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 أ
 

ٌػخبر الخدقُق املداطبي مً املىاطُؼ التي شكلذ خيزا في الجاهب املالي واملداطبي و الري ًلػب دوزا 

بازشا في إلادازة الاقخصادًت للىخداث واملىازد اململىكت للمجخمؼ ، وجىجُه القسازاث ، جخطُط املىازد والقسازاث 

الاقخصادًت ولها جأزير كبير في مجخمؼ ألاغمال بالدولت وجصداد أهمُخه كلما شادث مػاًير الشفافُت للشسكاث 

الخاصت والػامت ومً هىا هجد أن مهىت املداطبت والخدقُق قد جصدزث قائمت الخدماث الصادزة غً مىظمت 

ظاغد الخدقُق املداطبي  الخجازة الػاملُت باغخبازها مسآة ألاداء املالي و الاقخصادي وغصب الحُاة للشسكاث ، َو

ادة دغم الثقت في القىائم املالُت ، ومخاطس . الغش والخالغب في جلك القىائم املالُت  غلى ٍش

لقد أصبذ مً البدًهي في ألادبُاث املداطبُت و املالُت املػىُت بالقىائم املالُت بشكل غام القىل بأهه 

البد إلدازة الشسكاث مً الظعي في ئجباع طُاطت حظخطُؼ مً خاللها ئبساش الصىزة املفظلت مً قبلها غً هره 

الشسكت ولرلك جسكص إلادازة غلى اطهاز القىائم املالُت للشسكت بأفظل صىزة ممكىت ألنها حػخبر مهمت باليظبت 

ملظخخدمي املػلىماث املداطبُت والسكيزة التي غلى أطاطها ًخم الحكم غلى الشسكت بالىجاح أو الفشل خُذ 

. ًبدو بأن جدقُق القىائم املالُت ًدقق الكثير مً ألاهداف 

وهظسا ألهمُت القىائم املالُت باليظبت ملظخخدميها ومدي الاغخماد غليها في غملُت الخيبإ و الخخطُط 

املظخقبلي واجخاذ القسازاث كان البد لإلدازة مً ئجباع الىطائل أو إلاجساءاث التي حظمذ لها بخدظين جىدتها 

دزة الخدقُق املداطبي غلى املظاهمت في جدظين قوغلى هرا ألاطاض جاءث هره الدزاطت ملداولت مػسفت مدي 

.  جىدة القىائم املالُت 

  إلاشكالية الرئيسية

: ومً خالل ما طبق ًمكً الخىصل ئلى جددًد ئشكالُت الدزاطت كالخالي 

إلى أي مدى ًمكن أن ٌساهم التدقيق املحاسبي في ثحسين جودة القوائم املالية ؟ 

ألاسئلة الفرعية  

س مً قبل مدافظ الحظاباث ؟ -1  هل جىفس القىائم املالُت مػلىماث ًمكً الاغخماد غليها في ئغداد جقاٍز

هل ًلي جدقُق وجدلُل املػلىماث املداطبُت التي جدىيها القىائم املالُت اخخُاجاث مظخخدمي هره  -2

 القىائم املالُت في اجخاذ القسازاث الاقخصادًت ؟

هل ٌػخبر الخدقُق املداطبي الخازجي وطُلت ٌػخمد غليها في جدظين هىغُت املػلىماث املداطبُت  -3

 بالقىائم املالُت ؟

 فرضيات البحت 

بغسض إلاملام بدُثُاث املىطىع ومداولت إلاجابت غً ألاطئلت الفسغُت جم الاطخػاهت بمجمىغت مً 

 : الفسطُاث خاولىا اجباث صحتها مً خطتها وهي كالخالي 
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س مً قبل مدافظ  -1 جىفس القىائم املالُت مػلىماث مداطبُت التي ًمكً الاغخماد غليها في ئغداد جقاٍز

 .الحظاباث 

 .الخدقُق وجدلُل القىائم املالُت ٌظاغد غلى اجخاذ قسازاث اقخصادًت  -2

 .ٌظاهم الخدقُق املداطبي الخازجي في جدظين هىغُت املػلىماث املداطبُت بالقىائم املالُت  -3

مبررات اختيار املوضوع  

: ان اخخُاز مىطىع البدذ له أطباب مىطىغُت وأخسي ذاجُت وهي كالخالي 

 .إلاهخمام املتزاًد بمىطىع الدزاطت مً قبل الباخخين في مجال املداطبت واملالُت  -1

 .باغخباز مىطىع البدذ ًخدم الخخصص  -2

 .املُىل الشخص ي بمىاطُؼ الخدقُق و السغبت في الاطالع غلى كل ماهى جدًد في ما ًخص املىطىع -3

أهداف البحث  

: حظعى هره الدزاطت ئلى جدقُق ألاهداف الخالُت 

الخػسف غلى أزاء مدافظي الحظاباث واملدللين املالُين خىل دوز الخدقُق املداطبي في جدظين القىائم  .1

 .املالُت 

 .جىطُذ الدوز الفػال الري ًلػبه الخدقُق املداطبي في جدظين جىدة القىائم املالُت  .2

 .مػسفت الػالقت التي جسبط مدللي القىائم املالُت وبين مدقق الحظاباث وجدقُق القىائم املالُت  .3

أهمية البحت  

 : جبرش أهمُت هرا البدذ في الىقاط الخالُت

. جىطُذ أجس الخدقُق املداطبي في جدظين القىائم املالُت _  

هظسا لقلت الدزاطاث التي اهخمذ بدوز الخدقُق املداطبي في جدظين جىدة القىائم املالُت لرلك حظاغد _  

. هره الدزاطت و حشجؼ الباخخين غلى ئجساء دزاطاث أكتر غمقا للخىصل ئلى هخائج أكتر دقت 

حدود البحت  

: لإلجابت غلى إلاشكالُت املطسوخت و الخىصل ئلى الىخائج فان الدزاطت ازجبطذ بددود مكاهُت وشمىُت 

.  جم ئجساء دزاطت خالت غلى مظخىي مكخب مدافظ الحظاباث بىالًت مظخغاهم : الحدود املكاهُت _  

  . 2014التي جمذ  طىت   2018طىت : الحدود الصمىُت _ 
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منهج البحت وألادوات املستخدمة 

لخدقُق أهداف البدذ وإلاجابت غً الدظاؤالث و ئزباث الفسطُاث الظابقت جم جقظُم الدزاطت ئلى 

دزاطت خالت لػُىت " قظمين ألاول هظسي ًقىم غلى املىهج الىصفي الخدلُلي والخاوي ًقىم غلى دزاطت خالت 

س مدافظ الحظاباث للشسكت لفترة  . باطخخدام أداجين جخػلقان باملقابلت واملظدىداث    " 2014"   مً جقاٍز

صعوبات البحت  

: غىد القُام باغداد البدذ واجهخىا جملت مً الصػىباث مً بُنها  

 .غدم جىفس املساجؼ الكافُت في ما ًخص هرا املىطىع  -1

 .قلت الدزاطاث الظابقت التي جىاولذ املىطىع بشكل مباشس  -2

 .صػىبت في الحصىل غلى املػلىماث هظسا لحظاطُت املىطىع  -3

س مً اللغت الفسوظُت الى اللغت الػسبُت  -4  .ئًجاد صػىبت باليظبت لترجمت الخقاٍز

هيكل البحت  

طػُا لإلجابت غً ئشكالُت الدزاطت وجدقُق أهدافها جىاولىا في هرا املىطىع زالر فصىل ، الفصل ألاول 

خظمً مبدثين املبدث ألاول ًخمثل في ماهُت جدقُق  ًخػلق باإلطاز الػام خىل جدقُق الحظاباث ٍو

. الحظاباث و املبدث الثاوي ًخمثل في أطع جدقُق الحظاباث 

أما الفصل الفصل الثاوي جىاولىا فُه مبدثين وقد جظمً املبدث ألاول إلاطاز املفاهُمي للقىائم املالُت ، و 

. املبدث الثاوي فقد جظمً غالقت جدقُق املداطبي بجىدة مػلىماث القىائم املالُت 

. أما الفصل الثالث جىاولىا فُه دزاطت  للقىائم املالُت للشسكت 

     



  

  الطصل ألاول

إلاطارل اعاملخوول

ثدكيمل لحصاباتل
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ثمهيـــــــــدلل

ٌهخبر جضُْٔ الخؿاباث مً بحن إخضي اإلاُاصًً الىاؾهت التي شهضث جؿىعا ٖبحرا بشٙل ملخىف و 

َٓض خكُذ باَخمام ٖبحر ٗىجها جمشل وؾُلت , مخىاضل ؤصث بها إلى ؤن جدخل ؤَمُت بالًت في جغشُض الٓغاعاث

ً ًبضؤ ،ًبضؤ نماٛ اإلاضْٔ مً خُث ًيخهي نمل اإلاداؾب،َبهض اهتهاء اإلاداؾب مً , إلاغاْبت ؤنماٛ اإلاؿحًر

ب و حسجُل اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بالهملُاث الىاججت نً وشاؽ اإلاؤؾؿت ، ًإحي صوع اإلاضْٔ في  ججمُو و جبٍى

ا مً ألازؿاء و عبما الخالنباث  .الخ٘م نلى مضي ؾالمت َظٍ الهملُاث وزلَى

ت بىجاح ؤو  ؼها نلى جضُْٔ اإلاداؾبي نلى الٓىابم اإلاالُت ألن نلى ؤؾاؾها ًخم الخ٘م نلى الشٖغ ىا ٖع َو

ض , لظلٚ. َشل وبىاء نلى ما ؾبٔ ،ؾِخم الخؿّغ في َظا الُطل إلى ؤلاؾاع الهام خٛى جضُْٔ الخؿاباث، ْو

جػمً مبدشحن جمشل اإلابدث ألاٛو ماَُت جضُْٔ الخؿاباث، جىاولىا َُه ؤعبو مؿالب، اإلاؿلب ألاٛو حهٍغِ 

جضُْٔ الخؿاباث، اإلاؿلب الشاوي ؤهىام جضُْٔ الخؿاباث ، اإلاؿلب الشالث ؤَضاٍ جضُْٔ الخؿاباث، اإلاؿلب 

عبو مؿالب، اإلاؿلب ؤالغابو ؤَمُت جضُْٔ الخؿاباث، ؤما اإلابدث الشاوي ؤؾـ جضُْٔ الخؿاباث، جىاولىا َُه 

, ؾّغ جضُْٔ الخؿاباث, اإلاؿلب الشالث, اإلاؿلب الشاوي مباصا جضُْٔ الخؿاباث, ألاٛو َغوع جضُْٔ الخؿاباث

. اإلاؿلب الغابو مهاًحر جضُْٔ الخؿاباث
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ماهيةلثدكيمل لحصاباتل:ل املدحل ألاول

جعزيفلثدكيمل لحصاباتل:ل املطلل ألاول

 ًىحض الهضًض مً الخهاٍعِ للخضُْٔ لً٘ ؾىداٛو جٓضم ؤَم الخهاٍعِ التي ْضمذ للخضُْٔ : احدكيم 

الخضُْٔ نلى اهه ازخباع جٓني ضاعم وبىاء بإؾلىب مً ؾٍغ منهي "Bonnault et Germond"خُث نٍغ

ل ومؿخٓل بًُت إنؿاء عؤي مهلل نلى هىنُت ومطضاُْت وحىصة اإلاهلىماث اإلاالُت اإلآضمت مً  مَؤ

 1.ؾٍغ اإلاؤؾؿت

 ابت الضازلُت والبُاهاث واإلاؿدىضاث , ًٓطض بخضُْٔ الخؿاباث:ثدكيمل لحصابات َدظ ؤهكمت الْغ

والخؿاباث والضَاجغ الخاضت باإلاشغوم جدذ الخضُْٔ َدطا اهخٓاصًا مىكما، بٓطض الخغوج بغؤي َني 

مداًض نً مضي صاللت الٓىابم اإلاالُت نً الىغو اإلاالي لظلٚ اإلاشغوم في خماًت َترة ػمىُت مهلىمت ، 

ٍغ هخابج ؤنماله مً عبذ ؤو زؿاعة نً جلٚ الُترة ل.2ومضي جطٍى

ىإ حهٍغِ خضًث لخضُْٔ الخؿاباث مً ْبل لجىت مُاَُم الخضُْٔ مً اإلاىبشٓت حمهُت اإلاداؾبت   َو

ُ٘ت  مها َُما ًخهلٔ بدٓابٔ خٛى " (3):بإههAAAألامٍغ نملُت مىكمت ومىغىنُت للخطٛى نلى ؤصلت إزباث وجٍٓى

واْو وؤخضار إْخطاصًت، وطلٚ للخدٓٔ مً صعحت الخؿابٔ بحن جلٚ الخٓابٔ واإلاهاًحر اإلادضصة ، وإًطاٛ الىخابج 

 3إلى مؿخسضمي اإلاهلىماث اإلاهخمحن بظلٚ الخدٓٔ

 الدظ Examinaton: ٓطض به الخإٖض مً صخت ُْاؽ الهملُاث وؾالمتها التي جم حسجُلها ٍو

بها ؤي َدظ الُٓاؽ الخؿابي للهملُاث اإلاالُت الخاضت باليشاؽ اإلادضص  وجدلُلها وجبٍى

٘ظا َئن نملُت الخضُْٔ حشمل.للمشغوم  4:َو

 احدليم : Verification ًٓطض به إمٙاهُت الخ٘م نلى ضالخُت الٓىابم اإلاالُت النهابُت ٖخهبحر ؾلُم

٘ظا َئن  ضاللت نلى وغهه اإلاالي في جهاًت جلٚ الُترة ، َو ألنماٛ اإلاشغوم نً َترة مالُت مهُىت ، ٖو

ٗاهذ نملُاث  الُدظ والخدُٓٔ وقُُخان مترابؿخان ًٓطض بهما جم٘حن اإلاضْٔ مً إبضاء عؤًه َُما إطا 

ٍؼ اإلاالي  .الُٓاؽ للمهامالث اإلاالُت ْض ؤْػذ إلى إزباث ضىعة ناصلت لىدُجت ؤنماٛ اإلاشغوم ومٖغ

 لثلزيز:Reportin ٓطض بلىعة غ ًٓضم إلى مً حهمه ألامغ ٍو به هخابج الُدظ والخدُٓٔ وإزباتها في جٍٓغ

ى زخام نملُت الخضُْٔ خُث ًبحن َُه اإلاضْٔ عاًه الُني اإلاداًض في  صازل اإلاشغوم وزاعحه ، َو

اجها نملُاجه بطىعة ؾلُمت وناصلت ُّ ؼ اإلاشغوم اإلاالي وب ا إلاٖغ َغ  .الٓىابم اإلاالُت ٖٙل مً خُث جطٍى

ظا Fairpresentation" الخهبحر بهضالت"وحهني نباعة  جىأَ البُاهاث الىاعصة في الٓىابم اإلاالُت مو واْو اإلاشغوم َو

. ًخؿلب مً َظٍ البُاهاث ؤن جٙىن ؾلُمت مداؾبُا وواَُت ؤي لم ًدظٍ ش يء منها وؤن اإلاضْٔ ٌشهض بظلٚ ٗله

                                                           
 . 11-10ص,2003الجؼابغ , بً ن٘ىىن , التهامي ؾىاَغ ومؿهىص ضضًٓي، اإلاغاحهت والخضُْٔ الخؿاباث، صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت1
ت، الؿبهت الشاهُت، صاع وابل ليشغ والخىػَو، نمان - زالض ؤمحن نبض هللا، نلم جضُْٔ الخؿاباث 2  .13، ص 2004الىاخُت الىكٍغ

3AAA, Committee on Basic Auditing, Concepts, A statement of Basic Audit - ing Concepts, American Accounting Association, 1973, p2. 
. 13ص, اإلاغحو الؿابٔ, زالض ؤمحن نبض هللا4
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أهو علثدكيمل لحصاباتل:ل املطلل اثاوي

لScope of Audit  احدكيملمنلخيحلهملاقلعمطيةل احدكيم .1

ىا ًٓىم اإلاضْٔ بُدظ الُٓىص واإلاؿدىضاث والسجالث بٓطض الخىضل إلى عؤي َني : احدكيمل ايامص - ؤ  َو

ٗامال جُطُلُا . مداًض خٛى صخت الٓىابم اإلاالُت ٖٙل ٗان َظا الىىم جضُْٓا  ض  ؤي  (Detailed Audit)ْو

ا  و التي جضْٔ خؿاباتها ضًحرة الدجم % 100ًٓىم اإلاضْٔ بُدظ الُٓىص ويحَر ٗاهذ اإلاشاَع ًىم 

. ونملُاتها ْلُلت الهضص

ٗامل إزخُاعي  ض جدٛى َظا إلى جضُْٔ  هدُجت للخؿىع الظي خضر في صهُا ألانماٛ وما  ( Test check Audit)ْو

ٗاث اإلاؿاَمت بدُث لم ًطبذ مً اإلاهٓٛى ؤن ًٓىم اإلاضْٔ  ضاخب طلٚ مً وشىء الطىاناث ال٘بحرة والشغ

ٗاَت السجالث واإلاؿدىضاث، وإن إجبام ؤؾلىب الهُىت و ؤلازخباعاث في الخضُْٔ ػاص مً  بخضُْٔ حمُو الهلُاث و

ابت الضازلُت ،ألن ٖمُت ؤلازخباعاث وحجم الهُىاث ٌهخمض نلى صعحت مخاهت جلٚ  و بإهكمت الْغ إَخمام اإلاشاَع

ض اإلاضْٔ مً وؿبت إزخباعاجه في خاٛ غهِ جلٚ ألاهكمت ووحىص سًغاث َيها ،  ألاهكمت اإلاؿخهملت خُث ًٍؼ

٘ظا ًخطح ؤن الُاّع بحن َظًً الىىنحن مً الخضُْٔ ً٘مً في إزخالٍ هؿاّ نملُت الخضُْٔ َٓـ ، وال  َو

غ هؿاّ نملُت الخضُْٔ . ًمً٘ الخض مً ؾلؿت اإلاضْٔ في الىىنحن بإي شٙل مً ؤشٙاٛ َله وخضٍ خٔ جٍٓغ

ا ٖإن ٌههض إلُه : احدكيمل لجزئي -لب ىا ًٓخطغ نمل اإلاضْٔ نلى بهؼ الهملُاث ؤو البىىص صون يحَر  َو

إلخ وفي َظٍ الخالت ال ًم٘ىه الخغوج بغؤي خٛى الٓىابم . .بخضُْٔ الىٓضًت َٓـ، ؤو حغص اإلاساػن 

غ اإلاضْٔ نلى ما خضص لى مً مىاغُو ل1.اإلاالُت ٖٙل، وإهما ًٓخطغ جٍٓغ

لت إلُه ختى ال ًيؿب  ومً اإلاغيىب َُه َىا ؤن ًدطل اإلاضْٔ نلى نٓض ٖخابي ًىضح هؿاّ نملُت الخضُْٔ اإلاٗى

إلُه إَماٛ ؤو جٓطحر في الُٓام بخضُْٔ بىض لم ٌههض إلُه ؤضال جضُْٓه، وبظلٚ ًدمي هُؿه بىاؾؿت الهٓض مً 

. ؤًت مؿؤولُاث ٖهظٍ

لTiming of Audit  احدكيملمنلخيحل اوكدل اذيلثحملفيهلعمطيةل احدكيمل .2

ٙلِ اإلاضْٔ بالُٓام بمشل َظا الخضُْٔ بهض إهتهاء الُترة اإلاالُت اإلاؿلىب جضُْٓها، وبهض : الخضُْٔ النهاةي-ؤ ٍو

ؼ اإلاالي ، وفي طلٚ غمان بهضم خضور ؤي حهضًل في  ابمت اإلاٖغ اث وجدػحر الخؿاباث الخخامُت ْو إحغاء الدؿٍى

البُاهاث بهض جضُْٓها ألن الخؿاباث جٙىن ْض ؤُْلذ مؿبٓا، وهي محزة لهظا الىىم مً الخضُْٔ نلى ؤهه ٌهاب 

 : نليهم

  ىنها َشل في إٖدشاَه ما ْض ًىحض بالضَاجغ مً ؤزؿاء ؤو يش خاٛ ْو

  ٍغ في مىنض ال ْض ًؤصي إلى جإزحر جٓضم الخٍٓغ خا ؾٍى إؾخًغاْه ْو

                                                           
. 32الؿابٔ،ص نبضهللا،اإلاغحو ؤمحن زالض1
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  ًش إُْاٛ الضَاجغ في ٖشحر م إعباٖه للهمل في ٗل مً م٘خب اإلاضْٔ والهمُل، خُث جخىأَ جىاٍع

اإلاشغوناث الهمُلت لىُـ اإلا٘خب مما ًؤصي إلى الخطخُت ببهؼ الضْت في ألاصاء مٓابل ؤلاؾغام في 

ِ ختى ًٓىم اإلاضْٔ بجمو ألاصلت والٓغابً ألاػمت  .إهجاػ الهمل، ؤغِ إلى طلٚ ؤن الهمل ْض ًخْى

ٓخطغ في يالب ألاخُان نلى  ومً الىاضح ؤن َظا الىىم ًطلح للخؿبُٔ في اإلايشأث الطًحرة ؤو اإلاخىؾؿت ٍو

ٗامال جُطُلُا، ولهظا ٖشحرا ما ًؿلٔ نلُه جضُْٔ اإلاحزاهُت  1.جضُْٔ نىاضغ الٓىابم اإلاالُت وزاضت اإلاحزاهُت جضُْٓا 

ىا ًٓىم اإلاضْٔ بخضُْٔ الخؿاباث اإلاؿدىضاث بطُت مؿخمغة خُث ًٓىم في خماًت : احدكيمل اصحمز . ؤ  َو

الهام بخضُْٔ الخؿاباث الخخامُت واإلاحزاهُت، ومً الىضح ؤن َظا الىىم ًطلح في جضُْٔ اإلايشأث ال٘بحرة 

مخاػ َظا الىىم مً الخضُْٔ بالخطابظ الخالُت ٔ الخضُْٔ النهاةي، ٍو : خُث ًطهب جضُْٓها نً ؾٍغ

  ٗاٍ لضي اإلاضْٔ مما ًم٘ىه مً الخهٍغ نلى اإلايشإة بطىعة ؤَػل ، ومً الخضُْٔ بشٙل ذ  وحىص ْو

 .ؤوفى

 ذ ْطحر بضال مً جٕغ طلٚ ختى ن اًت الهام ٌؾغنت اٖدشاٍ الًش والخؿإ وفي ْو

 ُْٔاهخكام الهمل بم٘خب اإلاضْٔ وفي اإلاشغوم ؤًػا لىحىص اإلاجاٛ الىاؾو ػمىُا للخض. 

 اعاث اإلاخ٘غعة مً ْبل اإلاضْٔ مً ؤزغ هُس ي نلى مىقُي اإلاشغوم  2.جٓلُل َغص الخالنب بالضَاجغ إلاا للٍؼ

  اجا صون إَماٛ ؤو جإزحر مً ْبل مىقُي اإلاشغوم، وطلٚ بؿبب جغصص اإلاضْٔ نلى إهجاػ ألانماٛ في ؤْو

 .اإلايشإة ؤًػا

 :ولً٘ بالغيم مً َظٍ اإلاؼاًا، ٌهاب نلى الخضُْٔ اإلاؿخمغ ما ًلي

 ام ؤو ُْىص في اإلاؿدىضاث والسجالث بهض جضُْٓها، ؾىاء إ خخماٛ ُْام مىقُي اإلايشإة بخًحر ؤو خظٍ ؤْع

ٗان طلٚ بدؿً هُت ؤو بٓطض الًش لخًؿُت ازخالؽ، انخماص نلى ؤن اإلاضْٔ ال ٌهىص زاهُت جضُْٔ  و

ٔ وغو نالماث ؤو . جلٚ اإلاؿدىضاث والسجالث ىا ٌؿخؿُو اإلاضْٔ ججىب خضور َظا ألامغ نً ؾٍغ َو

عمىػ مهُىت ؤمام البُاهاث ؤو ؤعضضة الخؿاباث التي ْام بخضُْٓها والخإٖض مً صختها ؤو ؤزظ مظٖغة 

ش الخضُْٔ  .بإعضضة الخؿاباث التي اهخهى مً جضُْٓها لًاًت جاٍع

  اعة اإلاضْٔ لخضُْٔ ما ًٙىن ْض زبذ حهؿُل نلى مىقُي ْؿم الخؿاباث بحن الُترة وألازغي نىض ٍػ

 .السجالث، ول٘ىه ٌؿخؿُو الخًلب نلى طلٚ بدؿً ازخُاٍع للُتراث التي ًؼوع َيها اإلايشإة و عثبالضٍ

 اعة له، ل٘ىه ٌؿخؿُو الخًلب نلى إ ها مُخىخت في ؤزغ ٍػ خخماٛ ؾهى اإلاضْٔ إجمام بهؼ ألامىع التي جٖغ

طلٚ بالغحىم ما ٌسجله مً مالخكاث َظا نالوة نلى وحىص بغهامج جضُْٔ ًشبذ َُه اإلاضْٔ ما جم 

 .إهجاٍػ مً نمل زؿىة بسؿىة

 خخماٛ وشىء ضلت حهاٍع وضضاْت بحن اإلاضْٔ ومىقُي اإلاشغوم بؿبب ٖثرة جغصصٍ نلى اإلاشغوم مما إ

غ  .خغحا للمضْٔ نىض اٖدشاَه لًش ؤو زؿإ في صَاجغ اإلاشغوم، ؤو نىض ٖخابخه للخٍٓغ

                                                           
. 34-33ؾابٔ،ص  مغحو ، نبضهللا  ؤمحن زالض1
. 34-33ص  ؾابٔ ، مغحو2
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 ٌؿخؿُو جُاصي . خخماٛ جدٛى نملُت اإلاضْٔ اإلاؿخمغة َظٍ إلى نمل عوجُني آلي عجِب، نلى ؤن اإلاضْٔإ

 .َظا بئصزاٛ الخهضًالث في بغهامج الخضُْٔ الظي ًجب ؤن ًخطِ باإلاغوهت

لStaff Auditخيحل اهيئةل اتيلثلوملبعمطياتل احدكيمل  احدكيملمن .3

ٓىم بهظا الخضُْٔ َُئت صازلُت ومضْٓحن جابهحن للميشإة وطلٚ مً ؤحل خماًت ؤمىاٛ : احدكيمل اد خلي  ٍو

ت وإهخاحُت مم٘ىت للمشغوم وحصجُو الالتزام . اإلايشإة ولخدُٓٔ ؤَضاٍ ؤلاصاعة ٖخدُٓٔ ؤٖبر ُٖاًت إصاٍع

