلحسجُصل لخهاثولبٍُغ

 .لهيلزانُتلًجبلؤنلجخدلىلبهال ملػلوماثل ملخاؾبُت:القابلية للقياس النمي  -

. عدم وجىد جعارض ححمي بين مصلحة مل مً اإلادقق وإدارة اإلاشزوع: الفزع الثاوي

ولمالٌػنيليمانلألاحوصلنضعلمًل اخػاألانل.للللَظ ل اكغىلٌػنيلغضملألاحوصلحػاعىلخخمي،لألااًٌلالٌػنيل ؾخدااخه ألَا

.لبينل اُغقينلٌؿاغضلغلىلبهجاػلغملُتل اخضنُولبؿغغتلألالبؿهوات

.  خلى القىائم اإلاالية و أًة معلىمات أخزي ثقدم للفحص مً أًة أخملاء غير عادًة أو ثىاطئية: الفزع الثالث

فيلخااتلخضألارلجو َالنضلاللًٍونلبةمٍانل ملـضنول يدكـافل زُـاءلمـًلزـالُل اهـو ثمل ملااُت،لألابااخاليلغلىل    

 . ملضنولؤنلًداقظلغلىلهؼغتل اكَل ملنهيلاػلهلًٌدكللجلَل اخالغباثلمًلزالُل زخباع ثلؤزغىلموؾػت

.  وجىد هظام شليم للزقابة الداخلية ًلغي اححماى حدوث أخملاء: الفزع الزابع

بػضل خخماُلخضألارل لخُإلممالًجػصلمًل لللًبنىلَظ ل اكغىلغلىلؤؾاؽلألاحوصلهظاملؾلُملالغنابتل اض زلُتلألٍا

.لل ملمًٌلبغض صلبغهامجل اخضنُولبهوعةلجسكٌلمًلمضىل اكدو

                                                        
 .24-23ص ص مرجع سبق ذكره، ،مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعملية هادي متيمي،- 1
،  2004 ، الدار اجلامعية، مصـر، (األسس العلمية والعملية )أسس ادلراجعة عبد الفتاح الصحن، دمحم مسري الصبان، وآخرون، - 2
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.  الحملبيق اإلاىاشل إلابادئ املحاشبة اإلاحعارف عليها ًؤدي لصالمة القىائم اإلاالية: الفزع الخامض 

لللٌػنيلَظ ل اكغىلؤنل ملضنهونلٌؿترقضألانلباملباصتل ملخاؾبُتل ملخػاعفلغليهاليماقغلالخٌملغلىلؾالمتل

ػؼػل اخإيضلمًلمضىلؾالمتلجمثُصل اهـو ثمل ملااُتلاىخاثجل غماُ  ملو نلل ملػُىت،    .ألَا

ل.العىاصز واإلافزدات التي ماهت صحيحة في اإلااض ي شحنىن لذلو في اإلاصحقبل: الفزع الصادس

ػنيلؤنلمضنول لخؿاباثلبط ل ولقغىل ؾخمغ عل ملكغألاع،لألَا للللَظ ل اكغىلمؿخمضلمًلؤخضلقغألاىل ملخاؾبت،لألَا

 جطحلاهلؤنلبص عةل ملكغألاعلعقُضةلفيلجهغقاتهالألاؤنل اغنابتل اض زلُتلؾلُمت،لقةههلًكترىلؤنلٌؿخمغل اويؼل

.لليظاَلفيل ملؿخهبصلباللبط لألاحضل اضاُصلغلىلغٌـلطاَ،لألا اػٌـلصخُذ

.    مزاقل الحصابات ًزاوى عمله لمدقق فقط:  الفزع الصابع

عؾملحػضصل لخضماثل اتيلٌؿخُُؼل ملضنولجإصًتها،لقةههلغىضمالًُلبلمىهلببض ءل اغؤيلفيلؾالمتل اهو ثمل ملااُت،ل    

ا .لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعؾملبمٍاهُتلنُامهلبسضماثلؤزغىل.لقةنلغملهلًجبلؤنلًهخهغلغلىلَظٍل ملهمتلصألانلؾيَر

. القىاهين اإلاهىية ثفزض على اإلادقق التزامات مهىية عليه أن ًلتزم بها:الفزع الثامً

ًخُغملَظ ل اكغىلبلىلمجموعل ملؿاألااُاثل اتيلغلىل ملضنولالااتز ملبهال ججاٍلغمالثهلألا اخـيلًكغيهالمغيؼلمغ نبل

ل1 . لخؿاباث

 مصار ثىفيذ عملية الحدقيق:اإلامللل الثالث

 .قبىى اإلاهمة وثخمليط عملية الحدقيق: الفزع ألاوى 

نبصلؤنلًهومل ملضنولبخسُُِلغملُتل اخضنُو،لالبضلؤنلجخوقغلاضًهل اىُتلفيل اهُـاملبهـظٍل اػملُـتلألا ملخمثلتلفيل ل

ًافل،لمالًدُذلؤًًال لألاقهالملجموغتلمًل اػىانغ،ليمػغقخهلباملهمتلنبصلألانذل خدهولَظ ل اكٍغ نبواهل ملهمتل،لألٍا

المـضنولقغنـتلجكـاصيل اخػامصلمؼلؤشخاملجىهههمل ماهتلألاالاؾخهامت،لألاختىلًخكاصىلَظ لاللبضلؤنلًكدول

ل. بضنتلؾمػتل اػمُصل ملخونؼ

َىاىلغضصلمًل لخُو ثل اخمهُضًتل اتيلًخػينلغلىل ملضنولمغ غاتهالنبـصل اكـغألاعلقـيل :الخملىات الحمهيدًة: أوال

 2:جىكُـظلبحغ ء ثل اخضنُول،لألا ملخمثلتلقُمالًلي

 ألا اظيلًخملألاقهالالكٍصل اهاهوويلالماؾؿتلمويوعل اخضنُو؛:ل اخدهولمًلصختلحػُِىه -

ألاهيلناغضةلمًلنو غضلآص بل اؿلوىل ملنهيل،لقُخدغىلمىهلغًلؾـببلغضمل:لالاجهاُلباملضنول اؿابول  -

ل ججضًضلحػُِىهلؤألالغؼاهلؤألال ؾخهااخهل،لقهضلًجضلمًل ملبرع ثلألا ؾبابلمالًمىػهليمهىـيلمداًـضلمًلنبُو

  ملهمتل ملػغألايتلغلُه؛ل

  اخإيضلمًلهُاملغملُتل اخضنُو؛  -

 ملؿاألااينل بطلًخػغفل ملضنولمًلزـالُلَـظٍل لخُـوةلغلـى:ل جهاالثلؤألالىلمؼل ملاؾؿتلمدصل اخضنُو   -

اع ثلمُض هُتلًخػغفلمًل جغيلخو ع لمػهملألامؼلمًلٌكـخؿصلمػهـم،يمـالًهـوملبٍؼ ألامؿيريلمسخللل ملهالحلألٍا

 زالاهالغلىلؤمايًل ملاؾؿتل،لوكاَاتهالألاألاخض تهال؛

 .لللًهومل ملضنولبضع ؾتل اىظامل ملخاؾبيل ملُبولقػاللفيل ملاؾؿـت:لقدولألاجهُُمل اىظامل ملخاؾبي -

                                                        
1
 .25مرجع سبق ذكره، ص ، (األسس العلمية والعملية )أسس ادلراجعة عبد الفتاح الصحن، دمحم مسري الصبان، وآخرون، -  

 .139، ص2009 ، الطبعـة األولـى،دار ادلسـتقبل للنشـر والتوزيع،علم تـدقيق احلسـاابت النظـري والعملـي راغب اخلطيب، خليل حممود الرفاعي، - 2



ُل ل اخضنُول ملخاؾبيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:لللللللللل اكهصل ألا  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللغمومُاثلخُو

 

25 
 

ًاقتل لخُو ثل اخمهُضًت،لًهومل ملضنولبويؼلزُتلغمصلاهلألاملؿاغضًهل:لمخملط الحدقيق: جاهيا غهبل هتهاثهلمًل

 إلجمـاملإلاحغ ء ثل اكىُتلاػملُتل اخضنُو،لألاجترحملَظٍل لخُتلألاقولبغهامجلمغؾوم،لألامًلبينلمالًخًـمىهلمـال

للل 1 :ًلي

  لخُو ثلألاإلاحغ ء ثل اكىُتل او حبلبجباغهالاخدهُول َض ف؛ -

 جدضًضل اونذل اخهضًغيل االػملألال ملؿدىكظلقػاللاالهتهاءلمًلًصلزُوةلألابحغ ء؛   -

لغًلًصلزُوةلألابحغ ءلهكظ؛   -  مالخظاثل اصخول ملؿئُو

 .ُلغًلبهجاػلإلاحغ ءئألالجونُؼل اصخول ملـ   -

مػنىلإلاقغ فلفيل اخضنُولَولمخابػتل ملضنولاػملُتل اخضنُولألاجهؿُمهل: ؤلاشزاف على مهمة الحدقيق: جالثا

ًاملتل ٌل اؿلُتلاهملؤألالبهجاػل ملهمتل المهاملبينلؤغًـاءلقغنخـهلًصلخؿبلزبرجهلألايكاءجهلألاجسههه،لصألانلجكٍو

لبػملُتل اخضنُو .مًلَـغقهم ل ملؿئُو العل ملؿخمغلغلىل غماُل اتيلًهومونلبها،لباغخباٍع ل .بصلَولمُاابلباإَل

ل2:ًمًٌلجلخُولؤَملههاٍلإلاقغ فلقُمالًلي

  جوحُهل ملضنهينلهدولجدهُولؤَض فل اخضنُو؛ -

البٌكاءة؛ -  خغنهلغلىلؤنلحؿىضلًصلمهمتلمًلمهامل اخضنُولبلىل اصخول اهاصعلغلىلبهجاَػ

ول اخضنُو؛ -  بػ اتلمالنضلًيكإلمًل زخالفلفيلألاحهاثل اىظغلبينلقٍغ

اث؛  -  جغجِبل ملهاملخؿبل ألااٍو

 قدول اػمصل ملىخهي؛ -

   مثصلالُاناث؛ل قدولألاجدلُصل ص ءل اُوميلألقغ صلقغنتل اخضنُولبؿـغىلالاؾـخؿالُ -

اصة؛ -  خغنهلغلىلجوظُلل اػضصل ملالثملالمؿاغضًًلاخكاصيل اعجؼلؤألال اٍؼ

 جماَلهملفيلؤص ءلمهامهم؛ خغنهلغلىل ختر ملغامليل اونذلألا اخٍلكتلالمؿـاغضًًلاخكـاصي -

التهم غلىل ملؿاغضًًلبؿغىلالاؾـخكاصةلمـًليـصل( اترنُت)َغحلغامليل اخدكيزل ملاصيلألا ملػىويل - ل. مَا

ؤألاع مل اخضنُولهيل اسجالثلؤألال مللكاثل اتيلًدخكظلبهال ملضنولالخضاُصلغلىلَبُػتلألاجونُذل: أوراق العمل: رابعا

 .ألامضىلالازخباع ثل ملىكظةلزالُلغملُتل اخضنُو

 صاتل ألال اهضفل ؾاس يلمًلؤألاع مل اخضنُولَولمؿاغضةل ملضنولألاجغقُضٍلغىضلمماعؾتل اكدول،لألاجـوقير

.لألاإلازباجاثل اتيلجضغملعؤًه

. ثقييم هظام الزقابة الداخلية: الفزع الثاوي

ل لخُتل اخىظُمُتل اتيلحؿاغضلغلىل اخدٌملفيل ملاؾؿتل،لقاللبضلغلىل ملـضنولؤنلًدٌـملغلىلمضىلؾالمتل لللباغخباٍع

َظ ل اىظام،لًونلغملُتل اكدول اتيلًهوملبهالجهخهغلغلىلمجموغتلمـًل اػُىـاثلباغخباعل ؾخدااتلجضنُههلاٍصل

دضصلهُاملَظٍل اػُىاثلألاقهالملـضىلؾـالمتلهظـامل اغنابـتل اض زلُتل،يمالؤههلٌػخمضلغلُهلًوههلمًل  لخؿاباثل،لألٍا
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ؾيرل ملمًٌلالمضنولبزبـاثلؤنل ادؿـجُالثل ملخاؾـبُتلألايـظ ل ملؿدىض ثلحػٌـلًصل اػملُاثل اتيلنامذلبهال

ل . ملاؾؿت

 لخُو ثلًمًٌل لللفيلبَاعلمهمخهل ملخمثلتلفيل اخهُُملألا لخٌملغلىلهظامل اغنابتل اض زلُت،لًلتزمل ملضنولبجملتلمـً

ل 1ل:جلخُههالقُمالًلي

 حمؼلإلاحغ ء ث؛ -

  زخباع ثل اخُابو؛  -

 جهُُملؤألاليلاىظامل اغنابتل اض زلُت؛  -

ت،  -   زخباع ثلالاؾخمغ ٍع

 .جهُُملجهاجيلاىظامل اغنابتل اض زلي  -

.للأدلة ؤلاجبات واإلالل الجاري : الفزع الثالث

لبااخإيـضلباـىلخـضل ملػغقـتلألااـِـلمجـغص الاغخهاص،لألامًلزملقهيل للل صاتلهيل اتيلجمضهالبااوؾاثصل اٌكُلتلالونُو

ل2. ملكخاحلبلىل لخهُهتل اتيلحػنيل ملُابهتلمؼل او نؼ

.لألا ملضنولمُاابلبجمؼلمجموغتلمًل صاتلألانغ ثًلإلازبـاثل اٍاقُتلألا ملالثمتلفيلآنلألا خض 

نضلجإزظلؤصاتلإلازباثلفيل اخضنُولؤقٍااللمسخلكتلؾيرلؤههلًمًٌلالمضنول ؾـخسض ملؤَمهـا،ل: أهىاع أدلة ؤلاجبات

 ملؿدىض ث،ل اكدول ملاصي،ل ملهاصناث،ل اكدول اخدلُلي،لألاحوصلهظاملؾلُملالغنابتل اض زلُت،لصختل"لألاهيل

".ل عنضةلمًل اىاخُتل لخؿابُت،لالاؾخكؿاع ثلمًل اػمُص

. ثقزيز مدقق الحصابات: الفزع الزابع

غلغاصةلموحهالبلىل لجهتل اتيلنامـذلبخػُـينل ملـضنولؤألالجٍلُكـهلالهُـاملبػملُـتل اخضنُول،لؤيلبلىل ملااَل لللًٍونل اخهٍغ

ًاثل شخامل،لؤألالبلىل ملؿاَمينلممثلينلبااهُئتل ًاءلقـيلقـغ  اكغصلفيل ملاؾؿـاثل اكغصًـتل،لؤألالباـىلمجلــل اكـغ

ٌظ لهجـضلؤنل اخوحهلًسخلللبازخالفل اكٍصل اهاهوويلالماؾؿتلمدصل ًاثل مو ُل،لألَا  اػامتلالمؿاَمينلفيلقغ

.ل اكٍص  اخضنُول،لألنل اخػُـينلًسخلـللؤًًـالخؿـب

تلبمثابتل ملىخجل انهاجيلاػملُـتل اخـضنُولألاؤص ةلؤألالألاؾُلتل غلمغ نبل لخؿاباثلغًل اهو ثمل ملااُتل اؿىٍو لللٌػخبرلجهٍغ

الاجهاُ،لألا اتيلًمًٌلمًلزالاهالؤنلًهومل ملضنولبخونُصلهخاثجلقدههلألاجهُُمهلاألصاـتلألا اهغ ثًلألاعؤًهل اكنيل

ل3.  ملخاًضلغًلصختلألاؾالمتلغغىل اهو ثمل ملااُتلالمغيؼل ملاليلفيلجهاًـتل اؿـىتلألاهخاثجل غماُ

غل اتيلٌػضَال ملضنولفيل اكٍصل اخالي :لًمًٌلجويُذلؤهو عل اخهاٍع

ل

ل

ل

                                                        
 .80 ص، مرجع سبق ذكره،مراجعة احلساابت والتدقيق سواد،زاهرة عاطف - 1
 .166 ص،1998 اإلسكندرية،مصر، اجلامعية، الدار ،احلساابتاألسس العلمية والعملية دلراجعة  هالل، هللاعبد الصبان و دمحم مسري - 2
 .316 ، ص2000،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،مصر، أصول ادلراجعة عبد الفتاح الصحن وآخرون ، - 3
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أهىاع ثقاريز الحدقيق : 01-01الشهل رقم

ل

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدموصلناؾملجيخوف،لهظمل ملػلوماثلفيل ملخاؾبتلألا ملغ حػتل ملهىُتلألاصألاعل لخاؾوبلفيلإلاص عةل: اإلاصدر

. 47،لم1998ألا ادكؿُص،لص عل لجبص،لبيرألاث،ل

ل

ل

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقارير التدقيق

 من انحية الرأي من انحية التوجيه

تقرير موجه إىل اإلدارة 
  (التقرير ادلطول)

تقرير موجه إىل 
 أصحاب ادلشروع

 تقرير نظيف تقرير حتفظي

االمتناع  عن 
 إبداء الرأي

 تقرير سالب
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: خالصة الفصل

ًانلهخاحال لللغلىليوءلمالجهضملفيلَظ ل اكهصلجمل اونوفلغلىلحملتلمًلالاؾـخيخاحاث،لقخُـوعل اخـضنُول ملخاؾبيل

ًاثلحغ ءلالاهكهاُل اخاملبينل ملالىل اخُوعل او نؼلالانخهاصيلغهبل اثوعةل اهىاغُتلألا اخؿُير ثل اتيلمؿذل اكـغ

ألاإلاص عة،ل مغل اظيلخخمليغألاعةلالاؾخػاهتلبُغفلزاعجيلمؿـخهصلمدترفلًضليلبغؤيلقنيلمداًضلمويوعي، هخهصل

لمضىل ختر مل اهو غضلألا اهو هينلألا ملباصتل مًموههلمًل يدكافل اؿللألامىؼل زُاءلبلىلببض ءل اغؤيلخُو

لبهالقـيلمـضىلجمثُـصلَـظٍل ملػلوماثلالهوعةل اهاصنتلألاالويػُتل ملااُتلؤألالهخاثجل ملاؾؿت ل . ملخاؾبُتل ملػمُو

لللَظ ل اغؤيلًمغلغبرلمغ خصلؤؾاؾُتلجًمًل اؿيرل لخؿًلملهمتل ملضنولألاحؿمذلبازخهاعلغـامليل اونذلألا لجهضل

ألاتهضفلبلىلجدهُصلؤيبـغلقػااُـت،لمـًلجسُـُِلاػملُـتل اخـضنُو،لجهُـُملهظـاملعنابتها،لألا ابدثلغًلؤصاتلبزباثل

ل.جضغمل اغؤيل انهاجيلالمضنو

ًاث،لقةنلجسُيهال اهُوصل لجؿغ قُتلألاقؿلهالابِئاثلمسخلكتل  ًامخض صلملبضؤل هكهاُل مللٌُتل اظيلقهضجهل اكغ لل

