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 :مقدمة غامة

   جخؾسض أفلب اإلاإطظاث في الىكذ الخاطس ئلى دزحت ؽالُت مً اإلاىافظت املخلُت والدولُت، هدُجت الخطىز 

الهاةل في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاؾلىماث والاجصاالث وهرلً الخقيراث الىبيرة اإلاإزسة في أهماط الاطتهالن وؤلاهخاج 

 .ألامس الري أدي ئلى جطىز هبير في أطالُب ؤلادازة والدظُير ومساخل صىؿ واجخاذ اجخاذ اللسازاث

وأمام الخطىز الىبير الري حشهده اإلاإطظاث الاكخصادًت في مجاٌ الؾالكاث الدولُت وجىطُؿ هطاق اإلابادالث    

ت وحشابىها حؾلها جخؾامل مؿ ؽدة أطساف مخخلفت وهُئاث لها مصالح بشيل مباشس أو شيل فير مباشس  الخجاٍز

في اإلاإطظت مما أوحب ؽلحها جبني وعُفت حدًدة داخل هُيلها الخىغُمي، حظمذ لها باباـل ول هإالء اإلاخؾاملين بيل 

وجظمً ألصـداب اإلاإطظـاث الخفـاظ ؽلـى أمـىالهم  الخطىزاث داخل اإلاإطظت وهرلً اليشاطاث التي جلىم بها،

اإلاظـدثمسة والاطخقالٌ ألامثل إلاىازدهم، والخد مً ألاخطاء املخاطبُت وزبما الخالؽبـاث وليي جلىم بهره اإلاهمت ؽلى 

س إلاً يهمهم ألامس  أهمل وحه، وحب أن جخمخؿ هره اإلاهمت بصفت الخُاد واإلاىطىؽُت في ئًصاٌ مخخلف الخلاٍز

وؽلى هرا ألاطاض وشأث مهىت الخدكُم إلاظاؽدة اإلاإطظت ؽلى جلبُت هره اإلاخطلباث، والخدلم مً مدي مطابلت 

 .ؽىاصس هره اللىاةم اإلاالُت واإلاظدىداث والسجالث املخاطبُت للىاكؿ الفؾلي

 فغهىز ؽملُت جدكُم الخظاباث التي ًلىم بها شخص مدترف مداًد ومظخلل وخازجي دلُل ًطمئن أصخاب    

ألامىاٌ ؽً هدُجت ما اطدثمسوه، فاذا وان هدف اإلادكم الخازجي هى ئؽطاء زأي مداًد مدؽم بأدلت وكساةً ئزباث 

ؽً مدي شسؽُت وصدق الخظاباث الري ًىظب اإلاؾلىماث املخاطبُت اللىة اللاهىهُت، فاملجاالث اإلاخؾددة 

واإلادشؾبت أفسشث حؾدد في أهىاؼ وأهداف ؽملُت جدكُم الخظاباث لخصل ئلى مجاٌ الخظاباث الخخامُت وؽىاصس 

اإلاسهص اإلاالي مً أصٌى وخصىم التي جدزض مخخلف ألاوشطت والىعاةف في اإلاإطظت والتي تهدف ئلى جددًد 

 .وأطبابها والؾمل ؽلي زفؿ مظخىي ألاداء والىفاًت الاكخصادًت الاهدسافاث 

 وجخطـذ اإلاإطظـاث فـي ئطـاز هـره الخدـىالث الؾاإلاُـت الخـدود الجقسافُت ، فأصبدذ هىان شسواث مخؾددة    

الجيظُاث جيشط في بِئاث مخخلفت مً الؾالم ، وبسش ئشياٌ هبير ًخمثل في مدي زلت أصخاب اإلاإطظاث في 

أطلىب الخدكُم املخاطبي اإلاطبم في هـل بلـد مـً البلدان ذاث الؾالكت وهرا مدي هفاءة اللاةمين ؽلُه، خُث 

طؾذ الهُئاث ؤلاكلُمُت والدولُت للخدكُم وزاء جرلُل الفسوكاث بين ممازطت الخدكُم املخاطبي مـً دولت ئلى 

أخسي، ووان في ملدمت هره الهُئاث ؤلاجداد الدولي للمداطبين ممثال بلجىت الخـدكُم الدولُت وفيرها مً اللجان 

مخطلباث )اإلاىبثلت ؽىه، والتي اهخدث ئلى ئصداز حملت مً ؤلازشـاداث طـىاء فُمـا حؾلم باللاةمين بمهىت الخدكُم 

، أو بىطؿ أطـس لخطـىاث وئحساءاث الخدكُم حؾمل ؽلى جىخُد اإلامازطاث ممثلت  (الخؾلُم والخبرة ، الظلىن اإلانهي

 .في مؾاًير دولُت للخدكُم 
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: إشكالية البحث- 1

: مما طبم جبدو أهمُت طسح ؤلاشيالُت التي ًخىحب بدثها في هره اإلارهسة واإلاخمثلت في آلاحي

 إلى أي مدى ًمكن ملػاًير التدقيق الدولية ثحسين مخرجات التدقيق وإغطاء الضمان والثقة ملستخدمي  

القوائم املالية ؟ 

: ألاسئلة الفرغية- 2

 :لإلحابت ؽلى هره ؤلاشيالُت ، جم جلظُمها ئلى الدظاؤالث الفسؽُت الخالُت 

 ما مؾنى الخدكُم املخاطبي، وما هى ئطازه الؾام؟ 

 فُما ًخمثل مظمىن مؾاًير الخدكُم الدولُت؟ وفُما جىمً أهمُت جطبُم مؾاًير الخدكُم الدولُت؟ 

 ما مدي جطبُم مؾاًير الخدكُم الدولُت في الجصاةس؟ 

: فرضيات البحث- 3

 في طبُل ؤلاحابت ؽلى ؤلاشيالُت السةِظُت والدظاؤالث الفسؽُت الظابلت الرهس، باإلميان الاهطـالق 

 :مً الفسطُاث الخالُت 

  الخدكُم فدص اهخلادي مخطط ًلىم به شخص مظخلل للخأهد مً صخت ومصداكُت اإلاؾلىماث اإلاالُت

 اإلالدمت مً طسف اإلاإطظت وهرا الىغام املخاطبي مً مؾاًيره الاطخلاللُت؛

  حاءث مؾاًير الخدكُم الدولُت همىمل إلاشسوؼ الخدكُم الدولي فـي عـل اإلاخقُـساث الجدًـدة اإلاسجبطت

بالخدىالث ؤلاكخصادًت الؾاإلاُت لخللص مً حجم فجىة الخىكؾاث ، وحظـاؽد ؽلـى جخطـي الخبـاًً بـين 

 ممازطاث الخدكُم بين الدٌو املخخلفت؛

 الجصاةس ملصمت ؽلى جبني مؾاًير الخدكُم الدولُت. 

: دوافؼ اختيار املوضوع- 4

: لؾل اخخُازها للمىطىؼ ٌؾىد لجملت مً ألاطباب اإلاىطىؽُت والراجُت أهمها

 الخطىزاث التي حشهدها الجصاةس في عل جبىحها للمؾاًير الخدكُم الدولُت في الظيخين ألاخيرجين؛ 

 شؾىزها بأهمُت اإلاىطىؼ في عل كصىز مهىت الخدكُم في الجصاةس؛ 

 خلى الدزاطاث الظابلت مً مثل هره اإلاىاطُؿ ؛ 

  اإلاٌُى الصخص ي للطالب إلاىاطُؿ الخدكُم وزفبت مىه في ؤلاطالؼ ؽلى ول ما هى حدًـد فُمـا 
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 .ًخص اإلاىطىؼ 

: أهمية اختيار املوضوع- 5

جسحؿ أهمُت هره الدزاطت ئلى طبُؾت ألاهداف اإلاخىخاة مً ؽملُت جدكُم الخظاباث و ئلى أن اؽخماد اإلاإطظت    

ؽلى ؽملُت الخدكُم له آزاز ئًجابُت ؽلى الخؾامل مؿ كىاةمها اإلاالُت التي جبنى ؽلحها كسازاتها خُث أن الخدكُم هى 

صود مخخلف ألاطساف بمؾلىماث دكُلت وذاث  الظامً لشسؽُت ودكت وطالمت ما ًغهس ؽلي كىاةمها اإلاالُت ٍو

مصداكُت جمىً مً اجخاذ اللسازاث والسكابت ؽلى ألاداء، هما جسحؿ ألاهمُت هرلً ئلى مؾسفت هُفُت  وأهمُت جبني 

 .مؾاًير الخدكُم الدولُت

: أهداف املوضوع- 6

: مً ألاهداف التي حظعى ئلحها الدزاطت 

 ئبساش الدوز الري ًلؾبه الخدكُم املخاطبي في فشل أو هجاح اإلاإطظت مً جدلُم أهدافها؛ 

  مداولت ئبساش الفاةدة مً طً مؾاًير دولُت للخدكُم املخاطبي ؛ 

 ل الخدكُم ؛  مؾسفت القاًت مً الخىحه هدى جدٍو

 س مدكم الخظاباث خٌى صخت ومصداكُت مؾلىماث اإلاإطظت  .مؾسفت هُفُت ئؽداد جلٍس

 :مىهج البحث- 7

لـت الاطخيباطُت،     لإلحابت ؽلى الدظاؤالث اإلاطسوخت ، اطخدعى ئؽدادها للبدث جبني اإلاىهج الاطـخداللي بالطٍس

خُت الخـي شـهدتها مهىت الخدكُم املخاطبي وهرا مساخل  خُت مً خالٌ طسد الخطىزاث الخاٍز فاؽخمدها ألاداة الخاٍز

بلىفها ؤلاطاز الدولي فظال ؽً مساخل صدوز مؾـاًير الخـدكُم، واجباؼ اإلاىهج الىصفي مً خالٌ ؽسض ماهُت 

 .الخدكُم ومظمىن مؾاًير الخدكُم الدولُت هرا فُما ًخص الفصلين ألاٌو والثاوي

ذ بمىخب مدافػ     هما اؽخمدها ؽلى اإلاىهج الخدلُلي في الفصل الثالث مً خالٌ الدزاطت اإلاُداهُت التي أحٍس

. الخظاباث

 :الدراسات السابقة- 08

هىان الؾدًد مً الدزاطاث ؽلى اإلاظخىي الىطني التي جىاولذ مىطىؼ الخدكُم، وفي خدود ؽلم الباخث فان    

 :الدزاطاث التي جىاولذ مىاطُؿ مؾاًير الخدكُم الدولُت وهرا الجاهب الدولي للخـدكُم واهـذ الدزاطاث الخالُت 
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  صدًلي مظؾىد ، هدى ئطاز مخيامل للمساحؾت اإلاالُت فـي الجصاةـس ؽلـى طـىء الخجـازب الدولُت، أطسوخت

  .2010دهخىزاه، ولُت الؾلىم الاكخصادًت وؽلىم الدظُير، حامؾت الجصاةس، 

       جدوز ئشيالُت البدث خٌى وىن ئزطاء ئطاز مسحعي للمساحؾت اإلاالُت في الجصاةس ؽلـى طـىء الخجازب الدولُت            

.        هفُل بظبط اإلامازطت اإلاُداهُت للمساحؾين وؤلاحابت ؽً الاخخُاحاث اإلاؾبر ؽجها مـً كبل ألاطساف املخخلفت

، وجىاٌو في          كظم الباخث اإلاىطىؼ ئلى خمظت فصٌى ، فخطسق للخأصُل الؾلمـي للمساحؾـت فـي الفصـل ألاٌو

     الفصل الثاوي الخىصُل الفؾاٌ في عل مخاطس اإلاساحؾت، أما الفصل الثالث فؾـالج  فُه الظبط ؤلاحساتي 

لفجىة الخىكؾاث بِىما وان الفصل السابؿ لؾـسض الخجـازب الدولُـت للمساحؾـت اإلاالُت، وفي الفصل الخامع اؽخمد 

 .جىشَؿ  وجدلُل هخاةج اطخبُاهين في مداولـت مىـه لخصـىز ئطـاز اإلاساحؾت اإلاالُت في الجصاةس

     لؾل مً بين أهم الىخاةج التي جىصل ئلحها الباخث، أن اإلاىغماث الدولُت للمساحؾت جـدؽى ا ئلـى طسوزة مىافلت    

ت بين        واوسجام اإلاساحؾت الىطىُت للخىححهاث وكُىد الؾمل دولُـا ، بقُـت الظـماح بـاحساء اإلالازباث الظسوٍز

، خاصت في عل كُد وشاط الشسواث اإلاخؾددة     هخاةج اإلاساحؾت ؽلى اإلاظخىي الىطني و هخاةجها ؽلى مظخىي الدٌو

.       الجيظُاث والدظؾير الدولي لهره الشسواث والاهفخـاح الاكخصـادي الدولي 

  خالت )محي الدًً مدمىد ؽمس، مساحؾت الخظاباث بين اإلاؾاًير الؾامت و اإلاؾاًير الدولُت، دزاطـت ملازهت 

  .2008، مرهسة ملدمت طمً مخطلباث هُل شهادة اإلااحظخير، اإلاسهـص الجـامعي باإلادًت،  (الجصاةس

         جدوز ئشيالُت البدث خٌى مىكؿ مؾاًير اإلاساحؾت اإلاخؾازف ؽلحها مً اإلاؾاًير الدولُت وجأزيرهـا ؽلى هغام   

 .          اإلاساحؾت في الجصاةس

     كظم الباخـث اإلاىطـىؼ ئلـى زـالر فصـٌى ، فىـان الفصـل ألاٌو همـدخل مفـاهُمي للمساحؾت ، وجطسق في    

     الفصل الثاوي إلاؾاًير اإلاساحؾت اإلاخؾازف ؽلحها ومؾاًير اإلاساحؾت الدولُت مـؿ ملازهت بين الازىين ، أما الفصل     

 .      الثالث فخىاٌو فُه ئطلاط للمؾاًير الؾامت ؽلى اإلاؾاًير الدولُت 

      أهم ما جىصل ئلُه الباخث ، أن هجاح اإلاساحؿ في جأدًت أدوازه والخلىص ئلـى آزاةـه الفىُـت املخاًدة ، ًخىكف  

 .      ؽلى الفهم الؾمُم لإلطاز الىغسي والخطبُلي للمساحؾت ، وهرا باالؽخماد ؽلى مؾـاًير اإلاساحؾت الدولُت 

   ؽصه ألاشهس ، ؽسض ومساحؾت اللىاةم اإلاالُـت فـي عـل مؾـاًير املخاطـبت واإلاساحؾـت الدولُت ، مرهسة ملدمت

  .2009طمً مخطلباث هُل شهادة اإلااحظخير ، حامؾت طؾد دخلب بالبلُدة ، 
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          جدوز ئشيالُت البدث خٌى وىن ؽسض ومساحؾت اللىاةم اإلاالُت للىغام املخاطبي اإلاالي مؾدة في 

 .        عل مؾاًير املخاطبت واإلاساحؾت الدولُت 

         كظم الباخث اإلاىطىؼ ئلى أزبؿ فصٌى ، فظمً الفصل ألاٌو مفاهُم ؽامـت خـٌى املخاطـبت واإلاساحؾت ،   

         وؽالج في الفصل الثاوي ؽسض اللىاةم اإلاالُت وفم اإلاؾاًير الدولُت، أما الفصـل الثالـث فخطسق فُه ئلى 

مساحؾت  

 .     اللىاةم اإلاالُت وفم مؾاًير اإلاساحؾت الدولُت ، بِىما جىاٌو الىغـام املخاطـبي اإلاالي في الفصل السابؿ 

      أهم ما جىصل ئلُه الباخث في هره الدزاطت أن مؾاًير املخاطـبت واإلاساحؾـت الدولُـت جلـسب اإلامازطاث الدولُت     

.       وحصجؿ الاطدثمازاث ألاحىبُت 

: مىهجية  الدراسة- 9

بقسض جدصُل الهدف مً الدزاطت باإلحابت ؽلى الدظاؤالث اإلاطسوخت ، ومً خـالٌ مداولـت ؤلاخاطت بجمُؿ 

، وخاجمت: حىاهب البدث ، اؽخمدها خطت هُيلها  . ملدمت، وزالر فصٌى

 .إلاطار الىظري للتدقيق املحاسبي: الفصل ألاول 

 : جم جظمين هرا الفصل زالر مباخث زةِظُت 

  ًفيان اإلابدث ألاٌو ؽبازة ؽً مدخل مفاهُمي للخدكُم املخاطبي ، بالخطسق ملخخلف حىاهبه مـ 

خي ، مفهىمه ، أهمُخه وأهدافه ، باإلطافت ئلى أهىاؽه؛          جطىزه الخاٍز

  هما حؾسطىا في اإلابدث الثاوي ئلى فسوض الخدكُم، مؾاًير الخدكُم اإلاخؾازف ؽلحها، باإلطافت 

        ئلى التزاماث اإلادكم، مً خالٌ ما له مً خلىق وما ؽلُه مً واحباث؛

  فلد اشخمل ؽلى أهم الخطىاث التي ًخىحـب - مظاز جىفُر ؽملُت الخدكُم- أما اإلابدث الثالث ، 

       ؽلى اإلادكم أخرها بؾين الاؽخباز لدي أداةـه إلاهامـه ، مـً كبـٌى اإلاهمـت وجخطـُط ؽملُـت الخدكُم ،  

س الجهاتي  .      مسوزا بخلُُم هغام السكابت الداخلُت وخصىله ؽلى أدلت ؤلازباث ، ووصـىال ئلـى مسخلـت ئؽداد الخلٍس

 .غرض مػاًير التدقيق الدولية: الفصل الثاوي  

: جم جظمين هرا الفصل زالر مباخث زةِظُت حشيل في مجملها مؾاًير الخدكُم الدولُت
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  اإلابدث ألاٌو والري جظمً جبني مؾایير الخدكیم الدولیت ، فخم الخطسق فحها ئلى هیفیت صدوز مؾایير

الخدكیم الدولیت ، أهمُتها ، وأهم الاهخلاداث اإلاىحهت لها ، باإلطافت ئلى ؽالكتها مؾاًير املخاطبت الدولُت 

. 

  وجم الخطسق في اإلابدث الثاوي ئلى مؾاًير مبـادب، مظـإولُاث، وجخطـُط وعُفـت الخـدكُم املخاطبي، في

. خين جىاٌو اإلابدث الثالث مؾاًير ؤلازباث في الخدكُم املخاطبي

. دراسة ميداهية بمكتب محافظ الحسابات: الفصل الثالث

جظمً هرا الفصل زالر مبدث، فُم ًخص اإلابدث ألاٌو الخؾٍسف بمهىت مدافػ الخظاباث، والثاوي مهىت 

س الجهاتي ملخافػ الخظاباث  .مدافػ الخظاباث في عل مؾاًير الخدكُم الدولُت، واإلابدث الثالث ئؽداد الخلٍس
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:لثمهيد

ـب وحسجُل  ًبضأ ٖمل اإلاض٤٢ مً خُض ًيخهي ٖمل املخاؾب ، ٞبٗض اهتهاء املخاؾب مـً ججمُـ٘ وجبٍى

اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالٗملُاث الىاججت ًٖ وكاٍ اإلاؤؾؿت ، ًأحي صوع اإلاض٤٢ في الخ٨ـم ٖلـى مضي 

  .ؾالمت هظه الٗملُاث وزلىها مً ألازُاء وعبما الخالٖباث

اث ،  أزظث مهىت الخض٤ُ٢ خحزا ٦بحرا مً الاهخمام في و٢خىا هظا ، هٓغا إلاا لها مً أصواع ٖلـى ٖـضة مؿخٍى

ب ٧ان ًىٓغ إليها ٖلى أنهـا مهىـت ج٨دؿـب بـاإلاغان ٣ِٞ ، إال أنها وبد٨م  م مً أهه ختى و٢ذ ٢ٍغ ٞٗلى الٚغ

حكٗبها ٦ىدُجت لخىؾ٘ اليكاٍ الا٢خهاصي و٦بر حجم اإلاؤؾؿاث جؼاًضث الخاظـت إليها ، و٧ان ال بض 

مً إَاع هٓغي ًد٨مها ، ٞأنضعث مسخل٠ الهُئاث الخ٩ىمُت واإلاهىُت وألا٧اصًمُـت ظملت مً اإلاٟاهُم 

  . وألاهضاٝ واإلاٗاًحر مداولت منها خهغ الجاهب الىٓغي ٞيها

لضعاؾت أ٦ثر جٟهُل ، واهُال٢ا مما ؾب٤ ، ؾىداو٫ في هظا الٟهل الخُـغ١ لإلَـاع الىٓـغي إلاهىت 

: الخض٤ُ٢ ، و٢ؿمىاه في ؾبُل طل٪ إلى زالر مباخض

  مضزل مٟاهُمي للخض٤ُ٢ املخاؾبي: اإلابدض ألاو٫.   

 ٞغوى ومٗاًحر الخض٤ُ٢ والتزاماث اإلاض٤٢: اإلابدض الشاوي.  

 ل.مؿاع جىُٟظ ٖملُت الخض٤ُ٢: اإلابدض الشالض
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.لمدخصلملاهيميلالتدكيمل ملحاسبي:ل املبحل ألاول

جأزغث مهىت الخض٤ُ٢ املخاؾبي بمسخل٠ الٓغوٝ التي ٖاٌكتها ٖلى مغ الٗهىع وبخُىع الخُـاة 

الاظخماُٖت والا٢خهاصًت ، واإلاخدب٘ للخُىعاث التي قهضتها ًم٨ىه أن ًالخٔ حجم الاهخمام اإلاتزاًض 

الظي خًِذ به ، هٓغا للضوع ال٨بحر الظي لٗبخه وجلٗبه في جد٤ُ٣ الخ٣ضم والىمى ل٩ل الىخـضاث 

. الا٢خهـاصًت واملجخم٘ 

خي للخـض٤ُ٢ ، مٟهىمـه ، أهمُخـه وأهضاٞه . ٦خدلُل إلاا ؾب٤ ؾيخُغ١ في هظا اإلابدض إلى الخُىع الخاٍع

.ل اتملورل اتاريخيلالتدكيمل:ل املللل ألاول

حؿخمض مهىت الخض٤ُ٢ وكأتها مً خاظت ؤلاوؿان إلى الخد٤٣ مً صخت البُاهاث املخاؾبُت التي ٌٗخمض 

ٖليها في إجساط ٢غاعاجه ، والخأ٦ض مً مُاب٣ت جل٪ البُاهاث للىا٢٘ ، و ٢ض ْهغث هظه الخاظت أوال لـضي 

حن والُىهان ٧اهـذ حؿـخسضم  سُت ٖلى أن خ٩ىماث ٢ضماء اإلاهٍغ الخ٩ىماث ، خُض جض٫ الىزاب٤ الخاٍع

و ٧ان اإلاض٤٢ و٢تها ٌؿخم٘ إلى ال٣ُـىص اإلاشبخـت با لـضٞاجغ . اإلاض٣٢حن للخأ٦ض مً صخت الخؿاباث الٗامت 

مكخ٣ت مً ال٩لمت  Audit و ه٨ظا هجض أن ٧لمت جض٤ُ٢. والسجالث ، للى٢ٝى ٖلى مضي صختها

  .1، و مٗىاها ٌؿخم٘ Audireالالجُيُـت 

 م1500 الترةلمنل اعفزل الدًملحتىلسىةل:  

ما ٌٗٝغ ًٖ املخاؾبت في هظه الٟترة أنها ٧اهذ م٣خهغة ٖلـى الىخـضاث الخ٩ىمُـت و ٦ـظا اإلاكغوٖاث 

الٗابلُت ، و ٧ان الهضٝ مً زاللها هى الىنى٫ إلى الض٢ت ، و مى٘ خضور أي جالٖـب أو ٚل بالضٞاجغ 

و٧ان اإلاض٤٢ زال٫ هظه الٟترة ٨ًخٟي باالؾخمإ للخؿاباث التي ٧اهـذ جخلـى ٖلُه  ٖلى أن  . املخاؾبُت

 2 .٠٣ً ٖلى مضي صخت هظه اإلاٗلىماث بىاء ٖلى ججغبخه

 م1850لحتىل1500 الترةلمنل :  

لم ًخٛحر هضٝ الخض٤ُ٢ زال٫ هظه الٟترة ًٖ الٟترة الؿاب٣ت، إط ا٢خهـغ ٖلـى ا٦دكـاٝ الٛـل 

ٚحر أنها قهضث ما ٌؿمى باهٟها٫ اإلال٨ُت ، وهى مـا ػاص مً . والخالٖب و التزوٍغ في الضٞاجغ املخاؾبُت 

م طل٪ ب٣ُذ مماعؾت الخض٤ُ٢ بهٟت جٟهُلُت   .الخاظت إلى اإلاض٣٢حن ، و ٚع

 ل : م1905لحتىل1850 الترةلمنل

قهضث هظه الٟترة ْهىع قغ٧اث اإلاؿاهمت ال٨بحرة جؼامىا م٘ الشـىعة الهـىاُٖت ٞـي اإلامل٨ـت اإلاخدضة، 

وبالخالي الاهٟها٫ الخام بحن اإلاال٥ وؤلاصاعة ، ما ػاص مً إلخاح اإلاؿاهمحن في الُلـب ٖلـى اإلاض٣٢حن 

ُـاوي ؾـىت . خٟاْا ٖلى أمىالهم اإلاؿدشمغة  ؼػ طلـ٪ نـضوع ٢ـاهىن الكـغ٧اث البًر  ، الظي أوظب 1862ٖو

. ٖلى قغ٧اث اإلاؿاهمت جض٤ُ٢ خؿاباتها مً ٢بل مض٤٢ مؿخ٣ل

                                                           
ت والٗملُت) زالض أمحن ٖبض هللاا، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث - 1 ،     2000، الُبٗت ألاولى، صاع وابل لليكغ، ألاعصن،  (الىاخُت الىٍٓغ

  .17،18م م
. 14، م1996إصَعـ ٖبض الؿالم اقدُىي، اإلاغاظٗت مٗاًحر وإظغاءاث، الُبٗت الغابٗت، صاع النهًت الٗغبُت، لبىان، - 2
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 ملإلىلًومىالهذ 1905 الترةلمنل:  

خماص ٖلى هٓام الغ٢ابـت الضازلُـت بضعظت  أهم ما محز هظه الٟترة هى ْهىع الكغ٧اث ال٨بري و٦ظا الٖا

٤ أؾاؽ ٖلمي . ٦بحرة في ٖملُت الخض٤ُ٢ ، باإلياٞت إلى اؾخٗما٫ أؾلىب الُٗىاث ؤلاخهابُت ٞو

أما ُٞما ًسو الهضٝ مً ٖملُت الخض٤ُ٢ ، ٞلم ٌٗض ا٦دكاٝ الٛل والخُأ ، ٞا٦دكاٝ مشـل هـظه  

غ اإلاض٤٢ اإلاؿخ٣ل و املخاًض  الخاالث هى مً مؿؤولُت ؤلاصاعة، بل إن ٚغى الخض٤ُ٢ الغبِس ي هى ج٣ٍغ

 .1ُٞما إطا ٧اهذ البُاهاث املخاؾبُت جبحن ٖضالت اإلاغ٦ؼ اإلاالي

:للملهومل اتدكيمل:ل املللل اثاوي

غاٝ  ٠ الخـض٤ُ٢ ، وهـظا بـازخالٝ الهُئـاث وألَا ل٣ض حٗضصث الجىاهب التي جم الخُغ١ إليها في حٗـاٍع

م الازخالٝ الك٨لي بحن هظه اإلاٟاهُم ، إال أنهـا جهـب ٞـي هٟــ الهضٝ. الهاصعة ٖنها و هظ٦غ أهم . و ٚع

  :يهظه الخٗاٍع٠ ُٞما ًل

٨ُت-1 الخض٤ُ٢ هى ٖملُت مىٓمت ومىهجُت لجم٘ " :للخض٤ُ٢ ٦ما ًلي ظاء حٍٗغ٠ ظمُٗت املخاؾبت ألامٍغ

وج٣ُُم ألاصلت وال٣غابً بك٩ل مىيىعي ، التي جخٗل٤ بيخـابج ألاوكُت وألاخضار ؤلا٢خهاصًت ، وطل٪                                                  

غاٝ اإلاٗىُت بيخابج  لخدضًض مضي الخىا٤ٞ والخُـاب٤ بـحن هـظه الىخـابج واإلاٗـاًحر اإلا٣غعة وجبلُٜ ألَا

  "2اإلاغاظٗت

٨ُحن الخض٤ُ٢ املخاؾبي ٖلى أهه-2 إظـغاءاث مىٓمـت ألظـل الخهى٫ : " ٦ما ٖٝغ إجداص املخاؾبحن ألامٍغ

ُت ،  ٖلى ألاصلت اإلاخٗل٣ت باإل٢غاعاث أو باألعنضة ؤلا٢خهاصًت وألاخـضار ، و ج٣ُُمهـا بهـىعة مىيٖى

 3 " اإلاؿخُٟضًً لخدضًض صعظت الٗال٢ت بحن هظه ؤلا٢ـغاعاث و م٣ُـاؽ مٗـحن ، وإًهـا٫ الىخـابج إلـى

٠ الؿاب٣ت أنها ع٦ؼث ٖلى زالر ه٣اٍ أؾاؾُت هي : ٦ما هالخٔ مً الخٗاٍع

٣ًهض به ٞدو البُاهاث والسجالث ، للخأ٦ض مـً نـدت وؾـالمت الٗملُـاث الخـي جـم حسجُلها  :  البص 

بها ، أي ٞدو ال٣ُاؽ ال٨مي أو الى٣ضي لألخضار ؤلا٢خهاصًت الخانت بيكـاٍ  ، جدلُلها ، وجبٍى

 .ةاإلاؤؾـ

ُت للىٓـام ؤلاصاعي ٦ـأصاة للخٗبُـغ  :  اتبليم  ٣ًهض به الخ٨م ٖلى مضي نالخُت هخابج ألاهٓمت الٟٖغ

لى مضي جمشُل اإلاغ٦ؼ اإلاالي للىيُٗت الخ٣ُ٣ُت للمؤؾؿت في ٞخـغة ػمىُـت  الؿلُم لىا٢٘ اإلاؤؾؿت ، ٖو

وكحر إلى أن الٟدو والخد٤ُ٣ ٖملُخان مترابُخان ، ًيخٓغ مً زاللهما جم٨حن اإلاض٤٢ مً إبـضاء  .مُٗىت

عأي ٞني مداًض ، ُٞما إطا ٧اهذ ٖملُت ال٣ُاؽ لألخضار ؤلا٢خهاصًت أصث إلى إو٩ٗاؽ نىعة نـدُدت 

 .وؾلُمت لىدُجت ومغ٦ؼ اإلاؤؾؿت الخ٣ُ٣ي

                                                           
ت والٗملُت، الُبٗت الشالشت، صاع وابل لليكغ، ألاعصن، - 1  .19، م2006هاصي الخمُمي، مضزل إلى الخض٤ُ٢ مً الىاخُت الىٍٓغ
ـت والخُبُـ٤، ال٨خـاب ألاو٫، -  2 ب ومغاظٗت اخمض خامض حجاط، ٦ما٫ الضًً ؾُٗض، اإلاغاظٗـت بـحن الىٍٓغ ولُم جىماؽ، امغؾىن هى٩ي، حٍٗغ