ت  1.بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

غ اإلاحزاهُت الهامت لىغو : احدكيمل لخارجي - أ غ خٛى نضالت جطٍى  ويغغه الغبِس ي الخالص إلى جٍٓغ

غ الخؿاباث الخخامُت لىخابج ؤنماٛ نً الُترة اإلاالُت اإلاهُىت ت اإلاالي ونضالت جطٍى ولهظا ًٓىم بما . الشٖغ

شخظ زاعجي مداًض مؿخٓل نً إصاعة اإلاشغوم، ولهظا ًؿلٔ نلى َظا الىىم ؤخُاها بالخضُْٔ اإلاداًض 

. Independent Audit ؤو اإلاؿخٓل

جب ؤن ال ًدباصٛ إلى ، ألاطَان ؤن وحىص هكام ؾلُم للخضُْٔ الضازلي ًٌني نً جضُْٔ الخؿاباث بىاؾؿت  ٍو

 مضْٔ زاعجي مؿخٓل إلاا ؾبٔ وقهغ مً ؤوحه ؤلازخالٍ بحن الىىنحن وؤَمها اوهضام الخُاص في الخضُْٔ الضازلي

غ مبضؤ ؤلاؾخٓالٛ في الخضُْٔ الخاعجي  ألن اإلاضْٔ الضازلي زاغو بالخبهُت لإلصاعة ًسضم ؤَضاَها، بِىما ًخَى

ُل بإحغ نً حمهغة اإلاؿاَمحن ؤو ؤصخاب اإلاشغوم  .خُث اإلاضْٔ َىا ٖو

ل Degreai of Compulsionمنلخيحلإلاز م . احدكيملدرجة .4

ى طلٚ الخضُْٔ الظي هظ الٓاهىن نلى وحىب الُٓام به، َٓض هظ ْاهىن : احدكيملإلااز مي -لأ  َو

م  ٗاث ألاعصوي ْع ٗاث اإلاؿاَمت، َإضبذ 1997لؿىت (22)الشغ  نلى وحىب جضُْٔ خؿاباث الشغ

غا  ٗاث التي جخسلِ نً الُٓام بظلٚ وال جٓضم جٓاٍع ُو الجؼاء نلى الشغ إلؼامُا، ومً زم ًمً٘ جْى

ا اإلاالُت مضْٓت مً ْبل مضْٓي خؿاباث مغزطحن شاع الى َظا الىىم . بدؿاباتها الخخامُت ومغاَٖؼ َو

ٗامال Statutory Auditؤخُاها بالخضُْٔ الٓاهىوي  .وال ًصح ؤن ًٙىن َظا إال جضُْٓا 

ى طلٚ الظي ًؿلبه ؤصخاب اإلايشإة صون إلؼام ْاهىوي نلى وحىب الُٓام به:ل احدكيملإلاخحياريل -لب .  َو

ٗاث ألاشخاص والخػامً الهاصًت، والخىضُت  وجلٚ هي الخالت باليؿبت للمشغوناث الُغصًت والشغ

ما (البؿُؿت واإلاداضت ٗامال ؤو حؼبُا خؿب عيبت ؤصخاب اإلايشإة ٖو ض ًٙىن لظلٚ  في ألاعصن ْو

 2.َىمىضح بالهٓض الظي ًبرم بحن اإلاضْٔ والهمُل

لت ختى ؤضبذ إلؼامُا ْاهىوي خحن جىلض في ؤطَان الٓابمحن  ا، واهٓػذ َترة ؾٍى ٗان اإلاضْٔ ؤٛو ألامغ إزخُاٍع ض  ْو

حر نىطغ الخضُْٔ الخؿابي الخاعجي اإلاداًض، وجػمحن نٓىص  نلى الؿهغ نلى اْخطاص البلض غغوعة إخترام جَى

ٗاث الىكامُت ألاخٙام الخاضت بهظٍ الىاخُت  .الشغ

 

                                                           
. 32ؾابٔ، ص مغحو ، نبضهللا  ؤمحن زالض1
. 36ص,  اإلاغحو الؿاب2ٔ
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 Comprehensiveness احدكيملمنلخيحلدرجةل اشموولألامدىل اصؤألاايةلفيل احىليذ .5

ى ما ؾبٔ ؤلاشاعة إلُه مً ؤهه َدظ البُاهاث اإلاشبخت بالسجالث والضَاجغ، : احدكيمل اعادي .لأ  َو

ؼ اإلاالي، وإبضاء عؤي اإلاضْٔ  والخإٖض مً صخت الٓىابم اإلاالُت ومضي صاللتها لىدُجت ألانماٛ واإلاٖغ

ل.الُني اإلاداًض خٛى طلٚ

هخبر مؿؤوال بالؿبو نً ؤي إَماٛ ؤو جٓطحر في  ويالبا ما ًلجإ اإلاضْٔ إلى إجبام الخضُْٔ ؤلازخُاعي َىا، َو

هت مً شخظ ناصي ًؼاٛو اإلاهىت في هُـ ألاخىاٛ  مماعؾخه لخظٍع اإلانهي ؤي ؤصابه للهىاًت اإلاهٓىلت اإلاخْى

 .والكغوٍ الٓابمت في اإلاشغوم جدذ الخضُْٔ

ٙىن َظا الىىم مً الخضُْٔ بهضٍ البدث نً خٓابٔ مهُىت والىضٛى : الدظلاغزعلمعين . ب  ٍو

ض جٙىن الخؿاباث والبُاهاث مىغىم الخضُْٔ ْض ؾبٔ . إلى هخابج مهُىت ٌؿتهضَها الُدظ ْو

ؼ اإلاالي وهخابج ألانماٛ  1.جضُْٓها جضُْٓا ناصًا بهضٍ الخغوج بغؤي مداًض خٛى اإلاٖغ

َدظ الضَاجغ والسجالث بهضٍ إٖدشاٍ يش ما، ؤو الخهٍغ نلى " الُدظ لًغع مهحن"ومً ألامشلت نلى 

ٚ ؤو إهػمام ؤزغ، ؤو لخدضًض ُْمت الؿهم  ؤؾباب إزخالؽ مهحن، ؤو بًغع جدضًض الشهغة في خاٛ زغوج شٍغ

ت ما حشخمل نلى ؤؾهم، ويحر طلٚ  .في خالت ؤلاهضماج ؤو في خالت خؿاب جٖغ

جب ؤن ال ًدباصٛ لألطَان ؤن َىإ ؤي حهاعع بحن وحىص جضُْٔ ناصي ووحىص الُدظ لًغع مهحن ألن ٖال  ٍو

 .منهما حهضٍ إلى يغع مسخلِ ٖظلٚ

ًسخلِ الُدظ نً الخضُْٔ الجؼةي ألن الُدظ ال ٌشترؽ ؤن ًٙىن لًغع زاص بيشاؾاث اإلاشغوم وبىاء 

نلى ؾلب مً إصاعجه، بِىما ًخم الخضُْٔ الجؼةي بىاء نلى ؾلب مً إصاعة اإلاشغوم، ٖما حهضٍ ناصة إلى جبحن 

ابت الضازلُت اإلاؿخهملت باإلاشغوم  .هىاحي الػهِ في ؤهكمت الْغ

 ؤما باليؿبت إلاؿؤولُت اإلاضْٔ َٓض عؤًىا ؤهه ال ٌهخبر مؿؤوال في الخضُْٔ الهاصي إطا ما زبذ ؤهه ْض ماعؽ خظٍع 

غ ؤما في خالت الُدظ َهى مؿؤوٛ نً ٗل إَماٛ ؤو جٓطحر ًيشإ نً نضم . اإلانهي في ُْامه بهمله وإنضاصٍ للخٍٓغ

حن َمؿؤولُخه ال٘بري َىا نٓضًت  2.جىُُظٍ للشغوؽ اإلاخُٔ نليها في الهٓض اإلابرم بحن الؿَغ

لAuditing as to purpose احدكيملمنلخيحل اغزعلمنلعمطيةل احدكيم .لت

ٗامل وحؼةي مً خُث الىؿاّ،  ت التي ًىكغ منها إلُه، إط ًٓؿم إلى  َ٘ظا، جسخلِ ؤهىام الخضُْٔ بئزخالٍ الؼاٍو

ذ الُٓام به، وإلى صازلي وزاعجي مً خُث الهُئت التي جٓىم به، وإلى  ٖما ًٓؿم إلى مؿخمغ وهماةي مً خُث ْو

ومً اإلاالخل . إحباعي وإزخُاعي مً خُث صعحت ؤلالتزام الٓاهىي، وإلى ناصي ولًغع مهحن مً خُث الشمىلُت

ا  ٗامال ومؿخمغا وزاعحُا وإحباٍع ؤن َظٍ الخٓؿُماث مخضازلت إلى خض ٖبحر، َمشال ًمً٘ للخضُْٔ ؤن ًٙىن 

                                                           
ؾابٔ،ص  مغحو ، نبضهللا  ؤمحن زالض1
. 38الؿابٔ، ص  اإلاغحو2
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ٗامال وصازلُا ولًغع مهحن  إلخ ومً َىا هػُِ الخطيُِ الخالي ..وناصًا في آن واخض، ٖما ًمً٘ ؤن ًٙىن 

 .الظي ال جضازل َُه نالوة نلى ؤهه ًخُٔ والهضٍ ؤو الًغع اإلايشىص مً الُٓام بهملُت الخضُْٔ

ابت الضازلُت والبُاهاث :Financial Audit احدكيمل االيل . ر ٓطض به َدظ ؤهكمت الْغ  ٍو

واإلاؿدىضاث والخؿاباث والضَاجغ الخاضت باإلاشغوم جدذ الخضُْٔ َدطا إهخٓاصًا مىكما، بٓطض 

الخغوج بغؤي َني مداًض نً مضي نضالت حهبحر الٓىابم اإلاالُت نً الىغو اإلاالي لظلٚ اإلاشغوم في 

ا لىخابج ؤنماله مً عبذ ؤو زؿاعة نً جلٚ الُترة،  َغ جهاًت َترة ػمىُت مهلىمت، ومضي نضالت جطٍى

ى ؤٖثر ؤهىام الخضُْٔ شُىنا في ؤلاؾخهماٛ  .َو

غ،  ُه ؤهه ٌشمل الُدظ والخدٓٔ والخٍٓغ  ExaminationVerification and Reporting.1ًبضو مً حهٍغ

ت للمشغوم للخإُٖض :managerrnent audit احدكيملإلاد ريل . ج ٓطض به جضُْٔ الىىاحي ؤلاصاٍع  ٍو

مً ؤن ؤلاصاعة حؿحر باإلاشغوم هدى جدُٓٔ ؤْص ى مىُهت ؤو نابض ممً٘ بإْل جٙلُت مم٘ىت، ومً 

ت  ؼ َظا في البدث الىىم Efficiency Auditَىا ًؿلٔ نلُه البهؼ جضُْٔ الُ٘اءة ؤلاصاٍع  خُث ًتٖر

ا بدُث إؾخسضامبالُهل في ُٖاءة ؤلاصاعة في  ت ويحَر  اإلاىاعص اإلاخاخت للمشغوم مً إْخطاصًت وبشٍغ

ى ما ًؿلٔ نلُه ؤلاؾخسضام ض َظا Economic Useؤلاْخطاصي جدٓٔ ؤْص ى مىُهت مم٘ىت، َو  ْو

ٗاإلامل٘ت اإلاخدضة والىالًاث اإلاخدضة  ىدشغ في الضٛو اإلاخٓضمت مداؾبُا  مً بضؤ الىىم الضْت ٌهم ٍو

ا، ختى ؤهه ؤضبذ ملؼم نلى اإلاضْٔ اإلاالي ؤن ٌهؿي عؤًا َىُا مؿخٓال خٛى  ىضا وؤؾترالُا ويحَر ٖو

 .ُٖاءة إصاعة اإلاشغوم

ٓطض به الخدٓٔ مً ؤن ؤَضاٍ اإلاؤؾؿت اإلاغؾىمت :AuditEffectivenessثدكيمل هد فل . ح  ٍو

ؾلُا واإلاسؿـ لها ْض جدٓٔ َهال، ونلُىا ؤن هخظٖغ َىا ؤن الهضٍ مً نملُت الخضُْٔ جطُض 

 .ألازؿاء وإهما جدؿحن ألاصاء وجدُٓٔ ألاَضاٍ بإْص ى ْضع ممً٘ مً الُهالُت

ٓطض به جإٖض اإلاضْٔ مً ؤن اإلايشإة ْض ؾبٓذ :AuditCompliance احدكيمل الاهوويل . ر  ٍو

هُت ؤو الخىُُظًت  ت التي ؤضضعتها ؾىاء الؿلؿت الدشَغ الىطىص الٓاهىهُت وألاهكمت اإلاالُت وؤلاصاٍع

م. في الضولت ٗاث ْع ٗاث اإلاؿاَمت لٓاهىن الشغ  (22)ومً ألامشلت نلى طلٚ الخإٖض مً جؿبُٔ الشغ

ت بهٓضَا الخإؾِس ي وهكامها الضازلي1997لؿىت ؤما ؤوضح مشاٛ نلى َظا .  نالوة نلى جُٓض الشٖغ

ً اإلاداؾبت  في الضٛو اإلاسخلُت مً جضُْٔ GovernmentBureaus Auditالىىم َهى ما جٓىم به صواٍو

ؼ إَخمامها في الخإٖض مً ؤن الطٍغ مً مسططاث  نلى الضوابغ واإلاؤؾؿاث الخٙىمُت خُث ًتٖر

ٔ ْاهىن اإلاىاػهت الهامت للضولت وألاهكمت اإلاهمٛى بها  2.الضابغة اإلاهىُت ْض جم َو

ٌهض Profit Maximization ال ًسخلِ إزىان في ؤن الغبدُت: Social Audit ل احدكيملإلاجحماعي . ص

ه في طلٚ ؤَضاٍ ؤزغي مهمت منها  تها، بل شاٖع الهضٍ ألاوخض لىحىص ؤًت مؤؾؿت واؾخمغاٍع

اَُت  للمجخمو الظي حهمل َُه جلٚ اإلاؤؾؿت، ؤي ؤهه ؤضبذ WelofitMaximizationجدُٓٔ الَغ

                                                           
. 39الؿابٔ، ص هللا،اإلاغحو نبض ؤمحن زالض1
. 39،ص الؿابٔ  اإلاغحو2



 الفصل األول                                                  إطار العام حول تدقيق الحسابات

 

8 
 

مً مهام اإلاؤؾؿت واحب وؾني ججاٍ اإلاجخمو الظي حهمل َُه، ومً َىا ٌهني َظا الىىم مً 

الخضُْٔ بالخإٖض مً ُْام اإلاشغوم اإلاهني بمشل َظا الىاحب، ؤما ُُُٖت جدُٓٔ الخضُْٔ ؤلاحخماعي 

 .َهملُت ؤْل ما ًٓاٛ َيها ؤهما ضهبت

ؼ صوما خٛى الخضُْٔ اإلاالي خُث ًخإزغ  لٙل هىم مً ؤهىام الخضُْٔ الؿابٓت إحغاءاجه مدضصة، ولً٘ ؤلاَخمام ًتٖر

َظا الىىم بمهكم نمل مٙاجب الخضُْٔ الؾُما في َظا الىىم بمهكم نمل مٙاجب الخضُْٔ الؾُما في َظا الجؼء 

ىٓؿم َظا الىىم مً الخضُْٔ بضوعٍ إلى آلاحي. مً الهالم  :ٍو

ؼ في جضُْٔ الىىاحي الشٙلُت واإلاىغىنُت والٓاهىهُت :لVouching اصخىديل احدكيم . ط تٖر ٍو

ت بما في طلٚ جضُْٔ البُاهاث الخؿابُت اإلادخىاة في جلٚ  ضة للهملُاث الخجاٍع للمؿدىضاث اإلاٍؤ

 . (الجمو والؿغح والػغب والٓؿمت)اإلاؿدىضاث مً خُث الهملُاث الخؿابُت ألاعبو 

ؼ في لبدث خٛى ُْام اإلاؤؾؿت ؤو نضم ُْامها بخؿبُٔ اإلاباصا  Tochnical Audit:ل احدكيمل الني تٖر ٍو

ٙىن ؤيلب الخىاع َىا بحن إصاعة اإلاشغوم واإلاضْٔ في ْػاًا اليؿب الهاصلت لإلَالٕ  اإلاخهاٍع نليها، ٍو

ؼ اإلاالي للمشغوم وهخابج ؤنماله غ الٓىابم اإلاالُت للمٖغ ل1.وإْخؿاناإلخخُاؾاث، ومضي إْخىام اإلاضْٔ بهضالت جطٍى

 ؾّغ مهُىت ًدبهها اإلاضْٔ نىض جضُْٓه ؤي بىض مً Proceduresللخضُْٔ اإلاالي َظا بشُٓه اإلاؿدىضي و الُني 

ل2. مخهاٍع نلُهStandards بمهاًحر باالؾترشاصبىىص ص الٓىابم اإلاالُت اإلاسخلُت، وطلٚ 

أهد فلثدكيمل لحصاباتل:ل املطلل اثااح

ظلٚ صعحت ؤلانخماص نلى  لٓض ضاخب جؿىع مهىت الخضُْٔ جؿٛى ملخىف في ؤَضاَها ومضي الخدٓٔ والُدظ ٖو

خمشل طلٚ في الهغع  الخالي ابت الضازلُت، ٍو ل3: هكام الْغ

ٗان الهضٍ، الخضُْٔ 1900ْبل نام  -1 ٗان مً الخضُْٔ إٖدشاٍ الخالنب وؤلازخالؽ وألازؿاء ولظلٚ   

ابت الضازلُت  .جُطُلي، وال ًىحض ؤي وحىص لىكام الْغ

ؼ اإلاالي وصخخه باإلغاَت إلى 1940ختى 1905مً  -2  ٗان الهضٍ مً الخضُْٔ جدضًض مضي ؾالمت اإلاٖغ

ابت الضازلُت  .إٖدشاٍ الخالنب وألازؿاء، ولظلٚ بضء ؤلاَخمام بالْغ

ؼ اإلاالي، وجم الخدٛى هدى 1960-1940مً  -3 ٗان الهضٍ مً الخضُْٔ جدضًض مضي ؾالمت وصخت اإلاٖغ  

ابت الضازلُت ىة هكام الْغ  .الخضُْٔ ؤلازخباعي الظي ٌهخمض نلى مخاهت ْو

. وختى آلان ؤغُِ ؤَضاٍ نضًضة للخضُْٔ منها 1960مً -4

مغاْبت الخؿـ ومخابهت جىُُظَا والخهٍغ نلى ما خٓٓخه مً ؤَضاٍ، وصعاؾت ألاؾباب التي خالذ  . ؤ

 .صون الىضٛى إلى ألاَضاٍ اإلادضصة

                                                           
. 40, الؿابٔ نبضهللا،اإلاغحو ؤمحن زالض1
. 41الؿابٔ،ص اإلاغحو2

3Brown.RG, Changing Audit Objectives and Techniques, Independent Auditing Standards Ed.J..C.Roy, Holt, Rinchart& Winston Inc. N.Y. 

1964, PP2-18. 
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ٗان مؿتهضَا منها . ب  . جُُٓم هخابج ألانماٛ باليؿبت إلى ما 

 .الٓػاء نلى ؤلاؾغاٍ مً زالٛ جدُٓٔ ؤْص ى ُٖاًت إهخاحُت مم٘ىت في حمُو هىاحي اليشاؽ . ث

اَُت ألَغاص اإلاجخمو . ر  .جدُٓٔ ؤْص ى ْضع مً الَغ

جسُُؼ زؿغ الخضُْٔ وطلٚ لطهىبت جٓضًغ آزاع نملُت الخضُْٔ نلى الهمُل ؤو اإلايشأث مدل  . ج

خي الؿابٔ هسلظ إلى ؤن الهضٍ الغبِس ي الهملُت جضُْٔ الخؿاباث َى .الخضُْٔ مً الهغع الخاٍع

ؼ اإلاالي  غ اإلاالُت حهبر بطىعة ضاصْت وناصلت نً اإلاٖغ ٗاهذ الخٓاٍع إبضاء الغؤي الُني اإلاداًض نما إطا 

 .للميشإة مدل الخضُْٔ وهخابج ألنماٛ نً جلٚ الُترة

ما َى حضًغ بالظٖغ ؤن جؿىع ؤَضاٍ الخضُْٔ ًغحو إلى الٓػاء ؤلاهجلحزي، ولهل الهباعة الشهحرة للٓاض ي 

Lopase ٗلب خغاؾت ولِـ ٗلب طا خاؾت : " والتي وضِ َيها اإلاضْٔ بإهه1892لُج ألاْؿان في نامر في ْػُت

ت إلْخُاء آزاع اإلاجغمحن  "is a watching dog not a bloodhound""".شم ٍْى

حشحر َظٍ الهباعة إلى ؤن الهضٍ ألاؾاس ي للخضُْٔ لِـ إٖدشاٍ الًش وألازؿاء وإهما جكهغ َظٍ ألازؿاء 

 1.والًش نىض ُْام اإلاضْٔ بمهمخه

م    نلى ؤن َضٍ  (2) َٓغة 200لٓض ؤٖض ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن نلى ما جٓضم في اإلاهُاع الضولي للخضُْٔ ْع

 :الخضُْٔ للٓىابم اإلاالُت ًٙىن 

To enable the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in all 

material respects, in accordance with an identified financial reporting framework. 

ٗاهذ الٓىابم اإلاالُت مهضة ومً حمُو الجىاهب  ٌهني ما جٓضم ؤن ًخمً٘ اإلاضْٔ مً إنؿاء الغؤي نً ما إطا 

غ اإلاالُت  .اإلااصًت ؾبٓا إلؾاع مهغوٍ مً الخٓاٍع

ل.ألهد فل احدكيملًملينل احملورل احاريخي :لركم(01)جدألاول

ل

 الترةل

ل

 اهدفلمنل احدكيمل

ل

مصحوىل احدلملأألال

 الدظل

ل

أهميةل احدكيمل

ل

ل1850كملصل

ل

ل

إهخشافل اغشلألالإلاخحالسل

ل

ثلطيليل

ل

غيرلمهمةل

ل

ل1905-1933

 اغشلألا لخملأل إهخشاف

ألاإلاخحالسل

إلاخحملار تل بعض

ثلطيصلمملدئيل

ل

غيرلمهمةل

ل

                                                           
. 19ص, 1973, الٓاَغة, مدمض الجمل، نبض اإلاىهم مدمىص، اإلاغاحهت، صاع النهػت الهغبُت. مخىلي 1
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ثددًدلعد اةل ازهزل االيلألالل1933-1940

إهخشافل اغشلألا لخملأل

إخحملاريل فدظ

ثلطيليل

درجةلإهحمامل

بصيملةل

ثددًدلعد اةل ازهزل االيلألالل1940-1960

إهخشافل اغشلألا لخملأل

 هحماملكويلإخحملاريل

ألاجوهزيل

مز كةل لخملط،لثلييملهحائجل|للختىلآلانل1960

 عماو،لثدليمل ازفاهيةل

الاجحماعيةلألاغيرهال

أهميةلجوهزيةلإخحملاريل

اطملدءلبعمطيةل

 احدكيمل

ت) يؿان َالح اإلاؿاعهت، جضُْٔ الخؿاباث اإلاهاضغة : اطدر  2006 ، صاع اإلاؿحرة لليشغ، ألاعصن،(الىاخُت الىكٍغ

. 18ص

أهميةلثدكيمل لحصاباتل: از بعل املطل

لما ٖبر حجم اإلايشإة،  جغحو ؤَمُت جضُْٔ الخؿاباث إلى مؿخسضمي البُاهاث اإلاداؾبُت ؤو اإلاؿخُُضًً منها، ٗو

وػاص ؤنضاص مؿخسضمي البُاهاث اإلاداؾبُت ٗلما ؤضخذ مهمت جضُْٔ الخؿاباث ؤٖثر ضهىبت هكغا لالؾخسضام 

 .َظٍ البُاهاث في إجساط الٓغاعاث ؤو الٓغاعاث ؤلاْخطاصًت

خمشل صوع اإلاضْٔ في ؤهه ًػُِ ُْمت للمهلىماث ؤلاْخطاصًت التي جيخج مً الىكام اإلاداؾبي إلاطلخت  ٍو

ابت والشٓت مً٘ وضِ َظٍ الُٓمت بالْغ غاعاتهم، ٍو  .مؿخسضمي َظٍ البُاهاث لترشُض ؤخٙامهم ْو

 :لظا ْض ًغي البهػإن ًٓؿم ؾلٕى مؿخسضمي اإلاهلىماث في إجساط الٓغاعاث إلى زالر مجمىناث ٖما ًلي

 NeutralRisk: محعادليل اخاطزة:ل اجموعةل ألالى

جػم َظٍ اإلاجمىنت ٖباع الؿً وألاشخاص ألاٖثر خغضا والظًً ًُػلىن الهىابض التي جدىاؾب مو صعحاث 

 .إلاساؾغة اإلاىاؾبت، مشل الخطٛى نلى نابض زابذ مىسُؼ مٓابل صعحت مساؾغة مىسُػت

 Risk Averse: اخاطزةللمحجىبي:ل اجموعةل اثاهية

ً وعحاٛ ألانماٛ، خُث ًٙىن الُغص في َظٍ اإلاجمىنت مؿخهضا لخدمل  ً واإلاؿدشمٍغ جػم َظٍ اإلاجمىنت اإلاضًٍغ

و الخطٛى نليها في اإلاؿخٓبل  .اإلاساؾغ في خالت ؤن جٙلُت ؤلاؾدشماع اإلابضةي ؤْل مً الُٓم اإلاخْى

:ل:RiskSeekingكاضديل اخاطزة:ل اجموعةل اثااثة

هىن مً الهابض زاضت إطا  جػم َظٍ اإلاجمىنت اإلآامغون في هىاصي الٓماع، والظًً ًضَهىن ؤمىالا ؤٖثر مما ًخْى

 .جم خؿاب َظا الهابض بئخخماالث الغبذ والخؿاعة
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خؿلب طلٚ   ؤنل(1)ًغي ؤخض الباخشحن غ الخضُْٔ َم مً اإلاجمىنت الشاهُت، ٍو مؿخسضمي اإلاهلىماث اإلاهخمىن بخٓاٍع

ا نليهم غ الخضُْٔ ، ومضي جإزحَر  .مً اإلاضْٔ صعاؾت ؾلٕى مؿخسضمي اإلاهلىماث وعصوص ؤَهالهم ججاٍ جٓاٍع

ا نلى ؾلٕى مؿخسضمي اإلاهلىماث في إجساطَم لٓغاعاتهم جخطح  ونمىما َإَمُت نملُت جضُْٔ الخؿاباث وآزاَع

: مً آلاحي

ٔ جؼوٍضَم باإلاهلىماث الٙاَُت،  .1  جسُُؼ مٓضاع نضم الخإٖض لضي مؿخسضمي اإلاهلىماث نً ؾٍغ

