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عزوجل الذي انعم علينا بنعمة العلم ووفقنا فيما وصلنا اليه و كان عونا لنا في بلوغ ثمرة العلم   حمداهلل
ثم جزيل الشكر لمن قدم لنا يد العون باسلوب او باخر و اخص بالذكر استاذة المشرفة زعرور نعيمة  

والى اللجنة الموقرة االستاذ تومي ميلود و االستاذة صورية كحول                                       
كما نتقدم بجزيل الشكر الى جميع موظفي بنك الف الحة و التنمية الريفية                                     

 وشكر الجزيل لكل اساتذة قسم العلوم المحاسبية  
 

صالة وسالم "تهادوا تحابوا" ما اجمل ان نهدي اغلى ما لدينا الى االشخاص الذين احاطونا    ق ال عليه
 بحبهم و عطفهم علينا و رافقونا بدعمهم  

 
من علمني اسس الحياة و الثقة بالنفس و احسن تربيتي على اصول الدين و الصدق الى ما كان    الى

 صديقي ابي العزيز "احمدمنوبي" "السعيد لوهاني" 
الى من يشتهي اللسان نطق اسمها و ترف العين وحشتها و يحن الق لب الى سماع دعاءها امي الحبيبة  

 "اللهم اجعل والدينا من السبعون الف الذين يدخلون الجنة من دون حساب "
 و الى جميع االخوة و االخوات الذين رافقونا و شجعوا خطواتنا عندما غالبتها االيام                     

 لكم منا كل المحبة و االمتنان  
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 ةيبالعرب
هتدف هذه الدراسة إىل توضيح دور التدقيق املايل يف قياس جودة القوائم املالية، حيث يعترب جودة التدقيق املايل باملؤسسة 

دور حتليل القوائم املالية يف تقييم األداء املايل أن  يق اجلودة على مستوى القوائم مالية حيثقفعال ومن شانه أن يعزز من حت
للمؤسسات، فالقوائم املالية تتضمن معلومات كمية ونوعية متثل كما كبريا من البيانات احملاسبية اخلاصة بالفرتات املالية السابقة 

هم العمليات اليت تلجأ إليها املؤسسة كونه يوفر هلا معلومات مالية على أساسها يتم اختاذ واحلالية. ويعترب حتليل القوائم املالية من أ
ويف األخري تناولنا مهام مدقق  القرارات غري أن هذه املعلومة ال ميكن الثقة هبا إال إذا مت التأكد من صدقها من قبل جهة حمايدة،

زيادة ثقة  األمر إىلكمل الوجه وإعداد تقريرهم دون أخطاء مما يؤدي احلسابات والصفات اليت ختوهلم ملمارسة مهامهم على أ
. أن التدقيق املايل له دور هام يف التقييم و قياس جودة القوائم املالية  وذلك من خالل مسامهة املدقق يف مستخدمي القوائم املالية

ة باالظافة إىل استمراره بزيادة كفاءة وفعالية خدماته اليت متكن إعطاء املعلومات احملاسبية دقيقة وهذا راجع إىل استقالليته داخل املؤسس
 من حتسني يف القوائم املالية.

   :الكلمات المفتاحية
 مالية جودة قوائم مالي، قوائم مالية، تحليل مالي، تدقيق 

 
Abstract 

 

This study aims to clarify the role of financial audit in measuring the quality of financial 

statements, as the quality of the financial audit in the organization is effective and would 

enhance the achievement of quality at the level of financial statements, as the role of financial 

statement analysis in evaluating the financial performance of institutions, financial statements 

include quantitative and qualitative information It represents a large amount of accounting data 

for the previous and current financial periods. The analysis of the financial statements is one of 

the most important operations that the institution resorts to, as it provides it with financial 

information on the basis of which decisions are taken. However, this information cannot be 

trusted unless its veracity is ascertained by a neutral party. They perform their duties to the 

fullest and prepare their report without errors, which leads to an increase in the confidence of the 

users of the financial statements. The financial audit has an important role in evaluating and 

measuring the quality of the financial statements, through the auditor’s contribution to giving 

accurate accounting information, and this is due to his independence within the institution, in 

addition to his continuity of increasing the efficiency and effectiveness of his services, which 

enables improvement in the financial statements. 
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 المقدمة

 

 أ

وحدات االقتصادية لل اإلدارةيعترب التدقيق املايل من املواضيع اليت شكلت حيزا كبري يف اجلانب املايل و احملاسيب والذي يلعب دورا بارزا يف 
تزداد أمهيته كلما بالدولة و  األعمال، ختطيط املوارد والقرارات االقتصادية وهلا تأثري كبري يف جمتمع وتوجيه القرارات ،واملوارد اململوكة للمجتمع

التدقيق قد تصدرت قائمة اخلدمات الصادرة عن منظمة التجارة العاملية زادت معايري الشفافية للمؤسسات ومن هنا جند أن مهنة احملاسبة و 
 ،دة دعم الثقة يف القوائم املاليةيساعد التدقيق احملاسيب على زياو  داء املايل و االقتصادي وعصب احلياة للمؤسسات،رآة األباعتبارها م

 خماطر الغش و التالعب يف تلك القوائم املالية.و 
احملاسبية واملالية املعنية بالقوائم املالية بشكل عام القول بأنه البد إلدارة املؤسسات من السعي يف إتباع  األدبياتلقد أصبح من البديهي يف 

ل سياسة تستطيع من خالهلا إبراز الصورة املفضلة من قبلها عن هذه املؤسسة ولذلك تركز اإلدارة على إظهار القوائم املالية للمؤسسة بأفض
مة بالنسبة ملستخدمي املعلومات احملاسبية و الركيزة اليت على أساسها يتم احلكم على املؤسسة بالنجاح أو صورة ممكنة ألهنا تعترب مه

 الفشل حيث يبدو بأن تدقيق القوائم املالية حيقق الكثري من األهداف.
البد  نالقرارات كاختاذ الي و ط املستقبالتخطيعتماد عليها يف عمليات التنبؤ و مدى االئم املالية بالنسبة ملستخدميها و ونظرا ألمهية القوا

لإلدارة من إتباع الوسائل أو اإلجراءات اليت تسمح هلا بتحسني من جودهتا وعلى هذا األساس جاءت هذه الدراسة لتحاول معرفة مدى 
 .قدرة التدقيق املايل على املسامهة يف حتسني جودة القوائم املايل

 أوال: إشكالية الدراسة
 كيف يساهم التدقيق املايل يف حتليل القوائم املالية؟  تية:طرح اإلشكالية األ ميكن ومن خالل ما سبق

 فقد ارتأينا تقسيم التساؤل الرئيسي إىل أسئلة فرعية ميكن صياغتها كما يلي: املوضوعو حىت نتمكن من اإلحاطة بكل جوانب 
 ما املقصود بالتدقيق املايل؟ -1
  ؟القوائم املاليةما املقصود بتحليل  -2
 هل يهتم بنك الفالحة و التنمية الريفية بتحليل القوائم املالية؟ -3

 ثانيا : الدراسات السابقة
اسة لزعر حممد سامي، التحليل املايل للقوائم املالية وفق النظام املايل احملاسيب، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستري در  -1

 ، و لقد توصلت إىل النتائج التالية: 2112-2111اجلزائر، يف علوم التسيري، جامعة حممد منتوري قسنطينة،
األجنلوسكسوين، تفضيلها ملصلحة  أهم ما مييز املعايري الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية هو أهنا مستمدة من منوذج التوحيد احملاسيب -

  املستثمرين وإعطائها نظرة اقتصادية للمؤسسة،
واألطراف اخلارجية لغرض احلصول على  املالية هو أحد األدوات املهمة اليت ميكن استخدامها بواسطة اإلدارةإن التحليل املايل للقوائم  -

القرارات، عن طريق حتويل األرقام الظاهرة بالقوائم املالية من جمرد أرقام مطلقة بدون  معلومات ومؤشرات إضافية تساعد يف عملية ترشيد
 ،اهتأرقام هلا مدلوال أي دالالت إىل

ة يرجع إىل توزيعات االحتياطات خالل حتليل قائمة تغريات األموال اخلاصة توصلنا إىل أن تغري األموال اخلاصة خالل فرتة الدراس من -
 .ل و املسريين، و ضم نتيجة الدورةالنتائج على املسامهني و العماو 
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متطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم  ناملالية،مذكرة مقدمة كجزء ممىن احممد اجلودي دور تدقيق احملاسيب يف حتسنب جودة القوائم  -2
 توصلت إىل نتائج التالية: 2112-2112املالية و احملاسبية،بسكرة،اجلزائر،

الشيء الذي يزيد  اإلسراف كما تسعى أيضا إىل احلد من وهذا ما يزيد احلاجة إليها، األخطاءيعمل التدقيق اخلارجي على منع وتقليل  -
 من أرباح املؤسسة واحلفاظ عليها.

تمال كعلى صحة وا  عتماد على نظام الرقابة اخلارجية له دور كبري يف عملية تدقيق احلسابات ألنها توفر درجة من التأكداالكأن  - 
 للحكم على مدى فعالية النتائج اليت ستظهرها القوائم كأساسالبيانات احملاسبية واليت تأخذ  

 احملاسبية.
 تقرير نظيف. وإعدادماد على اجلرد يف هناية السنة له أثر كبري يف حتسني العمليات عتاال -
متطلبات نيل شهادة املاسر  نحسام الدين بوقرسول، ممارسات التدقيق املايل و عالقتها بتحليل القوائم املالية، مذكرة مقدمة كجزء م -3

 التالية:، توصلت إىل نتائج 2112-2112اكادميي، ام بواقي،جزائر، 
علومات، واليت ملا يئة صاحبةهلؤسسة أو املا اهبالواقع على معلومات تصف عمليات قامت  يف هي عملية تتماملايل عملية التدقيق  -
 صداقية ملعية والشرعية واو تخص  عن مستوي النمل رأي ايتا ومن هنا يأهاسب فيحملا اهسجل
 عملية التدقيق  يف اليت يركز عليها حمافظ احلسابات األولوياتأي مؤسسة من  يف تعد الرقابة الداخلية -
 ذات األطرافالقوائم املالية املصادق عليها من طرف حمافظ احلسابات ال ختدم مصاحل املؤسسة فقط بل تتعدي إىل كل  -

 العالقة 
Belaiboud, Mokhtar. (2005). Pratique de l audit. Berti Edetion . ALGER. Nos resultats sont: 

La protection et la sauvegarde du patrimoine de l’entreprise ; l’application des procédures et 

instruction de l’entreprise ; identifier et permettre la suppression des taches et travaux redondants, 

aussi que les erreurs de fonctionnement qui conduisent à des dépenses inutile. 

thomas, R. pobinson and others. (2009). international financial statement analysis. (j. w. inc, 

Éd.) USA, CFA institute, New jersey hoboken. 

The results obtained: 

The analysis of the financial statements is a very important process, even necessary for 

making right decisions. Information obtained from financial analysis, together with accounting, are 

the basis for making decisions, both internally and externally. From the analysis of financial 

statements, we can ascertain its financial condition and how it has operated during the periods for 

which the analysis is conducted and what are future trends in that enterprise 

 
 اولنا للموضوعني بعد استعراض جمموعة من الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع دراستنا توصلنا اىل أننا نتفق مع هذه الدراسات يف تن

التاليني: موضوع "التدقيق املايل" وموضوع "حتليل القوائم املالية" يف اجلانب النظري، وخنتلف معهم يف اإلطار الزماين واملكاين 
 2112وذلك باالعتماد على حتليل القوائم للفرتة املمتدة من سنة  2122/ 2121للدراسة امليدانية حيث كانت دراستنا يف سنة 

 لبنك الفالحة والتنمية الريفية بسكرة. 2112ة اىل سن
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 فرضيات الدراسةنموذج و ثالثا : 
 : نموذج الدراسة 20شكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالبتني المصدر :
 فرضيات الدراسة 
 لغرض اإلجابة على األسئلة السابقة املطروحة نعتمد على الفرضيات التالية : 

 .عدالة القوائم املالية وكفاءة املؤسسةى عن مدحول املعلومات املالية إلبداء الرأي  للقوائم املالية فح  عمليةالتدقيق املايل  -1
 .املعلومات احملاسبية إىل  لتوصلل يكون باستخدام النسب و املؤشرات  القوائم املاليةحتليل   -2
                                               هل يهتم بنك الفالحة و التنمية الريفية بتحليل القوائم املالية للكشف بالتعثر املايل.                                           -3     

 التموضع االيستمولوجي و منهجية الدراسة رابعا :
 سبة التموضع االيستمولوجي للباحث و للبحثبالن 

، تتعلق متثل موضوع دراستنا يف مسامهة التدقيق املايل يف حتليل قوائم مالية حيث أهنا تدرس ظاهرتني أساسيتني يف العلوم املالية و احملاسبية
حتليل قوائم مالية اليت تبسط عملية التدقيق باستخدام األوىل بالتدقيق املايل الذي يعرب عن فح  النتائج املالية للمؤسسة، و الثانية متثل 

النسب و املؤشرات للمؤسسة، ولدراسة تفاصيل هذه اإلشكالية ووصف وتفسري الظاهرتني و حتديد القواعد و القوانني اليت حتكم بينهما 
بالنموذج الذي يربز العالقة السببية فيما  قمنا باستخدام النموذج الوضعي )الواقعي، الوصفي( الذي ساعدنا على ترمجة هذا الفهم اخلاص
 بني عناصر الظاهرة، وإجراء الوصف و التحليل املوضوعي لعناصرها الظاهرة الختبار الفرضيات.

 :بالنسبة لمنهجية الدراسة 
لقد اعتمدنا يف دراستنا املنهج الوصفي الذي يعتمد على التحليل النظري واملسح املكتيب للحصول على املعلومات النظرية عن  -

 املوضوع من خالل ما مت استخالصه من الدراسات السابقة والكتب واملقاالت العلمية، اجملالت واملداخالت و اجلرائد الرمسية.
 وذلك باستخدامنا أسلوب دراسة حالة إسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي فقد حاولناأما فيما خي  اجلانب تطبيقي  -

حيث قمنا بفهم خمتلف جوانب  ملعرفة مسامهة تدقيق املايل و تأثريه على حتليل القوائم املالية ببنك الفالحة و التنمية الريفية
 ة و اإلدارية.االطالع على الوثائق والسجالت احملاسبياملوضوع من خالل 
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تحليل القوائم 
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 تصميم البحث خامسا:
 دف من وراء هذا البحث إىل:هن :الدراسة هدف  .1

 مسامهة التدقيق املايل يف حتليل القوئم املالية. -

 اجياد عالقة التدقيق املايل جبودة القوئم املالية.  -

 .ستقبليةم دراسات يف عليه االعتماد ميكن كمرجع مستقبال البحث هذا يؤخذ أن -
وصف لكل متغريات الدراسة املتمثلة يف التدقيق املايل والتحليل املايل للقوائم املالية وذلك لتحليل طبيعة العالقة  الدراسة:نوع  .0

 املوجودة بني املتغريات الدراسة.
 (.و هي غري خمططة )ميدانية التخطيط للدراسة: .0
 التنمية الريفية بنك الفالحة و متت هذه الدراسة ب :وحدة التحليل مجتمع الدراسة .7
 .2122 -2121حددت املدة الــزمنية للدراسة بسنة دراسة  كانت دراسة مقطعية والمدى الزمني:  .7

 أهمية الدراسة: سادسا 
 موضح عن مسامهة التدقيق املايل يف حتليل القوائم املالية  إطارهذه الدراسة تستمد أمهيتها من 

حتليل القوائم املالية نظرا لقلة الدراسات اليت اهتمت بدور متثل أمهية هذا املوضوع يف كونه يعاجل جانب مهم من احملاسبة وبالتحديد 
عمقا وذلك بتطبيق  أكثرالتدقيق املايل يف حتسني جودة القوائم املالية لذلك تساعد هذه الدراسة تشجع الباحثني على اجراء دراسات 

 االدوات واساليب اليت تعطي نتائج اكثر دقة للتسري اجليد يف التدقيق املايل جمموعة من 
 خطة مختصرة :سابعا

واختبار الفرضيات إرتئينا أن يكون تقسيم موضوع الدراسة إىل ثالث فصول  ملعاجلة إشكالية الدراسة ولإلجابة على التساؤالت املطروحة
مبادئ وأنواع التدقيق املايل و  ماهية التدقيق املايلثالث مباحث هي:  التطرق إىل فيه سيتم الذي النظري للتدقيق املايل إطارتتكون من 
تعريف القوائم  إىلو تطرقنا فيه  عالقة التدقيق املايل بتحليل القوائم املاليةل خصصناه الثاين الفصليف . اما معايري التدقيق املايل، وإجراءاته

بنك ال دراسة حالةومتثل فصل الثالث يف  عالقة التدقيق املايل جبودة القوائم املالية.، ملالية و حتليلها املايلأهداف القوائم ا، املالية و أمهيتها
حتليل و  عرض القوائم املالية يف بنك الفالحة و التنمية الريفية، مبؤسسة الدراسة فيةبطاقة تعريحيث قمنا بتقدمي  تنمية الريفيةالالفالحة و 

 .بنك الفالحة و التنمية الريفية املايل لقوائم مالية
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 : تمهيد
التدقيق املايل عدة تطورات متالحقة نتيجة اهداف متوخاة منها. و من جهة اخرى نتيجة البحث املستمر لتطوير هذه  شهد

االخرية من جانب النظري و ذلك لتلبية احتياجات الطالبني لتقارير يف مجيع امليادين باالضافة اىل توسيع مسؤوليات املدقق، 
يدة حيث تقوم على جمموعة من االجراءات و االدوات التاكد من مصداقية و عدالة التقارير فعالقة التدقيق بامليدان االكادميي وط

 :سنتناول يف هذا الفصلاملالية املعرب عنها يف شكل فين حمايد من قبل مهين مستقل حيث 

 التدقيق املايل ماهي المبحث األول:  -
 مبادئ وأنواع التدقيق املايل وإجراءاتهالمبحث الثاني:  -
 معايري التدقيق املايل المبحث الثالث: -
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 المبحث األول: ماهية التدقيق المالي 
أخذت مكانة مهمة بني املهن األخرى، وذلك بالتوازي مع التطور ايل من املهن اليت تطورت بسرعة و إن مهنة التدقيق امل

 لمؤسسات االقتصادية و املستخدمنيالنظم احملاسبية لاالقتصادي، ومع احلاجة املاسة ملهنة مستقلة تعمل على الربط بني خمرجات 
أهدافه، ويف ، مفهوم التدقيق املايل أمهية و هلذه املخرجات، و من خالل هذا املبحث سنتطرق إىل التطور التارخيي للتدقيق املايل

 األخري تناولنا مبادئ والتدقيق املايل وخصائصه.
 لي المطلب األول: التطور التاريخي للتدقيق الما

تستمد مهنة التدقيق املايل نشأهتا من حاجة اإلنسان لتحقق من صحة البيانات املالية اليت يعتمد عليها يف الختاذ قراراته، والتأكد 
 حتت من مطابقته تلك البيانات للواقع، مث اتسع نطاق التدقيق فشمل وحدات القطاع االقتصادي اخلاص مبؤسسات خمتلفة،

القيد املزدوج كما ورد يف التطور الذي حدث يف علم احملاسبة بإتباع نظام  بعد خصوصاLuca-Pacioliعنوان
)عبد اهلل خالد االمني،  مما ساعد يف تطور احملاسبة و التدقيق. Proportionalitasumm de arithmetcapoportioniموسوعة
 (12، صفحة 2112

يف بريطانيا و تطور الصناعة والتجارة والزيادة يف أنشطة املؤسسات و زيادة الفجوة بني املالكني   ومع ظهور الثورة الصناعية
واملؤسسة احملرتفة وتطور النظام الضرييب، فان اهلدف الرئيسي للتدقيق مل يتغري وهو اكتشاف الغش واخلطأ، ولكن التغيري املهم 

اف و الرغبة بوجود نظام حماسيب ألجل التأكد من دقة القوائم احملاسبية هو االعرت  1281الذي طرا خالل هذه الفرتة ولغاية 
ألجل منع واكتشاف اخلطأ، والتغيري األخر كان االعرتاف بوجود احلاجة لتدقيق القوائم احملاسبية من قبل شخ  مستقل و حمايد 

ىل تطوير مهنة التدقيق املايل وضرورة ، األمر الذي أدى إ1282وقد ن  على ذلك صراحة قانون املؤسسات االجنليزي لسنة 
 (13، صفحة 2118)التميمي، وجود أشخاص مؤهلني و مدربني للقيام هبذه املهمة.

إن التطورات املتالحقة للتدقيق كانت رهينة األهداف املتوخاة منه من جهة ومن جهة أخري كانت نتيجة البحث املستمر لتطوير  
والتغريات الكبرية اليت عرفتها حركة التجارة العاملية واالقتصاد العاملي بشكل  ىاجلانب النظري بغية جعلها تتماش عملية التدقيق من
)اشتوي، لك سنورد فيما يلي أهم املراحل التارخيية للتدقيق.ولذ املؤسسة االقتصادية على وجه اخلصوص، عام، واليت شهدهتا

 (11، صفحة 1228
  0722المرحلة األولى: الفترة من العصر القديم حتى سنة 

يف أوائل هذه الفرتة كانت احملاسبة تقتصر على سلطات الدولة واملؤسسات العائلية اليت كانت تتم خاصة جبرد املخزون السلعي، 
الدقة ومنع أي تالعب أو غش  إىلحيث تكون هذه العملية متكررة عدة مرات يف الفرتة الواحدة، واهلدف منها هو الوصول 

مارسة التدقيق عن طريق االستماع، أي استماع الشخ  الذي يقوم هبذه العملية للحسابات بالدفاتر.كما متيزت هذه الفرتة مب
اليت كانت تتلي عليه، واستعمال جتربته ملعرفة مدي دقة ما كان يسمعه، فهذه العملية كان يستعملها مالك األراضي حىت يراقبوا 

 أعمال فالحيهم.
    0072و 0722المرحلة الثانية: الفترة ما بين 

متيزت هذه الفرتة بالتمهيد للثورة الصناعية، ولعل ما ميكن استخالصه فعال من هذه األخرية هو انفصال املؤسسة عن إدارهتا وزيادة 
 احلاجة للمدققني. 
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كما مت تطبيق واستعمال نظرية القيد املزدوج يف النظام احملاسيب حىت ولو مل تكن بصورة متطورة كما هو مستعمل حاليا، وظهور 
 (2، صفحة 1222)القاضي و دحدوح، ؤسسات.نوع من الرقابة الداخلية على امل
  0027و 0072المرحلة الثالثة: الفترة ما بين 

التام ه هذه الفرتة خاصة بعد انطالق الثورة الصناعية يف اململكة املتحدة واالنفصال تإن النمو االقتصادي الكبري الذي شهد
والنهائي بني امللكية واإلدارة، وظهور احلاجة ملالكي املؤسسات ملن حيافظ على أمواهلم خاصة بعد ظهور قانون الشركات الربيطاين 

الذي أقر ضرورة استعمال مدققي احلسابات لتدقيق شركات املسامهة، فبعد كل هذه التطورات أصبح اجملال مفتوحا  1282
نشاط مهم ال يستهان به خاصة بعد تدعيمه بقوانني. أما بالنسبة ألهداف هذا التدقيق يف هناية هذه للتدقيق حىت يربز كمهنة و 

 الفرتة فيمكن اختصارها يف النقاط التالية:
 اكتشاف الغش والتالعب بالدفاتر والسجالت احملاسبية  - 
 اكتشاف األخطاء الفنية واألخطاء املتعلقة باملبادئ احملاسبية. - 

 وحتى اآلن   0027الرابعة: الفترة ما بين المرحلة 
ما ميكن مالحظته يف هذه الفرتة هو ظهور املؤسسات الكربى واالعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية من طرف املدقق اعتماد كبريا 

ة التدقيق، كما يف عملية التدقيق، وكذلك االعتماد على التدقيق االختباري، أي استخدام أسلوب العينات اإلحصائية يف عملي
أصبح اهلدف األساسي للتدقيق هو إبداء الرأي الفين احملايد حول القوائم املالية ومدى سالمتها يف متثيل املركز املايل للمؤسسة 

 والنتائج املسجلة.
وهي تشريعات  1212ومن ناحية التطور التارخيي يف العامل العريب فإن فلسطني والعراق كانتا لديهما تشريعات متقدمة منذ سنة 

 ،(12، صفحة 2118)التميمي، مستمدة من قانون الشركات الربيطاين، وهذه التشريعات تثبت حقوق وواجبات مدقق احلسابات
، وأصبحت مهنة 1282عندما استبدل بقانون املؤسسات العراقي  1282وقد ظل هذا القانون مطبقا يف العراق حىت عام 

ويف فلسطني بقي معمول به  (21، صفحة 2112)عبد اهلل خالد االمني، التدقيق خاضعة لقانون خاص ينظم الدخول يف هذه املهنة
إىل تطور مهنة التدقيق فيها، مث صدر قانون مزاولة مهنة  1218ويف األردن أدي قانون ضريبة الدخل سنة  1212 حىت عام

أدت كلها إىل  1228لسنة  82مث قانون ضريبة الدخل املعدل رقم  1228لسنة  32، القانون 1281سنة  11التدقيق رقم 
يف منطقة اخلليج العريب فقد مت تطبيق قانون الشركات اهلندي  (21، صفحة 2111)الوقاد و وديان، تطور مهنة التدقيق يف األردن.

املستمد من القانون اإلجنليزي ولغاية استقالل هذه األقطار، إذ أعطيت لقوانني املؤسسات فيها أمهية لتنظيم املهنة على األسس 
يا ولبنان واملغرب العريب، فإن املهمة نشأت وتطورت على األسس املطبقة يف فرنسا، واليت املطبقة يف البلدان املتقدمة، أما يف سور 

 (12، صفحة 2118)التميمي، مل تكون متطورة كما هي احلالة يف بريطانيا.
 المطلب الثاني: تعريف التدقيق المالي     

العديد من رواد الفكر احملاسيب واهليئات واجملالس املهنية، إال أهنا تصب يف نفس اهلدف، ومن أهم مت تعريف الدقيق املايل من قبل 
 تلك التعاريف نذكر:
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التدقيق هو "عبارة عن فح  أنظمة الرقابة الداخلية وللبيانات واملستندات واحلسابات والدفاتر اخلاصة باملؤسسة حيث يعترب 
د اخلروج برأي فين حمايد عن مدي داللة القوائم املالية عن الوضع املايل للمؤسسة يف هناية فرتة التدقيق فحصا انتقاديا منظما بقص

ويعرف كذلك التدقيق بأنه   (12، صفحة 2112)ابراهيم، زمنية معينة، ومدي تصويرها أعماهلا من ربح وخسارة عن تلك الفرتة".
خ  فين حمايد للدفاتر والسجالت واملستندات واحلصول علي األدلة والقرائن الالزمة إلبداء الرأي الفين "فح  منتظم من قبل ش

 (11، صفحة 2112)املطارنة، احملايد عن مدي عدالة القوائم املالية وكفاءة املؤسسة يف استغالل املوارد املتاحة لديها".
ج األنشطة واألحداث "عملية منظمة ومنهجية جلمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي، اليت تتعلق بنتائويعترب كذلك 
)وليم و لك لتحديد مدى التوافق والتطابق بني هذه النتائج واملعايري املقررة وتبليغ األطراف املعنية بنتائج التدقيق".االقتصادية ذ

 (28، صفحة 1222، امريسون
يعرف التدقيق أيضا أنه "مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف مهين يستعمل جمموعة من تقنيات املعلومات 
والتقييم بغية إصدار حكم معلل ومستقل، استنادا على معايري التقييم وتقدير مصداقية وفعالية النظام واإلجراءات املتعلقة 

 (Gerard & Lionet, 1996, p. 22)بالتنظيم".
وهو عبارة عن"عملية منظمة جلمع وتقييم أدلة وقرائن إثبات عن افرتاضات، بوقائع وأحداث اقتصادية بطريقة موضوعية، وذلك 

متاشيها مع املعايري احملدد، وإيصال نتيجة ذلك إىل األطراف املعنية )مستخدمي  ملعرفة مدي صحة هذه االفرتاضات ومدی
 (12، صفحة 2112)املسعد و اخلطيب، املعلومات(".

ملؤسسة أو اهليئة ومما سبق ميكن استنتاج أن عملية التدقيق املايل هي عملية تتم يف الواقع على معلومات تصف عمليات قامت مبا ا
صاحبة املعلومات، واليت سجلها احملاسب فيها ومن هنا يأيت رأي املتخص  عن مستوي النوعية والشرعية واملصداقية، اليت تتميز 

 مؤسسة.للضعية النتائج احلقيقية الواقعة هبا املعلومات يف الو 
املالية، وتتمثل هذه القيمة يف زيادة فعالية املعلومات كما جيب اإلشارة إىل أن عمل املدقق هدفه خلق قيمة مضافة للمعلومات 

املعنية وقيمتها اإلستعمالية، وتأثريها يف حتديد نتائج اإلجراءات والقرارات اليت يعتمد فيها املستعملون على هذه املعلومات وهذه 
 إتقانه لعمله، إذ المصلحة ىومدال ونزيها الفعالية للمعلومات تنتج عن الثقة اليت يضعها هؤالء يف املدقق العتباره متخصصا ومؤه

 .لتأثري علي حقيقة املعلومات املدروسة هلا
 أهمية وأهداف التدقيق المالي المطلب الثالث:

لدى التدقيق املايل أمهية بالغه للعديد من األطراف داخل املؤسسة وكذا صحة املعلومات املالية املوجودة يف القوائم املالية لبلوغ 
 املرجوة من هذه العمليةاألهداف 

 أمهية التدقيق املايل الفرع االول:
تعترب املراجعة وسيلة ال غاية، و هتدف هذه الوسيلة إىل خدمة عدة أطراف خارجية و داخلية، تستخدم القوائم املالية املدققة         

وتعتمدها يف احتاد قراراهتا و رسم سياستها، فاملراجعة كأداة رقابية تعترب األداة األساسية يف التحقيق من صحة البيانات احملاسبني 
 (33-32، الصفحات 2113)االلوسي، مدها مراجع احلسابات اخلارجي املستقل، و هذه اجلهات هي كما يلي:اليت يعت

سواء كان امللك فردا وشركاء أو مسامهني فان التقرير من طرف املراجع يعترب كاداه فعاله متكنه من  :مؤسسة.أصحاب ال0
 (33، صفحة 2113)االلوسي، املؤسسة.االطمئنان على سالمه االستثمار أمواهلم يف 



 طار النظري للتدقيق الماليإلا                       الفصل األول                    

 

6 

على البيانات احملاسبية اليت يتم اعتمادها من قبل مراجع احلسابات احملايدة واملستقلة مما  ؤسسةاملتعتمد إدارة  :مؤسسةالإدارة  .2
قد مارست أعماهلا بنجاح مما  ؤسسةامليزيد الثقة يف هذه البيانات كما يزيد درجه االعتماد عليها كما أهنا وسيله اإلثبات أن إدارة 

 دارة لفرتة أخرى وكذلك زيادة مكافتهتم.يؤدي إىل إعادة انتخاب وجتديد مدى أعضاء جملس اإل
 وتقدير حدود اإلسهام يف رأس ماهلا. ؤسسةاملوذلك للحكم على معادالت رحبيه  .المستثمرون:0 
: تقوم معظم املؤسسات بطلب احلصول على فروض من البنوك واملؤسسات املالية وقبل أن توافق هذه البنوك على منح .البنوك7 

وم بفح  وحتليل املركز املايل لتلك املؤسسات وذلك لضمان قدرة هذه املشاريع على سداد تلك العروض تلك القروض فإهنا تق
 (2، صفحة 2112)جربوع، من فوائدها يف مواعيد حمددة.