ًانلاؼ مالؤنلًهاخبهلجو قولغلىلمؿخوىلزضماثل اخضنُولخغنالغلىل ؾـخٌماُل اهـضفلمـًل اخضنُول ملخاؾبي،ل

ًانلاللبضلؤنلًهاخبهلهكـل ملؿخوىلمًل اخؿُيرلغلىلمؿخوىلزضماثل ًاثلمخػضصةل لجيؿُاثل قظهوعل اكغ

ل. اخضنُو،لقُكذلقٌغةل اخوخُضل اضألاليلالخضنُو
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: ثمهيذ

خضص الىظام املحاؾبي اإلاالي اللىاغض الػامة للحلُُم وؤلاصعاج في الحؿابات ووطؼ قغوغ وكىاغض الحلُُم 

وؤلاصعاج لألصٌى والخصىم وألاغباء والىىاثج وميىهاتها وغالج بػع الحاالت الخاصة للحلُُم والخسجُل 

بين هُفُة ؾير هاثه الحؿابات  املحاؾبي، هما اخحىي غلى مضوهة الحؿابات التي جكيل الهُيل الػام للىظام ٍو

واإلاػالجة املحاؾبُة ليل غىصغ مً غىاصغ ألاصٌى والخصىم والىىاثج وألاغباء، وخضص ؤهىاع الىكىف اإلاالُة 

. وميىهاتها وهُفُة غغطها

:  وهظا ما ؾىف وػغطه في هظا الفصل مً زالٌ

ة -  الحثبُحات اإلاػىٍى

 الحثبُحات الػُيُة -

ة والػُيُة  - ٌ  )الحثبُحات اإلاػىٍى  (اهحالن، زؿاعر، ثىاػ
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الحثبيحات املعىىية  : املبدث ألاول 

ة خُث يهضف هظا اإلاػُاع إلى بُان 38   ثؼغق اإلاػُاع عكم   مً اإلاػاًير املحاؾبُة الضولُة إلى الحثبُحات اإلاػىٍى

ة وثلُُمها التي لم ًحم ثىاولها بالحدضًض في مػُاع مداؾبي صولي آزغ، وهظا ما  اإلاػالجة املحاؾبُة لألصٌى اإلاػىٍى

. ؾىف وػغطه في هظا اإلابدث

جعريف لحثبيحات املعىىية والحسابات املسحعمطة : اململطل ألاول 

 :مفهىم الحثبيحات املعىىية: أوال

ة الحثبُحات جػٍغف إلى اإلاغوع كبل  غامة بصفة الحثبُحات جػٍغف إلى ؤلاقاعر ؤوال ًيبغي اإلاػىٍى

  :الحثبيحات جعريف

ٌ )الحثبُحات مصؼلح ٌػبر    ٌ  ثلً غً اإلاالي املحاؾبي بها الىظام حاء هما(الثابحة ألاصى   غير ألاصى

ة ة الػُيُة الجاٍع  1.ؾىة واخضر مً وألهثر اإلاؤؾؿة بدىػر ثيىن  التي واإلاالُة واإلاػىٍى

  :املعىىية الحثبيحات جعريف

ة الحثبُحات غغفد    ٌ  ؤنها غلى اإلاػىٍى  في اإلاؤؾؿة كبل مً وثيىن مغاكبة ماصي وحىص لها ولِـ هلضًة غير ؤصى

ة،بغامج الػالمات املحل، قهغر: مثل ( للمؤؾؿة مليا ثىً لم وان وختى)الػاصي وكاػها إػاع  ؤلاغالم الحجاٍع

  2.الاؾحغالٌ وعزص آلالي،البراءات،

: 3  ًحم ؤلاغتراف بإصل غلى ؤهه ؤصل رابد غير ماصي ًيبغي ثىفغ اإلاػاًير الحالُة

له وهظا إًجاعه       :عىصر كابل لطخشخيص-  ، بُػه ؤو إهحلاله وثدٍى  مػغوف ًمىً غؼله بمفغصه غً بلُة ألاصٌى

. ؤو ثبضًله، هما ًمىً ؤن ًيىن مدل غلىص ثيكإ غنها خلىق وإلتزامات

مىً لها ؤن ثمىؼ اؾحفاصر الغير منها:مىرد ثدد الركابة-  .  ثدلم اإلاؤؾؿة مً زالله مؼاًا إكحصاصًة ٍو

. وحىص مؼاًا إكحصاصًة مؿحللة مىحظغر- 

. ًمىً ثلُُم ثيلفة هظا ألاصل بصفة مىرىق فُه- 

: الحسابات املسحعمطة لطحثبيحات املعىىية: ثاهيا

ة الحثبُحات خؿابات ؾير ثىطُذ ًمىً ٌ  وفم اإلاالي املحاؾبي الىظام وفم اإلاػىٍى  :آلاجي الجضو

ة 01-02الجذول ركم   الحؿابات اإلاؿحػملة للحثبُحات اإلاػىٍى

شرخه الحساب 

ة 20/ح ممحليات لِـ لها وحىص ماصي وغير هلضًة وكابله للحدضًض،  الحثبُحات اإلاػىٍى

. مدحفظ بها لغغض اؾحػمالها في ؤلاهحاج، ؤو لحإزيرها للغير

ف الحىمُة اللابلة للحثبُد 203/ح وهي ثمثل مصاٍعف ثدضًث ألاصٌى غير اإلالمىؾة وطلً  مصاٍع

. بكغوغ

 إهحاج بكغاء ؤو اإلاحػللة اإلاصاٍعف ببػع زاص الحؿاب هظا بغمجُات اإلاػلىماثُة وما قابهها  204/ح

                                                        
 الؿاخة الجامػُة، اإلاؼبىغات صًىان ،املالي املحاسبي لطىظام وفلا(الحسابات سير واليات ومبادئ أأىل ) العامة املحاسبة غاقىع، هحىف- 1

ة، بً . 93 ،ص 2011 الجؼابغ، غىىىن، اإلاغهٍؼ
 .133ص ، 2010 الجؼابغ، للؼباغة، محُجة ،الذولية املحاسبية معاًير و املالية املحاسبة بىثين، دمحم-2

. هفـ اإلاغحؼ-  3
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. الاهترهد ومىاكؼ البرمجُات

 ؤلامحُاػات والحلىق اإلامارلة 205/ح

والبراءات والغزص والػالمات 

 جكيل ميزر قغاء ؤحل مً ثمد مصاٍعف غً غباعر الحؿاب هظا

 خم مً اإلاؿحفُض إلى ؤو اإلاؤلف إلى املخترع، إلى ممىىخة خماًة

 إلى ؤو فىُة ؤو ؤصبُة ملىُة خم مىصًل قهاصر، بغاءر، اؾحغالٌ

ٌ  خامل  . (scf)بػع الكغوغ  ثدد ثىاػ

هى فاعق الكغاء اإلاىحب ؤو الؿلبي الىاثج غً ثجمُؼ اإلاؤؾؿات  فاعق الكغاء 207/ح

في إػاع الكغاء ؤو ؤلاصماج ؤو الحىخُض، ٌػحبر فغق الكغاء ؤصل 

ة،  غير كابل للحمُيز وبالحالي ًجب ؤن ًحميز غً الحثبُحات اإلاػىٍى

فها جػحبر ؤصٌى كابلة للحمُيز .  والتي خؿب جػٍغ

ة ألازغي 208/ح ة التي لم ثحظمنها  الحثبُحات اإلاػىٍى ٌسجل هظا الحؿاب باقي اللُم اإلاػىٍى

.  الحؿابات الؿابلة الظهغ

 

، IAS/IFRSالىاضح في املحاسبة املالية وفم املعاًير الذولية بً عبُؼ خىُفة، : املصذر ، صاع الهىمة، الجؼء ألاٌو

. 331، ص 2010الجؼابغ،

 املعالجة املحاسبية لطحثبيحات املعىىية: اململطل الثاوي

ثلييم ألاأل غير املادي في البذاًة : أوال

فغق بين ؤعبؼ خاالت وهي : 1ًلُم ألاصل في البضاًة بحيلفحه ٍو

: الحصىل على ألاأل مىفردا-1

الحيالُف اإلاباقغر اإلالحلة بالػملُة + ؾػغ الكغاء = ثيلفة الكغاء

.  ؾػغ الكغاء الصافي مً ول الحسفُظات بما في طلً زصم جعجُل الضفؼ:ثيطفة الشراء -

إزحباعات + ألاجػاب غير اإلاباقغر +  ثيالُف اإلاؿحسضمين اللابمين غلى بضاًة جكغُل ألاصل:الحياليف املباشرة -

 ٌ . ؾير ألاصى

: ثدضذ الحيلفة إطا وان الضفؼ ألحل جؿخثنى وال ثضزل الحيلفة في الحيالُف الحالُة

. ثيالُف ؤلاهؼالق بما في طلً ؤلاؾخثماع- 

ل وكاغ ما-  . ثيالُف ثدٍى

ف الػامة-  ة واإلاصاٍع . اإلاصاٍعف ؤلاصاٍع

.  زؿابغ الػملُة غىض البضاًة- 

: إهحاج ألاأل داخطيا-2

واإلاؤؾؿة في خؿاب  (الحيلفة اإلاباقغر)   كُم ألاصل الثابد غير اإلااصي اإلاىحج صازل اإلاؤؾؿة بحيلفة ؤلاهحاج 

ثيلفة ؤلاهحاج هظه، إبحضاًء مً إغترافها بصفة ألاصل اإلاػني وإصل رابد ماصي، ؤي غىضما جؿحؼُؼ ثلضًم البرهان 

ف الؿابلة  غ)ؤما اإلاصاٍع . فال ثضزل في ثيلفة ألاصل (مصاٍعف ما كبل مغخلة الحؼٍى

                                                        
  .137-136، مغحؼ ؾبم طهغه، ص ص املحاسبة العامة ومعاًير املحاسبة الذوليةبىثين دمحم، -  1
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   الحيالُف اإلاباقغر هي ثيالُف اإلاىاص والخضمات ، ثيالُف اإلاؿحسضمين، خلىق الخسجُل وإهحالن قهاصر 

. ؤلازتراع اإلاؿحػملة في حني هظا ألاصل

ف الػامة إال إطا واهد مباقغر مً ألاصل  ة واإلاصاٍع    وجؿخثنى مً ثيلفة ؤلاهحاج وال ثضزل فيها اإلاصاٍعف ؤلاصاٍع

ً اإلاؿحسضمين والحيالُف غير اإلاباقغر ف ثيٍى  1.اإلاػني، زؿابغ الػملُات ألاولُة، مصاٍع

: ثبادل ألاأل-3

سجل باللُمة الػاصلة، ؤما إطا جػظع ألامغ ؤي غضم     إطا وان ألاصل الثابد غير اإلااصي مدل ثباصٌ فئهه ًلُم َو

ألاصل الخاعج مً اإلاؤؾؿة وألاصل )إمياهُة ثدضًض اللُمة الػاصلة بمصضاكُة لألصلين اإلاػؼى والحاصل غلُه 

. ٌسجل ألاصل الضازل الحاصل غلُه باللُمة املحاؾبُة لألصل اإلاحسلى غىه (الضازل إليها

: الحصىل على ألاأل هخيجة ثجميع-4

ش الحصٌى     كُم ألاصل الثابد غير اإلااصي الظي ثم الحصٌى غلُه في إًؼاع ثجمُؼ قغوات باللُمة الػاصلة بحاٍع

غلُه إطا واهد مضر مىفػة ألاصل مػغوفة فهظا صلُل غلى كضعر اإلاؤؾؿة غلى ثدضًض اللُمة الػاصلة لألصل 

. بمصضاكُة

ثلييم ألاأل الثابد غير املادي فيما بعذ : ثاهيا

لحين هما  : 2   ثلُم ألاصٌى غير اإلااصًة بػض ثلُُمها ألاٌو بؼٍغ

 

: طريلة الحيطفة- 

: ثدؿب اللُمة الصافُة لألصل الثابد غير اإلااصي هما ًلي   

مجمىع زؿابغ – مجمىع ؤلاهحالوات – اللُمة املحاؾبُة = اللُمة الصافُة 

اللُمة 

: طريلة إعادة الحلييم- 

:     ثدؿب اللُمة املحاؾبُة لألصل الثابد اإلاػىىي هما ًلي

. ثيلفة ؤغُض ثلُُمها خؿب اللُمة الػاصلة= اللُمة املحاؾبُة

. وثدضص اللُمة الػاصلة إغحماصا غلى ؾىق ألاصل

: مػاًير هظا الؿىق هي

. ثجاوـ الػىاصغ اإلاحضاولة في هظا الؿىق   - 

ً وثدد هفـ الظغوف  -  . وحىص بصفة صابمة باةػين ومكتًر

. ثىفير ؤؾػاع غمىمُة  - 

الخسجيل املحاسبي لطحثبيحات املعىىية : اململطل الثالث

ة هما ًلي  :   ًحم الخسجُل املحاؾبي للحثبُحات اإلاػىٍى

 

                                                        
. 137هفـ اإلاغحؼ الؿابم، ص - 1
. 138هفـ اإلاغحؼ، ص - 2
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لحين وهما : (203/ح)مصاريف الحىمية اللابطة لطحثبيد : أوال حم جسجُلها بؼٍغ : 1ٍو

: خسل طبيعتها-1

في حاهب اإلاضًً وؤخض الحؿابات اإلاالُة ؤو خؿابات مىعصو  (ألاغباء)   ًحم الخسجُل بىطؼ مسحلف الحيالُف 

. اللُم الثابحة في الجاهب الضابً

6x  

 x4 

 x5 

خؿابات ألاغباء 

                   خؿابات الضًىن 

                   الحؿابات اإلاالُة 

جسجُل ألاغباء خؿب ػبُػتها 

Xxx  

xxx 

xxx 

 

ثدىيل املصاريف إلى كيم معىىية -2

ة هما ًلي    : خُث ٌػض إربات اإلاصاٍعف خؿب ػبُػتها إلى كُم مػىٍى

203  

731 

ف الحىمُة اللابلة للحثبُد  مصاٍع

ة                 ؤلاهحاج اإلاثبد لألصٌى اإلاػىٍى

ة  ف إلى كُم مػىٍى ل اإلاصاٍع جسجُل ثدٍى

Xxx  

xxx 

: 2 جسجل وفم خالحين هما (204/ح)برمجيات املعطىمات وما شابهها : ثاهيا

شراء خلىق إسحخذام البرامج لفترة مدذدة : الحالة ألاولى

.  مضًىا بحيلف قغاء البرامج مؼ حػل ؤخض خؿابات البىً ؤو مىعصو الحثبُحات صابىا204/   في هظه الحالة هجػل ح

204  

X4 

x5 

بغمجُات اإلاػلىمات وما قابهها 

                        خؿابات الضًىن 

                        الحؿابات اإلاالُة 

جسجُل قغاء خلىق إؾحسضام البرامج لفترر 

ػمىُة 

Xxx  

xxx 

xxx 

: وجسجل الػملُة في كُضًً والحاليخالة إهحاج البرامج مً املؤسسة : الحالة الثاهية

 وبصىعر غاصًة مؼ حػل الحؿاب 6 جسجل مصاٍعف ؤلاهحاج في الحؿابات اإلاىاؾبة مً املجمىغة :الليذ ألاول -

. اإلاىاؾب هلضًات ؤو مىعصو الحثبُحات صابىا

 732/ مضًىا بحيلفة إهحاج البرامج مؼ حػل خؿاب ؤلاهحاج اإلاثبد لألصٌى الػُيُة ح204/ هجػل ح:الليذ الثاوي-

. صابىا

                                                        
. 69، ص2009، صاع اليكغ حُؼلي، الجؼابغ، املحاسبة العامة وفم الىظام املحاسبي املاليغبض الغخمان غؼُة، - 1
. 70هفـ اإلاغحؼ الؿابم، ص -  2
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X6  

X4 

x5 

خؿابات ألاغباء 

                           خؿابات الضًىن 

                           الحؿابات اإلاالُة 

جسجُل مصاٍعف ؤلاهحاج 

Xxx  

xxx 

Xxx 

204  

723 

بغمجُات اإلاػلىمات وما قابهها 

                      إهحاج مثبد لألصٌى الػُيُة 

 في خالة إهحاج البرامج مً اإلاؤؾؿة 204/جسجُل ح

Xxx  

xxx 

(  205/ح)إلامحيازات والحلىق املماثطة والبراءات والرخص والعالمات : ثالثا

:  مضًىا وؤخض خؿابات البىً ؤو مىعصو الحثبُحات صابىا هما ًلي205/   لخسجُل هظه ألاصٌى هجػل ح

205 

 

 

X4 

x5 

 

ؤلامحُاػات،الغزص والػالمات 

                  خؿابات الضًىن 

                 الحؿابات اإلاالُة 

 205             جسجُل خؿاب 

Xxx  

xxx 

xxx 

 

( 207/ح)فارق الشراء أو إلاكحىاء : رابعا

   ؤو هما جؿمى هظلً قهغر املحل وهى ؤصل غير ملمىؽ ًيكإ في الػاصر غً كضعر الكغهة ؤو ؾير الىفاءر اإلاحميزر 

.  صاعتها ؤو ألًة غىامل ؤزغي 

سجل في هظا الحؿاب فغق ؤلاكحىاء في خالة ثجمُؼ اإلاؤؾؿات ؤو إطماج مؤؾؿة في ؤزغي ؤو غملُة طم     َو

سجل هما ًلي : 1مؤؾؿة ؤزغي َو

207  

105 

فاعق الكغاء 

               فاعق إغاصر الحلُُم 

جسجُل خؿاب فاعق ؤلاكحىاء 

Xxx  

xxx 

 

الحثبيحات املعىىية ألاخري : خامسا

سجل هما ًلي ة التي لم ثحظمنها الحؿابات الؿابلة َو : ٌسجل هظا الحؿاب باقي اللُم اإلاػىٍى

208  

X4 

x5 

 

ة ألازغي  الحثبُحات اإلاػىٍى

                 خؿابات الضًىن  

                 الحؿابات اإلاالُة 

ة  جسجُل باقي اللُم اإلاػىٍى

Xxx  

xxx 

xxx 

 

                                                        
، مداسبة املؤسسة طبلا ملعاًير املحاسبة الذوليةقػُب قىىف، - 1 ة، الجؼابغ، الجؼء ألاٌو . 41، ص 2008، مىحبة الكغهة الجؼابٍغ
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الحثبيحات العييية : املبدث الثاوي

ثدحل الحثبُحات اإلالمىؾة مياهة هبيرر في ميزاهُة اإلاؤؾؿات وكض غغفد خؿب الىظام املحاؾبي اإلاالي غضر    

ازحالفات ملاعهة مؼ مػالجة املخؼؽ الىػني املحاؾبي الؿابلة لإلؾخثماعات، ؾىاًء في ػغق الحلُُم ؤو في هُفُة 

فها وهظا مىافلة إلاا حاء به غضر مػاًير مداؾبُة طات غالكة وهي   :الخسجُل ؤو في ػغق إهحالهها وختى في جػٍغ

IAS16 ، IAS17 ،IAS36 ، IAS38 .