 .وبالخالي ججىبهم مساؾغ إجساط الٓغاعاث

غ الخضُْٔإٌؿخلؼم  .2  جساط ْغاع مهحن وطلٚ مً زالٛ اإلاهلىماث طاث الُٓمت التي ًدطلىن نليها مً جٍٓغ

 .والتي جغجبـ بخدُٓٔ ؤَضاٍ مهُىت

ِ مىاؾب ًؤصي إلى ججىب الىخابج الًحر مغيىب َيها .3  .جٙىن بانشا وصاَها إجساطمْى

ى م٘خب الخضُْٔ َئهه ًمشل صوعا آزغ في ؤلاجطاٛ في  ومً هاخُت ؤزغي َٙىن اإلاضْٔ نػى في الخىكُم َو

ؿمى غمي َظا الىىم مً ؤلاجطاٛ َو : ؤلاجطاٛ اإلاىحه إلى الضازل إلى جدُٓٔ ألاَضاٍ الخالُت، الخىكُم، ٍو

. زلٔ الىعي لضي اإلاضْٓىن بإَضاٍ مٙاجب الخضُْٔ - ؤ

.  حهلم اإلاضْٓىن الخؿىعاث الهامت، والتي جإزغ نلى مٙاجب الخضُْٔ - ب

اصة َهالُت اإلاضْٓىن ٖٓابمحن باإلجطاٛ في اإلاجخمو - ث  . ٍػ

 1. إشبام عيباث اإلاضْٓىن في ؤلاؾالم نلى ٗل ما ًجغي في م٘خب الخضُْٔ - ر

ٔ الخضُْٔ  اث اإلاسخلُت في م٘خب الخضُْٔ حهخبر ٖشحرة لضي ٍَغ مو ألازظ في ؤلانخباع ؤن اإلاهلىماث لضي اإلاؿخٍى

اث الهلُا في م٘خب الخضُْٔ  ٚ ؤو اإلاضًغ)بِىما جٓل َظٍ اإلاهلىماث نىض اإلاؿخٍى هني طلٚ ؤن الظًً (الشٍغ ، َو

ًخدملىن اإلاؿؤولُت ألاٖبر في نملُت الخضُْٔ ًدطلىن نلى الخض ألاصوى مً اإلاهلىماث الخُطُلُت لظلٚ ًجب 

ت واإلاىاؾبت إلى  ؤن ًٙىن َىإ إجطاٛ حُض مً ؤؾُل إلى ؤنلى في مٙاجب الخضُْٔ لخىضُل اإلاهلىماث الػغوٍع

ٚ ؤو اإلاضًغ إلاؿانضجه في إجساط الٓغاع  .الشٍغ

ٙي للمداؾبُحنSASS) )َٓض ؤشاعث بُاهاث مهاًحر الخضُْٔ  نلى ؤَمُت  (AISPA) (1) التي ؤنضَا نلى اإلاههض ألامٍغ

طلٚ خُث هطذ نلى ؤن اإلاضْٔ ٌهخبر اإلاؿئٛى ألازحر نً الُدظ ونلُه ؤن ًٓىم بخىحُه اإلاضْٓحن اإلاؿانضًً 

ألن ًلُخىا اهدباَه لٓػاًا الخضُْٔ واإلاداؾبت الهامت التي جٓابلهم زالٛ ُْامهم بهملُاث الُدظ ختى ًم٘نهم 

مها إلجساط ْغاع بشإجها إطا لؼم ألامغ  2.مً جٍٓى

م  ISACٖما ؤٖض ما جٓضم  ض Quality control for Audit work(2) ومىغىنه220 في اإلاهُاع الضولي للخضُْٔ ْع  ْو

جػمً َظا اإلاهُاع إحغاءاث  

حن َما ابت الجىصة بدُث ؤن ًخم وغهها نلى اإلاؿخٍى  :وؾُاؾاث ْع

                                                           
1AICPA , Statement On Auditing Standards (SAS) No.22 Planning And Supervision, AICPA. n.y.1978, P.10. 
2IFA, Hand Book, Auditing. ISA, No.220, op.cit. P.65, 82. 
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 .مؿخىي م٘خب الخضُْٔ .1

 1مؿخىي ٗل نملُت جضُْٔ نلى خضي .2

اء بما ًلي خؿلب جدُٓٔ طلٚ الَى  :ٍو

 ال٘غامت- ؤلاؾخٓالٛ(اإلاخؿلباث اإلاهىُت) 

 الُ٘اءة واإلاهاعة. 

 ٛؼ ألانما  .جٍُى

 ؤلاشغاٍ والخىحُه. 

 جٓضم ؤلاؾدشاعاث. 

 الٓبٛى وؤلاؾخمغاع مو الهمالء 

 الخُخِش. 

 ُت  .التْر

 ٛ2.جدضًض ألانما 

جب نلى اإلاضْٔ مغاناة جىزُٔ ألامىع اإلاهىُت لخإًُض عؤًه وطلٚ مً زالٛ ؤلاشاعة إلى ُْامه بالخضُْٔ  َظا ٍو

غ اإلاالُت مً  ٓا إلاهاًحر الخضُْٔ الضولُت باإلغاَت إلى ما جٓضم َئن ْغاء ومؿخسضمي الخٓاٍع وإحغاءاجه َو

م نلى الىدى الخالي  :اإلاؿخُُضًً مً اإلاهلىماث والبُاهاث الىاعصة بما ًمً٘ خطَغ

 .إصاعة اإلايشإة

 .حماناث اإلاؿدشمٍغً .1

 .حماناث اإلآغغحن .2

 .حماناث اإلاىعصًً .3

 .حماناث الهاملحن .4

 .الهُئاث واإلاطالح الخٙىمُت .5

 .والباخشحن الضاعؾحن .6

 3.اإلاجخمو في مجمىنت .7

ل

ل

                                                           
ٗي ٖإصاة لخدؿحن الخ٘م الصخص ي للمداؾب نىض إنضاص الٓىابم اإلاالُت، مظٖغة لىُل شهاصة ماحِؿخحر، يحر  ؤخمض خلمي1 حمهت، اإلاضزل الؿلى

ـ . 22ص,1995مطغ, ميشىعة ، ٗلُت الخجاعة، حامهت ْىاة الؿَى
2ibid. ISA.No.230.documention.P.83-86. 
33Kohler, El.A Dictionary for Accountants, 4th Ed. Prentice-Hall, Inc. 1970, p.100. 
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 أشضلثدكيمل لحصابات:ل املدحل اثاوي

 فزألاعلثدكيمل لحصابات:ل املطلل ألاول

ٌهٍغ الُغع بإهه ْانضة جدكى بٓبٛى نام، وحهبر نً الخؿبُٔ الهملي، وحؿخسضم في خل هىم مهحن مً 

 .اإلاشاٗل ؤو جغشُض الؿلٕى

 :َُما ًلي ؤَم الُغوع التي حؿدىض إليها نملُت جضُْٔ الخؿاباث وهي

برػ َظا الُغع إلى مً ؤصلت ؤلازباث الٙاَُت إلػالت خالت نضم الخاحت وحىص :فزعلعدمل احأهد .1  ٍو

غحو نضم الخإٖض في اإلاجاٛ اإلاداؾبي إلى ألاؾباب الخالُت  مجمىنت الخإٖض ٍو

 .ؤلاؾخسضام يحر اإلاخٙامل للبُاهاث اإلاداؾبُت - ؤ

ٗاَت الكغوٍ اإلاؿخٓبلُت نىض إجساط الٓغاعاث - ب غ   .نضم الٓضعة نلى جٍٓغ

 .نضم وحىص هكام حُض لإلجطاٛ في الخىكُم - ث

وطلٚ ألن اإلاضْٔ نىضما ًماعؽ نمله ٌهخبر خ٘ما ٌهخمض نلى عؤًه َُما ٗلِ :لفزعلإشحلالول ادكم .2

هخمض َغع إؾخٓالٛ اإلاضْٔ نلى هىنحن ؤؾاؾُحن مً اإلآىماث َما  :به مً ؤنماٛ، َو

ىه الهلمي والخلٓي وزبرجه الهملُت: اإلآىماث الظاجُت . ؤ  .وهي التي جخهلٔ بصخظ اإلاضْٔ وجٍٙى

ىانض : اإلآىماث اإلاىغىنُت . ب هاث، وما جطضٍع الهُئاث اإلاهىُت مً ؤخٙام ْو وهي ما جخػمىه الدشَغ

. غماهاث

ًُؿغ َظا الُغع خٔ اإلاضْٔ في ؤلاؾالم نلى الضَاجغ والسجالث واإلاؿدىضاث، وؾلب البُاهاث مً إصاعة اإلايشإة 

ٍغ غ نً ؤخضاثها، وخٓه في إبضاء الغؤي اإلاهاعع في جٍٓغ  .التي ًٓىم بالخٍٓغ

 وطلٚ ألن اإلاضْٔ ٌؿخسضم خ٘مه الصخص ي نىض مماعؾت وقُُخه، :فزعلثو فزلثأهيصلخاصلاطمدكم .3

ت ؤلازباث في الخضُْٔ، َئن اإلاضْٔ ًخهغع نىض الُدظ إلاشاٗل منها  وفي قل يُاب إؾاع مخٙامل لىكٍغ

ٗاٍ ألصاء مهمخه بُت ؤو َىُت، ٗل َظا ًخؿلب ْضع نلمي ونملي   .مداؾبُت ؤو غٍغ

ابت الضازلُت :فزعلثو فزلهظاملوافلاطزكابةل اد خطية .4  إلى هكام ًخػمً مجمىنت ICS حشحر الْغ

ت ومداؾبُت وغهتها ؤلاصاعة غماها لخؿً ؾحر الهمل في اإلايشإة وحشمل  نملُاث مغاْبت مسخلُت إصاٍع

ابت الضازلُت ما ًلي  :الْغ

ٓا :ركابةلإد رية -لأ ت َو ت مم٘ىت وغمان جىُُظ الؿُاؾاث ؤلاصاٍع ضَها جدُٓٔ ؤنلى ُٖاًت إهخاحُت وإصاٍع  َو

ت الخٙالُِ–اإلاىاػهاث )للخؿت ووؾابلها  ذ -اإلاهُاٍع غ – صعاؾت الْى ب– الخٓاٍع  (الخضٍع

 َضَها إزخباع صْت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسجلت بالضَاجغ وصعحت ؤلانخماص نليها مً :ركابةلمداشبية -لب

. (الىكام اإلاؿدىضي- الخضُْٔ الضازلي- اإلاطاصْاث - الجغص اإلاؿخمغ – خؿاباث اإلاغاْبت )وؾابلها 

ت ؤو ؾىء إؾخهماٛ ومً :غملطلد خلي -لت  َضَه خماًت ؤضٛى اإلايشإة مً ؤي إزخالؽ ؤو غُام ؤو ؾْغ

ابت  (جدضًض الازخطاضاث واإلاؿؤولُاث- جٓؿُم الهمل)غبـ وؾابلها  ومما ال شٚ َُه ؤن هكام الْغ

  .الضازلُت ٌهخبر بدٔ هٓؿت البضاًت لهلم الخضُْٔ الخضًث
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غ اإلاضْٔ ٌهخبر ألاؾاؽ نىض جىػَو :فزعل اطدقلفيلمدحوياتل احلزيز .5 ُؿغ َظا الًغع في ؤن جٍٓغ  ٍو

بي، ٖما ؤن نبء ؤلازباث ًٓو نلى اإلاضْٔ وال ٌؿخؿُو هٓله إلى ؤلاصاعة،  ألاعباح ؤو ْبٛى ؤلاْغاع الػٍغ

يشإ َغع الطضّ مً خُٓٓت وغو اإلاضْٔ بانخباٍع مدل زٓت حمُو ألاؾغاٍ ؤصخاب اإلاطالح في  ٍو

 1.اإلايشإة ؤو زاعحها

مملادئلثدكيمل لحصاباتل:ل املطلل اثاوي

ٗاهه وهي  :ًجض ؤلاشاعة إلى ؤن جىاٛو مباصا جضُْٔ الخؿاباث ًخؿلب جدضًض ؤع

a. الُدظ ً  .ٖع

b. غ ً الخٍٓغ  .ٖع

 :بىاء نلى طلٚ َئن مباصا جضُْٔ الخؿاباث ًمً٘ جٓؿُمها إلى مجمىنخحن َما

ل: املادئل ازثململةلبزهنل الدظ:لأألاال

 ا الُهلُت :مملدأل ازكابيلثيامصلإلادر ن ت الخامت بؿبُهت ؤخضار اإلايشإة وآزاَع  ٌهني َظا اإلابضؤ اإلاهَغ

ٍى نلى إخخُاحاث ألاؾغاٍ  واإلادخملت نلى ُٖان اإلايشإة ونالْاتها باألؾغاٍ ألازغي مً حهت ، والْى

 .اإلاسخلُت للمهلىماث اإلاداؾبت نً َظٍ آلازاع مً حهت ؤزغي 

 ٌهني َظا اإلابضؤ ؤن ٌشمل مضي الُدظ حمُو ؤَضاٍ :مملدأل اشموولفيلمدىل الدظلإلاخحملاريل 

غ  ظلٚ حمُو الخٓاٍع ظلٚ حمُو ؤَضاٍ اإلايشإة ، الغبِؿُت والُغنُت ٖو للميشإة الغبِؿُت والُغنُت ٖو

غ  .اإلاالُت اإلاهضة بىاؾؿت اإلايشإة مو مغاناث ألاَمُت اليؿبُت لهظٍ ألاَضاٍ وجلٚ الخٓاٍع

 ٌشحر َظا اإلابضؤ إلى غغوعة ؤلاْالم إلى ؤْص ى خض ممً٘ مً نىطغ :مملدأل اوغوعيةلفيل الدظ 

ض  الخٓضًغ الصخص ي ؤو الخمحز ؤزىاء الُدظ وطلٚ باالؾدىاص إلى الهضص الٙافي مً ؤصلت ؤلازباث التي جٍؤ

عؤي اإلاضْٔ وجضنمه زطىضا ججاٍ الهىاضغ واإلاُغصاث التي حهخبر طاث ؤَمُت ٖبحرة وؿبُا، وجلٚ التي 

ا  2.ًٙىن إخخماٛ خضور زؿإ َيها ؤٖبر مً يحَر

 ٌشحر َظا اإلابضؤ إلى وحىب َدظ مضي الُ٘اًت ؤلاوؿاهُت في :مملدألفدظلمدىل اىلاًةلإلاوصاهية 

ً الغؤي الصخُذ لضي اإلاضْٔ مً  اإلايشإة، بجاهب َدظ الُ٘اًت ؤلاهخاحُت إلاا لها مً ؤَمُت في جٍٙى

ي للميشإة مً هكام للُٓاصة والؿلؿت والخىاَؼ  ظٍ الُ٘اًت هي مؤشغ للمىار الؿلٗى ؤخضار اإلايشإة، َو

ت  .والاجطاٛ واإلاشاٖع

ل

ل

                                                           
 133-124ص, اإلاغحو هُؿه1
. 22ص, 2000حمهت،اإلاضزاللخضًشلخضُْٓالخؿاباث،الؿبهتألاولى،صاعضُاءلليشغوالخىػَو،نمان،ألاعصن خلمي اخمض2
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ل: املادئل ازثململةلبزهنل احلزيز:لثاهيا

غ:مملدألهلاًةلإلاثطاو - غ مضْٔ الخؿاباث ؤصاة الىٓل  وؤ ٌشحر َظا اإلابضؤ إلى مغاناة ؤن ًٙىن جٍٓغ جٓاٍع

ؤزغ الهملُاث ؤلاْخطاصًت للميشإة لجمُو اإلاؿخسضمحن لها بطىعة خُُٓٓت جبهث نلى الشٓت بشٙل 

غ  .ًدٓٔ ألاَضاٍ اإلاغحىة مً إنضاص َظٍ الخٓاٍع

ٌشحر َظا اإلابضؤ إلى مغاناة ؤن ًُصح اإلاضْٔ نً ٗل ما مً شإهه جىغُذ مضي جىُُظ : مملدألإلافطاح -

ألاَضاٍ للميشإة، ومضي الخؿبُٔ للمباصا وؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت والخًحر َيها، وإقهاع اإلاهلىماث التي 

غ اإلاالُت، وإبغاػ حىاهب الػهِ ابت الضازلُت - إن وحضث-جإزغ نلى صاللت الخٓاٍع في ؤهكمت الْغ

 .واإلاؿدىضاث والضَاجغ والسجالث

غ اإلاالُت :مملدألإلاهطاف - ظا الخٓاٍع غ اإلاضْٔ، ٖو اث جٍٓغ  ٌشحر َظا اإلابضؤ إلى مغاناة ؤن جٙىن مدخٍى

 1.مىطُت لجمُو اإلاغجبؿحن واإلاهخمحن باإلايشإة ؾىاء صازلُت ؤو زاعحُت

غ جُؿحرا واضخا لٙل جطٍغ يحر ناصي :مملدأل اصبية -  ٌشحر َظا اإلابضؤ إلى مغاناث ؤن ٌشمل الخٍٓغ

 .ًىاحه به اإلاضْٔ، وؤن جبنى جدُكاجه ومٓترخاجه نلى ؤؾباب خُُٓٓت ومىغىنُت

وما َى حضًغ بالظٖغ ؤن اإلابضؤ نباعة نً هخابج ؤو حهمُماث مشخٓت مً مُاَُم وبضحهُاث ومطاصعاث اإلاداٛ وؤن 

جٙىن مشخٓت مو َظٍ اإلآىماث، ٖما ؤجها جٙىن ْاصعة نلى جُؿحر ؤلاحغاءاث والؿّغ اإلاداؾبُت اإلاخبهت َهال في 

ظٍ الٓػاًا ْض جٙىن ْػاًا يابُت ؤو ؾببُت ت َو  .الخؿبُٔ الهملي، ٖما ًجب ؤن جطاى في شٙل ْػاًا جُؿحًر

م  ض ؤٖض ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن في اإلاهُاع الضولي للمداؾبحن في اإلاهُاع الضولي للخضُْٔ ْع  وفي 200َظا ْو

 2: نلى ؤن اإلاباصا الهامت للخضُْٔ التي ًجب ؤن ًلتزم بما اإلاضْٔ هي (4)الُٓغة 

  Independence.ؤلاؾخٓاللُت -

  Integrity.ال٘غامت -

 Objectivity. اإلاىغىنُت -

 Due care والهىاًت اإلاؿلىبتprofessional Competence اإلاهىُت الُ٘اءة -

ت -  Confidentiality. الؿٍغ

 professional behavior.الؿلٕى اإلانهي -

  Technical Standards.الُىُت اإلاهاًحر -

ٓا إلاهاًحر الخضُْٔ الضولُت التي جدخىي نلى اإلاباصا ألاؾاؾُت  طلٚ باإلغاَت إلى ُْام اإلاضْٔ بهملُت الخضُْٔ َو

ت وألاصلت اإلاغجبؿت بما  . )الجىاهب اإلااصًت-الخُؿحراث )وؤلاحغاءاث الػغوٍع

                                                           
. 149-135ص , الىاغي،اإلاغحو الؿابٔ الؿُض مدمىص1

2IFA, Op.cit. P.55, Para.4-6 
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، مو ألازظ SionalSkepticismprofes مو مغاناة ؤن ًٓىم اإلاضْٔ بخسؿُـ وجىُُظ الخضُْٔ بىكغة الخظعاإلانهي

.  التي عبما جؤصي إلى ألازؿاء اإلااصًت في الٓىابم اإلاالُتCircumstances بهحن ؤلانخباع  الكغوٍ

طزقلثدكيمل لحصاباتل:ل املطلل اثااح

ل1جخػمً نملُت الخضُْٔ إؾخهماٛ الؿّغ الخالُت نلى ؾبُل اإلاشاٛ ال خطغ

 جؿبٔ في الخ٘م نلى ضالخُت الؿّغ اإلاداؾبُت اإلاؿخهملت في اإلاؤؾؿت ومضي ُٖاءة هكام : االخظة 

ابت الضازلي نالوة نلى إؾخسضامها نىض الُٓام بهملُاث الجغص ألضٛى اإلاشغوم اإلاسخلُت . الْغ

 وؤلاعاصاث واإلاطاٍعِ الهاصًت، وما شابه طلٚ : احلحيش ،  جؿبٔ في جضُْٔ ؤلاؾدشماعاث اإلاالُت وألاضٛى

. مً بىىص

 ت مو ؤؾغاٍ زاعج اإلاشغوم : احثبيد  جؿبٔ في الخإُٖض مً ؤعضضة الخؿاباث ومبالٌ الهملُاث الخجاٍع

ا ٗاإلعؾالُاث وبػاةو ألاماهت ويحَر  .وؤعضضة ألاضٛى اإلاىحىصة نهضة ؤشخاص زاعحت 

 ت بمٓاعهتها مو بُاهاث شبيهت او ممازلت : الارهة  جؿبٔ نلى ؤعضضة الخؿاباث والبُاهاث اإلاالُت الجاٍع

 .زاضت بُتراث ؾابٓت ؤو الخٓت لبُان ألاؾباب الٙامىت وعاء ؤي حًحراث َامت

 ا ٖمهلىماث نً اإلاشغوم اإلاهني: احدطيص غ مضي ؤلانخماص نليها نلى ووشَغ ت لخٍٓغ  . جؿبٔ البُاهاث الجاٍع

 مُت اإلآضمت مً الهمُل ٖئخدؿاب بػانت آزغ اإلاضة واإلاؿخدٓاث:إلاخخصاب  . جؿبٔ نلى البُاهاث الْغ

 جؿبٔ نلى ؾُاؾاث اإلاشغوم اإلاهني، وألامىع و الٓػاًا التي ال ًمً٘ ؤلاَطاح ننها في :إلاشحلصار 

 .الٓىابم اإلاالُت اإلايشىعة، مشل ؤلالتزاماث الهغغُت والخؿـ اإلاؿخٓبلُت

معاًيرلثدكيمل لحصاباتل:ل املطلل از بع

اث مهىُت لػمان إلتزام مضْٔ الخؿاباث ووَابه بمؿؤولُاجه اإلاهىُت في ْبٛى  حهخبر َظٍ اإلاهاًحر هي مؿخٍى

غ بُ٘اءة، وحشمل َظٍ اإلاهاًحر مغاناة مضْٔ الخؿاباث  الخٙلُِ وجسؿُـ وجىُُظ ؤنماٛ الخضُْٔ وإنضاص الخٍٓغ

غ  للطُاث اإلاهىُت اإلاؿلىبت مشل الُ٘اءة اإلاهىُت اإلاؿلىبت مشل الُ٘اءة اإلاهىُت وؤلاؾخٓالٛ ومخؿلباث الخٍٓغ

ل(1).وألاصلت

ٙي للمداؾبحن الٓاهىهُحن الُػل في ضُايت َظٍ اإلاهاًحر بطىعة شاملت وإن حاءث مىحؼة،  ٗان للمههض ألامٍغ

مبر 1948خُث جم في إحخمام اإلاههض في ؾبخمبر ؾىت   جم إْغاع اإلاهُاع الهاشغ 1949إْغاع حؿهت مهاًحر، وفي هَى

غ، وضضعث في ٖخِب للمههض ؾىت ى الغابو غمً مهاًحر إنضاص الخٍٓغ .  1954وألازحر َو

، مهاًحر (نامت)جىٓؿم اإلاهاًحر الهشغة الخهاٍع نليها إلى زالر مجمىناث، مهاًحر مخهلٓت بالصخظ اإلاضْٔ 

غ، والتي ًمً٘ جىغُدها في الشٙل الخالي  2:مخهلٓت بالهمل اإلاُضاوي، ومهاًحر إنضاص الخٍٓغ

ل

                                                           
. 14،ص 1999جضُْٔ الخؿاباث، نمان، ألاعصن  نلم, نبض هللا زالض ؤمحن1
ت،مطغ،ص41نبضالىَابىطغنلي2 اإلااٛ،الضاعالجامهُت، ؤلاؾ٘ىضٍع  .41،زضماجمغاْبالخؿاباجالؿْى
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 أهو علمعاًيرل احدكيم:ل(01)شيصلركمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب مدمض نبض الٓاصع الضٌؿؿي، ؤخمض خامض :  اطدر ٚ ، اإلاغاحهت مضزل مخٙامل، حهٍغ جز ؤلُحن، حُمـ لٍى ؤٍع

ش ،   42 ص. الؿهىصًت، 2005حجاج ، صاع اإلاٍغ

 اعاًيرل اعامةلأألال اشخص يل:ل الزعل ألاول

ا في  مً٘ خطَغ ً الظاحي إلاضْٔ الخؿاباث، ٍو ؾمُذ َظٍ اإلاهاًحر بالصخطُت ٗىجها مغجبؿت مباشغة بالخٍٙى

 :آلاحي

ٗافي مً الخإَل الهلمي والهلمي -  .ؤن جخم نملُت الُدظ بىاؾؿت شخظ ؤو ؤشخاص لهم ْضع 

 .ؤن ًخىاَغ لضي اإلاضْٔ نىطغي الخُاص وؤلاؾخٓالٛ -

غ - ظا في إنضاص الخٍٓغ  .ؤن ًخسلى اإلاضْٔ بالهىاًت اإلاهىُت اإلاهخاصة ؤزىاء نمله ٖو

ل. احأهصل اعطميلألا اعملي:لأألاال

ت الهلمُت والخبرة الهملُت  ًىظ َظا اإلاهُاع نلى ؤن نملُت الخضُْٔ ًجب ؤن جخم بىاؾؿت شخظ لضًه اإلاهَغ

له للهمل ٖمضْٔ  (1)والُ٘اءة الهملُت والُ٘اءة اإلاهىُت التي جَؤ

 عليها المتعارف معايير التدقيق

 

غالىخابج  الخٍٓغ

 

ب- مالبمحن  ومهاعة الخضٍع

الاججاٍ الظَني  خُاص-

 اإلاهىُتاإلاهخاصة الهىاًت بظٛ-

الخسؿُـ وؤلاشغاٍ اإلاهىُحن -

ابت الٙافي الُهم- الضازلُت  للْغ

الٙاَُت  الخضُْٔ ؤصلت حمو-

 

 مباصا اإلاالُت،مو الٓىابم اجُاّ مضي

نليها  اإلاخهاٍع اإلاداؾبت

 اإلاباصا جؿبُٔ في زباث مضي-

اإلاداؾبُت 

في الٓىابم  ؤلاحماٛ إبضاء الغؤي- 

نليها  اإلاخهاٍع

 

نمل اإلاُضاوي  وألاصاء الخإَُل نامت مهاًحر

الخضُْٔ  ؤصاء
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ت الهلمُت الٙاَُت في مجاالث اإلاداؾبت والػغابب والخضُْٔ  ٌهني َظا اإلاهُاع ؤن اإلاضْٔ ًجب ؤن ًخمخو باإلاهَغ