ش لليكغ، الؿٗىصًت،   .18 ، م1997صاع اإلاٍغ
ت، مجلت الباخض، الٗضص ألاو٫، ٧لُت الخ٣ى١ -  3 مؿٗىص نض٣ًي، صوع اإلاغاظٗت في إؾتراجُجُت الخأهُل ؤلاصاعي للمؤؾؿت الا٢خهاصًت الجؼابٍغ

 .65، م 2000والٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت وع٢لت، 
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غاٝ اإلاٗىُـت ، ؾـىاء  :  اتلزيز   غ ٣ًضم إلى ألَا ٣ًهض به بلىعة هخابج الٟدو والخد٤ُ٣ في ق٩ل ج٣ٍغ

غ هى الٗملُت ألازُـغة مـً الخـض٤ُ٢  ٧اهذ صازل اإلاؤؾؿت أو زاعظها ، ووؿخُُ٘ أن ه٣ى٫ بأن الخ٣ٍغ

ل1.وزمغجه

أهد فل اتدكيملألالأهميتهلل:ل املللل اثااح

:للأهد فل اتدكيم:ل الزرل ألاول

خي للخض٤ُ٢، ٣ٞض ناخب هظا الخُىع جُىع في ألاهضاٝ و٦ظا  ٦ما أؾلٟىا الظ٦غ في إَاع الخُىع الخاٍع

خماص ٖلى هٓام الغ٢ابت الضازلُـت  م٨ـً جىيُذ . ٖلى مؿخىي الخد٤٣ والٟدو ، إياٞت إلى صعظت الٖا ٍو

 : طل٪ مً زال٫ الجضو٫ الخالي

ل. اتملورل اتاريخيلألهد فل اتدكيم:ل01-01جدألاولركمل

أهميةل ازكابةل اد خليةللمستوىل اتبلملأألال البصل اهدفلمنل اتدكيملل الترةل

لمهمتلٚحرجٟهُلي ا٦دكاٝ الٛل والخُأ ل1850كملصل

ا٦دكاٝ الٛل والخُأ   ل1850-1905

و الازخالؽ 

لمهمتلٚحربٌٗ الازخباعاث جٟهُل مبضةي 

جدضًض ٖضالت اإلاغ٦ؼ اإلاالي ل1905-1933

وا٦دكاٝ الٛل والخُأ 

صعظت اهخمام بؿُُت ٞدو ازخباعي جٟهُلي   

جدضًض ٖضالت اإلاغ٦ؼ اإلاالي ل1933-1940

لوا٦دكاٝ الٛل والخُأ

بضاًت الاهخمام ازخباعي 

جدضًض ٖضالت اإلاغ٦ؼ اإلاالي ل1940-1960

لوا٦دكاٝ الٛل والخُأ

اهخمام ٢ىي وظىهغي لازخباعي 

مغا٢بت الخُِ، ج٣ُُم لحتىلآلانل1960

ما٫، جد٤ُ٣  هخابج ألٖا

اهُت الاظخماُٖت  الٞغ

حرها   ٚو

ت للبضء لازخباعي  أهمُت ظىهٍغ

بٗملُت الخض٤ُ٢ 

ت)ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت ، جض٤ُ٢ الخؿاباث اإلاٗانغ :  افدر  ، صاع اإلاؿحرة لليكغ، ل(الىاخُت الىٍٓغ

ل.18،م 2000ألاعصن، 

                                                           
 .21هاصي الخمُمي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م - 2 
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غ اإلاالُـت حٗبـغ بهىعة  ٖمىما ، ٞئن هضٝ جض٤ُ٢ الخؿاباث هى إُٖاء عأي ٞني مداًض ًٖ ٧ىن الخ٣اٍع

 1.ناص٢ت ًٖ اإلاغ٦ؼ اإلاالي وهخابج أٖما٫ الٟترة للمؤؾؿت مدل الخض٤ُ٢

خحن أؾاؾِخحن، الخ٣لُضًت، والخضًشت  ٦:2ما ًم٨ً جدضًض أهضاٝ الخض٤ُ٢ بمجمٖى

  : اتلليدًة  هد ف : ألاالأ

 ةرئيس ي أهد ف :

خماص ٖليها ؛  - الخد٤٣ مً صخت وص٢ت ونض١ البُاهاث املخاؾبُت اإلاشبخت بالضٞاجغ، ومضي الٖا

ت ًٖ مضي مُاب٣ت ال٣ىابم اإلاالُت للمغ٦ؼ اإلاالي -  .إبضاء عأي ٞني مداًض ٌؿدىض ٖلى أصلت ٢ٍى

 -فزعية أهد ف :

 ا٦دكاٝ ما ٢ض ًىظض بالضٞاجغ والسجالث مً أزُاء أو ٚل ؛ - 

 ج٣لُل ٞغم اعج٩اب ألازُاء والٛل، بىي٘ يىابِ وإظغاءاث جدى٫ صون طل٪ ؛- 

ت واجساط ال٣غاعاث خايغا أو مؿخ٣بال ؛  -  غ وعؾم الؿُاؾاث ؤلاصاٍع اٖخماص ؤلاصاعة ٖلُه في ج٣ٍغ

 َمأهت مؿخسضمي ال٣ىابم اإلاالُت وجم٨ُنهم مً اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت الؾدشماعاتهم ؛- 

بت ؛  -   مٗاوهت صابغة الًغابب في جدضًض مبلٜ الًٍغ

غ املخخلٟت وملء الاؾخماعاث للهُئاث الخ٩ىمُت إلاؿاٖضة اإلاض٤٢-  . ج٣ضًغ الخ٣اٍع

:  لحدًثة  هد ف : ثاهيا

ـغ١ مٗالجتها  مغا٢بت الخُِ ومخابٗت جىُٟظها ومضي جد٤ُ٣ ألاهضاٝ ، وجدضًض ؤلاهدغاٞاث وأؾـبابها َو

؛  

٣ا لألهضاٝ اإلاغؾىمت ؛-  ما٫ ٞو  ج٣ُُم هخابج ألٖا

٤ مى٘ ؤلاؾغاٝ في ظمُ٘ هىاحي اليكاٍ ؛ -   جد٤ُ٣ أ٢ص ى ٦ٟاًت إهخاظُت مم٨ىت ، ًٖ ٍَغ

اهُت ألٞغاص املجخم-  .  ٕجد٤ُ٣ أ٢ص ى ٢ضع مم٨ً مً الٞغ

                                                           
1 - Philipe LAURENT. et Piere TCHERKWSKY, pratique de l’audit opérationnel, Les édition d’organisation, Paris, 1992, p 

29. 
اعي، ألانى٫ الٗلمُت والٗملُت لخض٤ُ٢ الخؿاباث، صاع اإلاؿخ٣بل، ألاعصن، - 2  . 10 ، م1998 زالض عاٚب الخُُب، زلُل مدمىص الٞغ
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الخأ٦ض مً صخت الخؿاباث الخخامُت وزلىها مً ألازُاء الخؿابُت والٟىُت ؾىاء اإلاٗخمضة أو ٚحرها - 

 .هدُجت ؤلاهما٫ أو الخ٣هحر

:للأهميةل اتدكيمل:لل الزرل اثاوي

إن أهمُت الخض٤ُ٢ جخمشل في ٧ىهه وؾُلت جسضم ظهاث ٦شحرة طاث مهلخت م٘ اإلاؤؾؿت ؾىاء ٧اهذ 

أَغاٞا صازلُت أو زاعظُت ، إط حٗخمض إلى خض ٦بحر ٖلى البُاهاث املخاؾبُت الجساط ٢غاعاث وعؾم زُِ 

  1.مؿخ٣بلُت

 أهو رل اتدكيمل ملحاسبي:ل املللل از بعل

ت التي ًىٓغ إلُه منها، إال أن طل٪ ال ٌٛحر مً  هىا٥ أهىإ ٖضًضة للخض٤ُ٢ املخاؾبي، جسخل٠ والؼاٍو

: ظىهغ ٖملُت الخض٤ُ٢،وؾى٣ىم بضعاؾت ٖملُت الخض٤ُ٢ ٖلى الىدى الخالي

 عرفلا وألاو: من حيح مازلإلا.

حن ، جض٤ُ٢ إلؼامي، وجض٤ُ٢ ازخُاعي   .ًى٣ؿم الخض٤ُ٢ مً خُض ؤلالؼام ال٣اهىوي إلى هٖى

.ل اتدكيملإلااز مي:لأألاالل

ًدخم ال٣اهىن ال٣ُام به، خُض ًلؼم اإلاؤؾؿت بًغوعة حُٗحن مض٤٢ زاعجي لخض٤ُ٢ خؿاباتها واٖخماص 

ترجب ًٖ ٖضم ال٣ُام به و٢ٕى املخال٠ جدذ َابلت ال٣ٗىباث اإلا٣غعة . ال٣ىابم اإلاالُت الخخامُت لها، ٍو

 اتدكيملالاختياريل:لثاهيا

هي ٖملُت الخض٤ُ٢ ٚحر اإلالؼمت ب٣اهىن، وج٩ىن بُلب مً إصاعة اإلاؤؾؿت أو أمال٦ها، وج٩ىن واظباث 

٣ا الجٟا٢ه اإلاؿب٤ م٘ الُالب لٗملُت الخض٤ُ٢ . اإلاض٤٢ هىا مدضصة ٞو

ٟٞي اإلاؤؾؿاث الٟغصًت وقغ٧اث ألاشخام، ٢ض ًخم الاؾخٗاهت بسضماث مض٤٢ زاعجي لخض٤ُ٢ 

خؿاباث اإلاؤؾؿت واٖخماص ٢ىابمها اإلاالُت الخخامُت، هدُجت للٟابضة التي جخد٤٣ مً خُض اَمئىان 

ما٫ واإلاغ٦ؼ اإلاالي، والتي جخسظ ٧أؾاؽ لخدضًض  الكغ٧اء ٖلى صخت اإلاٗلىماث املخاؾبُت ًٖ هخابج ألٖا

٪ ظضًض، أما في خالت اإلاؤؾؿاث الٟغصًت  خ٣ى١ الكغ٧اء وزانت في خالت اهٟها٫ أو اهًمام قٍغ

ٞىظىص اإلاض٤٢ ٌُٗي الش٣ت للمال٪ في ص٢ت البُاهاث اإلاؿخسغظت مً الضٞاجغ وجل٪ التي ج٣ضم إلى الجهاث 

 2.الخاعظُت وزانت مهلخت الًغابب

.لل(حجملالاختملار ت)منلحيحلمدىل البص:ل الزرل اثاوي

                                                           
ٖؼه ألاػهغ ، ٖغى ومغاظٗت ال٣ىابم اإلاالُـت ٞـي ْـل مٗـاًحر املخاؾـبت واإلاغاظٗـت الضولُت ، مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة  - 1

 .12 ،م2009اإلااظؿخحر ، ظامٗت ؾٗض صخلب بالبلُضة ، 

اث الجامُٗت، الجؼابغ-2  .21، م2003 دمحم التهامي َىاهغ، مؿٗىص نض٣ًي، اإلاغاظٗت و جض٤ُ٢ الخؿاباث، صًىان اإلاُبٖى
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حن ٤ حجم الازخباعاث إلى هٖى : ًى٣ؿم الخض٤ُ٢ ٞو

.ل(ثلفيلي)ثدكيملشامص:لأألاال

ما٫ التي جمذ زال٫ الؿىت  اإلا٣هىص به أن حكمل ٖملُت الخض٤ُ٢ ٧اٞت ال٣ُىص والضٞاجغ واإلاؿدىضاث وألٖا

ً باإلياٞت إلى ٧ىهه ٩ًل٠ ه٣ٟاث باهٓت، ٞهى  خُلب هظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ ظهضا وو٢خا ٦بحًر اإلاالُت، ٍو

ًخٗاعى م٘ ٖاملي الى٢ذ والخ٩لٟت والتي ًدغم اإلاض٤٢ ٖلى مغاٖاتها باؾخمغاع، وبالخالي ٞئن اؾخسضامه 

. ٣ًخهغ ٖلى اإلاؤؾؿاث طاث الدجم الهٛحر

.لثدكيمل ختملاريل:لثاهيا

غج٨ؼ ٖلى أؾاؽ ٞدو ُٖىت ًيخ٣يها اإلاض٤٢  ْهغ هظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ م٘ ْهىع الكغ٧اث ال٨بري، ٍو

مً مجمٕى الضٞاجغ والسجالث والخؿاباث واإلاؿدىضاث الخانت باإلاؤؾؿت ٖلى أن ًخم حٗمُم الىخابج، 

ٗخمض حجم الُٗىت ٖلى مضي ٢ىة وؾالمت هٓام الغ٢ابت الضازلُت، ٟٞي خالت جىاٞغ أزُاء ٦شحرة في  َو

 1 .الضٞاجغ و السجالث وظب ٖلى اإلاض٤٢ جىؾُ٘ حجم الُٗىت

.لمنلحيحلثوكيتلعمليةل اتدكيم:ل الزرل اثااح

حن ٤ هظا اإلاُٗاع ًم٨ً ج٣ؿُم الخض٤ُ٢ إلى هٖى : ٞو

.لثدكيملمستمز:لأألاال

٣ا لبرهامج ػمني مدضص  جخم مً زالله ٖملُاث الٟدو وإظغاء الازخباعاث زال٫ الؿىت اإلاالُت ٩٦ل ٞو

٣ت ٚحر مىخٓمت، وهظا  ت، أو بٍُغ ُت أو قهٍغ ٣ت مىخٓمت ٧أن جخم بهٟت أؾبٖى مؿب٣ا ؾىاء ٧اهذ بٍُغ

: الىٕى مً الخض٤ُ٢ ًدبٗه اإلاض٤٢ بهٟت زانت في خالت

 ٦بر حجم اإلاؤؾؿت و٦ظا ٦بر وحٗضص ٖملُاتها؛ 

 ٖضم الخم٨ً مً ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت للخ٨م ٖلى مضي ٦ٟاءجه؛ 

 جىاٞغ ٖضص ٦بحر مً مؿاٖضي اإلاض٤٢، ما ًم٨نهم مً الترصص ٖلى اإلاؤؾؿت بهٟت مؿخمغة . 

.لثدكيملنهائي:لثاهيا

لجأ اإلاض٤٢  ًخمحز ب٩ىهه ًخم بٗض اهتهاء الؿىت اإلاالُت وإٖضاص الخؿاباث وال٣ىابم اإلاالُت الخخامُت، ٍو

الخاعجي إلى هظا ألاؾلىب ٖاصة في اإلاؤؾؿاث نٛحرة الدجم والتي ال جخٗضص ٞيها الٗملُاث بهىعة ٦بحرة، 

 :ومً اإلاؼاًا التي ًد٣٣ها الخض٤ُ٢ النهاةي

 جسٌُٟ اخخماالث الخالٖب وحٗضًل البُاهاث وألاع٢ام التي ًخم جض٣ُ٢ها؛ 

                                                           
. 26، 25هٟـ اإلاغظ٘، م م-  1
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 ٖضم خضور اعجبا٥ في الٗمل صازل اإلاؤؾؿت؛ 

 ج٠ًٗ مً اخخماالث الؿهى 

 1 . مً ظاهب اإلاض٤٢ ومؿاٖضًه في جدب٘ الٗملُاث وإظغاء الازخباعاث ملخضوصًت الى٢ذ 

.لمنلحيحلهملاقلعمليةل اتدكيم:ل الزرل از بع

: ٣ًؿم الخض٤ُ٢ مً خُض الخض٤ُ٢ إلى ماًلي

.لثدكيملكامص:لأألاال

هى الخض٤ُ٢ الظي ال جً٘ ُٞه ؤلاصاعة أو الُٝغ اإلاخٗا٢ض م٘ اإلاض٤٢ ٢ُىصا خى٫ مجا٫ وهُا١ ٖمله، 

غ اإلاض٤٢ في  وهظا ال ٌٗني ٢ُام اإلاض٤٢ بٟدو ٧ل الٗملُاث التي جمذ زال٫ الضوعة، ول٨ً ٌكتٍر في ج٣ٍغ

نهاًت ٖمله والظي ًخًمً عأًه الٟني واملخاًض أن ًمـ ٧ل ال٣ىابم اإلاالُت صون اؾخصىاء، وج٨ؼن للمض٤٢ 

ت ازخُاع اإلاٟغصاث التي ًسًٗها الزخباعاجه م٘ جدمله اإلاؿؤولُت ٧املت خى٫ ظمُ٘ اإلاٟغصاث . خٍغ

.للثدكيملجزئي:لثاهيا

هى الٗملُاث التي ٣ًىم بها اإلاض٤٢ وج٩ىن مدضوصة الهضٝ أو مىظهت لٛغى مٗحن، ٦ٟدو الٗملُاث 

. الى٣ضًت زال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة، أو ٞدو خؿاباث املخاػن، أو الخأ٦ض مً ظغص املخؼون

جب ٖلى اإلاض٤٢ في الخض٤ُ٢ الجؼةي الخهى٫ ٖلى ٣ٖض ٦خابي ًىضح اإلاهمت اإلاُلىب ٢ُامه بها وهُا٢ها  ٍو

  2 .لُدمي هٟؿه وال ًيؿب إلُه ج٣هحر في ألاصاء

.لمنلحيحل الائملبعمليةل اتدكيم:ل الزرل لخامس

.لثدكيملد خلي:لأألاال

ت الخامت في الخ٨م وجخمخ٘  هظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ ج٣ىم به مهلخت مخىاظضة ٖلى اإلاؤؾؿت، لها الخٍغ

، وجسى٫ للخض٤ُ٢ الضازلي مهام الخ٣ُُم والخُاب٤ والخد٤٣ . باالؾخ٣اللُت في الخهٝغ

ه اإلاٗهض الٟغوس ي للمض٣٢حن واإلاغا٢بحن الضازلُحن ٖلى اهه  ٖباعة ًٖ ٞدو صوعي للىؾابل :"ٖٞغ

ت ٢هض مغا٢بت وحؿُحر اإلاؤؾؿت، هظا اليكاٍ ج٣ىم به مهلخت جابٗت  ت جدذ جهٝغ مضًٍغ اإلاىيٖى

ت اإلاؤؾؿت ومؿخ٣لت ًٖ بااي اإلاهالح ألازغي   ."إلاضًٍغ

 

 

                                                           
 .194 ، م٦2001ما٫ الضًً مهُٟى الضهغاوي، دمحم الؿُض ؾغاًا، صعاؾاث مخ٣ضمت في املخاؾبت واإلاغاظٗت، الضاع الجامُٗت، مهغ، -1

اعي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م م 2  . 23 ، 22زالض عاٚب الخُُب، زلُل مدمىص الٞغ
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.لثدكيملخارجي:لثاهيا

الخض٤ُ٢ الخاعجي هى الظي ًخم بىاؾُت َٝغ مً زاعط اإلاؤؾؿت بُٛت ٞدو البُاهاث والسجالث 

املخاؾبُت والى٢ٝى ٖلى ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت، مً أظل إبضاء عأي ٞني مداًض خى٫ صخت 

ُائها اإلاهضا٢ُت ختى  ونض١ اإلاٗلىماث املخاؾبُت الىاججت ًٖ الىٓام املخاؾبي اإلاىلض لها، وطل٪ إٖل

غاٝ الخاعظُت  1 .جىا٫ ال٣بى٫ الٗام و الغيا لضي مؿخٗملي هظه اإلاٗلىماث مً ألَا

.لفزألاضلألامعاًيرل اتدكيملألا اتز ماتل ادكم:ل املبحل اثاوي

ت اٞتراياث جبنى ٖلى ٢ىامها ألا٩ٞاع التي حؿب٤ ٖملُـت الخدلُل  ج٣ىم ٖملُت الخض٤ُ٢ ٖلى أؾاؽ مجمٖى

ُٟت ، وحٗخبر  ت مـً اإلاٗـاًحر جد٨ـم ال٨ُُٟـت الخـي جمـاعؽ بهـا هـظه الْى ، وال جسلى بضوعها مً مجمٖى

ؾى٣ىم مً زال٫ هظا اإلابدض بخ٣ضًم ٞغوى الخض٤ُ٢ ،  .وؾُلت للخ٨م ٖلى مؿخىي ألاصاء اإلانهي للمض٤٢

. مٗاًحره ، باإلياٞت إلى خ٣ى١ وواظبـاث اإلاض٤٢

.لفزألاضل اتدكيم:ل املللل ألاول

الٟغوى هي ٖباعة ًٖ مٗخ٣ضاث مؿب٣ت ، جبنى ٖلى أؾاؾها ألا٩ٞاع في إَاع ٖملُـت الخدلُـل ختى ج٩ىن 

ت مً . ممىهجت و مبؿُت  غ ٖلى مجمٖى وفي إَاع خل مك٩لت الخض٤ُ٢ ، هي ألازغي ًجـب أن جخـٞى

ت قاملت لها ، و هي ٧اآلحي : الاٞتراياث إلًجاص هٍٓغ

  ٢ابلُت البُاهاث اإلاالُت للٟدو ؛

 ٖضم وظىص حٗاعى خخمي بحن مهلخت ٧ل مً اإلاض٤٢ و ؤلاصاعة ؛ 

   زلى ال٣ىابم اإلاالُت و أًت مٗلىماث أزغي ج٣ضم للٟدو مً أًت أزُاء ٚحر ٖاصًت ؛ 

   وظىص هٓام ؾلُم للغ٢ابت الضازلُت ، ًلغي اخخما٫ خضور ألازُاء ؛ 

   الخُب٤ُ اإلاىاؾب إلاباصا املخاؾبت اإلاخٗاٝع ٖليها ، ًؤصي إلى ؾالمت جمشُـل ا ل٣ـىابم اإلاالُـت 

ما٫ ؛   للمغ٦ؼ اإلاالي وهخابج ألٖا

  الٗىانغ واإلاٟغصاث التي ٧اهذ صخُدت في اإلااض ي ؾٝى ج٩ىن ٦ظل٪ في اإلاؿخ٣بل ، مـا لـم 

 ًىظض الضلُل ٖلى ٨ٖـ طل٪ ؛ 

  ٖىض ٞدو البُاهاث اإلاالُت لٛغى إبضاء الغأي الٟني املخاًض ، ٞئن اإلاـ ص٤٢ ٖلُـه أن ًخهـٝغ 

ٗمل ٦مض٤٢ ٣ِٞ ؛   َو

  2 .ال٣ىاهحن اإلاهىُت جٟغى ٖلى اإلاض٤٢ إلتزاماث مهىُت ٖلُه أن ًلتزم بها 

 

                                                           
اث الجامُٗت، الجؼابغ،  1 ت إلى الخُب٤ُ، الُبٗت الشاهُت، صًىان اإلاُبٖى  .15، م2005دمحم بىجحن ، اإلاغاظٗت ومغا٢بت الخؿاباث مً الىٍٓغ
،  2004، الضاع الجامُٗت، مهـغ،  (ألاؾـ الٗلمُت والٗملُت )ٖبض الٟخاح الصخً، دمحم ؾمحر الهبان، وآزغون، أؾـ اإلاغاظٗت  2

 .25،26م م
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  .معاًيرل اتدكيمل اتعارفلعليها:ل املللل اثاوي

ت شخو مؤهـل ، مـضعب ، مؿـخ٣ل ومداًض ،  مً أهم ما ًمحز جض٤ُ٢ الخؿاباث ٦مهىت أنها جؤصي بمٗٞغ

اث  .ومؿؤو٫ مهىُا ، والؿبُل إلى يمان طل٪ هى مٗاًحر الخض٤ُ٢ اإلاخٗاٝع ٖليها هظه اإلاٗاًحر هي مؿخٍى

مهىُت لًمان التزام مض٤٢ الخؿاباث ووٞابه بمؿؤولُاجه اإلاهىُت ٞـي ٢بى٫ الخ٩ل٠ُ وجسُُِ وجىُٟظ 

غ ب٨ٟاءة ، وحكمل هظه اإلاٗاًحر مغاٖاة مض٤٢ الخؿاباث للهٟاث اإلاهىُت  أٖما٫ الخض٤ُ٢ وإٖضاص الخ٣ٍغ

غ وألاصلت  1.اإلاُلىبت مشل ال٨ٟاءة اإلاهىُت والاؾخ٣ال٫ ومخُلباث الخ٣ٍغ

اث ، مٗاًحر مخٗل٣ت بالكـسو اإلاـض٤٢  ،  (ٖامت)جى٣ؿم اإلاٗاًحر الٗكغة اإلاخٗاٝع ٖليها إلى زالر مجمٖى

غ، والتي ًم٨ً جىيُدها ٞـي الكـ٩ل الخالي : مٗاًحر مخٗل٣ت بالٗمل اإلاُضاوي ، ومٗاًحر إٖضاص الخ٣ٍغ

. أهو رلمعاًيرل اتدكيم:ل01-01 اشكصل

 

 

 

 

ل

ل

جز ألٟحن ، ظُمـ لىب٪ ، اإلاغاظٗت مضزل مخ٩امل ،  :  افدر أٍع

ش ،  . 42 ، الؿٗىصًت ، م2005حٍٗغب دمحم ٖبض ال٣اصع الضٌؿُي ، اخمض خامض حجاط ، صاع اإلاٍغ

ل

ل

.ل اعاًيرل اعامةلأألال اشخفية:ل الزرل ألاول

م٨ـً  ً الظاحي إلاض٤٢ الخؿاباث ، ٍو ؾمُذ هظه اإلاٗاًحر بالصخهُت ٧ىنها مغجبُت مباقغة بالخ٩ٍى

   :خهغها في آلاحي

  أن جخم ٖملُت الٟدو بىاؾُت شخو أو أشخام لهم ٢ضع ٧افي مً الخأهُل الٗلمي والٗملي؛ 

  أن ًخىاٞغ لضي اإلاض٤٢ ٖىهغي الخُاص والاؾخ٣ال٫ ؛ 
                                                           

ت ، -  1  .41 ، م2000ٖبض الىهاب ههغ ٖلي، زضماث مغا٢ب الخؿاباث لؿى١ اإلاا٫، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

 انواع املعايري املتعارف عليها

معايري عامة 
 التأىيل واألداء

العمل امليداين 
 أداء التدقيق

 التقرير النتائج

تدريب و مهارة مالئمني -
حياد اإلجتاه الذىين   -

 بذل العناية املهنية املعتادة-

لتخطــيط و اإلشـــراف املهنيني ا-
الفهم الكايف للرقابة الداخلية  -
 مجع أدلة التدقيق الكافية -

مدى إتفاق القوائم املاليـة مـع  -
      مبادئ احملاسبة املتعارف عليها 

مدى الثبات يف تطبيق املبـادئ -
            احملاسبية املتعارف عليها

   مدى كفاية اإلفصاح اإلعالمي-

إبداء الرأي اإلمجايل يف القـوائم -
املالية 
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   غ  . أن ًخدلى اإلاض٤٢ بالٗىاًت اإلاهىُت اإلاٗخاصة أزىاء ٖمله و٦ظا في إٖضاص الخ٣ٍغ

.ل اتأهيصل اعلميلألا اعملي:لأألاال

ـت الٗلمُـت والخبرة  ًىو هظا اإلاُٗاع ٖلى أن ٖملُت الخض٤ُ٢ ًجب أن جخم بىاؾُت شخو لضًـه اإلاٗٞغ

. الٗملُت وال٨ٟاءة اإلاهىُت التي جؤهله للٗمل ٦مض٤٢

ت الٗلمُت ال٩اُٞـت ٞـي مجـاالث املخاؾـبت والًغابب  ٌٗني هظا اإلاُٗاع أن اإلاض٤٢ ًجب أن ًخمخ٘ باإلاٗٞغ

حرها مً املجاالث اإلاغجبُت باإلاماعؾت اإلاهىُت   1 .والخض٤ُ٢ ٚو

ل.إلاستلالو:لثاهيا

غه النهاةي مغجبُت بمـضي خُاص هظا   جخمشل أهمُت هظا اإلاُٗاع في ٧ىن صعظت مهضا٢ُت عأي اإلاض٤٢ في ج٣ٍغ

جخمشل الاؾخ٣اللُت في هؼاهت واؾخ٣امت وهطج اإلاض٤٢ ،  .ألازحر واؾخ٣الله ًٖ اإلاؤؾؿت مدل الخض٤ُ٢

ـضم حٗغيه ل٣ٗىباث ؾاب٣ت مً ظهت  ٦ما ٖلُه باٖخباعه الًامً . وجمخٗه ب٩امل خ٣ى٢ـه اإلاضهُـت ، ٖو

ت اججاه أًٖاء اإلاؤؾؿت  ُت ونض١ الخؿـاباث ، أن ٨ًـىن مؿخ٣ال ٞٗال ، أي ًخمخ٘ ب٩امل الخٍغ لكٖغ

 2. أٖمالهم وال ًغبُه بالكغ٦ت ٣ٖض ٖمل مىيـٕى الغ٢ابـت ، وأن ال ٌكـاع٦هم

.ل اعىاًةل اهىية:لثااثا

ًىظب هظا اإلاُٗاع ٖلى اإلاض٤٢ يغوعة التزامه باإلاٗاًحر الٟىُت وألازال٢ُت إلاهىت الخض٤ُ٢، ٦مـا أهه مُالب 

غ ٖىهغي . بخدؿحن ظىصة زضماجه، وأن ٌُٗي الاهخمام ال٩افي لجمُ٘ زُىاث ٖملُت الخض٤ُ٢ ٞخـٞى

٘ مً مؿخىي ظـىصة أصابه اإلانهي غ ظضًت في الٗمل جٞغ     3.ال٨ٟاءة والاؾخ٣ال٫ ٚحر ٧افي ، وبالخالي ٌكتٍر جٞى

ل.معاًيرل اعمصل ايد وي:ل الزرل اثاويل

حكخمل هظه اإلاٗاًحر ٖلى جسُُِ وجىُٟظ ٖملُت الخض٤ُ٢ ، ٦ما أنها جىضح اإلاغاخل التي مـغ بهـا اإلاض٤٢ 

ت به، وعٚم نٗىبت جدضًض مٗاًحر جخُاب٤ مـ٘ مسخل٠  اب٠ اإلاىَى زال٫ أصابه إلاهمخه إياٞت إلى الْى

ت مً اإلاٗاًحر ٢ض جدىاؾـب م٘ أٚلب  اإلاؤؾؿاث ٖلى ازخالٝ ٖملُاتها وهٓمها إال أهه ًم٨ً جدضًض مجمٖى

  : اإلاؤؾؿاث ًم٨ً خهغها ُٞما ًلي

 . اتخمليطلألاإلاشز فل االئمين:لأألاال

ٌٗني هظا اإلاُٗاع أن اإلاض٤٢ مُالب بىي٘ زُت ٖمل م٨خىبت جخالءم واإلاُُٗاث التي جٟغيـها بِئت  

اإلاؤؾؿت مدل الخض٤ُ٢، ٦ما أن جدضًضه لإلَاع الؼمني ل٩ل زُىة ٣ًىم بها أزىاء ٖملُـت الٟدـو ؾُٗؼػ 

                                                           
ت، -  1  .35، م1998دمحم الُٟىمي، ٖىى لبِب، أنى٫ اإلاغاظٗت، اإلا٨خب الجامعي الخضًض، ؤلاؾ٨ىضٍع
 .38دمحم بىجحن ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م-  2
لـىم الدؿُحر، ظامٗت -  3 مؿٗىص نض٣ًي، هدى إَاع مخ٩امل للمغاظٗت اإلاالُت في الجؼابغ، أَغوخت ص٦خىعاه ، ٧لُـت الٗلـىم الا٢خهـاصًت ٖو