املؤسسات اليت يتم تداول ة تكون حسابات اهليئات نصه على ضرور  .الهيئات والمنظمات للتداول أوراق المالية:7 
 (31-33، الصفحات 2113)االلوسي، وسندهتا قد تتم مراجعتها. أسهمها

حيث يعتمد على القوائم املالية والتقرير مراجع احلسابات عند تقدمي توصيتهم لعمليهم  .المحللون الماليون واالقتصاديون:6
 وهنا موقعه من مراجع احلسابات.حنو أفضل اوجد حاله ك

الدولة على البيانات اليت تصدرها املؤسسات يف العديد من األغراض منها مراقبة  ةأجهز  تعتمد بعض .الجهات الحكومية:2
بتلك األعمال دون بيانات  النشاط االقتصادي أو رسم سياسات االقتصادية للدولة او فرض الضرائب وال ميكن للدولة للقيام

)جربوع، والعادل عليها. قيقا وإبداء الرأي الفين احملايدفحصا د حمايدة تقوم بفح  هذه البيانات ومعتمده من جهات موثوق
 (2، صفحة 2112

داقية هذه املصادر باعتبار القوائم املالية من املصادر واملراجع املهمة لبحوثهم وان مص .الباحثون والطلبة الدراسات العليا:0 
 كوهنا موقعه من مراجع احلسابات. اعلى يف حاله

 للتأكد من املقدرة احلالية واملستقبلية الضريبة للمنشئة على إيفاء بالتزاماهتا. .الدائنون:0 
ماليه  إشارة إىل اجلهات املشار إليها أعاله فانه هناك جهاز أخرى حتتاج إىل خدمات املراجع وجود قوائم .جهات أخرى:02

مدققة كشركاء التامني يف حاله تعويض اخلسائر وشركاء يف حاله انضمام شريك جديد والبائعني واملشرتين املؤسسة ما لتحديد 
 (31، صفحة 2113)االلوسي، قيمة أصوهلا والتزاماهتا وشهره احملل.

 اهداف التدقيق املايل  الفرع الثاني:
 ميكن تقسيم أهداف التدقيق إىل أهداف عامة وأهداف مرتبطة بالعمليات املالية وذالك كما يلي:   
 :األهداف العامة للتدقيق املايل-1

 (2-8، الصفحات 2111)عمريوش، للتدقيق املايل عدة أهداف ميكن حصرها فيما يلي:
التسجيل احملاسيب: من خالل إجراء عملية التدقيق يعمل املدقق على التحقق من أن املعاجل احملاسبية قد متت وفقا للمبادئ 1-1

احملاسبية املعمول هبا، وأن كل الوثائق املدعمة هلذا التسجيل موجودة فعال وأنا متعلقة بأصل األحداث املالية اليت وقعت، كأن 
 ول على معدات مكتب انطالقا من املستندات التالية: يسجل مثال احملاسب احلص
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 وصل الطلبية   -
 الفاتورة   -
 وصل استالم. -
التقييم والتخصي : يتعلق هذا اهلدف يف حتديد ما إذا كانت األصول وااللتزامات وحقوق املالك واإليرادات واملصروفات  1-2

ة، قد مت إدراجها ضمن القوائم املالية وفقا للقيم املناسبة اليت أنتجها النظام احملاسيب مثل تسجيل األصل الثابت وفق التكلفة التارخيي
قد مت ختصيصها على حنو مالئم على الفرتات احملاسبية من خالل االمتالك.يهدف التدقيق من خالل هذا البند وأن هذه التكلفة 

التثبيتات أو تقيم احملزونات مث ختصي  هذه  إىل ضرورة تقييم األحداث احملاسبية وفقا للطرق احملاسبية املعمول هبا كطرق إهتالك
 نسجام مع املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما.العملية يف احلسابات املعنية، وهذا باال

يعمل التدقيق يف هذا البند على التأكد من أن كل عناصر األصول هي ملك للمؤسسة وأن اخلصوم  احلقوق وااللتزامات:1-3
تزامات اليت على املؤسسة هي التزام عليها بتحديد ما إذ كانت احلقوق وااللتزامات املدرجة يف القوائم املالية هي فعال احلقوق واالل

 .يف تاريخ حمدد
العرض واإلفصاح: يقوم املدقق بتحديد ما إذا كانت مكونات القوائم املالية قد مت جتميعها أو فصلها ووصفها واإلفصاح  1-1

عنها بشكل مالئم، حيث يعترب عمل املدقق متهيدا لعرض القوائم املالية من طرف املؤسسة من خالل خمرجات النظام احملاسيب اليت 
قيقية للمؤسسة، من خالل االعتماد يف إعدادها على معايري املمارسة املهنية والتقيد باملبادئ يفرتض أن تعربعن الوضعية احل

احملاسبية وباالستناد على طرق تتالءم والواقع االقتصادي للمؤسسة، ولكي يتأكد ذلك يعمل املدقق على فح  العناصر السابقة 
 يقي لوضع معني داخل املؤسسة.ليثبت صحة اخلطوات اليت متت داخل النظام يف التمثيل احلق

إبداء رأي فين: يسعي املدقق من خالل عملية التدقيق إىل إبداء رأي فين حمايد حول مدي تعبري القوائم املالية اخلتامية 1-8
تطبيقية للمؤسسة عن املركز املايل احلقيقي هلا، ولكي يتسىن له ذلك ينبغي على هذا األخري يف إطار ما متليه األبعاد النظرية وال

 إلطار التدقيق والقيام بالفح  والتحقق من العناصر اآلتية: 
 التحقق من اإلجراءات والطرق املطبقة         - 
 مراقبة عناصر األصول   - 
 مراقبة عناصر اخلصوم      - 
 التأكد من التسجيل السليم للعمليات       - 
 اليت خت  السنوات السابقة       التأكد من التسجيل السليم لكل األعباء والنواتج  - 
 حماولة كشف أنواع الغش، والتالعب، واألخطاء    - 
 تقييم األداء داخل النظام واملؤسسة ككل   - 
 تقييم كل من األهداف واخلطط، اهليكل التنظيمي واألنظمة الرقابية. - 

 أهداف التدقيق المالي المرتبطة بالعمليات المالية: 0
، صفحة 2111)عبد السالم، باإلضافة إىل األهداف العامة للتدقيق فإنه يوجد أهداف أخرى متعلقة بالعمليات املالية، وتتمثل يف:

11) 
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يت حتدث يف يتعلق بتحديد ما إذا كانت العمليات املالية اليت حتدث فعال، حيث يعترب مثال إدراج املبيعات الالوجود: و0-0
 يومية املبيعات مربرا لوجودها وقد حدثت فعال.

خي  هذا حتديد ما إذا كانت كل العمليات املالية اليت حتدث فعال يف املؤسسة، واليت جيب تسجيلها يف دفاتر االكتمال: 2-0 
املعلومة أصبح من الضروري كذلك على اليومية قد سجلت فعال، ومبا أن االكتمال هو من بني أهم اخلاصيات الواجب توافرها يف 

 النظام احملاسيب توليد معلومات كاملة على كل األحداث اليت متت.
فمثال تظهر القوائم املالية معلومات حماسبية حول خمزون آخر املدة، لذا يقوم املدقق بالتحقق من أن هذه املعلومات كانت وفق 

املتعلقة باملخزون مت تسجيلها حماسبيا، ومل يلمسها أي حذف أو نسيان من معاجلة حماسبية سليمة ومفادها أن كل العمليات 
طرف احملاسب ليكون للمدقق احلجة على التأكيد بصحة املعلومات اليت يولدها النظام احملاسيب ومدي متثيلها للعنصر موضوع 

  التدقيق، ويعترب كل من هديف الوجود واالكتمال كهدفني متعارضني يف جمال التدقيق.
 القيم الصحيحة من أجل احلصول علىويعين يف التأكد من طرف املدقق بتسجيل العمليات املالية واحملاسبية وفق  الدقة:2-0

 معلومات حماسبية دقيقة وصادقة ميكن استخدامها بدون حتفظات من طرف اجلهات واألطراف املعنية.
املسجلة يف يومية املؤسسة علي حنو مالئم و بطريقة تساعد يقصد به مدى تصنيف وترتيب العمليات املالية  التبويب: 0-7

املدقق يف التعرف علها بسهولة عند إجراءه لعملية التدقيق وكذا سهولة قراءهتا من طرف مستخدمي القوائم املالية، فمثال إذا مت 
املؤسسة بالسيولة النقدية تصنيف عمليات الشراء اليت حدثت علي احلساب على أهنا مشرتيات نقدية سوف يعكس ذالك متتع 

 مما جيعل املوردين ال يرتددون يف متوينها باالحتياجات.
مبعىن ضرورة تسجيل العمليات املالية اليت حدثت يف املؤسسة وفق التاريخ الصحيح، أي يف التاريخ الذي حدثت التوقيت: 0-7

 .فيه مثل تسجيل املشرتيات يف تاريخ االستالم
يتعلق بدقة وإدراج املعلومات عن العمليات املالية اليت مت تسجيلها يف دفاتر اليومية إىل الدفاتر الفرعية الترحيل والتلخيص: 2-7 

ودفاتر األستاذ العام وتلخيصها على حنو مالئم، فإذا مت نقل جمموع يومية املبيعات إىل دفاتر األستاذ اخلاص باملشرتيات أو نقل 
 حة إىل ميزان املراجعة فيعد ذالك انتهاكا هلدف الرتحيل والتلخي .وإدراج هذا اجملموع بقيمته غري الصحي

يهدف التدقيق من خالل هذا البند إىل ضرورة تقييم األحداث احملاسبية وفقا للطرق احملاسبية املعمول مبا تطرق التقييم:  2-3
ة، وتسجيل من شراء األصل إضافة إىل ما امتالك االستثمارات أو تقييم احملزونات مث ختصي  هذه العملية يف احلسابات املعني

 سبق فإن االلتزام الصارم هبذا البند من شأنه أن يضمن اآليت:     
 تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش          -  
 االلتزام باملبادئ احملاسبية     - 
 ثبات الطرق احملاسبية.  - 
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 المبحث الثاني: مبادئ وأنواع التدقيق المالي وإجراءاته  
إن نظرية التدقيق تساعد على وصف وحتديد أو تشخي  قرارات املدقق الواجب اختاذها عند أداء مهمته, أي أن املدقق يعتمد 

لنظرية تكون جمموعة من على نظرية التدقيق عند اختاذ القرارات املتعلقة بكل خطوة من خطوات املراجعة و التحليل و هذه ا
 مبادئ وفروض وأنواع وإجراءات اليت سنتطرق إليها يف هذا املبحث.

 ب األول:مبادئ وفروض تدقيق المالي                                                          المطل
 .ل املؤسسةتدقيق املايل داخ ميكن حتديد هذه املبادئ من خالل جمموعتني وذلك لدعم تطور تطبيق

 الفرع أوال: مبادئ التدقيق المالي 
وبناء على ذلك فإن املبادئ العلمية  هناك جمموعتان من املبادئ العلمية للتدقيق، وترتبط بكل ركن من أركانه )التأكيد والتقرير( 

 (82-81، الصفحات 2118)مجعة، للمدقق ميكن تقدميها إىل:
 .مبادئ المرتبطة بركن التحقق )الفحص(:0      

 تتمثل مبادئ املرتبطة بركن التحقق فيما يلي:
ويعين هذا املبدأ املعرفة التامة بطبيعة إحداث املؤسسة آثارها الفعلية واحملتملة على كيان املؤسسة  مبدأ تكامل اإلدراك الرقابي: _

وعالقاهتا باألطراف األخرى من جهة، والوقوف على احتياجات األطراف املختلفة للمعلومات احملاسبية عن هذه اآلثار من جهة 
 أخرى.

ويعين هذا املبدأ أن يشمل مدى الفح  مجيع أهداف املؤسسة الرئيسية والفرعية مبدأ الشمولية في مدى فحص االختياري:  _
 وكذلك التقارير املالية املعدة بواسطة املؤسسة مع مراعاة األمهية النسبية هلذه األهداف و تلك التقارير.

صر التقرير الشخصي او ويشري هذا املبدأ إىل ضرورة اإلقالل إىل أقصى حد ممكن من عن مبدأ الموضوعية في الفحص: _
التمييز أثناء الفح  وذلك باالستناد إىل عدد كاف من األدلة اإلثبات اليت تؤيد رأي املدقق وتدعمه خصوصا جتاه العناصر 

 واملفردات اليت تعترب ذات أمهية كبرية نسبيا من تلك اليت يكون احتمال حدوث اخلطأ فيها أكرب من غريها.
ويشري هذا املبدأ إىل وجوب حتت مدى الكفاية اإلنسانية يف املؤسسة جبانب فح   نسانية:الكفاية اإل مبدأ فحص مدى _

تكوين الرأي الصحيح لدى مدقق عن إحداث املؤسسة، وهذه الكفاية هي مؤشر للمناخ  اإلنتاجية ملا هلا من أمهية يف الكفاية
 حتتويه املؤسسة من نظام القيادة والسلطة واحلوافز واالتصال واملشاركة. سلوكي للمؤسسة، وهذا مناخ تعبري عن ما

 .مبادئ المرتبطة بركن التقرير:2       
 تتمثل مبادئ املرتبطة بركن التقرير ما يلي: 

صورة صادقة يشري هذا املبدأ إىل األخذ بالعني االعتبار أن التقارير مدقق احلسابات تعترب أداة تنقل  مبدأ كفاية االتصال: _
وعادلة عن العمليات االقتصادية للمنشأة جلميع اجلهات املتعامل معها تبعثها على ثقتهم هبا، من اجل حتقيق األهداف املرجوة 

 من هذه التقارير.
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 تنفيذ أهداف املؤسسة ومدىيشري هذا املبدأ إىل مراعاة أن تكون حمتوياته تقرير املدقق اخلارجي توضح مدى مبدأ الفحص:  _
املبادئ واإلجراءات احملاسبية والتغيري فيها، وبن  هذا االفحاص على ضرورة إظهار نقاط الضعف يف أنظمة الرقابة  تطبيق

 الداخلية، املستندات والسجالت.
ين  هذا املبدأ إىل مراعاة أن تكون معنويات عناصر التقرير املدقق اخلارجي منصفة وعادلة جلميع اجلهات  مبدأ إنصاف: _
 رتبطة باملؤسسة، سواء األطراف الداخلية أو اخلارجية.امل
ويشري هذا املبدأ إىل مراعاة أن يشمل التقرير تفسريا واضحا لكل تصرف غري عادي يواجه به املدقق وان تبىن  مبدأ السببية: _

 حتفظاته على أسباب احلقيقية واملوضوعية
 فروض التدقيق المالي  الفرع الثاني:

إىل نتائج تساهم يف وضع إطار عامله لنظرية مدقق  جي نقطة البداية ألي تفكري منظم بغية التوصلمتثل فروض املدقق اخلار      
هي مبثابة األساس الذي ينطلق من الباحثون يف تطوير نظرية املدقق وتطوير األفكار العلمية اخلاصة باملهنة وبالتايل بقية العناصر 

 (18-18، الصفحات 2111/2112)شريقي، تمثلة يف املفاهيم املعايري األهداف واإلجراءات.النظرية املدقق امل
ني املؤسسة يقوم مدقق احلسابات بعمله كمدقق حلسابات فقط، وذلك وفقا ما تضعه االتفاقية املربمة ما ب.استقاللية المدقق: 0

هذه االتفاقية مبعايري التدقيق، على أن الواجب األساسي ملدقق احلسابات هو إبداء الرأي يف القوائم املالية واملدقق، على أن ختل 
 (28، صفحة 2112)جربوع، وأهنا متثل بصورة صادقة وعادلة الوضع املايل احلقيقي وتقدمي تقريره ملستخدمي تلك القوائم.

من املالحظ أن هذا الفرض مرتبط بوجود مهنة املدقق، فإذا مل تكن البيانات والقوائم املالية يانات المالية للفحص: .قابلية الب0
ه يعتمد على الربهان الذي طبيعة املدقق جعلتة، ويستمد هذا الفرد قوته من أن قابله للفح ، فال مربر إذا لوجود هذه املهن

ية البيانات املالية للفح  تستعمل على مد مدقق احلسابات بالربهان الضروري إلبداء ، ومن مث قابليستمد جذوره من املنطق
 (11، صفحة 2111)سليمان، الرأي يف مدى سالمتها.

يقوم مدقق احلسابات بعملية التدقيق باالفرتاض أن القوائم .القوائم المالية للفحص من األخطاء الغير العادية والتالعب: 3
املعلومات املالية املقدمة له خاليه من األخطاء غري العادية أو التالعب، ويف حالة عدم ثبات هذا الفرض فإن عمل املدقق يصبح 

عب يتطلب يف هذا املرفق تفصيلي لكافة البيانات وليس اختياري كما هو املفرتض، حيث انه وجود هذه األخطاء أو التال
 (81، صفحة 2118-2111)يعقوب، الفح  التفصيلي لكافة الدفاتر والسجالت حىت يتأكد من عدم وجود أخطاء.

 ابتعاد منهيم أي يؤدي إىل وجود يقوم نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من األسس واملفاسليم: . وجود نظام رقابة داخلي 7
احتمال حدوث اخلطأ، مما جيعل مدقق يقوم بعمله استنادا إىل وجود نظام الرقابة السليم، وال يعين ذلك عدم حدوث اخلطأ فإذا 

درجة أكرب من قبل إدارة املؤسسة ميكن االعتماد عليها بفعال فإن خمرجات نظام املعلومات توفر يف املؤسسة نظام رقابة سليم و 
 (21، صفحة 2118)مجعة، ظام الرقابة الداخلية يف أي املؤسسة.واملالك ويشمل ن

اسبة، جند إن هذا الفرض مستمد من أحد فروض احمل. ثبات حقائق الماضي في المستقبل ما لم يظهر تغيير في الظروف: 7
، وهذا يعين انه إذا اتضح للمدقق أن إدارة املؤسسة رشيدة يف تصرفاهتا وان الرقابة الداخلية السليمة، وهو فرض استمرار املؤسسة
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وإذا تبني للمدقق عكس ذلك أي إدارة املؤسسة متيل إىل التالعب، وان الرقابة  ،إن يستمر الوضع كذلك يف املستقبلفانه يفرتض 
 .منها يف الفرتات القادمة صبار ويكون يف حر يأخذ بعني االعت الداخلية ضعيفة، فإنه جيب أن

من خالل الواقع يتضح أن هناك تبادل املنفعة .عدم وجود تعارض حتمي بين محاكمة كل من المدقق الخارجية واإلدارة: 7
برأي مدقق اإلدارة املؤسسة تعتمد يف اختاذ معظم القرارات على املعلومات اليت ترتبط ؤسسة واملدقق احلسابات، بني ادارة امل

حسابات، وذلك ألمهيتها وفائدهتا لنجاح املؤسسة وتقدمها أي أهنا تستفيد من املعلومات اليت مت تدقيقها بدرجة أكرب من تلك 
 اليت مل يتم تدقيقها عند اختاذ قراراهتا.

 مطلب الثاني: انواع التدقيق الماليال
، 2118)حممد التهامي و صديقي، عدة اجتاهات سنتطرق هلا يف ما يلي: ميكن متييز بني خمتلف أنواع التدقيق املايل انطالقا من   

 (11-2الصفحات 
 : من حيث درجة اإللزام ألولالفرع  

 يقسم التدقيق املايل حسب هذا املؤشر إىل نوعان التدقيق مها:
القيام به، حيث ن  املشرع من خالل نصوصه على إلزامية تعيني حمافظ هو التدقيق الذي حيتم القانون التدقيق اإللزامي: -

احلسابات يقوم بالوظائف املنوطة له من خالل القانون املعمول به، وهذا بغية الوصول إىل األهداف املتوخاة من خالل التدقيق 
احلسابات يف قانون التأسيس بالنسبة  على ضرورة تعيني مندوب 812حيث ن  املشرع اجلزائري يف القانون التجاري ويف مادته 

 إىل مؤسسات املسامهة.
هو التدقيق الذي يتم دون درجة اإللزام وبطلب من أصحاب املؤسسة أو جملس اإلدارة، ففي املؤسسات : التدقيق االختياري-

بات بغية االطمئنان ذات املسؤولية احملدودة وذات الشخ  الوحيد يسعي أصحاهبا إىل طلب االستعانة خبدمات حمافظ احلسا
.                                      املايل على صحة املعلومات احملاسبية الناجتة عن نظام املعلومات احملاسبية وعن نتائج األعمال واملركز

 الفرع الثاني: من حيث حجم التدقيق
 (11، صفحة 2112)حممد ا.، وجند هنا نوعان من التدقيق املايل مها:

هو الذي خيول حمافظ احلسابات إطار غري حمدد للعمل الذي يؤديه وال تضع اإلدارة أية قيود على نطاق أو التدقيق الكامل:  -0
ية حمال العمل الذي يقوم به حمافظ احلسابات، وفيه يستخدم رأيه الشخصي يف حتديد درجة التفاصيل فيما يقوم به من عمل فعمل
التدقيق البد أن تتقيد مبعايري ومستويات املتعارف عليها، ويف ظل التصنيفات العديدة للمؤسسات وكرب حجم أصناف منها 
وبالتايل من الضروري أن تبين أسلوب العينة يف اختيار املفردات الذي يقوم به حمافظ احلسابات بفحصها مما يعكس على مجيع 

 تها اختباراته.املفردات ال على العينة اليت مشل
هو الذي يتضمن وضع قيود على نطاق أو جمال التدقيق حبيث يقتصر عمل حمافظ احلسابات على بعض  التدقيق الجزئي: -0 

العمليات دون غريها، حبيث خيتار قسما من أقسام املؤسسة ويقوم بتدقيقه من قوائم وسجالت حماسبية، لكن يف هذه احلالة فإنه 
ي فائي لقصر دراسته، فعند كتابته للتقرير يبدي رأيه حول ما قام بفحصه، ويستحسن يف هذا النوع من ال يستطيع اخلروج برأ

 التدقيق أن يكون هناك اتفاق أو عقد کتايب بني حمافظ احلسابات واملؤسسة وبني حدود وحمال التدقيق. 
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 الفرع الثالث: من حيث التوقيت
 عان مها: يقسم التدقيق املايل حسب هذا املؤشر إىل نو 

هو التدقيق الذي يتم على مدار السنة املالية وغالبا ما يتم وفقا لربنامج زمين حمدد مسبقا، مع ضرورة  التدقيق المستمر: -0
إجراء تدقيق آخر بعد إقفال احلسابات والدفاتر احملاسبية، وذلك بغية التحقق من التسويات النهائية الالزمة إلعداد القوائم املالية 

ظ احلسابات أو مساعديه على أن يؤثر يف الربنامج الذي أمته، وبذلك ميكن معرفة ما مت من اخلتامية، وينفذ الربنامج بواسطة حماف
 عمل أثناء التدقيق املستمر مبجرد اإلطالع على برنامج التدقيق. 

لي فيما لنوع مزايا تتجهو التدقيق الذي يتم بعد انتهاء السنة املالية وطلب تقدمي احلسابات، إال أن هذا االتدقيق النهائي:  -0
 يلي:
 صها حمافظ احلسابات إىل عمله دون أن يطالب بالدفاتر والوثائق اليت يفح انصراف -
 عدم استطاعة املوظفني إضافة أو حذف أي شيء من الدفاتر. -

 الفرع الرابع: من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق        
عتباره داخلي أو خارجي، وسنتطرق إليه  اع التدقيق املايل من خالل دد نو تعترب اهليئة اليت تقوم بعملية التدقيق مؤشر حي

 (11-13، الصفحات 2118)حممد ب.، كاآليت:
إن تعقد النشاطات وتنوعها يف املؤسسات وتضاعف أحجام هذه األخرية مما أدي إىل تضاعف املعلومات التدقيق الداخلي: -0

املالية اليت ينبغي إعدادها دوريا كان من األسباب املباشرة يف ظهور التدقيق الداخلي، إذ مع كرب احلجم وضخامة الوسائل البشرية 
العمليات واملعلومات املتدفقة واألخطاء واالحنرافات والتالعبات أحيانا، لذا البد من  املادية واملالية املستعملة يصعب التسيري وتكثر

خلية التدقيق الداخلي للمؤسسة أن يتبع أعضاءها للمديرية العامة مباشرة، لرتاقب مدى تطبيق حمتويات نظام الرقابة الداخلية 
)املكتوبة وغري املكتوبة( املعمول هبا، وكذا تعليمات اإلدارة، إن جمال  املتمثلة يف جمموعة القوانني الداخلية واإلجراءات وطرق العمل

تدخل التدقيق الداخلي قد توسع لدى املؤسسات الغربية إذ أصبح يغطي خمتلف الوظائف مبا وعليه فإن أهداف خلية املراقبة 
ن بقية املديريات اخلاضعة للمراقبة الداخلية هو التأكد الداخلية التابعة للمديرية العامة واليت تعترب قمة اهلرم التنظيمي، واملستقلة ع

 دوريا من أن النصوص املعمول هبا كافية.  
هو التدقيق الذي يتم بواسطة طرف من خارج املؤسسة حبيث يكون مستقل عن إدارهتا بغية فح  التدقيق الخارجي: -0 

لداخلية من أجل إبداء رأي فين حمايد حول صحة وصدق البيانات والسجالت احملاسبية والوقوف على تقييم نظام الرقابة ا
املعلومات احملاسبية الناجتة عن نظام املعلومات احملاسبية املولد هلا، وذلك إلعطائها املصداقية حىت تنال قبول والرضي لدي 

 مستعملي هذه املعلومات من األطراف اخلارجية اخلاصة. 
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 المطلب الثالث: إجراءات التدقيق المالي 
يقوم املدقق بتطبيق إجراءات حتليلية يف ثالث مراحل من عملية التدقيق، حيث انه يف كل مرحلة يهدف املدقق إىل حتقيق عدة 

 أهداف وفيما يلي سيتم عرض هذه املراحل:
 ة التدقيقالمرحلة األولى: استخدام اإلجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط لعملي

طبيعة وتوقيت القيام  ملية تدقيق لكي تساعده على حتديدويطبق املدقق اإلجراءات التحليلية يف هذه املرحلة التخطيطية لع
، صفحة 2112 )نصارجمدي و هبراين،باألعمال التدقيق اليت سوف ينفذها، ويهدف التطبيق اإلجراءات التحليلية يف هذه املرحلة إىل:

11) 
 .تفهم جمال اجلهة املراد التدقيق عليها وما هو النشاط الذي متارسه.1
 .تقدير قدرة اجلهة املراد التدقيق عليها على استمرار يف أداء أنشطتها.2
 .اكتشاف األخطاء املمكنة يف القوائم املالية للجهة املراد التدقيق عليها واإلشارة إليها يف التقرير.3
 تقليل االختبارات التفصيلية لألرصدة اليت مل يالحظ فيها وجود فروق حقيقية تستدعي اختاذ إجراء املعني.1

 (2112)دليل احملاسبة الكوييت، لتحقيق األهداف: املتداخلة التاليةويف هذه احلالة يعطي املدقق أمهية للمعلومات املالية والعالقات 

مبدقق بدراسة املبيعات واالجتاهات يف السنوات السابقة، احنراف املبيعات الفعلية عن املبيعات املقدرة وأسباب ذلك  يقوم -1
 احنراف، مث يقوم مبقارنة نتائج ما توصلت إليه دراسة للمبيعات مع حسابات املدينني.

إىل دراسة نسبة إمجايل الربح ومتوسط التكلفة املباعة، يدرس املدقق تكلفة املبيعات وحركة اجتاهاهتا يف سنوات سابقة، إضافة  -2
مث يقوم مبقارنة العالقة املتداخلة بني التكلفة املبيعات مع املخزون ويدرسها بشكل جيد، للتعرف على نقاط الضعف اليت ميكن أن 

 يكتشفها من خالل هذه املقارنة.
ق عليها والرتكيز على مدة هذه األرصدة، مث يقوم بدراسة حسابات يدرس املدقق تطور أرصدة العمالء عند اجلهة املراد تدقي -3

 املدينني، الديون املعدومة واملشكوك يف حتصيلها ومقارنتها مع نتائج دراسته لألرصدة العمالء.
 بدراسة الرصيد مكونات املخزون نسبة كل  مكون إىل إمجايل املخزون للسنوات السابقة، مث يقوم بدراسة معدل دوران -1

املخزون واملخصصات املكونة له، مث يعمل على ربط نتائج هذه الدراسات مع نتائج الدراسات حسابات الدائنني واملشرتيات، 
 وذلك هبدف حتديد أهم البنود اليت تتطلب منه القيام بفحصها ومجع أدلة اإلثبات حوهلا.

العالقة بكل مصروف من هذه املصاريف، حيث يقوم يقوم املدقق بدراسة املصروفات ومن مث مقارنتها مع األرصدة ذات  -8
 مبقارنة مصروف االستهالك ومصروفات الصيانة مع نتائج دراسة األصول الثابتة، وكذلك مصروف الفائدة مع الفائدة املستحقة.