ب والخهلُم  ا مً اإلاجاالث اإلاغجبؿت باإلاماعؾت اإلاهىُت، إغاَت إلى طلٚ ًجب ؤن ٌؿخمغ اإلاضْٔ في الخضٍع ويحَر

ت في  كل مؿخهضا إلٖدؿاب اإلاهَغ ؾىاٛ مماعؾخه للمهىت لُكل ملما بالخؿىعاث الخضًشت في جلٚ اإلاجاالث، ٍو

 . مجاالث حضًضة

:لإلاشحلالو:لثاهيا

ٍغ النهاةي مغجبؿت بمضي خُاص َظا ألازحر  جخمشل ؤَمُت َظا اإلاهُاع في ٗىن صعحت مطضاُْت عؤي اإلاضْٔ في جٍٓغ

 .وإؾخٓالله نً اإلاؤؾؿت مدل الخضُْٔ

ه اإلاضهُت ، ونضم حهغغه لهٓىباث  جخمشل ؤلاؾخٓاللُت في هؼاَت وإؾخٓامت وهطج اإلاضْٔ ، وجمخهه بٙامل خْٓى

ٖما نلُه ؛ بئنخباع الػامً لشغنُت وضضّ الخؿاباث ، وان ًٙىن مؿخٓال َهال ، ؤي ًخمخو . ؾابٓت مً حهت

ت نٓض نمل هم ؤنمالهم وال ًغبؿه بالشٖغ ابت ، وؤن ال ٌشاٖع ت إججاٍ ؤنػاء اإلاؤؾؿت مىغىم الْغ  1.بٙامل الخٍغ

َُما ًسظ مداَل الخؿاباث ،َٓض ؤوص ى اإلاشغم الجؼابغي نلى مجمىنت مً الىٓاؽ التي جدُل له إؾخٓاللُخه 

ت مهُىت ؤخض  2.َال ًجىػ ؤن ًٙىن مداَل الخؿاباث شٖغ

 . ألاْغباء وألاضهاع لًاًت الضعحت الغابهت بمؿؤولي اإلاؤؾؿت وؤػواحهم -

ػاث بد٘م وشاؽ صابم يحر وشاؽ مداَل  - ألاشخاص وؤػواحهم مً ًخٓاغىن ؤحغة ؤو مغجبا ؤو حهٍى

. الخؿاباث

 (1/10)ألاشخاص الٓابمىن باإلصاعة وؤنػاء مجلـ ؤلاصاعة ؤو ؤػواحهم مً مؤؾؿاث ؤزغي جملٚ نشغ  -

ت مدل الخضُْٔ ت عؤؽ ماٛ الشٖغ . الشٖغ

 :ٖما ًمىو مداَل الخؿاباث مما ًلي

ٗاث ًمخلٚ َيها مؿاَماث بطُت مباشغة ؤو يحر مباشغة -  .الُٓام بمغاْبت خؿاباث شغ

- ً  .الُٓام بإنماٛ حؿُحر ؾىاء بطُت مباشغة ؤو باإلاؿاَمت ؤو ؤلاهابت نً اإلاؿحًر

خت -  .ْبٛى مهام اإلاغاْبت الٓبلُت نلى ؤنماٛ الدؿُحر ولى بطُت مْؤ

 .ْبٛى مهام الخىكُم في مداؾبت اإلاؤؾؿت ؤو الهُئت اإلاغاْبت ؤو ؤلاشغاٍ نليها -

ت ؤو َُئت ًغاْب خؿاباتها -  .مماعؾت وقُُت مؿدشاع حباةي ؤو مهمت زبحر ْػاةي لضي شٖغ

ت ؤو الهُئت التي ًغاْبها بهض ؤْل مً  -  . ؾىىاث مً إهتهاء نهضجه3شًل مىطب مإحىع في الشٖغ

اصة نلى خاالث الخىافي واإلاىاوو اإلاىطىص نليها زطىضا في اإلااصة  -  مً الٓاهىن الخجاعي 6 م٘غع 715ٍػ

حن الظًً جدطلىا نلى ؤحىع وؤحهاب ؤو  الجؼابغي، ال ًمً٘ حهُحن ألاشخاص الؿبُهُحن ؤو اإلاهىٍى

                                                           
ت إلى الخؿبُٔ، الؿبهت الشاهُت، صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، الجؼابغ،1  .38، ضغ2005مدمض بىجحن، اإلاغاحهت ومغاْبت الخؿاباث مً الىكٍغ
عي , 06 م٘غع 715ؤهكغ اإلااصة 2 ل25اإلاؤعر في 08-93اإلاغؾىم الدشَغ  .،الٓاهىن الخجاعي الجؼابغي 1993ؤٍَغ
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ت ؤو الهُئت زالٛ   3إمخُاػاث ؤزغي، ال ؾُما في شٙل ْغوع ؤو حؿبُٓاث ؤو غماهاث مً الشٖغ

ت ؤو الهُئت  .ؾىىاث ألازحرة ٖمداَكي خؿاباث لضي هُـ الشٖغ

. ًمىو مً الُٓام بإي مهمت في اإلاؤؾؿاث التي جٙىن له َيها مطالح مباشغة ؤو يحر مباشغة -

ًمىو الؿعي بطُت مباشغة ؤو يحر مباشغة لضي الؼبىن لؿلب مهمت ؤو وقُُت جضزل غمً إزخطاضاجه  -

. الٓاهىهُت

ظا إؾخهماٛ ؤي  - ػاث ؤو إمخُاػاث ؤزغي ٖو ًمىو مً البدث نً الؼبابً بخسُُؼ ألاحهاب او مىذ حهٍى

 1.شٙل مً ؤشٙاٛ ؤلاشهاع لضي الجمهىع 

 اعىاًةل اهىيةل:لثااثا

ًىحب َظا اإلاهُاع نلى اإلاضْٔ غغوعة إلتزام باإلاهاًحر الُىُت وألازالُْت إلاهىت الخضُْٔ، ٖما ؤهه مؿالب بخدؿحن 

غ نىطغي الُ٘اءة وؤلاؾخٓالٛ . حىصة زضماجه، وؤن ٌهؿي ؤلاَخمام الٙافي لجمُو زؿىاث نملُت الخضُْٔ َخَى

و مً مؿخىي حىصة ؤصابه اإلانهي غ حضًت في الهمل جَغ ٗافي وبالخالي ٌشترؽ جَى  .يحر 

جخؿلب الهىاًت اإلاهىُت مً اإلاضْٔ ؤن ًخُهم حُضا ؾبُهت الهمل الظي ًٓىم به، وإلااطا ًٓىم به، وإن لم ًً٘ 

ٖما جخؿلب . مخإٖضا مً ؤي حؼء مً َظا الهمل ، َئهه ًٓو نلى مؿؤولُخه البدث نً ؤلاؾدشاعة اإلاىاؾبت

ٗاملت  الخسؿُـ وؤلاشغاٍ الٙامل ألي وشاؽ ؤو مهمت مهىُت ًٙىن مؿؤوال ننها ، وؤن ًٓىم بئنضاص ؤوعاّ نمل 

ٗامل َئن َظا ًشحر الشٚ في ألاصلت التي ْام  وصُْٓت ، ألهه إطا جم إنضاص ؤوعاّ الهمل صون إَخمام وبشٙل يحر 

اإلاضْٔ بخجمُهها وجٓخط ي الهىاًت اإلاهىُت ؤن ًجتهض اإلاضْٔ في الُٓام بمؿؤولُاجه ججاٍ الهمالء وؤصخاب 

ُغع َظا ؤلاحتهاص نلى اإلاضْٔ مؿؤولُت جٓضم الخضماث اإلاهىُت بضون إبؿاء وبضْت  ألانماٛ واإلاجخمو، ٍو

ٗاملت ل..وإَخمام ، وؤن جٙىن الخضمت 

معاًيرل اعمصل ايد ويل:ل الزعل اثاوي

ٗاٍ للخغوج بغؤي صخُذ  غ الُ٘اءة وؤلاؾخٓاللُت لضي الصخظ اإلاضْٔ بٓضع ما َى غغوعي َئهه يحر  إن جَى

خٛى مطضاُْت الخؿاباث ، َدتى ًٓىم اإلاضْٔ بهمله نلى ؤخؿً وحه نلُه مغاناة مهاًحر ؤزغي مخهلٓت 

بمغخلت الُدظ اإلاُضاوي حشمل َظٍ اإلاهاًحر نلى جسؿُـ وجىُُظ نملُت الخضُْٔ، ٖما ؤهما جىضح اإلاغاخل التي 

مغ بما اإلاضْٔ زالٛ ؤصابه إلاهمخه، وعيم ضهىبت جدضًض مهاًحر جخؿابٔ مو مسخلِ اإلاؤؾؿاث نلى إزخالٍ 

ا َُما  نملُاتها وهكمها إال ؤهه ًمً٘ جدضًض مجمىنت مً اإلاهاًحر ْض جدىاؾب مو ؤيلب اإلاؤؾؿاث ًمً٘ خطَغ

 : ًلي

ل

ل

                                                           
م70إلى65اإلاىاص م1ً ضة 2010حىان  29 اإلاؤعر في 10-01 ، الٓاهىن ْع  واإلاخهلٔ بمهً الخبحر اإلاداؾب ومداَل الخؿاباث واإلاداَل اإلاهخمض، الجٍغ

ت لُت 11، اإلاىأَ 42ٛالهضص, الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼابٍغ . 11ص, 2010 حٍى
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 احخمليطلألاإلاشز فل االئمينل:لأألاال

ٌهني َظا اإلاهُاع ؤن اإلاضْٔ مؿالب بىغو زؿت نمل م٘خىبت جخالءم واإلاهؿُاث التي جُغغها بِئت اإلاؤؾؿت 

مدل الخضُْٔ، ٖما ؤن جدضًضٍ لإلؾاع الؼمني لٙل زؿىة ًٓىم بما ؤزىاء نملُت الُدظ ؾُهؼػ مً َغص بلىى 

 .الًغع مً وعائها مو إمٙاهُت زػىم َظٍ الخؿت للخهضًل واإلاخابهت مو جؿىع مغاخل الهمل

مً هاخُت ؤزغي ، َئن اإلاضْٔ مؿالب بخدضًض مؿؤولُاث مؿانضًه ومخابهت ؤنمالهم وجُُٓم ؤصائهم بئنخباٍع 

 .اإلاؿؤوٛ ألاٛو واإلاباشغ نً نملُت الخضُْٔ

 : جدضص ألاَضاٍ ألاؾاؾُت اإلاخىزاة مً بغهامج نملُت الخضُْٔ وجسؿُؿها َُما ًلي

و واإلاشبذ  - ابت ، مً زالٛ مٓاعهت ألاصاء اإلاىجؼ مً الخضُْٔ وؤنىاهه باألصاء اإلاخْى ٌؿخهمل البرهامج ٖإصاة للْغ

و لإلهتهاء منها ش اإلاخْى ظا إمٙاهُت جدضًض مٓضاع ألانماٛ الباُْت والخاٍع  .في البرهامج ، ٖو

ًىضح بغهامج الخضُْٔ وبضْت هؿاّ الُدظ مً زالٛ إشخماله نلى اإلاُغصاث اإلاغاص َدطها وزؿىاث  -

ُخه  .الُدظ وجْى

ُذ البضء  - ٌهخبر البرهامج اإلاىحه ألاؾاس ي لهملُت الخضُْٔ ، مً زالٛ إخخىابه نلى ما ًجب الُٓام به ، وجْى

 .في نملُت الخضُْٔ وؤلاهتهاء منها ، وجدضًض اإلاضْٔ الظي ًٓىم بُدظ اإلاُغصاث

ُو ٗل مضْٔ نلى  - جدضًض مؿؤولُت اإلاضْٔ الٓابم باألصاء اإلانهي، إهؿالْا مً جدضًض مهام ٗل مضْٔ، وجْى

 1.الخاهت اإلآابلت للهمل الٓابم به

 الهمل ايافيلاطزكابةل اد خطيةل:لثاهيا

ابت الضازلُت في اإلاؤؾؿت مىغىم الخضُْٔ والخهٍغ  اإلاًؼي مً َظا اإلاهُاع َى ُْام اإلاضْٔ بضعاؾت هكام الْغ

ابت الضازلُت ًدضص  نلى مضي ؾالمخه ٗىهه ٌهخبر الىٓؿت التي ًىؿلٔ منها اإلاضْٔ ، َػهِ ؤو ْىة هكام الْغ

ابت صازلُت ؾلُم ًيخج نىه مهلىماث  (حجم الهُىت)مٓضاع الُدظ الظي ؾُٓىم به اإلاضْٔ  ، َىحىص هكام ْع

ٗاَت اإلاهلىماث اإلاداؾبُت ٌهض ؤمغا مؿخدُال في اإلاؤؾؿاث ال٘بحرة،  مالُت ًمً٘ ؤلانخماص نليها، ٗىن جضُْٔ 

ابت الضازلُت ؾُطهب مً مهمت اإلاضْٔ ٗىهه ًلجإ لخىؾُو مجاٛ الهُىت، ما  وباإلآابل َئن غهِ هكام الْغ

ذ و الجهض ض مً الْى . ًخؿلب اإلاٍؼ

ابت الضازلُت مً زالٛ ججمُو اإلاهلىماث نً اإلاؤؾؿت بالىؾابل   ًمً٘ للمضْٔ صعاؾت وجُُٓم هكام الْغ

: الخالُت

ابت الضازلُت -  .الىضِ ال٘خابي لىكام الْغ

ابت الضازلُت -  .إؾخسضام زغابـ الخضَٔ لىضِ هكام الْغ

                                                           
ت و الخؿبُٔ, ضالح عبُهت1 حامهت , ٗلُت الهلىم ؤلاْخطاصًت و نلىم الدؿُحر, يحر ميشىعة, مظٖغة لىُل شهاصة اإلااحِؿخحر, اإلاغاحهت الضازلُت بحن الىكٍغ

. 48ص, 2004, الجؼابغ
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ابت الضازلُت -  .إنضاص ْىابم إؾخٓطاء نً هكام الْغ

 : وبهض الضعاؾت الؿابٓت ًٓىم اإلاضْٔ بئنضاص وعْت نمل جخػمً

ابت الضازلُت -  .هٓاؽ غهِ في هكام الْغ

ابت الضازلُت -  . هٓاؽ ْىة في هكام الْغ

 .الخىضُاث اإلآترخت للمؤؾؿت مدل الخضُْٔ -

ترجب نلى الضعاؾت الؿابٓت الىخابج الخالُت  :ٍو

 . جىؾُو إحغاءاث الخضُْٔ -

 .ازخطاع إحغاءاث الخضُْٔ -

 .ؤلانخماص نلى ؤنماٛ اإلاضْٓحن آلازٍغً -

 ” :ختى ًخمً٘ اإلاضْٔ مً الىضٛى إلى خ٘م مىغىعي، ًجب ؤن ًغاعي ما ًلي

ػو اإلاضْٔ بغهامجا مبضبُا - ابت صازلُت حُض، ٍو والظي مً زالله ًضعؽ إمٙاهُت . إَتراع وحىص هكام ْع

 .جؿبُٔ نىاضغ َظا البرهامج في اإلاؤؾؿت، زم ًٓىم بخهضًل َظا ألازحر مً زالٛ الىخابج اإلاخىضل إليها

ابت الضازلُت مً ؾٍغ  - ٗاهذ اإلاؤؾؿت ٖبحرة، َُُػل إهجاػ نملُت جُُٓم هكام الْغ  في خالت ما إطا 

ٔ نمل مً اإلاضْٓحن واإلاؿانضًً  .ٍَغ

ٔ الظي ًٓىم بالخضُْٔ، ختي ًخىضلىا إلى جٓاعب ما بحن ؤخٙامهم -  . جباصا آلاعاء ما بحن ؤنػاء الٍُغ

جمعلأداةل احدكيمل ايافيةل:لثااثا

ًىظ اإلاهُاع الشالث مً مهاًحر الهمل اإلاُضاوي نلى ؤن ًدطل اإلاضْٔ نلى ألاصلت والٓغابً الٙاَُت لخٙىن 

ؿت ؤن جٓىم َظٍ ألاصلت نلى َغع  ؤؾاؾا ؾلُما ٌؿدىض إلُه في إبضابه لغؤًه خٛى الٓىابم اإلاالُت، شٍغ

ٗان ًضنمها صلُل إزباث مهٓٛى .,ْابلُت الخدٔ  َالٓغاعاث التي ًطل إليها اإلاضْٔ جٙىن مبرعة َٓـ إطا 

 .ومالبم

ٗاإلاالخكت اإلااصًت، الهملُاث الخؿابُت، اإلاهلىماث التي ًٓضمها  ْض جإزظ ؤصلت ؤلازباث نضة ؤشٙاٛ ؤو ضىع، 

ابت الضازلُت الجُضة غاعاث عحاٛ ؤلاصاعة، وإحغاء الْغ ونلى اإلاضْٔ ؤن ًُٓم . الؿٍغ الشالث، اإلاؿدىضاث، ْو

. َظٍ ألاصلت شإجها شإن ٖمُتها، َ٘الَما ٌؿانض نلى الاْخىام بالضلُل (ضالخُت)حىصة وهىنُت 

َُ٘اًت ألاصلت حهني ؤن جٙىن نلى ْضع ناٛ مً الخمشُل للهُىت اإلاؿخسضمت، ما ًُغع ٖبر حجم الهُىت 

ؤما َُما ًسظ حىصة ألاصلت، َظلٚ ٌهني . وؿبُا ختى جىه٘ـ الهُىت نلى ؤٖبر ْضع مً اإلاهلىماث اإلاداؾبُت

ا مً الخدحز الصخص ي، باإلغاَت إلى ْابلُتها للُٓاؽ ال٘مي  .ؤن جخمخو باإلاىغىنُت وزلَى

ل
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معاًيرلإعد دل احلزيزل:ل الزعل اثااح

ذ اإلاداًض خٛى  غ ٖهاحي، ًخػمً عؤًه الطٍغ جيخهي مهمت ٗل مضْٔ نٓب ؤصاء نملُت الُدظ ب٘خابت جٍٓغ

غ ال جسلى مً مجمىنت مً الػىابـ التي ًخهحن نلى . شغنُت وضضّ الخؿاباث يحر ؤن مهمت ٖخابت الخٍٓغ

 :اإلاضْٔ ؤزظَا بهحن ؤلانخباع، وجىٓؿم إلى ؤعبو مهاًحر

 مضي إجُاّ الٓىابم اإلاالُت مو اإلاباصا اإلاداؾبُت اإلاخهاٍع نليها. 

 الشباث في جؿبُٔ اإلاباصا اإلاداؾبُت. 

 ُٖاًت ؤلاَطاح اإلاداؾبي ومالبمخه. 

 إبضاء الغؤي في الٓىابم اإلاالُت. 

:لمدىلإثلاقل الو ئمل ااايةلمعلمملادئل اداشملةل احعارفلعطيها:لأألاال

ٗاهذ الٓىابم اإلاالُت ْض  ٌهني اإلاهُاع ألاٛو مً مهاًحر الخضُْٔ، ؤن ًخػمً جىغُدا مً اإلاضْٔ خٛى ما إطا 

ٓا للمباصا اإلاداؾبُت اإلاخهاٍع نليها  .ؤنضث َو

ب اإلاباصا اإلاداؾبُت اإلاخهاٍع نليها مً وحهت هكغ َظا اإلاهُاع إلى اإلاجمىناث الخالُت  1:ًمً٘ جبٍى

 املادئل اعامةل:ل اجموعةل ألالى

 :ًمً٘ إحماٛ َظٍ اإلاباصا في آلاحي

 . مبضؤ الخُؿت والخظع .1

 .مبضؤ الشباث .2

 مبضؤ الشمىلُت .3

 مبضؤ ألاَمُت اليؿبُت .4

 .مبضؤ ؤلاَطاح .5

ٗاث بخؿبُٔ  ًمً٘ إغاَت مبضؤ آزغ حضًض ًخهلٔ بإمً اإلاهلىماث اإلاداؾبُت، هدُجت لُٓام الهضًض مً الشغ

 .ألانماٛ اإلاداؾبُت مً زالٛ ما ٌؿمى بالخجاعة ؤلالُ٘تروهُت، والتي هخجذ نً إؾخسضام ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث

:ل املادئل اعطميةل ازثململةلباازهزل االي:ل اجموعةل اثاهية

 :ًمً٘ إحماٛ َظٍ اإلاباصا في آلاحي

 . مبضؤ الُٓمت اإلاىخكغ جدُٓٓها مؿخٓبال .1

سُت .2  .مبضؤ الخٙلُت الخاٍع

                                                           
 28 .ؤخمض خلمي حمهت، اإلاضزل إٛ الخضُْٔ الخضًث، اإلاغحو الؿابٔ، ص1
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:لمدىل اثملاتلفيلثململيمل املادئل اداشبيةل احعارفلعطيها:لثاهيا

ت وزباث اإلاؤؾؿت في جؿبُٔ اإلاباصا اإلاداؾبُت اإلاخهاٍع نليها  ٍغ إلى إؾخمغاٍع ًخهحن نلى اإلاضْٔ ؤن ٌشحر في جٍٓغ

مً َترة إلى ؤزغي، إؾدىاصا إلى إؾالنه نلى اإلاباصا التي ؤؾخسضمذ نىض إنضاص الٓىابم اإلاالُت للؿىىاث 

غ  والًاًت مً َظا ؤلازباث َى الٓضعة نلى إحغاء اإلآاعهاث بحن الٓىابم اإلاالُت نلى . الؿابٓت مً زالٛ الخٓاٍع

ٖما ًخىحب نلى اإلاضْٔ جىغُذ الخًحراث التي ؾغؤث نلى اإلاباصا اإلاداؾبُت اإلاؿبٓت و . إزخالٍ الضوعاث

 .إوهٙاؾاتها نلى الٓىابم اإلاالُت

:ل ايافي إلافطاح:لثااثا

ت ْض ؤيُلتها الٓىابم اإلاالُت نً  ًٓخط ي َظا اإلاهُاع مً اإلاضْٔ غغوعة إشاعجه إلى ؤًت مهلىماث مالُت حهض غغوٍع

خؿً ؤو ؾىء هُت مً مهضحها، وطلٚ جُاصًا للخػلُل اإلادخمل للجهاث اإلاؿخهملت للٓىابم اإلاالُت والتي ْض جؤصي 

ٗان مً اإلامً٘ جُاصحها ؼ نلى اإلاهلىماث .إلى إجساط ْغاعاث يحر ؾلُمت  اإلآطىص بُ٘اًت ؤلاَطاح َىا، ؤن ًتٖر

ت صون ؤن ًخهضاَا إلى الخُطُالث يحر مجضًت ٍغ  .الجَى

:لإبد ءل ازأي:لر بعا

غ حهبحر اإلاضْٔ نً مضي ضضّ ونضالت ووغىح الٓىابم اإلاالُت ومؿابٓتها  ًٓط ي َظا اإلاهُاع بإن ًخػمً الخٍٓغ

ؼ اإلاالي وهخابج ؤنماٛ اإلاؤؾؿت ، ؤما في خالت إمخىام اإلاضْٔ نً إبضاء عؤًه، َُخىحب نلُه إهؿالْا مً  للمٖغ

وفي ٗل ألاخىاٛ التي ًغجبـ َيها إؾم اإلاضْٔ بالٓىابم اإلاالُت، . مهاًحر الخضُْٔ ؤن ًىضح ؤؾباب َظا ؤلامخىام 

ٓت اإلاضْٔ نلى إؾخسضام غ ؤو اإلاؿدىضاث ؤو الخبلًُاث اإلا٘خىبت التي حهلٔ الٓىابم، َئن  ؤي نىض َو إؾمه في الخٍٓغ

غ الخضُْٔ ًجب ؤن ًخػمً زطابظ َدظ اإلاضْٔ وصعحت اإلاؿؤولُت التي جدملها  1.جٍٓغ
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:لخالضة

ل

ٍى نلى حملت مً ؤلاؾخيخاحاث َخؿىع الخضُْٔ اإلاداؾبي , نلى ما غىء ما جٓضم في َظا الُطل زم الْى

ٗاث حغاء ؤلاهُطام  غ الىاْو ؤلاْخطاصي نٓب الشىعة الطىانُت و الخًحراث التي مؿذ الشغ ٗان هخاحا لخؿٍى

ألامغ الظي خخم غغوعة ؤلاؾخهاهت بؿٍغ زاعجي مؿخٓل مدتٍر ًضلي بغؤي َني مداًض , الخام بحن اإلاالٕ و ؤلاصاعة

إهخٓل مػمىهه مً اٖدشاٍ الًش و مىو ألازؿاء إلى إبضاء الغؤي خٛى مضي إخترام الٓىانض و , مىغىعي

الٓىاهحن و اإلاباصا اإلاداؾبُت اإلاهمٛى بها في مضي جمشُل َظٍ اإلاهلىماث للطىعة الطاصْت و اإلاىغهُت اإلاالُت ؤو 

 .هخابج اإلاؤؾؿت

و ًمً٘ الٓٛى ؤن الخضُْٔ َى مُخاح الخُُٓم و الخ٘م نلى مضي إنخماصها نلى اإلاهلىماث الىاعصة َيها في 

 .إجساط الٓغاع



 

 الفصل الثاوي

مدخل هظزي لللوائم 

 املالية
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 :ثمهيد

حهخبر الٓىابم اإلاالُت الىظُلت ألاظاظُت لإلبالى اإلاالي نً اإلايشإة، خُث ًىكش إلى اإلاهلىماث الىاسدة َيها 

ض اإلاالي للميشإة و ؤدائها اإلاالي و جذَٓاتها الىٓذًت، و ًمً٘ ٖزلٚ الخهٍش نلى الخًيراث في  بإجها جِٓغ اإلاٖش

ض اإلاالي و خّٓى ملُ٘ت التي حهخبر دنامت الشبِعُت التي جٓىم نليها اإلايشإة، ٖزلٚ حهخبر الٓىابم اإلاالُت  اإلاٖش

ت التي جٓىم نليها نملُت اجخار الٓشاساث، و هي هخاج وشاؽ مهلىماحي في اإلايشإة خالٛ الُترة اإلاالُت  حجش الضاٍو

التي جخهلٔ بها الٓىابم اإلاالُت ٖزلٚ حهخبر ملخطا ٖمُا للهملُاث و ألاخذار اإلاالُت و جإزيراتها نلى ؤضٛى و 

. التزاماث اإلايشإة و خّٓى ملُ٘تها
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إلاطار املفاهيمي لللوائم املالية : اململبح  ألاو 

