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 تمهید:
لقد شهدت الساحة الدولیة خالل القرن التاسع عشر عدة تغیرات، أدت إلى زیادة المؤسسات وكبر حجمها فضال 

هذه الشركات تولدت عن ظهور شركات األموال التي تتسم بانفصال الملكیة عن اإلدارة، ونظرا لتنامي حاجات 
لدیها الحاجة الملحة لالستعانة بجهاز رقابي محكم، اإلمر الذي أدى إلى ظهور المراجعة المحاسبیة وبروزها إلى 

  ارض الواقع.
ماهیة مراجعة  من هذا المنطلق تم تقسیم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث حیث تم التطرق في المبحث األول إلى

 مراجعةعملیة  خطوات، وفي المبحث الثالث معاییر المراجعة الدولیةاني تم التطرق اما في المبحث الث الحسابات
 الحسابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تاإلطار النظري لمراجعة الحسابا                                                فصل األول: ال
 

5 
 

  المبحث األول: ماهیة مراجعة الحسابات
فهي أساس التوجیه لكل العملیات التي  اقتصادیةتعتبر المراجعة أداة ضروریة للسیر الحسن ألي مؤسسة    

  طاء التي ترتكبها المؤسسة.ختتم داخلها إذ تمثل الشطر الذي یسمح بالعمل بصفة قانونیة وتفادي األ
 المطلب األول: مفهوم مراجعة الحسابات 

  مراجعة الحساباتل التاریخيالتطور : أوال
االقتصادي والتجاري والذي ظهر جلیا في النهضة التجاریة إن تطور مراجعة الحسابات هو ناتج عن التطور    

م، الذي تبعه تطور المنشأة والمؤسسات، فلم تكن الحاجة إلى مراجعة حسابات  16و 15في إیطالیا بین القرنین 
قویة في المؤسسات الفردیة الصغیرة، إذ یكون الملك الشخص المسیر في نفس الوقت، غیر أن ظهور الثورة 

م، أدى إلى ظهور الحاجة إلى رؤوس أموال كبیرة األمر الذي استدعى ظهور شركات  18في القرن الصناعیة 
  األموال وهذا أدى بدوره إلى انفصال الملكیة عن التسییر تدریجیا.

یعد انفصال ملكیة رؤوس األموال عن إداراتها سببا رئیسیا لظهور المراجعة، التي یقوم بها شخص محترف، 
من أجل الحد من التالعب والغش، وٕاعطاء راي محاید مدعوم بإثباتات عن مدى شرعیة وصدق محاید ومستقل 

  .1الحسابات

   وفیما یلي جدول یبین التطور التاریخي لمراجعة الحسابات.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                           

  .9،8ص: ، ص 2003، الجزائر، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیةمحمد بوتین،  1
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  الحسابات لمراجعة): التطور التاریخي 1الجدول رقم (

  األهداف  المراجع  األمر بالمراجعة  المدة
المسیح قبل  2000من

  م 1700إلى 
اإلمبراطور،  الملك،

  الكنیسة، الحكومة
معاقبة السارق على اختالس   رجل الدین، كاتب

  األموال، حمایة األموال
الحكومة، امحاكم   1850إلى  1700من 

  التجاریة، المساهمین
منع الغش ومعاقبة فاعلیه،   المحاسب

  حمایة األصول
خص مهني في ش  الحكومة والمساهمین  1900إلى  1850من 

  المحاسبة أو قانوني
تجنب الغش وتأكید مصداقیة 

  المیزانیة
شخص مهني في   الحكومة والمساهمین  1940إلى  1900من 

  المراجعة   والمحاسبة
تجنب الغش واألخطاء، الشهادة 
على مصداقیة القوائم المالیة 

  التاریخیة
الحكومة، البنوك   1970إلى  1940من 

  والمساهمین
في شخص مهني 
  المراجعة   والمحاسبة

الشهادة على صدق وسالمة 
  انتظام القوائم المالیة التاریخیة

الحكومة، هیئات أخرى   1990إلى  1970من 
  ومساهمین

شخص مهني في 
المراجعة   والمحاسبة 

  واالستشارة

الشهادة على نوعیة نظام الرقابة 
الداخلیة واحترام المعاییر 

  المحاسبیة ومعاییر المراجعة
الحكومة، هیئات أخرى   1990ابتداء من 

  ومساهمین
شخص مهني في 
المراجعة   والمحاسبة 

  واالستشارة

الشهادة على الصورة الصادقة 
للحسابات ونوعیة نظام الرقابة 
الداخلیة في ظل احترام المعاییر 

  ضد الغش المالي
  

الحسابات " اإلطار النظري والممارسة التطبیقیة" ، دیوان المصدر: محمد التهامي طواهر، مسعود صدیقي، المراجعة وتدقیق 
  .8،7، ص ص: 2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  مراجعة الحسابات تعریف: ثانیا

  :لغة

ومعناها یستمع، إن التطورات المتالحقة عاد  AUDIRمشتقة من الكلمة الالتینیة  AUDITالمراجعة  
  لعامین:
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  منهانتیجة األهداف المتوخاة.  
   نتیجة البحث المستمر لتطویر هذه األخیرة من الجانب النظري بغیة جعلها تتماشى والتغیرات الكبیرة

التي عرفتها حركة التجارة العالمیة واالقتصاد العالمي بشكل عام، والتي شهدتها المؤسسة على وجه 
  الخصوص.

  اصطالحا:
التي تستخدمها المؤسسة لمراقبة مدى صحة قوائمها المالیة  االنتقادیةهي الوسیلة  الحسابات مراجعةإن 

مع القواعد المحاسبیة وهذا من اجل إبداء راي فني  انسجامهاوالمحاسبیة وكذا عملیاتها التي تقوم بها ومدى 
محاید، وذلك بتقدیم تقریر مكتوب یقدم فیه الراي المهني من قبل خبیر حسابات أو محافظ حسابات ومن اجل 

  الفهم بالمراجعة، هناك عدة تعاریف تصب في نفس المعنى ومنها: توسیع
 واإلجراءاتعلى أنها فحص القوائم المالیة، یشمل بحث وتقییم تحلیلي للسجالت  الحسابات مراجعةتعرف  -1

في تلخیص العملیات المختلفة والتقریر لألدلة المستخدمة  انتقاديوالنواحي الرقابة المحاسبیة للمشروع مع تحلیل 
عنها في القوائم المالیة وینتهي الفحص الذي یقوم به المراجع بتقریر مكتوب، یوضع تحت تصرف الجهات التي 
تعتمد على القوائم المالیة التي یعطي المراجع رأیه فیها، وبالتالي فالراي المهني للمراجع یزید من إمكانیة 

وذلك على أساس أنه لیس خبیرا في المحاسبة والمراجعة فقط ولكنه مستقل عن إدارة  على القوائم االعتماد
عدالة   المشروع، ویتحمل مسؤولیة مهنیة  نحو الطرف الثالث الذي یستخدم القوائم المالیة وذلك لضمان عرض

  .1تلك القوائم
المحاسبة األمریكیة على أنها:" عرفتها إحدى لجان جمعیة ): AAA( تعریف الجمعیة المحاسبة األمریكیة_2

عملیة منتظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادیة، وتقییمها بطریقة 
، ثم توصیل نتائج ذلك إلى موضوعیة لغرض التأكد من درجة مسایرة هذه العناصر للمعاییر الموضوعیة

  .2األطراف المعنیة
اختبار تقني صارم وبناء بأسلوب من طرف مهني مؤهل ومستقل، بغیة إعطاء راي كما تعرف على أنها 

معلل على نوعیة ومصداقیة المعلومات المالیة المقدمة من طرف المؤسسة وعلى مدى احترام الواجبات في 
بها، في  إعداد هذه المعلومات في كل الظروف وعلى مدى احترام القواعد والقوانین والمبادئ المحاسبیة المعمول

  .3مدى تمثیل هذه المعلومات للصورة الصادة وللوضعیة المالیة ونتائج المؤسسة

                                                           
  .7،6، ص ص: 1996مؤسسة الدار الجامعیة للطباعة والنشر، اإلسكندریة،  مراجعة الحسابات من الناحیتین النظریة والعملیة،احمد نور،  1
  .5ص،  2004دار النشر للثقافة، مصر، أصول المراجعة الداخلیة والخارجیة،عبد الفتاح صحن واخرون،  2

 
3LLIONNEL.C & GERARD.V: audit et control interne ; Dallos ; paris ; p21 



 تاإلطار النظري لمراجعة الحسابا                                                فصل األول: ال
 

8 
 

فمراجعة الحسابات لمنشاة تضم دراسة أعمالها والنظم المتبعة في القیام بعملیاتها ذات المغزى المالي وطریقة 
ا وحساباتها الختامیة والتحقق الرقابة واإلشراف علیه وفحص سجالتها والقیود المحاسبیة فیها، وكذلك مستنداته

من أصولها والتزاماتها وأي بیانات أو أي قوائم مالیة أخرى مستخرجة منها بقصد التثبت من أن األعمال 
  وممثلة تمثیال صحیحا بدون أي مبالغة أو تقصیر.المحاسبیة المعمول بها أن تكون مقیمة 

  هي: یمكن استخالص أن مراجعة الحساباتمن التعاریف السابقة 
ومحاید محلل على  رأي فنيهي فحص انتقادي وبناء یقوم به شخص مستقل ومؤهل ذو كفاءة، بغیة إعطاء 