 ع أنشطة املدينني.تعترب دراسة النقدية ونسبة السيولة عنصر مهما عند التخطيط لعملية التدقيق كوهنا تعمل على مقارنتها م -8
ومما سبق نرى أن القيام بدراسات العالقات واألرصدة السابقة تفيد املدقق يف التخطيط لعملية التدقيق، حيث يقوم بتحديد 
مواطن الضعف الذي تظهر من حتليله للعالقات السابقة، إذ يقوم بعد ذلك بإعداد مذكرة تفصيلية بالنتائج اليت يتم توصل إليها 

حتليلية،  حيتفظ بالبيانات املالية والغري املالية يف ملفه الدائم ليتمكن من الرجوع إليه يف أي وقت أثناء التدقيق أو يف  من إجراءات
سنوات القادمة، وبالتايل فإن تطبيق اإلجراءات التحليلية  عند التخطيط لعملية التدقيق تساعد املدقق يف حتديد طبيعة إجراءات 

 للحصول على أدلة اإلثبات الالزمة لبعض أرصدة احلسابات أو جمموعة من العمليات. التدقيق الذي يستخدمها
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 المرحلة الثانية: استخدام اإلجراءات التحليلية أثناء عملية التدقيق
جراءات ويف هذه املرحلة يقوم املدقق بتطبيق اإلجراءات التحليلية أثناء عملية التدقيق أو أثناء مرحلة الفح  واالختبار، إذ إن اإل

ويستخدم املدقق  التحليلية خالل هذه املرحلة تكون أكثر كفاءة وفعالية وأكثر اقتصادا الوقت مت مقارنتها باختبارات والتفصيل،
 اإلجراءات التحليلية يف هذه املرحلة من املراحل التدقيق للدراسة واملقارنة بعض البنود املدرجة يف القوائم املالية للتأكد من صحتها

 األمثلة ذلك: ،ومن
األجور يظهر قيمة املني وعدد الساعات العمل ومعدل حلساب األجور املباشرة على أساس ساعات العمل، باختبار عدد الع

 األجر عن فرتة معينة وميكن املدقق ان يقارهنا مع القيمة احملتسبة لألجور املسجلة يف الدفاتر.
تهالك مع قيمة االستهالك الذي حيسبه املدقق بتطبيق معدالت االستهالك يقوم املدقق مبقارنة القيم املسجلة دفرتيا لالس

املستخدمة على تكلفة األصول الثابتة القابلة لالستهالك يف بداية الفرتة مضافة إليها أو خمصوم منها اإلضافات واالستبعادات اليت 
 حدثت على تلك األصول.

فقط عن السنوات السابقة، باإلضافة إىل مقارنه املقدرة منها السنة احلالية مع يقوم مبقارنة النفقات الثابتة املضافة مع تلك أن 
 القيمة الفعلية املسجلة يف الدفاتر.

)مثال:  بتقدير املتغريات التابعة بدقة، إذا عرفت قيمة املتغري املستقل وذلك من خالل استخدامه لتحليل االحندار يقوم املدقق
 ملبيعات ومصاريف النقل املبيعات املتغري تابع(املبيعات متغري مستقل معمولة ا

ونرى أن املدقق عند تطبيقه اإلجراءات التحليلية أثناء مرحلة الفح  واالختبار يهدف إىل اكتشاف املخالفات يف القوائم املالية، 
دلة إثبات الالزمة للبحث عن إذ انه يقوم بتحديد االرتداء اليت يكتشف فيها االحنرافات، وحيدده من خالهلا إجراءات التدقيق وأ

 سبب هذه االحنرافات، وبالتايل يعمل على ختفيض االختبارات التفصيلية املطلوبة للفح  تلك األرصدة.
 المرحلة الثالثة: استخدام اإلجراءات التحليلية في نهاية عملية التدقيق
ءات التحليلية يف هناية عملية التدقيق، وتتمثل اإلجراءات يتواصل املدقق على القوائم املالية اليت قام بتدقيقها عند تطبيق اإلجرا

)دليل التحليلية يف هذه املرحلة األخرية من عمل املدقق يف قراءة القوائم املالية و املالحظات والبيانات امللحقة هبا وذلك هبدف:
 (2112احملاسبة الكوييت، 

الثابتة اليت قام جبمعها واليت خت  األرصدة اليت اعتربها غري عادية يف املرحلة التخطيطية لعملية  التأكد من مدى كفاية األدلة -
 التدقيق.

 التوصل إىل األرصدة احلسابات أو العالقات الغري العادية واملخالفات يف القوائم املالية اليت مل يسبق له حتديدها -
عن حقيقة نشاط اجلهة وما أظهرته من نتائج خالل الفرتة املالية  اإلفصاح فيهاة احلكم على سالمة القوائم املالية فكل وكفاي -

 اليت مشلتها عملية التدقيق.
 احلكم على حقيقة املركز املايل يف هناية الفرتة والتأكد من إمكانية اجلهة اليت يتم تدقيق عليها على استمرار.-

من أدوات اإلجراءات التحليلية للتواصل إىل األهداف السابقة وهذه أدوات استخدام أدوات خمتلفة ميكن للمدقق يف هذه املرحلة 
 تتمثل فيما يلي:   
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املدرجة يف القوائم املالية باألرقام املتشاهبة هلا يف القوائم املالية للجهة اليت يتم تدقيق عليها واليت خت  السنة  األرصدةمقارنة -1
  السابقة
  نسبحتليل  -2
   االجتاهات حتليل -3
   األرقام املالية إىل نسب مئوية، حيث ينسب املدقق يف قيمة كل األصل من أصول امليزانية إىل قيمة اإلمجايل األصول، حتويل -1

  وكذلك بالنسبة للخصوم والبنود القائمة الدخل حبيث ينسب وكل بند إىل املبيعات.
 المبحث الثالث: معايير التدقيق المالي 

معايري التدقيق عبارة عن إرشادات عامة تساعد املدقق يف الوفاء مبسؤوليته املهنية عند تدقيق القوائم املالية، أو أن معايري تعترب 
التدقيق املتعارف عليها هي مستويات مهنية لضمان التزام مدقق احلسابات ووفائه مبسؤوليته املهنية يف قبول التكليف وختطيط 

قيق وإعداد التقرير بكفاءة. وتشمل هذه املعايري مراعاة مدقق احلسابات للصفات املهنية املطلوبة، مثل وتنفيذ أعمال عملية التد
 الكفاءة املهنية واالستقالل ومتطلبات التقرير واألدلة.

سني هلذه إن من أهم املقومات األساسية ألي مهنة متطورة وجوب وجود معايري أو مستويات أداء معينة ومتعارف عليها بني املمار 
املهنة، يعملون يف ضوئها، ويسريون على هديها يف كافة مراحل العمل، وملهنة تدقيق احلسابات معايري متعارف عليها يف معظم 

 بلدان العامل املتقدمة حماسبيا، وهذه املعايري هي املرشد للقضاء وللمحاكم وللممارسني للمهنة وللدارسني أو املدرسني هلا.
 عايير العامةالمطلب األول: الم

وتوصف هذه املعايري بأهنا عامة لكوهنا تعد ملقابلة معايري العمل امليداين ومعايري التدقيق، كما أهنا توصف بأهنا شخصية ألهنا 
 حتتوي على الصفات الشخصية اليت جيب أن يتحلي مبا مدقق احلسابات اخلارجي، وتتكون املعايري العامة مما يلي:

 والكفاءةالفرع األول: التدريب 
مما ال شك فيه أن الكفاءة املهنية كمعيار من معايري تدقيق احلسابات، والتدقيق يعترب من القواعد اهلامة اليت جيب توافرها يف كل 
.                      من شخ  مدقق احلسابات أو مؤسسة تدقيق احلسابات سواء كانت يف شكل مکاتب أو يف شكل أجهزة حكومية

خ  الذي يقوم بفح  القوائم املالية جيب أن يكون لديه كفاءة معينة وتتوفر لديه مواصفات فنية تظهر تلك ويعين أن الش
الكفاءة، ولكي تعطي هذه املواصفات أثرها ال بد أن يتمتع صاحبها بالتدريب و التأهيل املناسب، وحىت تكون هناك ثقة لدي 

ه شروط التأهيل العلمي واملهين واالستقالل عند إبداء الرأي، ولتحديد معيار األطراف ذات العالقة يف املدقق جيب أن يتوافر لدي
 (22-22، الصفحات 2112)الشيشين، الكفاءة البد من حتديد القدر املناسب من التأهيل العلمي من اجلانبني:

ملدقق مؤهال جامعيا يف احملاسبة والتدقيق وكذلك احلصول على قدر  أن يكون لدي ا أيويعين التأهيل العلمي الجانب الفني: -0
كاف من جوانب املعرفة املرتبطة بالعلوم األخرى اليت متكنه من إبداء الرأي وتقدمي النصح فيما يعرض عليه خالل عملية التدقيق.  

لعملي والتمرن عن طريق املمارسة، مبعين أنه مهنة التدقيق كأي مهنة أخري حتتاج إىل التدريب اأي أن جانب الخبرة المهنية: -0
جيب على الشخ  الذي يرغب يف أن يكون مدققا قضاء فرتة من الزمن للتدريب العملي ومعرفة أصول املهنة حتت إشراف 

 شخ  مهين ذو خربة
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 الفرع الثاني: االستقالل )الحياد(
يت يتم تدقيقها جيب أن تتوفر بعض املعايري األساسية اليت تدعم لكي تصل مهنة التدقيق إىل درجة ثقة مستخدمي القوائم املالية ال

هذه املهنة، ولكي تعتمد األطراف املستفيدة من القوائم املالية على هذه القوائم جيب أن يتم تدقيقها من قبل شخ  يتمتع 
ا التعارض حيتاج إىل رأي حمايد حول باالستقالل واحلياد عند إبداء رأيه، خاصة وأن يكون هناك تعارض بني اإلدارة واملالك، وهذ

 عدالة القوائم املالية.   
، صفحة 2112)الذنيبات و مخيس، إن خلاصية االستقالل العديد من التعاريف نذكر منها ما يلي: تعريف االستقالل )الحياد( -0

إن االستقالل من أحد املفاهيم اهلامة يف مهنة التدقيق وهو يعين قدرة املدقق على العمل بنزاهة وموضوعية دون التحيز إىل (318
طرف من األطراف، ويعين االستقالل أن يكون املدقق أمينا نزيها صادقا ويكشف عن كل احلقائق يف تقريره للمالكني، ال يهادن 

ر مبصلحة شخصية أو قرابة أو نفوذ، وال يغري قراره نتيجة خصومه، وإمنا جيب عليه أن يبدي رأيه وال جيامل وال يداوي وال يتأث
إليه عمله الفين العلمي املوضوعي عن اقتناع، بعد أن تطمئن نفسه ملا يتوصل إليه وعليه أن ال يكتم أو حيرف أو يزيف ما يصل 

 من وقائع أو خمالفات.
وقناعة ذهنية راسخة يف نفس مدقق احلسابات جيب أن يشعر هبا، وهي الصورة اليت تقنعه بعدم ويعترب االستقالل املهين حقيقة 

حتيزه بشكل أو بتخر للجهة اليت يقوم بتدقيق حساباهتا، بل يكون حتيزه بالدرجة األوىل لقواعد وآداب وسلوكيات املهنة إن 
ت من املعايري العامة ملدقق احلسابات ويعترب من أهم القواعد االستقالل الكامل ملدقق احلسابات املنوط بعملية تدقيق احلسابا

العامة اليت جيب توفرها حىت تتم عملية الفح  وتدقيق احلسابات، ويعترب من أهم القواعد العامة اليت جيب توفرها حىت تتم عملية 
 ومن هذا املنطق ميكن القول أن الفح  وتدقيق احلسابات جبدية تامة ودون أي ضغوط من أي طرف على القائم هبذه العملية

استقالل أو حياد املدقق ميثل القاعدة األساسية اليت يقوم عليها مفهوم وأسلوب تدقيق احلسابات بكل نزاهة وشفافية وبعيدا عن 
 التحيز .
اتفاق حول مفهوم استقالل مدقق احلسابات، ولكن يوجد متييز بني مفهومني  اليوجدمفهوم استقالل مدقق الحسابات: -2

 لالستقالل، ومها: 
االستقالل الذهين: ويعين حترد املدقق من أي دوافع أو ضغوط أو مصاحل خاصة عند إبداء رأيه الفين  المفهوم األول:0-0

 ة التدقيق يف كافة مراحلها.احملايد، أي أن حيافظ املدقق على اجتاه غري متحيز عند أداء عملي
االستقالل الظاهري: ويعين وجود قواعد قانونية وأعراف مهنية تضمن عدم سيطرة إدارة املؤسسة على  المفهوم الثاني:0-0

املدقق وعدم ربط مصاحله مبا، أي عدم وجود مصلحة مباشرة أو غري مباشرة أو وجود عالقات محيمة مع املؤسسة ومبعين آخر ثقة 
ي القوائم املالية يف هذا االستقالل، وتأسيسا على ما تقدم يتضح أن استقالل املدقق يعتمد على توافر نوعني من مستخدم
 املقوماهتما:

 املقومات الذاتية )الشخصية(    -
 املقومات املوضوعية )القانونية واملعايري املهنية(.   -

 :ة األمريكية أبعاد ثالث هياسبوللحكم على مدي استقاللية املدقق حددت دراسة جلمعية احمل
 إعداد برنامج التدقيق  -
 الفح   -
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 التقرير. -
وعموما ميكن تعريف مصطلح االستقالل بأنه وجهة نظر غري متحيزة من خالل أداء اختبارات التدقيق وتقييم النتائج وإصدار 

 التقرير لتحقيق ثقة اجملتمع املايل يف هذا االستقالل.
 أهمية استقالل وحياد المدقق:   0-0

إن متتع مدقق احلسابات بالدرجة الكاملة من االستقالل واحلياد من األمور اهلامة إلجناز عملية التدقيق بدرجة كفاءة عالية، وترجع 
 هذه األمهية إىل العوامل التالية:   

سابات الرئيسي املتمثل يف إبالغ األطراف املعنية أنه قاعدة ومبدأ أساسي تتطلبه املوضوعية الالزمة لتحقيق هدف تدقيق احل -
 بنتائج تدقيق احلسابات       

                 يعترب مبدأ ضروري حلماية مصاحل تلك األطراف املختلفة اليت توجه هلا خدمات تدقيق احلسابات                -
أن توافرمها كمبدأ وقاعدة أساسية تعمل على زيادة الثقة والتعزيز اللذان يضيفهما مدقق احلسابات على املعلومات اليت تقدمها  -

 له اجلهات املعنية بالتدقيق    
مدي توفر  ع اآلخرين عنأن حتقيق أهداف تدقيق احلسابات ال تضمنها احلقيقة كما يقدرها املدقق فحسب ولكن انطبا  -

 لتحقيق مبدأ االستقالل واحلياد  املهين ملدقق احلسابات هي عملية ضرورية االستقالل
 أن التأكيد على االستقالل واحلياد حقيقة )كما يراه ويقدره املدقق( ومظهرا )كما يراه اآلخرين( يتطلب تقيم مدقق احلسابات. -
 العتبار العناصر التالية: واألخذ يف ا 
 ظروف العمل مبعيار العقل واملنطق واملعقول   احلكم على -
 زمة للحكم على استقاللية املدقق توافر احلقائق الال -
 ولكي تقدير تصرف وسلوك املدقق مبعيار تصرف و سلوك الرجل العادي، ويف ضوء الظروف واإلمكانيات املتاحة واملتوفرة. -

بني القانونيني بضرورة توافر املقومات الشخصية واملوضوعية حىت يتسىن يتحقق هذا االستقالل فقد أخذ املعهد األمريكي للمحاس
للمدقق االحتفاظ بعملية ومحاية نفسه من املساءلة القانونية أمام املالك أو الغري الذي يعتمد على تقريره يف اختاذ القرارات 

 االقتصادية املختلفة.
 الفرع الثالث: العناية والمسؤولية المهنية الالزمة 

وهو أن يبذل مدقق احلسابات العناية الواجبة يف عملية التدقيق وعند إعداد التقرير النهائي لعملية التدقيق، واهلدف من ذالك هو 
ري احلكم على درجة جودة أداء املدقق أثناء القيام بعمله  والعناية املهنية تتطلب االلتزام مبستوي أداء معني وفقا ملا تن  عليه املعاي

 (138، صفحة 2111)سالمة، ات املختلفةوالتشريع
إن مفهوم بذل العناية املهنية الواجبة يفرض بالضرورة مستوي من مسؤولية األداء جيب حتقيقه وهذا املستوي يدخل يف نطاق ما 

جيب أن يتمتع هبا املدقق واليت تعمل على زيادة الثقة يعرف باملسؤولية املهنية، وتتمثل هذه املسؤولية يف املبادئ األخالقية اليت 
 بصفة عامة فيما يقوم به من عمل وما يبديه من آراء وما بعده من تقارير.  
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 ويري البعض أنه جيب توافر عدد من الشروط العامة يف املدقق احلكيم أو احلذر ومنها:    
ى أنواع املعرفة املتاحة واليت ترتبط بالتدقيق والتنبؤ باألخطار اليت من أن يبذل املدقق جهده لتطوير نفسه عن طريق احلصول عل -

 املمكن أن تلحق بالعميل، مثل تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة   
 أن يأخذ بعني االعتبار الظروف اليت من املمكن أن حتدث عند قيامه بعملية التخطيط لعملية التدقيق نفسها    -
 أكرب للمخاطر اليت تظهر من خالل خربته السابقة يف التعامل مع العميل  أن يعطي أمهية  -
 أن يقوم بإزالة أية شكوك أو استفسارات تتعلق بالعناصر املهمة يف إبداء الرأي   -
 تطوير خربته املهنية    علىأن يعمل دائما  -
 االهتمام مبراجعة عمل مساعديه على أن يكون مقتنع يف ذلك. -

 ومن األخطاء الواجب على املدقق اكتشافها واليت تدخل يف نطاق املسؤولية املهنية ما يلي: 
أخطاء دفرتية أو حسابية: وهي اليت ترتكب عند تسجيل العمليات املالية يف السجالت والدفاتر مثل اخلطأ يف كتابة أرقام  -1

 هذه العمليات أو يف التوجه احملاسيب هلا. 
إجرائية: وهي اليت تتعلق بعدم االلتزام باخلطوات الالزمة لتنفيذ عمليات معينة أو إجراءات خاصة أو عدم توافر أدلة  أخطاء -2

اإلثبات املستندية لبعض هذه العمليات أو اإلجراءات أو ارتكاب بعض املخالفات املالية عن طريق عدم االلتزام باإلجراءات 
 يل مثال.      اخلاصة ببعض عمليات الصرف أو التحص

أخطاء فنية: وهي اليت تتعلق بعدم االلتزام بتطبيق القواعد احملاسبية املتعارفعليها بطريقة سليمة أو عدم فهم بعض العمليات  -3 
 املالية عند تسجيلها دفرتيا أو اجلهل هبذه القواعد أو التفسري اخلاطئ لطبيعة هذه العمليات .

 يدانيالمطلب الثاني: معايير العمل الم
تعترب معايري العمل امليداين مبثابة اإلرشادات الالزمة لقيام املدقق بإجراءات عملية الفح  مثل مجع األدلة والقرائن وغريها، وهي 

-2112)زواق، متعلقة بتنفيذ عملية التدقيق واإلجراءات اليت على املدقق إجنازها وتتمثل معايري العمل امليداين يف املعايري التالية:
 (12، صفحة 2111

 الفرع األول: معيار اإلشراف والتخطيط
يتطلب هذا املعيار أن يقوم مدقق احلسابات بعملية التخطيط ملا سوف يقوم به عند البدء يف عملية التدقيق، ويتمثل التدقيق 
املالئم بتخصي  العدد املناسب من املساعدين واإلشراف عليهم ومتابعة ما يوكل إليهم من أعمالويكمن اهلدف الرئيسي 

من اخلطط والسياسات اليت تكفل حتقيق اهلدف الرئيسي للتدقيق والذي يتمثل يف متكني لتخطيط عملية التدقيق يف وضع جمموعة 
املدقق من إبداء رأي فين حمايد للتحقق من مدي عدالة عرض القوائم املالية يف التعبري عن نتيجة نشاط املؤسسة خالل فرتة معينة 

املهنية بكفاءة ويف التوقيت املالئم، وذلك يف ظل املفهوم الشامل جلودة ومركزها املايل يف هناية هذه الفرتة يف ضوء متطلبات املعايري 
التدقيق وللقيام بعملية التخطيط واالستفادة منها يفضل تعيني مدقق احلسابات يف وقت مبكر قبل هناية السنة املالية للعميل حيث 

أن يقوم مبا املدقق ميكن أن تشمل ختطيط ومتابعة  أنه يساعد يف أن تكون الكفاءة أفضل لدي املدقق، وعملية التخطيط اليت جيب
عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية، وكذا التحقق من أصول وخصوم املؤسسة والفح  املستندي وكذلك قائمة نتيجة أعمال 

لفح   أما املؤسسة.وعليه فإن ختطيط مهمة التدقيق يتضمن حتديد اإلسرتاتيجية الشاملة للمهمة املتوقعة فضال عن نطاق ا
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اإلشراف فإنه يتضمن توجيه املساعدين القائمني على تنفيذ وحتقيق أهداف الفح  وحتديد ما إذا كانت هذه األهداف قد 
 حتققت يف النهاية أم ال، وقد ازدادت أمهية التخطيط واإلشراف بسبب:   

 التدقيق   أن املدقق يعتمد بدرجة كبرية على نظام الرقابة الداخلية عند قيامه بعملية -
 االعتماد املتزايد على استخدام طرق املعاينة اإلحصائية     -
 تغيري أساليب ومفاهيم التدقيق عما كانت عليه يف السابق مثل استخدام التدقيق املستمر   -
 بسبب التغري يف نظم تشغيل البيانات املستخدمة يف املؤسسات حمل التدقيق.  -
 ط لعملية التدقيق الجوانب األساسية في التخطي -0

 حىت يتم ختطيط عملية التدقيق بشكل كايف يتعني على املدقق القيام باخلطوات التالية: 
 مجع معلومات عن املؤسسة وفهم طبيعة أعماهلا وأنشطتها الصناعية اليت تعمل فيها    -
 احلصول علي معلومات عن النظام احملاسيب والسياسات واإلجراءات احملاسبية    -
 لقيام بالتدقيق املبدئي هليكل الرقابة الداخلية احملاسبية اليت ميكن للمدقق االعتماد عليها ا -
 إجراء تقديرات مبدئية ملستويات األمهية النسبية ألغراض عملية التدقيق  -
 حتديد بنود القوائم املالية اليت قد يتوقع أهنا حتتاج إىل إجراء تسويات هلا -  
الظروف اليت قد تتطلب زيادة أو تعديل يف إجراءات التدقيق، مثل احتمال وجود أخطاء جوهرية أو غش، أو يف حالة احتمال  -

 وجود عمليات مع أطراف مرتبطة  
 طبيعة ونوع التقارير اليت يتوقع تقدميها. -
 الجوانب الثانوية في التخطيط لعملية التدقيق: -0

 عن سابقتها، واليت ميكن إدراجها  أخذها يف احلسبان عند ختطيط عملية التدقيق وهي ال تقل أمهيةيوجد عدة جوانب ثانوية يتعني
                                                                                                                                كاآليت:
 خذها يف االعتبار عند تصميم املدقق خلطط التدقيق وهي:    أن هناك عدة جوانب يتعني أ -2-1
 املعلومات املرتبطة بالنظام احملاسيب للعميل أو السياسات احملاسبية املطبقة وإجراءات الرقابة الداخلية املطبقة   -
 درجة االعتماد املتوقعة على نظام الرقابة الداخلية  -
 الربنامج اخلاص بطبيعة وتوقيت ومدي إجراءات التدقيق الواجب أداؤها   -
 التنسيق بني األعمال الواجبة األداء. -
 :  طوال فرتة التدقيق حبيث هتدف إىليعترب التخطيط عملية مستمرة  -2-2  
 وضع خطة عامة متكاملة تتالءم مع نطاق العمل املتوقع     -
 .ومدى إجراءات عملية التدقيق وضع برنامج تدقيق حيدد طبيعة وتوقيت -
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يساعد التخطيط السليم على التأكد من أن املوضوعات اهلامة يف التدقيق قد نالت العناية املناسبة، وأن املشاكل املتوقعة  -2-3 
خدام الكفء جلهود املساعدين والتنسيق مع قد مت حتديدها وأن العمل يتم يف الوقت املناسب، كما يساعد التخطيط على االست

 األعمال املؤداة بواسطة مدققني آخرين أو خرباء.
يتحدد نطاق التخطيط طبقا حلجم ودرجة صعوبة عملية التدقيق وكذلك اخلربة السابقة للمدقق ومعلوماته عن العميل  -2-1 

 وطبيعة نشاط    
املة لعملية التدقيق وبعض إجراءاهتا مع املؤسسة وموظفي العميل هبدف قد يري املدقق مناقشة بعض عناصر اخلطة الع-2-8  

رفع كفاءة التدقيق، وحتقيق التنسيق بني إجراءات التدقيق وأعمال موظفي العميل، ومع ذلك تظل خطة التدقيق وبرناجمها من 
 مسؤولية املدقق.  

جيب القيام بدراسة وافية وإجراء تقييم شامل لنظام الرقابة الداخلية املعمول به ليكون   الفرع الثاني: تقييم نظام الرقابة الداخلية
أساسا لالعتماد عليه أثناء القيام مبهمة التدقيق وليجري على ضوئه حتديد مدى الفحوصات اليت جيب أن تقتصر عليها أعمال 

اءات واألساليب مطبقة فعال وحسب اخلطة املرسومة هلا ويتعذر التدقيق.إن تقدير كفاية نظام الرقابة الداخلية يتطلب معرفة اإلجر 
يف بداية عملية التدقيق أن حتدد بصورة كاملة درجة الثقة اليت ميكن وضعها يف نظام الرقابة الداخلية عند تقرير مدي االختبارات 

تؤديها االختبارات اليت جيريها املدقق  اليت جيب أن تقتصر عليها إجراءات التدقيق، إذ أن هذه الثقة تكون مبنية على فروض ال
فيما بعد بل قد تكشف هذه االختبارات عن أن احلالة ختتلف عما وصف له يف البداية، وهذا بدوره قد يقتضي إعادة النظر يف 

هذا التنقيح برنامج التدقيق ألن االختبارات أثبتت عدم صحة الفروض األولية اليت بين عليها املدقق برناجمه األصلي، وقد يؤدي 
إىل توسيع نطاق اختبارات التدقيق أو تعديل الرتكيز من مرحلة من مراحل التدقيق إىل غريها أو تعديل مواعيد إجراءات 

 (212، صفحة 2112)املشهداين، التدقيق.
امليداين والذي حيث املدقق بأن جيري دراسة وتقييم النظام الرقابة يعترب تقييم نظام الرقابة الداخلية املعيار الثاين من معايري العمل 

الداخلية املستخدم يف مؤسسة العميل، حيث أن نظام الرقابة الداخلية يعترب األساس الذي حيدد مدي االختبارات اليت سوف 
ت وكذلك مدى الفح  املطلوب لتلك يطبقها املدقق ألن قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية يؤثر على حجم وطبيعة أدلة اإلثبا

 الئم للقيام بعملية التدقيق.األدلة باإلضافة إىل أنه يؤثر على حتديد الوقت امل
 وتقييم نظام الرقابة الداخلية يؤدي إىل حتقيق غرضني مها:   

، لعمليات اليت متتة لتسجيل مجيع ااالعتماد على النظام نفسه، حيث أن املدقق ال يستطيع إعادة إنشاء سجالت حماسبي -
حيث أنه عند وجود نظام رقابة داخلية يكفل تسجيل مجيع العمليات بطريقة صحيحة، وإعداد قوائم مالية تعكس الوضع املايل 

دقق رمبا ال يعوض هذا الصحيح للمؤسسة، أما يف حالة ضعف نظام الرقابة الداخلية فإن ذلك يتطلب بذل جهد كبري من امل
 الضعف  

أن دراسة نظام الرقابة الداخلية حيدد مدي االختبارات اليت سيقوم هبا املدقق حىت يصل إىل القناعة الكافية مبدي عدالة القوائم  -
                                                                          املالية.                                                  
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احلصول على أدلة كافية ومالئمة وذات عالقة وذلك من خالل الفح  واملالحظة  الث: كفاية أدلة وقرائن اإلثباترع ثالف
 واالستفسارات والتأييدات واإلجراءات األخرى لتوفري أساس معقول لرأي املدقق حول البيانات احملاسبية.

دلة والقرائن بوجه عاينة واملالحظة والتحريات، وميكن تقسيم هذه األوهنا جيب التوصل إىل عناصر إثبات جديرة بالثقة عن طريق امل
 :عام إىل فئتني

وهي موجود داخل املؤسسة مثل دفاتر احلسابات والشبكات ومستندات القيد وأوامر الشحن وطلبات  أدلة و قرائن داخلية: *
ائل وحماضر جلسات جملس اإلدارة أو اهليئات البضائع و بطاقات العمل وقوائم حسابات البنوك والعقود وملفات حفظ الرس

 العمومية للمسامهني وخمتلف اللجان.   
أو املالحظة واالستفسارات اليت جتري  األدلة والقرائن اخلارجية: فتشمل املصادقات من العمالء واملوردين، ونتائج اإلطالع * 

خارج املؤسسة حتت التدقيق، وتستخدم املعلومات اليت تستخل  من هذه املصادر يف تأييد البيانات الداخلية وتعزيزها.ويعتمد 
ن عملية التدقيق ال مفهوم أدلة اإلثبات على فرض القابلية للتدقيق والتحقق. فإذا مل تكن البيانات املالية قابلة للتحقق والتدقيق فإ

يكون لوجودها معين أو سبب ومن مث فإن فرض أن املدقق حياول أن يفح  أو خيترب جيب أن يدعمها كفاية أدلة إثبات، وتعتمد 
قناعة املدقق بأدلة وقرائن اإلثبات على كميتها ونوعيتها وجودهتا، حيث أن األدلة جيب أن تكون كافية مبعين أن تكون كمية األدلة 

حيصل عليها املدقق لتدعيم رأيه كذلك جيب أن يكون الدليل مناسب وفعال وخال من التحيز ويكون الدليل قابل للقياس  اليت
كما جيب على املدقق أن يقوم بتقييم األدلة اليت حيصل عليها وتكون األدلة ذات عالقة    (12، صفحة 2112)الرماحي، .الكمي
رة بالعنصر حمل الفح . مبعين أن تكون عالقة السبب والنتيجة واضحة بالنسبة لكل دليل، وجيب أن يسعي املدقق مباش

وجيب أن  األدلة الكافية واملتاحة لديه وإال وجب عليه أن ميتنع عن إبداء الرأي عند اكتمال األدلة لعنصر معني  علىللحصول 
معها مالئمة أوال وكافية ثانيا، والقرائن املالئمة هي اليت تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا مبوضوع تكون األدلة والقرائن اليت يقوم املدقق جب

التدقيق وأن الوسيلة املستعملة يف مجيع تلك األدلة مناسبة أيضا، أما عن كفاية األدلة و البيانات فذالك عائد لتقدير املدقق 
 وحكمه الشخصي.