جعٍزف ألا خصائص اللوائم املالية : اململلل  ألاو 

ف اللوائم املالية  أألاالـ جعٍز

ُت للىغهُت اإلاالُت و هجانخه و ٗل حًُير ًؿشؤ  هي جلٚ ال٘شٍى اإلاالُت التي ًجب ؤن حهشع بطُت َو

ً و حهذ في ؤحل ؤْطاه  خ إُْاٛ  (04)نلى خالخه اإلاالُت ، ٖما جػبـ جدذ معؤولُت اإلاعيًر ؤشهش مً جاٍس

ش ال٘شٍى اإلاالُت مهلىماث حعمذ بئحشاء مٓاسهاث مو العىت اإلاالُت العابٓت ، و  العىت اإلاالُت اإلاداظبُت ، جَى

. 1ججذس ؤلاشاسة إلى إلضامُت نشع ال٘شٍى اإلاالُت بالهملت الىؾىُت

ثاهياـ الخصائص الىوعية لللوائم املالية 

الخطابظ الىىنُت هي ضُاث ججهل اإلاهلىماث الىاسدة في الٓىابم اإلاالُت مُُذة للمعخخذمين ٖما 

ض اإلاالي و ألاداء و حًيراث في  جىضِ الٓىابم اإلاالُت يالبا بإجها جكهش بطىسة ضادْت و نادلت ؤو جمثل بهذالت اإلاٖش

ض اإلاالي للميشإة  .اإلاٖش

مو ؤن هزا ؤلاؾاس ال ًخهامل مباششة مو هزه اإلاُاهُم إال ؤن جؿبُٔ الخطابظ الىىنُت ألاظاظُت و 

مهاًير اإلاداظبت اإلاىاظبت ًترجب نلُه نادة الٓىابم جكهش بطىسة ضادْت و نادلت ؤو جمثل بهذالت اإلاهلىماث و 

: جخمثل الخطابظ الىىنُت ألاظاظُت َُما ًلي

: اللابلية للفهم .1

إن إخذي الخطابظ ألاظاظُت للمهلىماث الىاسدة بالٓىابم اإلاالُت هي ْابلُتها للُهم اإلاباشش مً ْبل 

ت باألنماٛ و . اإلاعخخذمين لهزا الًشع َئهه مً اإلاُترع ؤن ًٙىن لذي اإلاعخخذمين معخىي مهٓٛى مً اإلاهَش

و نلى . وشاؾاث ؤلاْخطادًت و اإلاداظبُت ٖما ؤن لذحهم الشيبت في دساظت اإلاهلىماث بٓذس مهٓٛى مً الهىاًت

ٗل خاٛ َئهه ًجب نذم اظدبهاد اإلاهلىماث خٛى اإلاعابل اإلاهٓذة التي ًجب إدخالها في الٓىابم اإلاالُت إن 

. ٗاهذ مالبمت للحاحاث ضاوعي ْشاساث الاْخطادًت بحجت ؤهه مً الطهب َهمها مً ْبل بهؼ اإلاعخخذمين

: املالئمة .2

لخٙىن اإلاهلىماث مُُذة ًجب ؤن جٙىن مالبمت لحاحاث ضىام الٓشاس، و جٙىن اإلاهلىماث مالبمت نىذما 

جؤزش نلى الٓشاساث الاْخطادًت للمعخخذمين بمعانذتهم في جُُٓم ألاخذار اإلااغُت و الحاغشة و اإلاعخٓبلُت 

ذ ؤو جصحح جُُٓماتهم اإلااغُت  .ؤو نىذما جٖؤ

                                                           
1
م    ذة الشظمُت، الٓاهىن ْس خ 74، الهذد 29-28-27-26 اإلاخػمً هكام مداظبي اإلاالي، اإلاىاد 11-07الجٍش مبر 25، الجضابش، ضادسة بخاٍس ، 2007 هَى
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ت للمهلىماث )إن الذوسًٍ الخيبؤي و الخإُٖذي للمهلىماث مخذاخلين  ؤو ما ًؿلٔ نليهما بالُٓمت الخيبٍؤ

هاث العابٓت َهلى ظبُل اإلاثاٛ اإلاهلىماث خٛى  (ؤو الُٓمت الاظترحانُت للمهلىماث ؤي جإُٖذ ؤو جصحُذ جْى

ت و هُٙلها ٌهخبر را ُْمت للمعخخذمين في مداولتهم للخيبؤ بٓذسة اإلايشإة نلى  اإلاعخىي الحالي لألضٛى اإلاملٖى

اظخًالٛ الُشص و نلى الخطذي لألوغام اإلاهاٖعت و جلهب هُغ اإلاهلىماث الذوس الخإُٖذي َُما ًخهلٔ 

ٓت هُٙلت اإلايشإة و هخابج الهمالث اإلاخؿؿت مثال  .بالخيبؤاث اإلااغُت خٛى ؾٍش

ض اإلاالي و ألاداء  ض اإلاالي و ألاداء في العابٔ ٖإظاط للخيبؤ باإلاٖش يالبا ما حعخخذم اإلاهلىماث خٛى اإلاٖش

ٗاث ؤظهاس  اإلاعخٓبلي و معابل ؤخشي تهم اإلاعخخذمين مباششة مثل مثل ؤسباح ألاظهم و مذَىناث ألاحش و جدش

ت َئهه  ألاوساّ اإلاالُت ومٓذسة اإلايشإة نلى مىاحهت التزاماث نىذما حعخدٔ، و ختى ًٙىن للمهلىماث ُْمت جيبٍؤ

دت، و حهضص الٓذسة نلى نمل الخيبؤاث مً الٓىابم مً خالٛ  لِغ بالػشوسة ؤن جٙىن نلى شٙل جيبؤاث ضٍش

ؤظلىب الزي حهشع به اإلاهلىماث نً الهملُاث اإلاالُت و ألاخذار اإلااغُت َهلى ظبُل اإلاثاٛ جضداد الُٓمت 

ت لٓابمت الذخل إرا جم ؤلاَطاح َيها بشٙل مىُطل نً البىىد الًير نادًت و الشارة و الًير مخ٘شسة  الخيبٍؤ

 1مً ؤلاًشاداث ؤو اإلاطشوَاث

: املصداكية .3

لخٙىن اإلاهلىماث مُُذة ًجب ؤن جٙىن مىزّى َيها و ٌهخمذ نليها، و جدعم اإلاهلىماث باإلاطذاُْت إرا 

ٗان بئمٙان اإلاعخخذمين ؤلانخماد نليها ٖمهلىماث حهبر بطذّ نما  ٗاهذ خالُت مً ألاخؿاء الهامت و الخديز و 

و ان حهبر نىه  .ًٓطذ ؤن حهبر نىه ؤو مً اإلاخْى

ٓت جمثُلها لذسحت ؤن الانتراٍ  ًمً٘ ؤن جٙىن اإلاهلىماث مالبمت و ل٘م يير مىزّى َيها بؿبُهتها ؤو بؿٍش

ػاث اإلاؿالب بها مىغىم هضام  ٗاهذ مششونُت مبلٌ الخهٍى بها ًمً٘ ؤن ًٙىن مػلال َهلى ظبُل اإلاثاٛ إرا 

ْاهىوي َئن انتراٍ اإلايشإة بٙامل اإلابلٌ اإلاؿالب به في اإلايزاهُت ٌهذ يير مىاظب في خين ؤهه ْذ ًٙىن مً 

. اإلاىاظب ؤلاَطاح نً اإلابلٌ مو الكشوٍ اإلادُؿت باإلاؿالبت

: جٙىن اإلاهلىمت ضادْت إرا جم جدػيرها خعب اإلابادا الخالُت

 لٙي جخطِ اإلاهلىماث باإلاطذاُْت ًجب ان حهبر بطذّ نً الهملُاث اإلاالُت و : جعملير الصادق

و ؤن حهبر ننها بطىسة مهٓىلت، و ه٘زا َهلى  ألاخذار الاخشي التي ًُهم ؤن جطىسها ؤو مً اإلاخْى

ظبُل اإلاثاٛ ًجب ؤن جمثل اإلايزاهُت بطذّ الهملُاث اإلاالُت و ألاخذار الاخشي التي جيشإ ننها ؾبٓا 

خ هزه اإلايزاهُت . إلاهاًير الانتراٍ باألضٛى و الالتزاماث و خّٓى اإلالُ٘ت في اإلايشإة في جاٍس

جخهشع يالبُت اإلاهلىماث اإلاالُت إلى بهؼ اإلاخاؾش في ٗىجها ال جشقى إلى الخهبير الطادّ الزي ًُهم ؤجها جطىسه 

و هزا لِغ بعبب الخديز َيها و لً٘ إلى الطهىباث الالصمت و الخإضلت في الخهٍش نلى الهملُاث اإلاالُت و 

ألاخذار الاخشي التي ًجب ُْاظها ؤو في جطمُم و اظخخذام وظابل الُٓاط و نشع اإلاهلىماث التي جيسجم 

                                                           
1
ت، مطش،    50، ص2008ؤمين العُذ ؤخمذ لؿُي، إنذاد و نشع الٓىابم اإلاالُت في غىء مهاًير اإلاداظبت، الؿبهت ألاولى، الذاس الجامهُت، الاظ٘ىذٍس
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مو جلٚ الهملُاث مالُت و ألاخذار، و في خاالث مخهذد حهخبر نملُت الُٓاط آلازاس اإلاالُت لبهؼ الهىاضش يير 

ذة لذسحت ؤن اإلايشإة نمىما ال حهتٍر بها في الٓىابم اإلاالُت َهلى ظبُل اإلاثاٛ  سيم ؤن يالبُت اإلايشأث )مٖؤ

إال ؤهه يالبا ًٙىن مً الطهب الخهٍش نلى هزه الشهشة و ُْاظها بذسحت زٓت  (جٙىن الشهشة نبر الضمً

مهٓىلت إال ؤهه في خاالث اخشي سبما ًٙىن مً اإلاالبم الانتراٍ ببهؼ الهىاضش و ؤلاَطاح نً مخاؾش الخؿإ 

. 1اإلادُـ بهملُت الانتراٍ بها و ُْاظها

 إن حىهش الهملُاث اإلاالُت و ألاخذار الاخشي لِغ دابما مخؿابٓا مو جلٚ التي : الجوهز كملل الشكل

ٓت  جكهش في شٙل ْاهىوي، َهلى ظبُل اإلاثاٛ ًمً٘ ؤن جخلخظ اإلايشإةمً ؤضل ما إلى ؾٍش ؤخش بؿٍش

ت  ًُهم مً وزابٓها ؤجها هٓل إلالُ٘ت ألاضل إلى الؿٍش الاخش إال ان هىإ اجُاُْاث جػمً الاظخمشاٍس

جمىو اإلايشإة بالُىابذ الاْخطادًت اإلاعخٓبلُت لألضل، و في مثل هزه الكشوٍ َئن انخباس الهملُت 

ٗاهذ هىإ نملُت خٓا)نملُت البُو ال جمثل بطذّ الهملُت التي جمذ   .(إن 

 ًجب ؤن جخطِ اإلاهلىماث اإلاهشوغت في الٓىابم اإلاالُت بالحُاد و الخلى مً الخديز ختى :الحياد 

ٓت اخخُاس ؤو نشع اإلاهلىماث جؤزش  ٗاهذ ؾٍش جخطِ باإلاطذاُْت، و ال حهخبر الٓىابم اإلاالُت مداًذة إرا 

 .نلى ضىو الٓشاس ؤو الح٘م بالهذٍ جدُٓٔ هدُجت مدذدة ظلُا

 و ؤن ًجابه مهذ الٓىابم اإلاالُت خاالث نذم الخإٖذ اإلادُؿت و اإلاالصمت :الحيملة ألا الحذر  مً اإلاخْى

ل٘ثير مً ألاخذار و الكشوٍ التي ال ًمً٘ ججىبها مثل ْابلُت الذًىن َيها للخدطُل و جٓذًش الهمش 

ؤلاهخاجي لألضٛى الثابخت و مؿالباث الػماهاجالتي ًمً٘ ؤن جدذر، و ٌهتٍر بمثل هزه الحاالث مً 

نذم الخإٖذ مً خالٛ الاَطاح نً ؾبُهتها و مذي جإزيرها و مً خالٛ مماسظت الحُؿت و الحزس نىذ 

إنذاد الٓىابم اإلاالُت، و ًٓطذ بالحُؿت و الحزس جبني دسحت مً الحزس في وغو جٓذًشاث مؿلىبت في 

و ال . قل نذم الخإٖذ بدُث ال ًيخج ننها جطخُم لألضٛى و الذخل ؤو جٓلُل لإللتزاماث و اإلاطشوَاث

ت ؤو مخؿؿاث مبالًت َيها ؤو جٓلُل مهخمذ  حهني مماسظت الحُؿت و الحزس خلٔ إخخُاؾاث ظٍش

اث خُث نىذها ال جٙىن الٓىابم مداًذة و  لألضٛى و الذخل او مبالًت مهخمذة لإللتزاماث و جطَش

ش َيها خاضُت اإلاطذاُْت  .2نلُه َلً جخَى

 ٗاملت غمً : الاكحماو مً احل ان جخطِ باإلاذاُْت ًجب ؤن جٙىن اإلاهلىماث في الٓىابم اإلاالُت 

خذود ألاهمُت اليعبُت و الخٙلُت، ؤن اي خزٍ في مهلىماث ًمً٘ ؤن ًجهلها خاؾئت ؤو مػللت و هزا 

. جطبذ يير ضادَت و يير مالبمت

ً نلى مٓاسهت الٓىابم اإلاالُت للميشإة نبر الضمً :اللابلية للملارهة .4 ًجب ان ًٙىن اإلاعخخذمين ْادٍس

ض اإلاالي و في ألاداء، ٖما ًجب ؤن ًٙىن بمٓذوسهم مٓاسهت الٓىابم  مً ؤحل جدذًذ الاججاهاث في اإلاٖش

ض اإلاالي . اإلاالُت للميشإث مخخلُت مً ؤحل مً ؤحل ؤن ًُٓمىا مشاٖضها اإلاالُت و ؤدائها و حًيراث في اإلاٖش

و نلُه َئن نملُت الُٓاط و نشع ألازش اإلاالي للهملُاث اإلاالُت اإلادشابهت و ألاخذار الاخشي ًجب ؤن 

. جخم نلى ؤظاط زابذ في اإلايشإة نبر الضمً لخلٚ اإلايشإة و نلى اظاط زابذ للميشإة مخخلُت

                                                           
1
 53-52ؤمين العُذ ؤخمذ لؿُي، مشحو ظابٔ،ص   
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و مً ؤهم ما جخػمىه خاضُت الٓابلُت للمٓاسهت انالم اإلاعخخذمين نً العُاظاث اإلاداظبُت اإلاعخخذمت في 

إنذاد الٓىابم اإلاالُت و ؤًت حًيراث في هزه العُاظاث و آزاس هزه الخًيراث و ًجب ؤن ًٙىن اإلاعخخذمين 

ً نلى جدذًذ الاخخالَاث في العُاظاث اإلاداظبُت اإلاعخخذمت في اإلايشإة للهملُاث اإلاالُت اإلادشابهت و  ْادٍس

ألاخذار آلاخشي مً َترة الخشي و بين اإلايشأث، اإلاخخلِ ان جؿبُٔ مهاًير اإلاداظبت بما في رلٚ اَطاح نً 

. العُاظاث اإلاداظبُت ٌعانذ في جدُٓٔ الٓابلُت للمٓاسهت

ًجب ؤن ال جخخلـ الحاحت إلى ْابلُت للمٓاسهت مو مُهىم الخىخُذٖما ًجب ؤن ال حهُٔ نملُت جٓذًم اإلاهاًير 

إن مً الًير مىاظب للميشإة ؤن حعخمش في العُاظت اإلاداظبُت بىُغ ألاظلىب نً الهملُت . مداظبت مدعىت

ٗاهذ هزه العُاظت ال جخُٔ مو خاضُت اإلاالبمت و اإلاطذاُْت ٖما ؤهه مً الًير  اإلاالُت ؤو خذر آخش إرا 

اإلاىاظب للميشإة ؤن جبٓى نلى ظُاظتها اإلاداظبُت دون حهذًل إن وحذث ظُاظاث بذًلت ؤٖثر مالبمت و 

. مطذاُْت

ض اإلاالي للميشإة نبر الضمً َئن مً  ض اإلاالي و ألاداء و الخًيراث في اإلاٖش بما ؤن اإلاعخخذمين ًشيبىن بمٓاسهت اإلاٖش

. اإلاهم ؤن جكهش الٓىابم اإلاالُت اإلاهلىماث اإلآاسهت للُتراث العابٓت

مطحخدمو اللوائم املالية :اململلل الثاوي

جخهذد ألاؾشاٍ اإلاعخُُذة مً اإلاهلىماث التي جٓذمها الٓىابم اإلاالُت، ٖما جدىىم ؤيشاع اظخخذاماتهم لخلٚ 

ٓا لخىىم نالْاتهم باإلاؤظعت مً حهت و جىىم ْشاساتهم اإلابيُت نلى جلٚ اإلاهلىماث اإلآذمت  اإلاهلىماث و رلٚ َو

. مً حهت آخشي 

: 1و مىم ألاؾشاٍ اإلاعخهملت و اإلاعخُُذة مً اإلاهلىماث الٓىابم اإلاالُت هجذ

ًدخاج اإلاعدثمشون للمهلىماث حهُنهم نلى إجخار الٓشاس الششاء ؤو الحُاف نلى الاظدثماس :املطخثمزألان -1

ؤو البُو  ٖما ؤن اإلاالٕ حهخمىن باإلاهلىماث التي حهُنهم نلى جُُٓم ْذسة الىخذة الاْخطادًت نلى 

 جىصَو ألاسباح 

حهخم اإلآشغىن باإلاهلىماث التي حعانذهم نلى جدذًذ مٓذسة الىخذة الاْخطادًت نلى :امللزطون  -2

 .ظذاد ْشوغهم و الُىابذ اإلاخهلٓت بها نىذ الاظخدٓاّ

حهخم اإلاىقُىن و اإلاجمىناث اإلامثلت لهم باإلاهلىماث اإلاخهلٓت باظخٓشاس و سبدُت ؤسباب :املووفون  -3

. ألانماٛ

ٖما ؤجهم حهخمىن باإلاهلىماث التي جم٘نهم مً جُُٓم ْذسة اإلايشإة نلى دَو مٙاَأتهم و حهىغاتهم و مضاًا 

ير َشص الهمل  .2الخٓانذ لهم و جَى

                                                           
1
ت، مطش،     15، ص2009مدمذ نباط بذوي، اإلاداظبت و جدلُل الٓىابم اإلاالُت، داس الهىاء للخجلُذ الُني، الاظ٘ىذٍس
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ون آلاخزألان -4 حهخم اإلاىسدون و الذابىىن آلاخشون باإلاهلىماث التي جم٘نهم :املوردألان ألا الدائىون الحجاٍر

ىن  ٗاهذ اإلابلٌ اإلاعخدٓت لهم ظخذَو نىذ الاظخدٓاّ، و ٌهخم الذابىىن الخجاٍس مً جدذًذ ما إدا 

ٗاهى مهخمذًً نلى إظخمشاس اإلايشإة  نلى ألايلب باإلايشإة نلى مذي ؤْطش مً إهخمام اإلآشغين إال إرا 

. ٖهمُل سبِس ي لهم

ت اإلايشإة، خطىضا نىذما ًٙىن لهم اسجباؽ :العمالء -5 حهخم الهمالء باإلاهلىماث اإلاخهلٓت باظخمشاٍس

ل اإلاذي مهها ؤو الانخماد نليها  .ؾٍى

ٗاالتها بهملُت جضوٍذ اإلاىاسد بالخالي ؤوشؿت :الحكومة ألا ألاكاالتها ألا مؤضطاتها -6 تهخم الحٙىمت و و

بُت و  اإلايشأث، ٖما ًخؿلبىن مهلىماث مً ؤحل جىكُم هزه ألاوشؿت و جدذًذ العُاظاث الػٍش

 .ٖإظاط إلخطاء الذخل الٓىمي و إخطاءاث الذخل الٓىمي و إخطاءاث مشابهت

جؤزش اإلايشأث نلى ْشاس الجمهىس بؿّش مخىىنت، َهلى ظبُل اإلاثاٛ، ْذ جٓذم اإلايشأث :الجمهور  -7

معانذاث ٖبيرة لإلْخطاد اإلادلي بؿّش مخخلُت منها نذد ألاَشاد الزًً حعخخذمهم و حهاملها مو 

اإلاىسدًً و ًمً٘ للٓىابم اإلاالُت ؤن حعانذ الجمهىس بتزوٍذهم مهلىماث خٛى إججاهاث و الخؿىساث 

. الحذًثت هماء اإلاؤظعت وجىىم ؤوشؿتها

ٗاَت الاخخُاحاث هؤالء اإلاعخخذمين مً اإلاهلىماث خاحاث َئن هىإ . بِىما ال ًمً٘ للٓىابم اإلاالُت ؤن حًؿي 

ً مٓذمي سؤط ماٛ اإلاخاؾش  ير الٓىابم اإلاالُت جُي بداحاث اإلاعدثمٍش خاحاث نامت لهم حمُها، و خُث ؤن جَى

ً التي ًمً٘ ؤن حًؿيها الٓىابم اإلاالُت  . للميشإة َئجها ظٍى جُي ٖزلٚ بإيلب خاحاث اإلاعخخذمين آلاخٍش

لزلٚ حهخمذ مهىت اإلاداظبت نىذ جٓذًم مهلىماث إلاعخخذمي الٓىابم اإلاالُت نلى الٓىابم اإلاالُت راث الًشع 

ير اإلاهلىماث ألاٖثر إَادة للجماناث اإلاخخلُت مً اإلاعخخذمين بإْل جٙلُت مم٘ىت . الهام والتي جخجه إلى جَى

ت و  ت بالجىاهب ألانماٛ الخجاٍس و حعدىذ جلٚ ألاهذاٍ نلى ؤن اإلاعخخذم ًدخاج إلى ْذس مالبم مً اإلاهَش

اإلاداظبت اإلاالُت ختى ًخمً٘ مً َهم اإلاهلىماث التي جخػمنها الٓىابم اإلاالُت و حهذ جلٚ الىٓؿت هامت ألجها 

حهني ؤهه نىذ إنذاد الٓىابم اإلاالُت، ًمً٘ للمداظبين الاَتراع وحىد معخىي مً ألاهلُت لذي اإلاعخخذمين 

ش نً اإلاهلىماث ٓت و مذي الخٍٓش  .1خُث ؤن لزلٚ ؤزش هام نلى ؾٍش

وتهخم ؤلاداسة َُه . نادة ما ًٓو نلى ناجٔ ؤلاداسة اإلاعؤولُت ألاظاظُت في إنذاد ونشع الٓىابم اإلاالُت للميشإة

ت ومالُت إغاَُت  ٖزلٚ باإلاهلىماث اإلادخىاة في الٓىابم اإلاالُت ختى وهي ْادسة نلى الىضٛى إلى مهلىماث إداٍس

ابت، وحعخؿُو ؤلاداسة جدذًذ شٙل ومدخىي  حعانذها في الُٓام بالخخؿُـ وإجخار الٓشاساث ومعؤولُاث الْش

ش خٛى هزه اإلاهلىماث هي خاسج هؿاّ هزا . هزه اإلاهلىماث ؤلاغاَُت لٙي جلبي إخخُاحاتها إن إضذاس الخٓاٍس

ض اإلاالي  ؤلاؾاسونلى ؤي خاٛ َئن الٓىابم اإلاالُت اإلايشىسة جبنى نلى اإلاهلىماث التي حعخخذمها ؤلاداسة خٛى اإلاٖش

ض اإلاالي للميشإة ألامىاٛ الخاضت، ملحٔ ًبين الٓىانذ والؿّش اإلاداظبُت اإلاعخهملت .وألاداء والخًيراث في اإلاٖش

ش مهلىماث م٘ملت نً اإلايزاهُت وخعاب الىخابج َى . ٍو
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أهمية ألا أهداف اللوائم املالية : اململلل الثالح

أهمية اللوائم املالية  . أ

ٗاآلحي ؤداة الاجطاٛ، وظُلت في :جبرص ؤهمُت الٓىابم اإلاالُت و الًشع مً إنذادها في زالر هٓاؽ ًمً٘ جلخُطها 

. 1جُُٓم ألاداء، وظُلت حعانذ في اجخار الٓشاس

ـ َالٓىابم اإلاالُت حهخبر ؤداة إلًطاٛ سظالت واضحت ومُهىمت إلاعخهمل اإلاهلىماث اإلاداظبُت نً وشاؽ 

ً َيها ووظُلت لشبـ نالْاث بين  اإلاؤظعت والىخابج اإلاترجبت نلُه، َهي همضة وضل بين اإلاؤظعت واإلاعدثمٍش

ير اإلاهلىماث إلاخخلِ...اإلاؤظعت واإلاىسدًً الهمالء، البىٕى  .ألاْعام اإلاٙىهت للمؤظعت ، وؤًػا وظُلت لخَى

ـ ؤًػا حعانذ الٓىابم اإلاالُت لخُُٓم ؤداء ؤلاداسة والح٘م نلى ُٖاءتها واظخهماٛ اإلاىاسد اإلاىغىنت جدذ 

ض اإلاالي للمؤظعت ومذي الخٓذم في جدُٓٔ ؤهذاٍ ها َدعخهمل في الح٘م نلى اإلاٖش زا ُُُٖت  اإلاؤظعت جطَش ٖو

 .إظخخذام مىاسد اإلاؤظعت

وحهخبر ؤًػا وظُلت الجخار الٓشاساث خُث حعانذ ؤلاداسة ومخخلِ ألاؾشاٍ اإلاخهاملت مو اإلاؤظعت في إجخار 

ٗالٓشاساث اإلاخهلٓت بُُُ٘ت ضٍش اإلاىاسد في اإلاعخٓبل ومعانذة ألاؾشاٍ ألاخشي التي جشبؿها  الٓشاساث الالصمت، 

 .نالْت مباششة باإلاؤظعت، مثل اإلاىسدًً، الهمالء، البىٕى في جىحُه الهالْاث اإلاعخٓبلُت مهها

:  اللوائم املاليةهدافأ . ب

ض اإلاالي للمششوم وؤداءه اإلاالي والخًير  ير اإلاهلىماث نً اإلاٖش ٌشير إؾاس الهمل إلى ؤن هذٍ الٓىابم اإلاالُت هى جَى

ضه اإلاالُت، بما ًُُذ مجمىنت ٖبيرة مً اإلاعخخذمين اللزًً ًخخزون الٓشاساث ؤلاْخطادًت، ٖما  في مٖش

ل  ٗش زلٚ إلى ؤن الٓىابم اإلاالُت اإلاهذة لهزا الًشع، جُي بئخخُاحاث مهكم اإلاعخخذمين، ل٘نها ال جَى ٌشيٖر