 .51 ، م2004الجؼابغ، 
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مً ٞغم بلٙى الٛغى مً وعائها، م٘ إم٩اهُت زًٕى هظه الخُت للخٗـضًل واإلاخابٗـت مـ٘ جُىع مغاخل 

مً هاخُت أزغي، ٞئن اإلاض٤٢ مُالب بخدضًض مؿؤولُاث مؿاٖضًه ومخابٗت أٖمالهم وج٣ُُم  . الٗمل

أصائهـم باٖخباعه اإلاؿؤو٫ ألاو٫ واإلاباقغ ًٖ ٖملُت جدضًض مؿؤولُت اإلاض٤٢ ال٣ابم باألصاء اإلانهي ، اهُال٢ا 

 . مض٤٢ ٖلى الخاهت اإلا٣ابلت للٗمل ال٣ابم به مً جدضًض مهام ٧ل مض٤٢، وجى٢ُـ٘ ٦ـل

.ل الهمل اكافيلالزكابةل اد خلية:لثاهيا

اإلاٛؼي مً هظا اإلاُٗاع هى ٢ُام اإلاض٤٢ بضعاؾت هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٞـي اإلاؤؾؿـت مىيـٕى الخض٤ُ٢  

والخٗٝغ ٖلى مضي ؾالمخه ٧ىهه ٌٗخبر الى٣ُت التي ًىُل٤ منها اإلاض٤٢ ، ٠ًٗٞ أو ٢ىة هٓـام الغ٢ابت 

، ٞىظىص هٓام ع٢ابـت صازلُـت  (حجم الُٗىت)الضازلُت ًدضص م٣ضاع الٟدو الظي ؾ٣ُىم به اإلاض٤٢ 

خماص ٖليها ، ٧ىن جض٤ُ٢ ٧اٞت اإلاٗلىماث املخاؾبُت ٌٗض أمـغا  ؾلُم ًيخج ٖىه مٗلىماث مالُت ًم٨ً الٖا

وباإلا٣ابل ٞئن ي٠ٗ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ؾُهٗب مً مهمت اإلاض٤٢ . مؿخدُال في اإلاؤؾؿاث ال٨بحرة 

ض مً الى٢ذ والجهض . ٧ىهه ًلجأ لخىؾُ٘ مجا٫ الُٗىت ، ما ًخُلب اإلاٍؼ

  .ًم٨ً للمض٤٢ صعاؾت وج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً زال٫ ججمُ٘ اإلاٗلىمـاث ٖـً اإلاؤؾؿـت 

.ل جمعلأداةل اتدكيمل اكافية:لثااثا

ًىو اإلاُٗاع الشالض مً مٗاًحر الٗمل اإلاُضاوي ٖلى أن ًدهل اإلاض٤٢ ٖلـى ألاصلـت وال٣ـغابً ال٩اُٞت  

ُت أن ج٣ىم هظه ألاصلـت ٖلى  لخ٩ىن أؾاؾا ؾلُما ٌؿدىض إلُه في إبضابه لغأًه خى٫ ال٣ىابم اإلاالُت ، قٍغ

ٞال٣غاعاث التي ًهل إليها اإلاض٤٢ ج٩ىن مبرعة ٣ِٞ إطا ٧ان ًـضٖمها صلُـل إزباث . ٞغى ٢ابلُت الخد٤٣ 

ُت  لى اإلاض٤٢ أن ٣ًُم ظىصة وهٖى ٦مُتها ، ٨ٞالهما  هـظه ألاصلـت قـأنها قـأ ن (نـالخُت)م٣ٗى٫ ومالبم، ٖو

 1.ٌؿاٖض ٖلى الا٢خىإ بالضلُل

. معاًيرلإعد دل اتلزيز:ل الزرل اثااحل  

ذ املخاًض   غ نهاةي ، ًخًـمً عأًـه الهـٍغ جيخهي مهمت ٧ل مض٤٢ ٣ٖب أصاء ٖملُت الٟدو ب٨خابت ج٣ٍغ

ُت ونض١ الخؿاباث ـت مـً الًىابِ التي . خى٫ قٖغ غ ال جسلـى مـً مجمٖى ٚحر أن مهمت ٦خابت الخ٣ٍغ

خباع، وجى٣ؿم إلى أعبٗت مٗاًحر  :ًخٗحن ٖلى اإلاض٤٢ أزظها بٗحن الٖا

 

 

                                                           
، مظ٦غة م٣ضمت يمً  (خالت الجؼابغ)محي الضًً مدمىص ٖمغ، مغاظٗت الخؿاباث بحن اإلاٗاًحر الٗامت و اإلاٗاًحر الضولُت، صعاؾـت م٣اعهت - 1

 .21، م 2008مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخحر، اإلاغ٦ـؼ الجـامعي باإلاضًت، 
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. مدىلإثلاقل الو ئمل ااايةلمعلمملادئل ملحاسملةل اتعارفلعليها:لأوال 

غ، أن ًخًمً جىيُدا مً اإلاض٤٢ خى٫ ما إطا ٧اهذ ال٣ىابم اإلاالُت   ٌٗني اإلاُٗاع ألاو٫ مً مٗاًحر الخ٣ٍغ

٣ا للمباصا املخاؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها . ٢ض أٖضث ٞو

ـاث ب اإلاباصا املخاؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها مً وظهت هٓغ هظا اإلاُٗاع إلـى املجمٖى : الخالُت ًم٨ً جبٍى

 ل املادئل اعامة:ل ملجموعةل ألالى.

: ًم٨ً إظما٫ هظه اإلاباصا في آلاحي  

  مبضأ الكمى٫؛(3مبضأ الشباث؛      (2مبضأ الخُُت والخظع؛     (1

 .مبضأ ؤلاٞهاح  (5مبضأ ألاهمُت اليؿبُت ؛      (4

ًم٨ً إياٞت مبضأ آزغ ظضًض ًخٗل٤ بأمً اإلاٗلىماث املخاؾبُت ، هدُجت ل٣ُام الٗضًض مً الكـغ٧اث  

ما٫ املخاؾبُت مً زال٫ ما ٌؿمى بالخجاعة الال٨تروهُت ، والتي هخجـذ ٖـً اؾـخسضام  بخُب٤ُ ألٖا

. ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث

 ل. املادئل اعلميةل ازثململةلباازبح:ل ملجموعةل اثاهية

: ًم٨ً إظما٫ هظه اإلاباصا في آلاحي

. مبضأ م٣ابلت ؤلاًغاصاث بالى٣ٟاث (2مبضأ جد٤٣ ؤلاًغاص ؛         (1 

 ل املادئل اعلميةل ازثململةلباازكزل االي:ل ملجموعةل اثااثة.

: جخًمً اإلابضأ آلاحي

سُت (2مبضأ ال٣ُمت اإلاىخٓغ جد٣ُ٣ها مؿخ٣بال ؛        (1   1 .مبضأ الخ٩لٟت الخاٍع

.لمدىل اثملاتلفيلثململيمل املادئل ملحاسبيةل اتعارفلعليها:لثاهيا  

ت وزباث اإلاؤؾؿـت ٞـي جُبُـ٤ اإلابـاصا املخاؾبُت   غه إلى اؾخمغاٍع ًخٗحن ٖلى اإلاض٤٢ أن ٌكحر في ج٣ٍغ

اإلاخٗاٝع ٖليها مً ٞترة إلى أزغي، اؾدىاصا إلى إَالٖه ٖلى اإلاباصا التي اؾخسضمذ ٖىـض إٖضاص ال٣ىابم 

غ والٛاًت مً هظا ؤلازباث هى ال٣ضعة ٖلى إظغاء اإلا٣اعهاث بحن . اإلاالُت للؿىىاث الؿاب٣ت مً زال٫ الخ٣اٍع

ال٣ىابم اإلاالُت ٖلى ازخالٝ الضوعاث، ٦ما ًخىظب ٖلى اإلاض٤٢ جىيُذ الخٛحراث الخـي َغأث ٖلى اإلاباصا 

 . املخاؾبُت اإلاُب٣ت واو٩ٗاؾاتها ٖلى ال٣ىابم اإلاالُت

  
                                                           

 .28، م2000أخمض خلمي ظمٗت، اإلاضزل إلى الخض٤ُ٢ الخضًض، الُبٗت ألاولى، صاع نٟاء، ألاعصن، -  1
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 .إلاففاحل اكافي:لثااثا

ت ٢ض أٟٚلتها ال٣ىابم   ٣ًخط ي هظا اإلاُٗاع مً اإلاض٤٢ يغوعة إقاعجه إلى أًت مٗلىماث مالُت حٗض يغوٍع

اإلاالُت ًٖ خؿً أو ؾىء هُت مً مٗضيها ، وطل٪ جٟاصًا للخًلُل املخخمـل للجهـاث اإلاؿـخٗملت لل٣ىابم 

اإلا٣هىص ب٨ٟاًت ؤلاٞهاح هىا  .اإلاالُت والتي ٢ض جؤصي إلى اجساط ٢غاعاث ٚحر ؾلُمت ٧ان مً اإلام٨ً جٟاصيها

ـت صون أن ًخٗـضاها إلـى الخٟهُالث ٚحر املجضًت  . ، أن ًغج٨ؼ ٖلى اإلاٗلىمـاث الجىهٍغ

.لإبد ءل ازأي:لر بعا

ضالت وويـىح ال٣ـىابم اإلاالُت  غ حٗبحر اإلاض٤٢ ًٖ مضي نض١ ٖو ٣ًط ي هظا اإلاُٗاع بأن ًخًمً الخ٣ٍغ

ومُاب٣تها للمغ٦ؼ اإلاالي وهخابج أٖما٫ اإلاؤؾؿت، أما في خالـت امخىـإ اإلاـض٤٢ ٖـً إبـضاء عأًه ، ُٞخىظب 

غ أن ًىضح أؾباب هظا الامخىإ   1.ٖلُه اهُال٢ا مً مٗاًحر الخ٣ٍغ

ل.حلوقلألاألا جملاتل ادكم:ل املللل اثااح

.لحلوقل ادكم:ل الزرل ألاول

ًخمخ٘ اإلاض٤٢ ببٌٗ الخ٣ى١ والتي حؿمذ له بال٣ُام بالٟدو الكامل للضٞاجغ والسجالث ، ًم٨ً 

  :جدضًض بٌٗ الخ٣ى١ الغبِؿُت إلاض٤٢ الخؿاباث ُٞما ًلي

  إل في أي و٢ذ وفي ٖحن اإلا٨ـان ٖلـى الؿـجالث املخاؾـبُت ًم٨ً مداٞٔ الخؿاباث الَا

واإلاىاػهاث واإلاغاؾالث واملخايغ وبهٟت ٖامت ٧ل الىزاب٤ وال٨خاباث الخابٗت للكـغ٦ت أو الهُئـت 

ىان والخابٗحن للكـغ٦ت أو الهُئـت ٦ـل الخىيـُداث  م٨ىه أن ًُلب مً ال٣ابمحن باإلصاعة وألٖا ٍو

 .واإلاٗلىماث وان ٣ًىم ب٩ل الخٟخِكاث التي ًغاها الػمت

  ًم٨ً مداٞٔ الخؿاباث أن ًُلب مً ألاظهؼة اإلاؤهلت الخهى٫ في م٣غ الكغ٦ت ٖلى مٗلىمـاث

. جخٗل٤ بمؤؾؿاث مغجبُت بها أو مؤؾؿاث أزغي لها ٖال٢ت مؿاهمت مٗها

  أقهغ ٖلى ألا٢ل ملخاٞٔ الخؿاباث ٦كٟا مداؾبُا ٣ً6ضم ال٣ابمىن باإلصاعة في الكغ٧اث ٧ل 

 .ٌٗـض خؿب مسُِ الخهُلت والىزاب٤ املخاؾبُت التي ًىو ٖليها ال٣اهىن 

  ، ـغه ًدًغ مداٞٔ الخؿاباث الجمُٗاث الٗامت ٧لما حؿخضعى للخضاو٫ ٖلى أؾاؽ ج٣ٍغ

دـخٟٔ بد٤ الخضزل في الجمُٗت اإلاخٗل٣ت بأصاء مهمخه . ٍو

  جدضص الجمُٗت الٗامت أو الهُئت اإلاؤهلت اإلا٩لٟت بالخضاوالث أحٗاب مداٞٔ الخؿاباث في بضاًت

. مهمخه

  جـب ٖلُـه أن ًم٨ً مداٞٔ الخؿاباث أن ٌؿخ٣ُل صون الخسلو مً التزاماجه ال٣اهىهُت ٍو

غا ًٖ اإلاغا٢باث وؤلازباجاث الخانلت3ًلخـؼم بئقٗاع مؿب٤ مضجه  ٣ضم ج٣ٍغ  . أقهغ ٍو

                                                           
 .57،58لُم جىماؽ، امغؾىن هى٩ي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م مو-  1
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  لُـه ط٦ـغ ً عأي خىلهـا ، ٖو  خ٤ الامخىإ ًٖ إبضاء عأًه في ال٣ىابم اإلاالُت إطا لم ٌؿخُ٘ ج٩ٍى

 1.ألاؾباب التي ٖغ٢لذ ٖمله

.لألا جملاتل ادكم:ل الزرل اثاويل

ومىيىعي ،  جخمشل ُٞما ًخٗحن ٖلى اإلاض٤٢ الالتزام بـه إلهجـاػ أٖمـا٫ جـض٤ُ٢ ا لخؿـاباث بكـ٩ل ظُـض

م٨ً جلخُهها ُٞما ًلي  2:ٍو

  دو الىٓام املخاؾبي اإلاخب٘ في اإلاؤؾؿت ، وما ًخًـمىه مـً مؿـدىضاث وصٞـاجغ جض٤ُ٢ ٞو

وسجالث و٢ىابم ، في يىء الاجٟا١ اإلابرم م٘ اإلاض٤٢ مً خُض هُا١ ٖملُت الخض٤ُ٢ ؛ 

  غه بهىعة واُٞت بكان الخؿاباث التي ٢ام بٟدهها وجض٣ُ٢ها ؛ ٢ُامه بئٖضاص ج٣اٍع

  الُلب مً عبِـ مجلـ ؤلاصاعة صٖىة الجمُٗت الٗامت لالظخمإ ، إطا أهمل عبِـ مجلـ

مً خملت أؾهم الكغ٦ت ؛   %15ؤلاصاعة طل٪،  أو إطا َلب طل٪ ما ال ٣ًل ًٖ 

  بظ٫ الٗىاًت اإلاهىُت الالػمت أزىاء جض٤ُ٢ الخؿاباث ، وظم٘ أصلت ؤلازباث ال٩اُٞت ؛

  ٌٗلم ٦خابُا في خالت ٖغ٢لت مماعؾت مهمخه هُئاث الدؿُحر ٢هض جُب٤ُ أخ٩ام ال٣اهىن

 الخجاعي؛

  ؾىىاث ابخضاء مً أو٫ ًىاًغ اإلاىالي آلزغ ؾىت مالُت للٗهضة10الاخخٟاّ بملٟاث ػبابىه إلاضة  .

ل 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
 واإلاخٗل٤ بمهً الخبحر املخاؾـب ومدـاٞٔ الخؿاباث 2010 ظىان 29 اإلاؤعر في 01-10 مً ال٣اهىن 38 ، 37 ، 36 ، 33 ، 32 ، 31: اإلاىاص -  1

ت ، الٗضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼابٍغ لُت 11 ، اإلاىا٤ٞ 42٫واملخاؾب اإلاٗخمض ، الجٍغ  .2010 ظٍى
اعي ، ٖلم جـض٤ُ٢ الخؿـاباث الىٓـغي والٗملـي- 2 ، الُبٗـت ألاولـى ، صاع اإلاؿـخ٣بل لليكـغ والخىػَ٘ ، لزالض عاٚب الخُُب ، زلُل مدمىص الٞغ

 .128 ، م2009
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. مسارلثىليذلعمليةل اتدكيم:ل املبحل اثااح

٤ زُىاث وإظغاءاث جًمً الؿحر الخؿً لها وحؿاٖض ٖلى جدهُل أ٦بر      حؿحر ٖملُت الخض٤ُ٢ ٞو

ُٟت  .ٞٗالُت في أصاء ال٣ابمحن بها، وطل٪ بٛغى الىنى٫ إلى ألاهضاٝ اإلاؿُغة واإلاغظىة مً هظه الْى

٤ أعب٘ زُىاث  .ؾيخُغ١ مً زال٫ هظا اإلابدض إلى اإلاؿل٪ الٗام لٗملُت الخض٤ُ٢ ٞو

 .خملو تلثخمليطلعمليةل اتدكيم:ل املللل ألاول 

.ل لخملو تل اتمهيدًة:ل الزرل ألاول

هىا٥ ٖضص مً الخُىاث الخمهُضًت التي ًخٗحن ٖلى اإلاض٤٢ مغاٖاتها ٢بـل الكـغوٕ ٞـي جىُٟـظ إظغاءاث     

 1:الخض٤ُ٢ ، واإلاخمشلت ُٞما ًلي

 ٣ا للك٩ل ال٣اهىوي للمؤؾؿت مىيٕى الخض٤ُ٢؛: الخد٤٣ مً صخت حُِٗىه  والظي ًخم ٞو

   وهي ٢اٖضة مً ٢ىاٖض آصاب الؿلى٥ اإلانهي؛ : ؤلاجها٫ باإلاض٤٢ الؿاب٤ 

  الخأ٦ض مً هُا١ ٖملُت الخض٤ُ٢؛ 

     ٣ًىم اإلاض٤٢ بضعاؾت الىٓام املخاؾبي اإلاُب٤ ٞٗال في : ٞدو وج٣ُُم الىٓام املخاؾبي

ت مً الٗىانغ أهمها اإلاؤؾؿـت ٤ مجمٖى  :ٞو

ني وال٣ُاعي؛ -  املخُِ املخاؾبي الَى

٦ُُٟت ال٣ُض والترخُل،وص٢ت السجالث و٦ٟاًتها؛           - 

غ١ الاهخال٥ اإلاىخهجت وج٣ُُم املخؼوهاث؛  - اؾخسالم أهم الٗملُاث التي ج٣ىم بها اإلاؤؾؿت َو

. الٗملُاث بالٗملت الهٗبت إن وظضث- 

  إل ٖلى ال٣ىابم اإلاالُت لؿىىاث ؾاب٣ت  ٞٗلُه أن ًُل٘ ٖلى الخؿاباث الخخامُـت واإلاحزاهُـت: ؤلَا

ٟدو بىٟؿـه  غ اإلاض٤٢ الؿاب٤ ، ٍو ُل٘ ٖلى ج٣ٍغ الٗمىمُت التي أٖضث ًٖ الؿىت الؿاب٣ت ، ٍو

غ مجلـ ؤلاصاعة ؛  غ اإلاض٤٢ الؿاب٤، وصعاؾت ج٣ٍغ  أًـت جدٟٓاث وعصث في ج٣ٍغ

   خُض ًخٗٝغ اإلاض٤٢ مً زالله ٖلـى الؿـلُاث اإلامىىخـت للمـضعاء: ٞدو الخىُٓم ؤلاصاعي 

ٟحن؛  واإلاْى

  بي بُت لِؿذ التزاما مباقغا للمض٤٢ ، إال أهه ًخٗـحن ٖلُـه : الىٓام الًٍغ م أن الىاخُت الًٍغ ٚع

بُت  غ الًـٍغ بُت للمؤؾؿت مدل الخض٤ُ٢ ، و٦ظا مٗاًىت الخ٣اٍع إل ٖلى الىاخُت الًٍغ ؤلَا

لُه أًًا أن ًخأ٦ض مً ؾضاص الًغابب اإلاؿخد٣ت ، وإطا لم حؿضص هل جم . للؿـىىاث الؿاب٣ت  ٖو

بي ً مسهو ٧افي ٌٗاص٫ هظا الالتزام الًٍغ  . ج٩ٍى

                                                           
اعي، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث الىٓغي والٗملي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م 1  .139زالض عاٚب الخُُب، زلُل مدمىص الٞغ
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. مخملطل اتدكيم:ل الزرل اثاويل

٣ٖب اهتهابه مً ٧اٞت الخُىاث الخمهُضًت، ٣ًىم اإلاض٤٢ بىي٘ زُت ٖمل له وإلاؿاٖضًه إلجمـام    

٤ بغهامج مغؾىم، ومً بحن ما ًخًـمىه مـا   :ًلي ؤلاظغاءاث الٟىُت لٗملُت الخض٤ُ٢، وجترظم هظه الخُت ٞو

 ألاهضاٝ الىاظب جد٣ُ٣ها ؛    

 الخُىاث وؤلاظغاءاث الٟىُت الىاظب إجباٖها لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ؛ 

   جدضًض الى٢ذ الخ٣ضًغي الالػم لالهتهاء مً ٧ل زُىة وإظغاء؛ 

   جدضًض الى٢ذ اإلاؿدىٟظ ٞٗال في ٧ل زُىة وإظغاء؛ 

   مالخٓاث الصخو اإلاؿؤو٫ ًٖ ٧ل زُىة وإظغاء هٟظ؛ 

   1 .جى٢ُ٘ الصخو اإلاؿؤو٫ ًٖ إهجاػ ؤلاظغاء 

 .إلاشز فلعلىلمهمةل اتدكيم:ل الزرل اثااح

مٗنى ؤلاقغاٝ في الخض٤ُ٢ هى مخابٗت اإلاض٤٢ لٗملُت الخض٤ُ٢ وج٣ؿُمه للمهام بحن أًٖـاء ٞغ٢خـه ٧ل     

هم ٌ الؿلُت لهم أو إهجاػ اإلاهمت ٧املت مً َـٞغ بل هى  . خؿب زبرجه و٦ٟاءجه وجسههه ، صون جٍٟى

ما٫ التي ٣ًىمىن بها ، باٖخباعه اإلاؿـؤو٫ واإلاٗىـي ألاو٫ بٗملُت الخض٤ُ٢ إل اإلاؿخمغ ٖلى ألٖا   .مُالب باإَل

: ًم٨ً جلخُو أهم ه٣اٍ ؤلاقغاٝ ُٞما ًلي

 جىظُه اإلاض٣٢حن هدى جد٤ُ٣ أهضاٝ الخض٤ُ٢؛  

 خغنه ٖلى أن حؿىض ٧ل مهمت مً مهام الخض٤ُ٢ إلى الصخو ال٣اصع ٖلى إهجاػها ب٨ٟاءة ؛ 

  ٤ الخض٤ُ٢ ؛  إػالت ما ٢ض ًيكأ مً ازخالٝ في وظهاث الىٓغ بحن ٍٞغ

  اث،و  ٞدو الٗمل اإلاىخهي  ؛ جغجِب اإلاهام خؿب ألاولٍى

 ألامشل للُا٢اث؛   ٞدو وجدلُل ألاصاء الُىمي ألٞغاص ٞغ٢ت الخض٤ُ٢ بٛـغى الاؾـخٛال٫  

 اصة؛ ٠ُ الٗضص اإلاالبم للمؿاٖضًً لخٟاصي العجؼ أو الٍؼ  خغنه ٖلى جْى

 خغنه ٖلى اخترام ٖاملي الى٢ذ والخ٩لٟت ؛ 

  2مؤهالجه َغح ٖاملي الخدٟحز اإلااصي واإلاٗىىي ٖلى اإلاؿاٖضًً بٛغى الاؾـخٟاصة مـً ٦ـل . 

.لأألار قل اعمص:ل الزرل از بعل 

حر      الهضٝ ألاؾاس ي مً أوعا١ الخض٤ُ٢ هى مؿاٖضة اإلاض٤٢ وجغقُضه ٖىض مماعؾت الٟدو ، وجـٞى

. ألاصلت وؤلازباجاث التي جضٖم عأًه

                                                           
اعي، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث الىٓغي والٗملي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م-  1  .143زالض عاٚب الخُُب، زلُل مدمىص الٞغ
 .144هٟـ اإلاغظ٘، م -  2
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حر مسخل٠ ألاصلت وال٣غابً التي حؿمذ لـه     حؿمذ أوعا١ الٗمل للمض٤٢ بدىُٓم وكاَاجه ، و٦ظا جٞى

٤ . بئبضاء عأًه النهاةي خى٫ مسغظاث هٓام اإلاٗلىماث املخاؾبي م٨ً الخمُحز بحن أوعا١ الخض٤ُ٢ ٞو ٍو

: ه٣ُخحن هما

  اإلال٠ الضابم ؛ 

   (مل٠ الضوعة الخالُت)اإلال٠ الجاعي. 

حن مً اإلالٟاث يمً مؿاع ٖملُت الخض٤ُ٢ ألاو٫ ٞـاألو٫ مـ٘ مغاٖـاة جغجُـب ؤلاظغاءاث  .ؾيخُغ١ للىٖى

.  الفل اد ئم:لأألاالل

اث      ٌكمل الىزاب٤ ألاؾاؾُت في اإلاؤؾؿت الهالخت لالؾخٗما٫ ٞـي الـضوعاث الالخ٣ـت ، ٦مـا أن مدخٍى

مىما ًم٨ً أن ٌكـخمل. هظا اإلال٠ جسخل٠ مً مؤؾؿت إلى أزغي ومً م٨خب جض٤ُ٢ آلزغ هظا اإلال٠  ٖو

: ٖلى

 عموميات :

ضص ألاؾهم وجىػَٗها بحن اإلاؿاهمحن م٘ بُان خهـت ٦ـل مؿاهم     حكمل ٧ل ما ًخٗل٤ ب٣ٗىص الخأؾِـ ٖو

والىٓام الضازلي للمؤؾؿت، و٧ل ما ًه٠ ٖملُاتها وأوكُتها ومغاخل الخهيُ٘ ألاؾاؾُت صازلها 

ُت الخىُٓمُت، م٘ ط٦غ أؾماء ومغا٦ؼ ألاشخام اإلاؿؤولحن صازلها والىؾابل الخ٣ىُـت ال٨ُٟلـت  والخٍغ

. بخد٤ُ٣ الخُت ؤلاهخاظُت اإلاغؾىمت مً ٢بلها

 لألاثائملثتعلملبىظامل ازكابةل اد خلية:

غ اإلاخٗل٣ت بىٓام الغ٢ابت الضازلُت للؿىىاث اإلاايُت ، مـ٘ ج٣ـضًم     ٌكخمل هظا البىض ٖلى ٧ل الخ٣اٍع

اب٠ اث والْى .  ون٠ مض٤٢ إلا٣ىماتها ومضي الالتزام بئظغاءاتها ٖلى مؿخىي اإلاضًٍغ

 لحساباتل اسىويةلألا اتلاريز :  

ًدخىي هظا الٗىهغ ٖلى ٧ل الخؿاباث اإلاخٗل٣ت باإلاؤؾؿت مً أنى٫ وزهىم ، خؿاباث الىىاجج   

غ الٗامـت  باء، خؿاباث الىخابج، بغامج الخض٤ُ٢ باليؿبت للؿىىاث الشالر اإلاايُت، و٦ـظا الخ٣ـاٍع وألٖا

 . والخانت والاؾخصىابُت اإلاخٗل٣ت بدؿاباث اإلاؤؾؿت

 اتباايصل اد ئمةلالحسابات  :

ذ ٖلى بٗـٌ     ٩ًىن مً اإلاُٟض أن ًدخٟٔ اإلاض٤٢ في ملٟه الضابم ببٌٗ الخدالُل الهامت التي أظٍغ

 .الخؿاباث ، بُٛت م٣اعهتها بالؿـىىاث الؿـاب٣ت و أزـظ مُُٗـاث الؿـىت الخالُـت ٦ؿـىت للم٣اعهـت
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 لكصلمالًتعلملبالجاهلل لجملائيلألاالاجتماعي:

لى     ذ الىاظب إجباٖـها ٖو ًدخٟٔ اإلاض٤٢ بالىزاب٤ الىاعصة مً إصاعة الًغابب والضالت ٖلى هٓام الخهاٍع

اإلاٗضالث الىاظب الخًٕى لها و٧ل ما ًخٗل٤ بالغ٢ابت الجبابُت والكبه ظبابُـت والاقـترا٥ ٞـي الًمان 

 1 .الاظخماعي هٓغا ألهمُتها

 جدخىي هظه الى٣ُت ٖلى الٗىانغ اإلا٩ىهت للك٤ ال٣اهىوي  :كصلمالًتعلملبالجاهلل الاهووي

للمؤؾؿت ، مشـل مدايـغ الاظخمـإ ملجلـ ؤلاصاعة ، و٦ظل٪ ال٣ٗىص اإلابرمت م٘ اإلاؤؾؿت ٣ٗ٦ض 

غ ال٣اهىهُت  2.الخأمحن أو ٣ٖىص اله٣ٟاث والىزاب٤ اإلاخٗل٣ـت ببراءة الازترإ وما ًخٗل٤ بالخ٣اٍع

. ثلييملهظامل ازكابةل اد خلية:ل املللل اثاوي

هٓام الغ٢ابت الضازلُت هى مجمٕى الًماهاث التي حؿاهم "ٖٝغ مجلـ زبراء املخاؾبت الٟغوؿُحن    

ُـت اإلاٗلىمت ، ومً  في الخد٨م في اإلاؤؾؿت ، لخد٤ُ٣ الهضٝ اإلاخٗلـ٤ بخـأمحن الخماًـت لألنـى٫ و٦ـظا هٖى

  3."ظاهب آزغ يمان جُب٤ُ حٗلُماث ؤلاصاعة وجدؿحن الىجاٖت

وباٖخباعه الخُت الخىُٓمُت التي حؿاٖض ٖلى الخد٨م في اإلاؤؾؿت ، ٞال بض ٖلى اإلاـض٤٢ أن ًد٨ـم ٖلى    

ت مـً الُٗىـاث باٖخباع  مضي ؾالمت هظا الىٓام ، ٧ىن ٖملُت الٟدو التي ٣ًىم بها ج٣خهغ ٖلى مجمٖى

اؾخدالت جض٣ُ٢ه ل٩ل الخؿاباث ، في إَاع مهمخه اإلاخمشلت في الخ٣ُُم والخ٨م ٖلى هٓام الغ٢ابت 

  : الخُىاث ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي الضازلُت ، ًلتزم اإلاض٤٢ بجملت مـً

. جمعلإلاجز ء ت:ل الزرل ألاول

ال٣ىاهحن املخخلٟـت ، َـغ١  )ؾىاء ٧اهذ م٨خىبت أو ٚحر م٨خىبت ، ٣ًىم اإلاض٤٢ بجم٘ اإلاُُٗاث     

ً (...الٗمل ت أ٦بر ٢ضع مم٨ً مً اإلاٗلىماث ًٖ هٓام الغ٢ابـت الضازلُـت للمؤؾؿـت ، وطلـ٪ لخ٩ٍى ،  ومٗٞغ

بٌٗ آلاعاء ًٖ الىٓام وم٣اعهت طل٪ ببٌٗ اإلاٗاًحر ، ٦ما ًخم اؾخسغاط بٌٗ اإلاٗلىماث مـً املجلضاث 

وألاعق٠ُ ووي٘ زغابِ أو ٞدو بٌٗ زغابِ ؾحر الٗملُـاث لـبٌٗ الـىٓم اإلاُب٣ـت باإلاؤؾؿت ، 