 التقريرالمطلب الثالث: معايير إعداد 
يعترب تقرير مدقق احلسابات املنتج النهائي الذي يتم من خالله توصيل نتائج عملية التدقيق إىل مستخدمي القوائم املالية، حيث 
أن تقرير مدقق احلسابات يلعب دورا أساسيا عند اختاذ مستخدمي القوائم املالية القرارات، لذلك مت تقسيم معايري إعداد تقرير 

)دحدوح و قاضي، إىل أربعة معايري من املفرتض أن حتكم مدقق احلسابات عند إعداده لتقريره، وهي كاآليت: مدقق احلسابات
 (88، صفحة 2112

 الفرع األول: معيار إعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية
احلسابات ما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت وفقا للمبادئ احملاسبية ين  هذا املعيار على انه جيب أن يبني تقرير مدقق 

املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما، ويتطلب هذا املعيار التحقق ليس فقط من مدى قبول املبادئ احملاسبية ولكنه يتطلب التحقق 
فقط القوانني والنصوص العريضة الواجب إتباعها وإمنا من مدي قبول الطرق اليت تطبق هبا تلك املبادئ، ويقصد باملبادئ هنا ليس 

طرق تطبيق تلك املبادئ أيضا، ويتم هذا على املدقق اإلملام التام ليس فقط باملبادئ املتبعة يف املؤسسة حتت التدقيق وإمنا معرفة 
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جيب أن  الية وفقا للمبادئ احملاسبية فإنهاملبادئ البديلة أيضا، كذلك يري البعض أنه عند قيام املدقق بتحديد ما إذا مت القوائم امل
 : تتحقق هذه املبادئ هدفني

أن هذه املبادئ تعمل على حتديد تأثري العمليات داخل املؤسسة كما حدثت فعال، وتستخدم األساس املالئم لتحقيق  -
 (12صفحة  ،2112)الرماحي، اإليرادات وختصيصها على الفرتات احملاسبية 

أن اإلجراءات املتبعة لعرض امليزانية والقوائم املالية ختلو من التحيز وتعرب بصدق عن البيانات والطرق احملاسبية لكل من له  -
 مصلحة يف املؤسسة.

ثالثة جمموعات، وميكن تبويب املبادئ احملاسبية املتعارف عليها من وجهة نظر املعيار األول اإلعداد تقرير مدقق احلسابات إىل 
كز املايل. ختت  اجملموعة األوىل باملبادئ العامة، واجملموعة الثانية باملبادئ املتعلق بقوائم الربح، والثالثة باملبادئ املتعلقة بقائمة املر 

 (32، صفحة 2118)التميمي، ومن أهم هذه املبادئ:
 المبادئ العامة: -1

 هذه املبادئ يف اآليت:  وميكن إمجال

 مبدأ احليطة    -
 مبدأ الثبات   -
 مبدأ الشمول      -  
 مبدأ األمهية النسبية   -  
                                                                                                                     مبدأ اإلفصاح. -

وميكن إضافة مبدأ جديد يتعلق بأمن املعلومات احملاسبية نتيجة لقيام العديد من املؤسسات بتطبيق أعمال حماسبية من خالل ما 
                               يسمي بالتجارة االلكرتونية أو األعمال اإللكرتونية اليت نتجت عن استخدام تكنولوجيا املعلومات.

                                                                                            ة بقوائم الربح:  المبادئ المتعلق-2
                                                                                                                 وتشمل ما يلي:  

                                                                            مبدأ الفصل بني أرباح النشاط العادي عن األرباح الغري عادية    -
                                                                                                                      مبدأ حتقق اإليراد   -
                                                                                                        مبدأ مقابلة اإليرادات باملصروفات.   -
                                                                                                          المبادئ المتعلقة بقائمة المركز المالي:    -3

                                                                                                          تبويب األصول وفقا خلصائصها -
                                                                                         إظهار األصول الثابتة القابلة لالستهالك بالقيمة التارخيية   -

                                                                                          الربط بني خمصصات تقييم األصول املتداولة بقيم هذه األصول  -

 ن األصول وااللتزامات ورأس املالوقيم كل م أن تظهر امليزانية طبيعية -
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 الفرع الثاني: معيار الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية
استعمال املبادئ ويعين هذا تطبيق املبادئ احملاسبية واستمراريتها من سنة ألخرى، وهنا جيب على املدقق أن يذكر يف تقريره ثبات 

أو واقعة استبدال مبدأ متعارف عليه مببدأ آخر متعارف عليه كلما ترتبت على هذا االستبدال آثار جوهرية يف احلسابات املعنية، 
ومثل هذا التحفظ يف التقرير ضروري لكي يعلم من يطلع علي احلسابات بأن تغيريا طرأ علي املبادئ احملاسبية، وألن عدم 

دوث التغيري قد يؤدي إىل اختاذ قرارات خاطئة من جانب الذين يعتمدون يف قراراهتم على تلك البيانات احملاسبية، اإلفصاح عن ح
 (222، صفحة 2112)املشهداين، واهلدف من هذا املعيار هو:

 قابلية القوائم للمقارنة  -
توضيح طبيعة التغريات اليت طرأت على املبادئ احملاسبية وأثرها على القوائم املالية و قابليتها للمقارنة، ففي هذه احلالة جيب  -

 .ىل ذلك بطريقة مالئمة يف تقريرهعلى املدقق اإلشارة إ
 العوامل المؤثرة في قابلية القوائم المالية للمقارنة: -0

 للمقارنة بني الفرتات املالية بعدد من العوامل مثل: تتأثر قابلية القوائم املالية
 التغري يف املبادئ احملاسبية املطبقة  -
التغري يف بعض الظروف احمليطة باملؤسسة واليت توجب إجراء تغريات حماسبية ولكنها ال تتضمن تغريات يف املبادئ احملاسبية  -

 املطبقة 
 يف الفرتات السابقةوجود خطأ يف القوائم املالية اليت أصدرت  -
جند أن التغريات يف املبادئ احملاسبية املطبقة يف املؤسسة ذات تأثري جوهري على  التغري يف الظروف اليت ليس هلا عالقة باحملاسبة -

األخرى واليت هلا القوائم املالية مما يتطلب من املدقق معاجلة ذلك يف تقريره مبا خيت  بإبداء رأيه يف الثبات، أما ما يتعلق بالعوامل 
 تأثري هام نسبيا على القوائم املالية وقابليتها للمقارنة فيجب على املدقق اإلفصاح عنها بطريقة مناسبة يف القوائم املالية وال يلزم

 التنويه عنها يف تقريره.
 األمور التي يجب تجنبها في معيار الثبات:-2

ات واليت ال يتطلب األمر اإلشارة إليها يف تقرير املدقق ما يلي:                    ومن األمور األخرى اليت ال عالقة هلا مبعيار الثب
تصحيح األخطاء يف القوائم املالية اليت سبق إصدارها واليت ال عالقة هلا بأحد املبادئ احملاسبية مثل األخطاء احلسابية وأخطاء  -

 السهو أو سوء استخدام احلقائق 
 إعادة التبويب التغريات يف التبويب و  -
 التغريات يف شكل وطريقة عرض قائمة التغري يف املركز املايل  -
 وجود عمليات أو أحداث جديدة ختتلف اختالفا جوهريا عما سبق  -
 التغريات اليت يتوقع أن يكون هلا آثار ملحوظة مستقبال. -

علومات املقدمة يف البيانات املالية، ويفصح عن كل على املدقق أن يتأكد من أمانة امل: الفرع الثالث: معيار اإلفصاح الكافي
واقعة جوهرية قد يؤدي إغفاهلا إىل التضليل، كما تتعلق هذه القاعدة باإلفصاح عن األمور اليت تقتضي بذكرها القوانني احمللية 

ويدخل يف نطاقها شكل البيانات احلسابية وترتيبها واملصطلحات املستعملة فيها واملالحظات املرفقة مبا واألسس اليت  .الساري
بنيت عليها احلسابات املدرجة فيها، وااللتزامات الطارئة وحقوق الغري يف املوجودات وحص  األرباح املمتازة املتأخر دفعها 

لتزامات طويلة األجل وحبقوق املسامهني، ويعتمد هذا املعيار على قرار املدقق نفسه النابع من تقديره واملعلومات املناسبة املتعلقة باال
 .لتحديد املعلومات اهلامة اليت يقتض اإلفصاح عنها (Belaiboud, 2005, p. 8)الفين 
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ق العميل، ومسؤولية املدقق هو معرفة مدى كفاية اإلفصاح أو عدم  وكما هو معروف فإن مسؤولية إعداد القوائم تقع على عات
ل کفايته، ففي حالة توصية املدقق بإجراء التعديل يف القوائم املالية املقدمة له فان القرار النهائي حول عملية التعديل هو قرار العمي

عميل إلجراء التعديل املطلوب فانه ال يستطيع إلزام وليس قرار املدقق، ولو أن املدقق وجد أن اإلفصاح غري كايف ومل يستجيب ال
                                    العميل بإجراء التعديل، هنا يستطيع املدقق التحكم يف حمتوى تقريره من خالل الرأي الذي يقدمه يف تقريره.

 ويتم احلكم على مالئمة اإلفصاح وفقا لالعتبارات التالية:
 ئم خيدم املالئمة العامة للجمهور إن اإلفصاح املال -
 إن عامل األمهية يلعب دورا أساسيا يف عملية اإلفصاح كونه مرتبط باملصلحة العامة  -
 إن اإلفصاح املالئم يعرب عن حمتويات القوائم املالية بشكل صريح وال حيتمل التأويل أو الشك للمستثمر  -
خاصة يف حالة تضارب املصاحل، وان اإلفصاح يعود بالضرر على املؤسسة وال إن عدم اإلفصاح يف بعض األحيان يعترب مربرا -

 يعود بالفائدة الكافية على الغري.
ين  املعيار الرابع من معايري اإلعداد التقرير على أنه جيب أن يتضمن التقرير رأي الفرع الرابع: معيار التعبير عن رأي المدقق   

 أو توضيح أسباب عدم إمكانية التعبري عن هذا الرأي.املدقق يف القوائم املالية كوحدة، 
ويف مجيع األحوال اليت يرتبط فيها اسم مدقق احلسابات بيانات مالية، جيب أن يشتمل تقرير املدقق على عبارة صرحية تبني طبيعة 

نات املالية بدون تدقيق وتقدم الفح  الذي أجراه ومقدار املسؤولية اليت يتحملها، فعلى سبيل املثال حيدث أحيانا أن تعد البيا
على مطبوعات املدقق، ويف هذه احلالة جيب أن يبني املدقق يف مكان بإبراز من كل صفحة من صفحات التقرير عبارة حتذيرية 

يف ه فيد امتناع املدقق عن إبداء رايمثل اعد من وقع الدفاتر دون تدقيق، وإذا كانت تلك البيانات حتتوي أيضا على عبارة ت
 (Belaiboud, 2005, p. 10) البيانات تويات تلكحم

                                                                                                                  أشكال إبداء رأي المدقق: -0
                                                     وميكن أن يعرب املدقق عن رأيه يف القوائم املالية بأن يبدي أحد األشكال التالية من اآلراء: 

                                                                                         الرأي النظيف: الذي ال يتضمن حتفظات   -
                                                                                       الرأي املقيد: الذي يتضمن بعض التحفظات   -
 الرأي املعارض: إن القوائم املالية ال تعرب بصورة صحيحة وصادقة عن املركز املايل و نتائج أعمال املؤسسة. -

 تناع عن إبداء الرأي:   أسباب االم -0
 وقد تتضمن أسباب االمتناع عن إبداء الرأي ما يلي:  

 حتديد نطاق عمل املدقق بطريق تؤثر جوهريا على إجراءات الفح ، وعدم إمكانية إجراء الفح  بشكل كايف  -
حالة عدم تأكد والذي يؤثر بشكل جوهري على القوائم املالية كوحدة، والذي جيعل املدقق يعترب إبداء رأي متحفظ اال يعد  -

 مناسبا بسبب عدم التأكد   
 عدم استقالل املدقق عن العميل والذي يؤدي إىل عدم متكنه من إبداء الرأي. -
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 :خالصة الفصل
البيانات املالية حيث أن عملية التدقيق وسيلة من وسائل  ةصحليعترب أساس  لتدقيق املايلا تبني لنا من خالل هذا الفصل أن

 ،وظائفها وزيادة درجة تعقيدها وتفرعاهتا مما أدى انفصال امللكية عن إدارة املؤسسة بعاالقتصادي والتوسع املؤسسات وتش التطور
تكون  معينة ومعايري ومتثل اهلدف العام للتدقيق يف أعمال الفح  للحكم على مدى سالمة التنفيذ وفقا لقواعد واإلجراءات

وقد قامت هذه املهنة على جمموعة من الفروض واملبادئ اليت من خالهلا حتددت اإلجراءات  متفق عليها من قبل املدقق واملؤسسة
 ارها احملتملة على املؤسسة وعالقتها باالطراف االخرى.و اثالتنفيذية لعملية التدقيق 

اليت تؤدي اىل قابلية القوائم املالية من فح   اليت تستمد امهيتها من حاجة االنسان كما تضمن هذا الفصل على أنواع خمتلفة
 عملية التدقيق بكفاءة وفعاليةكذلك على معايري التدقيق اليت تعترب مرجع ومرشد لتنفيذ احملاسبية  من صحتها لتحقق ابيناهتا و 

قيق وعليه ان يبذل العناية املهنية االزمة يف اداء التدقيق و اعداد تدحتقيق املدقق احلفاظ على استقالل يف مجيع املسائل املتعلقة بالو 
 .التقرير
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 : تمهيد
 و، اليةيعترب من اهم الوظائف تقييم اداء املؤسسة حيث يقوم حبماية االصول املادية والتاكد من صحة البيانات املان تدقيق القوائم املالية 

الذي يقوم بعملية التدقيق جيب ان يكون شخ  مؤهال وتكون صفاتة ال يتصف هبا احد اشخاص اخرين ليس هلم نفس املهنة وهذا 
تكون حماسبية واليت  الدقة، حيث تكمن امهية وجود القوائم املالية احملتواة على معلومات داقية وراجع لطبيعة مهنة التدقيق املتميزة باملص

ك ال بد من وجود اكرب قدر ممكن من االتساق بني ادوات القوائم املالية وحىت يتحقق ذل ،مفهومه هلؤالء املستخدمنيمقروءة و مفهومة و 
 سنتناول يف هذا الفصل :معايري التدقيق اليت بدورها تتوصل اىل نتائج مدققة ، و 

 تعريف القوائم املالية و أمهيتهااألول:  المبحث -                        
 أهداف القوائم املالية و حتليلها املايل.المبحث الثاني:  -                            
 عالقة التدقيق املايل جبودة القوائم املالية.الثالث:  المبحث -                            
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 تعريف القوائم المالية و أهميتها المبحث األول:
خارج املؤسسة ومن داخلها، يوفر نظام املعلومات احملاسبية عددا من املخرجات أو التقارير لتلبية احتياجات جمموعة من املستخدمني من 

ظام فرعي حيث هتتم احملاسبة املالية كنظام فرعي لنظام املعلومات احملاسبية بإنتاج جمموعة من القوائم املالية، حيث هتتم احملاسبة املالية كن
هذا باإلضافة إىل كوهنا  ني اخلارجيني،لنظام املعلومات احملاسبية بإنتاج جمموعة من القوائم املالية، اليت تليب احتياجات جمموعة من املستخدم

رضون ذات منفعة إلدارة املؤسسة مبستوياهتا املختلفة. وتعترب القوائم املالية من أهم مصادر املعلومات اليت يعتمد عليها املستثمرون واملق
دية املتعلقة باملؤسسة الن القوائم املالية متثل واحململون املاليون وغريهم من اإلطراف املهتمة بأمر املؤسسة يف عملية اختاذ القرارات االقتصا

املصدر الرئيسي ملعلومات عن نتيجة نشاط املنشأة خالل فرتة مالية سابقة، وتعترب من أهم خمرجات النظام احملاسيب، فهي عرض منظم 
 .ذلك من هلم قدرة حمدودة على فهمهاللبيانات واملعلومات املالية اليت تقدم للمستفيدين منها مبختلف ختصصاهتم ومستوياهتم، مبا يف 

بنية املامليزانية العامة وقائمة الدخل وقائمة التغري يف حقوق امللكية وحىت قائمة التدفقات النقدية و ألساسية اإن العالقة بني القوائم املالية 
قائمة من تلك القوائم مبفردها أن تليب   على أساس مبدأ الرتابط مع بعضها البعض، كما أهنا مكملة لبعضها البعض، لذلك ال ميكن الي

 .كافة احتياجات مستخدمي التقارير املالية
 تعريف القوائم المـالية ومكوناتها المطلب األول:

تعترب القوائم املالية منتج هنائي من منتجات احملاسبة، ووسيلة من وسائل توصيل املعلومات للمستفيدين، فهي إحدى الوسائل اليت ميكن 
ا توفري متابعة مستمرة لكل التطورات املالية يف املؤسسة  ولكي تعرب القوائم املالية بعدالة ووضوح عن الوضع املايل احلقيقي من خالهل

للمؤسسة، و ضمان وصول املعلومات بشكل دقيق ومالئم للفئات املستخدمة، ومساعدهتم على اختاذ معظم القرارات بشكل كفء، ال 
 .خلصائ بد أن تتميز مبجموعة من ا

 الفرع األول: تعريف القوائم المالية
 : هناك الكثري من التعاريف عن القوائم املالية، نذكر منها

ألساسية لتوصيل املعلومات احملاسبية لألطراف اخلارجية، وعلى الرغم من أن القوائم املالية قد حتتوي على امتثل القوائم املالية الوسيلة "
كما ميكن القول بأهنا عرض هيكلي للمركز املايل للمؤسسة وأدائها خالل فرتة معينة، حيث ،  احملاسبيةمعلومات مصادر خارج السجالت 

يف تقييم كفاءة استغالل  مؤسسةتكون مالئمة ملختلف فئات مستخدمي القوائم الختاذ القرارات االقتصادية الراشدة وتساعد أصحاب امل
 (38، صفحة 2118)بن العال محاد، .اإلدارة ملوارد املؤسسة"

خالل الفرتة املالية، ؤسسةاملنتج النهائي للنظام احملاسيب، فهي تلخ  مجيع العمليات املالية اليت حدثت يف امل"كما تعد القوائم املالية 
علومات اليت جيب أن تشملها القوائم وختضع عملية إعدادها لعدد من املبادئ احملاسبية املتعارف عليها وهذه املبادئ حتدد امل

 (21، صفحة 2111)الشاهد و عبد العال محاد، .املالية"
 اخلصائ  النوعية للقوائم املالية: وتتمثل

يؤثر مفهوم املالئمة بشكل كبري يف حتديد العناصر اليت ختضع للتسجيل احملاسيب واليت ختضع لعمليات احملاسبة بشكل عام،  المالئمة:-0
ت السليمة، وأيضا يف حتديد العناصر اليت تدرج يف التقارير والقوائم املالية،إن املعلومات املالئمة هي املعلومات اليت تساعد على اختاذ القرارا

وليس من السهل وضع تعريف حمدد  .على تفسري التساؤالت والشكوك اليت قد تكون يف ذهن من يستخدمون تلك املعلوماتوتساعد 
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ة املالية، )نور، مبادئ احملاسبوبالتايل فإن حتديد ما هو مالئم وما هو غري مالئم ال يعترب أمرا سهال. املالئمة يف املعلومات املالية،خلاصية 
 (81، صفحة 2112

وتعين هذه اخلاصية أنه جيب على املعلومات الواردة يف القوائم املالية أن تكون مفهومة من طرف مستخدمني تتوفر  القابلية للفهم:-0
 .لديهم الكفاءة الالزمة يف امليدان االقتصادي واحملاسيب وتكون هلم الرغبة يف دراسة القوائم املالية يف ظرف سريع نسبيا

لكي تكون املعلومات مفيدة فانه جيب أن يكون موثوقا هبا، أي ميكن  المعلومات المالية(:الموثوقية )االعتمادية أو الوثوق في -0
االعتماد عليها، وتعترب املعلومات موثوقا هبا إذا كانت خالية من األخطاء املادية وبعيدة عن التحيز، وميكن االعتماد عليها بواسطة 

ن متثله بدرجة معقولة، وتكون درجة الثقة اليت متنح للمعلومات املقدمة يف القوائم املستخدمني يف التمثيل بصدق عما متثله أو ما يتوقع أ
املالية كبرية كلما كان عدد األخطاء أقل، والعكس صحيح. ويرتبط بالثقة أيضا خاصية القدرة على التحقق، أي إتباع أساليب وطرق 

س من خالل أشخاص القائمني عليها إىل نفس النتائج إذا مت القياالقياس اليت يكون عليها إمجاع يف الرأي وبشكل ميكن معه الوصول 
 يتم باستخدام نفس طرق القياس، وبالنسبة لصدق التعبري فإنه يرجع إىل التماثل أو االتفاق بني االرقام احملاسبية واملوارد أو األحداث اليت

 (88، صفحة 2112)احلاج، التعبري عنها.
يكون أمام املستثمرين واملقرضني فرص استثمار وفرص إقراض متعددة ينبغي عليهم املفاضلة واالختيار بينها. ويبىن  القابلية للمقارنة:- 7

املستثمرون واملقرضون قراراهتم على أساس ما يقومون به من مقارنات بالنسبة للبيانات اخلاصة باملؤسسات املختلفة. وحىت يكون لتلك 
 (88، صفحة 2112)نور و شحاتة، مبادئ احملاسبة املالية ، املعلومات يف صورة قابلة للمقارنة.املقارنات قيمة البد أن تكون 

 الفرع الثاني:مكونات القوائم المالية.
ة داخل إن املنتج النهائي يف احملاسبة ميثل يف جمموعة من القوائم املالية اليت تلخ  قدرا كبريا من البيانات و املعلومات لصاحل أطراف عديد

 (831، صفحة 2112)د الكبيسي، وخارج املؤسسة بقصد اختاذ القرارات معينة.
تتميز بوجود جانبني أساسيني، األول للسنة اجلارية والثاين خمص  للسنة املاضية )حيتوي على األرصدة فقط(، ويتضمن  الميزانية:-0

)كتوش، العناصر املرتبطة بتقييم الوضعية املالية للمؤسسة، فهي تصنف بصفة منفصلة عناصر األصول وعناصر اخلصوم ويشمل جانبني:
 (831، صفحة 2113

 :جانب األصول *
      التثبيتات املادية -
    ةيالعينالتثبيتات -
     االهتالكات -
    املسامهات اخرى و ديون مرتبطة -
    األصول املالية -
       ملخزوناتا -
      أصول الضريبة )مع متييز الضرائب املؤجلة( -
      الزبائن واملدينني اآلخرين واألصول األخرى املماثلة ) أعياد مثبتة مسبقا( -
 .خزينة األموال االجيابية واملعادالت اخلزينة االجيابية -
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 (23، صفحة 2112)اجلريدة الرمسية، :جانب اخلصوم *
رؤوس األموال اخلاصة قبل عمليات التوزيع املقررة أو املقرتحة عقب تاريخ اإلقفال، مع متييز رأس املال الصادر )يف حالة مؤسسات (  -

    واالحتياطات والنتيجة الصافية للسنة املالية والعناصر األخرى
    اخلصوم غري اجلارية اليت تتضمن فائدة -
     ئب املؤجلة(خصوم الضريبة ) مع متييز الضرا -
    املرصودات األعباء و اخلصوم املماثلة ) منتجات مثبتة مسبقا( -
                                                                                       .خزينة األموال السلبية ومعادالت اخلزينة السلبية -
 حساب النتائج: -(2
ملخ  األعباء واملنتجات املنجزة من املؤسسة خالل سنة املالية، وال يأخذ يف احلساب تاريخ التحصيل أو حساب النتائج هو بيان  *

                                                     (82، صفحة 2113)كتوش، .تاريخ السحب ويربز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية الربح، الكسب أو اخلسارة
 (28، صفحة 2112)اجلريدة الرمسية، املعلومات املقدمة يف حساب النتائج هي اآلتية: *
 :حتليل األعباء حسب طبيعتها، الذي يسمح بتحديد التسيري الرئيسية اآلتية -
                                                                                                                           اهلامش اإلمجايل -
                                                                                                                             القيمة املضافة -
    الفائض اإلمجايل عن االستغالل -
    منتجات األنشطة العادية -
    املنتوجات املالية و األعباء املالية -
    أعياد املستخدمني -
  لضرائب والرسوم والتسديدات املماثلةا -
                                                                املخصصات باالهتالكات وخلسارة القيمة اليت خت  التثبيتات العينة -

    املخصصات االهتالكات وخلسائر القيمة اليت خت  التثبيتات املعنوية
    نتيجة األنشطة العادية -
  العناصر غري العدية منتجات وأعباء - 
    النتيجة الصافية للفرتة قبل التوزيع -
 .من األسهم بالنسبة إىل شركات املسامهةالنتيجة الصافية لكل سهم  -
 جدول السيولة الخزينة ) الطريقة المباشرة وغير المباشرة(:  -(3
اهلدف من اجلدول سيولة اخلزينة هو إعطاء مستعملي الكشوف املالية أساس لتقييم مدى قدرة الكيان على التوليد السيولة النقدية وما  *  

يقدم جدول سيولة اخلزينة مداخيل وخمارج  -(82، صفحة 2113)كتوش، .ستخدام هذه السيولة املاليةيعادهلا وكذالك املعلومات بشان ا
 (28، صفحة 2112)اجلريدة الرمسية، املوجودات املالية احلاصلة أثناء السنة املالية حسب مصدرها: 
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 ل.ة ال باالستثمار وال بالتمويالتدفقات اليت تولدها األنشطة العملياتية األنشطة اليت تتولد عنها منتوجات وغريها من األنشطة غري مرتبط -
 التدفقات املالية اليت تولدها أنشطة االستثمار )عمليات سحب أموال عن اقتناء، وحتصيل األموال عن بيع أصول طويلة األجل(. -
 الناشئة عن األنشطة متويل ) أنشطة تكون نتيجتها تغيري حجم وبنية األموال اخلاصة أو الفروض(.تدفقات  -
تدفقات أموال متأتية من فوائد وحص  أسهم، تقدم كال على حدى وترتب بصورة دائمة من سنة مالية إىل سنة مالية أخرى يف  * 

 . األنشطة عملياته لالستثمار أو التمويل
 . تدفقات األموال الناجتة عن األنشطة عملياتة مباشرة أو غري مباشرة تقدم  *

 (28، صفحة 2112)اجلريدة الرمسية، فالطريقة املباشرة املوصى هبا تتمثل يف:
 األموال اإلمجالية )الزبائن املوردون، الضرائب...( وقصد إبراز تدفق مايل صايف  تقدمي الفصول الرئيسية لدخول و خروج -
 .تقريب هذا التدفق املايل الصايف إىل النتيجة قبل ضريبة الفرتة املقصودة -

 : و الطريقة غري املباشرة تتمثل يف : تصحيح النتيجة الصافية للسنة املالية مع األخذ باحلسبان
 (.  .... ت دون التأثري يف اخلزينة ) اهتالكات ، تغريات الزبائن ، املخزونات ، تغريات املوردينآثار املعامال *  
 املتفاوتات أو السنويات ) ضرائب مؤجلة(.    *
 .(التدفقات املالية املرتبطة بأنشطة االستثمار أو التمويل ) قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة وهذه التدفقات تقدم كال على حدى *
 :املوجودات املالية هي -
السيولة اليت تشمل األموال يف الصندوق و الرائع عند االطالع، )مبا يف ذلك املكشوفات املصرفية القابلة للتسديد بناءا على الطلب  *

 وغري ذلك من تسهيالت الصندوق(. 
احلالية ذات األجل القصري و البالغة السيولة( سهلة شبه السيولة ممتازة قصد الوفاء، بااللتزامات ذات األجل القصري ) التوظيفات  *

 التحويل إىل سيولة اخلاضعة )خطر من يتغري قيمتها(. 
 :ميكن تقدمي التدفقات املالية اآلتية على أهنا مبلغ صايف *
 .السيولة أو شبه السيولة املختارة حلساب الزبائن *
 .الستحقاقات القصريةالعناصر سريعة وترية الدوران، املبالغ املرتفعة و ا *
 : جدول التغيرات األموال الخاصة-(7
يشكل جدول تغريات األموال اخلاصة حتليال احلركات اليت أثرت يف كل فصل من الفصول اليت تتشكل منها رؤوس اخلاصة للكيان  - 

 (82، صفحة 2113)كتوش، خالل السنة املالية.
 :املطلوب تقدميها يف هذا اجلدول خت  احلركات املرتبطة مبا يأيتاملعلومات 

 لسنة املالية.      النتيجة الصافية *
 .تغريات الطريقة احملاسبية وتصحيحات األخطاء املسجل مباشرة كرؤوس أموال *
، صفحة 2112)اجلريدة الرمسية، املنتوجات واألعباء األخرى املسجلة مباشرة يف الرؤوس األموال اخلاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء هامة. *
28) 

 (...عمليات الرمسية ) االرتفاع، االخنفاض، التسديد *
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 .املقررة خالل السنة املالية توزيع النتيجة و التخفيضات *
 :ملحق القوائم المالية -( 5
)كتوش، يضم ملحق القوائم املالية معلومات كانت تكتسي طابعا هاما أو كانت مفيدة لفهم العمليات الواردة يف القوائم املالية. -  

 (82، صفحة 2113
 (22، صفحة 2112)اجلريدة الرمسية، تتمثل هذه املعلومات يف:  
 .(القواعد و الطرق احملاسبية املعتمدة ملسك احملاسبة وإعداد القوائم املالية ) املطابقة للمعايري موضحة وكل خمالفة هلا مفسرة ومربرة *
 .مكمالت اإلعالم الضرورية حلسن فهم امليزانية وحساب النتائج، وجدول سيول اخلزينة وجدول تغري األموال اخلاصة *
املعامالت اليت تتم عند االقتضاء مع هذه  املعلومات اليت خت  الكيانات املشاركة، واملؤسسات املشرتكة، والفروع أو الشركة األم وكذالك *

 .الكيانات أو مسريها: طبيعة العالقات منط املعاملة حجم ومبلغ املعامالت، سياسة حتديد األسعار اليت خت  هذه املعامالت
 املعلومات ذات الطابع العام أو اليت تعين بعض العمليات اخلاصة الضرورية للحصول على صورة وفية.   *
ملالحظات امللحقة بالقوائم املالية موضوع تقدمي منظم، وكل فصل أو باب من أسلوب امليزانية، احلساب النتائج، وجدول سيولة تكون ا *

 . ، وجدول تغريات األموال اخلاصة حييل إىل اإلعالم املناسب له يف املالحظات امللحقةاخلزينة
ؤثر يف وضع األصل أو اخلصم بالسنة إىل الفرتة السابقة اإلقفال، فال ضرورة إذا طرأت حوادث عقب تاريخ إقفال السنة املالية ،ومل ت -

إلجراء أي تصحيح ) تقومي غري أن هذه احلوادث تكون موضوع إعالم هبا يف امللحق إذا كانت ذات أمهية حبيث ميكن أن يؤثر، إغالقها 
 :م يبني ما يأيتيف القرارات اليت يتخذها مستعملو القوائم املالية ،وحينئذ فان اإلعال

                                                                                                                           .طبيعة احلادث *

 .تقدمي التأثري املايل أو األسباب اليت جتعل التأثري املايل ال ميكن تقديره *
 : ني باالدخار العمومي الذي يوفر املعلومات اخلصوصية الضرورية ملستعملي القوائم املالية من اجلتقدمي الكيانات اليت تستع -
    فهم النجاعة املاضية *
   .تقييم األخطاء واملرودية املؤسسة *

 :ويف هذا اإلطار، تقدم على اخلصوم، استنادا إىل القوائمها املالية املدجمة، معلومات خت 
    لنشاطاهتا خمتلف أمناط املنتجات و اخلدمات التابعة *
        فيهاخمتلف املناطق اجلغرافية اليت تعمل  *
نفس طريقة التقدمي يف شكل خمتصر عند  يتعني على الكيانات امللزمة ينشر القوائم مالية وسيطة أن حترتم يف إعداد هذه القوائم ، *

 (22، صفحة 2112)اجلريدة الرمسية، االقتضاء، ونفس املضمون، ونفس الطرق احملاسبية املقررة للكشوف املالية ألخر السنة املالية.
 المطلب الثاني: مستخدمو للقوائم المالية.