 ، نوعیة ومصداقیة القوائم المالیة للمؤسسة وذلك في ظل معاییر التدقیق المتعارف علیها
 مراجعة الحسابات المطلب الثاني: أنواع

  یلي:كما  یمكن توضیحهایوجد أنواع عدیدة من المراجعة كل منها ینظر إلى الموضوع من زاویة مختلفة، 
  : وتنقسم إلى:_ المراجعة "من حیث مجال أو نطاق المراجعة"1

 :المراجعة الكاملة  
ال یقصد بالمراجعة الكاملة كل عملیة تمت خالل فترة محاسبیة معینة، بمعنى مراجعة جمیع القیود 
والعملیات في دفاتر المنشاة ألن ذلك قد ال یكون ممكنا من الناحیة العملیة بالنسبة للمنشآت ذات الحجم الكبیر، 

  كما أن ذلك ال یحدث عمال في معظم الحاالت.
إن المقصود بالمراجعة الكاملة هي التي تخول للمراجع إطار غیر محدد للعمل الذي یؤدیه، وفیما یستخدم 

فیما یقوم به من عمل، ویعتبر المراجع مسؤوال عن أي اضرار  في تحدید درجة التفاصیل مهنيالالمراجع رأیه 
  المهارة والخبرة المهنیة في عمله.لعمل، أو نتیجة الفشل في ممارسة تنشا عن تهاونه في أي ناحیة من نواحي ا

 المراجعة الجزئیة:  
فهي التي یقتصر فیها عمل المراجع على بعض العملیات المعنیة، أو هي بمثابة ذلك النوع من المراجعة  

التي توضع فیها بعض القیود على نطاق فحص المراجع بأي صورة من الصور، وال یكون المراجع مسؤوال في 
اتر أو حسابات أو مستندات معینة هذا النوع من المراجعة عن أي اضرار تنشا أو یتم اكتشافها بالرجوع إلى دف

كتابي یحدد  اتفاقمنعته من فحصها، ومن المستحسن أن یبرم المراجع  الحدود المفروضة على المراجع قد تكون
أن یذكر بوضوح في تقریره تفاصیل ما اداه من عمل وذلك حتى مطلوب القیام به، كما ینبغي علیه  ما هوكل 

 .1یه في االتفاقال تقع علیه مسؤولیة مالم ینص عل

 

  

                                                           
  .19،17أحمد نور، مرجع سبق ذكره، ص ص:  1
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  :_ المراجعة "من حیث اإللزام"2
 اإللزامیة المراجعةstatitory audit:  

). الشركات أو قوانین الضرائب وغیرها (قوانینهي المراجعة التي تلتزم بها المنشاة وفقا ألحكام القوانین 
كاملة)، بمعنى عدم وجود قیود مفروضة على عمل  (مراجعةوهذا النوع من المراجعة البد أن یكون كامال 

  .المراجعة من قبل إدارة المنشأة
  اریةباالختالمراجعة:  

، بمعنى عدم وجود إلزام قانوني یحتم القیام بها، اختیاریةهي التي تطلبها المنشاة أو أصحابها بطریقة  
  وهذه المراجعة قد تكون كاملة أو جزئیة حسب ظروف المنشاة.

  تتضمن نوعین: حیث توقیت عملیة المراجعة "" من _ 3
 النهائیةمراجعة ال: 

قیود التسویة قد في نهایة الفترة المالیة للمنشاة، بعد أن تكون الدفاتر قد أقفلت و  مراجعةال ایقصد به 
في الدفاتر  المثبتةأجریت والقوائم المالیة قد أعدت، ویمتاز هذا النوع بضمان عدم حدوث أي تعدیل في البیانات 

  .في عملیة التدقیق بعد ترصید الحسابات وٕاقفال الدفاتر تبدأوالتغیر في أرصدة الحسابات بعد تدقیقها حیث 
 ةالمستمر  مراجعةال: 

بزیارة المنشاة بفترات  مندوبه والفحص بعملة مستمرة إذ یقوم المدقق أو مراجعةالقیام بعملیة ال ایقصد به 
التدقیق النهائي  والسجالت، باإلضافة إلى المثبتة بالدفاتر البیانات متعددة خالل السنة المالیة لتدقیق وفحص

 للقوائم المالیة في نهایة السنة المالیة بعد ترصید الحسابات وٕاقفال الدفاتر.
على ضوء دراسته وتقییمه ألنظمة الرقابة یتم هذا النوع ویسیر وفق برنامج مرسوم یعده ویجهزه المدقق 

  .1الداخلیة
  الداخلیة:" من حیث القائم بعملیة المراجعة" والمراجعة الخارجیة_ المراجعة 4

 :المراجعة الخارجیة  
هي تلك التي تتم بواسطة طرف من خارج المنشاة أو الشركة حیث یكون مستقال عن إدارة المنشاة، 

المحاسبیة والوقوف على تقییم نظام الرقابة الداخلیة، من أجل إبداء رأي فني بغیة فحص البیانات والسجالت 
محاید حول صحة وصدق المعلومات المحاسبیة الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبي، وذلك إلعطاء 
 المصداقیة حتى تنال القبول والرضا لدى مستعملي هذه المعلومات من األطراف الخارجیة، ویمكن تحدید أهداف

  المراجعة الخارجیة بإیجاز:

                                                           
  .21ص:  ،2006 عمان، األصول العلمیة والعملیة لتدقیق الحسابات،خالد راغب الخطیب،   1



 تاإلطار النظري لمراجعة الحسابا                                                فصل األول: ال
 

10 
 

 التحقق من أن كل العملیات تم تسجیلها بشكل كامل 
  كل عملیة تم تسجیلها البد أن تكون حقیقیة، صحیحة التقییم، صحیحة التسجیل ومسجلة في

 1؛وقت وقوعها
 :المراجعة الداخلیة  

كان ظهورها الحقا للمراجعة الخارجیة، ومن ثم فإنها تعتبر حدیثة إذا ما قورنت بالمراجعة الخارجیة، ولقد  
اإلدارة ألحكام عملیة الرقابة على المستویات التنفیذیة، فالمراجعة  احتیاجاتالمراجعة الخارجیة بناءا على  نشأة

تقییم لخدمة أهداف اإلدارة في مجال الرقابة عن طریق الداخلیة أداة مستقلة تعمل من داخل المشروع للحكم وال
، یمكن القول بأن ما سبقعلى  واستنادامراجعة العملیات المحاسبیة والمالیة والعملیات التشغیلیة األخرى، 

ستمرة المراجعة الداخلیة تمثل إحدى حلقات الرقابة الداخلیة وأداة في ید اإلدارة تعمل على مدها بالمعلومات الم
 ما یتعلق باألمور التالیة:فی

 دقة أنظمة الرقابة الداخلیة 
 الكفاء التي یتم بها التنفیذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام المشروع 
 وذلك كمؤشر یعكس بصدق نتائج  وكفاءة الطریقة التي یعمل بها النظام المحاسبي ةیكیف

 العملیات والمركز المالي
عة الداخلیة یتطلب األمر أن بقوم المراجع الداخلي بدور فعال داخل الهیكل ولتنفیذ األهداف السابقة للمراج

  التنظیمي للمشروع، حیث یتولى المهام التالیة:
  رقابة قبل الصرف، للتحقق من سالمة اإلجراءات قبل إتمام الصرف الفعلي -
من أن جمیع المصروفات قد صرفت في األغراض المحددة  للتأكدرقابة بعد الصرف(الحقة)،  -

  والمرتبطة بأعمال المشروع
  التأكد من مدى مسایرة العاملین بالمشروع للسیاسات والخطط واإلجراءات اإلداریة الموضوعة -
 2التحقق من صحة المعلومات المحاسبیة واإلحصائیة التي تقدمها األقسام لإلدارة العلیا. -

 

  

                                                           
       ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،   اإلطار النظري والممارسة التطبیقیة ،المراجعة وتدقیق الحساباتمحمد التهامي طواهر، مسعود صدیقي،  1

  .31،30ص ص: 
ص ص:  2005_2004اإلسكندریة،  األسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحسابات، الدار الجامعیة،محمد سمیر الصبان، محمد مصطفى سلیمان،  2

41_43  
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ریة:" من حیث مدى الفحص أو حجم یاالشاملة أو التفصیلیة والمراجعة االخت_ المراجعة 5
 االختیارات"

 المراجعة الشاملة أو التفصیلیة:  
عة أن یقوم المراجع بمراجعة جمیع القیود والدفاتر والسجالت والحسابات والمستندات، أي أن یقوم بمراج 

صغیرة الحجم، حیث أنه في حالة  للمنشأةالمالحظ أن هذه المراجعة تصلح  جمیع المفردات محل الفحص، ومن
كبیرة الحجم سیؤدي إستخدام هذه المراجعة إلى زیادة أعباء عملیة المراجعة وتعارضها مع عاملي الوقت  المنشأة

  1والتكلفة التي یحرص المراجع الخارجي على مراعاتها باستمرار.
  االختیاریةالمراجعة:  

عدد من المفردات ( عینة) لكي تخضع لعملیة  باختیارفیقوم المراجع بمراجعة جزء من الكل، حیث یقوم  
هذا الجزء منها ( المجتمع)،  اختیارالفحص مع مراعاة تعمیم نتائج هذا الفحص على مجموع المفردات التي تم 