٣ت أًٞل مً الُغ١ ؤلاوكابُت و اإلاخمشلت في ججمُـ٘ إظاباث مً  ٞهظا ٌؿاٖض ٖلى ؾحر اإلاٗلىماث بٍُغ

  .اإلاٗاملحن باإلاؤؾؿت

.ل ختملار تل الهملألا اتملابم:ل الزرل اثاويل

خماص ، ًجب أن جضٖم بازخباع الىٓام للخأ٦ض مً أن ؤلاظغاءاث التي ط٦غث     لُخأ٦ض اإلاض٤٢ مً صعظت الٖا

. والتي جمذ مالخٓتها زال٫ مغخلت الٟدو ًخم جُب٣ُها بالٟٗل

                                                           
اع الىٓـغي واإلاماعؾـت الخُب٣ُُـت)دمحم التهامي َىاهغ، مؿٗىص نض٣ًي، اإلاغاظٗت وجض٤ُ٢ الخؿاباث -  1 ـاث الجامُٗت،  (ؤلَا ، صًـىان اإلاُبٖى

 .130، 128، م م 2003الجؼابغ، 
 .130هٟـ اإلاغظ٘، م -  2

3 Reda KHELASSI, L'audit interne-audit opérationnel, HOUMA, Alger, 2005, P71. 
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.ل اتلييمل ألاليلالزكابةل اد خلية:ل الزرل اثااحل

إطا جم٨ً اإلاض٤٢ مً الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ٧اُٞت خى٫ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ، ًم٨ىه أن ٌُٗي    

٣ت مدضصة وظُضة ٞهظا ًؤ٦ض ٢ىجه ومهضا٢ُخه ،  ج٣ُُما أولُا لهظه الىٓام، ٞئطا ٧ان الىٓام ٌٗمل بٍُغ

خماص ٖلُه  ٞـي خحن إن أصث ٖملُت الٟدو إلى الاؾخيخاط بأن الىٓام ٚحر مغض ي وأهه ًجب ٖضم الٖا

ل  . ٞهـظا ًؤ٦ض وظىص ه٣ابو وسٛغاث جسل٤ أزُاء م٘ اخخما٫ وظىص جالٖب ٚو

.ل ختملار تلالاستمز رية:ل الزرل از بعل

ًخأ٦ض اإلاض٤٢ مً زال٫ هظا الىٕى مً الازخباعاث مً أن ه٣اٍ ال٣ىة اإلاخىنل إليها ٞـي الخ٣ُـُم ألاولي     

 .للىٓام ه٣اٍ ٢ىة ٞٗال ، أي مُب٣ت في الىا٢٘ وبهٟت مؿخمغة وصابمت

ل. اتلييمل انهائيلاىظامل ازكابةل اد خلية:ل الزرل لخامس 

ت الؿاب٣ت الظ٦غ، ًخم٨ً اإلاض٤٢ مً الى٢ـٝى ٖلـى يـ٠ٗ الىٓام      باٖخماصه ٖلى ازخباعاث الاؾخمغاٍع

وؾىء ؾحره، ٖىض ا٦دكاٝ ؾىء جُب٤ُ أو ٖضم جُب٤ُ لى٣اٍ ال٣ىة ، هظا باإليـاٞت إلـى ه٣ـاٍ ال٠ًٗ 

 .التي جىنل إليها ٖىض الخ٣ُُم ألاولي لظل٪ الىٓام (ي٠ٗ الخهىع )

ٌؿهل أو ًهٗب ٞدو الخؿاباث وال٣ىابم اإلاالُت خؿب مضي ظىصة اإلاغا٢بت الضازلُـت، بخٗبُـغ آزغ    

اجه اإلاباقغة وأن يٟٗه ًجٗله ًخٗم٤ أ٦ثر  إن ظىصة هظا الىٓام ججٗل اإلاض٤٢ ًس٠ٟ جض٣ُ٢اجه وجدٍغ

  1 .في طل٪

. أداةلإلاثملاتلألا الفل لجاريل:ل املللل اثااح

.لأداةلإلاثملات: الزرل ألاول 

٠ التي جىاولذ أصلت ؤلازباث إال أنها حكتر٥ ظمُٗها في ٧ىنها جمشل ٧ل ما ٌٗخمض ٖلُه      م حٗضص الخٗاٍع ٚع

 ً الٟغص للىنى٫ إلى خ٨م مٗحن ًٖ مىيٕى مخىإػ ٖلُه ، ٞهي ج٣ضم البرهان وبالخالي اإلاؿـاهمت في ج٩ٍى

ُت ، ب٨ٗـ ألاخ٩ام الخـي حٗخمض  الاٖخ٣اص الؿلُم وإنضاع الخ٨م اإلاُلىب ال٣ابم ٖلى أؾباب مىيٖى

ٖلى اإلاُى٫ والجزاٖاث وآلاما٫ والٗاصاث وجيبؤاث مً ًىٟظ ال٣غاع، و٧لهـا ٖىانـغ شخهـُت جسخل٠ مً 

. شخو آلزغ

ـت ولـِـ مجـغص    الاٖخ٣اص، ومً  ٞاألصلت هي التي جمضها بالىؾابل ال٨ُٟلت للىنى٫ بالخأ٦ـض إلـى خـض اإلاٗٞغ

. زم ٞهي اإلاٟخاح إلى الخ٣ُ٣ت التي حٗني اإلاُاب٣ت م٘ الىا٢٘

                                                           
1 J. E. Combes et M. C Labrousse Publi , Audit Financier et Contrôle de Gestion, Union éditions, 1997, P 17. 
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بٛغى وي٘ ألاؾاؽ اإلاالبم إلبضاء الغأي الٟني املخاًض خى٫ ٖضالت ال٣ىابم اإلاالُت ، وفي إَـاع ؾُٗه     

ت مً ألاصلت و٢غابً ؤلازبـاث ال٩اُٞت  غه النهاةي ، ٞئن اإلاض٤٢ مُالب بجم٘ مجمٖى إلى جأ٦ُض مدخىي ج٣ٍغ

 1 .واإلاالبمت في آن واخض

:لأهو رلأداةلإلاثملات

٢ض جأزظ أصلت ؤلازباث في الخض٤ُ٢ أق٩اال مسخلٟت ٚحر أهه ًم٨ً للمض٤٢ اؾـخسضام أهمهـا ، والخـي   ل

 : ًم٨ً خهغها ُٞما ًلي

 ل استىد ت:

اإلاؿدىضاث مً أ٦ثر أهىإ ألاصلت وال٣غابً التي ٌٗخمض ٖليها اإلاض٤٢ في ٖمله ، وهي ٖلى زالزـت 

  :أهىإ

 مؿدىضاث مٗضة زاعط اإلاؤؾؿت ومؿخٗملت صازلها، ٦ٟىاجحر الكغاء مشال؛- 

  مؿدىضاث مٗضة صازل اإلاؤؾؿت ومؿخٗملت زاعظها ، ٦ٟىاجحر البُ٘ وإًهاالث ال٣بٌ؛- 

  . مؿدىضاث مٗضة ومؿخٗملت صازل اإلاؤؾؿت، ٧الضٞاجغ الخؿابُت ٖلى ازخالٝ أهىاٖها- 

حٗخبر اإلاؿدىضاث اإلاخأجُت مً زاعط اإلاؤؾؿت أ٢ىي مً جل٪ اإلاٗضة مً ٢بـل اإلاؤؾؿـت، خُـض جؼصاص   

. إم٩اهُت الٛل والخُأ في الخالت ألازحرة

تر٦ؼ ٖمل اإلاض٤٢ في جض٤ُ٢ اإلاؿدىضاث ٖلى ٞدهـها مـً الىـىاحي الكـ٩لُت وال٣اهىهُـت    ُت،  ٍو واإلاىيٖى

لُه أن ًٓل ٣ًًا ألن باؾخُاٖت أي شخو جؼوٍغ اإلاؿدىضاث والخىا٢ُ٘  . 2ٖو

 ل البصل اادي:

البا ما ًغجبِ هظا    ٣ًهض به ٢ُام اإلاض٤٢ بدهغ أو ٖض أنل مً ألانى٫ اإلالمىؾت بهىعة ماصًت، ٚو

الىٕى مً ألاصلت بٟدو ٧ل مً املخؼون والى٣ضًت، ٦ما ًم٨ً اؾخسضامه في الخد٣ـ٤ مـً وظـىص ألاوعا١ 

 3.اإلاالُت وأوعا١ ال٣بٌ وأنى٫ زابخت ملمىؾت

 ل افادكات:

جخمشل في اؾخٗاهت اإلاض٤٢ بأَغاٝ مؿخ٣لت ًٖ اإلاؤؾؿت جخمشل في مجمٕى اإلاخٗاملحن مٗهـا مـً أظل   

دُت أو ٦خابُت، وحٗض  جؼوٍضه بمٗلىماث ؾب٤ أن َلبها منهم والتي ٢ـض ج٨ـىن ٞـي نـىعة إظابـاث جهـٍغ

 1 .اإلاهاص٢اث مً أ٢ىي ألاصلت

                                                           
ت، -  1  .166 ، م1998دمحم ؾمحر الهبان، ٖبض هللاا هال٫، ألاؾـ الٗلمُت والٗملُت إلاغاظٗت الخؿاباث، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
ت )زالض أمحن ٖبض هللاا، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث -  2  .180، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م (الىاخُت الىٍٓغ
 .81 ، م2007ٖبض الٟخاح الصخً، اخمض ٖبُض، وآزغون، أؾـ اإلاغاظٗت الخاعظُت، اإلا٨خب الجامعي الخضًض، مهغ،-  3



 إلاطارل اىظزيلالتدكيمل ملحاسبي                                                                              :ل الفصل ألاول

 

29 
 

 البصل اتبليلي : 

 لخ٣ُُم مضي م٣ٗىلُـت أعنـضة مُٗىـت (٧اليؿب مشال)٣ًهض به اؾخسضام اإلا٣اعهاث والٗال٢اث    

  أو بُاهاث أزغي ْاهغة في ال٣ىابم اإلاالُت ، مشا٫ طل٪ م٣اعهت هامل الغبذ في الؿىت الخالُت م٘ مشُله ٞـي

 . الؿىت الؿاب٣ت

ًلجأ اإلاغا٢ب إلى ج٣ىُت الخدلُل في بضاًت اإلاهمت لُىظه ٖملُت الخض٤ُ٢ التي ًجب ال٣ُام بها ، ٦مـا  

ها   2.حؿخٗمل في النهاًت للخأ٦ض مً جىاؾ٤ اإلاٗلىماث اإلاالُت في مجمٖى

 لألاجودلهظاملسليملالزكابةل اد خلية:

إن ؾالمت هٓام الغ٢ابت الضازلُت ٌٗض مُٗاعا للخ٨م ٖلى مضي اهخٓام الضٞاجغ والسجالث املخاؾـبُت   

ه مً بُاهاث وزلىها مً ألازُاء والٛل والخالٖب  .وما جدخٍى

 صحةل رصدةلمنل اىاحيةل لحسابية  :

ها في اإلاؤؾؿاث ٦بحرة الدجم ًهاخبه حكٗب في الٗملُاث املخاؾـبُت ما ٢ض     إن ح٣ٗض اليكاَاث وجىٖى

خماص ٖلى آلاالث الخؿابُت ٌؿمذ بخٟاصي جل٪ ألازُاء م٘  ًيخج ٖىه أزُاء خؿابُت ، لظل٪ هجض أن الٖا

ت ؤلاهجاػ ، وبالخالي ٞئن و٢ٝى اإلاض٤٢ ٖلى اؾخٗما٫ الخاؾباث آلالُت ٌٗخبر صلُال ٖلى اهخٓـام  ؾٖغ

 .السجالث والضٞاجغ ٖلى ألا٢ل مً هظه الىاخُت وهى ما ٌؿمذ له باؾخسضامها ٦ضلُل إزباث

 الاستلسار تلمنل اعميص :

ـت مً    ٤ جىظُه اإلاـض٤٢ مجمٖى ٌٗني الخهى٫ ٖلى مٗلىماث قٟهُت أو م٨خىبت مً الٗمُل ًٖ ٍَغ

 .3ألاؾئلت له والتي ٚالبا ما جىظه إلى الٗاملحن لضي الٗمُل في مسخل٠ املجـاالث

.ل الفل لجاريل: الزرل اثاويل

خًمً وزـاب٤ الـضوعة مىيـٕى الخـض٤ُ٢ اإلاالُـت منهـا    واملخاؾبُت م٘  ًخٗل٤ هظا اإلال٠ بالؿىت الخالُت ، ٍو

م٨ً أن ٌكخمل هظا اإلال٠ ٖلى الىزاب٤ الخالُت أصلت ؤلازباث التي ظمٗها اإلاض٤٢،   : ٍو

  غ الٗامت والخانت اإلاخٗل٣ت بالضوعة مىيٕى بغهامج جٟهُلي لٗملُت الخض٤ُ٢،والخ٣اٍع

 الخض٤ُ٢؛

  ت للمؤؾؿت و٦ظا الخدلُالث اإلاضٖمت ألعنضتها؛  الخؿاباث الؿىٍى

                                                                                                                                                                      
ت والخُب٤ُ، الىعا١ لليكغ، ألاعصن، ،لًىؾ٠ مدمىص ظغبٕى-  1  .180، م2007مغاظٗت الخؿاباث بحن الىٍٓغ
 .93دمحم بىجحن، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م-  2
 .87ٖبض الٟخاح الصخً، اخمض ٖبُض، وآزغون، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م-  3
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   غ اإلاضٖم لظل٪،الىؾابل اإلاؿخٗملت الخُىاث اإلاخبٗت لخ٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت والخ٣ٍغ

 في الخ٣ُُم،و اإلاالخٓاث الىاظمت ًٖ الخؿاباث اإلاٟدىنت؛

   ٧ل اإلاغاؾالث التي جمذ م٘ أَغاٝ مً زاعط اإلاؤؾؿت ٧البىى٥ ، الٗمالء ، واإلاىعصون ؛ 

   1. اإلاكا٧ل التي ناصٞذ اإلاض٤٢ أزىاء أصاء مهمخه 

.لثلزيزلمدكمل لحسابات:ل املللل از بع

ً واإلا٣غيحن    غ الغ٦حزة التي حٗخمض ٖليها الٟئاث املخخلٟت الخـي ًسـضمها اإلاـض٤٢ ٧اإلاؿـدشمٍغ ٌٗخبر الخ٣ٍغ

غ اإلاـض٤٢ ٖىاًت ٞاب٣ت  حرهم ، ألن هظه الٟئاث املخخلٟت جىلي ج٣ٍغ وعظا٫ الا٢خهاص وإصاعة اإلاؤؾؿت ٚو

ل.خُض حٗخمض ٖلُه في اجساط ٢غاعاتها وعؾم ؾُاؾتها الخالُت منها واإلاؿخ٣بلُت

ت بمشابت اإلاىخج النهاةي لٗملُـت الخـض٤ُ٢ ، والتي     غ مغا٢ب الخؿاباث ًٖ ال٣ىابم اإلاالُت الؿىٍى ٌٗخبر ج٣ٍغ

ًم٨ً مً زاللها أن ٣ًىم اإلاض٤٢ بخىنُل هخابج ٞدهه وج٣ُُمه لألصلـت وال٣غابً وعأًه الٟني املخاًض 

ما٫  2.ًٖ صخت وؾالمت ٖغى ال٣ىابم اإلاالُت للمغ٦ؼ اإلاالي في نهاًـت الؿـىت وهخابج ألٖا

غ ًم٨ً جىيُدها في الك٩ل الخالي    مىما ًم٨ً الى٢ٝى ٖلى أعب٘ أهىإ مً الخ٣اٍع   : ٖو

. أهو رلثلاريزل اتدكيم:02-01شكصلركمل                             

 

 

 

 

 

 

 

مدمىص ٢اؾم جيخىف ، هٓم اإلاٗلىماث في املخاؾبت واإلاغاظٗت اإلاهىُت وصوع الخاؾىب في ؤلاصاعة :  افدر

. 47،م1998والدكُٛل، صاع الجُل ، بحروث،

ل

                                                           
 .316هٟـ اإلاغظ٘ ، م-  1
، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه، م-   2  .260ًىؾ٠ مدمىص ظغبٕى

   تقارير التدقيق          

تقرير موجو إىل  تقرير حتفظي
 أصحاب املشروع

تقرير موجو إىل اإلدارة 

 (التقرير املطول)

 تقرير سالب  

 

 

االمتناع عن 
 إبداء الرأي

 من انحية الرأي      من انحية التوجيو   

           تقرير نظيف
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.ل اتلزيزل اىظيف:ل الزرل ألاول

غث لضًه أعبٗت قغوٍ هي              :ًهضع اإلاض٤٢ عأًه بضون جدٟٔ ٖلى ال٣ىابم اإلاالُت التي ٢ام بخض٣ُ٢ها إطا جٞى

  ٣ا للمباصا املخاؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها واإلا٣بىلت ٢بىال ٖاما؛ أن ال٣ىابم اإلاالُت ٢ض أٖضث ٞو

 ت جؤزغ ٖلى الخؿاباث ؾىاء في ٢ابمت الضزل أو ٞـي ٢ابمـت اإلاغ٦ـؼ  ٖضم وظىص أزُاء ظىهٍغ

 اإلاالي؛ 

 ضالت ال٣ىابم اإلاالُت وص٢ت حٗبحرها ًٖ هخابج أٖما٫ اإلاكغوٕ ومغ٦ؼه اإلاالي؛  نض١ ٖو

   خهى٫ اإلاض٤٢ ٖلى أصلت ؤلازباث ال٩اُٞت واإلاالبمت التي جبرع عأًه ٖلى نـض١ حٗبُـغ ال٣ـىابم 

ما٫ واإلاغ٦ؼ اإلاالي في نهاًت الؿىت اإلاالُت  . 1اإلاالُت لىخابج ألٖا

.  اتلزيزل اتبلظي:ل الزرل اثاويل

٣ًىم مض٤٢ الخؿاباث باإلصالء بغأي مخدٟٔ ، إطا ناصٝ زال٫ ٖملُت الخـض٤ُ٢ أو ٞـي البُاهـاث     

غه في هظه الخالت م٣ُضا بخدٟٓاث  واإلاٗلىماث الىاعصة في ال٣ىابم اإلاالُت ما ٣ًُض عأًه ، ٩ُٞىن ج٣ٍغ

جمشـل اٖتراياجه أو اهخ٣اصاجه التي ًغي مً الًغوعة ؤلاقاعة إليها ، مشل وظىص ٢ُىص ٖلـى هُـا١ ٖملُـت 

ومً الًغوعي مالخٓت ألاهمُت اليؿـبُت . الخض٤ُ٢ أو حٗضًل جُب٤ُ اإلاباصا املخاؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها 

غ اإلاض٤٢ ، أي أن ج٩ىن الخدٟٓاث هامت وبضعظـت ٧اُٞـت جبـغع ط٦غهـا ٞـي غ،  للخدٟٔ الىاعص في ج٣ٍغ الخ٣ٍغ

غ الظي ًىُىي ٖلى جدٟٔ ٣ٞغة مؿخ٣لت جىضح أؾباب الخدٟٔ  ٦.2ما ًجب أن ٌكمل الخ٣ٍغ

.  اتلزيزل اسلبي:ل الزرل اثااحل 

ًهضع هظا الغأي ٖىضما ًخأ٦ض اإلاض٤٢ مً أن ال٣ىابم اإلاالُت ال جمشل الىا٢ـ٘ الهـدُذ للمؤؾؿـت    

ما٫ َب٣ا للمباصا املخاؾبُت اإلاخٗاٝع ٖليها ، وج٣٘ ٖلـى  ؾىاء مً خُض اإلاغ٦ؼ اإلاالي أو هدُجت ألٖا

.  اإلاض٤٢ مؿؤولُت بُان ألاؾباب اإلاؤصًت إلنضاع مشل هظا الغأي مً أصلت وبغاهحن م٘ ط٦غها

غه   ت مً الخىنُاث ٢بل ج٣ٍغ ٌٗخبر الغأي الؿلبي أمغا هاصع الخضور ألن اإلاض٤٢ ٣ًضم ٖاصة مجمٖى

البا ما جلتزم الكغ٧اث بدىُٟظ هظه الخىنُاث  3 .الؿلبي ٚو

.لإلامتىارلعنلإبد ءل ازأي:ل الزرل از بعل  

 ٌٗني الامخىإ ًٖ إبضاء الغأي أن مض٤٢ الخؿاباث ال ٌؿخُُ٘ إُٖاء عأي ٞني ًٖ ال٣ىابم اإلاالُت    

: مىيٕى الخض٤ُ٢ ، و٢ض ٩ًىن طل٪ بىاء ٖلى ْغوٝ مُٗىت ًم٨ً جىيُدها ُٞما ًلي

                                                           
 .261هٟـ اإلاغظ٘، م 1
اعي، ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث الىٓغي والٗملي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م- 2  .106زالض عاٚب الخُُب، زلُل مدمىص الٞغ

ت)ٖلم جض٤ُ٢ الخؿاباث ،لزالض أمحن ٖبض هللاا-  3  .138، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م (الىاخُت الىٍٓغ
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  وظىص ٢ُىص مٟغويت ٖلى ٖمل اإلاض٤٢ جٟغى ٖلُه مً إصاعة الكغ٦ت ، وطل٪ بٗضم جم٨ُىه

خًىع ٖملُت الجغص أو ٖضم جم٨ُىه مً الاجها٫ بالٗمالء اإلاضًىحن للخهى٫ ٖلى  مـً

 مهاص٢اث بصخت أعنضتهم م٘ الكغ٦ت؛

  ، وظىص أخضار مؿخ٣بلُت ال ًم٨ً الخ٨هً بيخابجها اإلاؿخ٣بلُت ٢ض جؤزغ ٖلى ال٣ـىابم اإلاالُـت

ت يض الكغ٦ت ٦خٗضيها ٖلى خ٣ى١ الازترإ لكغ٦ت أزغي ، أو  مشـل ٖى صٖاوي ٢ًابُت مٞغ

ًاتهم حرها؛ ... ٢ًـُت مـً ٖما٫ الكغ٦ت ًُالبىن بضٞ٘ حٍٗى  ٚو

   في خالت ٢ُام ػمُل آزغ للمض٤٢ الغبِس ي بخض٤ُ٢ بٌٗ ال٣ىابم اإلاالُت، في هظه الخالت

 إبضاء الغأي ٖليها؛  ًمخى٘ ٖـً

  ٖىضما ًخٗظع ٖلى اإلاض٤٢ الخهى٫ ٖلى أصلت ؤلازباث ال٩اُٞت واإلاالبمـت والخـي حؿـمذ بئبـضاء 

 عأًه ، ٞئهه ًمخى٘ ًٖ طل٪؛ 

  ـه البا ما جغظ٘ أؾباب الامخىإ ًٖ إبضاء الغأي إلى جًـ٤ُِ هُـا١ الٟدـو الـظي ًجٍغ  ٚو

اإلاض٤٢ ، أو بؿبب وظىص ٖىانغ هامت ال ًم٨ً الخأ٦ض مً صختها ولها جأزحر ظىهغي ٖلى 

ل1 .ال٣ـىابم اإلاالُت التي ؾِبضي اإلاض٤٢ عأًه ٞيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 264ًىؾ٠ مدمىص ظغبٕى ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه ، م-  1
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: خالصة

ٖلى يىء ما ج٣ضم في هظا الٟهل جم الى٢ٝى ٖلى ظملت مً الاؾـخيخاظاث ، ٞخُـىع الخـض٤ُ٢ املخاؾبي    

٧ان هخاظا لخُىع الىا٢٘ الا٢خهاصي ٣ٖب الشىعة الهىاُٖت والخُٛحراث التي مؿذ الكـغ٧اث ظغاء 

الاهٟها٫ الخام بحن اإلاال٥ وؤلاصاعة ، ألامغ الظي خخم يغوعة الاؾخٗاهت بُٝغ زاعجي مؿـخ٣ل مدتٝر 

ًضلي بغأي ٞني مداًض مىيىعي، اهخ٣ل مًمىهه مً ا٦دكاٝ الٛل ومى٘ ألازُاء إلى إبضاء الغأي خى٫ 

مضي اخترام ال٣ىاٖض وال٣ىاهحن واإلاباصا املخاؾبُت اإلاٗمى٫ بها ٞـي مـضي جمشُـل هـظه اإلاٗلىماث للهىعة 

  .الهاص٢ت وللىيُٗت اإلاالُت أو هخابج اإلاؤؾؿت

هظا الغأي ًمغ ٖبر مغاخل أؾاؾُت جًمً الؿحر الخؿً إلاهمت اإلاض٤٢ وحؿمذ بازخهاع ٖـاملي الى٢ذ    

والجهض وتهضٝ إلى جدهُل أ٦بـغ ٞٗالُـت ، مـً جسُـُِ لٗملُـت الخـض٤ُ٢ ، ج٣ُـُم هٓـام ع٢ابتها ، والبدض 

 .ًٖ أصلت إزباث جضٖم الغأي النهاةي للمض٤٢

٧امخضاص إلابضأ اهٟها٫ اإلال٨ُت الظي قهضجه الكغ٧اث ، ٞئن جسُيها ال٣ُىص الجٛغاُٞت وقٛلها لبِئاث     

مسخلٟت ٧ان لؼاما أن ًهاخبه جىا٤ٞ ٖلى مؿخىي زضماث الخض٤ُ٢ خغنا ٖلى اؾـخ٨ما٫ الهـضٝ مـً 

الخض٤ُ٢ املخاؾبي ، ٞٓهىع الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث ٧ان ال بض أن ًهاخبه هٟـ اإلاؿخىي مً 

 .الخُٛحر ٖلى مؿخىي زضماث الخض٤ُ٢ ، ُٟٞذ ٨ٞغة الخىخُض الضولي للخض٤ُ٢
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: جمهيذ

حعهش الهذًذ مً اإلاىكماث ؤلاكلُمُت وهزا الذولُت نلى إسظاء مفهىم مىخذ للخذكُم املخاظبي ًمش نبر جدلُم  

اث ، نلى غـشاس فـشوع الخـذكُم ، مبادبـه ، نلـى معـخىي الىخابج ، وهزا نلى معخىي  جىافم ٌشمل نذة معخٍى

فدػذ هزه ألاخحرة بذوسها باهخمام هبحر نلى معخىي لجىت مهاًحر الخذكُم الذولُت اإلاىبثلت نـً  . اإلاهاًحر

، والتي كامذ بئضذاس مجمىنت مهاًحر ًخم جىُُفهـا باظـخمشاس مـو مخؿلباث  IFAC الاجداد الذولي للمداظبحن

  : وعخهشع مً خالٌ الفطل الخالي هزه اإلاهاًحر في إؾاس زالزت مباخث واألحي . الىاكو الاكخطاد

  جبني مهاًحر الخذكُم الذولُت: اإلابدث ألاٌو.  

  مهاًحر ؤلازباث في الخذكُم املخاظبي: اإلابدث الثاوي. 