، 2111)بوعالم، ويشري إطار العمل إىل أن املؤسسات تعد قوائم مالية عامة موجهة حنو احتياجات فئات خمتلفة من املستخدمني من بينهم:
 (38صفحة 

 وأهم املعلومات اليت حتتاجها هذه الفئة هي:  المستثمرين الحاليين والمحتملين: -أ
 املعلومات اليت تساعد املستثمر يف حتديد مستوى توزيعات األرباح املاضية واحلالية واملستقبلية وأي تغري يف أسعار أسهم املؤسسة. -
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 املعلومات اليت تساعد املستثمر يف اختاذ قرار شراء أو بيع أسهم املؤسسة.      -
 تقييم أسهم الشركة باملقارنة مع أسهم مؤسسات أخرى.املعلومات اليت تساعد املستثمر يف تقييم سيولة املؤسسة و  -

يعترب املوظفني مورد املؤسسة اهلام، حيث تبىن عليهم استمرارية املؤسسة وأداؤها العماهلا، مبا يشعرهم باالمن والرضا الموظفين: –ب 
وأرباحها، ووجود نظام أجور ورواتب وحوافز الوظيفيني، لذلك فهم معنيون بكفاءة املؤسسة وحتقيقها الهدافها ومنوها وزيادة مبيعاهتا 

 فعال، ويتعدى ذلك إىل تقييم نظام التقاعد ومنافع ما بعد التقاعد اليت ميكن للمؤسسة أن تقدمها.
وهم حباجة إىل معلومات تساعدهم يف تقدير املؤسسة املقرتضة على توفري النقدية الالزمة لسداد أصل القرض والفوائد المقترضين:   –ج 
ستحقة عليه يف الوقت املناسب، ويف تقدير عدم جتاوز املؤسسة املقرتضة لبعض احملددات املالية مثل نسبة الديون للغري إىل حقوق امل

 امللكية.
وتعترب هذه الفئة مصدر للتمويل واالئتمان قصري األجل، حيث تتعلق اهتماماهتم بقدرة املؤسسة على الموردين والدائنين اآلخرين: -د 

السداد من خالل نسب السيولة والتداول، كذلك نشاطها والنسب املتعلقة بذلك كمعدالت دوران البضاعة للتأكيد من استمرارية وكفاءة 
 ورحبية املؤسسة.

ويعترب العمالء شريان اإليرادات ومصدرها، حيث أهنم اجلهة املقصودة مبخرجات املؤسسة من سلع وخدمات، لذلك فيم العمالء: –ه 
 ون باستمرارية املؤسسة وقدرهتا على تزويدهم بالسلع واخلدمات.معني
حتتاج هذه الفئات إىل معلومات تساعدها يف التأكد من مدى التزام املؤسسة بالقوانني ذات العالقة الحكومة بأجهزتها المختلفة: -و 

ضرائب املختلفة على املؤسسة ومدى قدرهتا على مثل قانون املؤسسات وقانون الضرائب، كما حتتاج إىل معلومات تساعدها يف حتديد ال
 (8، صفحة 2111)الشريف و طرابلسي، .التسديد ومعرفة املسامهة العامة للمؤسسة يف االقتصاد الوطين

ومنها ما يتعلق بدور املؤسسات ولو اهتمامات خمتلفة بالشركات منها ما يتعلق باستيعاب األيدي العاملة وتشغيليا  :الجمهور-ز
ومن اجلدير ذكره أن  .االجتماعي والتنموي ومنها ما يتعمق بسلوك اجلمهور االستهالكي استنادا إىل جودة خمرجاهتا من السلع واخلدمات

ني الفئات اليت مل فئات مستخدمي القوائم املالية تتسع لتشمل مجيع من هلم مصلحة يف املؤسسة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، ومن ب
 .يرد ذكرها ضمن اإلطار املفاهيمي جند :إدارة املؤسسة، احملللون واملستشارون املاليون، السوق املايل، املنافسون...اخل

 المطلب الثالث:أهمية القوائم المالية.
                              (8، صفحة 2111-2112)الياس، تربز أمهية القوائم املالية والغرض من إعدادها يف ثالث نقاط ميكن تلخيصها كاأليت:

 أداة اتصال    -
 وسيلة يف تقييم األداء    -
 .وسيلة تساعد يف اختاذ القرار -

ستثمرين فيها وسيلة لربط فالقوائم املالية تعترب أداة إيصال رسالة واضحة ومفهومة ملستعمل املعلومات احملاسبية عن نشاط املؤسسة وامل
                        .بني املؤسسة واملوردين، العمالء، البنوك..، كذلك وسيلة لتوفري املعلومات ملختلف األقسام املكونة للمؤسسة عالقات

صرفها، فتستعمل يف احلكم على أيضا تساعد القوائم املالية لتقييم أداء اإلدارة واحلكم على كفاءهتا و استعمال املوارد املوضوعية حتت ت
 .املركز املايل للمؤسسة ومدى التقدم يف حتقيق أهداف املؤسسة وكذا كيفية استخدام موارد املؤسسة
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 وتعترب أيضا وسيلة الختاذ القرارات حيث تساعد املؤسسة وخمتلف األطراف املتعاملني مع املؤسسة يف اختاذ القرارات الالزمة، كالقرارات  
بكيفية صرف املوارد يف املستقبل ومساعدة األطراف األخرى اليت تربطها عالقة مباشرة باملؤسسة مثل املوردين، العمالء، البنوك يف املتعلقة 

 توجيه العالقات املستقبلية
 المبحث الثاني: أهداف القوائم المالية و تحليلها المالي.   

املاضي أحد أهم جماالت املعرفة، حيث برزت هذه األمهية بعد أزمة الكساد العاملية يف  أضحى التحليل املايل للقوائم املالية منذ بداية القرن
 بداية الثالثينيات من القرن املاضي، وشهدت تلك الفرتة اهنيار كثري من املؤسسات، مما دعا إىل ضرورة دراسة حمتويات التقارير املالية

اطات االقتصادية هلذه املؤسسات التعرف على أدائها الفعلي والتنبؤ للمؤسسات بشكل علمي حىت يتسىن للجهات املهتمة بالنش
 .مبستقبلها االقتصادي، وهو ما ميكن حتقيقه من خالل حتليل القوائم املالية

صول و يقوم موضوع التحليل املايل للقوائم املالية على دراسة القوائم املالية باستخدام األساليب الرياضية والنسب واالجتاهات بغرض احل
 .على معلومات غري متاحة بشكل مباشر بالقوائم املالية، أو تكون خمتفية وراء زمحة األرقام هبذه القوائم املالية

 : ماهية التحليل المالي للقوائم المالية.األولالمطلب    
للتحليل املايل للقوائم املالية، جمموعة من املفاهيم املتعلقة بتعريف التحليل املايل  أملفاهيميخالل استعراض اإلطار  إىليهتم هذا املطلب 

ددات التحليل للقوائم املالية، التطور التارخيي للتحليل املايل للقوائم املالية، أهداف التحليل املايل للقوائم املالية باإلضافة إىل مقومات وحم
 .املايل للقوائم املالية

 :تاريخي للتحليل المالي للقوائم المالية.التطور ال0
حىت بداية القرن العشرين كانت القوائم املالية جمرد دليل أو برهان على عمل مسك احلسابات وإن كانت حتتوي على معلومات هامة ميكن 

بأمهية الطلب من  1228ام استخدامها يف تقييم أداء املؤسسة. ولكن حدث أن أوصت مجعية رجال البنوك يف والية نيويورك يف فيفري ع
املقرتضني بضرورة تقدمي القوائم املالية اخلاصة مبؤسساهتم كجزء أساسي من البيانات املدعمة لطلب القرض، وكانت التوصية املوجهة إىل 

وبة حول األصول و أعضاء هذه اجلمعية تن  على: "أن يطلبوا ممن يقرتضون املال من املؤسسات اليت يتبعون هلا أن يزودوهنم ببيانات مكت
 (812، صفحة 1228)العظمة و يوسف، االلتزامات اخلاصة هبم، وذلك بالصيغة اليت توصيلها جلنة البيانات املوحدة للمجموعات املختلفة".
القروض وخاصة من قبل البنوك الكبرية، ففي  ومنذ ذلك الوقت ازداد استخدام القوائم املالية كمستندات أساسية يف دراسة وتقييم طلبات

أوصت مجعية رجال املصارف بوالية نيويورك باستخدام صورة منطية موحدة لطلبات االقرتاض، واليت حتتوي على بيانات  1211عام 
متت التوصية باستخدام هذه البيانات ألغراض التحليل الشامل  1218و يف عام  (812-812، الصفحات 1228)العظمة و يوسف، امليزانية.

متت التوصية باعتماد القياس  1212لوضع املؤسسة املقرتضة وبشكل يسمح مبعرفة نقاط القوة والضعف يف تلك البيانات، و يف عام 
 (12، صفحة 2112)النعيمي و التميمي، الكمي بواسطة النسب للبيانات املقدمة من قبل املقرتضني هبدف حتديد اجلدارة االئتمانية.

إىل توجه االهتمام يف التحليل املايل  3(،مبا أفرزته من إفالس ملؤسسات كثرية يف العامل 1233-1222ولقد فرضت أزمة الكساد العاملية )
 (11، صفحة 2118)منري، بقضيتني أساسيتني يف املؤسسات مها:

هي دراسة سيولة املؤسسات و خاصة أن غالبية املؤسسات اليت أعلنت إفالسها كان بسبب وضع السيولة لديها، حيث أهنا و  األولى: -
 مل تستطع تسديد التزاماهتا املالية عند استحقاقها.

 .االهتمام و بشكل متزايد بقائمة الدخل وفاقت يف أمهيتها امليزانيةهي الرحبية واملقدرة على املنافسة، وهكذا تنامي و  الثانية: -



 ةيق المالي بتحليل القوائم الماليعالقة التدقالثاني                                       الفصل

 

35 

لى إثرها ومت الرتكيز يف التسعينات على االتفاقيات احملاسبية اليت جعلت القيمة احلالية للتدفقات املستقبلية كأساس للتحليل املايل، أين مت ع
سامهت التطورات التكنولوجية املتسارعة يف جمال اإلعالم  وقد (Pierre, 2010, p. 337)حتليل كل القرارات املالية على أساس القيمة.

اآليل إىل استخدام أدوات التحليل املايل التقليدية بسهولة ويسر، حيث أصبح باإلمكان إجراء الدراسات و التحليالت املالية مهما كانت 
 (11، صفحة 2112)مفلح، معقدة بأقل جهد ووقت ممكن وبدقة متناهية.

وهناك العديد من العوامل اليت سامهت يف زيادة أمهية التحليل املايل للقوائم املالية يف املؤسساتاملعاصرة، ميكن إبراز امهها  فيما 
 (Nacer eddine, 2009, p. 15)يلي:
    املاليةتطور األسواق املالية وتقنيات تطور املعلومة  -
     اخلوصصة وإعادة هيكلة املؤسسات )تنازل، إدماج....( -
    تكنولوجيا اإلعالم واالتصالتطور  -
    انتشار مفاهيم ومبادئ حوكمت املؤسسات -
 .العديد من دول العاملمن طرف  IFRS/IAS تبين املعايري الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية -
 .اإلطار ألمفاهيمي للتحليل المالي للقوائم المالية:0

 (82، صفحة 2112-2111)لزعر، ميكن تلخي  االطار املفاهيمي لتحليل املايل للقوائم املالية يف اجلدول التايل:
 .قوائم المالية:اإلطار ألمفاهيمي للتحليل المالي لل20الجدول رقم 

 المخرجات مصادر المعلومات مراحل

 .توضيح غرض و سياق التحليل-0

طبيعة وظائف احمللل املايل كتقييم أسهم، أو  -
 .ديون االستثمارات، أو تصنيف القروض

التواصل مع الزبائن أو املشرف من أجل  -
 .معرفة احتياجاهم و خماوفهم

 .بيان الغرض من اهلدف أو التحليل -
قائمة )مكتوبة أو غري مكتوبة( من األسئلة  -

اخلاصة اليت ينبغي على احمللل املايل اإلجابة 
 .عليها

 .حمتوى و طبيعة التقرير الواجب تقدميه -

 .جمع البيانات-0

القوائم املالية، البيانات املالية األخرى،  -
 .االستبيانات و البيانات االقتصادية

ين، الزبائن ع املسريين، املورداملناقشة م -
 .املنافسنيو 

زيارة مو اقع املؤسسة )مثال املخزن، ورشة  -
 (......اإلنتاج

 تنظيم القوائم املالية. -
 جداول البيانات املالية.-

إكمال االستبيانات، إذا كانت قابلة  -
 .للتطبيق

 البيانات من املرحلة السابقة- البيانات من املرحلة السابقة - .معالجة البيانات-0

مدخالت البيانات باإلضافة إىل البيانات - .تحليل/ترجمة البيانات المعالجة-7
 .املعاجلة

 .النتائج التحليلية -

تطوير واتصال التوصيات والنتائج)التقرير -7
 المالي(.

 .النتائج التحليلية والتقارير السابقة -
تعليمات )توجيهات( املؤسسة من أجل  -

 التقارير املنشورة.

التحليلي جييب على األسئلة املطروحة  التقرير -
 .يف املرحلة األوىل

التوصيات بشأن غرض التحليل، مثل القيام  -
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 .بعملية االستثمار أو منح قرض

 .متابعة-7
مجع املعلومات دوريا وتكرار اخلطوات  -

املذكور ة أعاله لتحديد ما إذا كان من 
 .الضروري تغيري التوصيات

 .صياتعصرنه التقارير و التو  -

Source: Thomas R Robinson and others , International Financial Statement Analysis. jhonwiley& son Inc, CFA Institute, 

Hoboken, New jersey, USA, 2009, p19 

 من اجلدول السابق ميكن توضيح مراحل تطور االطار املفامهي:
إن الغرض من أي حتليل مايل للقوائم املالية خيتلف من فئة مستفيدة إىل أخرى،  :توضيح غرض و سياق )نطاق( التحليل..1.1

فاملستثمر املرتقب يرغب بالتعرف على رحبية املؤسسات املتوفر فيها فرص االستثمار، و يهتم كذلك بسياسات توزيع األرباح املتبعة يف 
عرف على سيولة املؤسسات و قدرهتا على سداد ديوهنا، بينما تويل هذه املؤسسات، بينما البنوك و املقرضون يهتمون بشكل أساسي بالت

اهتمام خاصا لتقييم األداء يف خمتلف اإلدارات واألقسام. و بعد حتديد الغرض من التحليل جيب معرفة مدى و نطاق التحليل  املؤسسة
 (22-28، الصفحات 2118)مؤيد و غسان، )هل سيشمل التحليل مؤسسة أو عدةمؤسسات؟ و هل سيشمل سنة واحدة أم عدة سنوات؟(

كلما توفرت هذه   يف هذه املرحلة يقوم احمللل املايل بتحديد ومجع البيانات الكافية و املالئمة ألهداف حتليله،حيث:جمع البيانات.0..1
اخلصائ  بالبيانات اليت مت مجعها كلما توصل احمللل إىل حتليل شامل تتحقق منه كل األهداف املرجوة، لذا يتحتم على احمللل املايل أن 

لفرتات اليت جيمع أكرب قدر ممكن من البيانات املالية و غري املالية و اإلحصائية و الكمية....اخل. وجيب أن تغطي البيانات الفرتة أو ا
، صفحة 2118)مؤيد و غسان، سيغطيها التحليل كما جيب أن توفر البيانات املتعلقة باملؤسسة أو املؤسسات اليت يستهدفها التحليل.

22) 
بعد احلصول على القوائم املالية الالزمة واملعلومات األخرى يعاجل احمللل املايل تلك البيانات مستخدما األدوات  :معالجة البيانات.0..1

 التحليلية املناسبة،و من بني تلك األدوات املستخدمة نذكر على سبيل املثال: النسب املالية، معدالت النمو، معدل دوران النقدية، معدل
رافعة املالية، باإلضافة إىل األدوات التحليلية األخرى، حيث يشتمل فهم التحليل املايل يف هذه املرحلة على ما دوران املخزون السلعي، ال

 (thomas, 2009, p. 21) يلي:

قراءة القوائم املالية لكل مؤسسة خاضعة للتحليل من خالل قراءة امليزانية، حسابات النتائج، قائمة التدفقات النقدية، قائمة تغريات -
 األموال اخلاصة و املالحق،

القرارات التشغيلية بني  إجراء التعديالت الالزمة للقوائم املالية لتسهيل عملية املقارنة يف حالة وجود اختالفات يف الطرق احملاسبية و -
 املؤسسات حمل املقارنة،

 .إعداد أو مجع بيانات القوائم املالية املقارنة و النسب املالية اليت متكن احمللل املايل من تقييم رحبية املؤسسة وسيولتها....اخل -
حتتاج إىل استعمال مقدار كبري من العمل تعترب هذه اخلطوة األصعب و األكثر أمهية، حيث  :تحليل/ترجمة البيانات المعالجة.7..1

 (211، صفحة 2112)مفلح، الذهين، احلكمة، املهارة واجلهد لتقييم ما يقف خلف األرقام من حقائق.
الضروري على احمللل وظيفة احمللل هي وظيفة استشارية وليست تنفيذية، حيث يكون من  :تطويرو إيصال التوصيات والنتائج.7..1

املايل وبعد انتهائه من كل عمليات التحليل أن يكتب التقرير الذي حيتوي على نتائج التحليل، موجها للجهة املختصة، وهي يف الغالب 
 ال يغفل عن ذكر  اجلهة اليت قامت بتكليف احمللل للقيام بعملية التحليل. وجيب أن يبذل احمللل العناية التامة يف كتابة التقرير النهائي حىت
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جيب أن يعد التقرير بشكل مرتب وبأسلوب واضح مدعما باجلداول والرسوم البيانية كلما  ملهمة اليت مت التوصل إليها، كماكل النتائج ا
 (211، صفحة 2112)مفلح، من املناسب أن يتضمن التقرير البنود التالية:و  ذلك.أمكن 
    موضوع التحليل والصناعة اليت ينتمي إليها، واحمليط االقتصادي الذي يعمل فيه املؤسسةمعلومات عن خلفية -
    املعلومات املالية وغري املالية املستعملة يف التحليل -
  لتحليلاالفرتاضات اخلاصة بالظروف االقتصادية و الظروف األخرى اليت وضعت استنادا إليها التقديرات اخلاصة با -
     األساسيةحتديد االجيابيات والسلبيات الكمية والنوعية اليت يراها احمللل يف عناصر التحليل  -
   االستنتاج الذي خيرج به احمللل نتيجة العمل التحليلي الذي قام به -
 .احللول املقرتحة والتوصيات الالزمة -
ال تنتهي عملية التحليل املايل بكتابة التقرير، حيث جند أنه من الضروري تكرار مجيع اخلطوات املذكورة أعاله على أساس .المتابعة: 7. 0

 (thomas, 2009, p. 22) دوري لتحديد إذا ماكانت االستنتاجات و التوصيات األصلية الزالت صاحلة.
 :المالي للقوائم الماليةتعريف التحليل  0

 :تعددت تعريفات التحليل املايل للقوائم املالية، نذكر أمهها يف ما يلي
عملية إجرائية لنظام املعلومات احملاسيب هتدف إىل تقدمي معلومات من واقع القوائم املالية " ل املايل للقوائم املالية بأنه:يعرف التحلي -

 (21، صفحة 2118)مؤيد و غسان، ."غري مالية، هبدف مساعدة املستفيدين من اختاذ قراراهتم االقتصاديةاملنشورة ومعلومات أخرى مالية و 
"عملية تفسري للقوائم املالية املنشورة وفهمها، هبدف تشخي  وتقييم أداء املؤسسة يف ضوء الفهم الكامل ألسس القياس  وهو كذلك: -

 (22، صفحة 2118)مؤيد و غسان، احملاسيب" واالعرتاف
عملية حبث واستسقاء وتفسري واستنتاج تبىن على جتميع وتصنيف البيانات واألرقام اليت املايل للقوائم املالية بأنه:" ويعترب التحليل -

مث مقارنتها وقياسها بقصد اكتشاف العالقات اليت تربط فيما بينها، حبيث ميكننا دراسة  ، املؤسسةتعكسها احلسابات والقوائم املالية يف 
 (22، صفحة 2112)أبو زيد، ". املؤسسةاألوضاع املالية 

 :.أهداف التحليل المالي للقوائم المالية4
ن يهدف التحليل املايل للقوائم املالية بشكل عام إىل تقييم أداء املؤسسة من زوايا متعددة، و بكيفية ختدم أهداف مستخدمي املعلومات مم
هلم مصاحل مالية يف املؤسسة وذلك بقصد حتديد جوانب القوة ومواطن الضعف، و من مث االستفادة من املعلومات اليت يوفرها التحليل 

 (3، صفحة 2118)مطر، م يف ترشيد قراراهتم املالية ذات العالقة املؤسسة.املايل هل
 (22، صفحة 2112)أبو زيد، وميكن حصر أهداف التحليل املايل للقوائم املالية فيما يلي:

    رحبيتهااختبار مدى كفاءة عمليات املؤسسة حمل التحليل وتقييم  -
    تقييم الوضع املايل للمؤسسة وحتديد مركزها االئتماين -
    تقييم أداء اإلدارات املختلفة باملؤسسة -
    السابقةاملؤسسة يف السنوات تقييم أداء املؤسسة باملقارنة مع املؤسسات املماثلة يف نفس القطاع )وضعها التنافسي( أو مع أداء  -
    قبل ملختلف األغراضتوفري البيانات و املؤشرات الكمية اليت تساعد يف التخطيط والتنبؤ باملست -
 .توفري وسيلة من وسائل الرقابة على نشاط املؤسسة -
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 :.مقومات التحليل المالي للقوائم المالية5
، ال بد من توفر جمموعة من املتطلبات أو الشروط اليت تشكل يف جمموعها املالية يف حتقيق أهدافهالقوائم كي تنجح عملية التحليل املايل ل

 ركائز أساسية ال بد من مراعاهتا. فإذا ما اعتربنا أن اهلدف النهائي للمحلل املايل هو توفري مؤشرات واقعية تعطي صورة عن جوانب نشاط
جب إذن توفري مقومات جناحه يف حتقيق هذا اهلدف وذلك باحلرص على توفري جمموعة من املؤسسة هي أقرب ما تكون إىل احلقيقة، في

الشروط منها ما يتعلق به نفسه، ومنها ما يتعلق مبنهج وأساليب وأدوات التحليل اليت يستخدمها، ومنها كذلك ما يتعلق مبصادر 
 (28، صفحة 2111)عشيش و الكبيسي، وميكن حصر هذه املقومات فيما يلي: (1صفحة  ،2118)مطر، املعلومات اليت يعتمد عليها.

     أن تتمتع مصادر املعلومات اليت يستقي منها احمللل املايل معلوماته بقدر معقول من املصداقية أو املوثوقية  - 
، كما أن يستخدم أساليب وأدوات جتمع هي هجا علميا يتناسب مع أهداف عمليةأن يسلك احمللل املايل يف عملية التحليل من - 

    األخرى و بقدر متوازن بني مسيت املوضوعية واملالئمة لألهداف اليت يسعى إليها
احملصور يف كشف احلقائق كما هي قبل أن يقوم بتفسريها بصورة  أن يتسم احمللل املايل نفسه باملوضوعية وذلك بالرتكيز على فهم دوره و -

ذلك ليقوم بعد ذلك يف تقدمي تقريره مبا يتضمنه من مؤشرات و بدائل ختدم متخذ القرار مع مراعاة  جمردة بعيدة عن التحيز الشخصي، و
 .التوصية مبا يراه البديل األفضل منها

 :.محددات التحليل المالي للقوائم المالية6
ؤسسة بالرغم من أمهية التحليل املايل للقوائم املالية وقدرته على املساعدة يف التعرف على املركز املايل للمؤسسة و مدى كفاءة عمليات امل
ذل اجلهود املختلفة و على القدرة االستثمارية لديها، إال أن هناك كثري من احملددات للتحليل املايل للقوائم املالية اليت يتعني على احمللل ب

 (1)اجلرجاوي، صفحة الالزمة للتغلب عليها و هي:
    درجة اهتمام احمللل باملؤسسة ومدى عمق التحليل املطلوب -
    كمية و نوعية املعلومات ذات األثر املباشر على نتيجة التحليل -
  املشكوك فيها وتقييم البضائع واحتياطي الديون دخول بعض األحكام الذاتية يف إعداد القوائم املالية مثل األحكام املتعلقة باالهتالك -
  مدى استمرارية استعمال األساليب والقواعد احملاسبية، إذ أن تغري األساليب سيؤدي إىل تغري يف النتائج -
احملاسبية املستعملة يف إعداد القوائم املالية وبشكل خاص حول تقييم الصناعة واالستهالك واالنتقال غياب املالحظات حول األساليب  -
    رمبدأ حماسيب متعارف عليه إىل آخ من
 .عدم إظهار القوائم املالية لنشاطات املؤسسة وخطط التوسع و العالقات مع املوردين و املقرضني -
 مطلب الثاني: أهداف القوائم المالية 
 (121، صفحة 2112)الزغيب، القوائم املالية إىل حتقيق األهداف التالية:    
 عرض مجيع األرقام واملعلومات والبيانات املالية اخلاصة باملؤسسة لفرتة زمنية معينة.   -1
 إعطاء مؤشر دقيق عن املركز املايل للمؤسسة.  -2

 استخدام نتائج عمليات املؤسسة سواء طويلة األجل أو القصرية األجل. -3
 د قيمة التغريات يف املوجودات واملطلوبات واملوازنة بينهما واستخدام اجلانب األرجح. حد -1   
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 تها باملوجودات النقدية واملتداولة والسائدة.التعبري عن املوجودات باملؤسسة واللتزاماهتا ومتثيل قيم -8
 .أدوات التحليل المالي للقوائم المالية و اساليبه المطلب الثالث:

نوعية لدراسة وحتليل القوائم املالية غالبا ما يكون أمام احمللل املايل جمموعة من األدوات اليت ميكن أن خيتار منها ما يتالءم مع طبيعة و 
الدراسات أو التحليل القائم به، سواء كان الغرض من التحليل استخدام هذه األدوات لتشخي  الوضع املايل للمؤسسة، أو لتقييم 

و لدراسة احلاضر والتنبؤ باملستقبل.ونظرا لتعددها وصعوبة تناوهلا إمجاال، مت اختيار جمموعة من هذه األدوات واألساليب اليت املاضي، أ
 .نراها ختدم أكثر أهداف البحث

 :.النسب المالية1
للني املاليني، و هي من أقدم هذه األدوات تعترب النسب املالية من أهم أدوات التحليل املايل للقوائم املالية وأكثرها انتشار ا يف أوساط احمل

حيث ظهرت يف منتصف القرن التاسع عشر عندما كان يستعني فيها آنذاك املستخدمون و أصحاب الصلة الختاذ قراراهتم االقتصادية. 
د عليها يف تقييم األداء العتماولعل أهم ما ساعد على انتشار النسب بني احملللني واملستخدمني سهولة استخراجها وفهمها وإمكانية ا

 (122، صفحة 2118)مؤيد و غسان، أوجه النشاط املختلفة.و 
 :.تعريف النسبة المالية1.1

 % 81،أو نسبة مئوية  8.1أو كسر عشري 2/1تعرف النسبة عموما بأهنا عالقة بني عنصر وآخر، وهي إما أن تصور يف شكل بسط 
أما يف (121، صفحة 2112)أبو زيد، عام تعرب عن عالقة رياضية منطقية بني عنصر وآخر لقياس وزن العنصر الذي تدل عليه.فهي بشكل 

اليت تدخل يف اشتقاق  التحليل املايل فتعرف النسبة املالية بأهنا عالقة تربط بني بندين أو أكثر من بنود القوائم املالية، وقد تتواجد البنود
إال أن الوقوف عند هذه (31، صفحة 2118)مطر، النسبة املالية على القائمة املالية نفسها كما قد تتواجد هذه البنود على قائمتني ماليتني.