تلك المشروعات بأنظمة الرقابة  واهتمام االقتصادیة وتعدد عملیاتها بصورة كبیرة ولقد أدى كبر حجم المشروعات
الداخلیة إلى ضرورة قیام المراجع الخارجي بفحص عینة من هذه العملیات دون إجراء مراجعة شاملة لها، 

فحص وتقییم المراجع الخارجي ألنظمة  ما یظهره، من أهمها اعتباراتویتوقف تحدید حجم العینة على عدة 
من ناحیة  االختیاریةمن ناحیة، ومدى إمكان تطبیق إجراءات المراجعة  النشأةالرقابة الداخلیة المتبعة داخل 

، فیتم تحدید حجم االختیاریةالمراجعون في الماضي على الحكم الشخصي عند القیام بالمراجعة  اعتمدأخرى فلقد 
بأساس  ستعانةاالمفرداتها طبقا للنظر في شخصیة المراجع الخارجي( مراقب الحسابات) دون  واختیارالعینة 

  2موضوعي یتمثل في البادئ اإلحصائیة التي تحكم عملیة المعاینة.
  مراجعة الحسابات أهداف و  أهمیة الثالث:المطلب 

أن مهنة مراجعة الحسابات تقوم أساسا على الحكم على صدق المعلومات التي تظهرها القوائم  باعتبار
  المالیة الختامیة وبالتالي نجد أن لها أهدافا وأهمیة بالغة یمكن توضیحها في النقاط التالیة:

  : أهمیة مراجعة الحساباتأوال
المؤسسة أو على مستوى المتعاملین مع إن المراجعة تعود بفوائد وأهمیة كبیرة سواء على مستوى 

  المؤسسة.
  حصرها فیما یلي: ویمكن المؤسسة:_ على مستوى 1

على السیر الحسن لإلدارة ومن جهة أخرى إلعادة انتخاب  المراقبة أو المراجعة تساعد بشكل كبیر -
  مجلس اإلدارة أو تعیین مدیر؛

                                                           
  49،48محمد سمیر الصبان، محمد مصطفى سلیمان، مرجع سبق ذكره، ص ص:  1
  .36ص:  ،بقاعبد الفتاح الصحن واخرون، مرجع س 2
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المؤسسة وهذا بعدما تكون خضعت تسمح بتبني السیاسات التي تؤدي إلى السیر الحسن لنظم  -
  للدراسة واالختبار؛

  اكتشاف الضعف والخلل في نظام المراقبة داخل المؤسسة؛ -
سیرورة النظام المحاسبي داخل المؤسسة بشكل منتظم وأداء كل موظف لوظیفته بطریقة منظمة وهذا  -

  لعلمهم أنهم یخضعون للتفتیش والرقابة.
  بحیث تسمح: ة:_ على مستوى المتعاملین مع المؤسس2

بالنسبة لمصلحة الضرائب فهي تستفید من عملیة المراجعة من خالل اطمئنانها من صحة الوعاء  -
  الضریبي المصرح به من قبل المشروع؛

تسمح للمستثمر من معرفة وضعیة المؤسسة التي یرید االستثمار فیها وهذا من خالل القوائم المنشورة  -
  للمؤسسة؛باعتبارها المرأة العاكسة 

تسمح للمؤسسات المالیة كالبنوك من معرفة قدرتها على التسدید وتغطیة الفوائد المستحقة في حالة    -
  طلب قرض؛

تسمح بمعرفة قیمة المؤسسة والثمن الواجب دفعه في حالة الرغبة في بیعیها وهذا من خالل البیانات  -
  والقوائم المالیة؛

  رفة قدرتها وكذا قدرة المشاریع التي تمتلكها.تفید المشروع" المؤسسة" في مع المراجعة -
  ثانیا: أهداف مراجعة الحسابات

  هناك نوعان من األهداف: أهداف تقلیدیة، وأخرى حدیثة متطورة ومنها:
  1وتتفرع بدورها إلى:_األهداف التقلیدیة: 1

  أ_ أهداف رئیسیة:
  علیها؛ االعتمادفي الدفاتر ومدى  المثبتةالتحقق من صحة ودقة وصدق البیانات المحاسبیة  -
  إبداء رأي فني محاید یسند على أدلة قویة عن مدى مطابقة القوائم المالیة للمركز المالي؛ -

  ب_ أهداف فرعیة:
  یوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء وغش؛ ما قد اكتشاف -
  األخطاء والغش لوضع ضوابط وٕاجراءات تحول دون ذلك؛ ارتكابتقلیص فرص  -
  القرارات حاضرا أو مستقبال؛ واتخاذاإلدارة على تقریر ورسم السیاسات اإلداریة  اعتماد -
  ؛الستثماراتهمالقرارات المناسبة  اتخاذطمأنة مستخدمي القوائم المالیة وتمكینهم من  -
  معاونة دائرة الضرائب في تحدید مبلغ الضریبة؛ -

                                                           
  .20_19ص ص: مرجع سابق، زاهرة توفیق سواد،  1
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  لمساعدة المدقق. للهیئات الحكومیة االستماراتتقدیم التقاریر المختلفة ومأل  -
  _ األهداف الحدیثة المتطورة:2

  رق معالجتها؛االنحرافات واسبابها وطة ومتابعة تنفیذها ومدى تحقیق األهداف وتحدید مراقبة الخط -
  تقییم نتائج األعمال وفقا للنتائج المرسومة؛ -
  تحقیق أقصى كفایة إنتاجیة ممكنة عن طریق منع اإلسراف في جمیع نواحي النشاط؛ -
  تحقیق أقصى قدر ممكن من الرفاهیة ألفراد المجتمع؛ -
المستندات  استكمالأو التزویر، والعمل على  الخطأالتأكد من صحة القیود المحاسبیة أي خلوها من  -

  لصحة العملیات والمؤیدة للقیود الدفتریة؛ المثبتة
سواء المعتدة أو  التأكد من صحة عمل الحسابات الختامیة وخلوها من األخطاء الحسابیة والفنیة -

  غیرها نتیجة اإلهمال أو التقصیر؛
اصة بها ألن مراجعة خالمتبعة في أداء العملیات ذات المغزى المالي واإلجراءات ال دراسة النظم -

  الحسابات تبدا بالتأكد من صحة هذه النظم؛
  1ا:أهداف عملیة ومیدانیة نذكر منه استخراجومن خالل هذه األهداف العامة للمراجعة یمكن 

نقصد بهذا المعیار أن كل العملیات التي حققتها المؤسسة مترجمة في الكشوف والوثائق  :أ_ الشمولیة
وتقییدها عند حدوثها في وثیقة أولیة تسمح فیما بعد من تسجیلها  تسجیلهاالمالیة أي أن كل عملیة قد تم 

  محاسبیا، عدم وجود هذه الوثیقة یجعل من المستحیل تحقیق مبدا الشمولیة للتسجیالت المحاسبیة.
الوجود أن كل العناصر المادیة  بمبدأكل العملیات المسجلة لها وجود مالي ونقصد  هوان: ب_ الوجود

، النفقات، الدیون(األخرى ، مخزونات) لدیها حقیقة مادیة بالنسبة للعناصر (استثمارات سسةالموجودة في المؤ 
  حقوقا أو إیرادات أو نفقات وهمیة. ال تمثل) یتأكد المراجع أیضا من وجودها أي من واقعیتها بحیث اإلیرادات

الملكیة أن كل األصول التي تظهر في المیزانیة هي ملك للمؤسسة فعال  بمبدأنقصد  ج_ الملكیة والمدیونیة:
أي أن هناك مستند قانوني یثبت تلك الملكیة بحیث لم تدمج لألصول عناصر لیست ملكا للمؤسسة لكنها 

خارج  كالتزاماتمجودة في الخارج قد تم تسجیلها أیضا، تعتبر كل الحقوق التي لیست ملكا للمؤسسة 
والبد أن تقید في دفاتر خاصة تبین طبیعتها، هذا بحیث إذا لم تكن الملكیة للمؤسسة ال یحق لها المیزانیة 

  تسجیلها في الوثائق المحاسبیة ومنحق المراجع التأكد من صحة الملكیة وذلك بوجود مستند قانوني.
محاسبیة المتعارف علیها هو أن كل العملیات التي تم تقییمها طبقا للمبادئ ال المبدأمعنى هذا  د_ التقییم:

  وأن عملیة التقییم طبقت بصفة ثابتة من دورة إلى أخرى.