  مهاًحر اإلابادا واإلاعؤولُاث وجخؿُـ وقُفت الخذكُم املخاظبي: اإلابدث الثالث. 
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  .جملني معايير الخذكيم الذوليت: ااملبح  وو 

هغحره مً الخىكُماث اإلاهىُت ، وبانخباسه الهُئت الهلُا للخذكُم املخاظبي ، أكش الاجدـاد الـذولي للمداظبحن حملت    

، وان هذفـه مـً وسائهـا إنؿاء ضُغت دولُت للخذكُم  ISA مً ؤلاسشاداث جدذ معمى مهاًحر الخذكُم الذولُت

 . والهمل نلى سفو معخىي ألاداء

 .كيفيت ضذوس ااعايير الذوليت للخذكيم: ااعلب  وو 

بعبب الخغحراث الهاإلاُت وخذة اإلاىافعت والشغبت في جىخُـذ اإلاماسظـاث اإلاخهللـت باملخاظـبت والخذكُم، وشأث    

اإلاىبثلت نً  IAPC الذولُت الخاحت إلى وغو مهاًحر دولُت للخذكُم ، جطذس بىاظؿت لجىـت مماسظـاث الخـذكُم

 .الاجداد الذولي للمداظبحن

  .لجىت الخذكيم الذوليت: الفشع  وو 

 أنؿُذ لجىت الخذكُم الذولُت ضالخُت ومعؤولُت مدذدة وهي إضذاس معىداث وأدلـت الخـذكُم 

  الذولُت بالىُابت نً مجلغ الاجداد؛ 

 ًخخاسها  ًخم اخخُاس أنػاء اللجىت إلاذة خمغ ظىىاث مً ممثلحن حهُنهم مىكماث الذٌو ألانػـاء الخـي

ت اللجىت ونلى اإلامثل الزي حهُىه اإلاىكمت أو اإلاىكماث ألانػـاء أن ًيىن نػىا  مجلغ الاجداد لهػٍى

 فيها ؛

   تها ممثلحن نً اظترالُا ، هىـذا ، فشوعـا ، حمهىسٍـت أإلااهُـا الاجدادًت ،  غمذ اللجىت ألاولى في نػٍى

ىُت ؛  الهىذ، الُابان ، اإلاىعًُ ، هىلىذا ، الفلبحن ، اإلاملىـت اإلاخدـذة ، اًشلىـذا والىالًـاث اإلاخدذة ألامٍش

   ألانػاء  ًفترع ولما أمىً رلً أن جػم اللجان الفشنُت اإلاىبثلت نً اللجىت ممثلحن نـً الـذٌو غُـش

 .ختى ًخم الخطٌى نلى اهبر كذس ممىً لىحهاث الىكش املخخلفت

إؾاسا  IAPC بمهشفت لجىت مماسظـاث الخـذكُم الذولُت IFAC حهخبر اإلاهاًحر الذولُت التي جطذس نً الاجداد الذولي    

اث اإلاهىُت الذولُت ، والتي ال جخهاسع مؿللا مو مهاًحر الخذكُم اإلاخهاسف  مخجاوعا وكابال للخؿبُم نلى اإلاعخٍى

 1.بها نليها مً هاخُت وال جدشم نلى أًت دولت إضذاس مهـاًحر جـذكُم خاضـت

 . كيف واارا جطذس معايير الخذكيم الذوليت: الفشع الثاوي 

: ًشاعى نىذ ضذوس مهاًحر الخذكُم الذولُت ما ًلي    

اهه ؾاإلاا أن مهاًحر الخذكُم الىؾىُت جخخلف بذسحت أو بأخشي مً دولت إلى أخشي، فاهـه مـً اإلاهم لطذوس مهاًحر - 1

جذكُم دولُت مشاناة مثل هزه الاخخالفاث ومداولت الىضٌى إلى مهاًحر دولُـت جدكى أو ًشاد لها أن جدكى باللبٌى 

الهام دولُا ، وهزا ما جفهله لجىت مماسظـت الخـذكُم الذولُـت اإلاىبثلت نً الاجداد الذولي للمداظبحن ؛  

                                                           
– اإلافاهُم الاظاظُت والُاث الخؿبُم وفلا للمهاًحر اإلاخهـاسف نلي هـا واإلاهاًحر الذولُت –  دمحم ظمحر الطبان ، نبذ الىهاب هطش نلي ، اإلاشاحهت الخاسحُت  1

ت ،   .156،157 ، ص ص 2002، الذاس الجامهُت ، الاظىىذٍس



 عشع معايير الخذكيم الذوليت                                                                                                                                                  :الفطل الثاوي 

 

36 
 

أن اللجىت نىذما جػو مهاًحر الخذكُم الذولُت فئنهـا حعـتهذف جؿبُلهـا نلـى جـذكُم اللـىابم اإلاالُت ، إال اهه ال - 2

 . ًمىو أن ًخم مىاءمت هزه اإلاهاًحر إرا لضم ألامش بدُث جؿبم نلى خذماث مهىُـت ومهلىماث أخشي 

جب فهم -3 أن مهاًحر الخذكُم الذولُت حشمل اإلابادا وؤلاحـشاءاث ألاظاظـُت وهـزا ؤلاسشـاداث الخاضـت بها ، ٍو

اإلاهاًحر وؤلاحشاءاث في غىء ؤلاسشاداث الخاضت بها ؛ 

ًمىً إلاذكم الخعاباث في مجاالث وقشوف مهُىت أن ًلشس الخشوج نلى مهاًحر الخذكُم الذولُت ؾاإلاا وان رلً - 4

شاث اليافُت إلاثل هزا الخشوج  ألغشاع الخشص نلى جدلُم هفاءة وأهـذاف الخـذكُم ، ولىـً نلُـه أن ًلـذم الخبًر

اللانذة أن جؿبم مهاًحر الخذكُم الذولُت نلى وافت نملُاث جذكُم الخعاباث والاظـخثىاء أن ًـخم جؿبُلها -5 ؛ 

نلى أمىس مهُىت ، وان خذر فُجب أن ًخم ؤلاشاسة إلى رلً ضشاخت ؛  

جطذس لجىت مماسظت الخذكُم الذولُت مجمىنت مً ؤلاضذاساث بهذف جـىفحر اإلاعـانذة الهملُـت إلاذكم  -6

ش اإلاماسظـت اإلاهىُـت مـً هاخُـت أخشي   1.الخعاباث في جؿبُم مهاًحر الخذكُم مً هاخُت ولخؿـٍى

 .أهميت معايير الخذكيم الذوليت والاهخلاداث ااىجهت لها: ااعلب الثاوي 

 .أهميت معايير الخذكيم الذوليت: الفشع  وو  

إلاهاًحر الخذكُم الذولُت فىابذ نذًذة نلى ششؽ أن جيىن هزه اإلاهاًحر مىاظبت وملبىلت ومخهـاسف نليها ، وان     

لضم إنادة الىكش فيها مً  شي ومبلغت لىـل أ نػـاء اإلاهىـت إلصالـت أي غمـىع مـً أرهانهم، ٍو جيىن مىزلت بشيل جدٍش

ش لغشع معاًشتها للكشوف اإلاعخجذة مً  خحن آلخش ختى جدلم الفىابذ اإلاشحىة منها وإخػانها للخدعـحن والخؿٍى

  . جكهش خالٌ جؿبُلها مً حهت أخشي  حهت ومهالجتها ألوحه اللطـىس والثغـشاث الخـي

: ًمىً أن هشد ظبب هزه ألاهمُت إلى الانخباساث الخالي

حهخبر بمثابت اإلاىمل للمهاًحر الىؾىُت ؛  - 1

حصجو الخهاون بحن مياجب الخذكُم املخلُت والذولُت ؛  - 2

ش الخجاسة الذولُت ، وجىىىلىحُا اإلاهلىمـاث ظـخفشع الخاحـت لخىخُذ مهاًحر - 3 إن حغحراث مثل الهىإلات ، جدٍش

الخذكُم، وظخيىن مهاًحر الخذكُم الذولُت هي ألاظاط في هزا الخىخُذ؛ 

إن مهاًحر الخذكُم الذولُت أهثر ججاوعا بحن الذٌو باإلالاسهت بغحرها مً اإلاهاًحر الىؾىُـت لـذٌو هثحرة ؛  - 4

 2. إن اهدشاس الششواث مخهذدة الجيعُاث ًىحب الانخماد نلى مهاًحر الخذكُم الذولُـت فـي جـذكُم خعاباتها- 5

 

                                                           
 .102، ص 2002، داس اإلايشىساث الخلىكُت، لبىان، 2، الؿبهت 1 داوود ًىظف ضبذ، جذكُم البُاهاث اإلاالُت، الجضء  1
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 .الاهخلاداث ااىجهت اعايير الخذكيم الذوليت: الفشع الثاوي

ل مهاًحر املخاظبت والخذكُم ، فلذ جم الجـذاٌ في نام          1971هىان الهذًذ مً الاهخلاداث اإلاىحهت إلاىغىم جذٍو

ً مجلغ مهاًحر املخاظبت الذولُت  ) بان نملُت وغو مهاًحر دولُت هي خـل بعُـ إلاشيلت مهلذة،  (كبل جيٍى

وحشىً هزه الاهخلاداث في أن اإلاهاًحر الذولُت ظخيىن باإلاشوهت اليافُـت بدُـث جدىاٌو الفشوق الىبحرة في الخلفُاث 

والخلالُذ والبِئت الاكخطادًت ، وبهـؼ ألاكؿـاس الخـي ًمىـً أن جشفػها مً الىاخُت العُاظُت ألنها جخهاسع مو 

 .العُادة اللىمُت

ًشي بهؼ اإلاشاكبحن أن نملُت وغو مهاًحر للخذكُم واملخاظبت الذولُت هي خشهت جىخُىُت جلـىم بها مياجب     

لاٌ أن مياجب املخاظبت الىبري هـي غـشوسة الصمـت لخؿبُم اإلاهاًحر الذولُت في  مداظبُت دولُت لخىظُو أظىاكها ، ٍو

 . البِئاث اللىمُت

  :وكذ رهش اخذ اإلاهللحن ألاحي 

ال ًبذو أن جىاظم اإلابادا املخاظبُت ومهاًحر الخذكُم الذولُت ًمىً أن ًخدلـم ، فهىـان الىثُـش مـً الجماناث " 

اللىمُت روي اإلاطالح في املخافكت نلى مهاًحرهم ومماسظاتهم والتي جيىهـذ مـً خـالٌ الانخباساث العُاظُت ، وال 

 1."ًىحذ هُئت لها اللذسة والعلؿت بدُث جلضم الخؿبُم الهالمي لها

 .عالكت معايير الخذكيم الذوليت بمعايير املحاسملت الذوليت: ااعلب الثالح 

ظبُل اإلاثاٌ  ًدبلىس الترابـ بحن مهاًحر املخاظبت الذولُت ومهاًحر الخذكُم الذولُت في مداوس مخهذدة هزهش نلى    

: ال الخطش ما ًلي

  ت بمهُاس املخاظبت الـذولي سكـم570اسجباؽ مهُاس الخذكُم الذولي سكم الخاص  1 اإلاخهلم باالظخمشاٍس

ت هي اخـذ الفـشوع ألاظاظُت التي  باإلفطاح نً العُاظاث املخاظبُت ، خُث ًىظ نلى أن الاظخمشاٍس

ت في هزا اإلاهُاس  ًىكش إلى اإلاؤظعـت نادة نلى أنها معخمشة "جبنى نليها اللىابم اإلاالُت ، وحهشف الاظخمشاٍس

في وشاؾها معخلبال ، ومً زم ًفترع نذم جىفش هُت الخطـفُت أو جخفـُؼ حجم نملُاتها بطىسة 

شجبـ هزا بالفلشة الثالثت مً مهُاس الخذكُم الـذولي سكـم " أظاظُت   هذف وهؿاق جذكُم 200، ٍو

في الىكذ الزي ًػفي فُه سأي اإلاذكم الثلت نلى اللىابم اإلاالُت ، " اللىابم اإلاالُت ، والتي جىظ نلى 

ت اإلاؤظعت  ."ًخهحن نلى معخخذمي هزه اللىابم أال ًفترغـىا أن هـزا الـشأي هـى جأهُـذ الظخمشاٍس

 معخللت ًبحن   والزي ًلض ي بان ٌهبر اإلاذكم ضشاخت نً سأًـه فـي فلـشة700ًشجبـ مهُاس الخذكُم الذولي

فيها ما إرا واهذ اللىابم اإلاالُت هيل جكهش بطىسة نادلت اإلاشهـض اإلاـالي لل مؤظعـت وهزلً هخابج أنمالها 

ً مً مهاًحر املخاظبت  ومطادس واظخخذاماث ألامىاٌ خالٌ فترة مهُىت ، ًشجبـ هزا اإلاهُاس بمهُاٍس

لـت نـشع اإلاىحـىداث واإلاؿلىباث اإلاخذاولت ، وزاهيهما  الذولُت، أولهما اإلاهُاس الثالث نشش اإلاخهلم بؿٍش

اإلاهُاس الخامغ الزي ًشجبـ باإلاهلىماث الىاحب ؤلافطاح ننها في اللىابم اإلاالُت وبُان الخذ ألادوى 
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ت  الالصم منها والتي جخػمنها اإلاحزاهُت ، وبُان الذخل واإلاالخكـاث والبُاهاث ألاخشي واإلاهلىماث الخفعحًر

  . التي حهخبر حضءا مىمال لللىابم اإلاالُت

   خ اإلاحزاهُت560اسجباؽ مهُاس الخذكُم الذولي   اإلاخهلم باألخذار املخخملت وألاخذار الالخلت بخاٍس

 ، خُث ًىظ هزا اإلاهُاس نلى غشوسة ؤلافطاح نـً ألاخـذار الالخلت 10بمهُاس املخاظبت الذولي سكم 

خ ، إرا وان إغفالها ًـؤزش نلى إنذاد  خ اإلاحزاهُت التي جخهلم بأوغام وأخىاٌ وشأث بهذ رلً الخاٍس لخاٍس

م أو اجخار كشاس ظلُم مً كبل معخخذمي اللىابم اإلاالُت ، مثل اللُـام بهملُـت شـشاء مؤظعت هبحرة  جلٍى

خ اإلاحزاهُت  ىضح مهُاس الخذكُم معؤولُاث اإلاذكم ججاه ألاخذار التي جلو بهذ جاٍس إلاؤظعت أخشي، ٍو

 1. وؤلاحشاءاث الىاحب نلُه اللُام بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ضذًلي معهىد ، هدى إؾاس مخيامل للمشاحهت اإلاالُت فـي الجضابـش نلـى غـىء الخجـاسب الذولُت، أؾشوخت دهخىساه، ولُت الهلىم الاكخطادًت ونلىم  1

 .81، ص 2010الدعُحر، حامهت الجضابش، 
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 .معايير مملادئ ومسؤولياث وجخعيغ وظيفت الخذكيم املحاسبي: ااملبح الثاوي 

 ، ومهاًحر جخظ 230 إلـى 200جػمىذ مهاًحر الخذكُم الذولُت مهاًحر جخظ اإلابـادا ممثلـت فـي اإلاهـاًحر مـً     

  . 402 إلى 300 ، ومهاًحر مخهللت بالخخؿُـ والشكابت الذاخلُـت مً 260 إلى 240اإلاعؤولُاث مً 

: ظىفطل في هزه اإلاهاًحر وفم زالر مؿالب هما ًلي

 .معايير ااملادئ العامت للخذكيم املحاسبي: ااعلب  وو   

: ًمىً جىغُذ اإلاهاًحر الذولُت للخذكُم والتي جخظ اإلابادا الهامت للخذكُم املخاظبي فُما ًلي    

. ISA200 أهذاف جذكيم الحساباث ومملادئه العامت  :الفشع  وو  

ًىظ هزا اإلاهُاس نلى أن الهذف مً جذكُم البُاهاث املخاظبُت هى ألحل أن ًخمىً اإلاـذكم مـً إنؿاء الشأي     

فُما إرا واهذ اللىابم اإلاالُت مدػشة ومـً حمُـو الجىاهـب اإلاادًـت وخعـب إؾـاس مهشوف، وان الخذكُم ًخم خعب 

 1.مً أًت اهدشافاث مادًت الهُىاث ألحل الخطٌى نلى جأهُذ مهلٌى مً أن اللىابم اإلاالُت خالُت

بالشغم مً أن سأي اإلاذكم ٌصجو نلى ضذق اللىابم اإلاالُـت ، إال أن اللـاسا ال ٌعـخؿُو أن ًفترع الشأي بمثابت    

ت اإلاؤظعت وهزا كُمتها اإلاعخلبلُت ، هما اهه ال ًثبذ هفاءة أو فهالُت ؤلاداسة في إداسة شؤون  جأهُذ بشان اظخمشاٍس

.  اإلاؤظعت

: فُما ًخظ اإلابادا ألاخالكُت التي جدىم اإلاعؤولُاث اإلاهىُت للمذكم ، فخخمثل فُما ًلي

ت، اإلاىغىنُت، ، (الجزاهت)ألاماهت  الاظخلاللُت ،    اإلاهاًحر الخلىُت  العلىن اإلانهي، الىفاءة والهىاًت اإلاهىُت، العٍش

. (الفىُت)

بهحن الانخباس الكشوف  ؤلاغافت إلى مشاناة أن ًلىم اإلاذكم بخخؿُـ وجىفُز الخذكُم بىكشة الخزس اإلانهي،مـو ألاخـز

. التي سبما جؤدي إلى ألاخؿاء اإلاادًت في اللىابم اإلاالُت

هما وسد في هفغ اإلاهُاس أن نملُت الخذكُم تهذف إلى جىفحر جأهُذاث مهلىلت بان اللىابم اإلاالُـت هيل خالُت مً    

عخيخج اإلاذكم رلً مً أدلت ؤلازباث اليافُت واإلاالبمـت الخـي ًدطل نليها خالٌ أنماٌ  أي أخؿاء راث أهمُت ، َو

 2 . الخذكُم

 ISA .210 ششوط الاسجملاظاث بمهمت الخذكيم: الفشع الثاوي 

ًجب نلى اإلاذكم والهمُل الاجفاق نلـى ؾبُهـت أنمـاٌ الخـذكُم واإلاعـؤولُاث وألاحهـاب وغحرها ، وهزا ما ًؿلم     

جب جثبُذ هزه البىىد اإلاخفم نليها في هخاب الخهاكذ بالخذكُم أو بأي شيل  نلُه بىىد الخهاكذ أو الخيلُف ، ٍو

                                                           
 .28داوود ًىظف ضبذ ، مشحو ظبم رهشه،ص   1 

 162 . دمحم ظمحر الطبان ، نبذ الىهاب هطش نلي ، مشحو ظبم رهشه ، ص  2 
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آخش مً أشياٌ الهلذ ، ومً اإلافُذ وإلاطلخت ول مـً اإلاـذكم وهـزلً الهمُل أن ًشظل ألاٌو هخاب الخهاكذ إلى 

ًخم في بهؼ الذٌو وغو أهذاف وهؿاق أنماٌ  . الهمُل كبل البذا بمهمت الخذكُم لخجىب أي ظىء فهم للمهمت

الخذكُم ومعؤولُاث اإلاذكم بمىحـب هطـىص كاهىهُت أو جىكُمُت ، فدتى في هزه الخالت هى مؿالب بىخاب 

 1.الخهاكذ بغشع جىغُحي

اث ألاظاظُت لشظالت اإلاهمت مً نمُل إلى آخش، إال اهه نمىما ًخػمً ما ًلي :  جخخلف املخخٍى

 الهذف مً جذكُم اللىابم اإلاالُت؛ 

   معؤولُت ؤلاداسة نً اللىابم اإلاالُت؛ 

   هؿاق الخذكُم؛ 

   ش أو أًت اجطاالث نً هخابج مهمت الخذكُم؛  شيل أي جلاٍس

   ،ت للخذكُم وأهكمت املخاظبت والشكابت الذاخلُـت  الخلُلت بشان ؾبُهت الاخخباساث والخذود الجىهٍش

خُث ًىحذ مخاؾش ال ًمىً ججىبها وختى بهؼ ألاخؿاء اإلاادًت في اللىابم جبلى غحر مىدشفت ؛ 

  ت الىضٌى  .الخذكُم إلى السجالث واإلاعدىذاث وأًت مهلىمـاث جىـىن مؿلىبـت بشـان (الاؾالم  )خٍش

نلى اإلاذكم ألاخز بهحن الانخبـاس مـا إرا واهـذ الكـشوف حعخذعي إنادة الىكش "في خالت إنادة الخيلُف بالخذكُم ،   

ببىىد الخهاكذ اإلاهمٌى بها بمىحب هخاب الخهاكذ ، وكذ ًلشس اإلاذكم نذم إسظـاٌ هخاب حهاكذ حذًذ ليل فترة 

 : جذكُم ما لم جخىافش نىامل مهُىت مً بُنها

 أي مؤشش ًذٌ نلى أن الهمُل أظاء فهم هذف وهؿاق الخذكُم؛  

  أي حهذًل في البىىد الخاضت بالخهاكذ؛ 

   حغحراث معخجذة خذزذ مؤخشا في ؤلاداسة الهلُا، مجلغ ؤلاداسة أو اإلاالىحن ؛ 

   ت في ؾبُهت أو حجم أنماٌ اإلاؤظعت ؛  حغحراث هامت أو حزٍس

   2."مخؿلباث كاهىهُت 

.  220ISA  الشكابت على جىدة أعماو الخذكيم: الفشع الثالح  

جىفُز ظُاظاث وإحشاءاث سكابت الجىدة الخـي ضممذ  جػمً هزا اإلاهُاس أهه ًجب نلى مؤظعت الخذكُم    

للخأهذ بان وافت الخذكُلاث كذ جمذ وفلا إلاهاًحر الخـذكُم الذولُـت أو اإلاهـاًحر أو اإلاماسظـاث الىؾىُت اإلاىاظبت ، 

حن هما : بدُث ًخم وغهها نلى معخٍى

 معخىي مىخب الخذكُم؛ 

   3.معخىي ول نملُت جذكُم نلى خذا 

                                                           
 .133 اخمذ خلمي حمهت ، اإلاذخل إلى الخذكُم الخذًث ، مشحو ظبم رهشه ، ص 1
 .161 160 ،ص ص2002 ، داس اإلايشىساث الخلىكُت ، لبىان ، 2 ، الؿبهت 1 داوود ًىظف ضبذ ، جذكُم البُاهاث اإلاالُت ، الجضء  2
 .42 اخمذ خلمي حمهت ، اإلاذخل إلى الخذكُم الخذًث ، مشحو ظبم رهشه ، ص 3
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مىً جىغُذ ظُاظاث وأهذاف الشكابت نلى حىدة أنماٌ الخذكُم في الجذٌو الخالي        : هزا ٍو

 . أهذاف الشكابت على جىدة أعماو الخذكيم: 02-02               جذوو سكم 

الهذف  (السياست)العىطش 

 ًجب نلى مىقفي مؤظعت الخذكُم الالتزام بمبادا الاظخلالٌ وألاماهت  -ااخعلملاث ااهىيت 

ت والعلىن اإلانهي  .واإلاىغـىنُت والعٍش

مً الزًً خطلىا وخافكىا نلى   نلى اإلاؤظعت أن جيىن مضودة بأفشاد -ااهاساث والكفاءة  

 .اإلاهاًحر الفىُت والىفاءة اإلاهىُت اإلاؿلىبت لللُام باهجاص مهامهم بهىاًت

ب اإلانهي - جىصيع ااهام  ًجب أن حههذ أنماٌ الخذكُم إلى أفشاد ًمخليىن دسحاث مً الخذٍس

 .والىفـاءة اإلاهىُت اإلاؿلىبت في مثل هزه الخالت

اث وافت  -الخفىيض   ًيبػي أن ًيىن هىان جىحُه وإششاف ومخابهت لألنماٌ نلى اإلاعخٍى

 .

 .ًجب الدشاوس داخل وخاسج اإلاؤظعت نىذ الػشوسة مو روي الخبرة اإلاىاظبت- الدشاوس 

 

م للهمالء املخخملحن ومخابهت نالكتهـا مـو - اللملىو واملحافظت على العمالء  ًجب نلى اإلاؤظعت إحشاء جلٍى

. الهمـالء الخالُحن بطفت معخمشة 

ًجب نلى اإلاؤظعت أن جشاكب باظخمشاس مالءمت وفهالُت جؿبُم ظُاظـاث - ااشاكملت 

 .وإحـشاءاث سكابت الجىدة

ؤلاؾاس الىكشي – خعحن اخمذ دخذوح ، خعحن ًىظف اللاض ي ، مشاحهت الخعاباث اإلاخلذمت : ااطذس

. 73 – 71، مشحو ظبم رهشه ، ص ص- وؤلاحشاءاث الهملُت

. ISA  230  (إعذاد أوساق عمل الخذكيم)الخىثيم : الفشع الشابع 

جخمثل أوساق الخذكُم في ألاوساق اإلاهذة مً كبل اإلاذكم أو التي جم الخطٌى نليها والاخخفاف بها لهالكتها بهملُت    

الخذكُم ، وجيىن أوساق الهمل نلى شيل مهلىماث مخضوهت في ألاوساق أو ألافـالم أوالىظابل الالىتروهُت أو أًت 

 1 .وظابل أخشي 

: جىمً أهمُت أوساق الهمل في وىنها

 حعانذ في الخخؿُـ وفي جىفُز نملُت الخذكُم ؛  

  حعانذ في ؤلاششاف ومشاحهت أنماٌ الخذكُم ؛ 

 1. جمثل أدلت الخذكُم الىاججت نً أنماٌ الخذكُم اإلاىجضة والتي جذنم سأي اإلاذكم 

                                                           
ىُت والذولُت ، مؤظعـت الـىساق ، ؽ  1  . 48 ص 1999 ، نمـان ،1 خعحن اخمذ دخذوح ، خعحن ًىظف اللاض ي ، اظاظُاث الخذكُم في قل اإلاهاًحر الامٍش
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  : أهمها فُما ًخظ شيل ومػمىن أوساق الهمل ، فلذ وغو اإلاهُاس الذولي مجمىنـت مـً الػـىابـ 

 وجىكُذ  نلى اإلاذكم أن ٌسجل نلى أوساق الهمل مهلىماث جخهلم بخخؿـُـ نملُـت الخـذكُم ، ؾبُهـت

وهؿاق إحشاءاث الخذكُم اإلاىجضة ، هخابج نملُاث الخذكُم ، والاظخيخاحاث اإلاعخخلطت مـً أدلت 

 الخذكُم التي جم الخطٌى نليها ؛

   ًجب أن جيىن أوساق الهمل مخياملت أو مفطلت بالذسحت اليافُت لخهؿي ضىسة شاملت نً نملُـت 

ا أو  خم جدذًذ مذي ودسحت الخىزُم الالصمت نلى غىء الخىم اإلانهي ، خُث لِغ غـشوٍس الخذكُم ، ٍو

ًجب أن  نملُا أن ًذون اإلاذكم في أوساق نمله وافت اإلاالخكاث والانخباساث والىخابج التي ًخىضل إليها؛ 

اإلاخىضل إليها في هزا  جخػمً أوساق الهمل وافت اإلاىاغُو التي حعخذعي الشأي اإلانهي للمذكم فـي الىخـابج 

 2. املجاٌ

 .معايير ااسؤولياث: ااعلب الثاوي 

مثلما له خلىق خالٌ أدابه إلاهام الخذكُم ، فان للمذكم معؤولُاث نلُه أخـزها بهـحن الانخبـاس جدذدها اإلاهاًحر     

: الذولُت الثالر الخالُت

. ISA 240الغش والخعأ : الفشع  وو 

ًدذر الغش في الىثحر مً الخلٌى ، وجدبذٌ أظالُبه اإلاخبهت باظخمشاس لذسحـت أن هـزا الخؿـىس أضبذ ًخماش ى     

مو الخلذم في شتى اإلاُادًً وخلٌى اإلاهشفت ، وكذ صاد الاهخمام بمىغىم الغـش فـي السجالث املخاظبُت واللىابم 

اإلاالُت بهذ اصدًاد نذد اللػاًا اإلاشفىنت غذ مذكلي الخعاباث الـزًً لـم ٌعخؿُهىا اهدشاف الغش في الششواث 

التي كامىا بخذكُلها ، مما أدي إلى إفالط نذد هبحر مً الششواث أو جىبذها لخعابش فادخت بعبب أنماٌ الغش 

أو ألاخؿاء غحر اإلالطىدة ، وإلاا وان مً اإلاعـخدُل أن حهبر اللىابم اإلاالُت نً خلُلت الىغو اإلاالي لخلً الششواث 

ت فان الػشوسة جدخم وحىد مهُاس ٌعانذ اإلاذكم نلى جخؿُـ  في خاٌ اخخىائها نلى اخخالظاث وأخؿـاء حىهٍش

 لُهالج معؤولُت اإلاذكم نً هشف الغش 240وجىفُز نملُت الخذكُم ولزلً حـاء مهُاس الخذكُم الذولي سكم 

 3.والخؿأ

اهخم اإلاهُاس بالخفشكت بحن مطؿلح الغش ومطؿلح الخؿأ ، خُث أوضح أن الغش ًمثل ألاخؿاء اإلاخهمذة أو     

اإلالطىدة في اللىابم اإلاالُـت بىاظـؿت واخـذ أو أهثـش مـً الهـاملحن باإلاؤظعـت أو الغحر ، هدسجُل نملُاث وهمُت ، 

بِىما الخؿأ . الخ ...جالنب أو حهذًل أو جضوٍش في السجالث ، إخفاء أو خـزف نملُـاث مً السجالث أو اإلاعدىذاث

ًمثل الخؿأ غحر اإلاخهمذ ، والىاجج نادة نً العـهى أو الجهل باألمىس املخاظبُت والشكابُت ، ومً ألامثلت نلـى رلـً 

الخ ...السجالث، الاظخخذام الخاؾئ نً حهل للمهاًحر املخاظبُت ألاخؿـاء الخعـابُت أو الىخابُـت فـي

                                                                                                                                                                                     
 .224 داوود ًىظف ضبذ، مشحو ظبم رهشه، ص 1
 .225 داوود ًىظف ضبذ ، جذكُم البُاهاث اإلاالُت، مشحو ظبم رهشه، ص 2
 .147 ، 146، مشحو ظبم رهشه ، ص ص- جدلُل وإؾاس للخؿبُم–  مدمىد العُذ الىاغي ، دساظاث في اإلاهاًحر الذولُت للمشاحهت  3
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جلو معؤولُت مىو واهدشاف الخؿأ نلى ناجم ؤلاداسة ، والتي مً واحباتهـا جؿبُـم واظـخخذام وبطىسة معخمشة    

أهكمت مىاظبت للشكابت الذاخلُت ، ومثل هزه ألاهكمت جللل مً اخخماٌ الغـش والخؿـأ ولىنها ال جلػي هزا الاخخماٌ 

ت التي ًلىم بها اإلاذكم كذ جيىن  ، ونلى الشغم مً اهه ال ًخدمل معؤولُت مىهها، إال أن إحشاءاث الخذكُم العىٍى

 . 1ماوها للغش والخؿأ

. ISA 250دساست اللىاهين واللىائح عىذ أداء عمليت الخذكيم لللىائم اااليت : الفشع الثاوي 

الغشع مً هزا اإلاهُاس هى جىفحر إسشاداث جخهلم بمعؤولُت اإلاـذكم خـٌى مشانـاة اللـىاهحن وألاهكمت نىذ جذكُم    

ش ننها ، ًجـب نلـى  . اللىابم اإلاالُت نىذ جخؿُـ وجىفُز إحشاءاث الخذكُم ، و جلُُم هخابج الخذكُم وإنذاد الخلٍش

اإلاذكم أن ٌعي أن مخالفت اإلاؤظعت لللىاهحن واللىابذ الخيىمُت كذ ًيىن له جأزحر هـام نلـى اللـىابم اإلاالُت ، ومو 

خؿلب مشاناة  رلً ال ًخىكو مً نملُت الخذكُم حهلـب املخالفـاث ، بطـشف الىكـش نـً أهمُتهـا اليعبُت ، ٍو

 2 . نملُت الخذكُم مػمىن الجزاهت لإلداسة والهاملحن والخأزحر املخخمل لىـىاحي أخـشي مـً

ًؿبم هزا اإلاهُاس نلـى نملُـاث جـذكُم اللـىابم اإلاالُـت وال ًىؿبـم نلـى الاسجباؾـاث ألاخشي ، والتي ًشجبـ خاللها    

ش مىفطل بزلً جلو معؤولُت  . اإلاذكم بشيل مىفطل باخخباس مذي الالتزام بلىاهحن وأهكمت مهُىت وجلذًم جلٍش

مىو وحهلب املخالفاث والخأهُذ نلى الالخـضام بـاللىاهحن واللـىابذ نلـى نـاجم ؤلاداسة ، والتي حعخهحن في رلً بجملت 

ً كاهىهُحن  مً العُاظاث وؤلاحشاءاث ، وئوشاء وجؿبُم هكام ظلُم للشكابـت الذاخلُت وإششان معدشاٍس

 3.للمعانذة في مشاكبت اإلاخؿلباث اللاهىهُت

كذ جخهشع نملُت الخذكُم ملخاؾش ال ًمىً جفاديها سغم الالتزام بمهاًحر الخذكُم الذولُت ، وهـزا الىىم مً    

 : املخاؾش ًيشأ مً نذم الالتزام باللىاهحن واللىابذ ، ورلً هدُجت لجملت مً الهىامل مثل

 نادة ال  وحىد هثحر مً اللىاهحن واللىابذ اإلاشجبؿت بشيل سبِس ي بالجىاهب الدشغُلُت للمؤظعـت ، والخـي

  ًيىن لها ازش مادي نلى اللىابم اإلاالُت؛ 

 ٌجخأزش فهالُت إحشاءاث الخذكُم باللطىس الزاحي للىكام املخاظبي وهكام الشكابت الذاخلُت واظـخهما 

 الهُىاث؛ 

  الىثحر مً أدلت ؤلازباث التي ًدطل نليها اإلاذكم حهخبر بؿبُهتها ملىهت ولِعذ خاظمت؛ 

   كذ جخػمً املخالفت ظلىن مطمم إلخفائها ، نلى ظبُل اإلاثاٌ الخىاؾؤ والتزوٍش. 