جعريف الحثبيحات العييية والحسابات املسحعمطة : اململطل ألاول 

جعريف الحثبيحات العييية : أوال

   الحثبُد الػُني هى ؤصل غُني ًدىػه الىُان مً ؤحل ؤلاهحاج وثلضًم الخضمات وؤلاًجاع وؤلاؾحػماٌ ألغغاض 

ة والظي ًفترض ؤن ٌؿحغغق مضر اؾحػماله إلى ما بػض الؿىة اإلاالُة . 1إصاٍع

ثيىن فترر إؾحسضامها ؤهثر مً  (....الحجهيزات، ألاعاض ي واإلاباوي  )   فالحثبُحات الػُيُة هي إطن ؤصٌى ماصًة مثل 

لي  )ؾىة، وهي مغاكبة مً كبل اإلاؤؾؿة هظغا لكغائها ؤو إؾخثماعها   2(في خالة إًجاع ثمٍى

 :مػا الكغػين فُه ثىفغت إطا ماصي بإصل الاغتراف ًحم

لة ألاصل ثلُُم ًمىً -  .فيها مىرىق  بؼٍغ

ٌ  املححمل مً ًيىن  ؤن -  .مؿحلبلُة اكحصاصًة مىافؼ غلى الحصى

 الحيالُف وثدمل إعاصاثه مً اإلاؿحفُض هي اإلاؤؾؿة ؤن ؤي اإلاؤؾؿة ػغف مً ومغاكب للحػُين كابل ًيىن  وؤن -

. إؾحػماله غً الىاثجة وألاغباء

الحسابات املسحعمطة لطحثبيحات العييية : ثاهيا

: ثحيىن خؿابات الحثبُحات الػُيُة مً    

.  الحثبُحات اإلالمىؾة21/ح- 

.  ألاعاض ي211/ح- 

.  غملُات ثغثِب وتهُئة ألاعاض ي212/ح- 

.  البىاءات213/ ح - 

.  اإلايكأت الحلىُة، اإلاػضات وألاصوات الصىاغُة215/ح- 

مػضات الىلل، ثجهيزات اححماغُة، مػضات مىحب منها ؤحهؼر ؤلاغالم آلالي،  ) الحثبُحات الػُيُة ألازغي 218/ح- 

. (الػالكات اإلاحضاولة وغيرها مً الحثبُحات اإلالمىؾة غير الىاعصر في الحؿابات ؤغاله

.  ثثبُحات في قيل إمحُاػ22/ح- 

.  ثثبُحات في قيل إمحُاػ22/ح

.  الحثبُحات الػُيُة الجاعي إهجاػها232/ح

.   الخؿبُلات والحؿابات اإلاضفىغة238/ح

.  إهحالن الحثبُحات الػُيُة281/ح

                                                        
ضر الغؾمُة اللاهىن عكم -  1 . 08، ص 2007 هىفمبر 25 اإلاحظمً للىظام املحاؾبي اإلاالي اإلاؤعر في 11-07الجٍغ
. 72، مغحؼ ؾبم طهغه، ص املحاسبة العامة وفم الىظام املحاسبي املاليغبض الغخمان غؼُة، -  2
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ثلييم الحثبيحات العييية : اململطل الثاوي

: ثلييم ألاأىل الثابحة املادًة: أوال

: 1 غلى ما ًليIAS16في خالة ثىفغ قغوغ جسجُلها التي خؿب الىظام املحاؾبي اإلاالي ووفلا للمػُاع     

والصافي مً الحسفُظات  (TVAالغؾم غلى اللُمة اإلاظافة  )ؾػغ الكغاء زاعج الغؾم اللابل لإلؾترحاع - 

ة  . (ؤي الصافي الحجاعي في الفاثىعر)الحجاٍع

ف الىلل-  ة لبضؤ إؾحػماٌ ألاصل مثل مصاٍع . الحيالُف اإلاباقغر الظغوٍع

ف اإلاحىكػة لحفىًُ ألاصل ؤو إغاصر اإلاىكؼ لىطػه ألاصلي غىض اهتهاء فترر ؤلاؾحػماٌ اإلاحىكػة-  . اإلاصاٍع

. ثجاعب الخكغُل- 

بػع ألاغباء اإلاحػللة بالحُاػر هػلض اإلاىرم باليؿبة  كحىاء ألاعاض ي واإلاباوي وجؿخثنى الػىاصغ الحالُة مً - 

: الحيلفة اإلاسجلة

ة وؤغباء غامة  -  ف إصاٍع . مصاٍع

ف الؿابلة  -  . مصاٍعف ؤلاهؼالق واإلاصاٍع

. زؿابغ الخكغُل ألاولى  - 

بئؾحثىاء ثبني الخُاع اإلاغزص به في الىظام املحاؾبي اإلاالي )ثيلفة اللغض اإلامٌى  كحىاء الحثبُحات اإلالمىؾة - 

. ('ثيلفة اللغض 'IAS23خؿب ما هص غلُه اإلاػُاع 

ثلارب املىىهات : ثاهيا

 غلى اإلاؤؾؿة إثباع الحلاعب بدؿب اإلايىهات إطا وان بئميان فً ألاصل إلى ميىهات طات IAS16   ًفغض مػُاع 

صان ويهحلً باغحباعه ؤصل مؿحلل كابم بظاثه مثال  سجل ٍو اإلاػمل وؾلف اإلاػمل، آلة )كُم لها مػنى، فُلُم َو

وغلُه فحيالُف ألاصل وثيالُف ميىهاثه مسحلفة ومضر  (صىاغُة، مدغن آلالة الصىاغُة، الؼابغر وميىهاتها

. خُاتهما مسحلفة

:    الذفع باألحل: ثالثا

ًيبغي ثدضًث ولفة ألاصل وطلً باألزظ في الحؿبان  (قغاء ألاصل، الضفؼ باألحل)   في خالة الكغاء غلى الحؿاب 

. ثيلفة الضًً غلى ثلُُم ألاصل (غضم الحإرير)غىصغ الؼمً والهضف مً طلً خُاص 

ثبادل ألاأىل الثابحة  : رابعا

   ًجب ؤن ثخباصٌ اإلاؤؾؿة ألاصل الثابد ماصًا ملابل ؤصٌى غير هلضًة في هفـ الىكد، ًلُم ألاصل الثابد 

ة ؤو  اإلااصي الظي خصلد غلُه اإلاؤؾؿة باللُمة الػاصلة ما غضا خالة وىن الحباصٌ الحاصل ال ثمثل خلُلة ثجاٍع

ؤهه ٌسجل كُاؽ اللُمة الػاصلة بمصضاكُة، ؾىاًء وان باللُمة الػاصلة لألصل الحاصل غلُه ؤو اللُمة الػاصلة 

. اإلاػؼى في إػاع الحباصٌ

   إن اللُمة الػاصلة التي ًجب ألازظ بها هي اللُمة الػاصلة لألصل اإلالضم في إػاع الحباصٌ إال إطا واهد اللُمة 

وإطا جػظع كُاؽ ألاصل الحاصل غلُه باللُمة الػاصلة فئهه . الػاصلة لألصل الظي ثم الحصٌى غلُه ؤهثر واكػُة

ظهغ بصافي اللُمة املحاؾبُة لألصل في إػاع الحباصٌ .    ًلُم ٍو

                                                        
. 265، مغحؼ ؾبم طهغه، ص  IAS/IFRS الىاضح في املحاسبة املالية وفم املعاًير الذوليةبً عبُؼ خىُفة، - 1
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الحلييم البعذي لألأل  : خامسا

لحين     ثلُُم ألاصٌى الثابحة اإلااصًة في البضاًة بدؿب الحيلفة وكض ثم الحػغض إلى طلً، هما ثلُم فُما بػض بؼٍغ

. هما الحيلفة وإغاصر الحلُُم

لة هما ًلي: طريلة الحيطفة-    : ثدضص اللُمة املحاؾبُة لألصل خؿب هظه الؼٍغ

سُة = اللُمة املحاؾبُة زؿابغ اللُمة – ؤلاهحالوات – الحيلفة الحاٍع

 

لة هما ًلي: طريلة إعادة الحلييم-    : ثدضص اللُمة املحاؾبُة لألصل خؿب هظه الؼٍغ

ش إغاصر الحلُُم = اللُمة املحاؾبُة زؿابغ اللُم اإلاؿحلبلُة – ؤلاهحالوات اإلاؿحلبلُة – اللُمة الػاصلة بحاٍع

   جػغف اللُمة الػاصلة لألصل خؿب اإلاػاًير الضولُة غلى ؤنها اإلابلغ الظي ًخباصٌ بين ألاػغاف خؿىة ؤلاػالع 

محفاهمة وجػمل في إػاع قغوغ اإلاىافؿة الػاصًة وهي ؾػغ الؿىق اإلاالي للؿلؼ اإلاخكابهة إطا وان هىان ؾىق، 

، فا ثفاق ؤن ٌػاص ثلُُم هظه ألاصٌى بالحيلفة  وإطا لم ًىً هىان ؾىق والؼبػة الخاصة لبػع ؤهىاع ألاصٌى

ظُة الصافُة مً ؤلاهحالوات . الحػٍى

لة مً صوعر     جكترغ في ثؼبُم إغاصر الحلُُم إمياهُة كُاؽ اللُمة الػاصلة بمصضاكُة هما ٌكترغ ثؼبُم الؼٍغ

جب ثؼبُلها  إلى ؤزغي وثؼبم بصفة مىحظمة غلى حمُؼ ألاصٌى الثابحة اإلااصًة التي ثيحمي إلى هفـ املجمىغة، ٍو

ولما ثؼلب ألامغ طلً، ؤي ولما واهد اللُمة الػاصلة لألصل اإلاػاص ثلُُمه ثسحلف بكيل مػحبر غً اللُمة 

. 1املحاؾبُة لألصل

الخسجيل املحاسبي لطحثبيحات العييية : اململطل الثالث

 ًجػل هظا الحؿاب مضًىا بلُمة الحصص مً ػغف 21/ح (الػُيُة)   إن اللُم الثابحة ؤو الحثبُحات اإلااصًة 

ش صزٌى ألامىاٌ الثابحة طمً ممحليات اإلاؤؾؿة طاتها خُث ًلابلها في الجاهب  الكغواء    ؤو ثيلفة ؤلاكحىاء في ثاٍع

 732.2/ حx45/ حx10/الضابً إخضي الحؿابات الحالُة ح

 3:    ًحم الخسجُل املحاؾبي للحثبُحات اإلااصًة وفم الحالحين الحالُحين

مً الغير  شراء الحثبيحات: الحالة ألاولى

إطا وان  (530/ح)ؤو الصىضوق  (512/ح)في هظه الحالة ثيىن الحؿابات اإلااصًة مضًىة وؤخض خؿابات البىً    

إطا وان الكغاء غلى الحؿاب صابىا خُث ثلُم الحثبُحات بحيلفة قغائها  (404/ح)الكغاء هلضا ؤو مىعصو الحثبُحات 

سجل هما ًلي :  َو

21x  

4x 

5x 

الحثبُحات الػُيُة 

                       خؿابات الضًىن 

                       الحؿابات اإلاالُة 

جسجُل خالة قغاء الحثبُد مً الغير 

Xxx  

xxx 

xxx 

                                                        
 .103-100، مغحؼ ؾبم طهغه، ص ص املحاسبة العامة ومعاًير املحاسبة الذوليةدمحم بىثين، - 1
. 42، مغحؼ ؾبم طهغه، صمداسبة املؤسسة طبلا ملعاًير املحاسبة الذوليةقػُب قىىف، - 2
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إهجاز الحثبيحات العييية مً كبل املؤسسة  : الحالة الثاهية

: في هظه الحالة جسجل الحثبُحات في كُضًً وهما   

. جسجل فُه اإلاصاٍعف املححملة  هجاػ الحثبُحات بصىعر غاصًة: الليذ ألاول - 

ٌسجل فُه بػض ؤلاهجاػ الىلي لألصل، خُث هجػل خؿاب ألاصل اإلاػني مضًىا وخؿاب ؤلاهحاج : الليذ الثاوي- 

. صابىا بحيلفة إهحاج ألاصل (732/ح)اإلاثبد لألصٌى الػُيُة 

x6   

x4 

x5 

خؿاب ألاغباء 

                 خؿابات الضًىن 

                 الحؿابات اإلاالُة 

ف اإلاحدملة  هجاػ  جسجُل اإلاصاٍع

الحثبُحات 

Xxx  

xxx 

xxx 

الحثبُحات اإلااصًة   21

              ؤلاهحاج اإلاثبد لألصٌى الػُيُة                                           

جسجُل ؤلاهجاػ الىلي للحثبُد 

Xxx  

xxx 

 

لي وهي في خالة خُاػر إؾخثماع غُني :     هما ثىحض خالة زاصة ثحمثل في اإلاػالجة املحاؾبُة لػلىص ؤلاًجاع الحمٍى

ل بدُث ال جػىص ملىُة ؤلاؾخثماع كاهىها للمؤؾؿة وغلُه هميز بين الخسجُل غىض  م غلىص إًجاع ثمٍى غً ػٍغ

:  1اإلاؿحإحغ والخسجُل غىض اإلاؤحغ هما ًلي

ل في ألاصل بدُث ًجػل إخضي خؿابات : املعالجة املحاسبية في دفاثر املسحأحر-    ٌسجل غلض إًجاع ثمٍى

لابله خؿاب الضًىن الخاص بهظا الػلض هدؿاب الضًىن اإلاترثبة غلى غلض ؤلاًجاع  (21/ح)اللُم الثابحة مضًىا  ٍو

لي  سجل هما ًلي (167/ح)الحمٍى : في الجاهب الضابً َو

21  

167 

الحثبُحات اإلااصًة 

لي                 الضًىن اإلاترثبة غلى غلض ؤلاًجاع الحمٍى

لي في صفاثغ اإلاؿحإحغ  جسجُل غملُة غلض ؤلاًجاع الحمٍى

xxx 

 

 

 

xxx 

 

ف اإلاالُة 167/   وغىضما ًحم جؿضًض الضفػات خؿب ؤلاهفاق ًجػل ح  مضًىا بمبلغ الؿضاص وهظلً اإلاصاٍع

ىة والصىضوق هما ًلي (66/ح) : ًجػل مضًىا وفي الجاهب الضابً ًيىن خؿاب الخٍؼ

167 

66 

 

 

 

x 5 

لي  الضًىن اإلاترثبة غلى غلض ؤلاًجاع الحمٍى

ف اإلاالُة   اإلاصاٍع

                       الحؿابات اإلاالُة 

جسجُل غملُة الحدصُل 

xxx 

xxx 

 

 

 

xxx 

: املعالجة املحاسبية في دفاثر املؤحر-  

لة ألاحل  (الػلض)    ٌسجل مبلغ  لي في الحلىق الؼٍى في خؿاب  (اللُم الثابحة اإلاالُة)ألاصل مدل غلض إًجاع ثمٍى

لي  وال ًمىً جسجُلها طمً اإلامحليات، ولى  (274/ح)اللغوض والحؿابات الضابىة اإلاترثبة غلى غلض إًجاع ثمٍى

                                                        
.43-42، مغحؼ ؾبم طهغه، ص ص مداسبة املؤسسة طبلا ملعاًير املحاسبة الذوليةقػُب قىىف، - 1  
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( 762/ح)و (274/ح)وان اإلاؤحغ لضًه غلض إمحالن هظا ألاصل وغىض الحدصُل ٌسجل في الجاهب الضابً في 

ىة في الجاهب اإلاضًً هما ًلي : غابضات ألاصٌى اإلاالُة ملابل جسجُل خؿاب الخٍؼ

274  

21 

لي  اللغوض والحؿابات اإلاترثبة غلى غلض إًجاع ثمٍى

                     الحثبُحات الػُيُة 

جسجُل غملُة مبلغ ألاصل في صفاثغ اإلاؤحغ 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

X5  

274 

762 

الحؿابات اإلاالُة 

    اللغوض والحؿابات الضابىة اإلاترثبة غلى غلض ؤلاًجاع 

لي  الحمٍى

   غابضات ألاصٌى اإلاالُة 

جسجُل غملُة الحدصُل 

xxx  

xxx 

xxx 

( 22/ح)الحثبيحات في شيل إمحياز : ثاهيا

   غغف إزحُاع الخضمة الػمىمُة بإهه غلض ٌؿخىض بمىحبه شخص غمىمي إلى شخص ػبُعي ؤو شخص مػىىي، 

لة غلى مؿؤولُحه ملابل خم إكحظاء ؤثاوي مً مؿحػملي  هظا ألازير ًلتزم زضمة غمىمُة إلاضر مدضصر وػٍى

الخضمة الػمىمُة، وثيىن اإلاػالجة املحاؾبُة للحثبُحات اإلامىىخة في قيل إمحُاػات غُيُة واإلاىطىغُة مىطؼ 

، وظهغ هظا ألازير في (229/ح)بصفة مضًً ؤما الحؿاب الضابً فهى خؿاب خلىق ماهذ ؤلامحُاػ  (22/ح)ؤلامحُاػ 

ة، إطن مما ؾبم صُاغة اللُض ًيىن هما ًلي : زصىم اإلايزاهُة والتي جؿمى بالخصىم غير الجاٍع

22  

229 

الحثبُحات في قيل إمحُاػ 

                  خلىق ماهذ ؤلامحُاػ 

إربات وحىص الحثبُحات اإلامىىخة في قيل إمحُاػ 

xxx 

 

 

xxx 

 

( 23/ح)الحثبيحات الجاري إهجازها : ثالثا 

ة والتي لم ًىحمل إهجاػها في نهاًة الؿىة، هما وسجل في هظا     إن ثثبُد كُض ؤلاهجاػ هي الحثبُحات الػُيُة واإلاػىٍى

. الحؿاب الخؿبُلات وألاكؿاغ اإلاؿضصر مً مىعصي الحثبُحات

 وسجل بدؿابات الحثبُحات كُض ؤلاهجاػ ثيلفة الحثبُحات التي لم ًىحمل إهجاػها في نهاًة :الخسجيل املحاسبي

سجل هما ًلي : الؿىة، ؾىاء واهد غملُة ؤلاهجاػ ثحم مً كبل اإلاؤؾؿة ؤو مً كبل الغير ؤي مؤؾؿة ؤزغي َو

إهجاز الحثبيحات مً كبل الغير : الحالة ألاولى

صابىا بحيلفة ألاقغاٌ التي ثم إهجاػها  (404/ح) مضًً وخؿاب مىعصو الحثبُحات 23/في نهاًة الؿىة ًيىن ح   

 بجػله صابىا وحػل الحؿاب 23وغىض اؾحالم الحجهيزات بصىعر واملة وحاهؼر لإلؾحسضام ًغصض خؿاب 

: 1 مضًىا هما ًلي21 ؤو 20اإلاىاؾب 

23 

 

 

 