                                                           
  .20زاهرة توفیق سواد، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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أن كل العملیات قد تم جمعها بطریقة صحیحة، كما تم تسجیلها  المبدأنقصد بهذا  ه_ التسجیل المحاسبي:
على طرق ثابتة من دورة إلى أخرى ونقصد  وباعتمادوتركیزها وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها 

  .ما یجببالتسجیل أن كل العملیات سجلت أي أدرجنا فیها 
  أضیفت أهداف عدیدة منها:كما 

مراقبة الخطط ومتابعة تنفیذها والتعرف على ما حقق من أهداف، ودراسة األسباب التي حالت  
  .دون الوصول إلى األهداف المحددة

  .بالنسبة إلى األهداف المسطرةتقییم نتائج األعمال  
  .تحقیق أقصى قدر من الرفاهیة ألفراد المجتمع 
  .جمیع نواحي النشاط سراف من خالل تحقیق أقصى كفایة إنتاجیة ممكنة فيالقضاء على اإل 
محل  المنشأةعلى العمیل أو  قالتدقی عملیة تخفیض خطر التدقیق وذلك لصعوبة تقدیر أثار 

  .التدقیق
  مراجعة الحساباتثانیا: أهمیة 

  إن المراجعة تعود بفوائد وأهمیة كبیرة سواء على مستوى المؤسسة أو على مستوى المتعاملین مع المؤسسة.
  ویمكن حصرها فیما یلي: _ على مستوى المؤسسة:1

على السیر الحسن لإلدارة ومن جهة أخرى إلعادة انتخاب  المراقبة أو المراجعة تساعد بشكل كبیر -
  أو تعیین مدیر؛ مجلس اإلدارة

تسمح بتبني السیاسات التي تؤدي إلى السیر الحسن لنظم المؤسسة وهذا بعدما تكون خضعت  -
  ؛واالختبارللدراسة 

  الضعف والخلل في نظام المراقبة داخل المؤسسة؛ اكتشاف -
بشكل منتظم وأداء كل موظف لوظیفته بطریقة منظمة وهذا  سیرورة النظام المحاسبي داخل المؤسسة -

  مهم أنهم یخضعون للتفتیش والرقابة.لعل
  بحیث تسمح: _ على مستوى المتعاملین مع المؤسسة:2

بالنسبة لمصلحة الضرائب فهي تستفید من عملیة المراجعة من خالل اطمئنانها من صحة الوعاء  -
  الضریبي المصرح به من قبل المشروع؛

فیها وهذا من خالل القوائم المنشورة  االستثمارتسمح للمستثمر من معرفة وضعیة المؤسسة التي یرید  -
  باعتبارها المرأة العاكسة للمؤسسة؛

تسمح للمؤسسات المالیة كالبنوك من معرفة قدرتها على التسدید وتغطیة الفوائد المستحقة في حالة    -
  طلب قرض؛
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یانات تسمح بمعرفة قیمة المؤسسة والثمن الواجب دفعه في حالة الرغبة في بیعیها وهذا من خالل الب -
  والقوائم المالیة؛

  في معرفة قدرتها وكذا قدرة المشاریع التي تمتلكها.تفید المشروع" المؤسسة"  المراجعة -
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  الدولیة اییر المراجعةعالمبحث الثاني: م
  المطلب األول: المعاییر الشخصیة

وقد قسمت هذه المعاییر حسب  راجعبالقواعد العامة المتعلقة بشخصیة الم الشخصیةتبحث المعاییر 
  :ما یليالنطاق الدولي على 

وفقا لمعاییر المراجعة الدولیة وتعتمد  مراجعة: یهدف هذا المعیار إلى ضمان تنفیذ عملیات الأوال: رقابة الجودة
  على عدد من العوامل من أهمها: مراجعةطبیعة وتوقیت ونطاق سیاسات وٕاجراءات رقابة جودة ال

  وطبیعة الممارسة والتوزیع الجغرافي مراجعةالحجم مؤسسة 
  اعتبارات التكلفة والتنظیم 

  وتتجسد أهداف رقابة الجودة حول:
  السلوك المهني. وادأبوالموضوعیة والسریة  واالستقامة االستقاللیة: وتتمثل في المتطلبات المهنیة -
  المهارة والكفاءة التي یمكن من بذل العنایة المطلوبة. -
  بین الموظفین الذین یتمتعون بدرجة كافیة من التدریب. تخصیص العمل -
  كفایة التفویض واإلشراف لتوفیر تأكید بأن العمل المنجز یلبي معاییر الجودة المناسبة. -
  اللجوء إلى اهل الخبر خارج أو داخل المؤسسة. -
لخدمات دارة لدى المؤسسة محل المراجعة وتمكین المراجع من تقدیم اإلاستقامة ا اعتباراتاخذ  -

  المطلوبة عند اتخاذ القرارات عن استمرار خدمة المؤسسة أو قبول مؤسسة جدیدة لمراجعتها.
متابعة التنفیذ بما یضمن ضبط ومراقبة الكفاءة المستمرة، ویقتضي إتباع معاییر ضبط جودة إبالغ  -

العاملین في المؤسسة سیاسات وٕاجراءات رقابة الجودة لمتبعة وٕابالغ المساعدین بمسؤولیاتهم وأهداف 
یق والمشكالت إلى طبیعة عمل المؤسسة محل التدق باإلضافةاإلجراءات التي یتوجب علیهم إنجازها 

  الي یتوقع مواجهتها.
وینبغي مراجعة العمل المنجز من قبل كل مساعد عن طریق موظفین یتمتعون بنفس الكفاءة أو  -

  یتمتعون بكفاءة اعلى وذلك لتحدید:
 ما إذا كان العمل المنجز وفقا للبرنامج.  
 وفق أساس زمني مناسب.  
 وخطر الرقابة المتأصل تقویم الخطر.  
  اإلثبات المجمعة من اإلجراءات الجوهریة والنتائج الملخصة منهاتوثیق ادلة.  
 1مراجعة.القوائم المالیة وتقریر ال  

                                                           
  .247، ص2000الدار العلمیة للنشر ودار الثقافة للنشر، عمان، األردن، المحاسبة الدولیة،حسین قاضي ومأمون توفیق حمدان،  1



 تاإلطار النظري لمراجعة الحسابا                                                فصل األول: ال
 

17 
 

  ثانیا: معیار الغش والخطأ:
حول الغش والخطأ حیث  راجعیهدف هذا المعیار إلى ترسیخ المعاییر وتقدیم اإلرشادات حول مسؤولیة الم

  ذات األهمیة) في القوائم المالیة.(المادیة التحریفات  باعتبارهاقر بان المدقق یجب أن یأخذ 
خارجیة ینتج  أطرافمن أعضاء اإلدارة أو المستخدمین أو  أكثر هو مخالفة مقصودة من قبل واحد أو والغش

  عنها سوء العرض في القوائم المالیة.
  وقد ینطوي على الغش ما یلي:

  .تزویرها أو تغییرهاأو المستندات أو  التالعب بالسجالت المحاسبیة -
  .سوء توزیع األصول -
  .حذف أو إلغاء اثار عملیات من السجالت أو المستندات -
  .تسجیل عملیات وهمیة -
  .سوء تطبیق السیاسات المحاسبیة -
أما الخطأ فهو یعتبر غیر مقصود في القوائم المالیة كإغفال حقائق أو سوء تفسیرها وسوء تطبیق  -

  السیاسات المحاسبیة.
لنظام الرقابة  استخدامهاالغش والخطأ من خالل  اكتشافدارة المسؤولیة عن منع إلالمعیار اویحمل  -

 ال تعنيالغش أو الخطأ، ولكن  احتمالالداخلیة والنظام المحاسبي، وهذه األنظمة التي تقلل من 
ه یمكن وتنفیذ التدقیق سنویا قد یعمل على الوقایة من حدوث هذه التفاوتات إال أن وقوعها، انعدام

  تحمیل المدقق مسؤولیة منح الغش والخطأ.
للحصول على تأكید معقول بأن تكتشف  الالزمة راجع أن یصمم إجراءات المراجعةعلى الم -

  ككل. التحریفات الناتجة عن الغش والخطأ والتي تكون ذات أهمیة نسبیة بالنسبة للقوائم المالیة
في  راجعالحق للتحریفات األقل أهمیة في القوائم المالیة فإنه ال یدل على فشل الم اكتشافلة حاوفي  -

والخطأ  مادي للغش أثروجود  احتمالوعند  مراجعةالتقید بالمبادئ واإلجراءات الضروریة لعملیة ال
إجراءات إضافیة مناسبة تختلف بحسب نوع الغش أو الخطأ  اتخاذفي القوائم المالیة فعلى المدقق 

  واحتمال حدوثه أي احتمال اثاره المادیة على القوائم المالیة.الذي یحدث 
  إن إضافة إجراءات أو تعدیالت في خطة التدقیق ستؤكد الشك المجود أو عدم وجوده. -
 1وفي حالة أثار للغش والتالعب في القوائم المالیة البد من إبداء راي في التقریر بإبداء راي متحفظ. -

  

  

                                                           
  .240حسین قاضي ومأمون توفیق حمدان، مرجع سابق، ص 1
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  ) ومخاطر المراجعة(المادیةثالثا: األهمیة النسبیة 

وهذا للتركیز على العناصر األكثر خطورة  راجعكان لألهمیة النسبیة دور كبیر في الوسائل التي یستعملها الم
  باعتماد على االختبار عن طریق اخذ بعض العینات دون الفحص الكلي للعملیات.