على أساسها يتم تقييم (benchmarking)   مرجعيةالعالقة ال يعين شيء للمحلل املايل أو املستفيد منها، إذ ال بد من اعتماد معايري
اليت  نتائج النسب املالية للمؤسسة، وتعد املعايري املطلقة والتارخيية ومعيار متوسط الصناعة واملعيار املستهدف مبثابة املؤشرات املرجعية

 (23، صفحة 2112)النعيمي و التميمي، يستند إليها احمللل املايل يف تقييم األداء املايل للمؤسسة من خالل النسب املالية.
 .أنواع النسب المالية:0.0

استعمال و استخراج  ميكن القول إن هناك عددا غري حمدد من النسب املالية اليت ميكن استخراجها من القوائم املالية، ولكن املبالغة  يف
النسب أمر قد يؤدي إىل اخللط و التشويش، مما ينتج عنه صعوبة الفصل بني النسب املهمة و غري املهمة. إن استخدام عدد كبري من 
النسب احملاسبية على نطاق واسع، قد يكون مفيدا يف بعض احلاالت، إال أنه يف كثري من احلاالت، يكون استخدام عددا حمدودا من 

 .نسب املعربة كافيا و مفيداال
وبشكل عام غالبا ما يتم تقسيم و تبويب النسب احملاسبية إىل جمموعات متعددة، و ذلك على أسس خمتلفة، فهناك من يقسم النسب 

            (122-122ت ، الصفحا2112)أبو زيد، بناء على الغرض أو اهلدف من التحليل إىل ستة أنواع رئيسية هي:

      نسب قياس املقدرة على السداد يف األجل القصري )نسب السيولة( - 
    نسب قياس الرحبية -
      نسب قياس املقدرة على السداد يف األجل الطويل )نسب اليسر املايل( -
      جمموعة نسب هيكل التمويل -
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    جمموعة نسب استخدامات األموال -
 . قياس اإلنتاجيةنسب  -

)مطر، ومن ناحية أخرى، هناك من يبوب النسب احملاسبية على أساس املصدر أو القائمة املالية اليت تستخرج منها هذه النسب مثل:
 (122، صفحة 2118
    جمموعة نسب تتعلق بامليزانية -
    جمموعة نسب تتعلق حبسابات النتائج -
    جمموعة نسب مشرتكة تتعلق بامليزانية و حسابات النتائج -
 .جمموعة نسب تتعلق بقائمة التدفقات النقدية -

 :أهمية النسب المالية 0..1
نسب تكاد ال ختلو أي مؤسسة إال و تستخدم النسب املالية يف حتليل قوائمها املالية و ذلك نتيجة ألمهية النسب املالية، حيث تنبع أمهية ال

املالية من كوهنا قادرة على إعطاء مقارنة مفيدة بني متغريين، حيث تقوم بتفسري هذه العالقة بني بندين بأسلوب يعمل على توفري 
                                      (28، صفحة 2112-2111)لزعر، مفهومة و سهلة االستخدام.وسنلخ  أمهية النسب املالية يف النقاط التالية:معلومات 

    تقدمي مدلوالت ذات مغزى ومفيدة -
      استعراض اجتاه البنود يف القوائم املالية بفرتات مالية لنفس املؤسسة -
      مقارنة املؤسسة مع غريها من املؤسسات املنتمية إىل نفس القطاع -
    مقارنة املؤسسة مع النسب املعيارية والصناعية املعتمدة -
      تقييم أداء املؤسسة و أداء إدارهتا -
 .الضعف و القوة يف املؤسسة واقرتاح التوصيات والسياسات الكفيلة مبعاجلتها التعرف على مواطن -

 :.محددات استخدام النسب المالية7..1
و بالرغم من أن التحليل املايل باستخدام النسب املالية ميكن أن يوفر معلومات هامة بشأن العمليات التشغيلية للمؤسسة ووضع املؤسسة 

)اندراوس، املايل، فإن مثة قيود أو عيوب جيب أن تؤخذ يف االعتبار عند االحتكام هلذا األسلوب يف تقييم أداء املؤسسة و اختاذ القرارات 

 (28، صفحة 2112-2111)لزعر، :، لعل من أمهها (112، صفحة 2112
     إمهال النسب ألثر التغريات يف املستوى العام لألسعار على املعلومات احملاسبية -
صعوبة عمل املقارنة بسبب إتباع املؤسسات املختلفة ألساليب متعددة يف حساب النسب املالية، فمثال ختتلف يف بعض املؤسسات  -

        طرق االهتالكات
تأخذ بنظر االعتبار التغيريات احلاصلة خالل الفرتة  أن النسب املالية تعطي صورة لألداء املايل للمؤسسة عند نقطة زمنية حمددة و بالتايل -

 .احملاسبية إلعداد القوائم املالية، األمر الذي يؤثر على مصداقية هذه النسب كأداة للتنبؤ و قراءة املستقبل
 :.المقارنات و بيان التغيرات و االتجاهات0

ات بني عناصر القوائم املالية لعدة فرتات زمنية، سواء كانت مع يقوم أسلوب املقارنات وبيان التغريات واالجتاهات على إجراء مقارن
مؤسسات مماثلة، أو مع القوائم املالية لنفس املؤسسة، أو بني عناصر القوائم الواحدة لنفس الفرتة، وذلك من خالل وضع امليزانية 
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راض التغريات اليت ظهرت بكل جمموعة من سنة إىل وحسابات النتائج وقائمة التدفقات النقدية جبانب بعضها البعض، ليتم بعد ذلك استع
أخرى على مر السنوات. و بناء على هذه املقارنات يتم إظهار التغريات الكبرية والشاذة، ومن مث دراستها ملعرفة أسباهبا و آثارها على 

 (112، صفحة 2112)أبو زيد، :الوضع املايل للمؤسسة و ميكن تقسيم هذا األسلوب من التحليل إىل
 :التحليل العمودي0.0

. ويطلق عليه بالتحليل الرأسي أيضا، ويقوم بتحليل كل قائمة من القوائم املالية على انفراد ولذلك فإن التحليل العمودي يتم لسنة واحدة
التحليل ويقوم(23، صفحة 2118)مؤيد و غسان، نسبة مئوية. ويعتمد هذا التحليل على حتويل األرقام املطلقة للبنود يف القوائم املالية إىل

 الرأسي على دراسة عناصر ميزانية واحدة و ذلك من خالل إظهار الوزن النسيب لكل عنصر من العناصر يف امليزانية إىل جمموع امليزانية أو
وهذا ما يسمح لنا بالتعرف على الرتكيب الداخلي للميزانية من خالل  (32، صفحة 2118)منري، إىل جمموع اجملموعة اليت ينتمي إليها،

تركيزها على عنصر ين مها مصادر األموال يف املؤسسة وكيفية توزيعها بني خمتلف املصادر من قروض قصرية األجل وطويلة األجل واألموال 
 (182، صفحة 2118)عبد احلليم، صادر بني خمتلف االستخدامات من أصول جاريةو غري جارية.اخلاصة وكيفية توزيع امل

و ميكن استخدام هذا التحليل لتحليل حسابات النتائج، حيث تنسب كل عناصر حسابات النتائج إىل رقم األعمال يف نفس 
، و هذا ما  (thomas, 2009, p. 271) أو إىل جمموع األصول )ال سيما يف حالة املؤسسات املالية( (32، صفحة 2118)منري، القائمة،

وكما ميكن استخدام هذا التحليل أيضا لتحليل قائمة التدفقات النقدية، حيث نعرب عن كل بند من  .يسمح لنا بتقييم التكاليف واألرباح
 ,thomas) بنود قائمة التدفقات النقدية كنسبة مئوية من جمموع التدفقات النقدية الداخلة )اخلارجة( أو كنسبة مئوية من رقم األعمال.

2009, p. 247) 
 "التحليل التاريخي":   -.التحليل األفقي2.2

سب يقوم عادة احمللل املايل من خالل هذا التحليل برصد سلوك واجتاهات البنود املختلفة من خالل إجياد التغري فيها بالقيم املطلقة و الن
املئوية على حد سواء، و هو ما يساعده بشكل أفضل على إجناز حتليله، وقد يشمل التحليل األفقي عامني متتاليني أو قد ميتد لفرتات 

متعددة،و هو ما يعرف بتحليل االجتاهات. فاحمللل املايل عند قيامه بالتحليل األفقي حلسابات النتائج، امليزانية وقائمة التدفقات  متتالية
ل النقدية فإنه يهتم بدراسة التغريات احلادثة يف خمتلف بنود هاته القوائم، مبا كانت عليه يف سنة أو يف سنوات سابقة سواء كانت على شك

يرتكز حتليل االجتاهات (112-118، الصفحات 2118)مؤيد و غسان، زيادة، وحياول تتبع األسباب اليت كانت وراء هذه التغريات. نق  أو
 8إىل  3السابقة )من على دراسة املاضي من أجل تشخي  احلاضر والتنبؤ باملستقبل، إذا فهو يهتم بالقوائم املالية للفرتات احملاسبية 

وذلك باعتبار إحدى سنوات التحليل أساسا للمقارنة وسنة  (Nacer eddine, 2009, p. 90)سنوات غالبا يف حالة توفر املعلومة(،
ن لألساس، بغرض دراسة وحتديد طبيعة التغريات اليت تطرأ على عناصر القوائم املالية عرب الزمن، و رصد التاريخ املايل للمؤسسة، حيث ميك

ه على اخلروج باستنتاجات ومؤشرات مهمة عن واقع هذا النوع من التحليل احلكم على ارتفاع النسب واستقرارها أو اخنفاضها مما يساعد
 (223-222، الصفحات 2112ندي، ه) :حالة املؤسسة و عن اجتاهاهتا املستقبلية. و من عيوب هذه الدراسة ما يلي

  التكنولوجيا املستخدمة والنظم احملاسبية املتبعةاختالف ظروف املؤسسة من سنة إىل أخرى من حيث احلجم، خطوط اإلنتاج،  -
تظهر آثار التضخم و الكساد واضحة على هذا النوع من التحليل، فاألرقام اليت تظهر يف القوائم املالية من سنة ألخرى تتأثر باحلالة  -

 .االقتصادية السائدة
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 :التحليل المقارن0.0
الصناعة( الصادرة عن االحتادات املهنية )يعتمد هذا النوع من التحليل على مقارنة النسب املالية وحسابات املؤسسة مع املعايري القطاعية 

، صفحة Hubert ،2118)واجلهات احلكومية أو غريها من اجلهات ألغراض القياس و التقييم لفرع أو أكثر من فروع الصناعة والنشاط.

وذلك هبدف مقارنة الفعالية املالية للمؤسسات املتواجدة يف نفس القطاع و حتديد آجال تسديد الزبائن املمنوحة هلم من طرف (112
 ومن عيوب هذا التحليل ما يلي :(Pierre, 2010, pp. 190-191)املؤسسات، و تقييم اهليكل املايل للمؤسسات من طرف البنوك.

 (221، صفحة 2112ندي، ه)
املستوى التكنولوجي املستخدم، والنظم احملاسبية  و تفاوت املؤسسات داخل الصناعة من حيث احلجم، و تنوع خطوط اإلنتاج، - 

    الصناعة ال معىن هلا املتبعة. فمثل هذه االختالفات جتعل املقارنة مع متوسط
قد تتميز املؤسسات اليت تنتمي إىل القطاع مبستوى منخفض من الكفاءة ومن مث فإن إجراء املقارنات يعد مضلال وال خيدم الغرض  -  

 .الذي استخدم من أجله
 :التحليل المعياري7.0

يعد التحليل املعياري مبثابة امتداد للتحليل املقارن، حيث يعتمد هذا النوع من التحليل على مقارنة بعض النسب املالية واحلسابات 
للمؤسسة حمل الدر اسة مع املعايري املطلقة اليت تستخدم كمعايري للحكم على وضع املؤسسة بالرغم من اختالف حجمها وجمال 

 (Pierre, 2010, p. 191)وجد معايري خاصة لكل نشاط:نشاطها.و هنا جند أنه ت
     الكربى الواحد بالنسبة للمحالت التجاريةرقم األعمال يف املرت املربع  -
    سعر الليلة الواحدة بالنسبة لقطاع الفندقة...اخل -
 (Nacer eddine, 2009, p. 91)كما توجد بعض املعايري اليت ميكن تطبيقها على كافة املؤسسات واملتمثلة فيما يلي :   
  ضرورة متويل االستثمارات باملوارد الدائمة -
     اخل مرات من الفائض اخلام لالستغالل... 3جيب أن تكون قيمة الديون أقل من  -
 .و يعترب استخدام هذا النوع من التحليل قليال البتعاد املعايري عن املتطلبات الواقعية ألنشطة الكثري من املؤسسات  

 عالقة التدقيق المالي بجودة القوائم المالية. المبحث الثالث:
قوائم املالية و تاكد اداء اجليد املؤسسة ملنع االختالس و تالعب يف ال ا مهم يف احلفاظ على اصول و حقوقالتدقيق املايل دور  يلعب

 االعمال و نشاطات املؤسسة فهو اداة جيدة لتوفري مصداقية و موثوقية لضمان كفاءة و جودة عالية للقوائم املالية. 
 ا.تعريف جودة القوائم المالية واهميته المطلب األول:

 ة       تعريف جودة القوائم المالي أوال:
 ميكن تعريف جودة القوائم املالية على أهنا:
مبدى ما تتمتع به من مصداقية وما حتققه من منفعة للمستخدمني وأن ختلو من التحريف تعرف جودة القوائم املالية "مبدى ما تتمتع 

 ،والرقابية واملهنية والفنية، مبا يساعد على حتقيق اهلدف من استخدامهاوالتضليل وأن تعد يف ضوء جمموعة من املعايري القانونية 
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واألمهية أيضا بأهنا متثل املدى األمثل للقواعد واإلجراءات اليت يتم تطبيقها بانتظام خال  بشكل يعكس حقيقة حسابات املؤسسة  و
من منفعة للمستخدمني، من خالل مصداقيتها وخلوها من  بأهنا ما ميكن أن حتققهها كذلك ميكن أن نعرفو  ة،النسبية لألحداث املسجل

 (28، صفحة 2118)خليل، ."يةالتحريف وأن تكون معدة يف ضوء جمموعة من املعايري القانونية والرقابية واملهنية والفن
 ثانيا: أهمية تدقيق القوائم المالية:
االقتصادية، كما أن قتنا احلايل أكثر طلبا مما كانت عليه يف السابق نظرا حلاجة نظام الرقابة يف املؤسسات أصبحت احلاجة للتدقيق يف و 

 .ستخدمنيالقوائم املالية تعترب عنصر فعال لآلليات العامة يف اهليكل الرقايب باعتبارها الوسيلة اليت يتم من خالهلا توصيل املعلومات إىل امل
 :اسيب يف ما يليو يكمن دور التدقيق احمل

زيادة القدرات التنافسية للشركات من خالل توفر املوثوقية والشفافية يف قوائمها املالية مما ينعكس أثره على برامج خفض التكلفة  -
  ارتقاء جبودة املنتجات وزيادة حصة الشركة التسويقيةواال
  التداول وأسعار األسهم زيادة ثقة املتعاملني بالبورصة مما يعكس أثره على ارتفاع حجم -
  حتقيق مزايا ضريبية عند التحاسب الضرييب لثقة املأمور الفاح  يف بيئة الرقابة ومصداقية التقارير والقوائم املالية -
 (31صفحة ، 2112)جمدي، .زيادة موثوقية ومصداقية القوائم املالية وزيادة فعالية نظام الرقابة الداخلية -

 ثالثا: مساهمة التدقيق في تحسين جودة القوائم المالية
 (11، صفحة 2111-2112زالسي، ) :يساهم يف حتسني جودة القوائم املالية وذلك من خاللالتدقيق 

  اكتشاف ما قد يوجد يف الدفاتر والسجالت من أخطاء متعمدة أو غري متعمدة وبالتايل احلصول على قوائم مالية خالية من األخطاء -
  تدقيق املعلومات وبالتايل احلصول على قوائم مالية ميكن االعتماد عليها يف اختاذ القرار -
  خدمة يف املؤسسةيعمل على التحقق من صحة املعلومات والبيانات املست -
خصوصا وأن املدقق اخلارجي املستقبل ال  يعمل التدقيق يف محاية املؤسسة من عمليات التالعب واالحتيال ويعترب هذا دورا هاما ورئيسا -

ينات يستطيع اكتشاف مجيع حاالت الغش والتالعب يف القوائم املالية نظرا لعدم تواجده بصورة دائمة يف املؤسسة واعتماده على الع
اإلحصائية بدال من الفح  الكامل وبالتايل أصبح املدقق الداخلي هو من يستطيع أن حيمي املؤسسة اليت يعمل هبا من عمليات 
 التالعب باألصول وأنه ليس هناك من أقدر منه على ذلك وبالتايل احلصول على معلومات ذات مصداقية لألطراف الداخلية أو اخلارجية.

واليت من بينها دقة املعلومات احملاسبية  وتقييم مدى سالمة نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة، مدى حتقيق أهدافهايعمل على فح   -
 اليت ينجيها النظام احملاسيب يف املؤسسة.

 تعارف عليها. جودة القوائم املالية من جودة عملية التدقيق يف معلوماهتا ومدى االلتزام بتطبيق املعايري والطرق احملاسبية امل -
 .زيادة موثوقية ومصداقية القوائم املالية وزيادة فعالية نظام الرقابة الداخلية -

 

 رابعا: مقاييس مستوى جودة وموثوقية القوائم المالية من خالل تقارير مدقق الحسابات
التدقيق وأداة أو وسيلة االتصال واليت ميكن من خالهلا أن يعترب تقرير مدقق احلسابات عن القوائم املالية السنوية مبثابة املنتج النهائي لعملية 

يف هناية السنة ميزانية يقوم املدقق بتوصيل نتائج فحصه وتقييمه لألدلة والقرائن ورأيه الفين احملايد عن صحة وسالمة عرض القوائم املالية لل
 ونتائج األعمال.



 ةيق المالي بتحليل القوائم الماليعالقة التدقالثاني                                       الفصل

 

44 

سبية يف باإلضافة إىل أنه يتعني على احملقق التطرق إىل جمموعة من العناصر أو الضوابط احملتوى التقرير على غرار االعتماد على املبادئ احملا
هرية من عدمه إعداد القوائم املالية ، االلتزام والثبات يف تطبيقها، باإلضافة إىل تأكيده على احتواء القوائم املالية على كافة املعلومات اجلو 
، 2112)عبد الفتاح، ميكن لتقرير مدقق احلسابات أن يأخذ عدة صور ختتلف فيما بينها باختالف رأيه املرهون بدوره مبحتوى القوائم املايل.

 (318صفحة 

 المطلب الثاني: مهام مدقق الحسابات
تتمثل مهمة املدقق يف تتبع التدفق النقدي حيث لية لضمان إدارة املؤسسات بكفاءة وفعالية. يستعرض ُمدققو احلسابات املمارسات املا

 .من البداية إىل النهاية، والتحقق من أن أموال املؤسسة حُتسب بطريقة صحيحة
 كما يلي: تعريف مدقق الحسابات : يمكنأوال

عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته، مهمة املصادقة على حسابات يعترب مدقق احلسابات، يف مفهوم القانون "كل شخ  ميارس بصفة 
وعليه يعرف مدقق احلسابات على أنه  (2)جلريدة الرمسية، صفحة التشريع  املعمول به". ألحكامواهليئات وانتظامها ومطابقتها  ؤسساتامل

مدققة البيانات املالية، وتقدمي تقريره حوهلا إىل اجلهة أو اجلهات اليت عينته وعلى سبيل املثال  "الشخ  املؤهل واملستقل واجملاز الجناز
، 2111)هادي، واملسامهني". اإلدارةاملسامهة العامة( الذي يقدم تقريره إىل اهليئة العامة اليت عينته، أو إىل جملس  مؤسسات)مدقق حسابات 

 (28صفحة 
 ثانيا: مهام مدقق الحسابات

  (12)الرمسية، صفحة نذكر منها: أنتتنوع مهام مدقق احلسابات وتتعدد منها ما ورد يف القوانني واملراسيم اجلزائرية اخلاصة باملهنة وميكن 
 األمراحلسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج عمليات السنة املنصرمة وكذا  نبا وتعين: المصادقة )أو الشهادة(-1

 بالنسبة للوضعية املالية وممتلكات املؤسسات واهليئات.   
احلسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون للمسامهني أو الشركاء  صحةوميثل في:فحصال -0

 أو حاملي احلص .
 وجملس املديرين أو املسري.   املؤسسة  إدارةإبداء الرأي حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من جملس  -3
أو بني املؤسسات واهليئات اليت تكون  االتابعة هلنظمة بني املؤسسة اليت يراقبها واملؤسسات أو اهليئات تقدير شروط إبرام االتفاقيات امل -1

 فيها للقائمني باملؤسسة أو املسريين للمؤسسة املعنية مصاحل مباشرة أو غري مباشرة.
 إعالم املسريين واجلمعية العامة أو اهليئة املداولة املؤهلة بكل نق  قد يكتشفه أو اطلع عليه، ومن طبيعته أن يعرقل استمرار استغالل -8

 املؤسسة أو اهليئة. 
.                                                    ؤسسةمن رأمسال امل % 21 األقلالضمان اليت متثل على  آلسهماملؤسسة  إدارةالتأكد من حيازة أعضاء جملس  -8
 .األسهمالتحقق من أن امليزانية تظهر احتياطات ونتائج تسمح بتوزيع التسبيقات على أرباح  -2
                                                .النصوص التشريعية والتنظيمية ألحكامالتأكد من ساملة وانتظام عملية رفع رأس أو ختفيض املال واحرتامها  -2
 .النصوص التشريعية والتنظيمية األحكامالتأكد من ساملة وانتظام عملية حتويل املؤسسة ذات أسهم واحرتامها  -2
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 واستمراريتها مؤسسةالمطلب الثالث: دراسة قدرة المدقق باستخدام التحليل المالي على معرفة إفالس ال
املعاصرة واختيار أكرب مؤسسات يف العامل، ألقت اهليئات التنظيمية على املدقق مسؤولية التأكد من مدي استمرارية نتيجة لألزمات املالية 

لة وجود املؤسسة حمل التدقيق يف مزاولة نشاطها والوفاء بالتزاماهتا يف املستقبل وضرورة لفت انتباه مستخدمي القوائم املالية وحتذيرهم يف حا
ؤسسة على االستمرار ومواجهتها لصعوبات مالية شديدة ومن هذا املنطلق سيتم التعرف علي مسؤولية املدقق شكوك على قدرة امل

 (132، صفحة 2112)عمروش، اخلارجي حنو استمرارية املؤسسة واإلجراءات املتبعة وكذا املؤشرات اليت تشري إىل ضعف استمرارية املؤسسة.
 IAS570وفقا لمعيار التدقيق الدولي  مؤسسة: مسؤولية المدقق نحو استمرارية الأوال

تتمثل مسؤولية املدقق اخلارجي يف احلصول على أدلة مقنعة حول استمرارية املؤسسة أو حول وجود خماطر جوهرية وهذا جزء من إجراءات 
ة قيام املدقق اخلارجي بتقدمي رأيه حول وجود أو عدم وجود خماطر على ضرور  ، الذي ن IAS315تقييم املخاطر وفقا للمعيار الدويل 

جوهرية، ففي حالة وجود خماطر فإنه جيب عليه أن يتأكد من أن هذه املخاطر قد ظهرت خالل إعداد القوائم املالية وجيب عليه إظهار 
فإنه ميكن اعتباره كضمان حول قدرة املؤسسة على  ذلك يف تقريره، أما يف حالة عدم وجود أدلة تشري إىل حالة عدم اليقني يف تقريره

 االستمرار يف أعماهلا.
على املدقق اخلارجي فح  وجود أحداث أو حاالت تلقي شكوكا كبرية حول قدرة املؤسسة على االستمرار يف نشاطها، يف حالة وجود 

 هذه الشكوك على املدقق اخلارجي القيام مبا يلي: 
   إجراء عملية لتقييم قدرة املؤسسة على االستمرار يف حالة مل تفعل بعد املؤسسة إدارةالطلب من  - 
مقرنة بتقييمه الستمرارية النشاط، وحتديد إذا كان تطبيق هذه اخلطط مناسب لتحسني  املؤسسة إدارةتقييم خطط العمل املعدة من قبل  -

  الوضعية وما كان من املمكن تنفيذ هذه اخلطط يف هذه الظروف
لة قامت املؤسسة بإعداد توقعات التدفق النقدي، فإن التحليل هلا يعترب عامال مهما والنظر يف نتائج األحداث املستقبلية أو يف حا -

 اليت مشلت: املؤسسة إدارةالوضعية يف هناية التقييم اخلطط العمل املعدة من طرف 
  تقييم مدي موثوقية املعلومات األساسية املعدة من أجل املقارنات• 
  .حتديد ما إذا كانت هناك تربيرات كافية حول الفرضيات اليت بنيت عليها هذه التوقعات• 
  تقييمها املؤسسة إدارةالنظر فيما إذا كانت هناك أدلة جديدة حول الوقائع اليت نشأت منذ التاريخ الذي أدت فيه  -
يف حالة ظهور أحداث أو وقائع تلقي شكوكا حول قدرة املؤسسة على االستمرار يف نشاطها، فإنه من املتوقع أن يكون هلذه األحداث  -

 أو الوقائع أثر حول طبيعة ومدي أدلة اإلثبات املتاحة.     
 المؤسسةثانيا: اإلجراءات المتخذة من طرف المدقق الخارجي لتقييم استمرارية 

 .burlaud, 2009, pp)فإن عليه اختاذ اإلجراءات التالية: ؤسسةاستمرارية املاكتشاف املدقق اخلارجي حلقائق تؤثر سلبا على  يف حالة

8-10) 

 :المؤسسة إعالم رئيس مجلس إدارة -0

على املدقق اخلارجي إجراء مقابلة مع املسريين من أجل التحقق من صحة شكوكه واحلصول على معلومات إضافية وإعالمهم بكافة 
كتابيا باحلقائق اليت من شأهنا أن تؤثر املؤسسة   إدارةجملس اإلجراءات املتخذة، يف حالة تأكد املدقق من وجود املخاطر فعليه إعالم رئيس 
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يوما، يف حالة حتصل املدقق على إجابات مقنعة إلمكانية حتسني  18ارية املؤسسة وطلب احلصول على رد کتايب خالل سلبا على استمر 
تنتهي إجراءاته، أما إذا كانت اإلجابة تدل على أن املشاكل ناجتة عن خماطر مرتاكمة أو عدم احلصول على إجابة مقنعة ؤسسة املظروف 
 .اءاتهذه احلالة يتابع املدقق إجر يف ه

 :لمؤسسةاإعالم مجلس -0
يوما،  18أيام لتداول احلقائق املذكورة خالل  2استدعاء هذا األخري خالل  املؤسسة إدارةيقوم املدقق اخلارجي بالطلب من رئيس جملس 

قد اختذ قرارات تطمئن  املؤسسة إدارةجملس يف نفس الوقت عليه إعالم رئيس احملكمة التجارية لشروعه يف هذه اإلجراءات، يف حالة أن 
                                 املدقق اخلارجي تتوقف اإلجراءات، لكن يف احلالة املعاكسة أو عدم استدعاء جملس اإلدارة يواصل املدقق اخلارجي إجراءاته. 

 إعالم املسامهني :-2
 2يوم التالية الستالم املداوالت اجمللس اإلدارة إعداد تقريرا خاصا لإلنذار ، يكون للرئيس مدة  18على املدقق اخلارجي أن يقوم خالل 

ر أيام الستدعاء اجلمعية العامة، يف حالة غياب املسريين فإن على املدقق القيام بنفسه باستدعاء اجلمعية العامة، البد أن يتضمن التقري
 ام للمدقق اخلارجي حول حسابات املؤسسة النتائج املناسبة من التقرير اخلاص باإلنذار.الع
 إعالم رئيس احملكمة التجارية:-3

فعليه إعالم رئيس  املؤسسةإذ تبني للمدقق اخلارجي وأنه بعد اجتماع اجلمعية العامة أن القرارات املتخذة ال تسمح بضمان استمرارية 
جراءات املتخذة والنتائج املتوصل إليها، ورئيس احملكمة ميكن أن يقرر استدعاء املسريين من أجل طلب التدابري احملكمة التجارية باإل

العالجية يف حالة غياب هذه املقابلة أو يف حالة أن السريين مل يستجيبوا هلذه الدعوة، فإنه يتم إبالغ ذلك بشكل كامل أمام املدقق 
                    مع ممثلي املوظفني، اإلدارات العمومية هيئات الضمان االجتماعي ... اخل.ؤسسة اخلارجي ومناقشة وضعية امل

 .مؤسسةال: المؤشرات التي تشير إلى ضعف استمرارية ثالثا
وقسمت بدورها إىل مؤشرات مالية، ومؤشرات  ؤسسةاملحدد اإلحتاد الدويل للمحاسبني بعض املؤشرات اليت تشري إىل ضعف استمرارية 

تشغيلية، ومؤشرات أخري، ولكن هذا ال يعترب حصرا کامال وشامال لكل املؤشرات، كما أن وجود واحد أو أكثر من هذه املؤشرات ال 
 (111، صفحة 2112)ابو ميالة، وعدم واستمراريتها. املؤسسةيعين بالضرورة فشل 

 وتتمثل يف التايل: :املؤشرات املالية -1
 .ملتداولة عن املوجودات املتداولةزيادة املطلوبات ا -
  قرب استحقاق قروض ذات أجل حمدود، دون وجود إمكانية للسداد أو التجديد أي وجود مشاكل متعلقة باالقرتاض -
  ظهور النسب املالية بشكل سليب -
  خسائر تشغيلية متكررة -
  تأخر توزيعات األرباح أو توقفها -
  عدم القدرة على تسديد استحقاقات الدائنني يف موعدها -
  صعوبة االلتزام بشروط اتفاقية القروض -
  املوردين على التعامل نقداإصرار  -
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                                   احلصول على التمويل الالزم لتطوير منتجات جديدة، أو استثمار جديد ضروري.  ؤسسةامل عدم قدرة -
 مؤشرات تشغيلية تتمثل بالتايل:  -2
  استقالة مدراء مهمني دون إجياد من حيل حملهم -
   فقدان أسواق رئيسية أو امتيازات أو مورد رئسي -
 صعوبات هلا عالقة بالقوي العاملة أو نق  يف املستلزمات اهلامة . -
 :  مؤشرات أخري وتتمثل بالتايل -3
   عدم االلتزام مبتطلبات رأس املال أو املتطلبات القانونية األخرى -
  الوفاء هباؤسسة ميكن أن تنشأ عنها أحكام ال تستطيع املؤسسة قضايا قانونية قائمة ضد امل -
 .ؤسسةمليضر باتغري يف السياسات والقوانني احلكومية مبا  -

على االستمرار، ومن هذه  ؤسسةاملكما يوجد العديد من الطرق واألساليب اليت يستطيع مدقق احلسابات استخدامها يف تقدير قدرة 
( ALTMANالطرق استخدام أساليب التحليل املايل البسيطة اليت مت ذكرها سابقا أم املعقدة كنماذج التنبؤ بالفشل املايل مثل منوذج )

كانت ؤسسات  امل( وغريها من النماذج لكن البد من اإلشارة إىل أن هذه النماذج قد مت إعدادها وفقا لدراسة جموعة من KIDAو)
املراد التطبيق ؤسسةاملختضع لظروف معينة وبالتايل ال يستطيع املدقق استخدامها إال يف حال تعديل التوازن النسيب للنموذج مبا يتناسب مع 

 .عليها النموذج
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 :خالصة الفصل
ان ، حيث املؤسسة تستفيد منها  اليت تطرقنا إليه يف هذا الفصل أن القوائم املالية تعد مصدر أساسي للمعلوماتمن خالل ما 

يوجد يف الدفاتر و السجالت من اخطاء معتمدة او غري  إكتشاف ماقدذلك بعلى جودة القوائم املالية، و التدقيق املايل اداة جيدة للتاثري 
معتمدة نتيجة حصول على قوائم مالية خالية من اخطاء و تكون جودة القوائم املالية من جودة عملية التدقيق املايل يف معلوماهتا ومدى 

لتأكد من لاملالية وزيادة فعالية نظام الرقابة الداخلية  االلتزام بتطبيق املعايري و الطرق احملاسبية وهذا راجع اىل موثوقية و مصداقية القوائم
 راجعة للمستخدمني.منفعة  قيوحتق، واستمراريتها لتحقيق اهدافها اء اجليد العمال ونشاطات املؤسسةو االدحسن سري 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:
التدقيق المالي دراسة حالة 

بنك ب وتحليل القوائم المالية
-تنمية الريفيةالالفالحة و 

 بسكرة
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 تمهيد :

بنك إجراء دراســة تـــطــبيقية فــي تــــم الــتـــعـــرض يف الـــجانـــب الــنظـــري اىل الــفصــلـيــن الــسابــقــني حيث مت إعـــطائه بعــدا آخــر مـن خــالل 
 الفالحة و التنمية الريفية.