اإلاهلىماث التي ْذ جٙىن هىإ خاحت لها أليشاع إجخار الٓشاساث ؤلاْخطادًت، ألجها حه٘غ بذسحتٖبيرة 

خُت، وال حهشع مهلىماث يير مالُت . مهلىماث جاٍس

 :ْذ ؤشاس إؾاس نمل الٓىابم اإلاالُت راث ألايشاع الهامت إلى ما ًلي

 الخذَٓاث الىٓذًت اإلاششوم نلى جىلُذ اإلاعخخذمين إلى جُُٓم ْذسة خاحت 

ابت وهُٙله اإلاالي ض اإلاالي للمششوم ًخإزش باإلاىاسد ؤلاْخطادًت التي جخػو لْش  ـإن اإلاٖش

ابت  الحاحت للمهلىماث اإلاخهلٓت بالشبدُت لخُُٓم الخًيراث في اإلاىاسد ؤلاْخطادًت التي جخػو لْش

 .اإلاعخٓبل اإلاششوم في

 لُت والدشًُلُت ت والخمٍى ض اإلاالي للمششوم في جُُٓم ؤوشؿخه ؤلاظدثماٍس  .َابذة مهلىماث اإلاٖش

 ض اإلاالي جدخىحها اإلايزاهُت، ومهلىماث ألاداء جدخىحها ْابمت الذخل  .إن مهلىماث اإلاٖش

                                                           
1
ت و نلىم    مششي خعىاء، دوس و ؤهمُت الٓىابم اإلاالُت في اجخار الٓشاساث، مزٖشة لىُل شهادة اإلااحعخير، ٗلُت الهلىم الاْخطادًت و الهلىم الخجاٍس
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  ما ؤشاس إؾاس الهمل إلنذاد ونشع الٓىابم اإلاالُت ؤن هىإ َشغِخين ؤظاظِخين جٓىم نليها الٓىابم

ت شع ؤلاظخمشاٍس  .1اإلاالُت هما ؤظاط ؤلاظخدٓاّ َو

ٖما وسد في ؤلاؾاس الزي ؤنذجه لجىت مهاًير اإلاداظبت الذولُت إلنذاد الٓىابم اإلاالُت ؤن الٓىابم اإلاالُت تهذٍ 

ض اإلاالي للميشإة جٙىن مُُذة إلاعخخذمين  ض اإلاالي، وألاداء والخًيراث في اإلاٖش ير مهلىماث خٛى اإلاٖش إلى جَى

ت . مخىىنين في ضىو الٓشاساث ؤلاداٍس

 ٖزلٚ َٓذ وسد في هُغ ؤلاؾاس ما ًُُذ ؤن الٓىابم اإلاالُت اإلاهذة لزلٚ جلبي خاحت اإلاهلىماث لذي يالبُت

ت لٓشاء الٓىابم اإلاالُت مً ؤحل ٗاَت اإلاهلىماث الػشوٍس ش  معانذتهم في  ْشاء الٓىابم اإلاالُت، وال ٖنها ال جَى

ش مهلىماث يير مالُت  .إجخار ْشاساتهم ؤلاْخطادًت ألجها حه٘غ آلازاس اإلاالُت لألخذار العابٓت وال جَى

لً٘ الٓىابم اإلاالُت جكهش هخابج نمل ؤلاداسة وحعانذ نلى مداظبت ؤلاداسة نً اإلاىاسد اإلاىغىنت في نهذها مما 

ت في ؤلاظدثماس في اإلايشإة ؤو الخىاٛص ننها و بُهها  ٌعانذ ْشاء الٓىابم اإلاالُت نلى إجخار ْشاساتهم خٛى ؤلاظخمشاٍس

ذ نلى ؤلابٓاء نلى ؤلاداسة ؤو نضلها  .2وؤلاججاه هدى ميشإة ؤخشي والخطٍى

عزض اللوائم املالية :أألاال

حهخبر الٓىابم اإلاالُت مً ؤهم مطادس اإلاهلىماث التي ٌهخمذ نليها اإلاعدثمشون واإلآشغين واإلادللين اإلاالُين 

ت في نملُت إجخار الٓشاساث ؤلاْخطادًت اإلاخهلٓت بها، وجٓىم مهكم  وييرهم مً ألاؾشاٍ اإلاهخمت بإمش الشٖش

ٗاث ش العىىي ؤو الىطِ ظىىي، ؤو الشرو ظىىي   الشش  .3بيشش الٓىابم اإلاالُت خالٛ الخٍٓش

:  ما ًلي25 خعب اإلاادة 07/11هظ ْاهىن 

حهذ الُ٘اهاث التي جذخل في مجاٛ جؿبُٔ هزا الٓاهىن ال٘شٍى اإلاالُت الخاضت بالُ٘اهاث نذا الُ٘اهاث 

ىت، حذٛو حًيراث ألامىاٛ الخاضت، ملحٔ ًبين  الطًيرة، اإلايزاهُت، خعاب الىخابج، حذٛو ظُىلت الخٍض

ش مهلىماث م٘ملت نً اإلايزاهُت وخعاب الىخابج َى . الٓىانذ والؿّش اإلاداظبُت اإلاعخهملت ٍو

حهٍش ٖزلٚ باإلايزاهُت الهمىمُت هي مشآة ناٖعت للىغو اإلاالي  :4كائمة املزكش املالي . ؤ

ض اإلاالي للميشإة،  ض اإلاالي مهلىماث مُُذة نً مذي مخاهت ؤو ْىة اإلاٖش ش ْابمت اإلاٖش للمؤظعت،جَى

َخبين لهزه ألاخيرة ما لذحها مً ممخلٙاث ؤو مىحىداث وما نليها مً التزاماث ظىاء مً ْبل 

                                                           
1
ٗادًمي، ٗلُت الهلىم الاْخطادًت  و الهلىم    ت، مزٖشة لىُل شهادة ماظتر ؤ ظلُم نباس ي، ؤلاَطاح اإلاداظبي في الٓىابم اإلاالُت للبىٕى الخجاٍس

ت و الهلىم الدعُير، حامهت ْاضذي مشباح، وسْلت،   13، ص2013/2014الخجاٍس
2
خعين ْاض ي و مإمىن خمذان، اإلاداظبت الذولُت، الؿبهت ألاولى، الذاس الهلمُت الذولُت لليشش و الخىصَو و داس الثٓاَت لليشش و الخىصَو، نمان،   

 16،ص2000ألاسدن، 
3
ت، ملخٓى دولي خٛى ؤلاؾاس :ؤخمذ مخلىٍ، مذاخلت بهىىان   دوس مهاًير ؤلابالى اإلاالي في جىخُذ الىكام اإلاداظبي الهالمي و إًجاد لًت مداظبُت مشتٖر

 07، ص2009اإلاُاهُمي للىكام اإلاداظبي اإلاالي في قل اإلاهاًير الذولُت اإلاداظبُت، حامهت ظهذ دخلب، البلُذة، 
4
ض اإلاالي في قل هكام اإلاداظبي اإلاالي الجذًذ:خذًجت لذسم و لُلى نبذ الشخُم، مذاخلت بهىىان   ، ملخٓى وؾني جدذ نىىان مهاًير  (LAS1)ْابمت اإلاٖش

ض  ت و نلىم الدعُير، اإلاٖش ت مخؿلباث الخىأَ و الخؿبُٔ، مههذ الهلىم الاْخطادًت و الخجاٍس اإلاداظبت الذولُت و اإلاؤظعاث الاْخطادًت الجضابٍش

 05، ص2010 ماي26 و 25الجامعي ظّى ؤهشاط، ًىمي 
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 ،جكهش ؤزش لىدُجت الهملُاث مً سبذ ؤو خعاسة خالٛ الُترة اإلاداظبُت نلى 1اإلاالٕ ؤو إججاه الًير

 .2نىاضش ألاضٛى والالتزاماث وخّٓى اإلالُ٘ت

ًطِ نملُاث اإلايشإة ؤو الىخذة الاْخطادًت نلى َترة صمىُت وهزا يالبا  :كائمة حطاب الىحائج . ب

ما جٙىن َترة ظىت مالُت، ؤلاًشاداث والخٙالُِ ًخم الانتراَبها نىذ خذور اإلابُهاث ولِغ نىذ 

. 3جدطُل الىٓذ نىذ الضبابً

في حهٍشِ آخش َئهه ٌعمى ٖزلٚ بٓابمت الذخل ، جبين هدُجت ؤنماٛ إداسة اإلايشإة، ؤي هدُجت الهملُاث ؤو 

ألاوشؿت الدشًُلُت في جُعير بهؼ ولِغ ٗل الخًيراث التي ؾشؤث نلى ألاضٛى واإلاؿلىباث وخّٓى اإلاعاهمين 

بنى حهٍشِ ْابمت الذخل نلى ؤظاط مُهىم الاظخدٓاّ (ميزاهُت ؤٛو مذة وآخشها)بين ميزاهِخين مخخالُخين ، ٍو

 .لألسباح

ىة . ث هى خالت مً الخىلُُت الٙاملت والنهابُت لششح ؤلاخخالَاث في  :كائمة جدألاو ضيولة الخٍش

التي جؤزش  (اإلاخططاث الىٓذًت)واإلاطشوَاث (مطادس العُىلت)اإلاؤظعت، وبالخالي ًدذد مٓبىغاث

ش مهلىماث خٛى اإلآبىغاث الىٓذًت خالٛ الُترة 4نلى الخذَٓاث الىٓذًت خالٛ الُترة ،ٖما ًَى

اإلاداظبُت،تهذٍ جلٚ الٓابمت إلى إقهاس الخذَٓاث الىٓذًت الذاخلُت والخاسحُت لأليشاع 

لُت ت ؤو جمٍى ٗاهذ حشًُلُت ؤو إظدثماٍس  اإلاخخلُت ظىاء 

ٓخين ىت بؿٍش : خُث ٌهذ حذٛو جذَٓاث الخٍض

لة الغير مملاشزة - ٓت العُلُت التي حهخمذ نلى حذٛو خعاباث الىخابج ونلى اإلايزاهُت  : الملٍز هي الؿٍش

ونلى حذٛو حًيراث ألامىاٛ الخاضت، حمو الخًيراث الىاججت نً الذوساث الثالر العابٓت، ًُعش لىا 

 .الخًير الزي خذر في اإلاؤظعت إًجابا ؤو ظلبا

لة اململاشزة - ٓت يير اإلاباششة لً٘ جىؿبٔ مً الخدطُالث  :الملٍز هي هُغ اإلاػمىن في الؿٍش

ٗالحُاصة ؤو الخىاٛص  ٗالضبابً واإلاىسدًً ؤو اإلاخهلٓت باإلظدثماس  والدعذًذاث ظىاء اإلاخهلٓت باإلظخًالٛ 

و مً سؤط اإلااٛ ل، إْتراع، حعذًذ الٓشوع، الَش . إلخ...نلى ؤلاظدثماس ؤو الهملُاث اإلاخهلٓت بالخمٍى

ت لحّٓى اإلالُ٘ت بين آخش الُترة وبذاًت الُترة  :كائمة جغيرات  مواو الخاصة . ر جخػمً حعٍى

إغاَت إلى بىىد اإلاٙاظب والخعابش التي حهخبر حضء مً خّٓى اإلالُ٘ت وال جكهش في ْابمت الذخل، 

ض اإلاالي، إال ؤن هزه اإلاهلىماث ظٍى ال  ش لىا مهلىماث نً بهؼ مطادس الخًير في نىاضش اإلاٖش جَى

جٙىن راث َابذة جزٖش إال إرا اظخخذمذ حىبا إلى حىب مو اإلاهلىماث الىاسدة في الٓىابم اإلاالُت 

 .5ألاخشي 

                                                           
1
 169مدمذ مؿش، مبادا اإلاداظبت اإلاالُت، الؿبهت الشابهت، داس وابل، نمان، ألاسدن، ص  

2
ت، ص    13ٖماٛ الذًً الذهشاوي، جدلُل الٓىابم اإلاالُت أليشاع الاظدثماس، اإلا٘خب الجامعي الحذًث، الاظ٘ىذٍس

3
 http://search.4shared.com/postDownload/bt7H_k0P/ online.htm 

4
 Bruno Colmant et autres, Comptabilité financière normes IAS- IFRS, collections synthex Pearson, France, 2008, P216. 

5
ذ، ،   ت اإلاداظبت، الؿبهت ألاولى، راث العالظل للؿبانت واليشش والخىصَو، الٍٙى  ص1990نباط مهذي الشيراصي ، هكٍش
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شمل ملخطا للعُاظاث  :امللحم . ج ًخػمً مهلىماث إغاَُت إلاا جم نشغه في الٓىابم اإلاالُت َو

ت ؤخشي جخهلٔ ببىىد الٓىابم اإلاالُت وإغاَت إلَطاخاث نً  اإلاداظبُت ومالخكاث جُعيًر

ض اإلاالي وهدُجت ألانماٛ . 1ؤلالتزاماث وألاضٛى الؿاسبت وؤي بىىد ؤخشي جخهلٔ بدُٓٓت اإلاٖش

: الاعحملارات العامة املحعللة باللوائم املالية- ثاهيا 

ز املالية الدألالية  -1 : IFRSsالحمثيل الصادق ألاالالتزام بمعاًير الحلاٍر

خؿلب الهشع  ض اإلاالي، ألاداء اإلاالي والخذَٓاث الىٓذًت للميشإة، ٍو ًجب ؤن حهشع الٓىابم اإلاالُت بهذالت اإلاٖش

ش  زلٚ جَى الهادٛ الخمثُل الطادّ آلزاس الهملُاث، وألاخذار ألاخشي نلى خعاباث اإلايشإة راث الهالْت، ٖو

الششوؽ التي جٓخػيها اإلاُاهُم اإلاداظبُت وؾّش الانتراٍ باألضٛى والالتزاماث والذخل واإلاطشوَاث 

ُها وإنذاد الٓىابم اإلاالُت اظدىادا إلى هزه اإلاهاًير إغاَت  ش IFRSsوحهاٍس ُترع نىذ جؿبُٔ مهاًير الخٓاٍس  ٍو

. اإلاالُت الذولُت لإلَطاخاث ؤلاغاَُت نىذ الػشوسة ؤن جؤدي إلى ْىابم مالُت جدٓٔ الخمثُل الهادٛ

ش اإلاالُت الذولُت IAS1 ًخؿلب اإلاهُاس ٔ مهاًير الخٓاٍس ؤن جٓىم اإلايشإة التي جلتزم بئنذاد ْىابمها اإلاالُت َو

بالىظ نلى رلٚ الالتزام ضشاخت وبذون جدُل مً خالٛ اإلاالخكاث، مو جإًُذ رلٚ مً ْبل اإلاذْٔ في سؤًه 

ش اإلاالُت الذولُت  جب نذم وضِ الٓىابم اإلاالُت بإجها مخىآَت مو مهاًير الخٓاٍس  IFRSsنً الٓىابم اإلاالُت، ٍو

ٗاهذ ملتزمت بٙل مخؿلباث هزه اإلاهاًير . (IFRSs) 2إال إرا 

 ال ًخم جصحُذ العُاظاث اإلاداظبُت يير اإلاىاظبت مً خالٛ ؤلاَطاح نً جلٚ العُاظاث اإلاعخخذمت ؤو

اإلاالخكاث ؤو الخُعيراث، بل البذ مً اجخار الخؿىاث الخصحُدُت الالصمت له٘غ جصحُذ هزه العُاظاث 

مً الىاخُت اإلاداظبُت إغاَت إلى ؤلاَطاح نً ٗل ما ًخهلٓبهزه العُاظاث إلصالت ؤي يمىع ًمً٘ ؤن ًؤدي 

 .إلى اجخار ْشاساث خاؾئت مً ْبل معخخذمي الٓىابم اإلاالُت

ش اإلاالُت الذولُت IAS1ٌشير مهُاس  في بهؼ الكشوٍ الىادسة، ؤن ؤلاداسة ْذ جخىضل إلى ؤن الالتزام بمهاًير الخٓاٍس

IFRSs ًٙىن مػلال إلى خذ بهُذ، بدُث ًٙىن مخهاسغا مو ؤهذاٍ الٓىابم اإلاالُت اإلاىطىص نليها في إؾاس 

: إنذاد ونشع الٓىابم اإلاالُت، وفي هزه الحالت َُخؿلب مً اإلايشإة ما ًلي

ش اإلاالُت الذولُت   IFRSsـ نذم جؿبُٔ مخؿلباث مهاًير الخٓاٍس

. ـ ؤلاَطاح اإلاُطل نً ؾبُهت وؤظباب نذم جؿبُٔ اإلاهاًير وآلازاس الىاحمت نً رلٚ

ش اإلاالُت الذولُت  . IFRSsـ بُان اإلاهالجت اإلاداظبُت التي جم جؿبُٓها والتي جمثل خشوحا نً مهاًير الخٓاٍس

                                                           
1
ش مدمذ مجبر، مذاخلت بهىىان ؤزش جؿبُٔ الىكام اإلاداظبي اإلاالي الجذًذ نلى نشع الٓىابم اإلاالُت، اإلالخٓى الذولي خٛى الىكام    مىىس ؤوظٍش

ض الجامعي "ججاسب جؿبُٓاث وآَاّ "اإلاداظبت الذولُت  اإلاداظبي اإلاالي في قل اإلاهاًير ت ونلىم الدعُير، اإلاٖش ،مههذ الهلىم ؤلاْخطادًت والخجاٍس

 25 ص2010حاهُي ،18و 17بالىادي، ًىمي
2
ش اإلاالُت الذ ،    98ص2008الؿبهت ألاولى، إزشاء لليشش والخىصَو، نمان، ألاسدن، ،2007خالذ حماٛ الجهاساث، مهاًير الخٓاٍس
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 بئمٙاهُت الخشوج نً جؿبُٔ مهاًير IASBوهزا ٌهخبر إْشاسا واضحا مً ْبل مجلغ مهاًير اإلاداظبُت الذولُت 

ش اإلاالُت الذولُت   ،وفي ظبُل رلٚ ًجب جُهُل ؤلاداسة لح٘مها الشخص ي بما ًؤدي إلى جدُٓٔ IFRSsالخٓاٍس

ت والصحُدت . الخمثُل الطادّ والهشع الهادٛ للمهلىماث اإلاالُت اإلاىزْى

ة -2 : فزطية الاضحمزاٍر

ت اإلايشإة مً ؤهم الُشغُاث التي ًخم الخهامل مهها خُث ًُترع باإلايشإة التي  حهخبر َشغُت اظخمشاٍس

ش اإلاالُت الذولُت  ؤن جٙىن معخمشة إلى ؤحل يير مدذود في IFRSsحهذ الٓىابم اإلاالُت اظدىادا إلى مهاًير الخٓاٍس

اإلاذي اإلاعخٓبلي اإلاىكىس، خُث حهخمذ اإلايشإة نلى هزه الُشغُت في إنذاد الٓىابم اإلاالُت للميشإة، والتي 

ٔ اإلاُهىم الخطُُت الزي ٌعدىذ نلى نذم ْذسة اإلايشإة نلى  جخخلِ بال ؤدوى شٚ نً إنذادها َو

ت، وبزلٚ َُجب نلى اإلايشإة جُُٓم مذي ْذستها نلى الاظخمشاس، وؤلاَطاح نً ؤي ؤمىس جخهلٔ  الاظخمشاٍس

زلٚ نً الكشوٍ وألاظباب التي ججهل اإلايشإة يير  بهذم ْذسة اإلايشإة نلى الاظخمشاس مً خالٛ اإلاالخكاث، ٖو

ْادسة نلى الاظخمشاس، وإرا جبين لإلداسة ؤن اإلايشإة يير ْادسة نلى الاظخمشاس َُجب نذم إنذاد الٓىابم اإلاالُت 

ت، وفي هزه الحالت ًخؿلب مهُاس   إدساج مجمىنت مً ؤلاَطاخاث جخهلٔ IAS1نلى ؤظاط َشغُت الاظخمشاٍس

. 1بالكشوٍ التي ؤدث إلى نذم ْذسة اإلايشإة نلى الاظخمشاس

: املباضملة املطخىدة إلى أضاص الاضحبلاق -3

 ؤن جٓىم اإلايشإة بئنذاد ْىابمها اإلاالُت نلى ؤظاط الاظخدٓاّ والزي ٌهتٍرIAS1مً مخؿلباث اإلاهُاس 

زلٚ باإلًشاداث واإلاٙاظب التي  باإلاطشوَاث والخعابش التي جخهلٔ بالُترة اإلاالُت ظىاء جم دَهها ؤو لم ًخم، ٖو

ابمت  خهلٔ ؤظاط الاظخدٓاّ باالنتراٍ ببىىد اإلايزاهُت ْو جخهلٔ بالُترة اإلاالُت ظىاء جم ْبػها ؤو لم ًخم، ٍو

ابمت الخًيراث في خّٓى اإلالُ٘ت  ابمت الذخل ْو ، الالتزاماث، خّٓى اإلالُ٘ت، الذخل، )الذخل ْو ألاضٛى

اظدىادا إلى ؾّش الانتراٍ التي ًخػمنها ؤلاؾاس، وبخطىص ْابمت الخذَٓاث الىٓذًت َال حهذ  (واإلاطشوَاث

. نلى ؤظاط الاظخدٓاّ ٗىجها جخػمً مهلىماث جخهلٔ بالخذَٓاث الىٓذًت

: الاجطاق أألا الثملات -4

ذ ًٙىن الاحعاّ مخهلٔ  :ٌعني الاجطاق الثباث في اظخخذام راث ألاظغ واإلابادا اإلاداظبُت مً َترة ألخشي، ْو

ش اإلاالُت الذولُت (باإلاهالجاث اإلاداظبُت ٖمهالجت الاهخالٕ بإخذ ألاظالُب التي ؤْش ؤو IFRSsا مهاًير الخٓاٍس

 اإلاخهلٔ باإلاخضون، ؤما َُما ًخهلٔ بالٓىابم اإلاالُت IAS2جُُٓم اإلاخضون بإخذ ؾّش الخُُٓم التي جػمنها اإلاهُاس 

َاالحعاّ ًشجبـ بالهشع والخطيُِ لبىىد الٓىابم اإلاالُت مً َترة ألخشي ٖشٙل اإلايزاهُت، وؤظلىب إنذادها، 

ٗان  ٓت الهشع والخطيُِ إال إرا  جب الثباث باظخخذام راث ؾٍش زلٚ شٙل وإنذاد ْابمت الذخل، ٍو ٖو

: الخًير

 مبرسا بخًير الكشوٍ -

                                                           
1
 99خالذ حماٛ الجهاساث، مشحو ظابٔ، ص  
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ش اإلاالُت الذولُت  -  .IFRSsمخؿلبا حذًذ اإلاهاًير الخٓاٍس

ُت -  .ًؤدي إلى مهلىماث ؤٖثر دْت ومىزْى

و ؤهمُت الاحعاّ ج٘مً في ْابلُت اإلاهلىماث التي جخػمنها الٓىابم اإلاالُت للمٓاسهت، ولزلٚ َئرا جم حًُير 

 .ؤظلىب الهشع والخطيُِ َُجب إنادة نشع اإلاهلىماث اإلآاسهت نلى ألاظغ الجذًذة

: أهمية اليطبية ألا مطحوى الحجمع -5

ترجب نلى رلٚ اخخالٍ في اإلاهاملت  حهني ألاهمُت اليعبُت بانخباس بىذ مهين هام وعبت إلى بىىد ؤخشي، ٍو

ٓت الهشع، مثل انخباس بهؼ جٙالُِ ألاضٛى مىخُػت الُٓمت مطاٍسِ إًشادًت اظدىادا  اإلاداظبُت ؤو ؾٍش

، ؤما ما ًخهلٔ باألهمُت اليعبُت للهشع َزلٚ ٌهني ؤن ًخم نشع ٗل َئت  إلى ؤهمُتها وعبت إلى إحمالي ألاضٛى

مً٘ ججمُو البىىد يير اإلاخمازلت  جخمخو باألهمُت اليعبُت للبىىد اإلامازلت بشٙل مىُشد في الٓىابم اإلاالُت، ٍو

. 1َٓـ نىذما جٙىن مىُشدة ال جخمخو باألهمُت اليعبُت

: امللاصة -6

حهني اإلآاضت إقهاس بىىد نلى ؤظاط الُٓمت الطاَُت الىاججت نً ؾشخها مً بهػها البهؼ، ٖئقهاس ضافي 

في ؤلاًشاداث بهذ ؾشخها مً اإلاطشوَاث، وهزا ًؤدي إلى الًمىع ونذم الىغىح والبهذ نً الشُاَُت، 

ىظ اإلاهُاس  نلى نذم حىاص إحشاء مٓاضت بين بىىد ألاضٛى والالتزاماث، ؤوبين بىىد الذخل واإلاطشوَاث IAS1ٍو

ش اإلاالُت الذولُت  ٗان رلٚ مؿلىبا ؤو حابضا بمىحب مهُاس مً مهاًير الخٓاٍس . IFRSsإال إرا 

: املعلومات امللارهة -7

جخهلٔ اإلاهلىماث اإلآاسهت بالتزوٍذ بمهلىماث نً َترة ؤخشي، ورلٚ جؿبُٓا لخاضُت ْابلُت اإلآاسهت 

Comparability والتي حهني إمٙاهُت مٓاسهت الٓىابم اإلاالُت لُترة مالُت مهُىت بٓىابم مالُت لُترة ؤو َتراث

ٓىم يمالُتؤخش  ظابٓت للميشإة راتها ،ؤو مٓاسهت الٓىابم اإلاالُت إلايشإة مهُىت بٓىابم مالُت إلايشأث ؤخشي، ٍو

ض اإلاالي وألاداء اإلاالي ويير  ل ؤو الخهٍش نلى اإلاٖش بزلٚ معخخذمى الٓىابم اإلاالُت أليشاع الاظدثماس ؤو الخمٍى

رلٚ ،والًمً٘ ؤن جٙىن الٓىابم اإلاالُت ْابلت للمٓاسهت إال إرا جم إنذاده باظخخذام راث ألاظغ واإلابادا 

ٓا إلابذؤ الثباث ؤو الاحعاّ، ومً ؤحل حعهُل نملُت اإلآاسهت للٓىابم اإلاالُت التي حهىد لىُغ  اإلاداظبُت َو

اإلايشإة َُخؿلب اإلاهُاس ؤلاَطاح نً مهلىماث مٓاسهت جخهلٔ بالُترة اإلااغُت لٙل ا لُٓم التي جخػمنها الٓىابم 

. اإلاالُت واإلاالخكاث، إال إرا جؿلب مهُاس آخش يير رلٚ

ًجب ؤن جخم اإلآاسهت في غىء احعاّ وزباث ؤظلىب الهشع والخطيُِ بدُث إرا حًيرث الُٓم اإلآاسهت ؤو  

 :ؤنُذ جطيُُها، َُخؿلب إدساج إَطاخاث نما ًلي

 ُِؾبُهت نملُاث إنادة الخطي. 
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 ُْمت ٗل بىذ ؤو َئت مهُىت مً البىىد التي جمذ إنادة جطيُُها. 