  لینظم األهمیة النسبیة مبینا ما یلي: 320المادة بموجب  25لقد صدر المعیار الدولي 
تمكن المراجع من التعبیر عن راي مهني یحدد فیه ما إذا كانت القوائم المالیة قد  مراجعة المحاسبیةعملیة ال

اعدت وفقا إلطار اإلفصاح المحدد من كافة الجوانب المادیة وان تقویم ما هو هام بینما یعود إلى االجتهاد 
  1.راجعمالمهني لل
  إلى األهمیة النسبیة من جانبین: راجعوینظر الم

  یخص المستوى الكلي للقوائم المالیة _الجانب األول:
  عالقتها بأرصدة حسابات فردیة وفئات عملیات اإلفصاح حولها _ الجانب الثاني:

على ویأخذ بین المادیة وبین خطر المراجعة فكلما كان الخطر اقل كانت المادیة اوهناك عالقة عكسیة 
  2لدى تحدید طبیعة وتوقیت ونطاق إجراءاته. باالعتبارهذه العالقة العكسیة  راجعالم

إجراءات معینة ومخططة للتأكد من  أثروینص المعیار على ان راي المراجع في القوائم المالیة یكون على 
والمحددات وحدود الدقة الكامنة في عملیة المراجعة  االختباراتعلى  لالعتمادسالمة إعداد القوائم المالیة ونظرا 

وتتمثل في بعض  االختباراتمن المخاطر تعود إلى طبیعة  ال یخلووفي نظام الرقابة الداخلیة فإن األمر 
خطأ ینتج عنه بیانات خاطئة األخطاء الهامة التي تظل بدون اكتشاف وٕاذا وجد أي مؤشر عن وقوع غش أو 

  3ن یوسع نطاق عمله لتأكید شكوكه أو نفیها.هامة فعلى المراجع أ
ویوضح المعیار ان درجة المخاطرة الناتجة عن تحریف الحقائق تؤثر على التفسیر الشخصي للمراجع لما 

  یراه كافیا ومناسبا من ادلة اإلثبات.
كون له تأثیر تشیر األهمیة النسبیة إلى حجم أو طبیعة التحریف في البیانات المالیة والذي من المحتمل ان ی

  على قرار أوحكم الشخص المعتدل الذي یعتمد على هذه القوائم المالیة. 
یكتشف ونظرا ألن طبیعة التحریف قد تكتشف عن امور أخرى یفحص المراجع الكم والكیف للتحریف الذي 

  مالیة.هام على المعلومات ال أثرفیجب أن ینتبه المراجع إلى األخطاء الصغیرة المكتشفة قد یكون لها 
  عند: االعتبارویجب على المراجع ان یأخذ األهمیة النسبیة في 

  .تحدید طبیعة المراجعة توقیتها ومدى إجراءاتها -

                                                           
رسالة الماجیستیر، مالیة ومحاسبة، المركز الجامعي المدیة، الجزائر،  مراجعة الحسابات بین المعاییر العامة والمعاییر الدولیة،محي الدین محمود عمر،  1

  .60، ص 2008
  .240حسین قاضي ومأمون توفیق حمدان، مرجع سابق، ص  2
  .679، ص1، ج2004جامعة عین الشمس، اإلسكندریة،  موسوعة معاییر المراجعة،ق عبد العال حماد، ر طا 3



 تاإلطار النظري لمراجعة الحسابا                                                فصل األول: ال
 

19 
 

  .التحریفات على قیاس وتصنیف الحسابات أثرتقییم  -
  .تحدید سالمة العرض واإلفصاح في المعلومات المالیة -
عن المعلومات مالیة محرفة تحریفا  ماعن مخاطر المراجعة فهي في حالة إبداء راي غیر سلیمأ -

  .جوهریا
وتكمن مخاطر المراجعة على مستوى القوائم المالیة انه عند التخطیط للمراجعة یأخذ المراجع في  -

اعتباره هذه المخاطر حیث یجب علیه ان یقوم بتقییم شامل لتلك المخاطر والذي یوفر المعلومات 
واألفراد الالزمین لها، وكذا تقییم األهمیة النسبیة ومخاطر األولیة عن المدخل العام لعملیة المراجعة 

المراجعة على مستوى رصید كل حساب، ویجب على المراجع ان یأخذ بعین االعتبار المشاكل 
  1الجوهریة كالسیولة واالستمراریة.

  التقدیرات المحاسبیة مراجعةرابعا: 
جمع المعلومات الكافیة والمالئمة المتعلقة بالتقدیرات المحاسبیة  مراجع الحساباتبین المعیار الدولي أن على 

البنود في غیاب وسائل قیاس دقیقة، وعلى المدقق  أحدویقصد بالتقدیرات المحاسبیة تحدید قیمة تقریبیة لرصید 
المحاسبي فهم اإلجراءات والطرق المستخدمة من قبل اإلدارة في حساب التقدیرات المحاسبیة بما في ذلك النظام 

  وٕاجراءات الرقابة الداخلیة وعلیه أن یطبق إحدى اإلجراءات التالیة عند تدقیق التقدیرات المحاسبیة:
 فحص األسلوب المستخدم من قبل اإلدارة أثناء القیام بالتقدیرات؛  
 إستخدام تقدیر مستقل ومقارنته مع تقدیرات اإلدارة؛  
 تقدیرات اإلدارة؛الالحقة التي تبین مدى سالمة األحداث  مراجعة  

التحقق من التقویم النهائي للتقدیرات وفقا لما كسبه من معرفة على المؤسسة، وفي حالة أن  راجعوعلى الم
المدقق توصل إلى نتائج تقتضي إجراء تعدیالت في التقدیرات علیه أن یطلب من اإلدارة إجراء التعدیالت 

  راءات البد علیه من اإلشارة إلیها في التقریر عند إبداء رایه.موافقة اإلدارة لهذه اإلج المناسبة، وفي حالة عدم
حال (لقیاسه یعرف التقدیر المحاسبي على أنه حساب لقیمة البند المحتملة في حالة عدم وجود وسیلة دقیقة 

  شهرة محل، الدیون المشكوك فیها، المؤونات)
  إجراءات المراجعة:

یهدف المراجع إلى الحصول على دلیل إثبات كاف ومناسب یمكنه من الحكم على مدى سالمة التقدیرات 
الحصول على هذا الدلیل أكثر صعوبة واقل حسما من الدلیل  ما یكونومدى مالئمة اإلفصاح عنها، وغالبا 

  للقوائم المالیة.البنود األخرى  لتأییدالمتاح 

                                                           
  .61جع سبق ذكره، ص حمود عمر، مر محي الدین م1
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لتي تتبعها اإلدارة في إعداد التقدیرات المحاسبیة وكذلك یجب تفهم جوانب یتفهم المراجع كل اإلجراءات ا
  الرقابة المرتبطة بهذه اإلجراءات، ویساعد على مدى تحدید وطبیعة إجراءات المراجعة.

  وعادة ما تتبع الخطوات التالیة في مراجعة التقدیرات المحاسبیة:
  اسها التقدیرات؛فحص البیانات ودراسة االفتراضات التي بینت على أس -
  فحص العملیات الحسابیة للتقدیرات؛ -
  مقارنة التقدیرات التي أعدت عن الفترات السابقة مع نتائج تلك الفترة؛ -
  دراسة إجراءات اإلدارة العتماد التقدیرات؛ -

  خامسا: فحص المعلومات المالیة المتوقعة
في تقویم االستثمار المحتمل ودراسة یجري إعداد وتحضیر المعلومات المالیة المتوقعة لمساعدة اإلدارة 

جدواه، أو مع نشر إصدار راس المال أو زیادته من أجل تزوید المستثمرین بمعلومات حول فترة استرداد 
استثماراتهم أو تزوید حملة السهم أو المؤسسات الحكومیة أو األطراف األخرى بما یلزمهم من معلومات حول 

  للدائنین حول التدفقات النقدیة المستقبلیة. مستقبل المشروع، أو تقریر معلومات
عنوانا والجهة التي یوجه إلیها التقریر وطبیعة المعلومات المالیة مراجع الحسابات یتضمن تقریر  نیجب أ

المتوقعة واإلشارة إلى معاییر التدقیق المتبعة لدى فحص هذه المعلومات وبیانا یوضح تحمل اإلدارة مسؤولیاتها 
 1اد المعلومات المالیة المتوقعة وخاصة االفتراضات التي اعتمدت علیها.كاملة عند إعد

  أخر راجعمن عمل م االستفادةسادسا: 
الذي یعد تقریرا عن القوائم المالیة  راجعالم استفادةیهدف هذا المعیار إلى وضع القواعد لتنظیم عملیة 

أخر راجع جزءا من القوائم المالیة والبد في هذه الحالة من تحدید  راجعللمؤسسة التي یقوم بمراجعتها من عمل م
یتحقق من  أن األساسي الذي یجب راجعالذي یقوم بها الم مراجعةاألخر على عملیة ال راجعتأثیر عمل الم كیفیة

ء أن یوثق في أوراق عمله األجزاعلیه رئیس ویتوجب  راجعأن مشاركته الخاصة كافیة لتمكینه من العمل كم
  اخرین وایة نتائج توصل إلیها. راجعینمل بمن ق مراجعةالرئیسیة التي خضعت معلوماتها المالیة لل

  2الرئیس على أي جانب من عمل األخر لم یتم إنجازه حسب المطلوب. راجع األخر أم ینبه المراجعوعلى الم

  سابعا: المعلومات األخرى ذات العالقة بالقوائم المالیة
اجعتها، ر یقرا المعلومات األخرى لتحدید التناقضات الهامة مع القوائم المالیة التي قام بمالمراجع أن  على

سابقا، والتي تشكل األساس  راجعالشك في األدلة التي جمعها الموتظهر هذه التناقضات الهامة مدى 
تضمن القوائم المالیة المنطقي لرایه حول القوائم المالیة، ویكون هذا من خالل إصدار الوثائق السنویة التي ت

                                                           
  245_244حسین قاضي ومأمون توفیق حمدان، مرجع سابق، ص  1
  63محي الدین محمود عمر، مرجع سبق ذكره، ص  2
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وتقریر المراجع حولها، وقد تضاف إلیها معلومات أخرى تتضمن تقریر اإلدارة عن العملیات  راجعةالم
  والملحقات المالیة وغیرها.