404 

الحثبُحات الجاعي إهجاػها  

                   مىعصو الحثبُحات  

جسجُل الحثبُحات التي ثمد مً كبل الغير 

xxx  

xxx 
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20 

 21ؤو

 

 

 

23 

ة  الحثبُحات اإلاػىٍى

الحثبُحات الػُيُة  

               الحثبُحات الجاعي إهجاػها  

جسجُل إؾحالم الحجهيزات بصىعر واملة 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

 

إهجاز الحثبيحات مً كبل املؤسسة  : الحالة الثاهية

ؤو ؤخض خؿاباثه الفغغُة ؤي خؿاب ؤلاهحاج  (73/ح)مضًىا وخؿاب ؤلاهحاج اإلاثبد  (23/ح)   في نهاًة الؿىة هجػل 

: صابىا بحيلفة الجؼء الظي ثم إهجاػه مً الحثبُحات هما ًلي (732/ح)اإلاثبد لألصٌى الػُيُة 

232 

 

 

 

732 

 

الحثبُحات الػُيُة الجاعي إهجاػها 

            ؤلاهحاج اإلاثبد لألصٌى الػُيُة  

جسجُل إهجاػ الحثبُحات مً كبل اإلاؤؾؿة 

xxx 

 

 

xxx 
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 (إهحالنك خسارةك ثىازل  )الحثبيحات املعىىية والعييية : املبدث الثالث

إهحالن الحثبيحات العييية واملعىىية : اململطل ألاول 

جعريف إلاهحالوات  : أوال

ثمثل ؤلاهحالوات بصفة غامة اإلاالخظة املحاؾبُة للخؿاعر الىاكػة غلى كُمة ألاصٌى الثابحة والتي ثحضوى كُمتها    

ً ألامىاٌ اإلاؿخثمغر . خحمُا مؼ مغوع الؼمً بفػل ؤلاؾحػماٌ ؤو الحلاصم، بدُث جؿمذ هظه الػملُة مً إغاصر ثيٍى

ً ألامىاٌ اإلاىظفة زالٌ فترر ػمىُة مدضصر ليل هىع مً     وثدؿب ؤلاهحالوات بىُفُة جؿمذ بئغاصر ثيٍى

 1.ؤلاؾثماعات جػحبر الػمغ ؤلاهحاجي له

ش قغاء ؤلاؾخثماعات وإهجاػه، وفي ول ؾىة مالُة وختى غُاب ألاعباح     هما ثدؿب مً خُث اإلابضؤ اغحباعا مً ثاٍع

مىً إغؼاء جػٍغف آزغ لإلهحالوات مً زالٌ رالرة ػواًا وهي ملؿمة والحالي  2:ٍو

ًغثبؽ هظا اإلافهىم غاصر بالىظغ لإلهحالن املخصص لحجضًض ؤلاؾخثماعات والظي : املفهىم املالي لإلهحالن-1

ل الظاجي . ٌػغف بيىهه غملُة ثمىً اإلاؤؾؿة مً اؾخبضاٌ ؤصىلها الثابحة، ؤي جػحبر مصضع مً مصاصع الحمٍى

 خؿب هظا اإلافهىم هى غباعر غً ثىػَؼ لحيلفة قغاء ألاصل الثابد غلى ثيالُف :املفهىم الاكحصادي لإلهحالن-2

. ؤلاهحاج التي ثسص صوعات مً ؤحل كُاؽ ثيلفة عؤؽ اإلااٌ الثابد ؤو خؿاب الىخُجة

يهضف ؤلاهحالن إلى كُاؽ كُمة ألاصل الثابد في ؤي مغخلة مً مغاخل خُاثه : املفهىم املحاسبي لإلهحالن-3

: وطلً مً ؤحل 

. كُاؽ الغبذ الظي هحج غً اؾحسضام ألاصل زالٌ فترر مػُىة، وؤن هظا الغبذ ًلُم هجؼء مً ثيلفة طلً ألاصل- 

ع ألاصل الثابد اإلاهحلً وإهما هى طمان لصُاهة عؤؽ اإلااٌ-  .  ؤلاهحالن في خض طاثه ال ًىفغ ؤمىاٌ لحػٍى

: ومً اإلافاهُم الثالرة ًخبين ؤن لإلهحالن رالرة ؤصواع

جي لإلؾخثماع، وول صوعر اؾحغالٌ ؤن : الذور الاكحصادي لإلهحالن-1 ؤلاهحالن الؼبُعي هى الاؾتهالن الحضٍع

. ثإزظ بػين الاغحباع ثضهىع الاؾخثماع هخُجة الاؾحسضام، لظلً البض مً ثىػَؼ ثيلفة الاؾخثماع غبر الؼمً

   فا هحالن ًدٌى الاؾحسضام اإلاؤكد لإلؾخثماع إلى اؾحسضام نهاةي وطلً مً زالٌ ثدمُل غبء ؤلاهحالن 

. (ًمثل ثضفم صازلي للمؤؾؿة)للضوعر املحاؾبُة 

ًحمثل صوع ؤلاهحالن مً الىاخُة اللاهىهُة في إغاصر ثىاػن اإلايزاهُة خُث ثصبذ ميزاهُة : الضوع اللاهىوي لإلهحالن-2

. ؾلُمة وجػبر غً مغهؼ مالي ؾلُم للمؤؾؿة

ًحم ثسصُص ؤلاهحالوات مً ؤحل اؾترحاع اإلابلغ الظي ؤهفم مً ؤحل قغاء هظا : الذور املالي لإلهحالن-3

 .ؤلاؾخثماع وطلً مً زالٌ مضر اؾحسضامه

طرق خساب إلاهحالوات : ثاهيا

لة غلى ألاصٌى الثابحة : 3طريلة إلاهحالن الثابد-1 ة)ثؼبم هظه الؼٍغ حمثل ؤلاهحالن وفم (الػُيُة واإلاػىٍى ، ٍو

لة في الحىػَؼ اإلاخؿاوي ألكؿاغ ؤلاهحالن غلى ؤؾاؽ مضر الاؾحػماٌ ٌسجل اللُض مداؾبُا هما ًلي  :هظه الؼٍغ

 

                                                        
 .15، ص2003، صًىان اإلاؼبىغات الجامػُة، الجؼابغ، املحاسبة املعملة وفلا لطمخملط املحاسبي الىطنيغاقىع هحىف، -  1
. 54 ،53، ص ص 2002، صًىان اإلاؼبىغات الجامػُة، الجؼابغ، 1، جثلىيات املحاسبة املعملة وفلا لطذليل املحاسبي الىطنيحمػة هىام، -  2
. 3، ص 2011، حامػة وعكلة، SCFمضاوي بلغُث، ؤغماٌ نهاًة الضوعر، مؼبىغة مؿحىفار إلالُاؽ املحاؾبة اإلاالُة، خؿب اللىاغض -  3
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681 

 

 

28x 

 

مسصصات ؤلاهحالن واإلاؤوهات وزؿابغ 

اللُم  

        إهحالن الحثبُحات غير اإلاالُة  

إربات كؿؽ ؤلاهحالن الؿىىي 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

 

لة غلى اللُمة املحاؾبُة الباكُة : 1طريلة اللسط املحىاكص-2    بدؿب كؿؽ ؤلاهحالن بمىحب هظه الؼٍغ

لة  لإلؾخثماع ولِـ غلى اللُمة ألاصلُة لإلؾخثماع، وطلً بظغب مػضٌ ؤلاهحالن، الظي ًدصل غلُه بؼٍغ

: اللؿؽ الثابد، في إخضي اإلاػامالت الحالُة

.  ؾىىات4 ؤو 3 إطا واهد مضر ؤلاهحالن 1,5- 

.  ؾىىات6 ؤو 5 إطا واهد مضر ؤلاهحالن 2- 

.  ؾىىات6 إطا واهد مضر ؤلاهحالن ؤهثر مً 2,5-

لة ؤلاؾخثماعات التي ثحأول وثخىاكص بصفة متزاًضر مؼ الؼمً، ًحم : طريلة إلاهحالن املتزاًذ-3 ثسظؼ لهظه الؼٍغ

 2:إغضاص حضٌو ؤلاهحالن اإلاتزاًض بػض ثدضًض غىاصغ ؤلاهحالن هما ًلي

. مجمىع ؤعكام ؾىىات اإلاىفػة / عكم الؿىة = مػضٌ ؤلاهحالن اإلاتزاًض ليل ؾىة - 

.  اإلابلغ اللابل لإلهحالن×مػضٌ ؤلاهحالن اإلاتزاًض = مػضٌ ؤلاهحالن الؿىىي - 

لة ًلضع الػمغ ؤلاهحاجي بػضص وخضات ؤلاهحاج ؤو الاؾحسضام اإلاحىكؼ : طريلة الىخذات املىحجة-4 في هظه الؼٍغ

لة اللؿؽ  لألصل الثابد، فا هحالن هىا ًغثبؽ باالؾحسضام الفػلي ولِـ بمغوع الؼمً، هما هى الحاٌ في ػٍغ

 . الثابد

حرد الحثبيحات في نهاًة السىة : ثالثا

: حرد ألاأىل الثابحة

:  جعريف الجرد-1

   ٌػغف الجغص بإهه غملُة مالُة ومداؾبُة ثلىم بها اإلايكإر في نهاًة الؿىة اإلاالُة بػض ؤلاهتهاء مً إغضاص ميزان 

غ  اإلاغاحػة وكبل إغضاص اللىابم اإلاالُة، وطلً بهضف ثدضًض هخُجة ؤغماٌ الؿىة اإلاالُة بضكة إطافة إلى ثصٍى

اإلاغهؼ اإلاالي الحلُلي للميكإر في نهاًة ثلً الؿىة، ولهظا هجض ؤن غملُة الجغص ثحظمً فدصا قامال لجمُؼ 

الحؿابات التي ًحظمنها ميزان اإلاغاحػة في نهاًة الؿىة اإلاالُة في طىء اإلاباصا املحاؾبُة اإلاحػاعف غليها واإلالبىلة 

 3.كبىال غاما

مىً الحؼغق لهما بالحفصُل هما ًلي لحان محالػمحان لجغص ألاصٌى وهما الضفتري والجغص الفػلي ٍو  :    هىان ػٍغ

 

                                                        
ضر، الجؼابغ،ثلىيات املحاسبة خسل املخملط املحاسبي الىطنيؾػضان قباًيي، -  1 .  207، ص 2002، صًىان اإلاؼبىغات الجامػُة، ػبػة مىلدة ومٍؼ
. 15، ص 2014، الجؼابغ، 1، صاع البضع للؼباغة واليكغ والحىػَؼ، غ1، جالبذر في الخسيير املحاسبي املاليزالض هاصفي، -  2
، مظهغر ماؾتر في الػلىم اإلاالُة واملحاؾبُة ثسصص فدص املراحعة الخارحية ألعمال نهاًة الذورة وفم الىظام املحاسبي املاليخفُظة بىزالفة، -  3

ة وغلىم الخؿُير، حامػة دمحم زُظغ، بؿىغر،   .45، ص 2013/2014مداؾبي،، ولُة الػلىم ؤلاكحصاصًة و الحجاٍع
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: الجرد الذفتري 

   ًلصض بظلً ثدضًض كُمة ألاصل مً واكؼ ما هى مسجل في الضفاثغ والسجالت املحاؾبُة للميكإر، ؤي مً 

. زالٌ الفىاثير اإلاسجلة في صفتر الُىمُة الػامة وهظلً مً واكؼ ؤعصضر ميزان اإلاغاحػة

: الجرد الفعلي

   ًلصض به اللُام باإلاػاًىة الفػلُة لألصٌى الثابحة مً ؾُاعات وغيرها والحإهض مً وحىصها وغضصها وما ًحػلم بها 

. مً واكؼ اإلاكاهضر اإلااصًة اإلالمىؾة

   وهظا الىىع مً الجغص ًحؼلب الخبرر في ػغق الجغص وهظلً فُما ًحػلم باألصٌى الثابحة مً ؤمىع فىُة، وفُما ًلي 

. هُفُة اللُام بيل مً الجغص الضفتري والجغص الفػلي

:  خملىات الجرد الذفتري 

ا ومؼابلة اإلاسجل مؼ اإلاؿخىضات ألاصلُة بهضف إظهاعها بصىعر خلُلُة،     ؤي ثدضًض ممحليات اإلايكإر صفتًر

: وختى ًمىً إهجاػ هظه اإلاهمة ًيبغي اللُام بالخؼىات الحالُة

جب الحإهض مً ؤن هظه الضفاثغ   -  ، ٍو الحصٌى غلى صفاثغ ألاصٌى الثابحة اإلاكحملة غلى مؿخىضات ألاصٌى

. واضحة وؾلُمة ومغكمة وؤنها ثسص الؿىة اإلاالُة

. ؤلاػالع غلى فىاثير قغاء ألاصٌى الثابحة، والحإهض مً ؤنها فىاثير ؤصلُة مػحمضر وزالُة مً ؤي جػضًل  - 

. ملاعهة اإلاسجل بضفتر ألاصٌى مؼ فىاثير الكغاء  - 

. محابػة كُىص الخسجُل املحاؾبي وثغخُلها  - 

. الحإهض مً صحة كُمة ألاصل بػض خؿاب ؤلاهحالن  - 

 : خملىات الجرد الفعلي

   هما ؾبم ًلصض بالجغص الفػلي مػاًىة اإلاىحىصات ؤو ألاصٌى مُضاهُا إلاػغفة اإلاىحىص فػلُا، وثحميز هظه 

لة بالضكة في ثدضًض مىحىصات اإلايكإر فػلُا مً ؤعض الىاكؼ مً خُث الػضص واإلاىكؼ، وليي ًحم ثدلُم  الؼٍغ

: الجغص، ًحم اللُام بالخؼىات الحالُة

ا   -  ا، وهظه اللابمة جكمل إؾم ألاصل وعصُضه صفتًر الحصٌى غلى كابمة باإلاىحىصات، ؤصٌى اإلايكإر صفتًر

. با طافة إلى البُاهات الخاصة به

. ثصيُف ألاصٌى خؿب الىاكؼ  - 

اعر اإلاىاكؼ خؿب الترثِب   -  لة الظهاب، مثل ٍػ ، وكض ثخبؼ اإلايكإر ؾُاؾة مػُىة في ػٍغ الظهاب إلى مىاكؼ ألاصٌى

. الظي ثغاه إلايكإر

جب ؤلاإلاام بػملُة الجغص الفػلي وهُفُة اللُام بها هؿؤاٌ ؤهل الخبرر   -  بضؤ غملُة الجغص الفػلي ليل بىض، ٍو

. الظًً ؾبم لهم اللُام بػملُات مكابهة

وفي هظه الخؼىات ًجب الحإهض مً فدص حمُؼ اإلاىحىصات إلاػغفة الحالف منها، هما ًيبغي ؤن ًيىن هىان   - 

. كابمة لػملُة الجغص الفػلي ٌػحمض قيلها غلى هىغُة ألاصٌى املجغوصر

. إغضاص كابمة نهابُة بالجغص الفػلي  - 

: ضرورة الليام بعمطية الجرد في نهاًة السىة

حان لألؾباب الحالُة : إن غملُتي الجغص اإلااصي واملحاؾبي طغوٍع
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ًلؼمان  ( مً الىظام اإلاالي املحاؾبي10اإلااصر )ثلبُة اإلاحؼلبات اللاهىهُة، خُث ؤن هال مً اللاهىن الحجاعي   - 

. اإلاؤؾؿة الخاطػة لىظام الغبذ الحلُلي باللُام بػملُة حغص ألاصٌى والخصىم غلى ألاكل مغر واخضر ول ؾىة

ة خؿابات اإلاصاٍعف والىىاثج وألاصٌى والخصىم وهظه ولها   -  ثدضًض هخُجة الضوعر وهي غملُة ثحؼلب جؿٍى

. ثمثل ؤخض حىاهب الجغص املحاؾبي

ة كاهىها إهما ثلخص هحابج غملُة الجغص  -  . إغضاص الىكىف اإلاالُة الخاصة بنهاًة الؿىة، هظه الىكىف إحباٍع

خسائر الليم وإعادة ثلييم الحثبيحات  : اململطل الثاوي

خسائر الليم عً الحثبيحات وهيفية جسجيطها : أوال

: خسائر الليم عً الحثبيحات-1

إطافة إلى إهحالن الحثبُحات فلض ؾمذ الىظام املحاؾبي اإلاالي بخسجُل الخؿاعر غً اهسفاض كُمة هظه    

إطا صاعت اللُمة اللابلة للحدصُل ألي ثثبُد :"  مً الىظام املحاؾبي اإلاالي ثىص غلى10-121الحثبُحات، واإلااصر 

م  ؤكل مً كُمحه الصافُة املحاؾبُة بػض ؤلاهحالوات، فئن هظه اللُمة جػىص إلى اللُمة اللابلة للحدصُل غً ػٍغ

ؤي ؤهه وإطافة إلى ؤلاهحالن الػاصي للحجهيزات فئهه ًمىً ثسفُع اللُمة املحاؾبُة " إربات زؿاعر في اللُمة

حم طلً بخسجُل زؿاعر اللُمة . 1الصافُة لهظه الحجهيزات إطا صغد الظغوعر ٍو

فات الحالُة: الحعريف باملصمللحات الخاأة بالليمة  :  ًمىً اؾحػغاض الحػٍغ

وهي اللُمة الحالُة للحضفلات الىلضًة اإلاىحظغر مً إؾحػماٌ ألاصٌى وهظا كُمة زغوحها : جعريف كيمة املىفعة-

. في نهاًة مضر مىفػتها، ؤي اللُمة الحالُة الصافُة ملجمىع الحضفلات الىلضًة اإلاؿحلبلُة لألصل اإلاػني

ومجمىع  (ؤو الحثبُد)وهي الفغق بين ثيلفة الاكحىاء ؤو إهحاج ألاصل : جعريف الليمة املحاسبية الصافية-

. ؤلاهحالوات الخاصة به

. وهي اللُمة ألاهبر ما بين البُؼ الصافي ألصل ما واللُمة الىفػُة: الليمة اللابطة لطحدصيل-

الؿػغ الظي ًجػل اإلالىُة ثخباصٌ بين مكتري عاغب في البُؼ خُىما ال : جعريف الليمة العادلة وفم مىظمة-

ًيىن ألاٌو مىغه غلى الكغاء والثاوي مىغه غلى البُؼ، وؤن ًيىن لضي هال مً الؼغفين مػغفة مػلىلة بالحلابم 

.   2اإلاغثبؼة باإلاػاملة

. هي مبلغ اللُمة املحاؾبُة للحثبُد غلى اللُمة الىاحبة الحدصُل ؤو اللابلة للحدصُل: جعريف خسارة الليمة-

:  ثدذًذ خسارة الليمة-

   ثدضص الخؿاعر في كُمة الحثبُد بالفغق بين اللُمة الصافُة املحاؾبُة له وكُمحه اللابلة للحدصُل بهضف 

لصض اإلابلغ اإلامىً الحصٌى غلُه  الحبؿُؽ وػحبر اللُمة اللابلة للحدصُل  مً ؤي هي ؾػغ البُؼ الصافي له، ٍو