بــــاإلضافــة إلـى الــمقــابـــلة  حمتـــويــاهتا،، ســوءا الــمحــاســبـية مــنها أو الــمالــية وتــحلــيل سةسمؤ للـو ذلــك بــاالســتـــعانــة بــالـــوثــائـــق الــــرمسيــة 
البنك الفالحة و التنمية الريفية و كيفية عرض قوائم املالية من طرف  ، وذلـــك مــن أجـــل التــعــرف عــلىموظفي املؤسسةالـــشخــصــية مــع

 ، حــيــث تـــم تــقــسيم الـــفـــصل إىل ثــالثـــة مــبــاحــث كـــما يـــلـــــــي :املدقق

 بطاقة تعريف ببنك الفالحة والتنمية الريفية :املبحث األولBADR 
 عرض القوائم املالية يف بنك الفالحة و التنمية الريفية: املبحث الثاين 
 :بنك الفالحة و التنمية الريفية  حتليل املايل لقوائم مالية املبحث الثالث 
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 BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية ول: بطاقة تعريف بالمبحث األ
يد يعد بنك الفالحة و التنمية الريفية من أهم البنوك العمومية يف اجلزائر و اليت حتاول الوصـول إلـى خدمات متطورة من خالل إدماج العد
 من وسائل املعرفة يف عمله و االهتمـام بكـل التطـورات التكنولوجية اجلديدة يف جمال اخلدمات املصرفية. و يف هذا املبحث سيتم التعرف

 .ى بنك الفالحـة و التنمية الريفية بكل أهدافه و مهامه، و كذا سنتعرف إىل اخلدمات اليت يوفرها البنك لزبائنهعل
 بنك الفالحة والتنمية الريفية وخدماته ماهية :  ولب االالمطل

ء من اجل اهتمام باجملال الفالحي و الزراعي يعترب بنك الفالحة و التنمية الريفية من البنوك العمومية التابعة للدولة يف اجلزائر و الذي إنشا
 بشىت عملياهتم املالية.

 تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفيةالفرع األول: 
الريفية هو احد بنوك القطاع العمومي يف اجلزائر إذ يعترب وسيلة من وسائل سياسة احلكومة اهلادفة إىل املشاركة يف  بنك الفالحة و التنمية

تبعا إلعادة هيكلة  1222مارس  13املؤرخ يف  22/118تنمية القطاع الفالحي و ترقية املناطق الريفية مت إنشـاؤه مبوجـب مرسوم رقم 
                                                                 .     البنك الوطين اخلارجي

الذي منح استقاللية اكرب للبنوك و الغي مـن خاللـه نظام التخص . أصبح بنك  11/11/1221وبعد صدور قانون النقد و القرض يف 
البنوك التجارية. مث عاد البنك إىل التخصي  مع سنوات الفالحة و التنمية الريفية كغريه من البنوك يباشر مجيع الوظائف اليت تقوم هبـا 

2111                                                                  . 
عامل مـن بينها إطارات و مهندسني  2811مليار دينار جزائري و يتميز بكثافة بشرية عالية جدا تزيد عن  33يقدر رأمسال البنك ب   

 (88، صفحة 2112)زيدان، نه يشغل مكانة هامة داخل النظام البنكـي اجلزائـري حيـث انـه صنف:وموظفني كما ا
                                    . كأول بنك يف ترتيب البنوك اجلزائرية                                                                      1
 . ثاين بنك على املستوى املغاريب                                                                             2
 . املرتبة الرابعة عشر على املستوى العريب                                                                3
 بنك مشلها التصنيف                                                   328اسع بنك إفريقي من ضمن . ت1
بنك. وجتدر اإلشارة إىل أن البنك كان  1111( فـي الرتتيـب العـاملي مـن بـني 882. وقد احتل املركز الثامن و الستني بعد الستمائة )8

 (2111)صواليلي، يف الساحة املالية اجلزائرية. بطاقات السحب 1221أول من أطلق يف سنة 
 مهام و خدماته الفرع الثاني: 

 BADRمهام بنك الفالحة و تنمية الريفية 0
 أدى توسيع فروع بنك الفالحة والتنمية الريفية إىل توسيع وظائفه و مهامه و ميكن تلخـي  هـذهاملهام فيما يلي:

                                                                          معاجلة كل عمليات االئتمان النقد األجنيب و اخلزينة -
                                                                     فتح حسابات بنكية لكل شخ  قام بالطلب  -
                                                                                                       استالم الودائع -
                                                                                      املشاركة يف مجع االدخار -
                                                                                    املسامهة يف التنمية الزراعية -
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                                                        ضمان و تشجيع الزراعة وتصنيع املواد الغذائية، الزراعية، الصناعية واحلرفية -
 املراقبة بالتعاون مع السلطات التنظيمية للحركات املالية للمؤسسات.      -
 BADRتنمية الريفية الخدمات بنك الفالحة و  0

 تظهر أهم هذه اخلدمات يف:
   فتح خمتلف احلسابات للزبائن و ختلي  الصكوك بأمر املعين أوبأمر اآلخرين -
    التحويالت املصرفية -
                                                                          الدفع و التحصيل فيما خي  التعامالت اخلارجيةاخلدمات املتعلقة ب -
    خدمة كراء اخلزائن احلديدية -
اليت متكن الزبائن من معاينة و مراجعة التحويالت التـي طرأت على أرصدهتم عرب    BADR consulteخدمات البنك للمعاينة -

                                                           استعمال األرقام الشخصية السرية هلم املعطاة من طرف البنك من خالل استعمال أجهزة اإلعالم اآليل املتاحة
اليت تسمح خبدمة أحسن لزبائن البنـك باسـتعمال شـبكة الفح  السلكي يف تنفيذ  télétraitementخدمات الفح  السلكي  -

 العمليات التحويلية املصرفية يف الوقت احلقيقي.   
يف توزيع خدماته املصرفية على التوزيع املباشر من خالل شـبكة مـن الوكـاالت منتشرة عرب كامل الرتاب  BADRو يعتمد بنك      
وكالة هبدف الوصول على اكرب عـدد مـن الزبـائن أيضا وضع البنك حتت تصرف زبائنه نظام توزيع الكرتوين و  311طين واليت تتعدى الو 

كما يوفر أيضا خدمات   GABأو عن طريق الشبابيك اآللية لألوراق النقدية  DABذلك عن طريق املوزعات اآلليـة لـألوراق لنقدية 
 نها حمدودة جدا.مصـرفية عبـر اهلاتف لك

 BADRمنتجات بنك الفالحة و تنمية الريفية  0 
 تتمثل أهم منتجات البنك يف:

 يكون مفتوحا لألشخاص الطبيعيني و املعنويني الذين ميارسون نشاطا جتاريا )جتار،صناعيون،مؤسساتالحساب الجاري:*
 جتارية،فالحون،...اخل( هذا املنتج املصريف بدون فائدة

، تكون حسابات مفتوحة جلميع األفراد أو اجلماعات اليت ال متـارس أي نشاط جتاري )مجعيات )الشيكات(: حساب الصكوك*
 ،....اخل( وذوي األجور الراغبني يف االسـتعانة بالشـيكات لتصفية احلسابات.ةإدار 

وهو عبارة عن منتج مصريف ميكن الراغبني من ادخار أمواهلم الفائضة عن حاجاهتم  :Livret épargne BADRدفتر التوفير *
م على أساس فوائد حمددة من طرف البنـك أو بـدون فوائـد حسب رغبات املدخرين،و باستطاعة هؤالء املدخرين احلاملني لدفرت التوفري القيـا

بنك و بذلك فإن هذا املنـتج جينـب أصـحاب دفاتر التوفري مشاكل و بعمليـات دفع و سحب األموال يف مجيع الوكاالت التابعة لل
 صعوبات نقل األموال من مكان آلخر.

خمص  ملساعدة أبناء املدخرين للتمدرس و التدريب على االدخار يف بداية : Livret épargne Juniorدفتر توفير الشباب *
سنة من طرف ممثليهم الشرعيني حيث حدد الدفع األويل ب 12تجـاوز أعمارهمحياهتم االدخارية.هذا الدفرت يفتح للشـباب الـذين ال ت

دينار،كما ميكن أن يكون الدفع يف صورة نقدية أو عن طريق حتويالت تلقائية أو أوتوماتيكية منتظمة. كما يسـتفيد الشاب  811
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السـتفادة من قروض مصرفية تصل إىل مليونني دينار سنوات ا 8صاحب الدفرت عند بلوغه األهلية القانونية ذو األقدمية اليت تزيد عن 
 جزائري.

هذه البطاقة موجهة لزبائن بنك الفالحة و التنمية الريفيـة حيـث متكن من القيام بعمليات الدفع : Carte BADRبطاقة بدر*
القيام بعمليات السحب من  كما متكن أصحاهبا أيضا من  DAB والسحب لألوراق النقدية عرب املوزعات اآللية لألوراق النقديـة 

 املوزعات اآللية للبنوك األخرى.
 عبارة عن تفويض ألجل و بعائد موجه لألشـخاص الطبيعيني و املعنويني.: Les bons de caisseسندات الصندوق *

لفائضة عن وهي وسيلة تسهل على األشخاص الطبيعيني و املعنويني إيداع األموال ا: Les dépôts à termesاإليداعات ألجل 
 حاجاهتم إىل آجال حمددة بنسبة فوائد متغرية من طـرف البنك.

منتج يسمح جبعل نقود املدخرين بالعملـة الصعبة متاحة يف كل حلظة : Les comptes devisesحساب بالعملة الصعبة *
 مقابل عائدا حمددا حسب شروط البنك.

الريفية كالدفرت املخص  للسـكن إضـافة إلـى االعتمادات و القروض اليت كما توجد عدة منتجات أخرى لدى بنك الفالحة و التنمية 
 مينحها البنك لزبائنه اليت تكون وفق دراسات و شروط مسبقة.

 بنك الفالحة والتنمية الريفية أهدافالمطلب الثاني: موارد و 
 : موارد بنك الفالحة والتنمية الريفية األولفرع 

 من: 1222مارس  13املؤرخ يف   22/182من مرسوم  28حسب املادة تتكون موارد البنك الفالحي 

    رأمساله األساسي واحتياطاته -

    الودائع الفردية واحملددات األجل اليت يتلقاها من اجلمهور -

 األموال املتوفرة املتحصل عليها من هيئات العمومية التابعة للهياكل واألعمال الفالحية واحلرفية والزراعية وغريها  -

    التسبيقات اليت تقدمها اخلزينة لتمويل برامج التنمية -

األخرى السيما البنك املركزي  االعتمادات املالية املخصصة للصندوق واخلصم اليت ميكنها احلصول عليها من املؤسسات املصرفية -
     اجلزائري.

 مجيع احلصائل والوسائل املالية األخرى النامجة من أعماله. -

 أهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية الفرع الثاني:

                                                                                                        تتمثل اهم اهداف بنك الفالحة و التنمية الريفية يف:
ضرورة العمل يف سبيل االستقالل البالد بتحقيق اكتفاء ذايت للحاجيات الوطنية للمنتوجات الفالحية هذا االستقالل ال ميكن احلصول  -

                                                                                                                 بصفة ملموسة عليه إال بدفع التنمية الريفية
                                                                                                    رفع املستوى املعيشي وحتسني ظروف احلياة لسكان األرياف -
    رفع مسامهة الفالحة يف إنتاج الوطين -
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                                                                                                     إعادة تنظيم جهاز اإلنتاج الفالحي -
                                                                                                                      تنمية الري ببناء السدود -
                                                                         واستصالح األراضي اجلديدة.   الزيادة يف مساحات األراضي الصاحلة للزراعة -

 المطلب الثالث: هيكل التنظيمي بنك الفالحة و التنمية الريفية  

قوم يتميز هيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية حيث يتكون من املدير يف قمة املخطط والكتابة، وتتفرع اىل اربع مصاحل حيث ت
 الشكل التايل:كل مصلحة علي خدمات معينة امهها: مصلحة القروض، مصلحة الصندوق املوضح يف 

 (: الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة بسكرة 0شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وكالة بسكرة –المصدر: وثائق لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 الفالحة و التنمية الريفية()وثائق لدى خزينة البنك  :أن اهليكل التنظيمي لوكالة بسكرة يضم املصاحل التالية  السابقيتضح من الشكل 
 وهو الذي يقوم بتسيري الوكالة وصاحب القرار ويساعده يف ذلك نائب املدير. .المدير: 0
 .وختت  هذه املصلحة بكل العمليات املتعلقة مبنح القروض بشىت أنواعها .مصلحة القروض: 0

حيث تقوم  فبسكرةكما تتوىل دراسة ملفات طلبات القروض وتقدميها حسب املبالغ إىل جلنة القـروض، وهـياللجنة الوحيدة يف هذا البنك 
 بقبول أو رفض هذه القروض وتنقسم هـذه املصـلحةإىل ثالثة فروع:

 وهو متخص  يف منح القروض الفالحية..فرع القروض الفالحية:  0.0
 وهو مكلف جبميع القروض التجارية بأنواعها.القروض التجارية:  .فرع 0.0
 وهو يتوىل القيام باإلحصائيات السنوية و الشهرية املتعلقة بـالقروضاملمنوحة..فرع اإلحصائيات:  0.0

 وتتوىل هذه املصلحة القيام باملهام التالية: .مصلحة الصندوق: 0
 فتح احلسابات للعمالء. -
 قبول الودائع. -

 المدير

 الكتابة

الصندوق مصلحة  العمليات مصلحة 
 األجنبية

 مصلحة القروض

 

 المراقبة مصلحة
االجتماعية والشؤون  

 القروض مصلحة
 الفالحية

 القروض مصلحة
 التجارية

تإلحصائياا مصلحة  الحافظة التحويالت 
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 إجراء عمليات السحب والدفع على احلسابات.   -
 وتتم عملية الدفع والسحب بشبابيك خاصة، أما هذه املصلحة فهي تضم فرعني:

 ويتوىل املهام التالية: فرع الحافظة: _ 
 خصم األوراق التجارية للعمالء. -
 تم عمليـةالتقاص بشيكات خمتلف البنوك.عملية املقاصة: وتتم هذه العملية يف غرفة املقاصة بالبنك املركزي، أيـن تـ -
 يعمل هذا الفرع على التحويالت املختلفة من حساب آلخر لصـاحل عمـالءالبنك. فرع التحويالت: _
 ختت  هذه املصلحة بالعمليات التالية: .مصلحة العمليات األجنبية: 7
 . اعتماد مستندي أو التحصيل املستنديب القيام بتمويل عمليات التجارة اخلارجية عن طريق الدفع عن املصدر أو املستورد، وذلك بفتح _
 القيام بعمليات التوطني املصريف. _
 التحويالت املختلفة لألموال من وإىل اخلارج. -
 ة إضافة إلـى مراجعـة وتصـفيةاحلسابات.إجراء اإلحصائيات املختلفة املتعلقة بالعمليات األجنبي -
 هتتم هذه املصلحة بالشؤون التالية: .مصلحة المراقبة واألمور اإلدارية: 7
                                          املوارد البشرية وكل ما يتعلق بأجورهم وعطلهم واملكافتت اخلاصـة وكـذا الـدوراتاملنتظمة ألجلهم                                   -
 األمن واألرشيف.     -
 اإلعالنات: االحتياجات والدعوات وغريها من املهام األخرى. -

 المبحث الثاني: عرض القوائم المالية في بنك الفالحة و التنمية الريفية   
جدول    جدول تدفقات اخلزينة النتائج  حسابات ل هذه الكشوف ما يلي : امليزانيةتعد القوائم املالية مرة على األقل يف السنة وتشم

 تغريات األموال اخلاصة 
 يزانية(الم المركز المالي): قائمةاألولمطلب ال

أو املستفيدين منها  ؤسسةامل صحابالتعترب امليزانية من أهم القوائم املالية اليت تقدمها احملاسبة نظرا أمهية البيانات املاليةاليت تتضمنها سواء 
، كما هو موضح يف يف تاريخ إعدادها ؤسسةلذلك جيب أن تعد بالصورة الصادقة والصحيحة والدقيقة لكي تعرب عن املركز املايل للم

 .11اجلدول مذكور يف ملحق رقم
 جدول حسابات النتائجالمطلب الثاني: قائمة 

على تصنيف االعباء حسب طبيعتها )حص  االهتالكات ، مشرتيات البضائع...( مما يسمح لتحديد  يقوم جدول حسابات التنائج
االرصدة الوسيطية للتسيري( و اليت على اساسها ميكن حتليل طرق تكوين نتيجة املؤسسة، و ميكن من اجملاميع التسيري الرئيسية ) مستويات

 .12 امللحق رقمحسابات النتائج يف اجلدول املذكوريف  توضسح جدول
 مطلب الثالث: قائمة جدول تدفقات النقديةال

الزيادة او النقصان(يف النقدية حيث حياول االجابة على التغريات )ميثل جدول التدفقات النقدية اول املدة والتدفقات النقدية اخر مدة 
 .13 مذكور يف ملحق رقم  املتاحة، اذ انه ينب التدفقات النقدية املقبوضة و املدفوعة خالل نفس الفرتة
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 تحليل المالي لقوائم مالية بنك الفالحة و التنمية الريفية  ال المبحث الثالث:
ويوفر  معرفة للعالقة بني مضامينها،و مداوالت األرقام الواردة فيها،والعالقاتبينها.الية أداة تفسري هذه القوائم، و يعترب حتليل القوائم امل

 .وتقييم مركزها املايل، ويساعد حتليل املايل يف تقييم أداء إدارات املختلفة يف البنك تساعد يف تقدير قيمة البنكليل املايل معلومات التح
 لبنك الفالحة و التنمية الريفية  يزانية : تحليل قائمة الملالمطلب االو 

لدراسة تغريات احلادثة  2112امليزانية لسنة  عتمادعلىاال اللخ منفقي اال التحليلبطريقة  للمؤسسة اميةاخلت يزانيةملا بتحليل قومنس
 كما يلي:و من هنا نعرض اجلدولني التاليني جلانب االصول و جانب اخلصوم   2112للبنود الواردة يف ميزانية سنة 

 جانب االصول  -1
 0200: التحليل افقي لسنة 20رقم  الجدول

 الوحدة: دج                                                                                                                               

 التغير النسبي التغير المطلق 0200ميزانية  0200ميزانية  البند
 أصول غري اجلارية
 أصول غري ملموسة

 أصول ثابتة
 ضرائب مؤجلة

 استثمارات عقارية
قروض ومبالغ 
 مستحقة

مسامهات أخرى 
 ذمم مدينةو 

 
18222821.82 
18822821311.11 
2111232128.82 

- 
 

3328332211231.22 
 

13812222118.21 

 
332122122.18 
18812112282.23 
2223822288.28 

- 
 

1111328128113.22 
 

13122128311.22 

 
322212812.8 
1112322812 
132218831.2 

- 
 

2381213222222.88 
 

21212128.11 

 
21.13 
1.12 
1.18 
- 
 
1.82 
 

1.118 

جمموع األصول غري 
 جارية

3128838233218 1122122328312.8 2281818888821.2 1.88 

 أصول جارية
 ضرائب حالية

 بنك

 
11221181221.81 
212111212132.22 

 
8822182112.18 
222211212122.81 

 
(1822321811) 

213122118822.22 

 
(1.11) 

1.22 
األصول جمموع
 اجلارية

282338183181.3 8212221232 122122221122.22 1.28 

 (1.21) (2811222221812.2) 1123212288282.8 3821221128212.3 جمموع العام لألصول
 27 المصدر: من إعداد الطالبتين باالعتماد على الوثائق المقدمة من طرف البنك ملحق رقم

 :نستنتج أن سابقمن خالل اجلدول ال
 و يتمثل يف ارتفاع قيمتها  21.13 ( أي بنسبة322212812.8) بقيمة معتربا سجلت ارتفاعاالغري ملموسة:  األصول
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و قد يركز هذا االرتفاع يف زيادة احلسابات 1.122أي بنسبة  1112322812اجلدول ارتفاعا يف قيمتها بتغري  االصول الثابتة: اظهر*
 امللحقة للعمالء

 1.181أي بنسبة  132218831.2 بقيمة 2112ك ارتفاع مقارنة بسنة ضرائب مؤجلة: شهدت كذل*
 1.82أي بنسبة  2381213222222.88: سجل ارتفاعا بقيمة مستحقة ومبالغ قروض*
  1.118أي بنسبة  21212128.11 ارتفاعا يف قيمتها بتغري :مدينة وذمم أخرى مسامهات*
 (1.11)( أي بنسبة 1822321811سجلت اخنفاض له قيمة ) :حالية ضرائب*
  وهذا راجع حلصوهلا على قرض لتمويل استثماراهتا 1.22 أي بنسبة 213122118822.22 سجل ارتفاعا بقيمة :بنك*

 جانب اخلصوم:  2
 0200 – 0200 لميزانيةا الخصوم لجانب فقياأل التحليل :20رقم  جدول

 الوحدة: دج                                                                                                                                 
 التغري النسيب التغري املطلق 2112ميزانية  2112ميزانية  البند

 أموال خاصة
 رأس املال الصادر

 احتياطات
 فرق إعادة التقييم
 النتيجة الصافية
 الرتحيل من جديد

 
81111111111.11 
31838831211.12 
2338333283.11 
13812231221.21 

(3128212181.23) 

 
81111111111.11 
32282112238.18 
2338333283.11 
1238182228.31 
1118831112.82 

 
1 

8221221121 
1 

(2211122111) 
1221822282 

 
 
1.12 
 
(1.81) 
(1.12) 

 1.11 2221222223 111113222822.11 88823282822.12 خاصةجمموع اموال 
 اخلصوم الغري جارية

 ديون مالية
 الضرائب مؤجلة

 
28281811838.31 
238212128.18 

 
182382832121.22 
322222232.81 

 
111222128121.81 
322831283.1 

 
12.18 
1.32 

جمموع خصوم غري 
 جارية

28121112221.2 182822832282.12 118122212232.81 1.21 

 اخلصوم اجلارية
 ضرائب احلالية

 الديون
 البنك

 
2211812228.21 
1128223318222.82 

- 

 
2322232221.22 
1221131112228.22 

- 

 
211818111.28 
22888228283.3 

 
1.12 
1.12 

 1.12 22382111281.18 1231222138811.2 1218123281282.2 جمموع اخلصوم اجلارية
 1.122 118133218128.1 1312812222282.8 1338282182128.8 العام للخصوماجملموع 

 27 المصدر: من إعداد الطالبتين باالعتماد على الوثائق المقدمة من طرف البنك ملحق رقم
واخنفاض النتيجة الصافية  ثبات إعادة التقييمبرغم من  1.11أي بنسبة  2221222223 سجلت ارتفاعا بقيمة األموال اخلاصة: *

 .(1.81) بنسبة
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 1.21بنسبة  118122212232.81اخلصوم الغري اجلارية: اظهر اجلدول ارتفاعا يف اخلصوم الغري جارية بقيمة  *
 12.18و هذا راجع الرتفاع الديون املالية 

 الديون. إىل ارتفاع بنود ضرائب العادية و وهذا يعود  1.12أي بنسبة  22382111281.18خلصوم اجلارية: سجلت ارتفاعا بقيمة ا *
 تحليل المالي لجدول حسابات النتائج ال المطلب الثاني:

و هذا ما ميكننا من رصد تغريات احلادثة يف خمتلف البنود الواردة يف حساب  ،كسنة أساس  2112باالعتماد على حساب النتائج لسنة 
 الشكل التايل: على يكون خاص جدول بإعداد لغرضا اذهل ونقوم ،2112 لسنة
 

 0200 – 0200 لنتائجت احسابا لجدول األفقي التحليل :27رقم الجدول 
 الوحدة: دج

 التغيير المطلق 0200 0200 البند
التغير 
 النسبي

 مللحقةنتوجات اوامل املبيعات
 لالستغالا إعانات

62 129 885 406,48 
(11222282112.2) 

59 544 173 160,62 
(1218131212.82) 

(2828212218.28) 
2121238213.11 

(1.11) 
(2.22) 

 1.12 53147479611.25 58337741350.93 51902617393.68 اليةملا نةلساإنتاج -1
 املستهلكة املشرتيات

 اخلدمات اخلارجية األخرى
507 505 543,27 
2 067 436 038.8 

604 989 222,88 
4313916631.84 

97483679.61 
2246480593.04 

1.12 
1.12 

 1.21 4661411696.6 4918905854.72 2574941582.07 اليةملا نةلساستهالك ا-2
 (1.22) (48412807515.4) 914868296.21 49327675811.61 القيمة املضافة لالستغالل-3
 نيستخدمملا أعباء

 واملدفوعات والرسوم الضرائب
(19 735 836 641,93) 
(1 418 336 562,63) 

(21778 563433,22) 
(1 082 389 682,01) 

(2042726791.29) 
335946880.62 

(1.11) 
(1.23) 

 1.88 (46706027604.73) 23775821411.44 70481849016.17 االستغالل فائضامجايل -1
 األخرى العملياتيةاملنتوجات ا
          األخرى العملياتية عباءاأل

 اسرتجاع ؤوناتاملو خمصصات اهتالك 
 .واملؤونات القيمة خسائر على

- 
- 

(23357246632,05) 
8112181218.12 

- 
- 

((35724291050,42 
11477192224,03 

- 
- 

82121832822.12 
8182232112.21 

- 
- 
2.82 
1.32 

 (1.22) (22282218282.38) 21222311828.22 22218881183.21 العملياتية تيجةالن -8
 اليةامل وجاتملنتا
 اليةملا عباءاال

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 - - - - اليةالنتيجة امل -8
 (1.82) (11212281888.81) 342,95 842 223 5 009,40 693 936 15 لضرائبا العادية قبل تيجةالن -2

 ئجالنتا عن دفعها الواجب الضرائب
 العادية

2 288 861 724,60 387 383 457,65 (22811122288.28) (2.23) 

 (1.81) (2211322322.8) 885,30 458 836 4 284,80 831 647 13 النتيجة الصافية ألنشطة العادية -2
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 (1.81) (2211322322.8) 885,30 458 836 4 284,80 831 647 13 صايف نتيجة السنة املالية -11
 23 المصدر: من إعداد الطالبتين باالعتماد على الوثائق المقدمة من طرف البنك ملحق رقم

 ميكن استنباط من اجلدول النتائج التالية: 
 ا( يف حني شهدت إعانات االستغالل ارتفاع1.11) امللحقة( بنسبة واملنتوجات سنة املالية: اخنفاض رقم األعمال )املبيعاتال إنتاج.1

 سنة املالية.ال إنتاج( و هو ما يفسر ارتفاع 2.22بنسبة )
على  1.12و 1.12ارتفاع بنسبة املستهلكة املشرتياتاألخرى و  تواالستهالكا اخلارجية اخلدمات عرفت: املالية السنة استهالك.2

 .1.21 بنسبة املالية السنة استهالك ارتفاع مايفسر وهوالتوايل 
 املسجل املعدل ذلك من أكرب كان اهب املسجل االرتفاع معدل أن ويالحظ 1.21 مبعدل املالية السنة استهالك ارتفع: املضافة القيمة.3
 احملصلة التجارية احلسومات بتسجيل االخنفاض هذا فسريو  1.22 املضافة القيمة اخنفاض إىل أدى ما وهو 1.12 املالية السنة إنتاج يف

 .واملؤونات القيمة خسائر عن واالسرتجاعات األخرى العملياتية اإليرادات من بدال املستهلكة املشرتيات ضمن والتيتخف
 القيمةنسبة  عن املعدل هذا ويزيد 1.88 مبعدل أي( 46706027604.73) مبقدار اخنفاضا سجل :الستغاللامجايل فائض ا.1

 ويعود ذلك اساس الخنفاض رقم االعمال. املضافة
اىل  سببه يعود (1.22) قدرهابنسبة  أي ،(22282218282.38)اخنفاضا بقيمة  العملياتية النتيجة سجلت.النتيجة العملياتية: 8

 على التوايل  1.32و 2.22بنسبة واملؤونات القيمة خسائر على اسرتجاع ؤوناتاملو خمصصات اهتالك  من كل ارتفاع
  (1.818) قدره اخنفاض مبعدل أي( 2211322322.8)مبقدار اخنفاضا عرفت.صايف نتيجة السنة املالية: 8
 النقدية التدفقات لقائمة المالي التحليلمطلب الثالث: ال

 :األفقي التحليلسنقوم بتحليل قائمة التدفقات النقدية بطريقة 
 0200-0200تدفقات النقدية لسنة  لجدول األفقي التحليل : 27رقم الجدول