  وعلى هذا البد للمراجع من االطالع على هذه المعلومات وقد یكون له مسؤولیة مباشرة عن مراجعتها.
أن یأخذ بعین االعتبار هذه المعلومات التي تشكل عدة تناقضات بینها وبین القوائم المالیة  ه البدوعلی
  1.راجعةالم

  المرتبطة) األطراف(التابعة ثامنا: الجهات 
وٕاجراءاته المتعلقة بالشركة التابعة، وقد بین  راجعمسؤولیات الم بشأنیهدف هذا المعیار إلى تقدیم اإلرشادات 

ال یتمكن من الكشف عن كل عملیات الجهات التابعة، إال أنه یجب أن ینجز أن المراجع  المعیار المذكور
اإلجراءات المصممة للحصول على أدلة اإلثبات الكافیة بخصوص إفصاح اإلدارة عن الجهات التابعة ذات 

  2األهمیة النسبیة في القوائم المالیة.
  التابعة على المراجع إجراء ما یلي:وللتحقق من كمال المعلومات المتعلقة بالجهات 

  على أسماء الجهات التابعة االطالعمراجعة أوراق العمل للسنة السابقة وهذا من اجل  
 مراجعة إجراءات المؤسسة محل التدقیق المتعلقة بالجهات التابعة؛  
 مراجعة سجالت المساهمین؛  
 سؤال المراجعین األخرین ذوي العالقة عن أسماء الجهات التابعة؛  
 مراجعة بیانات عن ضرائب الدخل والمعلومات األخرى المرفوعة للسلطات؛  
  شك المدقق في العملیات الغیر عادیة التي قد تكتشف عن جهات تابعة مثل التعاقد بأسعار غیر

  3عادیة؛
یجب على المراجع الحصول على ادلة ثبات كافیة ومالئمة خالل أدائه لكل من إجراءات مدى االلتزام 

  4الوصول إلى النتائج التي یكون على أساسها رایه عن القوائم المالیة. نوٕاجراءات التحقق التي تمكنه م
ویهدف المعیار إلى توضیح اإلجراءات الواجب على المراجع اخذها في االعتبار عند الحصول على ادلة 

  5إثبات كافیة ومناسبة فیما یتعلق باألطراف المرتبطة.
عملیا وعلمیا لمعرفة كل ما یتعلق بقطاع األعمال بصفة عامة، ولكن ال یتوقع أن یكون  یكون المراجع مؤهال

  لدیه التأهیل للقیام بوظیفة الخبیر في مجال اخر غیر المحاسبة.

                                                           
  247_246حسین قاضي، مأمون توفیق حمدان، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
  64محمود عمر، مرجع سابق الذكر، ص  محي الدین 2
  248حسین قاضي، مأمون توفیق حمدان، مرجع سابق الذكر، ص  3
  205، ص2003، القاهرة،  المحاسبة والمراجعة في ضوء المعاییر وعناصر اإلفصاح في القوائم المالیةمحمود محمد عبد السالم البیومي،  4
     64محي الدین محمود عمر، مرجع سابق الذكر، ص  5
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وعند قیام المراجع بالفحص لعملیات معینة لألطراف المرتبطة وجب علیه استخدام اإلجراءات التي یراها 
  إثبات كافیة والمنشئة لهذه العملیات وطبیعتها ونظامها.  ضروریة للحصول على ادلة

 تاسعا: االستفادة من عمل الخبیر
من العمل المنجز من قبل خبیر یجب أن یحصل على ادلة إثبات كافیة تجعل عمل  راجععندما یستفید الم

  الخبیر مالئم ألغراض المراجعة والتدقیق.
ومعرفة وخبرة خاصة في مجال مغین یختلف عن مجال  ویقصد بالخبیر ذلك الشخص الذي یمتلك مهارة

  1.مراجعةالمحاسبة وال
  وعند استعمال عمل الخبیر في المراجعة فیجب أن یتوفر الخبیر على ما یلي:

 التأهیل المهني للخبیر أو الترخیص بمزاولة المهنة أو عضویة أو هیئة مهنیة مناسبة.  
 خبرة وسمعة الخبیر في المجال.  
  2.الخبیر، حیث انه یزید الخطر إذا كان الخبیر موظفا لدى المؤسسة أو له ارتباط مع المؤسسةحیادیة  

اللجوء إلى الخبرة علیه أن یأخذ في اعتباره األهمیة النسبیة للعنصر المراد االستفادة من  المراجع وعندما یقرر
   .الخبرة بصدده

ل الخبیر في التقریر حتى ال تعد بمثابة تحفظ في حالة إبداء المراجع راي نظیف یجب أال یشیر إلى عم
  3یعفي المدقق من المسؤولیة.

  عاشرا: األحداث الالحقة لتاریخ القوائم المالیة

یتناول هذا المعیار معالجة األحداث الحاصلة بعد نهایة الدورة سواء كانت أحداث مالئمة أو غیر مالئمة، 
تقدم ادلة إثبات على ضرورة كانت موجودة في نهایة الدورة وأحداث ویحدد هذا المعیار نوعین من األحداث التي 

  نشأت الحقا بعد نهایة الدورة.
ولما یتحقق المدقق من وجود أحداث مؤثرة على القوائم المالیة یجب أن یتحقق من المعالجة السلیمة لتلك 

  4األحداث واإلفصاح عنها في القوائم المالیة.
یؤرخ التقریر حتى یعلم القارئ أن المراجع بالنسبة لألحداث الالحقة وكذلك  وینص المعیار على أنه یجب أن

حقائق بعد إصدار القوائم المالیة واإلجراءات التي یجب على المراجع  باكتشافمسؤولیة المراجع فیما یتعلق 
  5القیام بها للوفاء بتلك المسؤولیة 
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اعة بأنه تم تحدید األحداث الالحقة حتى تاریخ تقریره یجب على المراجع القیام بإجراءات مراجعة توفر له القن
والتي قد تتطلب تعدیل أو إفصاح عنها في القوائم المالیة، وتأتي هذه اإلجراءات باإلضافة إلى اإلجراءات التي 

  تطبق على العملیات الالحقة بهدف الحصول على دلیل صحة األرصدة في تاریخ المیزانیة.
  لعمل المیدانيالمطلب الثاني: معاییر ا

تتمثل معاییر العمل المیداني في مجموعة القواعد التي تخص العمل اثناء المراجعة بالمؤسسة محل المراجعة 
  وكیفیة االنطالق في هذه األخیرة وقد حدت حسب اإلجراءات الدولیة على ما یلي:

  أوال: المعرفة بأعمال المؤسسة
القوائم المالیة أن یحصل على معرفة كافیة عن المؤسسة أو الشركة التي  مراجعةعلى المراجع عند إنجاز 

إذ تمكنه من تحدید وفهم األحداث والعملیات والممارسات التي قد یكون لها اثر هام على القوائم  مراجعتهاسیقوم ب
  المالیة أو على إجراءات الفحص أو على تقریر المراجع. 

  ة التي تخض النشاط االقتصادي والصناعي للمؤسسة وكیفیة عملها.وتشمل المعرفة كل المعلومات العام
وقبل الموافقة على مراجعة المؤسسة البد على المراجع أن یحصل على معرفة أولیة حول اعمالها وكذا كل 

  1العملیات التي تخصها.
حصول منها وهذا المعیار یعني الحصول على كل المعلومات وكیفیة الحصول علیها والجهات التي یتم ال

  2على المعلومات
  ثانیا: تقویم الخطر والرقابة الداخلیة

یهدف هذا المعیار إلى وضع القواعد وتقدیم التوجیهات المتعلقة بحصول المراجع على فهم كاف لكل من 
  نظام المحاسبة ونظام الرقابة الداخلیة باإلضافة إلى خطر التدقیق الذي یشمل: 

  .الخطر المتأصل -
  .خطر الرقابة -
  3.االكتشافخطر  -

الخارجي الحصول على فهم كاف للنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة، ألجل التخطیط  راجعیتطلب من الم
وتصمیم إجراءات مناسبة لتخفیض  مراجعةلتحدید مخاطر ال ة فعالة، وأن یستعمل حكمه المهنيوبطریق مراجعةلل

  4.المخاطرهذه 
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ینتج عنها من تقدیر لخطر الرقابة امرا هاما للمراجعین في ضوء ما ورد وتعد دراسة الرقابة الداخلیة وما 
  1بمعاییر المراجعة المتعارف علیها.