: وختى ًدطل اإلاذكم نلى فهم نام لللىاهحن واللىابذ ، ًلىم نادة بما ًلي  

 اظخخذام اإلاهشفت اإلاخاخت نلى وشاؽ اإلاؤظعت واللؿام الهابذة له ؛ 

  الاظخفعاس مً ؤلاداسة نً ظُاظاث وإحشاءاث اإلاؤظعت الخاضت بالخلُذ باللىاهحن واللىابذ ؛ 

                                                           
 .137 ، مشحو ظبم رهشه ، ص 1 داوود ًىظف ضبذ ، جذكُم البُاهاث اإلاالُت ، الجضء  1
ت ،  2  .349 ، ص 2008 أمحن العُذ اخمذ لؿفي ، مهاًحر اإلاشاحهت والخأهُذ الذولُت ، الذاس الجامهُت ، ؤلاظىىذٍس
 .163، مشحو ظبم رهشه ، ص– جدلُل وإؾاس للخؿبُم - مدمىد العُذ الىاغي ، دساظاث في اإلاهاًحر الذولُت للمشاحهت    3
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  اإلاؤظعت؛ الاظخفعاس مً ؤلاداسة خٌى اللىاهحن واللىابذ التي ًخىكو أنها راث جأزحر حىهشي نلـى نملُـاث 

  مىاكشت ؤلاداسة بالعُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاؿبلت لخدذًذ اإلاؿالباث والخخمُىاث اللػابُت للـذناوي 

مها واملخاظبت ننها؛  وجلٍى

    مـثال فـي خالت ). مىاكشت ؤلاؾاس اللاهىوي والخىكُمي مو مذكلي الششواث الخابهت في ألاكؿاس ألاخشي

 1.(مؿالبت الششواث الخابهت بااللتزام بخهلُماث الششهت ألام فُما ًخظ ألاوساق اإلاالُت

.  ISA 260جىضيل أمىس الخذكيم لألشخاص ااسؤولين عً الحىكمت : الفشع الثالح 

ًجب نلى اإلاذكم أن ًدذد ألاشخاص اإلاالبمحن الزًً ًخىلىن اإلاعؤولُت نً الخىهمـت والـزًً ًخم إبالغهم بأمىس    

  . الخذكُم التي جفُذهم

في خالت نذم الخىضل إلى جدذًذ ألاشخاص اإلاالبمحن بشيل حُذ ، فئن اإلاذكم ًجـب أن ًطـل إلى اجفاق مو    

 2.الخ... اإلاؤظعت بخطىص الؿشف اإلاعؤوٌ نً الخىهمت ، واإلاؤظعاث الفشدًـت و اإلاؤظعـاث الخيىمُت 

: جخػمً ألامىس راث الاسجباؽ بالخىهمت التي ًخهحن نلى اإلاذكم جىضُلها نادة ما ًلي 

 الىؿاق الشامل لهملُت الخذكُم ؛ 

   العُاظاث املخاظبُت اإلاعخهملت و الخغحراث فيها، و أزشها نلى اللىابم اإلاالُت؛ 

  ت و املخخملت ، و أزشها نلى اللىابم اإلاالُت ؛  املخاؾش الجىهٍش

   اث الخذكُم اإلاسجلت أو التي لم ًخم حسجُلها؛  حعٍى

   نذم الخأهذ اإلاشجبـ بلذسة اإلاؤظعت نلى الاظخمشاس في اليشاؽ؛ 

 ت هزه الاخخالفاث  . الاخخالفاث اإلاىحىدة بحن اإلاذكم و ؤلاداسة ، و مذي حىهٍش

ًخهحن نلى اإلاذكم أن ًىضل أمىس الخذكُم راث الاهخمام بالخىهمت في جىكُذ مىاظـب لِعـخؿُو ألاشخاص    

اإلاعؤولىن نً الخىهمت جىفُز الخطشف اإلاالبم ، و في خاالث مهُىت كذ ًىضل اإلاذكم هـزه ألامىس في وكذ أكشب 

 3. مً الىكذ الزي جم الاجفاق نلُه

                                                          .الخخعيغ والشكابت الذاخليت: ااعلب الثالح 

: باليعبت للخخؿُـ والشكابت الذاخلُت فخخىفش مهاًحر الخذكُم الذولُت نلى خمعت مهاًحر هي  

. ISA300الخخعيغ: الفشع  وو   

ًدىاٌو هزا اإلاهُاس الخخؿُـ لهملُت الخذكُم اإلاخىشسة ولِغ نملُت الخذكُم الجذًـذة ، والخـي كـذ جخؿلب    

هىـي " . إحشاءاث إغافُت لت فهالت ، َو إر نلى اإلاذكم جخؿُـ نملُت الخذكُم ليي ًخم اهجاص الخذكُم بؿٍش

                                                           
 .352 ، 351أمحن العُذ اخمذ لؿفي ، مهاًحر اإلاشاحهت والخأهُذ الذولُت ، مشحو ظبم رهشه ، ص ص   1

 . 357،355مشحو ظبم رهشه، ص ص   2 
 .362 أمحن العُذ اخمذ لؿفي ، مهاًحر اإلاشاحهت والخأهُذ الذولُت ، مشحو ظبم رهشه ، ص   3
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خؿــ  الخخؿـُـ وغو إظتراجُجُت نامت ومىهج جفطُلي لؿبُهت إحشاءاث الخذكُم اإلاخىكهت وجىكُتها ومذاها ، ٍو

. اإلاذكم لخأدًت نملُت الخذكُم بىفاءة وفي الخىكُذ اإلاىاظب

ت لبىاء خؿت الخذكُم ، ومنها : هما ًبحن هزا اإلاهُاس اإلاخؿلباث الػشوٍس

 جؤزش نلى  اإلاهشفت اإلاعبلت بؿبُهت حجم ووشاؽ اإلاؤظعت، همهشفت الطفاث اإلامحزة لها والهىامـل الخـي

 وشاؾها وهزا مذي هفاءة ؤلاداسة ؛ 

  الذساًت بالىكام املخاظبي والعُاظاث املخاظبُت وؤلاحشاءاث الخاضت بالشكابت الذاخلُت للهمُل ؛ 

   جلذًش الذسحت اإلاخىكهت لالنخماد نلى الشكابت الذاخلُت ؛ 

   جدذًذ أهذاف وهؿاق الخذكُم ليل املجاالث ؛ 

   وغو وجىزُم بشهامج ًىضح ؾبُهت إحشاءاث الخذكُم املخؿؿت وجىكُتها ؛ 

   1. الخيعُم والخىحُه وؤلاششاف واإلاخابهت للمذكلحن اإلاعانذًً ومىاكو الهمل 

.  ISA 315الفهم الكافي للمؤسست ومبيعها وأخعاسها : الفشع الثاوي

الهملُت اإلاطممت واإلاىفزة مً كبل أولئً  " :  إلى أن الشكابت الذاخلُت حهني315ٌشحر مهُاس الخذكُم الذولي    

ً لخىفحر جأهُـذ مهلٌى بشان جدلُم أهذاف اإلاؤظعت فُما ًخهلم بما  اإلايلفحن بالشكابت وؤلاداسة واإلاىقفحن آلاخٍش

  :ًلي

 ش اإلاالُت ؛  مىزىكُت جلذًم الخلاٍس

   فانلُت وهفاءة الهملُاث ؛ 

    الامخثاٌ لللىاهحن وألاهكمت اإلاؿبلت ."

: هما أشاس إلى اهه ًجب نلى اإلاذكم الخطٌى نلى فهم لبِئت الشكابت ، والتي حشمل ما ًلي

 الشكابت ومهام ؤلاداسة ؛ 

   اإلاؤظعت؛  مىاكف وإحشاءاث أولئً اإلايلفحن بالشكابت وؤلاداسة فُما حهلم بالشكابت الذاخلُـت وأهمُتهـا فـي 

  أظلىب اإلاىكمت الزي ًؤزش نلى وعي الشكابت بأفشادها وهى أظـاط الشكابـت الذاخلُـت الفهالـت 

   الىكام والهُيل. 

وأشاس اإلاهُاس إلى اهه ًجب نلى اإلاذكم الخطٌى نلى فهم ألظلىب اإلاؤظعت في جدذًذ مخاؾش الهمل اإلاخهللت 

ش اإلاالُت واجخار اللشاساث  2.بأهذاف إنذاد الخلاٍس

 

                                                           
 .2009 ، داس الثلافت ، 1، ؽ– ؤلاؾـاس الىكـشي وؤلاحـشاءاث الهملُت – خعحن اخمذ دخذوح ، خعحن ًىظف اللاض ي ، مشاحهت الخعاباث اإلاخلذمت  1
 ، 2008 ، الؿبهـت ألاولـى ، داس ضـفاء لليشش ، نمان ، 1 اخمذ خلمي حمهت ، جؿىس مهاًحر الخذكُم والخأهُذ الذولُـت وكىانـذ أخالكُـاث اإلاهىـت ، الىخـاب  2

 .119 – 115ص ص



 عشع معايير الخذكيم الذوليت                                                                                                                                                  :الفطل الثاوي 

 

46 
 

 . ISA  320 هميت اليسبيت  :الفشع الثالح 

: نلى اإلاذكم اخز ألاهمُت اليعبُت بهحن الانخباس نىذما

  ًلشس ؾبُهت وجىكُذ ومذي إحشاءاث الخذكُم؛

 ت   . ًلُم جأزحر ألاخؿاء الجىهٍش

نىذ جطمُم خؿت الخذكُم فان اإلاذكم ًلىم بىغو معخىي ملبـٌى لألهمُـت اليعـبُت ، ورلـً الهدشاف همُت    

فاث فـي اإلاهلىماث ًجب أن ًؤخز  ت ، ومو رلً فان دساظت ول مً هم وهىنُت الخدٍش اإلاهلىماث الخاؾئت الجىهٍش

جشاهمها ًمىً أن ًيىن لها جأزحر حىهشي  بهحن الانخباس ، ففي خالت وحىد أخؿاء بمبالغ ضغحرة وعـبُا ، فاهـه نىـذ

  .نلى اللىابم اإلاالُت

اإلاعخىي اإلالبٌى  هما جىحذ نالكت نىعُت بحن ألاهمُت اليعبُت وبحن معخىي مخاؾش الخذكُم ، أي ولمـا جـم سفـو    

أخـز اإلاـذكم بالخعـبان الهالكـت الهىعُت بُنهما نىذما ًلشس  لألهمُت اليعبُت جلل مخاؾش الخذكُم والهىغ ، ٍو

 1.ؾبُهت وجىكُذ ومذي ؤلاحشاءاث

 . ISA   330إجشاءاث ااذكم اسخجابت لألخعاس االيمت  : الفشع الشابع  

اث اإلالذسة للمخاؾش الزاجُت ومخاؾش الشكابت      ت)ًجب أن ًشاعي اإلاذكم اإلاعخٍى نىذ  (مخـاؾش ألاخؿـاء الجىهٍش

ت اإلاؿلىبت ، لخخفُؼ مخـاؾش نـذم اهدشاف اإلاهلىماث  جدذًذ ؾبُهت وجىكُذ ومذي ؤلاحشاءاث الجىهٍش

 ٌ ت في اللىابم اإلاالُت إلى معخىي ملبى : بشيل خاص ، أشاس اإلاهُاس إلى آلاحي الخاؾئت الجىهٍش

  ًجب نلى اإلاذكم جدذًذ ؾبُهت ومذي أدلت الخذكُم ؛ 

  ت، ًجب نلى اإلاذكم جطمُم وأداء إحشاءاث  بغؼ الىكش نً املخاؾش اإلالُمت لألخؿاء الجىهٍش

ت ليل فئت هامت مً اإلاهامالث وأسضذة الخعاباث والافطاخاث  .حىهٍش

: هما جػمً اإلاهُاس ؤلاشاسة إلى الخالي

  ٌ نليها مً  ولما وان جلُُم اإلاذكم للمخاؾش أنلى فاهه ًجب أن جيىن ألادلت التي ٌعـعى اإلاـذكم للخطـى

ت مىزىكت ومالبمت بشيل اهبر ؛   ؤلاحشاءاث الجىهٍش

  ت ، فان نلـى اإلاـذكم جطـمُم ذ املخاؾش اإلالُمت لألخؿاء الجىهٍش إحشاءاث  وجبها لزلً ، ونىذما جٍض

ت للخطٌى نلى أدلت جذكُم مىزىكت ومىاظبت بشيل اهبر أو أدلت جذكُم أهثر إكىانـا نىذ معخىي  حىهٍش

  ؤلازباث ؛ 

 ولما اهخفؼ اإلاعخىي اإلالذس للمخاؾش الزاجُت ومخاؾش الشكابت ولما اهخفؼ معخىي الخأهُذ الزي 

 .ًدخاحه اإلاذكم

                                                           
 .102 ،ص  2002 ، داس اإلايشىساث الخلىكُت ، لبىان ، 2 ،الؿبهت 2 ،ج1داوود ًىظف ضبذ ، جذكُم البُاهاث اإلاالُت، ج   1
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ت ، فان إحشاءاث      ٌشحر اإلاهُاس إلى اهه نىذما ًخيىن ألاظلىب الخاص باملخـاؾش الهامـت فلــ مـً إحـشاءاث حىهٍش

الخذكُم اإلاىاظبت لخىاٌو هزه املخاؾش الهامت ًخيىن مً فدظ الخفاضُل فلــ أو الجمو بحن فدظ الخفاضُل 

ت  1. وؤلاحشاءاث الخدلُلُت الجىهٍش

.  ISA 402الخذكيم في حالت اسخخذام العميل اىظمت خذماث : الفشع الخامس

كذ ٌعخخذم الهمُل مؤظعت خذمُت مثل جلً التي جلىم باهجاص اإلاهامالث والاخخفاف بما ًخهلم بهـا مً خذماث    

، وفي هزه الخالت فان بهؼ  (مثل مؤظعت خذمُت ألهكمت الخاظىب)أو حسجُل اإلاهامالث راث الهالكت 

العُاظاث وؤلاحشاءاث والسجالث اإلاىكمت مً كبل اإلاؤظعت الخذمُت كذ جىـىن راث ضـلت بهملُت جذكُم اللىابم 

. اإلاالُت للهمُل، وكذ جؤزش نلى هُيلت الىكام املخاظبي وهكـام الشكابـت الذاخلُـت الخاضت به

بالخالي نلى اإلاذكم جدذًذ أهمُت وشاؾاث اإلاؤظعت الخذمُـت نلـى الهمُـل وضـلتها بهملُـت الخذكُم ، ورلً    

 :بمشاناة

 ؾبُهت الخذماث اإلالذمت مً كبل اإلاؤظعت الخذمُت ؛ 

   ششوؽ الهلذ والهالكت بحن الهمُل واإلاؤظعت الخذمُت ؛ 

  جأهُذاث اللىابم اإلاالُت الهامت ؛ 

   مذي جفانل الىكام املخاظبي وهكام الشكابت الذاخلُت للهمُل مو أهكمت اإلاؤظعت الخذمُت ؛ 

  الشكابت الذاخلُت للهمُل واإلاؿبلت نلى اإلاهامالث اإلاهالجت مً كبل اإلاؤظعت الخذمُت ؛  

 ػمً رلً الخأزحر املخخمـل لفشـل اإلاؤظعـت الخذمُت  كذسة اإلاؤظعت الخذمُت وكىة مشهضها اإلاالي ، ٍو

 .نلى الهمُل

إن مشاناة اإلاذكم إلاا ظبم ًلىده الن ًلشس بان جلذًش مخاؾش الشكابت ظىف ال جخـأزش بػـىابـ اإلاؤظعت   

 2.الخذمُت

 

 

 

 

 

                                                           
 ، 2009 ، الؿبهـت ألاولـى ، داس ضـفاء لليشش ، نمان ، 10 اخمذ خلمي حمهت ، جؿىس مهاًحر الخذكُم والخأهُذ الذولُت وكىانـذ أخالكُـاث اإلاهىـت ، الىخـاب  1

 .65ص 
ت ، 2 خماد ؾاسق نبذ الهاٌ ، مىظىنت مهاًحر اإلاشاحهت ، الجضء  2  .207 ، 205 ، ص ص2004 ، حامهت نحن شمغ ، ؤلاظىىذٍس
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. معايير إلاثملاث في الخذكيم املحاسبي: ااملبح الثالح 

ًدخاج اإلاذكم لذنم سأًه النهاةي حملت مً ؤلاحشاءاث بغشع إزباث صخت سأًه في اللىابم اإلاالُت اإلاذكلت ، والتي    

ً أو  م وزابم ، جدلُالث ، مطادكاث مً الغحر ، مً خالٌ ملابالث ًجشيها مو اإلاعـحًر كذ ًطل إليها نً ؾٍش

الخ ، وغحرها مً ؤلازباجاث التي أضذستها ...باظدُػـاح جـأزحر اسجبـاؽ اإلاؤظعـت بـأؾشاف أخـشي روي مطـالح لذيها 

: لجىت الخذكُم الذولُت في اإلاهاًحر الخالُت

  .أدلت إلاثملاث و سضذة الافخخاحيت في العملياث الجذيذة وإلاجشاءاث الخبليليت:ااعلب  وو   

 . ISA 500 أدلت إلاثملاث في الخذكيم    :الفشع  وو 

مهلىلت جيىن  ًجب نلى اإلاذكم الخطٌى نلى أدلت إزباث وافُت ومالبمت ليي ٌعخؿُو أن ًخـشج باظـخيخاحاث    

حهني اإلاالءمت كُاط هىنُت  ألاظاط الزي ًبني نلُه سأًه اإلانهي ، وحهني الىفاًت كُاط همُت أدلت الخـذكُم ، بِىمـا 

ًلطذ بذلُل إزباث الخذكُم هم وهىم  . أدلت الخذكُم ، وبالخالي جدذًذ مذي الانخماد نليها في جأهُذاث مهُىت

اإلاهلىماث اإلاالُت التي ًدطل نليها اإلاذكم للخىضـل إلـى اظخيخاحاث ًبني نلى أظاظها سأًه اإلانهي ، وحشمل أدلـت 

ذة مً اإلاطادس  ؤلازبـاث مطـادس اإلاعـدىذاث والعـجالث املخاظبُت اإلاخػمىت لللىابم اإلاالُت واإلاهلىماث اإلاٍؤ

 . 1ألاخشي 

: إجشاءاث الحطىو على أدلت إلاثملاث

بحن هزا اإلاهُاس ؤلاحشاءاث اإلاخبهت مً كبل مذكم الخعـاباث للخطـٌى نلـى أدلـت ؤلازبـاث وخطشها في ألاظالُب     

: الخالُت

 هى أن ًلىم اإلاذكم بفدظ الذفاجش والسجالث واإلاعـدىذاث للخطـٌى نلـى أدلـت إزبـاث وافُت: الفبظ. 

  ٌهني رلً أن ًلىم اإلاذكم بالبدث نً اإلاهلىماث مً أشـخاص روي نالكـت :الاسخفساس وااطادكت 

 .داخل وخاسج اإلاؤظعت للخطٌى نلى دلُل إزباث

  هي أن ًدطل اإلاذكم نلى وعب ومؤششاث خٌى نىاضش مهُىت:إلاجشاءاث الخبليليت . 

  هي كُام اإلاذكم باإلاالخكت لهملُاث الجشد ومالخكت إحشاءاث هكام الشكابت الذاخلُت:ااالحظت . 

  2.  أن ًلىم اإلاذكم بهملُت الخجمُو والػشب وغحرها مً الهملُاث الخعابُت بغشع الخدلم:الاحدساب 

 . ISA  510 سضذة الافخخاحيت في العملياث الجذيذة  : الفشع الثاوي

للذ اهخم مجلغ مهاًحر الخذكُم والخأهُذ الذولي مً خالٌ هزا اإلاهُاس باألسضذة الافخخاخُت ، ورلً نىذما    

جذكم اللىابم اإلاالُت ألٌو مشة أو نىذما جيىن مذكلت مً كبل مذكم آخش، لزلً ًجب نلى اإلاـذكم أن ًأخز هزا 

اإلاهُاس بهحن الانخباس لُخمىً مً إدسان الالتزاماث اإلاالُت الؿاسبت أو املخخملت اإلاىحـىدة في بذاًت الفترة ، وأهذ في 

                                                           
 .185 اخمذ خلمي حمهت ، اإلاذخل إلى الخذكُم الخذًث ، مشحو ظبم رهشه ، ص  1
 .276 ، مشحو ظبم رهشه ، ص 2 خماد ؾاسق نبذ الهاٌ ، مىظىنت مهاًحر اإلاشاحهت ، الجضء  2
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هفغ العُاق نلى أهه في إؾاس مهمت الخذكُم ألاولى ًجـب نلـى اإلاـذكم الخطٌى نلى أدلت جذكُم وافُت ومىاظبت 

  :جفُذ أن

 ت ؛  ألاسضذة الافخخاخُت ال حشمل أخؿاء راث أهمُت وعبُت جؤزش نلى اللىابم اإلاالُت للفترة الجاٍس

   ت بطىسة صخُدت ومىاظبت مـو إنـادة  نشغها ؛  ألاسضذة اإلاغللت في الفترة العابلت جم هللها للفترة الجاٍس

  بهحن  أن العُاظاث املخاظبُت اإلاىاظبت جؿبم بثباث، أو الخغحراث في العُاظاث املخاظبُت كـذ أخـزث

 1. الانخباس وجم ؤلافطاح ننها بشيل مىاظب

 : نلى اإلاذكم أداء إحشاءاث الخذكُم بمشاناة ماًلي

 إدسان مذي الخغحر في العُاظـاث املخاظـبُت ، ومـذي مىاظـبتها فـي خالـت وحـىد أًـت حغحراث؛ 

  دساظت مذي الىفاءة اإلاهىُت للمذكم العابم واظخلالله في خاٌ الخطٌى نلى أدلت إزباث لألسضذة 

الافخخاخُت بفدظ أوساق نمله ، مو الاهخمام بأًت جدفكاث أو سأي ظلبي أو الامخىـام نـً إبـذاء الشأي 

 مً حاهبه ؛

   نىذ كُام مذكم ظابم بهملُت الخذكُم لألسضذة في نهاًت الهام العابم، نىذبز ًجب نلى اإلاـذكم 

 الخطٌى نلى أدلت جذكُم مخهللت باألضٌى والالتزاماث اإلاخذاولت هجضء مً الخذكُم للفترة الخالُت؛ 

  الخطٌى نلى أدلت جذكُم جخهلم باألضٌى والالتزاماث غحر اإلاخذاولت. 

شه ًجب  في خالت نذم خطٌى اإلاذكم نلى أدلت جذكُم وافُت ومىاظبت بهذ كُامه باإلحشاءاث العابلت ، فان   جلٍش

 : أن ٌشمل

 سأًا مخدفكا ؛ 

   2.الامخىام نً إبذاء الشأي 

 .   ISA  520إلاجشاءاث الخبليليت  : الفشع الثالح

مهنى ؤلاحشاءاث الخدلُلُت هى جدلُل اليعب واإلاؤششاث اإلاهمت ، ومً غـمنها هخـابج البدـث للخللباث والهالكاث    

 . اإلابالغ اإلاخيبأ بها التي جيىن مخهاسغت مو اإلاهلىماث ألاخشي راث الهالكت أو جلً التي جىدشف نـً

 : هما جخػمً ؤلاحشاءاث الخدلُلُت دساظت الهالكاث

  بحن نىاضش اللىابم اإلاالُت التي ًمىً جىكهها والتي جخؿابم مو الىمـ اإلاخيبأ بـه واإلابىـي نلـى خبرة

 وعبت هامش الشبذ ؛: الىخذاث مثل 

   بحن اإلاهلىماث اإلاالُت واإلاهلىماث غحر اإلاالُت راث الهالكت،هخيلفت الشواجب مو نذد اإلاىقفحن. 

   : حعخهمل ؤلاحشاءاث الخدلُلُت في جدلُم ألاهذاف الخالُت 

                                                           
 .229 أخمذ خلمي حمهت ، اإلاذخل إلى الخذكُم الخذًث ، مشحو ظبم رهشه ، ص 1
 .325، مشحو ظبم رهشه ، ص– جدلُل وإؾاس للخؿبُم -  مدمىد العُذ الىاغي ، دساظاث في اإلاهاًحر الذولُت للمشاحهت  2



 عشع معايير الخذكيم الذوليت                                                                                                                                                  :الفطل الثاوي 

 

50 
 

 معانذة اإلاذكم في حىهش الخخؿُـ ، الىكذ والىؿاق إلحشاءاث الخذكُم ألاخشي؛ 

   خؿش  وئحشاء حىهشي نىذما ًيىن اظخخذامها أهثر فهالُت وهفاءة نً الاخخباساث الخفطُلُت لخخفـُؼ

 الاهدشاف لخأهُذ كىابم مالُت مهُىت ؛ 

  1.همهاًىت شاملت لللىابم اإلاالُت في مشخلت الفدظ النهاةي لهملُت الخذكُم 

 .عيىت الخذكيم و جذكيم الخلذيشاث املحاسبيت و  ظشاف راث العالكت:ااعلب الثاوي 

. ISA  530 عيىت الخذكيم والىسائل الاخخياسيت: الفشع  وو  

مً البىىد اإلايىهـت لشضـُذ خعاب أو فئت  % 100ًلطذ بهُىت الخذكُم جؿبُم إحشاءاث الخذكُم نلى اكل مً    

مها ألحـل ضـُاغت الىخـابج اإلاخهللـت باملجخمو ؤلاخطاةي الزي  نملُاث بغشع الخطٌى نلى أدلت إزباث وجلٍى

جب نلى اإلاذكم أن ًأخز بانخباسه أهذاف الخذكُم التي ًيبػي جدلُلها وإحشاءاث الخذكُم  سخبذ مىه الهُىت ، ٍو

 2 . التي ًدخمل أن جدلم جلً ألاهذاف

: هما مً اإلاهم للمذكم أن ًخأهذ بان املجخمو

 والتي ظخأخز في الانخباس اججاه الاخخباس ، فمثال إرا وان هـذف اإلاذكم :مىاسب ألهذاف إجشاءاث ااعايىت  (أ 

اخخباس اإلاغاالة في أسضذة الذابىحن فُمىً حهٍشف املجخمو بأهه كابمت خعاباث الذابىحن ، ونىذما ًيىن هذفه 

اخخباس الخللُل مً خعاباث اإلاذًىحن ، فان املجخمو لً ًيىن كابمت خعاباث اإلاذًىحن ، وإهما ظُيىن دفهاث 

اإلاطشوفاث الالخلت أو الفىاجحر غحر اإلاعذدة أو هشىفاث اإلاـىسدًً أو غحرهـا مـً املجخمهاث التي جللل مً سضُذ 

. خعاباث اإلاذًىحن

إرا وان اإلاذكم ًىىي اظخهماٌ الهُىت للخىضل الظخيخاج نلى نمل الىكام املخاظبي وهكام الشكابت : مكخمل  (ب 

 3.خالٌ الفترة اإلاالُت اإلاهىُت ، فال بذ أن ًدخىي املجخمو نلى حمُو البىىد اإلاالبمت خالٌ وامـل الفترة

 حجم واهخلاء العيىت : 

 . لذي جدذًذ حجم الهُىت ، ًجب أن ًأخز اإلاذكم في انخباسه خؿش اإلاهاًىت والخؿأ اإلالبٌى والخؿأ اإلاخىكو 

لخض ي رلً   لـت ًمىـً مههـا جىكـو هـىن هـزه البىـىد ممثلـت للمجخمـو ؤلاخطاةي ، ٍو ًجب اخخُاس بىىد الهُىت بؿٍش

 . وحىد فشضت ليل بىىد املجخمو ؤلاخطاةي الن جذخل في الهُىت

 

 

                                                           
 مىطىس اخمذ البذًىي ، شخاجت العُذ شخاجت ، دساظاث في الاججاهاث الخذًثت في اإلاشاحهت مو جؿبُلاث نملُت نلـى مهـاًحر اإلاشاحهـت ، الذاس الجامهُت،  1

ت ،   .189 ، ص 2003 – 2002ؤلاظىىذٍس
 .270 ، ص 2000 خعحن اللاض ي ، مأمىن خمذان ، املخاظبت الذولُت ، الؿبهت ألاولى ، الذاس الهلمُت الذولُت لليشش والخىصَو ، نمان ،  2
 .174 ، 173 ، مشحو ظبم رهشه ، ص ص10 أخمذ خلمي حمهت ، جؿىس مهاًحر الخذكُم والخأهُذ الذولُت وكىانذ أخالكُاث اإلاهىت ، الىخاب  3
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 جىفيز إجشاءاث الخذكيم :

نلى اإلاذكم أن ًلىم بئحشاءاث الخذكُم اإلاىاظبت للهـذف املخـذد لالخخبـاس نلـى هـل بىـذ مخخاس ، وإرا وان هىان    

بىذ لِغ مىاظبا لخؿبُم ؤلاحشاء ًخم ؤلاحشاء نادة ببىذ بـذًل ، وكـذ ًىـىن اإلاذكم أخُاها غحر كادس نلى جؿبُم 

إحشاءاث الخذكُم املخؿؿت نلى بىذ مخخاس بعـبب مـثال فلـذان الخىزُم اإلاخهلم بزلً البىذ ، وإرا لم ًىً في 

 1. الهادة أن هىان خؿا في رلً البىذ ؤلاميان اللُام بئحشاء بذًل في هزا البىذ ٌهخبر اإلاذكم فـي

 . ISA 540جذكيم الخلذيشاث املحاسبيت : الفشع الثاوي

بُت لشضُذ أخذ البىىد فـي غُـاب وظـابل كُـاط     . دكُلت ًلطذ بالخلذًشاث املخاظبُت جدذًذ كُمت جلٍش

ًجب نلى اإلاذكم أن ًدطل نلى أدلت إزباث وافُت ومالبمت نما إرا هـان الخلـذًش املخاظـبي مهلىال في قل 

 . الكشوف املخُؿت وان ؤلافطاح نىذ الخاحت لزلً كذ جم بشيل مىاظب

  :هما ًخهحن نلُه جبني اخذ ألاظالُب الخالُت أو مجمىنت منها نىذ جذكُم الخلذًش املخاظبي 

 فدظ ألاظلىب اإلاعخخذم مً كبل ؤلاداسة لللُام بالخلذًشاث ؛ 

    ؛ (كذ ٌهذه هى أو ًدطل نلُه)اظخخذام جلذًش معخلل وملاسهخه مو جلذًش ؤلاداسة 

   2.جذكُم ألاخذار الالخلت التي جبحن مذي ظالمت جلذًشاث ؤلاداسة 

هما ًلىم اإلاذكم بخلُُم فُما إرا واهذ لذي اإلاؤظعت أظغ مىاظبت للفشغُاث الشبِعُت اإلاعـخهملت في الخلذًش   

: املخاظبي ، ونلُه أن ًذسط مً بحن نذة أمىس أخشي ما إرا واهذ هزه الفشوع

 مهلىلت في غىء الىخابج الفهلُت للفتراث العابلت ؛ 

   مؿابلت مو الفشغُاث اإلاعخهملت في الخلذًشاث املخاظبُت ألاخشي ؛ 

   جخفم مو الخؿـ اإلاالبمت التي وغهتها ؤلاداسة . 