:  مً بُؼ هظا الحثبُد مؼ ػغح مىه ثيالُف الخغوج وغلُه

. اللُمة اللابلة للحدصُل– اللُمة املحاؾبُة الصافُة = زؿاعر اللُمة 

 .ثيالُف الخغوج– ؾػغ البُؼ = ؾػغ البُؼ الصافي 

 

                                                        
.  127، مغحؼ ؾبم طهغه، ص املحاسبة العامة وفم الىظام املحاسبي املاليغبض الغخمان غؼُة، -  1
ض غابض مغصان، -  2 ة، اليىفة، الليمة العادلة وثأثير إسحعمالها في مؤشرات املصارف الحجاريةإبغاهُم غبض مىس ى الؿػيري، ٍػ ، اليلُة الحلىُة ؤلاصاٍع

. 229ص
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:  الخسجيل املحاسبي لخسائر كيمة الحثبيحات-2

زؿابغ اللُمة غً الحثبُحات غىض ربىت زؿاعر في اللُمة بىطػه  ( 29/ح)   للض اغحمض الىظام املحاؾبي اإلاالي 

 68لحؿاب  صابىا، ووطؼ خؿاب مسصصات غىاصغ ؤلاؾحغالٌ ؤو الػىاصغ اإلاالُة ؤو الاؾحثىابُة اإلاػُىة

ة مً زالٌ  مسصصات ؤلاهحالوات واإلاؤوهات وزؿابغ اللُمة، وفي هظه الحالة هسص بالظهغ ألاصٌى غير الجاٍع

ظهغ الخسجُل املحاؾبي هما ًلي681الحؿاب  : 1 مضًىا، ٍو

68x 

 

 

29x 

مسصصات ؤلاهحالوات واإلاؤوهات وزؿابغ اللُمة 

    زؿابغ اللُمة غً الحثبُحات         

جسجُل زؿاعر اللُمة 

xxx 

 

 

xxx 

 

إعادة ثلييم الحثبيحات وهيفية جسجيطها :  ثاهيا

جعريف إعادة الحلييم -1

إن إغاصر ثلُُم ثثبُد ما هى ثدضًض كُمحه الحالُة اغحماصا غلى ألاؾػاع الحالُة للحثبُحات اإلاػىُة، ؤو غلى    

ة  ؤؾاؽ مػامالت إغاصر الحلُُم الغؾمُة التي ثيكغها الؿلؼات املخىلة بظلً كاهىها مثل وػاعر اإلاالُة ؤو اإلاضًٍغ

. الػامة للظغابب

   ًىص غلى ؤن غملُة إغاصر الحلُُم ًجب ؤن جكمل غىاصغ ول فئة مً الحثبُحات ؤن ال ثلحصغ غلى ثثبُد 

مدضص، وبػباعر فئة مً الحثبُحات فئن اإلالصىص هى صىف ؤو هىع مدضص مً ألاصٌى مثاٌ طلً مػضات الىلل ؤو 

وفي خالة ازحُاع اإلاؤؾؿة إحغاء غملُة إغاصر ثلُُم بػع ؤصىلها، فئن ... مػضات ؤلاهحاج ، ؤو مباوي صىاغُة 

ا)غلى هظه اإلاؤؾؿة ؤلاؾحمغاع في إحغاء غملُة إغاصر الحلُُم بصىعر مىحظمة     2.(ؤي ؾىٍى

: مصادر ومجال الحملبيم

 مىه، فئن الحجهيزات اإلااصًة اللابلة لالؾتهالن وغير اللابلة لالؾتهالن 56 وفي اإلااصر 2007في إػاع كاهىن اإلاالُة    

 للمؤؾؿات واإلاىظمات اإلاؿيرر بىاؾؼة اللاهىن الحجاعي ًمىنها إغاصر 2006واإلاىحىصر في اإلايزاهُة للؿىة اإلاىتهُة 

. ثلُُم ثجهيزاتها

ش 210-07   اإلاغؾىم الحىفُظي  لُة 04 اإلاؤعر بحاٍع  والظي ًدضص قغوغ وؤهماغ إغاصر ثلُُم الحجهيزات 2007 حٍى

     3: اإلااصًة

. 2006إغاصر الحلُُم ثحػلم بالحجهيزات اإلااصًة اإلاهحلىة والتي ثظهغ في اإلايزاهُة النهابُة   - 

اإلاؤؾؿات واإلاىظمات اإلاؿيرر بىاؾؼة اللاهىن الحجاعي، والتي هي لِؿد في خالة ثصفُة، ًمىنها وبىاًء غلى   - 

 مػفار مً 31/12/2007كغاع مً هُئاثىا ؤلاححماغُة اللُام بئغاصر ثلُُم ثجهيزاتها اإلااصًة فُما بػض إلى غاًة 

بة . الظٍغ

                                                        
. 15، مغحؼ ؾبم طهغه، ص SCFأأىل ومبادئ وآليات سير الحسابات وفلا لطىظام املحاسبي املالي : املحاسبة العامةغاقىع هحىف، -  1
 .218، مغحؼ ؾبم طهغه، مداسبة معملة وفم الىظام املحاسبي املاليغبض الغخمان غؼُة، -  2
، 2010، الجؼابغ، 2، صًىان اإلاؼبىغات الجامػُة، غاملحاسبة املعملة وفلا لطىظام املحاسبي املالي الجذًذ واملعاًير املحاسبية الذوليةهىام حمػة، -  3

. 77ص 
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   وازحالفا غً اإلاغاخل الؿابلة  غاصر الحلُُم، فئهه ًجب ؤن ثثبد بإن الػملُة الجضًضر ثحم غلى ؤؾاؽ كُمة 

مدضوصر مً كبل زبير ٌػين مً كبل اإلاؤؾؿة ؤو اإلاىظمة اإلاػىُة ولِـ غلى ؤؾاؽ مػامالت مدضصر مً كبل 

 .ؤلاصاعر الجبابُة

لحين ممىىحين للحلُُم الالخم " الحجهيزات اإلااصًة  " IAS16، فئن اإلاػُاعIFRS   في ؤلاػاع اإلاغحعي     ثلترح ػٍغ

لة الثاهُة، ًجب غليها إغاصر  لة إغاصر الحلُُم، إطا فظلد اإلايكإر الؼٍغ لة الحيلفة وػٍغ للحجهيزات اإلااصًة، ػٍغ

. ثلُُم الحجهيزات اإلاػىُة ولما اهدغفد اللُمة املحاؾبُة بكيل فػاٌ غً اللُمة الػاصلة

لة للحلُُم ًجب ثؼبُلها بكيل صابم، في خين ؤن الىمىطج  لة الحلُُم هي ػٍغ لة إغاصر الحلُُم هي ػٍغ    فؼٍغ

. الجؼابغي  غاصر الحلُُم هى ازحُاعي وإهحلاةي

:   1 ثحمثل في:الخسجيل املحاسبي لفارق إعادة الحلييم: ثاهيا

: ، وكض حاء في الىظام املحاؾبي اإلاالي ما ًلي(105/ح)   ٌسجل الحؿاب فاعق إغاصر الحلُُم في الؼغف الضابً مً 

  فىابع اللُمة  غاصر الحلُُم اإلالحىظة في الحثبُحات التي ثيىن مىطىع إغاصر الحلُُم 105   ٌسجل الحؿاب 

 والظي ًمىً وغلى 105خؿب الكغوغ اللاهىهُة إن الىظام املحاؾبي اإلاالي لم ًبين الحؿابات الفغغُة للحؿاب 

 : غغاع املخؼؽ املحاؾبي الىػني ثىػَػه إلى الحؿابات الحالُة

لابل الحؿاب  (1050/ح) بة، ٍو ، وهظا ( في املخؼؽ املحاؾبي الىػني150فاعق إغاصر ثلُُم مػفى مً الظٍغ

بة . الحؿاب ال ٌؿحسضم خالي هظغا ألن غملُات إغاصر الحلُُم هي خغر، وفىابظها زاطػة للظٍغ

بة،  (1051/ح) . ( في املخؼؽ املحاؾبي الىػني150ؤي الحؿاب )فاعق إغاصر ثلُُم زاطؼ للظٍغ

: خُث ًيىن الخسجُل املحاؾبي لفاعق الحلُُم والحالي

2xx 

 

 

 

105 

 

الحثبُحات 

           فاعق إغاصر الحلُُم 

جسجُل غملُة فاعق إغاصر الحلُُم 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

: وثحمثل في  :  أهذاف إعادة الحلييم

. ٌؿمذ لىا بالحػغف الىطػُة الحلُلة للميزاهُات: هذف إعالمي-   

:  هذف اكحصادي ومالي  - 

. ًصحح مً آراع الحضوي الىلضي          - 

ع          -  . ٌؿمذ بسلم ثضفم مالي ًخىاؾم مؼ كُم الحػٍى

ٌؿاهم في صُاهة ثىاحض اإلاؤؾؿة مً الىاخُة الىلضًة، خُث بضون إغاصر ثلُُم فئهىا هجمؼ في            - 

.              خؿاباثىا غىاصغ هلضًة للضعات هلضًة محىاكظة

 

 

 

 

                                                        
. 220، 219، مغحؼ ؾابم طهغه، ص ص املحاسبة املعملة وفم الىظام املحاسبي املاليغبض الغخمان غؼُة، -  1
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الحىازل عً الحثبيحات : اململطل الثالث

ثلييم ألاأىل املادًة بحاريخ الحىازل   : أوال

إطا وان ألاصل زاعج الاؾحػماٌ بصىعر صابمة، ؤو ؤن اإلاؤؾؿة لم جػض ثيحظغ مىه مىافؼ اكحصاصًة مؿحلبلُة،    

. ؤو ثلغع زغوحه مً اإلاؤؾؿة فئهه ًحم خظفه مً اإلايزاهُة

   ثيىن هخُجة هظا الحىاٌػ بالفغق بين مىحىحات زغوحه الصافُة واللُمة املحاؾبُة له، وثظهغ في حضٌو 

    1(.16اإلاػُاع املحاؾبي الضولي عكم : 15الفلغر )خؿابات الىحابج وإغباء ؤو مىحىحات 

في خالة هضم ؤو ثضمير ألاصل فئن إزغاحه مً طمة اإلاؤؾؿة ال ًلضم كُمة ػابضر لػملُة الحىاٌػ فهى مػضوم    

. وبالحالي إما ؤن ًلضم هلص كُمة ؤو ًلضم كُمة مػضومة إطا ثم إهالهه ولُا

: خاالت إسحثىائية

في خالة اإلاباوي ؤو حؼء منها ؤو ألاعاض ي اإلاىحهة للىغاء فهي بظلً غير مىحهة للبُؼ في إػاع اليكاغ الػاصي    -1

للمؤؾؿة، فػىض الخسجُل ألاولي ًلُم بكيل غاصي باغحباعه ؤصل ماصي رابد غير حاعي، في خين ؤن الحلُُم 

لحين الحالُحين : الالخم فئهه جؿحػمل إخضي الؼٍغ

إما بالحيلفة اإلاىلىص منها مجمىع ؤلاهحالوات وهلص اللُمة الػاصًة واإلاغحػُة اإلاؿحػملة لحلُُم ألاصٌى      -

ة  لة الحيلفة  )اإلااصًة غير الجاٍع . (ػٍغ

لة اللُمة الػاصلة  )ؤو غلى ؤؾاؽ اللُمة الػاصلة      - . (ػٍغ

خالة اللؼاع الفالحي مً زالٌ ألاصٌى البُىلىحُة التي ًجب ؤن ثلُم غلى ؤؾاؽ اللُمة الػاصلة ؾىاًء غىض -2

ش الضزٌى إلى طمة اإلاؤؾؿة وفي نهاًة ول صوعر مداؾبُة، إال في خالة غضم إمياهُة الحصٌى  الخسجُل ألاولي بحاٍع

غلى اللُمة الػاصلة ؤو غضم ثلُُمها بكيل صاصق، هما ؤن زؿاعر ؤو عبذ اللُمة الىاثج غً جغير اللُمة الػاصلة 

اصر وبالىلصان ؤرغ غلى هخُجة الضوعر بالٍؼ . مً صوعر ألزغي فئهه ٌسجل خؿاب الىخُجة ٍو

: الخسجيل املحاسبي

ة، فئهه ًضزل في الضفاثغ املحاؾبُة مباقغر الفاعق بين كُمة الحىاٌػ     ؤرىاء الحىاٌػ غً ألاصٌى غير الجاٍع

: واللُمة الصافُة للحثبُد اإلاحىاٌػ غىه

. هىاكص اللُم غً زغوج ؤصٌى مثبحة غير ماصًة إطا وان الفغق ؾالبا (652/ح)جسجل في الجاهب اإلاضًً   - 

. فابع اللُمة غً زغوج ألاصٌى اإلاثبحة غير اإلااصًة إطا وان الفغق إًجابُا (752/ح)جسجل في الجاهب الضابً   - 

 

: إرا وان الفارق سطبياك ًحم الخسجيل املحاسبي على مرخطحين-1

. جسجيل مرخطة البيع أو الحىازل  -

462 

652 

 

 

2xx 

خلىق الحىاٌػ غً ألاصٌى الثابحة 

هىاكص اللُم غً زغوج ؤصٌى مثبحة غير مالُة الحثبُد اإلاػني 

 462/الحىاٌػ غً الحثبُحات بىاؾؼة ح

xxx 

xxx 

 

 

Xxx 

                                                        
، كُاؽ لبىىص اللىابم اإلاالُة، بضون اؾم اإلالحلى، (IAS/IFRS ) باإلاػاًير الضولُة املحاؾبُة SCFمؿػىص صعواس ي و آزغون، ملاعهة الىظام املحاؾبي اإلاالي -  1

. 6حامػة بؿىغر، ص 
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: ثدصيل خلىق الحىازل -

xx5  

462 

 

الحؿابات اإلاالُة 

           خلىق الحىاٌػ غً ألاصٌى الثابحة 

 462/الحىاٌػ غً الحثبُحات بىاؾؼة ح

Xxx  

xxx 

 

: ًحم الخسجيل على مرخطحين: إرا وان الفارق إًجابيا-2 

جسجيل مرخطة الحىازل أو البيع - 

462 

 

 

 

752 

2xx 

 

الحىاٌػ غً ألاصٌى الثابحة 

        فابع اللُمة غً زغوج ؤصٌى مثبحة غير مالُة 

        الحثبُد اإلاػني 

 462/الحىاٌػ غً الحثبُحات بىاؾؼة ح

xxx 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

 

ثدصيل خلىق الحىازل  - 

       

 

 

: بحاريخ الحىازل  (غير الجارية)ثلييم ألاأىل الذائمة املالية : ثاهيا

فُما ًسص الؿىضات اإلاثبحة اإلاىحهة للحىاٌػ الخلا والتي ثمثل ؤصوات مالُة فئهه البض مً ثلُُمها غلى ؤؾاؽ    

: 1اللُمة الػاصلة بدُث إن واهد

. مؿػغر في البىعصة فئنها ثلُُم غلى ؤؾاؽ الؿػغ اإلاحىؾؽ آلزغ الكهغ  - 

ة اإلامىً الحفاوض غليها  -  . غير مؿػغر في البىعصة فئنها ثلُُم غلى ؤؾاؽ اللُمة الحلضًٍغ

ثلييم الحثبيحات بحاريخ إعذاد امليزاهية : ثاهيا

 ثلييم ألاأىل املادًة بحاريخ إعذاد امليزاهية

   مً ؤحل اللُمة الىاحب إصعاحها في اإلايزاهُة البض مً مغاغار إطا وان اؾحػماٌ ألاصل اإلااصي غير الجاعي مدضوصر 

م  في الؼمً، ؤي ؤن اإلاؼاًا ؤلاكحصاصًة اإلاؿحلبلُة التي ًمىً ؤن ًلضمها ثخىاكع مؼ مغوع الىكد غً ػٍغ

. الاؾحػماٌ ؤو بؿبب جغير الحلىُات اإلاؿحػملة ؤو ؤي ؾبب آزغ

                                                        
ة ثسصص مداؾبة وثضكُم، ولُة الػلىم ؤلاكحصاصًة والػلىم -  1 إؾماغُل عػفي، ؤغماٌ الحىخُض املحاؾبي في الجؼابغ، مظهغر ماحِؿتر في الػلىم الحجاٍع

ة و غلىم الخؿُير، حامػة الجؼابغ   .76، ص2009/2010، 3الحجاٍع

xx5 

 

 

 

462 

 

الحؿابات اإلاالُة 

        خلىق الحىاٌػ غً ألاصٌى الثابحة 

 xx5/الحىاٌػ غً الحثبُحات بىاؾؼة ح

 

xxx  

xxx 
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م ثدضًض حضٌو إهحالن ألاصل اإلابني غلى     ٌؿحىحب غلى اإلاؤؾؿة جسجُل هلص اللُمة الحاصلة غً ػٍغ

سُة، ومً اإلامىً إغاصر الىظغ ؤو  اللُمة ألاصلُة غىض صزٌى ألاصل إلى طمة اإلاؤؾؿة غلى ؤؾاؽ الحيلفة الحاٍع

. جػضًله خؿب ظغوف الىاكؼ

   ففي نهاًة ول صوعر مداؾبُة غلى اإلاؤؾؿة ؤن ثبدث إن وان ًىحض مؤقغ غلى هلص اللُمة، فئن وحض وحب 

م ملاعهة اللُمة املحاؾبُة الصافُة مؼ اللُمة اللابلة للحغؼُة فئن واهد  إغضاص ازحباع لحضهىع ألاصل، غً ػٍغ

هظه ألازيرر ؤكل مً اللُمة املحاؾبُة الصافُة بػض ػغح كؿؽ إهحالن الضوعر وهلص اللُمة الحاصل غلى 

يىن قيل اإلايزاهُة غلى الىدى الحالي1ألاصل مً ثيلفحه التي صزل بها إلى طمة اإلاؤؾؿة :  ، ٍو

 همىرج لشيل امليزاهية 02-02الجذول ركم 

ركم 

الحساب 

عىاأر 

ألاأىل 

مبالغ 

إحمالي

ة 

إهحالوات 

خسائر 

الليم 

مبالغ 

أافية 

لطسىة 

(N )

مبالغ 

أافية 

-1)لطسىة 

N) 

ركم 

الحساب 

عىاأر 

الخصىم 

مبالغ 

أافية 

 Nلطسىة 

مبالغ 

أافية 

(1-N )

ألاصٌى غير - 

ة  الجاٍع

 

ألاصٌى -

ة  الجاٍع

 

ألامىاٌ -     

الخاصة 

 

 

الخصىم -

غير 

ة  الجاٍع

  

مجمىع  

ألاصٌى 

مجمىع      

الخصىم 

  

، SCF مضاوي بً بلغُث، ؤغماٌ نهاًة الضوعر، مؼبىغة مؿحىفار إلالُاؽ املحاؾبة اإلاالُة خؿب اللىاغض :املصذر