  ثالثا: التخطیط
عامة ومدخل مفصل لطبیعة وتوقیت نطاق المراجعة المتوقعة بالكفاءة  استراتیجیةوضع  یعتبر التخطیط

 صیصخالمهمة، والت مراجعةمجاالت الالالزم ل االهتمامواألداء المناسب مما یساعد المراجع على ضمان إعطاء 
وخطته مسؤولیة المراجع،  مراجعةالمناسب للعمل بین المساعدین وفي تنسیق العمل المنجز، ویعتبر برنامج ال

الذي یضع بدوره خطة شاملة ویوثقها شارحا نطاق العمل والتنفیذ المتوقع لعملیة المراجعة، وتكون هناك إعادة 
  االستثنائیةللنظر في الخطة كلما دعت الحاجة لذلك في الظروف 

  المستویات المادیة العامة وتحدیدشمل التخطیط الخطة وی
جب على المراجع أن یخطط لعملیة المراجعة، فقد یحتاج إلى التخطیط لبعض ینص المعیار على انه ی

  عملیات المراجعة الجدیدة إلى بعض األمور اإلضافیة.
  ویعتبر التخطیط عملیة مستمرة طوال فترة المراجعة بحیث تهدف إلى:

 وضع خطة عامة متكاملة تالئم نطاق العمل.  
 ى إجراءات المراجعة ویلزم تعدیل الخطة العامة وبرامج وضع برنامج مراجعة یحدد طبیعة وتوقیت ومد

  2.المراجعة في حالة تغییر الظروف وظهور نتائج غیر متوقعة، ویجب تسجیل التغیرات الجوهریة كتابیا
  یجب أن یخطط للعمل على نحو مناسب وان یتم اإلشراف على عمل المساعدین ان وجدوا على نحو

  .مالئم

  في:والتي تكمن  مراجعةرئیسیة تحدد لماذا یجب ان یخطط المراجع لعملیة الوتوجد ثالثة أنواع 
 تمكین المراجع من الحصول على ادلة مراجعة كافیة.  
 مساعدة المراجع على التحكم في التكالیف.  
 3.تجنب سوء التفاهم مع المؤسسة التي یتم مراجعتها  

  ویمكن شرح ذلك على الشكل التالي:
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  عملیة التخطیط للمراجعة :01الشكل رقم 

  التمهید للتخطیط

  الحصول على معلومات عن المؤسسة

  القانونیة االلتزاماتالحصول على معلومات عن 

  أداء اإلجراءات التحلیلیة األولیة

  وضع حدود األهمیة النسبیة وتدیر خطر المراجعة الممكن قبوله والخطر الطبیعي

  الرقابةفهم الرقابة الداخلیة وتقدیر 

  وضع الخطة العامة للمراجعة وبرنامج المراجعة

  287ألفین ارینز وجیمس لوبك، مرجع سابق، ص المصدر:

  ةالداخلی مراجعةال اعتباراترابعا 
، ویبین أن على ةالخارجی مراجعةذات العالقة بال ةالداخلی مراجعةیطبق بیانات هذا المعیار على عملیات ال

  1.ةالخارجیمراجعة على ال وأثرهاالداخلي  راجعالخارجي أن یأخذ باعتباره نشاطات الم راجعالم
لتخطیط من اجل مساعدته في ا ةالداخلی مراجعةهم كاف ألنشطة الفالخارجي الحصول على  راجععلى الم

اإلجراءات المنجزة من قبل  تعدیل طبیعة وتوقیت نطاقو  ةفعال ةداخلی مراجعةرر وجود ، حیث یبمراجعةلعملیة ال
  الخارجي دون إلغائها بكاملها. راجعالم

  عند إعداد الخطة. ةالداخلی مراجعةوقد یقرر المراجع الخارجي عدم األخذ بعین االعتبار ال
ویتأكد المراجع الخارجي من طبیعة المهام التي یؤدیها المراجع الداخلي لإلدارة ومدى التعمق في تنفیذ هذه 

  2ذلك التأكد من مدى اهتمام اإلدارة بتقاریر المراجعة الداخلیة ومدى األخذ بالتوصیات الواردة بها.المهام وك
  یقوم المراجع الخارجي بفهم ودراسة الرقابة الداخلیة من اجل تحدید مستوى خطر الرقابة. 

وبما ان المدقق الداخلي والخارجي هدفهما متطابق، فإن المراجع الخارجي یقوم باالستفسار حول كفاءة قسم 
  3.االتصال بینهما في وقت مبكر ومن ثم االستمرار بهذا االتصال وعادة یتممنه  لالستفادةالرقابة الداخلیة 
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  خامسا اإلجراءات التحلیلیة
یتطلب هذا المعیار تطبیق إجراءات التحلیلیة أثناء القیام بمرحلة التخطیط لعملیة التدقیق الشاملة، ویمكن 
تطبیق اإلجراءات التحلیلیة في المراحل األخرى، ویقصد باإلجراءات التحلیلیة تحلیل النسب واالتجاهات الهامة 

ن متناقضة مع المعلومات األخرى ذات العالقة والتي بما في ذلك نتائج التقصي عن التقلبات والعالقات التي تكو 
  بها. المنبئتنحرف عن المبالغ 

ویعتمد تطبیق اإلجراءات التحلیلیة على توقع وجود عالقات بین البیانات الواردة في القوائم المالیة ومقارنتها 
  1مع النتائج الفعلیة.

  وتشمل اإلجراءات التحلیلیة:

  للسنة الحالیة،مقارنة المعلومات مع بعضها 
 مقارنة المعلومات مع السنة السابقة؛ 
 مقارنة النتائج المتوقعة مع النتائج الفعلیة؛ 
 لها؛شابهة معلومات مع النشاطات الممقارنة ال 

  اإلجراءات التحلیلیة في: استعمالویتم 

  مرحلة التخطیط؛ -
  مرحلة التدقیق الجوهري؛ -
  2المرحلة النهائیة؛ -

  األولي لألرصدة االفتتاحیةسادسا: ارتباطات التدقیق 
بیت القصید لهذا المعیار هو وضع القواعد وتقدیم اإلرشادات المتعلقة باألرصدة االفتتاحیة لدى تنفیذ القوائم 
المالیة ألول مرة سواء كان المشروع جدیدا أو نتیجة تغییر المراجع وتعیین مراجع اخر جدید وعلى هذا األخیر 

مالیة للسنة السابقة من قبل مراجع اخر قد یتمكن أن یحمل على ادلة كافیة لإلثبات عندما تدقق القوائم ال
المراجع الحالي من الحصول على ادلة كافیة بخصوص األرصدة االفتتاحیة بواسطة مراجعة أوراق عمل 

  المراجع السابق. 
وفي حالة وجود تحفظات بالنسبة للسنة السابقة، فهذا یعطي المراجع الحالي فكرة عن تدقیق الموضوع في 

  ریة.السنة الجا
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أ، یترك اثرا جوهریا على القوائم المالیة للدورة الحالیة، تتضمن تحریف یمكن  االفتتاحیةوٕاذا تبین أن األرصدة 
على المراجع أن یبلغ اإلدارة والمراجع السابق إن وجد، وٕاذا لم یتم التصحیح الالزم على المدقق أن یعبر عن 

 1راي متحفظ أو سالب وفق ظروف الحال.
  التدقیق في بیئة الحاسوبسابعا: 

حیث أنها تؤثر  مراجعةمن طرف بیئة الحاسوب على عملیة ال التأثیرة یكیف اعتبارهعلى المراجع أن یأخذ في 
  على:
  كاف للنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلیة؛ من قبل المراجع للحصول على فهم ةاإلجراءات المتبع -
  وخطر الرقابة؛ المتأصلالخطر  اعتبار -
  2؛مراجعةالرقابة واإلجراءات الجوهریة المناسبة لتحقیق أهداف ال اختباراتوٕانجاز  راجعتصمیم الم -
  وهما: بأسلوبینویتم هذا المعیار  -

 :وهي برامج یستخدمها المراجع لتشغیل البیانات من خالل النظام  برامج المراجعة اإللكترونیة
هذه البرامج ألغراض المراجعة من قبل  المحاسبي للمؤسسة، وعلى المراجع التأكد من صالحیة

  .استخدامها
  عن : وتستخدم في تنفیذ إجراءات المراجعة المستخدمة ألغراض المراجعة االختیاریةالبیانات

طریق إدخال البیانات في نظام الحاسب اإللكتروني في المؤسسة ومقارنة النتائج التي یتم الحصول 
  السابق تحدیدها. النتائجعلیها مع 

  ثامنا: طرائق التدقیق بمساعدة الحاسوب
الالزم لعملیة التدقیق قد یتطلب استخدام طرق  للعملیاتإن غیاب مستندات المدخالت أو نقص األثر الحرفي 

أو اإلجراءات الجوهریة مما قد یؤدي إلى رفع فعالیة  االلتزامالتدقیق بمساعدة الحاسوب عند تطبیق مراجعة 
  ا.إجراءات التدقیق وكفایته

على المراجع أن یكون لدیه المعرفة الكافیة لتخطیط وتنفیذ إستخدام نتائج أسلوب المراجعة اإللكترونیة الذي 
تم إتباعه وقد یتطلب إستخدام أسالیب المراجعة اإللكترونیة في حاالت معینة معرفة وخبرة بالحاسب أكثر مما 

  3اإللكترونیة وطبیعة النظام المحاسبي للمؤسسة.یتطلبه في حاالت أخرى تبعا لمدى تعقید أسلوب المراجعة 
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  تاسعا: العینات في التدقیق
من البنود المكونة لرصید حسابات فئة عملیات من  %100عینة التدقیق تعني إجراءات على األقل من إن 

اجل الحصول على ادلة إثبات وتقویمها من اجل صیانة النتائج المتعلقة بالمجتمع اإلحصائي الذي سحبت منه 
  العینة.

من النشاط ألي فقرة  %100األقل وتمثل عینات التدقیق تطبیق إجراءات االلتزام واإلجراءات التفصیلیة على 
ت البیانات المالیة ألجل الحصول وتقییم األدلة التدقیقیة، لكي یتمكن المراجع من تكوین الراي حول من فقرا

المجتمع الذي اخذ منه العینة الذي قد تم اختیارها إما بطریقة عشوائیة أو بطریقة منظمة أو عن طریق التقسیم 
  الطبقي.