 ُِؤظباب إنادة الخطي. 

ٗاهذ إنادة نشع اإلاهلىماث اإلآاسهت يير نملُت، َُجب ؤلاَطاح نما ًلي  :إرا 

 .ؤظباب نذم إنادة جطيُِ البىىد راث الهالْت  -

. ؾبُهت الخهذًالث التي جخم َُما لى جم إنادة جطيُِ الُٓم راث الهالْت -

 :الفزطيات  ضاضية التي ًيملني عليها إعداد اللوائم املالية- ثالثا

الُشغُاث الشبِعُت هي ما ًخم إَتراغه نىذ إنذاد الٓىابم اإلاالُت، خُث ال ًمً٘ جطىس إنذاد ْىابم مالُت 

ٓا لهزه الُشغُاث ، وهما َشغِخان : ؤن جخػمً مهلىماث مُُذة ألصحاب الٓشاساث إال إرا جم إنذادها َو

: املباضملة املطخىدة إلى أضاص إلاضحبلاق .1

ًيبني إنذاد الٓىابم اإلاالُت نلى َشغُت مُادها إظخخذام ؤظاط ؤلاظخدٓاّ نىذ إنذاد اإلايشإة لٓىابمها 

اإلاالُت والزي ٌهني ؤلانتراٍ باإلاطشوَاث بما في رلٚ الخعابش التي جخهلٔ بالُترة اإلاالُت ظىاء جم دَهها هٓذا ؤو 

زلٚ ؤلانتراٍ بالذخل بما في رلٚ اإلاٙاظب التي ًخهلٔ بالُترة اإلاالُت ظىاء جم ْبػه هٓذا ؤو لم  لم ًخم ٖو

ابمت الخًيراث في خّٓى  ابمت الذخل ْو ًخم، وجىه٘غ آزاس إجبام ؤظاط ؤلاظخدٓاّ نلى ٗل مً اإلايزاهُت ْو

ٓا ألظاط ؤلاظخدٓاّ بل ًخم إنذادها بئظخخذام ألاظاط  اإلالُ٘ت، ؤماْابمت الخذَٓاث الىٓذًت َال حهذ َو

ض الىٓذي للميشإة،  الىٓذي ٗىجها جخػمً مهلىماث جخهلٔ بالخذَٓاث الىٓذًت ؤو ما ًؿلٔ نلُه البهؼ اإلاٖش

خهلٔ بُشغُت اإلاداظبت اإلاعدىذة إلى ؤظاط ؤلاظخدٓاّ مبذؤ مٓابلت الذخل باإلاطشوَاث التي جخهلٔ بالُترة  ٍو

اإلاالُت لخدذًذ هدُجت ألانماٛ مً سبذ ؤو خعاسة خُث ًخم ؤلانتراٍ باإلاطشوَاث والذخل اللزًً ًخطان 

ِ رلٚ نلى خذور  الُترة اإلاالُت وحسجُلها نىذ خذوثها وإزباتها في الذَاجش والسجالث اإلاداظبُت، وال ًخْى

. 1وشاؽ هٓذي ًخهلٔ بالٓبؼ ؤو الذَو الىٓذي

ة .2 : فزطية الاضحمزاٍر

ت اإلايشإة مً ؤهم الُشغُاث التي ًخم الخهامل مهها خُث ًخم إَتراع ؤن اإلايشإة التي  حهخبر َشغُت إظخمشاٍس

ش اإلاالُت الذولُت  معخمشة إلى ؤحل يير مدذود في IFRSsحهخمذ نلى الٓىابم اإلاالُت إظدىادا إلى مهاًير الخٓاٍس

اإلاذي اإلاعخٓبلي اإلاىكىس، خُث حهخمذ اإلايشإة نلى هزه الُشغُت في إنذاد الٓىابم اإلاالُت للميشإة في جهاًت ٗل 

وبزلٚ َُجب ؤلاَطاح نً ؤي ؤمىس جخهلٔ بهذم ْذسة Periodicityَترة مالُت إظدىادا إلى مُهىم الذوسٍت

زلٚ نً الكشوٍ وألاظباب التي ججهل اإلايشإة يير ْادسة نلى  اإلايشإة نلى إظخمشاس مً خالٛ اإلاالخكاث، ٖو

ؤلاظخمشاس، وإرا جبين لإلداسة ؤن اإلايشإة يير ْادسة نلى ؤلاظخمشاس َُجب نذم إنذاد الٓىابم اإلاالُت نلى ؤظاط 
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خُت، والًٖ ًجب ؤلاظخًىاء نً بذًل الُٓاط هزا  ت التي حهذ نلى ؤظغ ُْاط منها الخٙلُت الخاٍس ؤلاظخمشاٍس

ُت  .لطالح بذًل الُٓمت العْى

ت مجمىنت مً ؤلانخباساث واإلابادا التي ال جٙىن ٖزلٚ نىذ إَتراغالخطُُت،ٗىن  ًشجبـ بُشغُت ؤلاظخمشاٍس

ُت لألضٛى يير  اإلايشإة ما ولذث لخمىث وجطُى بل لدعخمش إلى نمش يير مدذود،ٖخجاهل ألاظهاس العْى

ت ؤما نىذ إَتراع  اإلاخذاولت خُثإجها لم ًخم إْخىاءها أليشاع بُهها، وهزه إظدىادا إلى َشغُت ؤلاظخمشاٍس

 ٛ ُت إلاثل هزه ألاضى . جطُُت اإلايشإة َُجب ألاخز باألظهاس العْى

 عالكة الحدكيم املباضبي بجودة معلومات اللوائم املالية: اململبح الثاوي

جودة املعلومات املباضبية في اللوائم املالية ألاخصائصها : اململلل الاألاو 

 :مفهوم جودة املعلومات املباضبية .1

ذ الجىدة بإجها جشجبـ ببرهامج  الجىدة ما نَش ٖمطؿلح ًٓطذبها ؾبُهت الش يء ودسحت ضالخُخه، ٖو

ٔ الحذ مً الهُىب في  ًخػمً الدشذًذ نلى اإلاخشحاث النهابُت لىكام اإلاهلىماث اإلاداظبُت نً ؾٍش

بها اإلاهلىماث  ألاداء ووغو الش يء اإلاشاد جدُٓٓه إظدىادا إلى الخطابظ الشبِعُت التي ًجب ؤن جدعم

اإلاداظبُت اإلاُُذة، ٖما ؤن هزه الخطابظ ظٍى جٙىن راث َابذة ٖبيرة لٙل مً اإلاعؤولين نً 

وغو اإلاهاًير اإلاىاظبت، ٖزلٚ اإلاعؤولين نً الٓىابم اإلاالُت في جُُٓم هىنُت اإلاهلىماث التي جيخج مً 

لخُُٓم  (asobat)جؿبُٔ الؿّش وألاظالُب اإلاداظبُت ألهذاَها ومً ؤهم الطُاث التي ؤْشتها دساظت 

اإلاالبمت الٓابلُت للخدُٓٔ الخدشس مً الخديز الٓابلُت للُٓاط : مذي حىدة اإلاهلىماث اإلاداظبُت هي

. 1ال٘مي

ٖما حهٍش الجىدة هي مذي ْذسة نلى اظخخذام اإلاهلىماث في مجاٛ الخيبؤ، ومذي مالبمت اإلاهلىماث للهذٍ 

ش والٓىابم اإلاالُت والزي ٌه٘غ ؾبُهت اإلاىكمت  .2مً الحطٛى نليها، َالجىدة هي الىحه الشُاٍ للخٓاٍس

 :خصائص جودة املعلومات املباضبية .2

 :3ًمً٘ جدذًذ الخطابظ نلى الىدى الخالي

ًمً٘ جدُٓٔ اإلاالبمت مً خالٛ جدُٓٔ الخإزير اإلاباشش الظخخذام اإلاهلىماث نلى اجخار  :املالئمة . ؤ

ٗان الٓشاس اإلاخخز نلى ؤظاط ًٙىن ؤٖثر سشذا مً الٓشاس  مً٘ وضِ اإلاهلىماث باإلاالبمت إرا  الٓشاس، ٍو

 :اإلاخخز بذوجها وحعدىذ اإلاالبمت نلى زالر دنابم هي

ُذ اإلاهلىمت - بل ؤن جُٓذ ُْمتها:الخْى  .ًٓطذ بزلٚ ؤن جٙىن مخاخت إلاخخز الٓشاس نىذ الؿلب ْو
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م والخصحُذ ؤي ًجب ؤن جٙىن ضالحت :الخًزًت اله٘عُت  - ًٓطذ بزلٚ ْذسة اإلاهلىماث نلى الخٍٓى

خُت  .لالظخخذام في جُُٓم ألانماٛ الخاٍس

ًٓطذ بزلٚ ؤن جٙىن اإلاهلىماث ضالحت ومُُذة نىذ اظخخذامها في جُُٓم همارج الخيبؤ :الٓذسة نلى الخيبؤ

. باألخذار الاْخطادًت ْطيرة ألاحل

 الثلة في املعلومات ألاإمكاهية الاعحماد عليها . ب

ت والهامت وؤجها يير مخديزة في نشع الحٓابٔ ؤو  جخدٓٔ الثٓت بخلى اإلاهلىماث اإلاعخخذمت مً ألاخؿاء الجىهٍش

 .الكىاهش وألاوشؿت الاْخطادًت، ؤي ؤجها جمثل بطذّ اإلاىغىم الزي جدىاوله وبما ًجهلها ضالحت لالظخخذام

اللابلة للملارهة  . ت

ًٓطذ بزلٚ ْابلُت اإلاهلىماث اإلاداظبُت إلحشاء اإلآاسهاث بين ألاوشؿت اإلاخمازلت مً حهت، ومً نام ألخش مً 

 .حهت ؤخشي، ختى ًمً٘ الح٘م مً خالٛ جلٚ اإلآاسهاث نلى ؤهمُت ماخٓٓه ججاه ألاخش ؤو مً ظىت ألخشي 

الثملات اليطبي مً فترة سمىية ألخزى  . ث

ًٓطذ بزلٚ الثباث في الُٓاط ونشع اإلاهلىماث اإلاداظبُت مً َترة صمىُت ألخشي، بما ًمً٘ مً إجمام نملُت 

ٓت ؤو ظُاظت مهىُت هالُت، وال ٌهني رلٚ الثباث في إجبام ؾٍش  .اإلآاسهت بُ٘اءة َو

مطاهمة الحدكيم في ثبطين جودة اللوائم املالية : اململلل الثاوي

ٗاهذ نلُه في  :أهمية ثدكيم اللوائم املالية .1 خىا الحالي ؤٖثر إلحاخا مما  باجذ الحاحت للخذُْٔ في ْو

ابت في اإلاؤظعاث الاْخطادًت، ٖما ؤن الٓىابم اإلاالُت حهخبر إخذي   لحاحت هكام الْش
ً
العابٔ هكشا

اري بانخباسها الىظُلت التي ًخم مً خاللها جىضُل اإلاهلىماث إلى  آلالُاث الهامت في الهُٙل الْش

ً  .1اإلاعدثمٍش

 :ً٘مً دوس الخذُْٔ اإلاداظبي في ما ًلي

 ابت الذاخلُت ُت ومطذاُْت الٓىابم اإلاالُت وصٍادة َهالُت هكام الْش ادة مىزْى  .ٍص

  ُت والشُاَُت في ْىابمها اإلاالُت مما ًىه٘غ ش اإلاىزْى ٗاث مً خالٛ جَى ادة الٓذساث الخىاَعُت للشش ٍص

ُٓت ت الدعٍى  .ؤزشه نلى بشامج خُؼ الخٙلُت والاسجٓاء بجىدة اإلاىخجاث وصٍادة خطت الشٖش

  ادة زٓت اإلاخهاملين بالبىسضت مما ٌه٘غ ؤزشه نلى اسجُام حجم الخذاٛو وؤظهاس ألاظهم  .ٍص

  ابت ومطذاُْت بي لثٓت اإلاإمىس الُاخظ في بِئت الْش بُت نىذ الخداظب الػٍش جدُٓٔ مضاًا غٍش

ش والٓىابم اإلاالُت  الخٓاٍس

  حىدة الٓىابم اإلاالُت مً حىدة نملُت الخذُْٔ في مهلىماتها ومذي الالتزام بخؿبُٔ اإلاهاًير والؿّش

 .اإلاداظبُت اإلاخهاٍس نليها
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 :دألار الحدكيم في ثبطين جودة املعلومة املباضبية .2

 : 1ٌعاهم الخذُْٔ في جدعين اإلاهلىماث اإلاداظبُت ورلٚ مً خالٛ

ٌعاهم الخذُْٔ الذاخلي في اٖدشاٍ ما ْذ ًىحذ في الذَاجش والسجالث مً ؤخؿاء مخهمذة ؤو يير  -

 مخهمذة وبالخالي الحطٛى نلى مهلىمت مداظبُت خالُت مً ألاخؿاء

ٌعاهم في جذُْٔ البُاهاث وبالخالي الحطٛى نلى مهلىمت مداظبُت ًمً٘ الانخماد نليها في اجداد  -

 .الٓشاس

 .ٌهمل نلى الخدٓٔ مً صحت اإلاهلىماث والبُاهاث اإلاعخخذمت في اإلاؤظعت -

 هاما  -
ً
هخبر هزا دوسا ٌهمل الخذُْٔ الذاخلي في خماًت اإلاؤظعت مً نملُاث الخالنب والاخخُاٛ َو

 خطىضا وؤن اإلاذْٔ الخاسجي اإلاعخٓبل ال ٌعخؿُو اٖدشاٍ حمُو خاالث الًش والخالنب في 
ً
وسبِعا

 لهذم جىاحذه بطىسة دابمت في اإلاؤظعت وانخماده نلى الهُىاث ؤلاخطابُت بذال 
ً
الٓىابم اإلاالُت هكشا

مً الُدظ الٙامل وبالخالي ؤضبذ اإلاذْٔ الذاخلي هى مً ٌعخؿُو ؤن ًدمي اإلاؤظعت التي ٌهملبها 

مً نملُاث الخالنب باألضٛى وؤهه لِغ هىإ مً ؤْذس مىه نلى رلٚ وبالخالي الحطٛى نلى 

 .مهلىماث راث مطذاُْت لألؾشاٍ الذاخلُت ؤو الخاسحُت

ابت الذاخلُت في اإلاؤظعت، مذي جدُٓٔ ؤهذاَها  - ٌهمل نلى َدظ وجُُٓم مذي ظالمت هكام الْش

. والتي مً بُنها دْت اإلاهلىماث اإلاداظبُت التي ًىجيها الىكام اإلاداظبي في اإلاؤظعت

ز)عالكة أبعاد الحدكيم املباضبي  .3  :بجودة معلومات اللوائم املالية (الفبص، الحبليم، الحلٍز

 :ًشجبـ جدلُل دوس اإلاداظبي في جدعين حىدة مهلىماث الٓىابم اإلاالُت بخدلُل دوس ٗل مً

بها، ؤي :الفبص املباضبي -1 هى الخإٖذ مً صحت ُْاط الهملُاث التي جم حسجُلها وجدلُلها وجبٍى

َدظ الُٓاط اإلاداظبي هى الُٓاط ال٘مي والىٓذي لألخذار الاْخطادًت الخاضت بيشاؽ اإلاؤظعت 

َهى ؤلالُت لخُُٓم اإلاهاًير والؿّش والبُاهاث اإلاداظبُت مً حهت ومطذاُْت اإلاهلىماث اإلآذمت مً 

 مالبمت اإلاهلىماث، ْابلُت الُدظ، نذم الخديز :2حهت ؤخشي وجخمثل هزه اإلاهاًير في الهىاضش الخالُت

 .في الدسجُل، ْابلُت الُٓاط ال٘مي

ٖخهبير ظلُم (اإلاالبمت الحُاد)إمٙاهُت الح٘م نلى مذي ضالخُت الٓىابم اإلاالُت:الحبليم املباضبي -2

 .3لىخابج ألانماٛ خالٛ َترة مهُىت

ز -3 ش م٘خىب ًٓذم إلاعخخذمي الٓىابم :(إلابالغ)الحلٍز بلىسة هخابج الُدظ والخدُٓٔ وإزباتها بخٍٓش

ت مذي شُاَُت ومىغىنُت الٓىابم اإلاالُت  .اإلاالُت َهملُت الخدُٓٔ جٓىدها إلى مهَش

 

                                                           
1
مت اإلاؤظعاث في جدُٓٔ حىدة اإلاهلىماث اإلاداظبُت، لىُل شهادة ماحِعتر، ْعم نلىم إْخطادًت ،ٗلُت الهلىم   اع، إظهاماث خٖى  صالس ي ٍس

ت الهلىم الدعُير، حامهت ْاضذي مشباح، وسْلت، ،  .44،ص2010/2009ؤلاْخطادًت والخجاٍس
2
 21، ص 2011سؤَذ ظالمت مدمىد وؤخشون، نلم جذُْٔ الحعاباث، داس اإلاعير، نمان، ألاسدن، ،  

3
 316، ص 2007نبذ الُخاح الصحً وؤخمذ نبُذ وؤخشون، ؤظغ اإلاشاحهت الخاسحُت، اإلا٘خب الجامعي الحذًث، مطش،   



 الفصل الثاني                                                           مدخل نظري للقوائم المالية
 

42 
 

ز مدكم الحطابات ملاًيظ: اململلل الثالح  :مطحوى جودة ألاموثوكية اللوائم املالية مً خالو ثلاٍر

ت بمثابت اإلاىخج النهاةي لهملُت الخذُْٔ وؤداة ؤو وظُلت  ش مذْٔ الحعاباث نً الٓىابم اإلاالُت العىٍى ٌهخبر جٍٓش

الاجطاٛ والتي ًمً٘ مً خاللها ؤن ًٓىم اإلاذْٔ بخىضُل هخابج َدطه وجُُٓمه لألدلت والٓشابً وسؤًه الُني 

ض اإلاالي في جهاًت العىت وهخابج  والٓشابً وسؤًه الُني اإلاداًذ نً صحت وظالمت نشع الٓىابم اإلاالُت للمٖش

. ألانماٛ

ش نلى يشاس  باإلغاَت إلى ؤهه ًخهين نلى اإلاذْٔ الخؿّش إلى مجمىنت مً الهىاضش ؤو الػىابـ إلادخىي الخٍٓش

الانخماد نلى اإلابادا اإلاداظبُت في إنذاد الٓىابم اإلاالُت ، الالتزام والثباث في جؿبُٓها ، باإلغاَت إلى جإُٖذه 

ش مذْٔ الحعاباث ؤن ًإخز  ت مً نذمه ًمً٘ لخٍٓش ٗاَت اإلاهلىماث الجىهٍش نلى اخخىاء الٓىابم اإلاالُت نلى 

نذة ضىس جخخلِ َُما بُنها باخخالٍ سؤًه اإلاشهىن بذوسه بمدخىي الٓىابم اإلاالُت ، ًمً٘ جىغُذ ؤهىام 

ش التي ٌهذها اإلاذْٔ في الشٙل الخالي  :الخٓاٍس
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 :الخالصة

ير اإلاهلىماث خٛى  نلى غىء ما جٓذم في هزا الُطل وعخيخج ؤن الٓىابم اإلاالُت لها دوس ٖبير في جَى

ض اإلاالي وألاداء والخًيراث للمؤظعت،ٖما ؤجها مُُذة للمعخخذمين اإلاخىىنين في ضىو الٓشاساث ؤلاْخطادًت،  اإلاٖش

 .ٗاَت إخخُاحاث هؤالء اإلاعخخذمين وبإْل جٙلُت مم٘ىت إغاَت إلى ؤجها حًؿي

ش، مو  مما ٌعخلضم نلى مذْٔ الحعاباث إبذاء سؤي َني مداًذ بئنخباسه مخخططا وهضحها مخمثال في جٍٓش

غشوسة إًطاٛ هزا ألاخير إلى معخخذمي اإلاهلىماث ألامش الزي ًترجب نىه جدُٓٔ حىدة الٓىابم اإلاالُت مً 

 .حهت واإلاعانذة نلى إجخار الٓشاساث مً حهت ؤخشي 

 



 
 

 

 الفصل الثالث

دراصت ميداهيت بمكخب 

 محافظ الحضاباث
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جمهيد  

فه،  طىلىم في هرا اإلابدث بالخؼسق إلى مىخب مدل الدزاطت واإلاخمثل في مىخب مدافظ الحظاباث مً زالٌ حػٍس

 وجلدًم هييله الخىظيمي، والخدماث التي ًلىم بها

 

 جلدًم املكخب محل الدراصت امليداهيت:  ألاو  املطلب

بً كادة ػيب والًت مظخغاهم وكد 14    إن مىخب مدافظ الحظاباث مدل الدزاطت اإلايداهيت مخىاحد شازع زكم 

خمخؼ صاخبه باالغخماد الخالي2010شاٌو وشاػه طىت   : ٍو

 الصادز غً اإلاصف الىػني 22/06/2004اإلاؤزر في 08 /91مدافظ خظاباث ومداطب مػخمد وفلا لللاهىن زكم  -

للخبراء اإلاداطبين ومدافظي الحظاباث واإلاداطبين اإلاػخمدًً بالجصابس، ًلىم بدظدًد مبلغ الاشتران الظىىي 

. لدي الغسفت الىػىيت إلادافظي الحظاباث وهىا ًصبذ مسجال في حدٌو الغسفت الىػىيتدج 12000.00: اإلالدز ب

لدمها لصبابىه هي ذاث حىدة غاليت هما      ًخميز اإلاىخب بالجدًت والاهظباغ والالتزام في الخدماث التي كدمها ٍو

كام صاخب اإلاىخب بالتربص اإلايداوي لدي زبيع اإلاصف الىػني للخبراء اإلاداطبين وفيما ًلي هبين جلدًم الهييل 

: الخىظيمي إلاىخب مدافظ الحظاباث

. مخطط مكخب محافظ الحضاباث: 02الشكل ركم 

 

 

 مىخب مظاغد مدافظ الحظاباث

 

 مىخب مػلىماث ألازشيف

 

    ملفاث مداطبيت وماليت الخاصت بالصبابً

مً إغداد الؼالبت :اإلاصدز

 

 مىخب مدافظ الحظاباث
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الخدماث التي ًلوم بها املكخب :الثاوي املطلب

: إن اإلاىخب ًيشؽ في ميدان اإلاداطبي واإلاالي بديث ًلىم

  إن مىخب اإلاداطبت مجهص بىطابل ؤلاغالم آلالي، خىاطيب مصودة ببرهامج للمداطبت((logiciel de 

Comptabilitéبسامج أزسي مثل (Execl.Word) مىً لبرهامج اإلاداطبت أن ًظم غد ملفاث، ما ٌظمذ ٍو

ين همؤطظاث، كد ًيىن   بمظً مداطبت غدة أأخاا ػبػيين واإلادامي، والصيدلي، وأأخاا مػىٍى

داث الجبابيت ملف  الصبىن ملاٌو أشغاٌ غمىميت، مؤطظت هلل، مصىؼ إهخاجي، جاحس حملت، والخصٍس

ت، وإغداد اإلايزاهياث الخخاميت واللىابم اإلااليت  .الشهٍس

  ت هما ًلىم بػمليت اإلاساكبت اللاهىهيت اإلاظخللت، وذلً باإلدالء بشهادجه غلى صحت الحظاباث الظىٍى

س مجلع الادازة الخاا بالدظيير وذلً دون الخدزل في الدظيير  .والخدلم مً اإلاػلىماث اإلاػؼاة في جلٍس

حػريف الشركت : الثالث املطلب

" ،xوطؼ مدافظ الحظاباث جدذ جصسفىا اإلالف الخاا بشسهت ذاث مظؤوليت مددودة  

، خظب الػلد اللاهىوي 4/03/2010، مىر  دج90.000.000 :، ًبلغ زأض مالها10/11/2003: جم جأطيظها في

ىين ول طاهم بمبلغ مػين  .جخيىن مً شٍس

  مهمت محافظ الحضاباث

ًخمخؼ مدافظ الحظاباث باالطخلالليت الخامت دازل الشسهت، خيث ًمازض وشاػه جدذ طلؼخه، بػد اجفاق 

مجلع ؤلادازة غلى حػييىه، ًلىم اإلاجلع بئزطاٌ زطالت ػلب حػين مدافظ الحظاباث، الكتراح غليه غمل 

؛ 3مدافظ الحظاباث إلادة  يخظس مىه اللبٌى  طىىاث كابلت للخجدًد مسة واخدة، ٍو

بػدها ًلىم مدافظ الحظاباث بالسد غل السطالت إما باللبٌى أو السفع، وفي خالت اللبٌى ال ٌظخؼيؼ الخىكف أو 

 طىىاث، إال إذا خدر ش يء مفاجئ أو غابم ٌػيم مهمخه؛ 3الاوسحاب مً الػمل كبل 
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إغداد جلرير محافظ الحضاباث : ملطلب الرابؼا

مرحوم محمد غالء الدًً 

محافظ حضاباث 

 طريم بً كادة طيب 14ركم 

مضخغاهم 

 045.42.75.57: الفاكط/ الهاجف

إلى الضيد املدًر                          

" x"الشركت ذاث مضؤألاليت محدألادة

 صيدي غثمان صيادة                

 

جلرير غلم ملحافظ الحضاباث : املوطوع

: طادة

س الػام غً مدافظت الحظاباث، في فترة  ؛ 31/12/2014 إلى 01/01/2014      هدشسف بأن هسطل لً الخلٍس

س؛    جم جىفير طىابؼىا وفلا لللىاغد وؤلاحساءاث الػادًت اإلاخػللت بمػاًير الخلٍس

م الػيىت؛  جم جسؼيؽ ملف اإلاساكبت لدًىا في بػع ألاخيان مً زالٌ صيغت اإلاسح، وأخياها غً ػٍس

ولهرا الغسض هىد أن وشير بأهىا جدذ جصسفىم اليامل ألًت مػلىماث التي ًمىىىم أن حظأٌ غلى مدخىي هرا 

س الػام؛  الخلٍس

.        جلبلىا، الظادة، حػبير غً التزامىا وامل الاغخباز

 13/06/2015: أغددث في

مدافظ الحظاباث 

: غرض الشركت _ 2

: الدضميت

" الشسهت حظمى شسهت ذاث مظؤوليت مددودةX ، جلؼ ملابل طىق الجملت طيدي غثمان صيادة مظخغاهم،"