  : ونلُه أًػا ملاسهت الخلذًشاث املخاظبُت للفتراث العابلت مو الىخابج الفهلُت لهزه الفتراث بغُت 

 الخطٌى نلى أدلت خٌى مىزىكُت إحشاءاث اإلاؤظعت بشان الخلذًشاث بشيل نام ؛ 

   دساظت فُما إرا واهذ مهادلت الخلذًش جخؿلب أًت حهذًالث ؛ 

   اث  الخدلم نما إرا جم جدذًذ ملذاس الفشوق بحن الىخابج الفهلُت والخلذًشاث العـابلت ، وان الدعـٍى

 . اإلاىاظبت أو ؤلافطاح ننها كذ جم اجخارها نىذ الػشوسة

الخلذًش  نلى اإلاذكم اللُام بخلُُم نهاةي إلاهلىلُت الخلذًش معدىذا نلى مهشفخه لؿبُهت الهمل وفُما إرا هـان 

 1.ميسجم مو أدلت ؤلازباث ألاخشي التي جم الخطٌى نليها خالٌ نملُت الخذكُم

                                                           
 .270 ، 271  خعحن اللاض ي ، مأمىن خمذان ، مشحو ظبم رهشه ، ص ص  1
 .242 خعحن اللاض ي ، مأمىن خمذان ، مشحو ظبم رهشه ، ص  2
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 . ISA  550:   ظشاف راث العالكت: الفشع الثالح

حهخبر ألاؾشاف راث نالكت ، في خالت جمىً اخذ ألاؾشاف مً العُؿشة نلى الؿشف آلاخـش أو مماسظت جأزحر مهم     

نلى اإلاذكم مشاحهت اإلاهلىماث التي ًىفشها اإلاذساء وؤلاداسة  . نلى الؿشف آلاخش في اجخار كشاساث مالُت أو حشغُلُت

والتي ًدذدون فيها أظـماء وافـت ألاؾشاف راث الهالكت اإلاهشوفحن لذيهم ، ونلى اإلاذكم اهجاص ؤلاحشاءاث الخالُت 

 : هزه اإلاهلىماث لغشع الخأهذ مً هماٌ 

 الاظخفعاس مً ؤلاداسة نً ألاؾشاف اإلاشجبؿت ؛ 

   الاظخفعاس نً اسجباؽ اإلاذساء أو اإلاعؤولحن بمؤظعاث أخشي ؛ 

   الخطٌى  مشاحهت سجالث أظماء اإلاعاهمحن لخدذًذ أظماء اإلاعـاهمحن الشبِعـُحن ، وان هـان مىاظـبا

 نلى هشف بأظماء اإلاعاهمحن الشبِعُحن مً سجل ألاظهم ؛

   مشاحهت أوساق نمل العىت العابلت للخطٌى نلى أظماء ألاؾشاف اإلاشجبؿت ؛ 

   الاظخفعاس مً اإلاذكلحن الخالُحن اإلاشاسهحن بالخذكُم أو اإلاذكلحن العابلحن نً مهلىماتهم بأؾشاف 

 إغافُحن روي نالكت ؛ 

  بُت  .مشاحهت إكشاساث اإلاؤظعت الػٍش

نىذ فدظ مهامالث مدذدة مو أؾشاف راث نالكت ، نلى اإلاذكم أن ًدطل نلى أدلـت إزبـاث وافُت ومالبمت     

جبحن فُما إرا واهذ هزه اإلاهامالث كذ سجلذ وأفصح ننها بالشيل اإلاىاظـب، أما في خالت نذم اظخؿانت اإلاذكم 

ت مو هزه ألاؾشاف  الخطٌى نلى أدلت إزباث وافُت ومالبمت جخهلم باألؾشاف راث الهالكت وباإلاهامالث الجاٍس

شه نلى هدى   أو اظخيخاحه بان ؤلافطاح ننها في اللىابم اإلاالُت هـان غحر مىاظب ، فان نلى اإلاذكم حهذًل جلٍش

 2. مالبم

 . حذاث الالحلت والاسخمشاسيت وإكشاساث إلاداسة: ااعلب الثالح 

 . ISA  560 حذاث الالحلت : الفشع  وو  

إن مطؿلح ألاخذار الالخلت هما حاء في هزا اإلاهُاس ٌعخهمل لإلشاسة إلى ول مً ألاخذار التي جكهش بحن نهاًت     

شه، ونلى اإلاذكم خ جلٍش ش اإلاذكم والخلابم اإلاىدشفت بهذ جاٍس خ جلٍش مشاناة جأزحر هزه ألاخذار  الفترة اإلاالُت وجاٍس

ش  3.نلى اللىابم اإلاالُت ونلى الخلٍش

 : جىلعم ألاخذار الالخلت إلى

 

                                                                                                                                                                                     
 .550 – 548 ، مشحو ظبم رهشه ، ص ص2 خماد ؾاسق نبذ الهاٌ ، مىظىنت مهاًحر اإلاشاحهت ، الجضء  1
 .144 خعحن دخذوح ، خعحن اللاض ي ، مشاحهت الخعاباث اإلاخلذمت ، مشحو ظبم رهشه ، ص  2
  209 . مشحو ظابم ، ص  3
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 حذاث التي جلع حتى جاسيخ جلشيش ااذكم  :

خ     ًجب نلى اإلاذكم أداء إحشاءاث مطممت للخطٌى نلى أدلت جذكُم وافُت ومالبمت بـان حمُـو ألاخذار ختى جاٍس

شه التي كذ جخؿلب حهـذًل اللـىابم اإلاالُـت أو ؤلافطـاح ننهـا فُمـا جـم جدذًذها . جلٍش

 الىكائع ااكدشفت بعذ جاسيخ جلشيش ااذكم ولكً كملل جاسيخ ضذوس اللىائم اااليت : 

خ     ال ًىحذ نلى اإلاذكم أًت معؤولُت ألداء إحشاءاث أو نمل أًت اظخفعاساث فُما ًخهلـم بـاللىابم اإلاالُت بهذ جاٍس

خ ضذوس اللىابم اإلاالُت فمعؤولُت إبالغه بالىكاةو التي كذ جؤزش  شه ختى جاٍس خ جلٍش شه ، بِىما في الفترة مً جاٍس جلٍش

. نلى اللىابم اإلاالُت جلو نلى ؤلاداسة

 الىكائع ااكدشفت بعذ ضذوس اللىائم اااليت :

في هزه الخالت ال ًلو أي التزام نلى اإلاذكم لهمـل أي اظخفعـاس فُمـا ًخهلـم بهـزه اللـىابم اإلاالُت ، إال في خاٌ     

ش ش والتي وان مً املخخمـل أن جدعبب في حهذًل الخلٍش خ الخلٍش  1.اهدشافه أن هزه الىكاةو واهذ مىحىدة في جاٍس

 . ISA  570الاسخمشاسيت : الفشع الثاوي

ت للمؤظعت معخلبال ، ونلُه ألاخز باالنخباس حملت    مً اإلاؤششاث  نلى اإلاذكم مشاناة مالءمت فشع الاظخمشاٍس

 : للخأهذ مً إمياهُت جىاضل اإلايشاة همؤظعت معخمشة ، ومً بحن هزه اإلاؤششاث ما ًلي

 : مؤششاث ماليت

 اإلاىكف اإلاالي ًخمثل بطافي الخطىم أو بطافي الخطىم اإلاخذاولت ؛ 

   اكتراب مىنذ حعذًذ اللشوع راث الفتراث املخذدة ونذم وحـىد جىكـو خلُلـي لخجذًـذها أو 

لت ألاحل ؛  ل ألاضٌى ؾٍى  حعذًذها، أو الانخماد بشيل هبحر نلى اللشوع كطحرة ألاحل لخمٍى

  قهىس اليعب اإلاالُت ألاظاظُت بشيل ظلبي ؛ 

   خعابش حشغُلُت ضخمت ؛ 

   جأخش جىصَهاث ألاسباح نلى اإلاعاهمحن أو جىكفها ؛ 

   نذم اإلالذسة نلى حعذًذ اظخدلاكاث الذابىحن في مىانُذها ؛ 

   الطهىباث في جؿبُم ششوؽ اجفاكُاث اللشوع ؛ 

   لت الذفو الىلذي نىذ الدعلُم ؛ لت ظذاد اإلاىسدًً مً الذًً إلى ؾٍش نذم اللذسة نلى   حغُحر ؾٍش

ت ت حذًـذة أو اظـدثماساث غـشوٍس ش مىخجاث غـشوٍس و جؿٍى ل مشاَس  . ألاخشي  جمٍى

: مؤششاث حشغيليت 

 ػهم ؛ حن كُادًحن بذون حهٍى  فلذان إداٍس

                                                           
 .108،109 ، مشحو ظبم رهشه ، ص ص 10 اخمذ خلمي حمهت ، جؿىس مهاًحر الخذكُم والخأهُذ الذولُت وكىانذ أخالكُاث اإلاهىت ، الىخاب  1
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   فلذان ظىق سبِس ي أو امخُاص أو جشخُظ أو انخماد مالي؛ 

   مطانب نمالُت أو هلظ في ججهحزاث مهمت ؛ 

  الخغحر الخىىىلىجي. 

 : مؤششاث أخشي  

 نذم جؿبُم مخؿلباث سبِعُت أو كاهىهُت ؛ 

   ًجىفُزها؛  إحشاءاث كاهىهُت مهللت غذ اإلاؤظعت ، والتي في خاٌ هجاخها كذ حعفش نـً أخىـام ال ًمىـ 

  1 .حغُحراث في اللىاهحن أو العُاظت الخيىمُت ، والتي ًخىكو أن جؤزش ظلبا نلى اإلاؤظعت 

هما ًجب نلى اإلاذكم دساظت ومىاكشت ؤلاداسة في خؿؿها اإلاعخلبلُت ، بدُث ًيىن جشهحز اإلاذكم نادة نلى 

جـب ب ، ٍو أن ًخأهذ اإلاذكم مً  الخؿـ التي لها جأزحر حىهشي هام نلى خل مشاول اإلاؤظعت في اإلاعخلبل اللٍش

 2.فانلُت هزه الخؿـ وإمياهُت جىفُزها

 . ISA  580 إكشاساث إلاداسة : الفشع الثالح 

خماش ى      نلى اإلاذكم أن ًدطل نلى دلُل بانتراف ؤلاداسة بمعؤولُتها نً جلذًم اللىابم اإلاالُـت بشـيل نادٌ ٍو

عخؿُو اإلاـذكم الخطٌى نلى دلُل إكشاس  ش اإلاالُت ، وأنها كامذ باإلاطادكت نليها ، َو مو ؤلاؾاس اإلاىاظب للخلاٍس

ؤلاداسة بهزه اإلاعؤولُت وباإلاىافلت نليها مً مداغـش احخمانـاث مجلـغ ؤلاداسة أو الهُئاث اإلاشابهت أو بالخطٌى 

 . نلى إكشاس خؿي مً ؤلاداسة أو باظخالم وسخت مىكهـت مـً اللىابم اإلاالُت

خالٌ نملُت الخذكُم جلىم ؤلاداسة بهمل نذة إكشاساث إلى اإلاذكم إما مً جللاء هفعها أو بىاء نلى اظخفعاساث    

. مهُىت

ال ًمىً أن جيىن إكشاساث ؤلاداسة بذًال نلى أدلت ؤلازباث ألاخشي التي ًخىكو اإلاذكم بـان مـً اإلامىً جىفشها بشيل    

 ٌ  .مهلى

ًخهحن نلى اإلاذكم في خالت جىاكؼ إكشاساث ؤلاداسة مو أدلـت ؤلازبـاث ألاخـشي أن ٌعخلطـي أظباب رلً ، ونىذ     

 .الػشوسة ًجب نلُه إنادة الىكش بمطذاكُت ؤلاكـشاساث ألاخـشي اإلالذمـت مـً ؤلاداسة

أما في خالت سفؼ ؤلاداسة جلذًم ؤلاكشاس الزي ٌهخلذ اإلاذكم اهه غشوسي فان رلً ظِشيل جدذًذا لىؿاق    

 3. الخذكُم ، ونلى اإلاذكم أن ًبذي سأًا مخدفكا أو ًمخىو نً إبذاء الشأي

 

                                                           
 .239 ،238 خعحن اللاض ي ، مأمىن خمذان ، مشحو ظبم رهشه ، ص ص  1
 .239 هفغ اإلاشحو، ص  2
 .686 – 685 ، مشحو ظبم رهشه ، ص ص2 خماد ؾاسق نبذ الهاٌ ، مىظىنت مهاًحر اإلاشاحهت ، الجضء  3
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: خالضت

مما ظبم ًمىً اظخخالص أن قهىس ما ٌعمى بالخذكُم الذولي هـان هاججا للمخغُـشاث الخـي ضاخبذ نىإلات    

أوشؿت ألانماٌ والخباًً بحن مخشحاث خذماث الخذكُم أو احعام الفشوكاث فـي حجـم فجىة الخىكهاث بحن الذٌو 

املخخلفت، وهى ما خاولذ اللجان املخخلفت اإلاىبثلـت نـً الاجدـاد الـذولي للمداظبحن ممثلت في لجىت الخهلُم ولجىت 

 . أخالكُاث اإلاهىت ولجىت مهاًحر الخذكُم الذولُـت ومـً بهـذها مجلغ مهاًحر الخذكُم وغحرها مً اللجان اخخىاءه

مً خالٌ الهشع الخفطُلي إلاهاًحر الخذكُم الذولُت ، ًمىً أن هالخل أن هزه اإلاهاًحر هغحرهـا مً اإلاهاًحر    

ألاخشي اشخملذ نلى حملت مً اإلابادا واإلاعؤولُاث إلاماسظت مهىت الخذكُم وهزا مهـاًحر جخظ ؤلازباث، غحر أن 

اث اإلاهىُت الذولُت ، وأهثر نمىمُت وشـمىال  الاخـخالف ًىمـً فـي وىنها إؾاسا مخجاوعا وكابال للخؿبُم نلى اإلاعخٍى

ومً الجاهب الػمني ، اإلاالخل أنهـا جشجىـض نلـى جفطُالث . وىنهـا ضادسة نً هُئت دولُت جػم مهكم دٌو الهالم 

  .إحشاءاث الهمل اإلاُذاوي بغشع جللُل الخفاوث واللشب مً اإلاىغىنُت
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: ثمهيذ

    مً أحل جضاعن أي هلظ كض ًلحم بالبدث، غىض غغع الىخاةج املىضل ئليها مً زالٌ البدث مؼ 

 إلاحابت غلى مسخلف الدؿاؤالث املؿغوخت في ئشيالُت الضعاؾت، خُث كمىا باحغاء صعاؾت مُضاهُت بمىخب مدافظ 

الحؿاباث للىكىف غلى مسخلف مغاخل الخضكُم، ئط أن مدافظ الحؿاباث ًباشغ مجمىغت مً إلاحغاءاث الفىُت 

ًؿلم غليها الخضكُم املحاؾبي للمؿدىضاث والسجالث واللىاةم املالُت وفلا للمػاًير الخضكُم لُخمىً مً ئبضاء 

. عأًه الفني واملحاًض غً مؿابلت جلً البُاهاث

: مما ؾبم جم جلؿُم هظا الفطل ئلى زالر مباخث

  ٌ  .الخػٍغف بمهىت مدافظ الحؿاباث: املبدث  و

 مهىت مدافظ الحؿاباث في ظل املػاًير الخضكُم الضولُت: املبدث الثاوي. 

 غ النهاتي ملحافظ الحؿاباث: املبدث الثالث  .ئغضاص الخلٍغ
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. التعريف بمهىة مدافظ الحسابات:  ااملدث  ألاو 

ؾىف هلىم في هظا املبدث بالخػغف غلى مهىت مدافظ الحؿاباث، وكبل شغوع مدافظ الحؿاباث في الخػغف    

. غلى املإؾؿت هىان مغخلت جمهُضًت جخمثل في كبٌى املهمت والخدلُم في صحت حػُِىه، وهظا ما ؾىف هخؿغق ئلُه

. مفهوم مدافظ الحسابات: ااملطب  ألاو 

: حػضصث املفاهُم التي جىاولذ مفهىم مدافظ الحؿاباث هبين منها   

الصخظ الظي ًضكم في صحت : " غلى أهه4 مىغع 717غغف اللاهىن الخجاعي مدافظ الحؿاباث خؿب املاصة  (1

ً، خؿب الحالت، و في الىزاةم املغؾلت ئلى املؿاهمين  غ مجلـ إلاصاعة أو مجلـ املضًٍغ املػلىماث امللضمت في جلٍغ

خٌى الىغػُت املالُت للمإؾؿت و خؿاباتها، و ًطاصق غلى اهخظام الجغص و خؿاباث املإؾؿت و املىاػهت، و 

 ".صحت لظلً و ًخدلم مىضوبى الحؿاباث ئطا ما جم اخترام مبضأ املؿاواة بين املؿاهمين

 املخػلم بمهً الخبير املحاؾب و مدافظ 29/07/2010 املإعر في 01-10 مً اللاهىن عكم 22خؿب املاصة  (2

ول شخظ ًماعؽ بطفت غاصًت باؾمه الخاص وجدذ مؿإولُخه، مهمت : "الحؿاباث واملحاؾب املػخمض غلى أهه

ؼ   ."املػمٌى به املطاصكت غلى صحت خؿاباث املإؾؿاث والهُئاث واهخظامها و مؿابلتها ألخيام الدشَغ

مدافظ الحؿاباث هى الصخظ املإهل غلمُا وغملُا لخضكُم خؿاباث : مً زالٌ هظه الخػاٍعف وؿخسلظ أن    

لىم غاصة بخضكُم هظام الغكابت الضازلُت و السجالث املحاؾبُت جضكُم  املإؾؿت، و ًخمخؼ باؾخلاللُت جامت، ٍو

 .اهخلاصي كبل ئبضاء عأًه في غضالت املغهؼ املالي

لت غمل مدافظ الحؿاباث خظعة وجغجىؼ غلى مىهجُت مىظ كبٌى الخىهُل ختى ئغضاص      ًجب أن جيىن ؾٍغ

ت غ مطاصكت الحؿاباث الؿىٍى  .جلٍغ

. إلاحراءات ااملذئية ملحافظ الحسابات في إطار كملوو التوهيل أألا رفضه: ااملطب الثاوي

. كملوو التوهيل: الفرر  ألاو 

 غىض إلاؾدشػاع بالخىهُل وكبل البضء في الىظُفت، غلى مدافظ الحؿاباث أن ًمخىؼ مً ئبضاء كبىله   

 :بؿهىلت وهظا كبل أن ًػؼ مؿبلا بػؼ الاحتهاصاث خيز الخىفُظ التي حؿمذ له بما ًلي

 ججىب الؿلىؽ جدذ ؾاةلت الخىافي واملمىىغاث الشغغُت واللاهىهُت. 

 ت ملىخبه  .الخأهض مً ئمياهُت اللُام باملهمت الؾُما إلامياهُاث الخلىُت والبشٍغ

  ه مسالفاث ومً زم ججىب املإؾؿت املغاكبت أزؿاع بؿالن الخأهض مً أن الخىهُل امللترح ال حشٍى

 .حمػُتها للمؿاهمين مضاوالث 

، الاحتهاصاث الضهُا ملحافظ  ت املفػٌى  ئن هظه الخىضُت جضعؽ غلى غىء اللىاهين والخىظُماث الؿاٍع
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الحؿاباث كبل كبٌى الخىهُل والبضء في الىظُفت، خُث ًجب غلى مدافظ الحؿاباث كبل ئبضاء كبىله للخىهُل 

: الظي ٌؿدشػغ به، أن ًػؼ خيز الخىفُظ الاحتهاصاث الخالُت

 ًخأهض مدافظ الحؿاباث مً غضم وكىغه جدذ ؾاةلت الخىافي واملمىىغاث الشغغُت واللاهىهُت .

  ومجلـ إلاًؿالب مدافظ الحؿاباث اللاةمت الحالُت للمخطغفين ً ين أو أغػاء مجلـ املضًٍغ صاٍع

 .الغكابت للمإؾؿت املغاكبت واملإؾؿت امليؿىبت وئطا اكخط ى  مغ كاةمت املؿاهمين باألمىاٌ الػُيُت

  وفي خالت اؾدشػاع بدبضًل مدافظ الحؿاباث مػؼوٌ غلُه أن ًخأهض أمام املإؾؿت والؼمُل املػؼوٌ أن

 .كغاع غؼله لم ًىً حػؿفُا

  وفي خالت ما ئطا زلف مدافظ الحؿاباث الظي عفؼ ججضًض جىهُله، غلُه إلاجطاٌ بالؼمُل املغاصع 

 .       الؾخػالم غً أؾباب غضم كبٌى ججضًض جىهُله

  ًجب غلى مدافظ الحؿاباث أن ًخأهض مً أن هفاءاث مىخبه حؿمذ له بالخىفل وبدىفُظ الخىهُل

لت صحُدت . بؿٍغ

 ت الؾُما ئػاء مؿيري املإؾؿت . هما ًجب غلُه أًػا أن ًخأهض مً أهه بامياهه جلبُت مهمخه بيل خٍغ

. الذخوو إلى الوظيفة: الفرر الثاوي

 :بػض جلبُت الاحتهاصاث  ولُت وكبٌى الخىهُل

 ًجب غلى مدافظ الحؿاباث أن ًخأهض مً شغغُت حػُِىه خؿب الحالت مً ؾغف املجلـ الػام الػاصي 

أو املجلـ الخأؾِس ي وفي خالت خػىعه في املجلـ الخأؾِس ي الظي ٌػُىه، ًمط ي اللىاهين الػامت ئما 

 ئطا لم ًدػغ "و" كبٌى الخىهُل"ئطا جم   حػُِىه مً ؾغف مجلـ غام غاصي ًمط ي املحػغ مؼ املالخظت 

 ".للمجلـ ًضلي بلبىله للمإؾؿت هخابُا

  في ول أشياٌ الخػُين ًجب غلى مدافظ الحؿاباث غىض كبىله الخىهُل، إلاغالن هخابُا أهه لِـ في 

 . وال في خالت مسالفت شغغُت أو جىظُمُت          وغػُت الخىافي

  م عؾالت مػمىهت مؼ وضل إلاًضاع الجهت التي كامذ  ًجب غلى مدافظ الحؿاباث أن ٌػلم غً ؾٍغ

 . ًىما الخالُت للبىله الخىهُل18         بخػُىه في ظغف 

  كبل البضاًت في جىفُظ الخىهُل ًجب غلى مدافظ الحؿاباث أن ًغؾل ئلى املإؾؿت املغاكبت عؾالت حشير

 .ئلى  ئحغاءاث جؿبُم جىهُل مدافظ الحؿاباث

مؿإولُت املهمت، املخضزلين، ؾغق الػمل املؿخػملت، فتراث الخضزل وآلاحاٌ اللاهىهُت التي : هظه الغؾالت حشير ئلى

غ،  حػاب  .ًجب اخترامها، آلاحاٌ اللاهىهُت إلًضاع الخلاٍع

  غىض جىفُظ جىهُله ًجب غلى مدافظ الحؿاباث الظي جم حػُِىه خضًثا أن ًخطل بؿلفه للحطٌى غلى

لت صحُدت وشغغُت ول . مػلىمت جفُضه في الخىفل بخىهُله بؿٍغ
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  ًًجب غلى مدافظ الحؿاباث املغاصع أن ٌؿهل لخلفه الضزٌى ئلى الىظُفت وهظا غمال بمبضأ الخػام

 . الؼمالءن بي

  وفي خالت حػضص مدافظي الحؿاباث ًلتزم ول واخض مً هإالء اخترام إلاحغاءاث املشاع ئليها أغاله ووأهه 

.         ًخطغف ملفغصه

. خالة رفف اللملوو : الفرر الثالث

 ئطا جم اؾدشػاع مدافظ الحؿاباث بالخىفل بخىهُل أو ًداؽ غلما بخػُِىه، عغم وكىغه جدذ ؾاةلت الخىافي    

 أو املمىىغاث اللاهىهُت أو الخىظُمُت، غلُه باغالم املإؾؿت بػضم اهدؿابه للىفاءة اللاهىهُت للبٌى هظا الخىهُل 

ش غمله بهظا  مغ، ئطا 18بىاؾؿت عؾالت مػمىهت مؼ مثبذ اؾخالم وهظا في ظغف  (عفؼ مبرع)   ًىما مً جاٍع

 لم ًىً مدافظ الحؿاباث في خالت الخىافي أو امخىاع كاهىوي أو جىظُمي ًغفؼ كبٌى الخىهُل غلُه باجباع إلاحغاء 

  املىطىص في اللاهىن الخجاعي، وئطا ؾبم وئن كامذ املإؾؿت باخغاء إلاشهاع اللاهىهُت والخىظُمُت غلُه أًػا

 .أن ًؿلب في عؾالت عفػه للبٌى الخىهُل

. إحراءات التعرف بااؤسسة: ااملطب الثالث

 :ئن الؿابؼ الضاةم ملهمت مدافظ الحؿاباث جفغع غلُه ما ًلي 

  ت للخػبير غً عأي مبرع خٌى الحؿاباث لت للمغاكبت والخأهض مً حمؼ ول الػىاضغ الػغوٍع ئجباع ؾٍغ

ت املػغوغت لفدطه  . الؿىٍى

 ًجغي مضكم الاجطاالث  ولُت للخػغف غلى مؿإولي ول املطالح ومداوعتهم. 

 اعاث مُضاهُت ًخػغف مً زاللها غلى مىكؼ املإؾؿت، وشاؾاتها وأهم وخضاتها  .اللُام بٍؼ

 ئحغاء ملابالث مؼ املىظفين في املإؾؿت ومسخلف  شخاص الظًً ًمىنهم جلضًم مػلىماث. 

 جدلُل الىزاةم الضازلُت والخاعحُت للمإؾؿت والترهيز غلى الىزاةم املالُت. 

 لت غمله مؿابلت للىُفُاث املهىُت امللبىلت غلى الطػُض الىؾني والضولي  . أن جيىن ؾٍغ

 ًًإلاشغاف غلى الػمل الظي أحغي مً ؾغف املؿاغض. 

 اكخػاء املػلىماث اللضًمت والتي لم ٌػض لها أًت فاةضة. 

 اللُام بخلخُظ املغاحؼ طاث الحجم الطخم .

  املىهجُت املخبػت لخىفُظ املهمت وامللخظ وغىاضغ املػلىماث التي ؾمدذ ملحافظ الحؿاباث بابضاء عأًه

ت  .خٌى صعحت الشغغُت ومطضاكُت الحؿاباث الؿىٍى

  ، ٌذ والازخباعاث املػمٌى بها، الخأهض مً الخىفُظ الىلي للبرهامج بضون ئهما ً  غماٌ التي أحٍغ جضٍو

غ غ الخلٍغ غ  الغأي املبضتي وحؿهُل جدٍغ  .جبًر
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  وضف  هظمت واملخؿـ املؿير ومجمىغت  ؾئلت الخاضت باملغاكبت الضازلُت ، جلُُم املغاكبت

الضازلُت، كىة وغػف  هظمت وئحغاءاث الشغهت املغاكبت ، أوعاق الػمل ، اؾخيخاج مضي الثلت 

 .املمىىخت لألهظمت وإلاحغاءاث املػمٌى بها وأزغها غلى بغهامج مغاكبت الحؿاباث

  ئن الؿابؼ الؿغي للمػلىماث ججبر مدافظ الحؿاباث غلى املحافظت غلى هظا الؿابؼ زاعج املىخب وهظا

 . مً كاهىن الػلىباث301ؾبلا ألخيام املاصة 
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. مهىة مدافظ الحسابات في ظل معاًير التذكيم الذألالية: ااملدث الثاوي

ئن الىظام املحاؾبي كض أزغ غلى املماعؾت املحاؾبُت في الجؼاةغ جدضًضا غلى مؿخىي مؿً الحؿاباث، خُث    

. جإزغ هظه  زيرة غلى إلاصاعة املحاؾبُت باملإؾؿت، وهظلً غلى مدافظ الحؿاباث

غ اؾخىحب حػضًل اللاهىن املخػلم     والىظام املحاؾبي واملالي املؿخىحي مً املػاًير الضولُت إلغضاص الخلٍغ

غ مدافظي الحؿاباث وفم مػاًير مدضصة  بمماعؾت مهىت الخضكُم، خُث ظهغ مغؾىم جىفُظي ًجبر ئغضاص جلاٍع

 .جخىافم واملػاًير الضولُت للخضكُم، مما ٌؿخىحب أهمُت جبني املػاًير الخضكُم الضولُت

 ثلرير ااذكم عن اللوائم isa 700)ثلرير مدافظ الحسابات ألافلا لطمعاًير التذكيم الذألالية: ااملطب  ألاو 

. (ااالية

لت غغغها املألىف     غ املضكم الػىاضغ  ؾاؾُت آلاجُت مضعحت خؿب ؾٍغ  :ًخػمً جلٍغ

  غ ً)غىىان الخلٍغ غ آلازٍغ  ؛ (مً املالةم اؾخػماٌ مطؿلح مضكم مؿخلل وطلً لخمُيزه غً جلاٍع

  غ  ؛ (املؿاهمين مجلـ إلاصاعة)الجهت التي ًىحه ئليها الخلٍغ

  الفلغة الافخخاخُت أو الخمهُضًت: 

 جدضًض اللىاةم املالُت املضكلت ؛              - 

 .بُان مؿإولُاث ئصاعة املإؾؿت ومؿإولُاث املضكم               - 

  (شغح لؿبُػت غملُت الخضكُم)فلغة الىؿاق:  

 إلاشاعة ئلى املػاًير الضولُت للخضكُم أو املػاًير الىؾىُت أو املماعؾاث املىاؾبت ؛             - 

ض "وضف الػمل الظي كام املضكم باهجاػه واهه جػمً              -   فدطا غلى أؾاؽ الازخباع ألصلت جٍإ

             مبالغ وافطاخاث اللىاةم املالُت ، جلُُم املباصب املحاؾبُت املؿخسضمت في ئغـضاص اللـىاةم ملالُت،  

لت غغع اللىاةم                           جلُُم   الخلضًغاث املهمت التي كامذ بها إلاصاعة غىض ئغضاص اللـىاةم املالُـت ، جلُـُم ؾٍغ

 ".             املالُت هيل 

 ًجب أن جخػمً بُاها مً املضكم بان غملُت الخضكُم كض وفغث أؾاؾا مػلىال للغأي الظي جم ئبضاؤه؛ 

  فلغة الغأي : 

 أن ًىظ بشيل واضح غلى عأي املضكم فُما ئطا واهذ اللىاةم املالُـت حػبـغ بطـىعة               - 

غ املالُت ، ئغافت ئلى ئشاعجه أًىما وان مىاؾبا فُما ئطا واهـذ               خلُلُت وغاصلت وفلا إلؾاع الخلاٍع

 .             اللىاةم املالُت ملتزمت باملخؿلباث اللاهىهُت 
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ش ئهماٌ غملُت الخضكُم ، وبما أن مؿإولُت املضكم هي             -  غ بخاٍع  ًجب غلى املضكم أن ًإعر الخلٍغ

ش     غه بخـاٍع غ خٌى اللىاةم املالُت املػضة وامللضمت مً إلاصاعة ، ًجب غلُه غضم ئضضاع جلٍغ               جلضًم جلٍغ

ش جىكُؼ ومىافلت إلاصاعة غلى جلً اللىاةم املالُت ؛  ٌؿبم جاٍع

غ اؾم مىكؼ مدضص ، وهى غاصة املضًىت التي ًـضًغ فيهـا املـضكم مىخبـه املؿإوٌ غً             -  ًجب أن ًخػمً الخلٍغ

 غملُت الخضكُم جلً ؛

ىكؼ غاصة باؾـم             -  غ باؾم مإؾؿت الخضكُم أو الاؾم الصخص ي للمضكم أو بىالهما ، ٍو  أن ًىكؼ الخلٍغ

 .              املإؾؿت بالىظغ الفتراع أن املإؾؿت مؿإولت غً غملُت الخضكُم 

 ًجب ئبضاء عأي غير مخدفظ في خالت اؾخيخاج املضكم بان اللىاةم املالُت حػبر بطـىعة خلُلُـت              - 

ت)              وغاصلت  غ املالُت املػين  (أو جمثل بػضالت مً وافت الىىاحي الجىهٍغ . ووفلا إلؾاع الخلاٍع

. إلسامية ثململيم معاًير التذكيم الذألالية في الجسائر:ااملطب الثاوي

 مجبرا غلى جؿبُم مػاًير الخضكُم الضولُت لػضم وحىص أي كاهىن 2016ئن مدافظ الحؿاباث لم ًىً كبل ؾىت    