. 22، ص2011حامػة وعكلة، 

ثلييم ألاأىل غير الجارية املعىىية بحاريخ إعذاد امليزاهية 

ة وصابما ثلُم باللُمة املحاؾبُة الصافُة بػض ػغح  ة غير الجاٍع ش إغضاص اإلايزاهُة فئن ألاصٌى اإلاػىٍى    بحاٍع

. ؤلاهحالوات وهلص اللُمة التي خصلد في ألاصل هما هى الحاٌ باليؿبة لألصٌى اإلااصًة الثابحة

ش إًفاق الحؿابات البض مً مغاكبة هل ًىحض ؤي مؤقغ ًضٌ غلى هلص ألاصل مما ٌؿحضعي إحغاء ازحباع     فبحاٍع

ثضهىع له ومً رم إحغاء ملاعهة بين اللُمة املحاؾبُة الصافُة لألصل مؼ اللُمة اللابلة للحغؼُة له هما هى 

. 2الحاٌ باليؿبة لألصٌى اإلااصًة الثابحة

 

                                                        
. 64إؾماغُل عػقي، مغحؼ ؾبم طهغه، ص-  1
 .75إؾماغُل عػقي، مغحؼ ؾبم طهغه، ص -  2
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:  الخالأة

   في زحام هظا الفصل اؾحيحجىا ؤن الىظام املحاؾبي اإلاالي ٌؿاهم في إهحاج مػلىمات صكُلة غً الىطػُة اإلاالُة 

ة مً زالٌ كىاغض الحلُُم والخسجُل املحاؾبي التي ثحىافم مؼ اإلاػاًير املحاؾبُة الضولُة  للمؤؾؿات الجؼابٍغ

مً ؤحل الحض مً املخاػغ وألازؼاء وجؿهُل غملُة مغاكبة الحؿابات وؤن اللُم الثابحة هي التي ثملىها اإلاؤؾؿة 

. وغغطها ألاؾاس ي هى اإلالىُة والاؾحسضام

   هما ؤغؼى الىظام املحاؾبي اإلاالي لإلؾخثماعات مفهىم حضًض هى ألاصٌى الثابحة وهظا اإلافهىم ؤهثر صاللة في 

الحػبير غً هظه الػىاصغ هما ؤغؼاها مػالجة مداؾبُة ثسحلف غً املخؼؽ املحاؾبي وثحفم مؼ اإلاػاًير 

 ٌػالج ألاصٌى الػُيُة واإلاػُاع 16اإلاػُاع عكم : املحاؾبُة الضولُة خُث غالج ألاصٌى الثابحة وفم اإلاػاًير الحالُة

ة، هما غالج اإلاػُاع املحاؾبي عكم 38عكم   كغوض ؤلاًجاع هدالة زاصة في ألاصٌى 17 ٌػالج ألاصٌى اإلاػىٍى

. الثابحة

لة جسجُلها غما وان غلُه في الؿابم، وهظا مً قإهه ؤن     فلض ثبين مما ؾبم ؤن هىان غملُات كض جغيرت ػٍغ

ًدضذ ثدىال هبيرا في صوع املحاؾبين واإلاضكلين لُصبدىا ؤهثر فػالُة، وطلً مً ؤحل مىاحهة اإلاؿحجضات غلى 

. مهىتهم بىفاءر
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: ثمهيد

ت ؾىهاػغاْ ًغق  ت  وهي شٓغ ٔاث الجؼاثٍغ ، GP1Z    زال٘ هظا الٌصل ؾىِىم بضعاؾت وجدلُل خالت إلخضي الشغ

ّ املحغوُاث طاث ػابم كالمي، حلخبر الِىة ؤلاُخصاصًت ألاولى للجؼاثغ،  ت الىػىُت إلهخاج، هِل و حؿٍى ًهي الشٓغ

 .تهخم بغبؽ ؤلاُخصاص الجؼاثغي باللالمي

م   ت ملخمضة جدذ الِغاع ُع  ملُاع 245 بغؤؽ ما٘ بحخماعي ُضع ب1963 صٌؿمبر 31 الصاصع في 491_63الشٓغ

.  ؾهم  ب ملُىن صًىاع للؿهم الىاخض اإلاؿاهم الىخُض هى الضولت245000صًىاع ب 

و الواػ الؼبُعي خُث ٌلض هظًً  (GPL)ٓما ؤن الجؼاثغ حلض مً ؤهم البلضان اإلاصضعة لواػ البترو٘ اإلامُم 

ً مىبم للؼاُت باإلطاًت بلى اكخباعهما ماصة ؤولُت لللضًض مً الصىاكاث . ألازيًر

خُث ٌلخبر الجىىب الجؼاثغي كلى ؤهه هجي باإلاىاص الؼبُلُت منها اإلاظٔىعة ؾابِا ، لخٌُٕٗ و ملالجت هظه اإلاىاص 

 الظي GP1 /Zومشخِاتها بطؼغث الجؼاثغ بلى بوشاء اللضًض مً املجملاث الضخمت مخدضة ًُما بُنها منها الٌغق 

. ؾىي هخلغي كلُه مً زال٘ هظا الٌصل
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  SONATRACHنظرة عامة حول مؤسسة سوناطران : املبحث ألاول 

: طراناثلدًي مؤسسة سوو : اململطل ألاول 

: جعربف املؤسسة-1

ت الىخُضة اإلاؿاولت في    ّ املحغوُاث، وهي الشٓغ ت الىػىُت للبدث والخىُِب وهِل وحؿٍى    بؾمها الٖامل الشٓغ

ت وبُلها .  الجؼاثغ كً بؾخوال٘ اإلاصاصع الىٌؼُت والواٍػ

ت 491/63   جإؾؿذ اإلااؾؿت الىػىُت ؾىهاػغاْ بمىحب ألامغ  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  الصاصع بالجٍغ

ٔاهذ جدذ الؿُؼغة ألاحىبُت ُبل 1963-12-31في  ّ املحغوُاث التي  ل لها حمُم اإلاهام الخاصت بىِل وحؿٍى  لخٔى

.  ؤلاؾخِال٘

ت 1966   في ؾىت  ٔاًت وشاػاث ُؼاق املحغوُاث بالجؼاثغ، خُث جدىلذ بلى شٓغ ت جىؾلا شمل   شهضث الشٓغ

م  ل والبُم وطلٗ بمىحب اإلاغؾىم ُع  والظي 1966-09-22 و اإلااعر في 296/66وػىُت للبدث وؤلاهخاج والخدٍى

ت اإلاهام الخالُت : ؤكؼى للشٓغ

ٔاًت اللملُاث اإلاخللِت بالخىُِب وؤلاؾدثماع الصىاعي والخجاعي لحِ٘ى املحغوُاث واإلاىاص اإلاشخّ منها بلى -  جىٌُظ 

. حاهب اؾخواللها

ِها-  ل املحغوُاث باإلطاًت بلى هِلها وحؿٍى . ملالجت وجدٍى

ت بلى حوُير مؿاع ؤلاؾترحاكاث 1971-02-24 وبصضاع ُغاع جإمُم املحغوُاث في 1971وبدل٘ى كام  ، كمضث الشٓغ

ٔاهذ الجؼاثغ حؿُؼغ كلى خىالي  ت، بلضما   مً ُؼاق الىٌؽ، ولم ًسغج كً 90الخامت للثرواث البترولُت والواٍػ

ٔاهذ حؿُؼغ كلى زلثي  ٔاث ؤلامخُاػ الٌغوؿُت اللاملت في خِل ؤلاهخاج الىٌؼي، والتي  هؼاَ ؾُؼغتها ؾىي شغ

ض حاءث ُغاعاث  ٔاث 1971-02-24ؤلاهخاج في البالص، ُو  الِاطُت بخإمُم املحغوُاث واؾخٕما٘ مصاصعة وجإمُم شغ

ت .  ؤلاهخاج الٌغوؿُت لخصبذ ملٖا للضولت الجؼاثٍغ

 كامل، مما حلل اإلااؾؿت جسظم بلى اكخماص 103000 وصل كضص اللاملين في اإلااؾؿت بلى 1981   وفي ؾىت 

ؾُاؾت بكاصة الهُٖلت اإلاىخهجت آهظاْ، وهخج كً طلٗ اوسحاب اإلااؾؿت الىػىُت ؾىهؼغاْ مً اليشاػاث 

غ وجىػَم املحغوُاث، خُث اهٌغصث بيشاغ البدث وؤلاهخاج  ٔالخضماث البترولُت والبتروُٓمُاثُت والخٍٕغ ت  الثاهٍى

ّ .  والىِل باإلطاًت بلى ملالجت الواػ والدؿٍى

 ماؾؿت مؿخِلت 16 ؤكُض هُٖلت ماؾؿت ؾىهاػغاْ، وجم بوشاء 1984-1980   وػبِا للمسؼؽ الخماس ي ألا٘و 

ل اإلاصالح اإلاخللِت بمُضان املحغوُاث   .كً اإلااؾؿت ألام، تهخم بٖل وشاػاث ؤلاهجاػ ٔو
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: ألانشملة واملهام الرئيسية ملؤسسة سوناطران-2

ذ جؼىعاث وجدىالث مم صضوع ٔل مغؾىم عثاس ي     بن مهام ماؾؿت ؾىهاػغاْ كضًضة ومخىىكت، خُث كًغ

ٔاآلحي :  حضًض، بال ؤن وشاػاتها جضوع خ٘ى ؤعبلت مهام عثِؿُت هي 

  : Activités Amontأنشملة املنبع - 

ًجمم وشاغ اإلاىبم كملُاث البدث والخىُِب اإلاغجبؼت بدِ٘ى املحغوُاث، جىجؼ ؾىهاػغاْ طلٗ بمٌغصها كً 

ت الِابظت للخضماث الىٌؼُت وشبه الىٌؼُت  ّ ًغوكها الخابلت للشٓغ ٔاث بترولُت  SPPػٍغ ، ؤو بالشغآت مم شغ

خظمً هظا اليشاغ اللملُاث الخالُت غ في مجا٘ : صولُت، ٍو ابت بُاهاث اللملُاث، البدث والخؼٍى ؤلآدشاي، ُع

. املحغوُاث والخٕىىلىحُاث الجضًضة، الحٌغ، الهىضؾت والبىاء

 :  Activités Transport Par Canalisationأنشملة النلل عبر ألانابيل - 

   ًغجبؽ وشاغ الىِل كبر ألاهابِب بةًصا٘ املحغوُاث مً بترو٘ زام وهاػ ومٕثٌاث هدى اإلاغافئ البترولُت، 

ً، وبلضان الخصضًغ  .ومىاػّ الخسٍؼ

، جخظمً زؼين ألهابِب الواػ اللابغة  ²ٔلم16000   جضًغ ماؾؿت ؾىهاػغاْ شبٕت ؤهابِب ًبلى ػىلها 

للمدُؼاث، زؽ ًخجه هدى اؾباهُا كبر اإلاوغب، وآلازغ هدى بًؼالُا كبر صِلُت، جِىم اإلااؾؿت بسضماث الىِل 

. ENACبىاؾؼت ًغكها اإلااؾؿت الىػىُت 

:   LRPأنشملة الحمييع والحكرير البتروهميائي - 

ل املحغوُاث طمً  جمُُم الواػ الؼبُعي، ًصل هاػ البترو٘ :  مهً ؤؾاؾُت وهي5   ٌشمل هظا اليشاغ في جدٍى

غ، البتروُٓمُاء، الواػاث الصىاكُت  م (هلُىم و آػوث)اإلامُم، الخٍٕغ ، حلمل اإلااؾؿت بشٖل طاحي في بلع اإلاشاَع

م ألازغي، وؤهم  غ والبتروُٓمُاء، وبشٖل طاحي في بلع اإلاشاَع ت الِابظت للخٍٕغ بىاؾؼت ًغوكها الخابلت للشٓغ

غ الخٕىىلىحُاث : كملُاتها هي غ البترو٘، صعاؾت وجؼٍى جمُُم الواػ الؼبُعي، ًصل هاػ البترو٘ اإلامُم، جٍٕغ

 .الجضًضة

:  Activités Commercialisationأنشملة الخسويم - 

ّ املحغوُاث كلى الضازلي واملحلي للبالص، وكلى اإلاؿخىي الخاعجي و ألاؾىاَ ألاحىبُت،  يهخم هظا اليشاغ بدؿٍى

ت الِابظت لخثمين املحغوُاث، وؤهم كملُاث هظا  جملٗ اإلااؾؿت زالر ًغوق للُِام بهظا اليشاغ الخابلين للشٓغ

ٔاآلحي ّ في الؿَى الىػىُت، الىِل البدغي للمدغوُاث: اليشاغ هي  ّ الخاعجي، الدؿٍى . الدؿٍى
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م   ألاوشؼت الغثِؿت لؿىهاػغاْ 01-03الشٖل ُع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاسحكشاف و إلانحاج :النشاط الحمهيدي

النلل بواسملة خط أنابيل :اثجاه النلل

الحمييع والحكرير البتروهميائي :LRPالنشاط

الخسويم :إدارة املبيعات

 

 : GP1Zثلدًي ملرهل غاز البترول : اململطل الثاني

: الحعريف باملرهل-1

باث الخابلت للماؾؿت الىػىُت ؾىهاػغاْ، باؾم  وهى اؾم مؿخلاع للٌُل،  ، ’GUMBO-GPL‘   هى مً اإلآغ

 ُؼاعاث  إلهخاج هاػ البترو٘ اإلامُم 9وجم حؿمُخه بهظا ؤلاؾم هـغا لِضعاجه ؤلاهخاحُت الٕبري، ًهى ًدخىي كلى 

GPL باث ألاولى في اللالم هـغا لِضعاجه ؤلاهخاحُت وهىكُت الواػ الجُضة، باإلطاًت بلى ، ٓما ٌلخبر مً بين اإلآغ

. اإلاؿاخت الٕبري التي ًدخلها

ت ًاباهُت حؿمى  سُت التي مغ بها IHI-ITOCHU   جم بىاءه مً ػغي شٓغ ، والجض٘و الخالي ًىضح ؤهم ألاخضار الخاٍع

ب ؤزىاء بهجاػه : الٓغ

 

 

  

النشاط 

 التمهيدي

 النشاط  اتجاه النقل

LRP 

إدارة 

 المبيعات

 

 سوناطراك
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 GP1/Z الحملور الحاريخي لطمرهل 01-03الجدول ركي 

ش  الحضر الخاٍع

ت الُاباهُت  11-12-1978 ُم كلى كِض البىاء مم الشٓغ  IHI-ITOCHUجم الخُى

 Le chantierًخذ وعشت اللمل  11-10-1980

بضؤ ألاشوا٘  10-11-1980

 ُؼاعاث إلالالجت هاػ 4بضؤ ؤلاهخاج الجؼجي في اإلاغخلت ألاولى بإعبلت  12-12-1983

البترو٘ اإلامُم 

جدمُل ؤ٘و بازغة بواػ البروبان مخجه بلى الؿَى اللاإلاُت  20-02-1984

ً إلهخاج الواػ  24-02-1998 بهؼالَ اإلاغخلت الثاهُت بةطاًت ُؼاٍع

ل   ُؼاعاث إلهخاج الواػ 3بهؼالَ اإلاغخلت الثالثت مً ؤلاهخاج بةطاًت  2010ؤًٍغ

. مً بكضاص الؼالبت بكخماصا كلى وزاثّ مِضمت مً ػغي اإلااؾؿت: اإلاصضع

: البملاكة الحلنية لطمرهل

. مغس ى الحجاج ؤعػٍى: املوكع

.  هٕخاع120: املساحة

.  GPLًصل و جمُُم : الهدف

. البىجان، البروبان: املنحجات الحامة

. الخِؼير جدذ الظوؽ :الملريلة املحبعة

.  ُؼاعاث09: عدد اللملارات

 09 : كدرة إلانحاج
ًا
ا  . ملُىن ػً ؾىٍى

: املوكع الجغرافي والهيكل الحنظيمي لطمرهل-2

ب كلى الوغب الجؼاثغي، ًبلض كً مضًىت وهغان ب ٔلم، ًدضه مً الشَغ 8: ٔلم، وكً مضًىت ؤعػٍى40:    ًِم اإلآغ

باث  ؼي إلاغس ي الحجاج، ومً الوغب مٓغ . GPLمد٘ى الؼاُت اإلآغ

م 120   ًتربم كلى مؿاخت ُضعها  ّ الىػجي ُع .  شاػئ البدغ ألابُع اإلاخىؾؽ11 هٕخاع في خضوص الؼٍغ
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 : الهيكل الحنظيمي لطمرهل02- 03الشكل ركي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((Dاملديــرية

ي 

 

 دائرةإبرام الصفقات
SPM 
 

  و التسيرياإلعالمدائرة
SIG 

 دائرة منظومة األمن الداخلي
ASI 

 دائرة قسم األمن
I 

دائرةالوسائل 
 Wاجلديدة 

 دائرة املالية
F 

 التقنية دائرة

T 

 املدير النائب إلدارة املستخدمني
D*S 

 

 املدير النائب إلدارة االستغالل
D*E 

 

 دائرة الوسائل العامة
M 

 اإلدارةدائرة 

S 

 دائرة املوارد البشرية
R 

 دائرة مصلحة عالقات العمل
RT 
 

 دائرة التموين
A 

 دائرة الصيانة
G 

 دائرة االنتاج
P 

 ألامانة
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دائرة املالية  : اململطل الثالث

: GP1/Zالهيكل الحنظيمي لدائرة املالية لفرع -1

ت و عصض حمُم اللملُاث اإلاالُت والِاهىهُت صاثغة اإلاالُت  . ًضعؽ ميزاهُت ٔل بصاعة ، ٔل اإلاللىماث ؤلاصاٍع

ً، هظٓغ منها مصلحت املحاؾبت الخدلُلُت،جىِؿم ؤلاصاعة اإلاالُت بلى زمؿت مصالح،  مصلحت  مصلحت الخسٍؼ

اإلايزاهُت، 

. مصلحت املحاؾبت اللامت، و ؤزيرا اإلاصلحت الِاهىهُت

ب 03-03الشكل ركي   GP1/Z الهُٖل الخىـُمي لضاثغة اإلاالُت للمٓغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFF :حسجُل الخضًِاث اإلاؿخِبلُت. 

PCR :ُؿم ألاخٖام الغصض و ؤلابالن .