.  دج90.000.00لسأطماٌ احخماعي، كدزه 

:  الىظام  صاس ي

  ً10/11/2003غلد الخىزيم م 

 إوشاء الشسهت ذ م م”X“. دج10.000.00: ، لسأض ماٌ احخماعي ب
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  ً13/02/2008غلد الخىزيم م 

حػدًل اإلاىطىع الاحخماعي 

  ً04/03/2010غلد الخىزيم م 

ادة في زأض اإلااٌ الاحخماعي إلى  .  دج، حػدًل اإلاىطىع الاحخماعي90.000.000ٍش

رأش املاو الاحخماعي 

 خصت احخماغيت بمبلغ 488.000 دج، ميىن مً 90.000.000: زأض اإلااٌ الاحخماعي لشسهت ذ م م ًخم جلييمه ب

: دج للىخدة، مىشغت غلى اإلاظاهمين هما هى مفصل1000

غدد الحصص أصماء املضاهمين 

الاحخماغيت 

" رأش املاو الاحخماعي " دج"الليمت الاصميت 

" دج

 A 79.000 1000 79.000.000املضاهم 

 B 11000 1000 11.000.000املضاهم 

 90.000.000 1000 90.000املجموع 

: غىوان امللر الاحخماعي

 ملابل طىق الجملت طيدي غثمان صيادة مظخغاهم

 

 

جحليل الحركاث الرئيضيت املحاصبيت ألااملاليت _  (1.3

البياهاث املحاصبيت ألااملاليت للهياكل  صاصيت للشركت  _  (1.1.3

غمليت جدكيم الشركت _ (2.1.3

املالحظاث املضخيخجت _ (3.1.3

  2014املصادكت غلى حضاباث الاحخماغيت للضىت املاليت _  (2.3

 2014جحليل الحركاث الرئيضيت املحاصبيت ألااملاليت للضىت املاليت _ (1.3

البياهاث املحاصبيت ألااملاليت للهياكل  صاصيت للشركت  _  (1.1.3

جلرير املصادكت غلى حضاباث الشركت _ 3  
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، بشيل جسؼيؼي غلى 31/12/2014البياهاث اإلاداطبيت واإلااليت للهياول ألاطاطيت للشسهت ذم م ، جىكفذ في 

: الىدى الخالي

 مليزاهيت املحاصبيت ا

:  اإلايزاهيت اإلاداطبيت لسجالث الشسهت، حسجل في أصىلها وزصىمها في اإلاػلىماث أدهاه

 

 

 هديجت الضىت املاليت 

ت للىديجت الػادًت كبل الظسابب للظىت اإلااليت هما ًلي :  جيىن الىديجت الجبابيت للظىت اإلااليت مظاٍو

 

 

  الىديجت الصافيت للضىت املاليت

بت غلى أزباح الشسواث التي جبلغ   دج، الىديجت الػادًت كبل الظسابب للظىت 6.346.090,00بػد زصم الظٍس

.  دج18.532.799,00:  دج، الىديجت اإلاداطبيت للظىت اإلااليت ًلدز ب24.878.889,00: اإلااليت اإلالدزة ب

غمليت جدكيم الشركت _ (2.1.3

" جخم غمليت مساكبت خظاباث الشسهت ذم م  X :، غلى الىدى الخالي31/12/2014، في الفترة  "

  جددًث اإلالف الدابم 

 فخذ ملف الػمل الخاا بالظىت اإلااليت 

في نهاًت الػمل، للخدلم الري ٌغؼي حميؼ البياهاث اإلااليت إلالف الػمل الري جم فخده، مً الظسوزي جلدًم 

. مالخظاث مسخلفت طىاء في الشيل أو اإلاظمىن 

املالحظاث التي املضخيخجت _ (3.1.3

  مالخظاث غلى الشيل

: الخىظيم وحهاش السكابت الدازلي_ 1

  دج838.307.269,00= خصوم = أصوو 

 24.878.889,00= الىديجت الػادًت كبل الظرائب 

 دج
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ص هظام  ججدز ؤلاشازة إلى أهه مً أحل جدظين إدازة الشسهت، ًجب غلى ؤلادازة اغخماد دليل ؤلاحساءاث الدظيير لخػٍص

السكابت الدازليت؛ 

لت التي حػمل بها الحظاباث وهرلً دليل  إحساءاث الدظيير ًجب أن حظدىد إلى زؼت الحظاباث الدازليت بالؼٍس

. ومبادا اإلاداطبت وفم للىظام اإلاداطبي واإلاالي

  مالخظاث غلى اإلاظمىن 

هره اإلاسخلت، فئهىا هلدم لىم البياهاث أدهاه، خظب البىد السبيس ي في اإلايزاهيت وحدٌو خظاب الىخابج، وفم لإلػاز 

، بشأن هظام 07/11، اإلاخػلم بخؼبيم كاهىن 26/07/2008اإلاداطبي اإلاىصىا غليه في أخيام اإلاسطىم في 

. اإلاداطبت اإلااليت

 كخلت  مواو الخاصت 

 :، مفصلت غلى الىدى الخالي31/12/2014لشسهت ذم م ، مغللت في  إن خلىق اإلاظاهمين اإلادزحت في اإلايزاهيت

السصيد اإلابالغ الدظميت زكم الحظاب 

زصيد دابً  90.000.000,00زأض اإلااٌ الصادز  101000

زصيد دابً  3.102.994,57اخخياػي كاهىوي  106100

زصيد دابً  58.956.907,08جسخيل مً حدًد  112000

زصيد دابً  18.532.799,00الىديجت الصافيت للظىت  120000

زصيد دابً  170.592.701,65 اإلاجمىع 

: وجظهس دزاطدىا وجدليل هره الحظاباث، مً حاهبىا اإلاالخظاث الخالي

  مظاهماث الشسواء (101500)الحظاب ،

ً، غلى الىدى اإلاىصىا غليه في  ًجب أن جيىن مفصلت في الػدًد الحظاباث الفسغيت، وفلا إلاظاهمت ول شٍس

. الىظام ألاطاس ي للشسهت
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  كخلت  صوو غير الجاريت

ت لشسهت ذ م م، ًخم جسؼيؼها  : ، غلى الىدى الخالي31/12/2014هخلت غير ألاصٌى الجاٍز

زكم  الدظميت اإلابالغ ؤلاهخالن الليمت الصافيت

 الحظاب

 204000 بسمجياث ؤلاغالم آلالي 125.000,00 125.000,00 _

7.169.840,60 _ 716.9840,60 MSB أزاض ي 211000 

10.560.000,00 _ 10.560.000,00 MASRA  أزاض ي 21101 

246.865.043,79 181.460.504,49 428.325.548,38 MSB 213100 بىاءاث 

148.518.590,08 37.447.337,25 185.965.927,33 MASRA  بىاءاث 213200 

 215100 مػداث وأدواث 245.557.884,50 224.469.554,86 21.088.329,64

 188200 مػداث الىلل  28.918.302,22 28.918.302,24 _ ــ0,02

 188300 مػداث مىخب 5.126.840,24 4.461.805,13 565.035,11

 218400 التهيئت والترهيب 462.730,00 314.882,50 147.847,50

 218500 مسافم احخماغيت 2.033.640,60 1.347.406,22 686.234,38

 221000 أزاض ي ممىىح امخياشها 7.244.815,50 _ 7.244.815,50

91.885.319,36 _ 91.885.919,36 MASRA الخثبيخاث الجازي إهجاشها 232001 

الدظبيلاث والحظاباث غً  7.244.815,50 _ 7.244.815,50

 ػلبياث الخثبيخاث 

238100 

 261000 طىداث الفسوع اإلاىدظبت 27.280.162,20 _ 27.280.162,20

 27510 الظماهاث اإلادفىغت 1.640.089,04 _ 1.640.089,04

 138000 اإلاىخجاث وألاغباء ألازسي اإلاؤحلت 9.756.934,05 _ 9.756.934,05

 اإلاجمىع ـ  1.059.297.849,52 478.544.792,79 580.753.056,73

ت جىشف مً حاهبىا مالخظاث الخاليت : دزاطت وجدليل خظاباث مسخلفت مً ألاصٌى غير الجاٍز
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 الجرد   غملياث

جب الاخخفاؾ بملفها باطخمساز،   في نهاًت ول طىت ماليت جظؼ الشسواث حسد شامل ومفصل للخثبيخاث الػيييت، ٍو

طيددد الجسد وحهت ألاصٌى التي جمخلىها الشسهت،فظال غً جلً اإلاملىهت بشيل كاهىوي وحظخغلها الشسواث 

. ألازسي في اإلاجمىغت

  كخلت املخسألاهاث

:  مفصلت غلى الىدى الخالي31/12/2014هخلت اإلاسصون التي جظهس في اإلايزاهيت مغللت غىد 

 زكم الحظاب الدظميت (دج)اإلابالغ 

 310000 مسصوهاث اإلاىاد ألاوليت الخام 5.367.129,00

 310001  اإلادظًاإلاسصون 1.337.944,56

 31002 مسصون الخيىغ 9.300,00

 326001  ولغ50حغليفاث أهياض  872.859,45

 326002  ولغ25حغليفاث أهياض  145.212,14

 326003  ولغ01حغليفاث أهياض  151829,60

 326004  ولغ10حغليفاث أهياض  712.404,00

 326005 حغليفاث  5.400311,82

 اإلاجمىع  13.996.990,77

 

: مسة أزسي، هىد وشير بأن الىيان في التزام ب

لخين اإلاػخمدجين التي ًديدها الىظام اإلاداطبي واإلاالي  - لت حسد اإلاسصون اإلاػخمدة بين الؼٍس جددًد ػٍس

. (الجسد الدابم، الجسد اإلاخىاوب)

(FIFO/ CMP) _ لت زصد جدفلاث اإلاسصون  جددًد ػٍس

لت إحساءاث إلاػالجت الفسوق في اإلاسصون - . جددًد ػٍس
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كخلت املضخحلاث ألاالوظائف املماثلت 

، غلى الىدى 31/12/2014ًخم بيان الرمم اإلادًىت والاطخسداماث، الظاهسة في اإلايزاهيت لشسهت ذ م م، اإلاغللت غىد 

: الخالي

 زكم الحظاب الدظميت اإلابالغ

 41100 الصبابً  20.723.867,00

 409121 309/137مىزدون مدًىىن  505.452,08

 409130 الدظبيلاث واإلادفىغاث غلى الحظاب مسصون 113.700,60

 409160 الدظبيلاث واإلادفىغاث غلى الحظاب زدماث 309.137,24

 409400 الدظبيلاث واإلادفىغاث 1.750.000,00

67.032.999,09 GISB à MSB  شسواء الحظاباث 455200 

19.800.000,00 " B شسواء الحظاباث " 455210 

ت 124.000.000,00  445220 شسواث الحظاباث الجاٍز

 467700 خظاباث أزسي دابىت 200.000,00

_ زطم كيمت مظافت كابلت للخصم غلى الظلؼ  8.181793,42

زدماث 

455660 

 اإلاجمىع  242.616.949,43

: إن غملياث اإلاساكبت غلى مظخىي هرا لػىىان جىشف مً حاهبن اإلاالخظاث الخاليت

ت زصيد خظاب السطم غلى الليمت اإلاظافت طلؼ - بي   "445660" زدماث خظاب / حظٍى ، مؼ آزس غابد طٍس

 " G50. 2014، للظىت اإلااليت "

، 31/12/2014اإلاػسوض في " الحظاب الجازي للشسواء" 455مً لظسوزي أن هرهس بالخفصيل خظاب  -

ً، هما هى مىصىا غليه  زصيد مدًً، في الػدًد مً الحظاباث الفسغيت اغخمادا غلى مظاهمت ول شٍس

 .في الىظام ألطاس ي للشسهت
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الىلدًت  _ 5

:  دج، مفصل غلى الىدى الخالي940.271,00، حػىع زصيد مدًً، الري ًبلغ 31/12/2014ألامىاٌ اإلاخاخت في 

 ركم الحضاب الدضميت املبالغ

78.770,86 BNA 1 ًخظاب البى 512200 

549.586,15 BNA 2 ًخظاب البى 512201 

 542046 الصىدوق  344.904,78

 542000 اغخماداث البىً 32.990,93_   

  املجموع 940.271,00

 

: إن غملياث مساكبت غلى مظخىي هرا الػىىان جىشف لىا غً اإلاالخظاث الخاليت

ت اإلاصسفيت _  ًجب جددًث بياهاث الدظٍى

. في نهاًت الظىت اإلااليت البد مً جىكيف الصىدوق، ووطؼ مدظس وبيان الخسوج الىلدي_ 

 

الخصوم الجاريت  _ 6

ت للشسهت ذ م م، ًالخظ في  : ، زصيد دابً، مفصل هما ًلي31/12/2014إن الخصىم الجاٍز

 زكم الحظاب الدظميت اإلابالغ

 401300 مىزدو اإلاسصوهاث 22.482.041,25

 401600 مىزدو الخدماث 44.659.609,45

 404000 مىزدو الخثيخاث 88.291.475,37

/ مىزدو الفىاجير التي لم جصل إلى أصحابها 864.082,70

 مسصوهاث

408300 

/ مىزدو الفىاجير التي لم جصل إلى أصحابها 12.805.909,78

 زدماث

408600 

 444 الظسابب 7.859.436,00

  دًىن أزسي  214.164.445,00

50.605.465,10 BEA 1 ًبى 512100 

1.782.102,09 BEA 2ً512200 بى 

 519000 اإلاظاهماث اإلاصسفيت 224.200.000,00

. الظىابؽ التي جخم غلى مظخىي هرا الػىىان ال جىشف مً حاهبىا غً أي مالخظاث مهمت
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  2014املصادكت غلى حضاباث الاحخماعي للضىت املاليت _  (2.3

، مً ػسف مدافظت 2014     غبد الخدليلاث ومساكبت اإلاؤطظت والاشساف غلى اللىابم اإلااليت للظىت اإلااليت 

لت مىهجيت، وأخياها  الحظاباث، التي جخم وفم للػىاًت الىاحبت الػادًت أي مؼابلت لللاهىن، وفي غع ألاخيان ػٍس

غلى شيل الػيىاث، اطخثىاء اإلاالخظاث والخدفظاث اإلاروىزة أغاله، ال جخظمً ػابؼ اكصاء، ًمىىىا في زأًىا أن 

، وأن مجمىع ألاصٌى ٌظاوي مجمىع الخصىم غىد 31/12/2014وظخيخج أن خظاباث شسهت ذ م م، جىكفذ في 

.  ، صادكت ومىظمت وأغؼذ صىزة صادكت غً وطػيت الشسهتدج838.307.269,00: مبلغ

 

 26/05/2015: أغدث في

 محافظ الحضاباث

الخحليلاث الخاصت _ 4

، جحدًد مػاًير جلارير 24/06/2013، جوكفذ في (07الفصل )جلرير خاص غً إحراءاث الركاة الداخليت _ (1.4

محافظ الحضاباث 

 أحور 05جلرير خاص غلى املبلغ إلاحمالي ألغلى _  (2.4

جلرير خاص حوو الامخيازاث الخاصت املمىوحت للمضخخدمين _  (3.4

 جلرير خاص شأن الخحلم مً صدق املػلوماث الواردة في جلرير الدضيير_  (4.4

 صىواث  خيرة للضىت املاليت 05مػيار خاص حوو جطور هديجت _  (5.4

. ( مً اللاهون الخجاري 589املادة )جلرير خاص غلى صافي أصوو الشركت _  (6.4
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، جحدًد مػاًير جلارير 24/06/2013، جوكفذ في (07الفصل )جلرير خاص غً إحراءاث الركاة الداخليت _ (1.4

محافظ الحضاباث 

س خٌى إحساءاث السكابت الدازليت ومً ذلً ال ًمىً الخػبير غً زأًىا فيه .       الشسهت لم جلدم لىا أي جلٍس

 26/05/2015: أغدث في

 محافظ الحضاباث

 أحور 05جلرير خاص غلى املبلغ إلاحمالي ألغلى _  (2.4

 أحىز في الشسهت، لم ًلدمىا لىا أي وزيلت ًمىىىا الخػيير غً زأًىا 05وفيما ًخػلم ألاحىز اإلاسصصت ألفظل 

. بشأنها

 26/05/2015: أغدث في

محافظ الحضاباث 

جلرير خاص حوو الامخيازاث الخاصت املمىوحت للمضخخدمين _  (3.4

س الخاا خٌى اإلاصاًا الخاصت اإلامىىخت للمظخسدمين، فئن الشسهت لم جلدم لىا أي وزيلت  أما اليظبت للخلٍس

ًمىىىا الخػبير غً السأي غنها 

 26/05/2015: أغدث في

محافظ الحضاباث 

جلرير خاص شأن الخحلم مً صدق املػلوماث الواردة في جلرير الدضيير _  (4.4

س الدظيير في زأًىا، وطؼ خالت الشسهت د م م ووشاػها في الفترة  ، هما 31/12/2014 إلى 01/01/2014مدخىي جلٍس

 31/12/2014ًظهس في اللىابم اإلااليت اإلاىتهيت في 

 26/05/2015: أغدث في

محافظ الحضاباث 

 صىواث  خيرة للضىت املاليت 05مػيار خاص حوو جطور هديجت _  (5.4

 طىىاث اإلااطيت 05هدشسف أن هلفذ اهدباهىم إلى هخابج شسهت ذاث مظؤوليت مددودة، زالٌ 
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 الدضميت الضىت املاليت املبالغ

 الىديجت الصافيت 2010 

 الىديجت الصافيت 2011 

 الىديجت الصافيت 2012 7.090.262,00

 الىديجت الصافيت 2013 12.132.602,00

 الىديجت الصافيت 2014 18.532.799,00

 26/05/2015: أغدث في

محافظ الحضاباث 

. ( مً اللاهون الخجاري 589املادة )جلرير خاص غلى صافي أصوو الشركت _  (6.4

 زصيد إًجابي مً 31/12/2014مً اللاهىن الخجازي، فئن أصٌى الشسهت ذ م م ًلدم في " 589"وفلا للمادة 

: الخالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دج + 170.592.701,00= ألاصٌى الصافيت   
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 الخالصت 

ووان الهدف مً جؼبيم ما جم الخىصل له في , للد زصص هرا الفصل للجاهب الخؼبيلي مً دزاطدىا 

.  وصحت فسطياث الدزاطت التي جم وطػها  , الجاهب الىظسي وازخباز مدي جؼابم مؼ الىاكؼ الػملي

مىً جلخيص اهم الىخابج اإلاخىصل لها في هرا الفصل والخالي  : ٍو

 ؛حىدة الخدكيم اإلاداطبي مً حىدة اللىابم اإلااليت -

س  - ادة اللدزة غلى جىصيل اإلاػلىماث اإلاداطبيت وهرا مً زالٌ إغداد جلٍس ٌػمل الخدكيم اإلاداطبي غلى ٍش

نهاةي للمدافظ واللري ًدخىي غلى مػلىماث جخظمنها اللىابم اإلااليت والري حظخسدم في غمليت اجساذ 

 .اللسازاث طىاء ألاػساف الدازليت او الخازحيت للمؤطظت 
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 مىضىع  جىاولت هره الدزاست مىضىع دوز التدقيق املداسبي في جدسين حىدة القىائم املاليت و ٌػتب

املداسبي مً املىاضيؼ التي هالت اهتمام الكثير مً الباخثين و املهىيين في مجال جدقيق الحساباث و  التدقيق

التدليل املالي خيث أن القىائم املاليت حاءث خدمت الختياحاث ألاطساف املتػاملت مؼ املؤسست و جقييم 

 .ة للمؤسست وشاطها ،و جمثل القىائم املاليت الطىزة الحقيقي

مً خالل مػالجت إشكاليت البدث التي جدوز خىل مدي مساهمت التدقيق املداسبي في جدسين حىدة 

ادة بمىجىقيت و مطداقيت املػلىمت  القىائم املاليت ، جم التىضل إلى أن التدقيق املداسبي له دوز في ٍش

املداسبيت و هرا ما جىفسه مختلف أغمال التدقيق سىاء الداخلي أو الخازجي ،غير ان التدقيق الخازجي 

مطداقيت القىائم املاليت في املؤسساث الاقتطادًت في ظل جمتؼ املدقق  للحساباث ًمثل ضمان أأكر خىل 

 .  الخازجي باالستقالليت و الحياد في السأي

ين و فطل جطبيقي  لإلملام بديثياث املىضىع الري جم جىاوله مً خالل جالث فطىل ،فطلين هظٍس

 : ًمكً جلخيظ هتائج الدزاست ، بالشكل التالي وغليه

الفرضيات  اختبار

 و التي جىظ غلى  جىفس القىائم املاليت مػلىماث مداسبت ًمكً الاغتماد غليها في إغداد: الفسضيت ألاولى 

س مدقق الحساباث الخازجي  س مدافظ الحساباث، وقد جم إجباث هره الفسضيت مً خالل جدليل جقاٍز جقاٍز

مدقق الحساباث قدم زأي فني مداًد مً خالل دزاست و جدقيق حميؼ القىائم املاليت ،وفي ألاخيرة  فىحدها أن

س أإجباث الفسضيت خيث استيتجىا  جم التىضل إلى هه ًمكً الاغتماد غلى مدتىي القىائم املاليت في إغداد جقاٍز

 . الخازجي مدقق الحساباث

التدقيق و جدليل القىائم املاليت ٌساغد غلى اجخاذ قسازاث " و التي جىظ غلى :الفسضيت الثاهيت 

 . التىضل إلجباتها وذلك بػد القيام بتدقيق و جدليل غىاضس القىائم املاليت جم اقتطادًت

 التدقيق املداسبي الخازجي ٌساهم في جدسين هىغيت املػلىماث" و التي جىظ غلى أن : الفسضيت الثالثت 

. جم التىضل إلجباتها مً خالل دزاست و جدليل خساباث القىائم املاليت للشسأت " املداسبيت بالقىائم املاليت 

نتائج الدراسة 

 . ٌساغد التدقيق و التدليل ملػلىماث القىائم املاليت في اجخاذ القسازاث الاقتطادًت .1

 فػاليت التدقيق املداسبي في اأتشاف أخطاء في القىائم و خاالث التالغب و الغش .2

 . للتدقيق املداسبي دوز هام في مطداقيت و مىجىقيت املػلىماث في القىائم املاليت .3
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 جتفق املفاهيم املاليت و املداسبيت غلى فػاليت التدقيق املداسبي في جدسين حىدة مػلىماث .4

  القىائم

واملخالفاث التي  جسجكص حىدة القىائم املاليت غلى دزحت اأتشاف مدقق الحساباث الخازجي لألخطاء .5

س غنها  . جىحد بالقىائم املاليت و التقٍس

 التوصيات

بػد جىاول مىضىع التدقيق املداسبي و دوزه في جدسين حىدة القائم املاليت الري 

الهامت ، سىاء في الجاهب الىظسي او التطبيقي مً هرا البدث ،  ٌػتكر مً أهم املىاضيؼ

الفسضياث ًمكً اقتراح حملت مً  و إجباث صحت وبػد استخالص هتائج البدث

 : التىضياث

إغداد سجل ًدتىي غلى حميؼ خاالث املخالفاث و الاخطاء التي واحهتها املؤسست في السىىاث  .1

 .السابقت 

س مدافظ الحساباث في  .2  نهاًت السىت املاليت ال ًكفي الأتشاف كل ألاخطاء و مىاطً أن جقٍس

ب الػاحل مدقق داخلي غلى  الضػف ، فػليه ًجب غلى مدًس الشسأت أن ًكرمج و ًضؼ في القٍس

 . مستىي الشسأت ختى ًقلل مً فسص التالغب

 ًجب جىسيؼ مسؤوليت مدافظ الحساباث الخاضت باأتشاف الغش ، بهدف جمكين مستخدمي .3

 القىائم املاليت مً الثقت في آزائهم غً مطداقيت و غدالت هره القىائم في التػبير غً املساأص املالي

 . للمؤسست الاقتطادًت و هتائج أغمالهم

س النهائي للمساحػين .4  .ضسوزة الاهتمام بالتىضياث و الاقتراخاث التي جتدزج ضمً التقٍس

 : آفاق الدراسة

 :إن مىضىع التدقيق املداسبي ًبقى مفتىخا لدزاساث أخسي ًمكً أن هقترح بػض الدزاساث

 . أهميت التدقيق املداسبي في ضىؼ القسازاث -1

 . دوز التدقيق املداسبي في خىأمت الشسكاث -2

. دوز التدقيق املداسبي في جدسين املػلىمت املداسبيت -3
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امللخص 

خاولىا مً خالٌ هزا البدذ إظخخالص دوس الخذكيم املداظبي في جدعين حىدة اللىائم املاليت ، وملػالجت 

ورلً خالٌ , املىضىع إغخمذها غلى غيىت مً جلاسيش مدافظ الحعاباث التي جخضمً سأًه خٌى جذكيم اللىائم املاليت 

   .(2014 )فترة 

إظخخذمىا أداحي امللابلت الشخصيت و املعدىذاث بهذف الخىصل إلى فهم أوضح إلشياليت ما مذي معاهمت 

ق املداظبي في جدعين حىدة اللىائم املاليت  ؟ باإلغخماد غلى دساظت خالت وإظدىادا للىخائج املخىصل إليها هجذ يالخذق

أن الخذكيم املداظبي له دوس في صيادة مىثىكيت ومصذاكيت املػلىمت املداظبيت وهزا ماًىفشه الخذكيم الذاخلي أو 

. الخاسجي ؾير أن الخذكيم الخاسجي ًمثل ضمان أهبر خٌى مصذاكيت اللىائم املاليت  

 الكلمات املفتاحية

 الخذكيم املداظبي ، حىدة اللىائم املاليت ، جلشيش مدافظ الحعاباث ، املؤظعت 

Résumé 

Nous  avons tenté, dans  cette  recherche,  de  mettre  à  jour le  rôle  de l’expertise comptable dans 

l’amélioration des états financiers, et afin de traiter le sujet nous nous sommes appuyés sur un 

échantillon de rapports émanant du commissaire  aux  comptes  comprenant  son  appréciation  

des  états  financiers relatif à l’exercice de 2012. 

Nous nous sommes appuyer à la fois sur l’entretien et les documents comme outils de recherche 

dans le but de parvenir à une meilleure appréhension de la problématique s’énonçant dans les 

termes suivants : dans quelle mesure l’expertise comptable contribue-t-elle à l’amélioration des 

états financiers?  

Sur la base de l’étude de cas et des résultats auxquels nous sommes parvenus, nous pouvons 

déduire que l’expertise comptable permet d’accroître la fiabilité et la crédibilité des données 

comptables par le biais des audits interne et externe bien que l’audit externe assure davantage de 

crédibilité aux états financiers. 

Mots clés 

Expertise comptable – qualité des états financiers – rapport du commissaire aux comptes - 

entreprise                                                                                                      