 الوحدة: دج                                                                                                                                    
 التغير النسبي التغيير المطلق 0200 0200 البند

 للمؤسسات لتمويلا التزامات
 املالية
 العمالء متويل التزامات
 من بأمر الضمان تعهدات

 ملاليةا ملؤسساتا
 العميل طلب ضمان التزامات
 املعطاة األخرى االلتزامات

15 017 960,98 
 

311211112822.22 
28221138221.33 

 
21822128121.12 
221122113.18 

1 547 004,901 
 

328132212212.18 
38282188181.23 

 
32828212122.12 
212112282.28 

(3121288.12) 
 

21233212238.82 
(81112221118.8) 

 
(81228122183.22) 

(1212121.8) 

(1.23) 
 
1.21 

(1.822) 
 
(1.823) 
(1.112) 

 2.38 112122221238.12 181222882288.11 12132322122.82 التدفقات النقدية الداخلة
 من املتلقاة التمويل التزامات
 املالية املؤسسات
 من املتلقاة الضمان تعهدات
 املالية املؤسسات

882128212.28 
 

12221818812.11 
 

2228281.21 
 

123212231123.13 
 

(888122288.88) 
 

323211111828.12 
 

(1.22) 
 
2.12 
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 1.112 2211182122.12 23121232282.21 232132222222.22 ملتلقاةا األخرى االلتزامات

 1.112 18112211318.8 1288112213121.28 1232211222112.12 اخلارجة النقدية لتدفقات
 (1.32) 328821182821.21 (211212181822.22) (1121811822112.1) تغريات أموال اخلزينة للفرتة

 27 المصدر: من إعداد الطالبتين باالعتماد على الوثائق المقدمة من طرف البنك ملحق رقم
من حيث زادت بنسبة  2112الداخلة: عرفت ارتفاعا يف التدفقات النقدية سنة التدفقات النقدية ظ ان نالح من خالل اجلدول:

 بأمرمن الضمان تعهداتو ( 1.23)بنسبة  املالية للمؤسسات التمويل التزاماتوعلى الرغم من اخنفاض املسجل يف كل من  2.38معتربة
و هذا يعود ( 1.112) ىاملعطاة األخر االلتزاماتو ( 1.823)بنسبة  العميل طلب ضمان التزاماتو ( 1.822)بنسبة  املالية املؤسسات
 .1.21بنسبة العمالء متويل التزامات اىل ارتفاع

و قد تركزت هذه الزيادة على  1.112 بنسبة 2112النقدية اخلارجة سنة  : عرفت ارتفاعا يف التدفقاتاخلارجة النقدية لتدفقاتا
  .  2.122 من املؤسسات املالية بنسبة تعهدات الضمان املتلقاة
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 خالصة الفصل: 
من  طريقة عرض القوائم املاليةهذا البنك و حتديد خدماته و  فيتعر بنك فالحة والتنمية الريفية مت من خالل دراستنا امليدانية يف 

خالل أهداف املؤسسة، حيث متكنا من معرفة الوضعية املالية من خالل امليزانية، يف حني جدول حسابات النتائج يقدم معلومة حول 
األداء أما بالنسبة إىل التغريات يف الوضعية املالية ميكن استخراجها من جدول تدفقات النقدية، وكل قائمة من القوائم املالية تتضمن 

األسس  أنليت تكتسي نوعا ما من األمهية، خاصة تلك املتعلقة باألحداث الالحقة لتاريخ إقفال السنة املالية للمؤسسة، كما املعلومات ا
إذ أن  املعتمدة يف إعداد القوائم املالية جيب إن تتفق مع املتطلبات اإلفصاح عن األمور الغامضة ذات التأثري اهلام يف عملية اختاذ القرار،

 ملعلومات اليت حتتويها هذه القوائم من شانه أن يفقدها أمهيتها وبالتايل التأثري على قرار االستثمار الذي يعترب من القرارات اهلامةتضليل يف ا
وجهة نظر مستخدم هذه  ك القوائم املالية قيمة إعالمية منلتلمن تفصيل، وذلك جتعل  ما فيهاو أيضا املالحظات املرفقة هبا ومبدى 

 القوائم.
اجل حتديد أهدافها حيث الحظنا تطبيقات التدقيق املايل تساعد على حتليل القوائم املالية وكذا الصعوبات اليت ستوجهها  وذلك 

 املؤسسة مستقبال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



 الخاتمة 

 

 
61 

من اجل للوصول إىل ، املايل يف حتليل القوائم املاليةمسامهة التدقيق : واننالع املوضوع و الذي جاء حتتاذهل دراستنامن خالل 
، وذلك من خالل دى قدرة التدقيق املايل على املسامهة يف حتسني جودة القوائم املايلاليت كانت تدور حومل اسةلدر معاجلة إشكالية ا

نا هبا من خالل تربصنا وانطالقا من الفرضيات واألسئلة الفرعية دراستنا للفصلني األول والثاين، باإلضافة إىل الدراسة امليدانية اليت قم
 .املشار إليها يف املقدمة

تعرفنا مدى أمهية تدقيق املايل يف حتسني جودة القوائم املالية وحتليلها نظرا ألمهيتها يف تقييم النشاط املايل من خالل دراستنا امليدانية 
 .للمؤسسةللمؤسسة كوهنا تعطي صورة واقعية ودقيقة 

 نتائج اختبار الفرضيات  أوال:
هلذه الدراسة وانطالقا من الفرضيات األساسية، ميكن عرض نتائج اختبار الفرضيات، نتائج هذه الدراسة، الثالثة ومن خالل الفصول 

 التوصيات املقدمة وأفاق الدراسة كما يلي:
 أوال: نتائج اختبار الفرضيات 

ملختلف جوانب املوضوع، ومن خالل الدراسة التفصيلية اليت تطرقنا إليها يف خمتلف الفصول وأجزاء الدراسة توصلنا  بعد استعراض
 :أثناء اختبار الفرضيات إىل النتائج التالية

عدالة القوائم ى عن مدحول املعلومات املالية إلبداء الرأي  للقوائم املالية فح  عملية"التدقيق املايل  األولىلفرضية بالنسبة ل -0
عملية تتم يف الواقع على معلومات تصف عمليات قامت اتضح أن ال خالل الدراسة النظرية وامليدانية"من املالية وكفاءة املؤسسة

النوعية والشرعية واملصداقية، اليت تتميز هبا ى مبا املؤسسة، واليت سجلها احملاسب ومن هنا يأيت رأي املتخص  عن مستو 
 .اهنا صحيحة الفرضية هذه صحة تبني حيث، مؤسسةللوضعية النتائج احلقيقية الواقعة املعلومات يف ال

من خالل  "املعلومات احملاسبية اىل  لتوصلل يكون باستخدام النسب و املؤشرات  القوائم املاليةحتليل "  الفرضية الثانية  -0
، وهذه اختاذ القرارات املاليةباستخدام النسب و املؤشرات  املؤسسة النتائج الوصول اىلالدراسة النظرية وامليدانية  جند انه ميكن 

 الفرضية صحيحة.
ومن خالل الدراسة  يهتم بنك الفالحة و التنمية الريفية بتحليل القوائم املالية للكشف بالتعثر املايل، الفرضية الثالثةوحسب  -0

صل اىل النتائج اليت عملت عليها من خالل دراستها بطريقة التحليل االفقي جلداول عرض القوائم امليدانية تبني ان املؤسسة ت
                املالية وهذا ما يساعد املدقق بالتنبؤ التعثر املايل للمؤسسة، وهذه الفرضية صحيحة. 

 ثانيا: نتائج الدراسة

نستخل  بنك الفالحة و التنمية الريفية التطبيقية من خالل الدراسة امليدانية يف من النتائج املتوصل إليها من خالل الدراسة النظرية و 
 النتائج التالية: 

  طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف مهين يستعمل جمموعة من تقنيات املعلومات والتقييم التدقيق املايل عبارة عن
 .وتقدير مصداقية وفعالية النظام واإلجراءات املتعلقة بالتنظيم بغية إصدار حكم معلل ومستقل، استنادا على معايري التقييم

  .يعمل التدقيق على زيادة القدرة يف توصيل املعلومات احملاسبية 
 .يعمل تدقيق القوائم املالية دورا هاما يف ترشيد القرار و جودته داخل املؤسسة 
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 من التحريف يف القوائم املالية. حتسني جودة التدقيق يزيد من اكتشاف األخطاء و احلد 
 .تسعى املؤسسة إىل تأكيد متتع قوائمها املالية باملوثوقية، مما يوجب القيام بعملية التدقيق بأعلى مستوى من اجلودة 
 الحظنا تقدم يف مبالغ عناصر األصول و اخلصوم  2112-2112يزانيةامل يتلقائم فقياألاستخدام التحليل  اللمن خ

 املؤسسة مستقلة ماديا مما يدفعها إىل االستمرارية.وهذا يبني إن 
 ثالثا: التوصيات

 :يها ميكن تقدمي التوصيات التاليةعلى ضوء النتائج اليت مت التوصل إل
  ضرورة اهتمام املؤسسات جودة التدقيق املايل 
  قيام املدقق بعمليات فجائية لزيادة من احتمال اكتشاف الغش و االختالس 
  يسجل املدقق فيه األخطاء اليت يعثر عليها للتأكد من جتنبها فيه عملية التدقيق املستقبلةحفاظ على دفرت 
 نوصي املؤسسة بضرورة عرض قوائم املالية تظهر الواقع و الصورة احلقيقية للمؤسسة 

 رابعا: أفاق الدراسة
املزيد من البحث واإلثراء، وميكن اقرتاح  ، باعتبار أن املوضوع جديد وحيتاج إىلاآلخرينأرجو أن يستكمل هذا العمل من طرف 

 املواضيع التالية:
 تأثري التدقيق املايل يف ضبط النظام اإلنتاجي للمؤسسة  -
 العوامل املؤثرة يف حتسني جودة القوائم املالية -
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 الصفحة المحتويات  
 I البسملة 

 II شكـــــر و عرفـــــان 
 III امللخ  باللغة  العربية

 IV باللغة االجنليزية امللخ 
 V قائمة األشكال 

 VIII قائمة اجلـداول 

 IX  قائمة املالحــق 

 المقدمة
 أ إشكالية الدراسة أوال :

 أ ثانيا : الدراسات السابقة 
 ج فرضيات الدراسة و  منوذج ثالثا :  
 ج التموضع االيستمولوجي و منهجية الدراسة رابعا : 
 د تصميم البحث خامسا:
 د أمهية الدراسة : سادسا 
 د خطة خمتصرة سابعا : 

 الجزء النظري

 اطار النظري للتدقيق المالي الفصل األول :

 2 متهيد
 3 املبحث األول: ماهية التدقيق املايل

 3 املطلب األول: التطور التارخيي للتدقيق املايل
 1 املطلب الثاين: تعريف التدقيق املايل

 8 أمهية وأهداف التدقيق املايل املطلب الثالث:
 2 وإجراءاتهاملبحث الثاين: مبادئ وأنواع التدقيق املايل 
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 2 مبادئ وفروض تدقيق املايل طلب األول:امل
 11 طلب الثاين: انواع التدقيق املايلامل

 13 املطلب الثالث: إجراءات التدقيق املايل
 18 املبحث الثالث: معايري التدقيق املايل

 18 املطلب األول: املعايري العامة
 12 ملطلب الثاين: معايري العمل امليداينا

 21 املطلب الثالث: معايري إعداد التقرير
 28 خالصة الفصل

 عالقة التدقيق المالي بتحليل القوائم المالية ثاني:الفصل ال

 22 متهيد
 22 تعريف القوائم املالية و أمهيتها املبحث األول:

 22 املطلب الثاين: مستخدمو للقوائم املالية.
 32 القوائم املـالية ومكوناهتا تعريف ملطلب األول:
 33 أمهية القوائم املالية. املطلب الثالث:

 31 املبحث الثاين: أهداف القوائم املالية و حتليلها املايل.
 31 : ماهية التحليل املايل للقوائم املالية.األولاملطلب 
 32 .طلب الثاين: أهداف القوائم املاليةامل

 32 .التحليل املايل للقوائم املالية و اساليبه املطلب الثالث:أدوات
 12 املبحث الثالث:عالقة التدقيق املايل جبودة القوائم املالية.

 12 ا.املطلب األول:تعريف جودة القوائم املالية وامهيته
 11 املطلب الثاين: مهام مدقق احلسابات

 18 واستمراريتهاؤسسة املايل على معرفة إفالس املاملطلب الثالث: دراسة قدرة املدقق باستخدام التحليل 
 12 خالصة الفصل
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 الجزء التطبيقي

 تنمية الريفيةالالفصل الثالث : دراسة حالة في بنك الفالحة و 
 12 متهيد 

 BADR 81بنك الفالحة والتنمية الريفية ل يةول: بطاقة تعريفالمبحث األ
.تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية وخدماته :املطلب األول  81 

 82 .بنك الفالحة والتنمية الريفية أهدافاملطلب الثاين: موارد و 
.املطلب الثالث: هيكل التنظيمي بنك الفالحة و التنمية الريفية  83 

 81 املبحث الثاين: عرض القوائم املالية يف بنك الفالحة و التنمية الريفية
 81 : قائمة املركز املايل األولمطلب 

جدول حسابات النتائجاملطلب الثاين: قائمة   81 
 81 مطلب الثالث:قائمة جدول تدفقات اخلزينة

 88 املبحث الثالث:حتليل املايل لقوائم مالية بنك الفالحة و التنمية الريفية  
 88 حتليل قائمة املركز املايل لبنك الفالحة و التنمية الريفية   املطلب االول :
 82 حتليل املايل جلدول حسابات النتائج  املطلب الثاين:
 82 النقدية التدفقات لقائمة املايل التحليلمطلب الثالث: 

 81 خالصة الفصل الثالث 
 81 خامتة 

 83 فهرس احملتويات
 88 قائمة املراجع 
 70 املالحق 
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(. التحليل االئتماين ودوره يف ترشيد عمليات اإلقراض والتوسع النقدي يف البنوك )اجمللد الطبعة 2111حسني مسري عشيش، وإشراف ظافر الكبيسي. ) -12

 والتوزيع.األوىل(. األردن، عمان: مكتبة اجملتمع العريب للنشر 
                                                                                   (. دراسة متعمقة يف تدقيق احلسابات. عمان : دار كنوزاملعرفة العلمية للنشروالتوزيع.                                             2112د حممد فضل املسعد، و د خالد راغي اخلطيب. ) -12
                                                                                       (. حتليل القوائم املالية مدخل نظري وتطبيقي. عمان، األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.                               2118راضي خنفر مؤيد، و فالح املطارنة غسان. ) -12
 لعريب للنشر و التوزيع، .(. تدقيق احلسابات. االردن : مكتبة اجملمع ا2111سامي حممد الوقاد، و لؤي حممد وديان. ) -21
                                                                                       (. قواعد اعداد و تصوير القوائم املالية للبنوك وفق معايري حماسبية : احتاد املصارف العربية.                                    2111مسري حممد الشاهد، و طارق عبد العال محاد. ) -21

 .COSO 2013(. اثر هيكل أنظمة الرقابة الداخلية وفقا لنموذج 2112نوفمرب,  18سهيل ابو ميالة. )
.                               18-1. -فلسطني  -على حتسني جودة أداء التدقيق اخلارجي دراسة حتليلية آلراء مدققي احلسابات اخلارجيني يف الضفة الغربية  -22
                                                                                                                   (. التحليل املايل مدخل صناعة القرارات )اجمللد الطبعة الثانية(. عمان، األردن: دار وائل للنشر.                                 2118وآخرون منري. )شاكر حممد  -23
 (. التقارير املالية. مصر: الدار اجلامعية.2118طارق بن العال محاد. ) -21
)اجمللد الطبعة الثانية(.  scf(. احملاسبة العامة اصول و مبادئ احملاسبة املالية واليات سري احلسابات وفق النظام احملاسيب املايل 2113عاشور كتوش. ) -28

 اجلزائر: الديوان املطبوعات اجلامعية.
 (. التمويل واالدارة املالية للمؤسسات. مصر، االسكندرية: دار الفكر اجلامعي.2112عاطف وليد اندراوس. ) -28
 )اجمللد الطبعة االوىل(. االردن، عمان: دار وائل للنشر. ،2ج ،1(. الشامل يف مبادئ احملاسبة ج2112عبد الستار د الكبيسي. ) -22

 



 قائمة المراجع

 

 
67 

 

 املراجعة معايري واجرءات. بريوت: دار النهضة العربية.(. 1228عبد السالم اشتوي. ) -22
 (. علم تدقيق احلسابات. االردن : دار وائل للنشر و التوزيع.2112عبد اهلل خالد االمني. ) -22
ازوري العلمية للنشر . عمان، األردن: دار اليمعاصرة اتھ(. التحليل و التخطيط املايل اجتا2112. )التميمي فؤاد أرشد و النعيمي، ھعدنان تای -31

  والتوزيع.
 .(. تدقيق التحكم املؤسسي يف ظل املعايري املتعارف عليها. األردن: جامعة جرش2112عمراقبال املشهداين. ) -31
 .: دار امليسرة للنشر و التوزيع (. تدقيق احلسابات املعاصرة. االردن2112غسان فالح املطارنة. ) -32
                                                            (. عمان، األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع.                                                                                    تطبيقات مي،ھ(. اإلدارة والتحليل املايل )أسس، مفا2118) كراجة وآخرون عبد احلليم.-33
 األول(. دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبية. العدد 2118ل. )حممد أمحد خلي -31
                                                                                                              (. التحليل املايل شركات وأسواق مالية )اجمللد الطبعة الثانية(. اململكة العربيةالسعودية، الرياض: دار املريخ للنشر.             2112حممد املربوك أبو زيد. ) -38
 .ن، األردن: مكتبة اجملتمع العريب(. مقدمة يف االدارة املالية والتحليل املايل . عما2112حممد عقل مفلح. ) -38
 سابات. اإلسكندرية: الدار اجلامعية.(. االسس العلمية والعملية ملراجعة احل2111حممد مصطفى سليمان. ) -32
                                                                                                                 احلديثة يف التحليل املايل واالئتماين )اجمللد الطبعة الثانية(. عمان، األردن: دار وائل للنشر والتوزيع.                          اتھ(. االجتا2118حممد مطر. ) -32
                                                                                                       (. االجراءات التحليليه اليت يباشرها مدقق ديوان احملاسبه استنادا اىل واقع دليل التدقيق العام. الكويت.                         2112حممد نصارجمدي، و مرمي امحد هبراين. ) -32
 ن: دار البداية ناشرون وموزعون.(. مفاهيم حديثة يف الرقابة الداخلية املالية. األرد2111مصطفى صاحل سالمة. ) -11
                                                                 حوكمة الشركات". اإلسكندرية، مصر: دار املعرفة اجلامعية.                                                                       (. الفكر احلديث يف التحليل املايل و تقييم األداء"مدخل 2112. )نديھ ميھمنري ابرا -11
 دن: دار صفاء للنشر والتوزيع.(. مراجعة املعامالت املالية. األر 2112نواف حممد عباس الرماحي. ) -12
 (. مدخل اىل التدقيق من الناحية النظرية و العلمية. عمان: دار وائل للنشر.2118هادي التميمي. ) -13
 (. ، االدارة والتحليل املايل. عمان، االردن: دار الفكر للنشر.2112هيثم حممد الزغيب. ) -11

  :مقاالت
(. عرض قائمة املركز املايل وفق معايري احملاسبة الدولية . متلقى الدويل حول اطار املفاهيمي للنظام احملاسيب 2112نوفمرب,  12-12-18االزهر عزة. ) -1

  املايل اجلديد و اليات تطبيقه يف ظل معايري احملاسبية الدولية . جامعة سعد دحلب البليدة .
 . 2وم االدارية .العدد معايري رمزية أم معايري هادفة. جملة دراسات العل)الشخصية( للتدقيق  علي عبد القادر; مخيس, بشري امحد. معايري العامة، الذنيبات -2
 . 38جملد 
(. معايري اعداد قوائم املالية الدولية و مدى قابليتها للتطبيق يف اجلزائر . ملتقى الوطين حول 2111ماي,  28-28بن عيشي عمار، و بن عيشي بشري. ) -3

 الدولية للمؤسسة االقتصادية اجلزارية متطلبات التوافق و تطبيقها . مركز اجلامعي لسوق اهراس.معايري احملاسبة 
 (. ،دليل تدقيق العام،. كويت.2112دليل احملاسبة الكوييت. ) -1
 (. حماضرات يف اقتصاد البنوك. اجلزائر العاصمة، اجلزائر : ديوان املطبوعات اجلامعية.1222شاكر القزويين. ) -8
 .. سوق اهراس(. قائمة املركز املايل يف ظل نظام احماسبة املالية. ملتقى الوطين للمركز اجلامعي 2111ماي ,  22-28لدرع خدجية، و عبد الرحيم ليلى. ) -8
حة و تنمية الريفية. جملة (. امهية العنصر البشري ضمن مكونات املزيج التسويقي املوسع يف بنوك بالتطبيق على بنك الفال2112حممد زيدان. )اكتوبر,  -2

 .88العلوم االنسانية ، صفحة 
                                                             (.                                                                 18)اجمللة  2(. دور جلان املراجعة يف حوكمت الشركات وأثرها يف جودة القوائم املالية . جملة جامعة االسكندرية ، العدد2112حممد سامي جمدي. ) -2
(. القوائم املالية وفق معايري احملاسبة الدولية، امللتقى الوطين معايري احملاسبة الدولية 2111ماي ,  28-28جاب اهلل الشريف، و سليم طرابلسي. ) -2

 . املركز اجلامعي سوق أهراس.واملؤسسة االقتصادية اجلزائرية متطلبات التوافق والتطبيق،
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 مذكرات:
غري  (. دور تطبيق النظام املايل احملاسيب وفق املعايري الدولية يف معاجلة أثر التضخم من القوائم املالية. مذكرة ماجيسرت،2111-2112الياس, بدوي . ) -1

(. مدى استخدام 2112اميان عمروش. )بسكرة.                                                                                                  منشورة .
 اإلجراءات التحليلية يف التحكم يف خماطر التدقيق. اجلزائر، كلية علوم االقتصادية و علوم تسيري و التجارة، سطيف. 

(. دور املدقق اخلارجي يف تقييم املخاطر وحتسني نظام الرقابة الداخلية لعمليات املخزون داخل املؤسسة. دراسة ميدانية مبؤسسة 2111مريوش. )بوبكر ع -2
فرحات عباس رسالة مطاحن اهلضاب العليا . سطيف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري وعلوم التجارية ، دراسات مالية وحماسبية معمقة جامعة 

 ماجستري. 
. رسالة مقدمة ملتطلبات احلصول  مھحليمة خليل اجلرجاوي. )بال تاريخ(. دور التحليل املايل للمعلومات املالية املنشورة يف القوائم املالية للتنبؤ بأسعار األس -3

 على درجة املاجيسرت يف احملاسبة والتمويل . فلسطني، اجلامعة اإلسالمية غزة.
(. إسهامات حوكمة املؤسسات يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبية. مذكرة ماجستري . ورقلة، كلية علوم اقتصادية و علوم 2111-2112رياض زالسي. ) -1

 تسيري وجتارة، جامعة قاصدي مرباح.
املايل، مذكرة ماجستري يف العلوم التجاٌرية)غري منشور( ،.  (. أعمال االصالح احملاسيب يف اجلزائر وافاق تبين واصالح النظام احملاسيب2111صاحل بوعالم. ) -8

 .3مذكرة ماجستري يف العلوم التجاٌرية )غري منشور( ، . جامعة اجلزائر
 بنك اليمن و (. التكامل بني املراجعة الداخلية واخلارجية. دراسة حالة بني شركة و ادارة املراجعة الداخلية يف2111عبداهلل سعيد ابو سرعة عبد السالم. ) -8

: رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 3الكويت للتجارة و االستثمار يف لبجمهورية اليمنية . اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة اجلزائر 
 املاجستري يف العلوم التجارية .

 كتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة سطيف.(. التنظيم املهين للمراجعة. طروحة الد 2111/2112عمر شريقي. ) -2
 .1218ماي  2(. حماضرات يف التحليل املايل. كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري ، قاملة جامعة 2112-2112حممد د بنية. ) -2
.   -االدارةاملالية-النظام احملاسيب املايل. مذكرة شهادة املاجيسرت يف علوم التسيري(. التحليل املايل للقوائم املالية وفق 2112-2111حممد سامي لزعر. ) -2

 شهادة ، جامعة منتوري قسنطينة. كلية علوم االقتصادية و علوم تسيري
 . اجلزائر.                3(. املراجعة اخلارجية يف ظل النظام احملاسيب اجلديد. معهد العلوم التجارية،جامعة اجلزائر 2111-2112كمال زواق. )  -11
. (. انعكاسات تطبيق التوحيد احملاسيب على القوائم املالية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية. مذكرة ماجستري غري منشورة يف علوم التسيري2112نوي احلاج. ) -11

 اجلزائر، كلية علوم التسيري ، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف.                
(. التدقيق احملاسب يف املؤسسات العمومية. أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم 2118-2111يخ حممد ولد يورة يعقوب. )ولد الش -12

 االقتصادية، جامعة أبوبكر القايد تلمسان . كلية العلوم االقتصادية و تسيري و العلوم التجارية ، ختص  التسيري .
 الجرائد:

 (.21. اجلمهورية اجلزائرية )12(. العدد 2112. )اجلريدة الرمسية -1
 . 2111جوان  11املؤرخة يف  31. العدد 2111ماي  28املؤرخ يف  212-11اجلريدة الرمسية. )بال تاريخ(. املرسوم التنفيذي رقم  -2
 (. 12حملاسب ومدقق احلسابات واحملاسب املعتمد. )العدد املتعلق مبهن اخلبري ا2111يونيو  22املؤرخ يف  11-11اجلزائرية جلريدة الرمسية. القانون رقم  -3
 . 8123(. جريدة اخلرب. 2111, 12 21حفيظ صواليلي. ) -1

 مقابلة: 
 (.2122ماي 18وكالة بسكرة وثائق لدى خزينة البنك الفالحة و التنمية الريفية. )
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 نموذج المركز المالي )االصول/ الخصوم( :22ملحق رقم 

 
ميزانية المؤسسة لسنة  البند

N-1 
 التغير النسبي المطلقالتغير  Nميزانية المؤسسة لسنة 

 االصول غري جارية:
 التثبيتات العينية

    

 االصول اجلارية:
املخزونات واملنتوجات 

 قيد الصنع
 البنوك واحلسابات اجلارية 

 الزبائن

    

     امجايل االصول
 االموال اخلاصة:
 راس املال الصادر
 االحتياطات 

    

 اخلصوم غري اجلارية
 السندات التسامهية 

االقرتاضات لدى 
 مؤسسات القرض

    

 اخلصوم اجلارية:
 املوردون

    

     جمموع اخلصوم
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 : نموذج جدول حسابات النتائج20ملحق رقم 

 
 التغير النسبي التغيير المطلق Nميزانية المؤسسة لسنة  N-1ميزانية المؤسسة لسنة  البند

 رقم االعمال 
 تغيري خمزونات و املنتجات

 املصنعة و اجلاري تصنيعها 
 انتاج مثبت 
 لالستغالإعاناتا

    

     اليةملانة لساإنتاج -1
 املستهلكة املشرتيات

 اخلدمات اخلارجية األخرى
    

     اليةملانة لساستهالك ا-2
القيمة املضافة -3

 ( 1-2لالستغالل)
    

 نيستخدمملأعباءا
 واملدفوعات الضرائبوالرسوم

    

     االستغالل  فائضامجايل -1
 األخرى العملياتيةاملنتوجاتا
األخرى        عباءالعملياتيةاأل

خمصصات اهتالك 
 ؤوناتاسرتجاععلخخسائرالقيمةاملو 

    

     تيجةالعملياتيةالن -8
 اليةامل وجاتملنتا
 اليةملعباءااال

    

     اليةالنتيجة امل -8
 تيجةالعادية قبلالن -2
 (8+8)لضرائبا

    

     ئجالعاديةالنتاالضرائبالواجبدفعهاعن
النتيجة الصافية ألنشطة  -2

 العادية
    

     نتيجة غري عادية -2
     صايف نتيجة السنة املالية-11
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 : نموذج جدول التنفقات النقدية23ملحق رقم 

 

 البند
ميزانية المؤسسة لسنة 

N-1 
ميزانية المؤسسة لسنة 

N 
 التغير النسبي المطلقالتغيير 

 تدفقات اموال الخزينة المتاتية من االنشطة العملياتية
 التحصيالت املقبوضة من عند الزبائن
 املبالغ املدفوعة للموردين و املستخدمني

 الفوائد و املصاريف املالية االخرى املدفوعة 
 الضرائب من النتائج املدفوعة

    

     اموال اخلزينة قبل العناصر الغري عادية التدفقات 
     اموال اخلزينة املرتبطة بالعناصر الغري عاديةالتدفقات 

صافي التدفقات اموال الخزينة المتاتية من االنشطة 
 العملياتية)ا(

    

 تدفقات اموال الخزينة المتاتية من انشطة االستثمار 
 عينية او معنوية املصحوبات عن اقتناء تثبيتات

 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتاتعينينة او معنوية
 السحوبات عن اقتناء تثبيتات املالية

 التحصيالت من عمليات التنازل عن تثبيتاتت مالية
 الفوائد اليت مت حتصيلها عن توظيفات املالية

 احلص  و القساط املقبوضة من النتائج املستلمة

    

صافي تدفقات اموال الخزينة المتاتية من انشطة االستثمار 
 )ب(

    

 تدفقات اموال الخزينة المتاتية من انشطة التمويل
 التحصيالت يف اعقاب اصدار اسهم
 احلص  و غريها من التوزيعات
 التحصيالت املتاتية من القروض 

 تسديدات القروض او الديون االخرى املماثلة

    

 صافي تدفقات اموال الخزينة المتاتية من انشطة التمويل)ج(
 تاثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت

    

     تغير الخزينة في الفترة)ا+ب+ج(
 اموال اخلزينة ومعدالهتا عند افتتاح السنة املالية
 اموال اخلزينة ومعدالهتا عند اقفال السنة املالية

 اخلزينة خالل الفرتةتغري اموال 

    

     المقاربة مع النتيجة المحاسبية
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 Bilan actif 2018-2019: 20ملحق رقم 
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 Bilan passif 2018-2019 :25ملحق رقم 
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 Hors bilan 2018-2019: 26ملحق رقم 
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 Bialn compte de resultats 2018-2019 :27ملحق رقم 
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  : إذن بالطبع 22ملحق رقم 

 