GMR :ت وؾاثل بصاعة ُؿم  .الدؿٍى

: عرض ألاكسام

 :مصلحة املحاسبة الححطيطية /1

ىا بليها جؼبُِا وحضهاها مصلحت حضًضة باإلاُضان  و مهمتها خؿاب جٖلٌت اإلاىخىج . إلاا جؼُغ

ؼ  ب مٓغ هظا الِؿم جم بوشاءه خضًثا و هى اإلاؿاو٘ كً بوشاء وجدلُل املحاؾبت الخدلُلُت والظي جم ٓخابتها باإلآغ

ً ألاحاهب مً زال٘ بغامج الحاؾىب .الخٖلٌت  . و هظا ًجغي خالُا جىٌُظ اإلاؿدشاٍع

 :مصلحة الخسينة/2

ب و ًظمً اؾخسضام وؾاثل الضًم بشٖل صحُذ  ىت الحالُت للمٓغ  :و جخإلٍ مً ُؿمين .ًخلامل مم بصاعة الخٍؼ

  ُٗؿم البى  

  ُؿم اإلاصغي  

ت اإلاىعصون ٓما ؤنها حؿير كلي بغهامج مدضص اؾمه   ٌشتري مغجين بالشهغ SFF و هضًه ب KTPمهمتها حؿٍى

ٌهما بدؿابين في البىٗ مغة مً ؤ٘و الشهغ والثاهُت بمىخصٍ الشهغ  . الاؾخوال٘ و الاؾدثماع، و جضزل مصاٍع

 دائرة املالية

 األمانة

احملاسبة 
 التحليلية

الشؤون 
 القانونية

امليزانية ومراقبة 
 التسيري

 احملاسبة العامة اخلزينة

SFF PCR GMR  قسم
 املوردون

قسم املخزون 
 تواإلستثمارا

قسم 
 املركزية
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 زم ًخم اإلاصاصُت كليها مضًغ ؤلاصاعة VIRMENT DE FRS ٌلمل بعؾا٘ ؤمىا٘ اإلاىعصون GMRزم الخؼَغ بلى مغخلت 

. اإلاالُت مً زم جغحم بلى البىٗ 

ٔان هىاْ مشٖل مم البىٗ ًِىم PCRمغخلت زالثت  ىت وؤًظا بن  ت للخٍؼ ت وؾىٍى غ شهٍغ  PCR هضًها حلمل جِاٍع

. بدل اإلاشٖل 

ّ البىٗ ٓم صًلذ مً ًاجىعاث اإلاىعصًً جخم هىا COMPعابلا و ؤزيرا ُؿم املحاؾبت تها كً ػٍغ  كملها بلض ملًغ

 حسجُل و جغجِب حمُم اللملُاث املحاؾبُت 

 :مصلحة امليزانية 3/

ت و  ت للشٓغ و هي مجمىكت ميؿِت مً الخىطُداث هـغا للـغوي الضازلُت التي ُض جازغ كلي ألاكما٘ الخجاٍع

. ًمُل بلى الخٍُٕ مم الىؾاثل بلى الواًاث اإلايشىصة 

ت  لاث اللضصًت مً حمُم اللىاصغ اإلاِابلت الًتراض ملين لٌترة ؾىٍى و بالخالي ًان اإلاىاػهت الدشوُلُت هي الخُى

. جدضص كمىما 

 :و ًٕمً هضي مغاُبت اإلايزاهُت في 

ت لٌترة مدضصة  - ير مخجاوـ لىٌِاث و مىخجاث الشٓغ  .جًى

لاث باجساط ُغاعاث ؤلاصاعة الغاشضة  - لاث اللمل الحالي وحؿخسضم هظه الخُى  .جُى

ت الِاصة  - اث لخدُِّ ألاهضاي التي وصٌىها بإهٌؿهم (اإلاغئوؾين  )مشآع . كلي حمُم اإلاؿخٍى

 :مصلحة املحاسبة العامة /4

م   الهُٖل الخىـُمي إلاصلحت املحاؾبت اللامت 04-03الشٖل ُع

 
ت  . هظا الِؿم هى اإلاؿاو٘ كً املحاؾبت لجمُم اللملُاث لضعاؾت اإلايزاهُت الؿضاؾُت والؿىٍى

 :و مً وؿاثٌها 

 .حسجُل و جُُِض اللملُاث املحاؾبُت  -

ت  )بكضاص ميزاهُت الؿىت  -   .(ؾضاؾُت وؾىٍى

قسم المحاسبة العامة

الموردين
قسم المخزونات  

واالستثمارات
المركزية
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. كملُاث الجغص للمسؼوهاث والاؾثثماعاث  -

 :املصلحة اللانونية /5

ب كلي   :هظه الخضمت حؿاكض ؤلاصاعاث في اإلآغ

 .جؼبُّ و مغاُبت اللِىص و الاجٌاُُاث الىػىُت والضولُت  -

ت في مسخلٍ اللجان و الخُُِم الٌجي لللؼاءاث  -  . البرمجت و اإلاشآع

 . بصاعة الخِاض ي  -

ب  - .  بصاعة الخامين الٖامل للمٓغ

ت في اإلااؾؿت: املبحث الثاني : مغاحلت الخثبُخاث اللُيُت واإلالىٍى

كملُت اإلاغاحلت : اململطل ألاول 

ب  ت جِم كلى كاجّ ؤلاصاعة  GP1/Z   بن كملُت اإلاغاحلت في ماؾؿت ؾىهاػغاْ مٓغ ؼي و ألاولٍى  جٖىن بشٖل مٓغ

ت   ٍؼ اإلآغ

:  املراحعة ألول مرة: الحالة ألاولى

: الححلم من الوحود الفعلي- 1

ت املخصص لها خؿاب بضًتر ألاؾخاط بط جم     وطلٗ مً زال٘ الىحىص الٌللي مً الخثبُخاث اللُيُت واإلالىٍى

. الخدِّ مً وحىص ألاصل مً زال٘ الجغص الٌللي خُث جظمً طلٗ ؤلازخباع الخإٓض مً الُٕان اإلااصي للخثبُخاث

ض جظمً هظا ؤلازخباع اللجىء بلى بلع الِغاثً هير اإلاباشغة مثل الخدِّ وحىص بىلُصت الخإمين كلى آلاالث     ُو

. ٓضلُل كلى وحىصها

: الححلم من مطكية املؤسسة لطحثبيحات- 2

   وهظا مً زال٘ ًدص الؿىضاث الخاصت بشغاء الخثبُذ وكِىص اإلالُٕت، خُث ًخم في هظه الحالت الخدِّ مً 

غ الشغوغ الِاهىهُت الالػمت لخلٗ اإلاؿدىضاث، ملخمضا في طلٗ كلى شهاصاث اإلالُٕت والخإٓض مً كضم الخصغي  جًى

. في ألاصل ختى نهاًت مضة الٌدص

: الحأهد من سالمة الليمة- 3

ؼ اإلاالي وؤوضحذ     لِض اعجبؽ هظا ؤلازخباع بظغوعة جدضًض الُِمت اإلاالثمت، والتي ًـهغ بها الخثبُذ في ُاثمت اإلآغ

سُت بلض اؾدبلاص  ت ًخم جُُِمها كلى ؤؾاؽ الخٖلٌت الخاٍع الِىاكض اإلاخلاعي كليها ؤن الخثبُخاث اللُيُت واإلالىٍى

: مجمم ؤلاهخالْ املحدؿب كلى جلٗ الخثبُخاث وبزخباع الخدِّ مً الُِم جظمً آلاحي

ظلٗ حمُم اإلاصاٍعٍ اإلاصاخبت -  ؤلاػالق كلى اإلاؿدىضاث وكِىص الخثبُخاث خُث جبين اللِىص ُُمت الخثبُذ ٓو

... للملُت ؤلاُخىاء مثل ؤحلاب الخِىُين، جدضًض اللِض وكمىلت الشغاء
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ًدص حمُم اإلاؿدىضاث الضالت كلى اإلاصغوًاث الغؤؾمالُت اإلاغجبؼت بجلل ألاصل صالح لإلؾخلما٘ أل٘و مغة - 

ُب، جٖالٍُ بُامت ُاكضة آلاالث، خُث ؤن اإلاغججم ًخإٓض مً صحت الخىحُه للمداؾب لخلٗ  ٍ التٓر مثل مصاٍع

. اإلاصغوًاث مما ًظمً كضم الخلؽ بين اإلاصغوًاث الغؤؾمالُت واإلاصغوًاث ؤلاعاصًت

الخإٓض مً مضي جىٌُظ ؾُاؾاث اإلااؾؿت بسصىص جدضًض وملالجت اإلاصغوًاث الغؤؾمالُت، وؾلؼت ؤلاكخماص - 

. الالػمت لها

ٌُُت ملالجخه لوغض الخىصل لغصُض مجمم لإلهخالْ لٖل جثبُذ كلى خضي، وللخإٓض مً -  ًدص ؤلاهخالْ ٓو

:  كىصغ ؤلاهخالْ ُام الغاحم بمجمىكت مً ؤلازخباعاث جدىا٘و الجىاهب الخالُت

الخدِّ مً ؾالمت الُِمت اإلاخسظة ؤؾاؾا الخدؿاب ؤلاهخالْ ومضي الخماش ي مم ؾُاؾت اإلااؾؿت  -

ٔإؾاؽ لحؿاب ؤُؿاغ  سُت لألصل  والِىاكض املحاؾبُت اإلاخلاعي كليها باؾخسضام الخٖلٌت الخاٍع

 .ؤلاهخالْ

 .الخدِّ مً ٌٓاًت ُؿؽ ؤلاهخالْ إلاِابلت الىِص في ُُمت ألاصل الثابذ -

الخإٓض مً زباث اإلااؾؿت في جؼبُّ ملضالث وػَغ ؤلاهخالْ وهل اإلالضالث والؼَغ اإلاؼبِت هظا اللام  -

ٔاهذ مؼبِت في ألاكىام الؿابِت  .هي هٌؿها التي 

الخدِّ مً الضُت املحاؾبُت الخدؿاب ُؿؽ ؤلاهخالْ مً زال٘ بكاصة كملُاث الظغب والجمم وهِل  -

ام مً صًتر ألاؾخاط بلى الِىاثم اإلاالُت  .ألاُع

: الححلم من عدم وحود أًة حلوق لطغير على ألاصل -4

لت ألاحل، ومً ؤحل طلٗ جدِّ      جخميز الخثبُخاث اإلااصًت بمالثمتها اؾخسضامها ٓظمان كلى كلى الِغوض ػٍى

اإلاغاحم مً  كضم وحىص ؤًت خَِى للوير كلى جلٗ ألاص٘ى اإلااصًت، إلاا لظلٗ مً مىٌلت للمللىماث التي جـهغها 

الِىاثم اإلاالُت وجم طلٗ باإلػالق كلى كِىص الِغوض والظمان اإلاىصىص كليها للحص٘ى كلى جلٗ الِغوض 

. والؿىضاث

: الححلم من الدكة املحاسبية -5

   ًظمً هظا ؤلازخباع طغوعة مؼابِت مجمىق مٌغصاث الخثبُخاث للحؿاباث ؤلاحمالُت بضًتر ألاؾخاط اللام، 

خظمً هظا ؤلازخباع ٓظلٗ الخدِّ مً ؾالمت هِل ألاعصضة مً صًتر ؤو صًاجغ ألاؾخاط بلى ميزان اإلاغاحلت  ٍو

. والِىاثم اإلاالُت اإلاىاؾبت

: الحأهد من سالمة العرض في امليزانية- 6

ب اإلاٌغصاث بالِىاثم اإلاالُت الخخامُت ؤخض ألازؼاء التي كلى اإلاغاحم    ٌلخبر ؾىء اللغض ؤو كضم ؾالمت جبٍى

: ؤلاًصاح كنها بن وحضث ولظلٗ ًةن هظا ؤلازخباع جظمً الخدِّ مً الجىاهب الخالُت

ِا لؼبُلت اإلااؾؿت -  .الخدِّ مً بؿهاع الخثبُخاث في مجمىكت مؿخِلت في اإلايزاهُت، مم ببغاػ ؤهمُتها ًو
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سُت مسصىما منها مجمىق ؤلاهخالْ -  .الخإٓض مً بؿهاع الخثبُخاث بخٖلٌتها الخاٍع

ام اللام  - ام اإلاِاعهت إلاٌغصاث الخثبُخاث ومجمم ؤلاهخالْ اإلاغجبؽ بها والتي جمثل ؤُع الخإٓض مً ؾالمت ألاُع

 .اإلااض ي

 .الخإٓض مً ٌٓاًت هؼاء الخإمين لخلٗ ألاص٘ى إلاىاحهت ألازؼاع املحخملت -

 :الححلم من اسحمرار منفعة ألاصل- 7

   يهضي اإلاغاحم مً وعاء هظا الازخباع بلى الخإٓض مً ؤن الخثبُخاث اإلااصًت كلى ازخالي ؤهىاكها ماػالذ حؿخسضم في 

لت ماػالذ كلى هٌـ الِضع مً الىىكُت والٌٕاءة، ومً هظا الازخباع زم جدضًض جلٗ  ؤلاهخاج، وؤن زضماتها اإلاخُى

. ألاص٘ى التي اهسٌظذ ُُمتها ؤلاُخصاصًت هدُجت للىامل ؤزغي زالي ؤلاهخالْ

: حالة املراحعة في السنوات السابلة : الحالة الثانية

:    ؤهضاي اإلاغاحم في هظه الحالت جسخلٍ كً الحالت ألاولى للمغاحلت ًإهه يهخم

ٔاهذ بطاًاث ؤو اؾخوىاءاث،وجخظمً ؤهضاي ؤلاحغاءاث  - بالخويراث التي جؼغؤ كلى الخثبُخاث ؾىاء 

 :الخدِّ مً آلاحي 

 .ازخباعاث جدلُلُت للحص٘ى كلى مجمىكت مً الِغاثً للخدِّ مً ؾالمت ؤعصضة الخثبُخاث -

 .ًدص وازخباع ؤلاطاًاث التي جمذ زال٘ اللام -

 .ًدص وازخباع ؤلاؾخوىاء زال٘ اللام -

 .ًدص وازخباع ؤكباء ؤلاهخالْ الضوعي وعصُض مجمم ؤلاهخالْ -

: إلاخحبارات الححطيطية-1

   تهضي للىص٘ى كلى مجمىكت الِغاثً هير اإلاباشغة التي حؿاكض كلى آدشاي بلع الجىاهب التي جدخاج بلى 

ض مً الضعاؾت مثا٘ طلٗ : ًدص زاص ؤو مٍؼ

. اؾخسضام كضص مً اإلالضالث وجٌؿير ما جـهغه الىخاثج- 

ت إلاصغوًاث الصُاهت و ؤلاصالخاث-  ت ؤو الؿىٍى . اإلاِاعهت الشهٍغ

. الخإٓض مً جؼبُّ الِىاكض املحاؾبُت اإلاخلاعي كليها- 

دص ؤي جسٌُع في هؼاء الخإمين وجٌؿير ؤؾباب هظا الخسٌُع-  . صعاؾت ًو

ابت الضالُت للخثبُخاث-  . ًدص وجُُِم ؤهـمت الُغ

: العينية و املعنوية التي ثمد خالل العام  فحص واخحبار إلاطافات لطحثبيحات- 2

:    الخإٓض مً 

. الحص٘ى كلى الخثبُذ- 
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م الخثبُذ اإلاظاي-  . صحت جٍِى

: فحص واخحبار إلاسحغناء عن الحثبيحات خالل العام- 3

ابت الضازلُت ًاصي بلى كضم ؤلازباث الضًتري  ابت ؤلاؾخوىاء مً ؤن كضم وحىص هـام للُغ    جيبم ؤهمُت الُغ

لإلؾخوىاء كً بلع الخثبُخاث مما ٌلجي جضخُم في ؤعصضة الخثبُخاث، وما لظلٗ مً جإزير كلى خؿاب كبء 

. ؤلاهخالْ للٌترة

   ؾىي ًغجٕؼ اهخمام اإلاغاحم في هظا الصضص كلى الخدِّ مً الىحىص والُِمت، ًباليؿبت للىحىص ًظلٗ ٌلجي 

طغوعة اؾدبلاص الخثبُذ مً مجمىكت الؼاُت ؤلاهخاحُت اإلاخاخت بلى الخدِّ مً كضم وحىص الخثبُذ طمً مىاعص 

. اإلااؾؿت اإلاخاخت وجسٌُع الخثبُخاث بظلٗ الِضع

   وحلخبر الِاثمت التي ٌلضها اللمُل هِؼت بضاًت إلحغاء هظا ؤلازخباع خُث جظمً ُاثمت ؤلاؾخوىاءاث كً 

: الخثبُخاث البُاهاث الخالُت كً ٔل ؤصل جم ؤلاؾخوىاء كىه

ش اُخىاء ألاصل اإلاؿخوجى كىه، مجمم ؤلاهخالْ  ش ؤلاؾخوىاء، بؾم اإلاشتري، ؾلغ البُم، الخٖلٌت ألاصلُت، جاٍع جاٍع

ضة لها ش ؤلاؾخوىاء، وبُاهاث جلٗ الِاثمت اإلاؿدىضاث اإلاٍا : في جاٍع

. صىع كِىص البُم، ُُىص الُىمُت، مٌغصاث صًتر ألاؾخاط، سجل الخثبُخاث- 

: الححلم من سالمة إخحبارات رصيد آخر املدة لطحثبيحات-4

ابت     بلض بحغاء ازخباعاث الخدِّ مً ؤلاطاًاث وؤلاؾخوىاءاث كً الخثبُخاث زال٘ اللام مً وحىص هـام الُغ

الضازلُت هثبذ ًاكلُخه ًُصبذ مً الؿهل كلى اإلاغاحم ؤن ًخدِّ مً عصُض نهاًت الؿىت لألصل الثابذ، مً 

مًٕ الخدِّ مً ؾالمت ؤعصضة ؤ٘و اإلاضة لحؿاباث الخثبُخاث مً زال٘  زال٘ ؤوعاَ اللمل كً اللام اإلااض ي ٍو

. هخاثج ازخباعاث هظا اللام لإلطاًاث وؤلاؾخوىاءاث

ثلييي حسابات الحثبيحات العينية واملعنوية : اململطل الثاني

ٔاهذ جخميز بالشٌاًُت واإلاصضاُُت وحلؼي     حلخبر الِىاثم اإلاالُت الصىعة التي حلٕـ ؤصاء ؤي ماؾؿت زاصت بطا 

ت ؾىهاػغاْ ًغق  ُما ًلي وؿخلغض الِىاثم اإلاالُت لشٓغ ؼ اإلاالي للماؾؿت، ًو  GP1Zالصىع الحُُِِت كً اإلآغ

غ الؿىىي لؿىت 2015 مِاعهت بؿىت 2016لؿىت  ، وهظا ما ؾِؿمذ لىا بخدلُل 2016 خؿب ما وعصث في الخٍِغ

ت مضي ًلالُت الخضُُّ املحاؾبي في حسجُلها ومخابلتها وجدلُلها ت وملًغ . الخثبُخاث اللُيُت واإلالىٍى
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كائمة امليزانية   

 2016-2015 كائمة ألاصول لطمؤسسة لسنتي 02-03الجدول ركي 

مطيوو دًنار : ألاصول                                                                                    الوحدة