ػُت املخػللت حؼاةغي     ًجبره غلى طلً، خُث أهه مجبر فلـ غلى جؿبُم مجمىع الىطىص اللاهىهُت، والدشَغ

. بػبـ مهىت املحاؾبت والطاصعة غً وػاعة املالُت

ش     جي لهظه املػاًير ابخضاء مً جاٍع ش اللغاع الىػاعي  ٌو عكم 04/02/2016والجؼاةغ بضأث باالغخماص الخضٍع  جاٍع

ت والظي جػمً 002 لُه كغاع زاوي  (580، 560، 505، 210) مػاًير04 جدذ حؿمُت املػاًير الخضكُم الجؼاةٍغ ٍو

ش 150عكم  خُث كام الخبراء املحاؾبُين  (700، 510، 500، 300) مػاًير04 جػمً هظلً 11/10/2016 بخاٍع

يُت خٌى هظه املػاًير مً أحل الخػغف غليها وهُفُت  واملحافظين املحاؾبين واملحاؾبين املػخمضًً بضعاؾت جيٍى

لُه في  زير كغاع أًػا عكم  ش 23الاغخماص غليها في مهىتهم، ٍو ، 520) مػاًير04 املخػمً ٌ 15/03/2017 بخاٍع

. لم ًخؿغق للضعاؾت بػض (620، 610، 570

: والجؼاةغ جىحب غليها جبني هظه املػاًير لػضة أؾباب منها

. جماش ي مهىت املحاؾبت والخضكُم مؼ الػىملت: العواة_ 

مً أحل مػاًير الخضكُم الضولُت جخماش ى في مفاهُمها مؼ جلً املفاهُم التي جم اغخماصها في جبني الىظام _ 

. املحاؾبي املالي

. اهػمامها للشغواث املخػضصة الجيؿُاث_ 

ت التي حػني بالشأن املحاؾبي والخضكُم مثل املجلـ الىؾني للخبراء _  حؿهُل غملُت اهػمام املىظماث الجؼاةٍغ

املحاؾبين، الغغفت الىؾىُت ملحافظي الحؿاباث واملىظمت الىؾىُت للمداؾبين املػخمضًً ئلى هظيرتها الػاملُت، مما 
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ؾُػىص بأزاع اًجابُت غلى املؿخىي الػام لهظه املهً املحاؾبُت، بدُث ٌؿمذ أن ًيىن غلى ئؾالع صاةم ومؿخمغ 

. بجمُؼ املؿخجضاث بشأن املهً املحاؾبُت

.  رأي مدافظ الحسابات اعاًير التذكيم الجسائرية: ااملطب الثالث

لت لم حػؿي للمهىُين املحاؾبُين مجاٌ _  ت بؿٍغ زم إلاؾغاع في جبني هظه املػاًير في شيل مػاًير الخضكُم الجؼاةٍغ

ً وجللي آلالُاث الخؿبُلُت لهظه املػاًير غلى أعع املُضان، بدُث ًخػظع  ػمني ملبٌى مهىُا مً أحل الخيٍى

. 2016جؿبُلها غلى مهام الخضكُم املخػللت بالؿىت املالُت 

ػت أصي بها ئلى غضم اغخماص إلاحغاءاث اللاهىهُت التي مً شأنها _  لت ؾَغ عغبت الؿلؿاث اغخماص هظه املػاًير بؿٍغ

ضة الغؾمُت لىً وان اغخماصهم فلـ  أن جإطي ئلى ئضضاع هظه اللغاعاث في شيل مغؾىم أو ميشىع ًيشغ في الجٍغ

ضة الغؾمُت  ت غير ضاصعة في الجٍغ . غلى شيل كغاعاث وػاٍع

ت ؾىاء الػامت أو الخاضت لبػؼ إلاحغاءاث التي جفغغها هظه املػاًير _  ضػىبت جلبل مؿإولي الشغواث الجؼاةٍغ

ت لىُانهم  ذ الظي ًجبر املؿير أو املضًغ إلغضاص الىشىف املالُت الؿىٍى ت للخضكُم مثاٌ غلى طلً الخطٍغ الجؼاةٍغ

ين غير مخػىصًً غلى طلً . واملؿىلين الجؼاةٍغ
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. إعذاد التلرير النهائي ملحافظ الحسابات: ااملدث الثالث

غ خٌى مطضاكُت     غ مدافظ الحؿاباث أهم حؼء في مهمخه، خُث أن هضفه النهاتي هى ئغضاص جلٍغ   ًمثل جلٍغ

ت للمإؾؿت . وشغغُت الحؿاباث الؿىٍى

غ النهاتي     و فُما ًلي ؾىف هلىم بؿغح بػؼ اللىاةم املالُت ملإؾؿت اكخطاصًت وإلافطاح غنها وئغضاص الخلٍغ

.  خىلها

. عرض اايزاهية العامة: ااملطب  ألاو 

: الفرر  ألاو 

. عرض ميزاهية  ألاوو - 1

 .ميزاهية أألاوو ااؤسسة: 03-03                           الجذألاو ركم 

 2015              ألاوو 

الىتيجة الخامة     إلاهتالوات           الىتيجة الصافية 

2014 

  : أألاوو غير حارية

    (goodwill)فاعق الحُاػة

 33.875,00 11.375,00 101.125,00 112.500,00ثثبيتات غير مادًة 

 6.864.811,38 6.363.250,76 27.977.059,33 34.340.310,09: ثثبيتات مادًة

 2.548.000,00 2.548.000,00 2.548.000,00أعاض ي 

 2.821.301,6 17.818.160,34 20.639.462,00مباوي 

  

3.740.780,92 

 576.030,46 993.949,10 10.158.898,99 11.152.848,09جثبُخاث ماصًت أزغي 

    جثبُخاث ممىىح امخُاػها 

    الخثبُخاث الجاعي ئهجاػها 

 4.000,00 4.000,00  4.000,00: التثبيتات ااالية

ؾىضاث مىغىغت وكذ 

املػاصلت 

    

 مؿاهماث أزغي وخؿاباث

صاةىت 

    



 .(خالة الجسائر)دراسة ميذاهية بمىتب مدافظ الحسابات                                     :              الفصل الثالث

 

65 
 

    ؾىضاث أزغي مثبخت 

كغوع وأضٌى مالُت أزغي 

ت  غير حاٍع

4.000,00  4.000,00 4.000,00 

    غغاةب مإحلت غلى  ضل 

 6.902.686,38 6.378.625,76 28.078.184,33 34.456.810,09مجمور  ألاوو غير حارية 

    أألاوو حارية 

 1.094.727,27 1.559.126,61 38,.78.865 1.637.991,99املخسألاهات ألاالجاري اهجازها 

 48.046.760,55 58.551.674,95 2.679.137,91 61.230.812,86 : استخذامات مماثطة

 47.283.381,16 57.689.915,86 2.679.137,91 60.369.053,77الؼباةً 

 253.416,19 861.315.30  861.315.30املضًىىن آلازغون 

 509.963,20 443,79  443,79الػغاةب وماشبهها 

  خؿاباث صاةىت أزغي 

واؾخسضاماث ممازلت 

    

 12.657,34 121.817,21  121.817,21: ااوحودات ألاماشبهها

 مىاٌ املىظفت  ضٌى 

ت  زغي  الجاٍع

    

ىت   12.657,34 121.817,21  121.817,21الخٍؼ

 49.154.145,16 60.232.618,78 2.758.003,29 62.990.622,06مجمور  ألاوو الجارية 

 56.056.831,54 66.611.244,53 30.836.187,62 97.447.432,15مجمور  ألاوو 

 .مً ئغضاص الؿالب اغخماصا غلى وزاةم املإؾؿت: ااصذر          

 .عرض خصوم ااؤسسة- 2

 ميزاهية خصوم ااؤسسة: 04-03                        الجذألاو ركم

 2014 2015الخصوم 

  : أمواو خاألاة

 3.000.000,00 3.000.000,00عأؽ ماٌ جم ئضضاعه 

  عأؽ ماٌ مؿخػان به 

 27.558.573,59 27.558.573,59غالواث واخخُاؾاث 

 5.041.026,25 5.041.026,25فىاعق ئغاصة الخلُُم 

  فاعق املػاصلت 

 1.875.892,57- 5.059.330,55الىدُجت الطافُت  
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– عؤوؽ أمىاٌ زاضت أزغي 

جغخُل 

 مً حضًض

-45.088.808,28 -43.056.559,30 

  خطت الشغهت املضمجت 

  خطت طوي  كلُت 

 9.332.852,03- 4.429.877,89-مجمور  مواو الخاألاة 

  : خصوم غير حارية

  كغوع وصًىن مالُت 

   (مإحلت ومغضىص ئليها)غغاةب

ت    صًىن أزغي غير حاٍع

  مإوهاث ومىخجاث زابخت مؿبلا 

  مجمور الخصوم غير الجارية 

  : خصوم حارية

 3.453.319,82 3.356.504,50مىعصون وخؿاباث ملحلت 

 9.992.777,02 12.321.301,54غغاةب  

 49.707.681,06 55.363.316,38صًىن أزغي 

ىت الخطىم   2.235.905,67 زٍؼ

 65.389.683,57 71.041.122,42مجمور الخصوم الجارية 

 56.056.831,54 66.611.244,53مجمور الخصوم 

.  مً ئغضاص الؿالب اغخماصا غلى وزاةم املإؾؿت: ااصذر

 .إلافصاح في اايزاهية العامة لطمؤسسة : الفرر الثاوي

خألف مً حاهبين     ئن الهُيل الػام مليزاهُت املإؾؿت كض غغع هما هى مؿلىب في الىظام املحاؾبي املالي ، ٍو

أخضهما ًمثل  ضٌى أما الجاهب آلازغ فُمثل الخطىم، وبالخالي فلغاءة امليزاهُت حػؿي فىغة أولُت واضحت غً 

لها املإؾؿت، وكض ظهغث امليزاهُت للشغهت  م مىبين اللىاةم املالُت امليشىعة  التزاماث املإؾؿت ومطاصع جمٍى

.  ، هما هى مىضح في الجضولين2015 صٌؿمبر31للؿىت امللفلت في 

ٌ : إلافطاح في ميزاهُت املإؾؿت- 1 .  حاهب  ضى
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 صج ملابل 66.611.244,53، ظهغ أضٌى املإؾؿت ًلضع ب 2015 صٌؿمبر31مً زالٌ ميزاهُت  م امللفلت في 

اصة في كُمت  ضٌى 56.056.831,54 .  أي هىان ٍػ

. اايزاهية املختصرر للألاوو : 05-03                                    الجذألاو ركم

                ألاوو                 المليان 

2014                         2015 

               ااعذو 

- 8.2   6.378.625,76        6.902.686,38الخثبُخاث  

 29.7 1.559.126,61        1.094.727,27مسؼوهاث ومىخجاث كُض الخىفُظ 

خؿاباث صاةىت واؾخسضاماث 

ممازلت 

48.046.760,55      58.551.674,95 17.94 

 89.6 121.817,21             12.657,34املىحىصاث وما شبهها 

 15.84 66.611.244,5        56.056.831,5املجمىع 

. مً ئغضاص الؿالب اغخماصا غلى ما ؾبم: ااصذر

 باليؿبت للؿىت 8.2سجلذ اهسفاع بمػضٌ : الخثبُخاث N-1. 

 اصة بمػضٌ : مسؼوهاث ومىخجاث كُض الخىفُظ  .N-1 باليؿبت للؿىت 29.7سجلذ ٍػ

 اصة بمػضٌ : خؿاباث صاةىت واؾخسضاماث ممازلت  .N-1باليؿبت للؿىت 17.94سجلذ ٍػ

 89.6ظهغث مىحىصاث املإؾؿت بغضُض ئحمالي واعجفػذ بيؿبت هبيرة جلضع ب : املىحىصاث وما شبهها 

 .N-1باليؿبت للؿىت 

. حاهب الخطىم: إلافطاح في ميزاهُت املإؾؿت- 2

. 31/12/2015هالخظ هىان اعجفاع في الخطىم مً زالٌ امليزاهُت امللفلت في 

. اايزاهية املختصرر للخصوم: 06-03                              الجذألاو ركم

                      الخصوم          المليان 

2014                     2015 

    ااعذو 

- 35.15- 4.429.877,89-    9.332.852,03أمىاٌ زاضت 

ت    /     /                              / زطىم غير حاٍع

ت   7.95 71.041.122,42    65.389.683,57زطىم حاٍع

 15.84 66.611.244,5     56.056.831,5املجمىع 

. مً ئغضاص الؿالب اغخماصا غلى ما ؾبم:ااصذر
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 وهظا ٌػىص ئلى كُمت 2014هىان اهسفاع في كُمت عؤوؽ  مىاٌ الخاضت باليؿبت للؿىت :أمواو خاألاة 

 .عؤوؽ  مىاٌ الخاضت  زغي ؾالبت

 أي الًىحض غغاةب وصًىن 2015 و 2014 ال ًىحض أي زطم ججاعي باليؿبت للؿىتي :خصوم غير حارية 

 .ومإوهاث

 ت اعجفاغا بيؿبت : خصوم حارية اصة ئلى اعجفاع الػغاةب 7.95سجلذ الخطىم الجاٍع  وحػىص هظه الٍؼ

 .والضًىن  زغي 

ًمىً اللٌى أن املإؾؿت حػخمض هثيرا غلى الضًىن كطيرة  حل الن كُمتها اعجفػذ باليؿبت لألمىاٌ الخاضت 

لت  حل للؿيخين  . 2015 و2014واوػضام صًىن ؾٍى

. عرض حذألاو خسابات الىتائج ألاااعطومات الواحب إلافصاح عنها: ااملطب الثاوي

 .عرض حذألاو خسابات الىتائج: الفرر  ألاو 

. حذألاو خسابات الىتائج : 07-03                       الجذألاو ركم

 2014 2015المليان 

عكم  غماٌ 

حغيرمسؼون املىخجاث املطىػت 

ومىخجاث كُض الطىؼ 

إلاهخاج املثبذ 

ئغاهاث إلاؾخغالٌ 

إهتاج السىة ااالية - 1

اث املؿتهلىت  املشتًر

ت والاؾتهالواث  زغي  الخضماث الجاٍع

إستهالن السىة ااالية -2

( 2-1)الليمة ااضافة لإلستغالو-3

أغباء املؿخسضمين 

الػغاةب والغؾىم واملضفىغاث 

املشابهت 

الفائف إلاحمالي عن إلاستغالو - 4

املىخجاث الػملُاجُت  زغي 

 غباء الػملُاجُت  زغي 

مسططاث إلاهخالواث واملإوهاث 

اؾخئىاف غً زؿاةغ اللُمت واملإوهاث 

233.533.416,75 

 

 

 

 

 

 

233.533.416,75 

2.807.180,41 

 

3.211.209,07 

 

6.018.389,48 

 

227.515.027,27 

216.394.429,07 

4.506.770,57 

 

218.480.504,39 

 

 

 

 

 

 

218.480.504,39 

1.904.045,16 

 

3.463.483,81 

 

5.367.528,97 

 

213.112.975,42 

209.341.272,07 

4.413.347,00 
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الىتيجة العمطياثية - 5

املىخىحاث املالُت 

 غباء املالُت 

الىتيجة ااالية - 6

    الىتيجة العادًة كملل - 7

( 6+5)الضرائب

الػغاةب الىاحب صفػها غً الىخاةج 

الػامت 

خٌى الىخاةج  (حغيراث)الػغاةب املإحلت

الػاصًت 

مجمور مىتجات الاوشملة العادًة 

 مجمور أعملاء  وشملة العادًة

الىتيجة الصافية للوشملة - 8

العادًة 

املىخىحاث - الػىاضغ غير الػاصًت

 غباء - الػىاضغ غير الػاصًت

الىتيجة غير العادًة - 9

الىتيجة الصافية لطسىة ااالية - 10

 

6.613.764,63 

998,73 

112.005,31 

3.907.863,91 

 

2.464.436,41 

 

5.059.330,55 

 

 

 

 

5.059.330,55 

 

 

 

 

 

 

 

235.998.851,89 

 

230.939.521,34 

5.059.330,55 

 

 

 

 

5.059.330,55 

 

-641.643,65 

54.557,14 

180.987,12 

3.406.134,25 

 

2.298.315,31 

 

-1.875.892,57 

 

 

 

 

-1.875.892,57 

 

 

 

 

 

 

 

220.833.376,84 

 

222.709.269,41 

-1.875.892,57 

 

 

 

 

-1.875.892,57 

مً ئغضاص الؿالب اغخماصا غلى وزاةم املإؾؿت : ااصذر
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. إلافصاح في حذألاو خسابات الىتائج ااؤسسة: الفرر الثاوي

ئن الهُيل الػام لحؿاباث الىخاةج في املإؾؿت كض غغع وفلا ملخؿلباث اللىاةم املالُت خؿب الىظام املحاؾبي     

 .املالي 

 بىدُجت مىحبت 2015 صج واملإؾؿت أكفلذ الضوعة لؿىت 15.052.812,75وهالخظ اعجفاع في عكم  غماٌ ب 

 .2014بػضما واهذ ؾالبت في ؾىت 

.  التلرير النهائي ملحافظ الحسابات لطمؤسسة: ااملطب الثالث

. همودج ثلرير بالتدفظ: 03-03                                     شيل ركم

مساهمي ااؤسسة : املخاطملون                                                                              إلى

 ثلرير عام شهادر ثدفظ: إسم التلرير إسم التلرير                              

  واللىاةم         2015-12-31كمىا بمغاحػت كاةمت املغهؼ املالي للمإؾؿت املغفلت واملػضة في              الفلرر                 

. املغجبؿت بها ، هي ميزاهُت املإؾؿت ، حضٌو خؿاباث الىخاةج .                 إلافتتاخية 

       جلً اللىاةم حػخبر مؿإولُت ئصاعة املإؾؿت ، أما مؿإولُدىا فخمثل في الخػبير غً عأًىا                                         

 .       خٌى جلً  اللىاةم ومغاحػتها وإلافطاح غنها                                    

ت وسجلذ ما ًلى                                             :  كمذ بمغاكبت خؿاباجىم الؿىٍى

وأن         SCF ن اللىاةم املالُت ال ًىحض بها جدٍغف ومػضة وفم الىظام املحاؾبي الجضًضإ   فلرر الىملاق               

  .        هخاةج الػملُاث  والخضفلاث الىلضًت ًخضفم مؼ املباصب املحاؾبُت املخػاعف غليها                                 

      كمذ بالخدلم خٌى مطضاكُت املػلىماث املخػللت باللىاةم املالُت املػؿاة وسجلذ                                     

 :       ما ًلي                                  

. اعجفاع في عكم أغماٌ املإؾؿت       -                                    

اصة جيلفت املخؼوهاث -                                           . ٍػ

اصة في ضافي عبذ املإؾؿت     -                                       . ٍػ

 :         ًجب أن أبضي جدفظاث خٌى الىلاؽ الخالُت                                  
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ٌ -           فلرر الرأي              . هىان اعجفاع وجدؿً في كُمت  ضى

ت وفلا للمػاًير املهىُت وهفظث غملُاث الخفخِش                                             ىا مغاحػت الحؿاباث الؿىٍى أحٍغ

ت و وؿب في غىء اللاهىن عكم                                          والخدلُلاث في عوح مً إلاحغاءاث التي عأًىاها غغوٍع

ش 01 -10                                           في شأن مهً زبير مداؾب، ومدافظ الحؿاباث،  10/07/2010 بخاٍع

.         ومداؾب مػخمض                                

           غلى أؾاؽ الػىابـ ومؼ الخدفظاث واملالخظاث والخػلُلاث غلى البُاهاث املالُت                                

        31/12/2015 بمؿخغاهم في  sarl   الغكابت  الضازلُت هدً هطغح بصحت البُاهاث املالُت ٌ                                   

      وهي مىخظمت وجلضًم ضىعة خلُلُت غً هخاةج الػملُاث للؿىت والىغؼ املالي ومىحىصاث                                         

.       الشغهت في هظا الػام                                

:...... إسم ااراحع      إسم ااراحع

:...... العىوان.                       31/12/2015:  ثاريخ التلرير              ثاريخ التلرير          

:......    إلامضاء                                           

                    

 

 

. وزاةم ملضمت مً ؾغف مدافظ الحؿاباثمً ئغضاص الؿالب اغخماصا غلى :     ااصذر
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 :خالألاة

 مً زالٌ هظا الفطل وؿخيخج أن مهىت مدافظ الحؿاباث هضفها  ؾاس ي هى الخدلم مً صحت وضضق     

م ئغؿاء عأي فني مداًض خٌى اللىاةم املالُت ومضي غضالخه في جمثُل   البُاهاث املالُت واملحاؾبُت، وطلً غً ؾٍغ

 املغهؼ املالي وهخاةج  غماٌ للمإؾؿت وطلً مً ؾغف مدافظ الحؿاباث الظي ٌشترؽ فُه أن ًيىن مؿخلال

 ومداًضا غً املإؾؿت وطو هفاءة مهىُت وزبرة، وال بض غلُه أزىاء جأصًت مهامه أن ًدترم املػاًير املخػاعف غليها

 في الخضكُم مما ٌؿهل للمدافظ اللُام بمهمت الخضكُم، والىضٌى ئلى ئكىاع  ؾغاف طاث املطالح بىغػُت 

. املإؾؿت

حؿعى الجؼاةغ ئلى الخغوج مً غؼلتها والاهضماج ئلى الاكخطاص الػالمي في ظل مفهىم الػىملت هظا ما أحبرها ئلى    

 .جبني مػاًير الخضكُم الضولُت
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: خاثمة عامة

ؼ الري شهده الخدكُم املحاسبي غلى مسخىي الىظائف خىل له جبىأ مكاهت هامـت  غلى الصػُد     إن الخطىز السَس

الدولي ، هظسا للحاجت إلُه الخـي كابلـذ الخىسـؼ الاكخصـادي وغىامـل الاسـدثماز الحدًثت، فكان والبد مً جىخُد 

الظىابط كمكمل لهره الحىائج ، وكرا بغُت جىخُد اإلامازسـاث الخـي ًخدلم بفظلها جللُص فجىة الخىكػاث 

واسخفادة ألاطساف مً ذوي الخطىز املحـدود أو اإلاػـدوم فـي اإلاهىت مً هظيراتها اإلاخلدمت ، فكاهذ هره الظىابط 

السبُل لػدًد دول الػـالم للسكـي باإلاهىـت مدلُـا والخىجه هدى الخىافم الري ٌػطيها دفػت وسبُت لخدلُم مساغيها 

 .الخىسػُت ، باإلطـافت إلـى اخخصـاز غاملي الىكذ والجهد غلى الشسكاث الىاشطت في غدًد اإلاىاطم الجغسافُت 

س أداء اإلادكلين الزجلاء بجىدة مهامهم أمسا في غاًت ألاهمُت للىصىل إلى ألاهداف اإلايشىدة إلاىظماث  وأصبذ جطٍى

ألاغمال اإلاػاصسة، وأمام التزاًد اإلاسخمس لىمى اكخصاد السىق الػالمي واشخداد خدة الخىافس بين مصالح 

. ألاطساف املخخلفت جتزاًد دزجت وأهمُت الخدكُم والسكابت ألداء وأوشطت اإلاؤسساث

: الاستنتاجات

مً خالل دزاسدىا ، والتي جىاولذ الجاهب الىظسي للخدكُم املحاسبي والبػد الدولي له، باإلطافت إلى ظسوف    

إصداز مػاًير الخدكُم الدولُت ومدخىاها ومسدودًت الػمل بها غلى مخخلـف الػىامـل ذاث الػالكت جىصلىا إلى 

: الىخائج الخالُت

 الخدكُم املحاسبي جاء بىاء غلى الحاجت إلُه ، وجطىزه كان بالخىاشي مؼ الخطىز الاكخصادي؛ 

  الخدكُم الدولي جاء كىدُجت خخمُت لػىإلات أوشطت ألاغمال وجالش ي الحدود الجغسافُـت اكخصـادًا وظهىز

الشسكاث مخػددة الجيسُاث وجصاًد دوزها في الػالكاث الدولُت، وفي اإلالابل فهـى ٌسـاغد غلى جخطي 

بػع الػىائم التي كد حػترض اإلاػامالث الدولُت؛ 

  اث ألاداء لـدي ٌسمذ الػمل بمػاًير الخدكُم الدولُت غىد جدكُم اللىائم اإلاالُت بالسفؼ مً مسـخٍى

س  د مً مصداكُتها، وبالخالي مساغدة مسـخخدمي جلٍس ٍص اإلادكم، ما ًدسً مً جىدة اإلاػلىمت اإلاالُت، ٍو

 الخدكُم غلى اجخاذ كسازاث أخسً؛

  ثلت ألاطساف اإلاسخػملت لللىائم اإلاالُت اإلاخىلدة غً إغداد اللىائم اإلاالُت وفلـا للمػـاًير الدولُـت ًمكً أن

جخدغم بشكل أفظل بثلت أخسي هاججت غً جـدكُلها وفـم مػـاًير دولُـت جدظـى بثلـت أفظل، ما ٌشجؼ 

غلى جىسُؼ مجال الاسدثماز الدولي فىجىدهما جىبا إلى جىب ًؤدي إلى اطمئىـان الدول الصىاغُت إلى 

د  صحت الىخائج التي حػسطها اللىائم اإلاالُت فـي الشـسكاث اإلاخىاجـدة بالـدول الىامُت ، وبالخالي إجساء اإلاٍص

ت في هره الدول؛  مً الػملُاث الاسدثماٍز

 ت . سعي مدافظ الحساباث إلى الخػسف أكتر غلى مػاًير الخدكُم الجصائٍس

: نتائج اختبار الفرضيات 

بػد غسض وجدلُل مخخلف جىاهب اإلاىطىع بطىزٍه الىظسي والخطبُلي، جىصلىا إلى الىخـائج اإلاسجبطت بالفسوض    

 :اإلاىطىغت مسبلا كما ًلي 
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  إن جدكُم الحساباث طسوزة خخمُت البد منها في أي مؤسسىت سىاء كاهذ خاصت أو غامت وهرا مً خالل

س الري ٌػده اإلاساجؼ خىل الحساباث اإلاالُت واملحاسبُت للمؤسست كىهه ًخصف باالسخلاللُت،  الخلٍس

 .واإلاصداكُت، والحُاد

  مػاًير الخدكُم الدولُت جاءث كمكمل إلاشسوع الخدكُم الـدولي فـي ظل اإلاخغيراث الجدًدة اإلاسجبطت

بالخدىالث ؤلاكخصادًت الػاإلاُت ففـي إطـاز مداولـت الخماشـي مـؼ اإلاخغيراث التي صاخبذ غىإلات أوشطت 

م وطؼ مػاًير  ألاغمال ظهسث طسوزة جىخُد اإلامازساث الدولُت للخدكُم الري ًخدلم بدوزه غً طٍس

 دولُت جللى اللبىل الػام في الخداول؛

  مػاًير الخدكُم الدولُت جللص مً حجم فجىة الخىكػاث وحساغد غلـى جخطي الخباًً بين ممازساث

الخدكُم بين الدول املخخلفت فمً خالل غسطىا إلاػاًير الخدكُم الدولُت ًمكـً الاهخـداء إلـى أن مػاًير 

الخدكُم الدولُت جدسً مً فهم املجخمؼ ألهداف مهىت الخدكُم، كما جمـىذ اإلاـدكلين مسجػُـت شاملت 

لت إصدازها  اث ألاداء، كما أنها جاءث لخللُل الخفاوث بين الدول ، فهـي وبىـاء غلـى طٍس جدلم أغلى مسخٍى

حسمذ للدول ألاكل جطىزا مً الاسخفادة مً هظيراتها اإلاخطىزة في مجال الخدكُم والتي حػمل غلى 

 الخدسين اإلاسخمس له، وبالخالي فلد كان إلصداز مػاًير الخدكُم الدولُت جاهب جدسُني؛

  و الجصائس مً خالل جطبُلها للىظام املحاسبي اإلاالي فهي آلان ملصمت بخطبُم مػاًير الخدكُم الدولُت التي

ت والػمل بها مً طسف  جم جبني مػظمها خالل السىت اإلااطُت جدذ حسمُت مػاًير الخدكُم الجصائٍس

. اإلاهىُين املحاسبين

: التوصيات

 اسخػمال الخكىىلىجُا الحدًثت والاغخماد غليها في غملُت الخدكُم املحاسبي؛ 

 دغم آلُت ؤلافصاح غً الػملُاث التي جلىم بها اإلاؤسست؛ 

  إكامت ملخلُاث دوزٍت للمدكلين الغسض منها اطالع اإلادكلين بالخطىزاث الحاصـلت فـي الجاهـب الىظسي

 للمهىت، بغسض جدسين جاهب اإلامازست؛

  ت ً كل مً املحاسب اإلاػخمد، ومدافظ الحساباث، وخبير املحاسب خىل مػاًير الخدكُم الجصائٍس جكٍى

للخػسف غلى مظمىنها أكثر وسهىلت الخػامل بها وجطبُلها في مسازهم اإلانهي مً أجل الخطىز الاكخصادي 

 . للجصائس
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ـت ، مجلـت - 47 صذًلي مطػود ، دور املزاحػت في إضتراجُجُت الخأهُل إلاداري للمؤضطـت الاكخصـاد ًت الجشائٍز

 .2000الباحث ، الػذد ألاول ، كلُت الحلوق والػلوم الاكخصادًت ، حامػت وركلت ، 

 

 



: ملخص

   جعحبر عملية الحدقيق املحاسبي عملية مىهجية مىظمة ثحضمن مجمىعة من إلاجزاءات املححابعة واملخططة 

ات  جيدا ًحكمها إطار هظزي ثابد ًحمثل في مجمىعة من ألاهداف واملعاًير املحفق عليها، وهذه املعاًير هي مسحٍى

مهىية لضمان التزام املدقق ووفائه بمسؤوليحه املهىية في قبىل الحكليف وثخطيط وثىفيذ أعمال الحدقيق وإعداد 

ز بكفاءة . الحقٍز

   إن هخيجة الحغيرات التي صاحبد عىملة أوشطة ألاعمال والحباًن بين مخزجات خدمات الحدقيق أو اجساع 

الفزوقات في حجم فجىة الحىقعات بين الدول املخحلفة أدي إلى ظهىر ما ٌسمى بالحدقيق الدولي، وحضد 

املىظمات إلاقليمية والدولية على مسحىي لجىة معاًير الحدقيق الدولية املىبثقة عن الاثحاد الدولي للمحاسبين 

. بئصدار مجمىعة معاًير ًحم ثكييفها باسحمزار مع محطلبات الىاقع الاقحصادي

: الكلمات املفتاحية

ز . الحدقيق املحاسبي، مدقق الحسابات، معاًير الحدقيق الدولية، ثقٍز

Résumé: 

   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.  

    Le résultat des changements qui ont accompagné la mondialisation des activités commerciales et 

l'écart entre les services d'audit ou les différences d'élargissement de la taille de l'écart entre les 

attentes différentes sorties des pays a conduit à l'émergence de la soi-disant contrôle international, 

et a exhorté les organisations régionales et internationales au niveau du Comité des normes 

internationales d'audit émanant de la Fédération internationale des experts-comptables de publier 

des normes sont un ensemble adapté en permanence aux exigences de la réalité économique. 

Les mots clé : l’audit des comptes, auditeur, norme internationale d’audit, rapport.  
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