 2015 2016ألاص٘ى 

 4678 4813صافي ألاص٘ى هير اإلاخضاولت 

ت   02 07ؤص٘ى ملىٍى

 247 379ؤص٘ى ماصًت 

- - جثبُخاث في شٖل امخُاػ 

 1262 2087ججهيزاث وميشأث 

 2647 1870ؤص٘ى ُُض ؤلاهجاػ 

 437 441مؿاهماث ؤزغي وصًىن 

 76 22ألاص٘ى اإلاالُت 

 07 07الظغاثب اإلااحلت 

 3386 3742صافي ألاص٘ى اإلاخضاولت 

 512 456مسؼوهاث 

- - بظاكت 

 04 07مىاص ؤولُت 

ىاث ؤزغي    277 249جمٍى

 219 198مسؼون اإلاىخجاث الخامت 

- - املخؼوهاث اإلاخإجُت مً الخثبُخاث  

 12 02مسؼون زاعجي 

 2231 2726مضًىىن وجىؿٌُاث مشابهت 
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 19 18اإلاىعصون 

 536 533الؼباثً 

- - جىـُماث بحخماكُت وخؿاباث ملحِت 

الهُئاث ؤلاحخماكُت والحؿاباث 

اإلالحِت 

01 01 

 558 882الضولت والجماكاث املحلُت 

ٔاء   1095 1218املجمم والشغ

 17 68مضًىىن آزغون 

 05 06مصاٍعٍ مُِضة ؾلٌا 

 643 560الىِضًاث ومشابهت 

 25- الُِم اإلاىِىلت للخىؿٍُ 

 618 557البىٗ واإلااؾؿاث اإلاالُت 

- - الصىضَو 

ٔاالث الدؿبُِاث وؤلاكخماصاث   -  03و

 8064 8555املجمىق 

مً بكضاص الؼالبت باإلكخماص كلى مللىماث مِضمت مً ػغي اإلااؾؿت 

هالخف مً زال٘ الجض٘و ؤكاله ؤن ؤص٘ى اإلايزاهُت في جؼىع وجؼاًض مىحب زال٘ الٌترة اإلاضعوؾت بيؿبت   - 

م   2016-2015 ُاثمت الخصىم للماؾؿت لؿىتي 03-03الجض٘و ُع

                                                                                الىخضة ملُىن صًىاع الخصوم     

 2015 2016الخصىم 

 5138 5554عئوؽ ألامىا٘ الخاصت 

 1000 1000عؤؽ اإلاا٘ 
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 3646 4143كالواة وبخخُاػاث 

 578 411الىدُجت الصاًُت 

- 86- جغخُل مً حضًض 

 125 143الخصىم هير اإلاخضاولت 

 116 138اإلااوهاث وألاكباء 

 06 02ُغوض وصًىن مالُت  

 03 03صًىن ؤزغي هير مخضاولت 

 2801 2858زصىم مخضاولت 

 248 275اإلاىعصون 

 04 13الؼباثً 

 20 19اللما٘ والحؿاباث اإلالحِت 

 07 07جىـُماث احخماكُت وخؿاباث ملحِت 

 395 304الضولت والجماكاث املحلُت 

ٔاء   2125 2189املجمىكت والشغ

 02 45صاثىىن آزغون 

-  05مىخجاث مُِضة ؾلٌا 

ىت  -  01زصم الخٍؼ

 8064 8555املجمىق 

 مً بكضاص الؼالبت باإلكخماص كلى مللىماث مِضمت مً ػغي اإلااؾؿت

   مً زال٘ الىخاثج اإلاخىصل بليها ومً زال٘ الجض٘و الؿابّ هالخف ؤن زصىم اإلايزاهُت حلغي جؼىعا ملحىؿا 

اصة في طلٗ بلى : زال٘ الٌترة اإلاضعوؾت، وجغحم هظه الٍؼ

ت جدِّ هدُجت مىحبت ومخصاكضة كلى   -  اصة مجمىق صًىن اإلاىعصًً بىجيرة مخىؾؼت، ٓما الخـىا ؤن الشٓغ ٍػ

. مضاع كامي الضعاؾت
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ثحطيل امليزانية : ثانيا

 وجم الٌصل بين كىاصغ ألاص٘ى والخصىم 2016-2015   لِض جم جِضًم كىاصغ اإلايزاهُت باإلاِاعهت بين ؾىت  

: وجغجُبها

ت  - ت وهير حاٍع . كىاصغ ألاص٘ى بلى ؤص٘ى حاٍع

ت  - ت وهير حاٍع .  كىاصغ الخصىم بلى ؤمىا٘ زاصت، زصىم حاٍع

: جخٖىن جثبُخاث اإلااؾؿت مً 

ٍ اإلاىاحم اإلاىحهت لالؾخوال٘ :الحثبيحات املعنوية-  جخٖىن مً بغامج اإلاللىماث وعزص الاؾخوال٘، ومصاٍع

. الخجاعي 

غث الشغوغ الخالُت ت ؾىهاػغاْ بطا جًى غ الؿىىي لشٓغ خم الاكتراي بلىصغ ٓخثبُذ ملىىي خؿب الخٍِغ :    ٍو

ت إلٓما٘ اإلاشغوق  -  غث ٔل اإلاىاعص الظغوٍع . بطا جًى

ٔان مً اإلامًٕ جُُِم هظه الىٌِاث اإلاخللِت باإلاشغوق بصىعة صاصُت  -  . بطا 

. وحىص ؾَى ألحل البُم ؤو صلُل ًاثضة للمشغوق لالؾخلما٘ الضازلي  - 

. وحىص هُت ؤُٓضة إلجمام اإلاشغوق واؾخلماله الضازلي ؤو بُله  - 

ٔاهذ جلٗ الىٌِاث طاث الصلت بلملُاث هىكُت مؿخِبلُت جىؼىي كلى خـىؾ ٓبيرة لخدُِّ مغصوصًت    -  بطا 

. شاملت

خم خؿاب ؤُؿاغ ؤلاهخالْ للخثبُخاث  ّ الخٖالٍُ اإلاباشغة اإلاخللِت بها، ٍو ت ًو وحسجل في خؿاباث الشٓغ

ّ اإلاضة اإلاِضعة ت ًو . اإلالىٍى

ت وطلٗ بين ؾىتي    2016 -2015اإلاالخف ؤن هىالٗ جؼىع للخثبُخاث اإلالىٍى

غ الؿىىي ًخم الاكتراي بالخثبُخاث بخٖلٌت الاُخىاء مظاًا بليها ٔل : الحثبيحات العينية- خؿب ما وعص في الخٍِغ

ل  ت اللىصغ لالؾخلما٘، مثال الغؾىم اإلاضًىكت والظغاثب هير اإلاؿترحلت ٔو الخٖالٍُ التي حؿمذ بجاهٍؼ

. الخٖالٍُ اإلاباشغة

ض جم جبُان حمُم اإلاباصت اإلاخللِت بخجمُم ؤو ًصل اللىاصغ اإلاٖىهت للخثبُذ :    ُو

بإهه جضعج ُؼم الوُاع وملضاث الصُاهت في الحؿاباث كلى شٖل جثبُخاث كىضما ًٖىن اؾخلمالها مغجبؽ   - 

لؼم الُٕان اؾخسضامها ألٓثر مً ؾىت مالُت واخضة . بخثبِخاث كُيُت ؤزغي َو

. اللىاصغ طاث الُِمت الظلٌُت ال جضعج في الحؿاباث في شٖل جثبُخاث بل حلخبر ٓمؿتهلٖاث الؿىت اإلاالُت  - 
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ٔان باإلمٖان ًٗ ألاصل بلى مٖىهاث طاث ُُمت وملجى وجسخلٍ في مضص الاهخٌاق بها وفي وجاثغ اإلاىاًم   -  بطا 

ٔإصل مؿخِل ُاثم بظاجه سجل ٔل مٖىن  غها، ًُُِم َو . ؤلاُخصاصًت التي جًى

. جٖالٍُ الخٌُٕٗ الىاحبت كىض اهتهاء مضة خُاة ألاصل جظاي بلى جٖلٌت بهخاج الخثبُذ اإلالجي  - 

. الخٖالٍُ اإلاغجبؼت بالبِئت وألامً ًخم اكخباعها ٓخثبُخاث كُيُت  - 

ُباث الاؾخسغاج، شبٖاث  ت ألازغي والتي جخٖىن مً آلاباع وجٓغ    وؤًظا ُض جم جبُان مٖىهاث الخثبُخاث اإلالىٍى

ل ُباث اإلالالجت والخدٍى . الىِل، جٓغ

ش شغائها بؿلغ شغائها مظاًا بلُه : الحثبيحات املالية- ت ؾىهاػغاْ ألاص٘ى اإلاالُت بخاٍع جضعج في الحؿاباث لشٓغ

ٍ البىُٕت وهيرها ٍ اإلاغجبؼت بلملُت الشغاء مثل الغؾىم هير اإلاؿترحلت، واإلاصاٍع . ٔل اإلاصاٍع

. مخىؾؼت
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: الخاثمة

بلضما اؾخلغطىا ؤهم الخؼىاث للُِام بمهمت اإلاغاحلت في اإلااؾؿت والخاصت بدؿاباث الخثبُخاث اللُيُت 

ٔان هظا مً زال٘ اؾخلغاض الجاهب الىـغي الظي جىا٘و صعاؾت جؼبُُِت  ت مىطىق صعاؾدىا، خُث  واإلالىٍى

ظا اؾخسالص ألاهضاي مً هظه اللملُت، اؾخسلصىا ما ًلي : لخضُُّ الحؿاباث ٓو

ت للحغص كلى ؾالمت الدسجُل املحاؾبي لهظه اللىاصغ  خخمُت الُِام بلملُت اإلاغاحلت للخثبُخاث اللُيُت واإلالىٍى

. وطمان ؤلاؾخوال٘ ألامثل لها

 كلى مؿاًغة الخؼىعاث الحاصلت في مهىت اإلاغاحلت باإلكخماص كلى  GP1/Zحؿهغ ماؾؿت ؾىهاػغاْ ًغق 

ظا الؼَغ اإلاثلى إلاؼاولتها . الخِىُاث الحضًثت للمهىت ٓو

اهتهاج الىـام املحاؾبي اإلاالي الجضًض والخويراث الحاصلت ازغه كلى مهىت اإلاغاحلت وطلٗ إلاىآبت الخويراث في املجا٘ 

.   ؤلاُخصاصي اللالمي وطمان ؤٓثر وؿبت لخدُِّ ؤهضاي اإلااؾؿت
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ت ظهس لىا حلُا ألاهمُت الكبيرة التي     مً خالل دزاسدىا ملىطىع الخدكُم املخاسبي للخثبُخاث العُيُت واملعىٍى

جمىدها املؤسساث لخماًت ممخلكاث وخلىكها خصىصا مع كبر حجمها وحشعبها، وذلك خفاظا على بلائها 

واسخمسازها هرا ما أدي إلى طسوزة وطع هظام فعال، وكفُل بدماًت خلىق هره املؤسساث ومجهىداتها مً شتى 

ظمً سير عملُاتها وسالمت العملُاث  أعمال الخالعب وإلاهمال ٍو

 املخاسبُت والىزائم املالُت مً خاالث ألاخطاء والغش والتزوٍس هرا الىظام ٌعخمد على جىظُم حُد، وجلسُم    

ت مؤهلت وأدواث زكابُت  بىاًء ملخخلف الىظائف وجددًد للمسؤولُاث، وعلى هظام مداسبي سلُم وعىاصس بشٍس

. مالئمت

   مً خالل هرا البدث خاولىا إبساش الجىاهب العامت املخعللت بالخدكُم املخاسبي خُث وحدها أهه حد طسوزي في 

املؤسساث كىن أهه ًخظمً كل امللاًِس وألادواث التي جظمً لإلدازة العلُا جدلُم عدة أهداف جخمثل في خماًت 

أصىلها واملخافظت عليها طد ألاخطاز وطمان دكت البُاهاث املخاسبُت واملالُت، بدُث ًمكً إلاعخماد عليها 

س وكرا طمان إلاسخخدام الاكخصادي الكفء ملىازدها  وإلاسخجابت للسُاساث املىطىعُت مً خالل إعداد جلاٍز

. مً خالل ججىب إلاسساف واللصىز والخبرًس في اسخخدامها

ع الري شهده الخدكُم املخاسبي على مسخىي الىظائف خىل له جبىأ مكاهت هامت على     كما أن الخطىز السَس

الصعُد الدولي، هظسا للخاحت إلُه التي كابلذ الخىسع الاكخصادي وعىامل الاسدثماز الخدًثت، فكان البد مً 

جىخُد الظىابط كمكمل لهره الخىائج وكرا بغُت جىخُد املمازساث التي ًخدلم بفظلها جللُص فجىة الخىكعاث 

واسخفادة ألاطساف ذوي الخطىز املخدود أو املعدوم في املهىت مً هظساتها املخلدمت، فكاهذ هره الظىابط السبُل 

للعدًد مً دول العالم للسقي باملهىت مدلُا والخىحه هدى الخىافم الري ٌعطيها دفعت وسبُت لخدلُم مساعيها 

الخىسعُت باإلطافت إلى اخخصاز عاملي الىكذ والجهد على الشسكاث وألن بلاء املؤسست مخعلم بما جملكه مً 

أصىل خاصت منها الخثبُخاث عمىما فئن اللُام بعملُت الخدكُم املخاسبي للخثبُخاث ٌسخىحب اللُام بدزاست 

. دكُلت حشمل حمُع الجىاهب املخُطت بالخثبُخاث وكل املؤشساث التي جؤزس فيها بشكل مباشس أو غير مباشس

: إلاستناجات

جم الخأكُد على صخت الفسطُت املخمثلت في أن الخدكُم فدص اهخلادي مخطط ًلىم به شخص : الفرضية ألاولى

مسخلل للخأكد مً صخت ومصداكُت املعلىماث املالُت امللدمت مً طسف املؤسست وكرا الىظام املخاسبي املالي 

. وكرا الىظام املخاسبي املالي ومً معاًير إلاسخلاللُت

لت، جفىق السىت :" الفرضية الثانية الخثبُخاث جلك ألاصىل التي جفسض أن جبلى في خىشة املؤسست لفترة طٍى

" الىاخدة وجخم عملُت حسجُلها وجلُُمها خسب الىظام املخاسبي املالي التي حعكس الشفافُت للعملُاث املخاسبُت

جم الخأكُد على صختها في الجاهب الىظسي مً خالل ما حاء به الىظام املخاسبي املالي  فُما ًخص الخثبُخاث، كما 

أن هرا الىظام ًلترح خلىل جلىُت للدسجُل والخلُُم املخاسبي للعملُاث التي لم ٌعالجها املخطط املخاسبي 

ت مً مصداكُت  لدم شفافُت وزلت أكثر للخساباث واملعلىماث املالُت، ألامس الري مً شأهه الخلٍى الىطني ٍو

مكنها مً جدسين جىظُمها الداخلي وحىدة اجصاالتها مع ألاطساف املعىُين باملعلىمت املالُت . املؤسساث ٍو
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هره الفسطُت املخمثلت سعي الخدكُم املخاسبي للخأكُد على صخت  على صخت الخأكُد: الفرضية الثالثة

املعلىماث املالُت امللدمت مً عملُت املخاسبت لُعكس صىزة صادكت عً الىطعُت املالُت وممخلكاث املؤسست 

. وهجاعتها

:  النتائج

:    مً خالل هرا البدث جمكىا مً الخسوج بعدة هخائج خىل هرا املىطىع وهي

. الخدكُم املخاسبي حاء بىاًء على الدجت إلُه وجطىزه كان بالخىاشي مع الخطىز إلاكخصادي- 

حعخبر عملُت املعالجت املخاسبُت في املؤسساث إلاكخصادًت أداة زئِسُت ملعسفت ما ًجسي داخلها وإعطاء صىزة - 

. دكُلت لكل املهخمين بشؤونها داخلُا وخازحُا

املعالجت املخاسبُت ججسد ألاخدار الاكخصادًت الىاكعت في املؤسست خُث أن لكل خدر اكخصادي أو عىصس - 

مً عىاصس مىحىداث املؤسست معُاز مداسبي دولي ٌعالجه خاصت هرا الخىخُد املعالجاث املخاسبُت الدولُت 

 38 ألاصىل الثابخت العُيُت واملعُاز 16خاصت بىحىد الشسكاث املخعددة الجيسُاث، فلد عالج املعُاز زكم 

ت . ألاصىل الثابخت املعىٍى

: التوصيات

. طسوزة وحىد دلُل دكُم لخىخُد كافت الدسجُالث املخاسبُت على مسخىي كافت فسوع املؤسست- 

م جىطُذ أهمُت الىظام املخاسبي املالي-  . جأهُل املؤسساث إلاكخصادًت الىطىُت عً طٍس

(. SCF)كُام املؤسساث بئحساء جسبصاث ملخاسبيها عً جلىُاث املخاسبت وفم الىظام املخاسبي املالي - 

. طسوزة مساكبت الدسجُل املخاسبي للخثبُخاث التي جلىم بها املؤسست- 

. دعم آلُت إلافصاح عً العملُاث التي جلىم بها املؤسست- 

. جىفير هظام معلىماث ًخميز بالشفافُت واملصداكُت- 
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 واملخعلق بمهً الخبير املحاضب ومحافظ الحطاباث 2010 حىان 29 املؤرخ في 01-10القاهىن رقم  (33
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 .2011حامعت ورقلت، 
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36) Bernard  Germond , Audit  Financier  Guide  pour  l’audit de  l’information  Financère des 
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:  امللخص

   جعحبر عملية الحدكيم املحاسبي عملية منهجية منظمة ثحضمن مجمىعة من إلاجساءات املححابعة واملخططة 

جيدا ًحكمها إطاز نظسي ثابد ًحمثل في مجمىعة من ألاهداف واملعاًير املحفم عليها، وهره املعاًير هي مسحىيات 

مهنية لضمان التزام املدكم ووفائه بمسؤوليحه املهنية في كبىل الحكليف وثخطيط وثنفير أعمال الحدكيم وإعداد 

. الحلسيس بكفاءة

من خالل هره الدزاسة سنحطسق إلى .   وبالحالي تهدف هره الدزاسة إلى الحطسق للحدكيم املحاسبي للحثبيحات

الحدكيم املحاسبي ومعاًيره وفسضه، وكيفية معالجة الحثبيحات وفم النظام املحاسبي املالي من خالل الخسجيل 

 .املحاسبي لها وثلييمها، مدعمين ذلك بدزاسة حالة

:  الكلمات املفحاحية

الحدكيم املحاسبي، الحثبيحات العينية، الحثبيحات املعنىية 

  L’audit de comptes est une opération méthodique et bien organisée, qui compte un ensemble de 

procédures successives et bien planifiée, aussi obéit –il à un cadre théorique précis. L’audit a des 

objectifs et des normes reconnues. Ces normes s’effectuent à des niveaux approfondis et 

garantissent le professionnalisme et la crédibilité de l’auditeur pendant la réduction du rapport et 

enfin rédiger et exécution. 

Ainsi, cette étude vise à vérifier les installations comptables abordées. Grâce à cette étude, nous 

examinerons les normes de comptabilité et d'audit et appliquées, et comment gérer les installations 

conformément au système de comptabilité financière grâce à la comptabilité de l'enregistrement, 

l'évaluation. 

Les mots clés :  

Audit comptable, immobilisations corporelles, immobilisations incorporelles. 
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