تلفة، كالتقسیم الطبقي الذي یهدف إلى تقسیم ویمكن تقسیم المجتمع اإلحصائي إلى وحدات معاینة بطرق مخ
  المجتمع اإلحصائي إلى مجتمعات إحصائیة فرعیة تشترك مع بعضها بصفات معینة.

كوین على ادلة إثبات ككل في تبصفة أساسیة  عتمد المراجعیویجب أن  1یجب تحدید الطبقات بوضوح،كما 
یفحص المراجع عادة كل المعلومات والبیانات المتاحة له عن المعلومات المالیة، وعند تكوین هذا الراي ال رایه 

حیث انه من الممكن عن طریق العینة الحكیمة أو اإلحصائیة أن یصل إلى راي بخصوص رصید حساب أو 
  مجموعة من العملیات أو إجراء رقابي.

ند التصمیم ویهدف هذا المعیار إلى التعرف على العوامل التي یجب أن یأخذها المراجع في االعتبار ع
  2واختبار العینة وتقییم نتائج إجراءات المراجعة علیها.

عند تخطیط عملیة المراجعة یستخدم المراجع تقدیره المهني لتحدید مستوى مخاطر المراجعة المحتملة 
  وتشمل:

  مخاطر وجود أخطاء حتمیة؛ -
  فیمنع واكتشاف األخطاء؛مخاطر الرقابة التي هي مخاطر قصور نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة  -
  3؛االكتشافمخاطر عدم  -

  عاشرا: قرائن اإلثبات
 االعتمادنتائج محتملة یمكن  استخالصیجب على المراجع ان یجمع األدلة الكافیة والمالئمة كي یستطیع 

  4علبها في إبداء رایه.
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حول مدى مالئمة  معلوماتعلى المنجزة للحصول  االختباراتوقد عرف المعیار اختبارات الرقابة على انها 
ونظام الرقابة الداخلیة، إما اإلجراءات الجوهریة فهي التصمیم والتشغیل الفعال لكل من النظام المحاسبي 

  المنجزة بهدف الحصول على إثباتات تتعلق بكشف التحریفات المادیة في القوائم المالیة. االختبارات

من  أو اكثروٕاجراء التحقق بطریقة  االلتزامیحصل المراجع على ادلة اإلثبات بمزاولة كل من إجراءات مدى 
  الطرق األتیة:

  الفحص المستندي؛ -
  المالحظة؛ -
  والمصادقة؛ االستفسار -
  الفحص الحسابي؛ -
  1الفحص التحلیلي؛ -

  عشر: اإلقرارات الصادرة عن اإلدارة   أحد
كفایة في األدلة یحاول المراجع الحصول على ادلة من اإلدارة یشیر فیها إلى في حالة عدم الحصول على 

  مسؤولیتها.
ویتعلق هذا المعیار بإقرارات اإلدارة واستعمالها كأداة تدقیق، ویحصل المراجع على كثیر من المعلومات 

كثیرا عند تأكید القرارات  واالستفسارات الشفویة أثناء عملیة المراجعة ولهذا فإن سوء الفهم مع المراجع ینخفض
  2. الشفویة بإقرارات مكتوبة

  قریرالت إعداد المطلب الثالث: معاییر
  لقد حددت المعاییر الدولیة للتقریر على انها تشمل ثالثة معاییر وقد تمثلت فیما یلي:

  أوال: التقریر
شكل ومحتوى تقریر المراجع ویبین المعیار  ویهدف هذا المعیار إلى وضع القواعد وتقدیم اإلرشادات بشان

المجمعة كونها األساس الذي یستند  مراجعةبان على المراجع أن یراجع ویقدم استنتاجات مستخلصة من قرائن ال
إلیه في إبداء رایه في القوائم المالیة، ومن القضایا التي یجب التركیز علیها في هذا التقویم كون القوائم المالیة 

ب المعاییر الدولیة أو بحسب المعاییر المحلیة إذا كانت هي المعتمدة ویجب أن یتضمن تقریر معدة بحس
  3المراجع تعبیرا مكتوبا واضحا عن الراي حول القوائم المالیة كوحدة واحدة.
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  لغایة خاصة االرتباطاتحول  ثانیا: تقریر المراجع
 1ذات الغایات الخاصة، مراجعةال ارتباطاتیهدف هذا المعیار إلى وضع القواعد واإلرشادات بخصوص 

  وسوف یتم عرض معاییر بالنسبة لتقاریر المراجع عن:
  غیر معاییر المحاسبة الدولیة أو المعاییر الوطنیة القوائم المالیة المعدة وفقا ألساس محاسبي متكامل

  أو المبادئ المقبولة عموما.
 حسابات معینة أو عناصر بنود بیانات مالیة؛  
 التقید باالتفاقیات أو العقود؛  
 2القوائم المالیة الملخصة؛  

  عملیة المراجعة ثالثا: توثیق
وبین ان على المراجع ان یوثق  مراجعةیهدف هذا المعیار إلى وضع اإلرشادات المتعلقة بتوثیق عملیة ال

ة كأوراق العمل اتي یعدها یه الذي قدم وفق المعاییر الدولیأاألمور الهامة وخاصة القرائن التي قدمت أساسا لر 
فالم أو رسائل أو المستندات التي یحصل علیها ویكمن ان تكون هذه القرائن محفوظة على أوراق أو أ راجعالم

  إلكترونیة وغیرها.
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  الحسابات مراجعةعملیة  خطوات: لمبحث الثالثا
ثالث  الخارجي المراجع على تفرضفإنها  وفاعلیة، بكفاءة أهدافها الخارجیة المراجعة مهنة تحقق لكي
الفرعیة،  الخطوات من مجموعة تتضمن رئیسیة خطوة وكل األخرى، منهما كل تكمل تتابعیه رئیسیة خطوات

 الرئیسیة الخطوات هذه .العامة لمراجعةا معاییر أكدته ما وهو المهمة، بتنفیذ قیامه أثناء إتباعها علیه یجب
  )1(في العناصر التالیة  الثالث تتمثل
  .المؤسسة حول عامة معرفة على الحصولقبول المهمة و : ولالمطلب األ 

  الفرع األول: قبول المهمة
قبل دخول مدقق الحسابات في مهمته وعند استالمه اقتراح من احدى المؤسسات لتدقیق حساباتها، یجب 

  : 2التدقیق علیه أن یأخذ بعین االعتبار النقاط التالیة قبل اتخاذ قرار

 تفادي الوقوع في تعارض أو مانع قانوني أو نظامي. .1
 التأكد من إمكانیة القیام بالمهمة، وذلك من حیث القدرات الطاقم المكتبي التي تسمح له بتنفیذ مهمته. .2
 التأكد من إمكانیة ابداء رأیه بكل حریة. .3
ام الشركة والزمیل المعزول أن قرار في حالة استشعاره بتبدیل لمدقق الحسابات معزول، علیه أن یتأكد أم .4

  عزله لم یكن تعسفیا.
على مدقق الحسابات أن یطلب القائمة الحالیة للمتصرفین اإلداریین أو أعضاء مجلس المدیرین،  .5

 ومجلس المراقبة والشركات المنسوبة، وٕاذا اقتضى األمر قائمة المساهمین باألموال العینیة.
من تعیینه، یقوم المدقق بإمضاء العقود التأسیسیة ومحاضر التعیین  في حالة قبول المهمة وبعد التأكد .6

مع تنویه بعبارة "قبول المهمة"، بعدها یعلم الشركة أو المؤسسة موضوع التدقیق برسالة یبن فیها الطرق 
 المنهجیة في مهمته، ویحدد ما یلي: 

 مسؤولیاته.  .أ
 األطراف المتدخلة أو الطاقم المكتبي العامل معه.  .ب
 التي یجب احترامها. واآلجال القانونیةالتدخل  فترات  .ج
 قواعد العمل.  .د
 الفترات القانونیة لقواعد العمل.  .ه
 الفترات القانونیة إلبداء التقاریر.  .و
 األتعاب.   .ز

                                                           
   76ص سابق، مرجع بوتین، محمد 1
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) یوم الموالیة لتعیینه یقوم المدقق بإعالم المنظمة الوطنیة التابع لها عن تعیینه، وذلك برسالة 15وبعد (
المؤسسة بشهر تعیینه، وفي حالة تعدد مدققي الحسابات فكل واحد منهم یحترم اإلجراءات یوصي علیها. ثم تقوم 

  السابقة الذكر وكأنه یعمل بمفرده.
یوما، التي  15برسالة مكتوبة في أجل أقصاه  رفضهفي حالة رفض المهمة یقوم المدقق بإعالم المؤسسة عن 

  بالرفض.تتبع قراره 
 :المؤسسة حول عامة معرفة على الثاني: الحصولالفرع 
 الممكن تصور من أنه لیس إذ الخارجیة، المراجعة ألعمال التنفیذیة الخطوات أهم من تعتبر الخطوة هذه إن
 .المؤسسة هذه حول عامة ومعطیات معلومات لجمع وقت تخصیص دون المؤسسة في مراجعة مهمة
محل  المؤسسة حول عامة معرفة على بالحصول مهمته تنفیذ في انطالقته یبدأ الخارجي المراجع فإن لذلك

الخطوة  هذه نتائج ضوء على ألن حولها، العامة والمعطیات المعلومات بجمع قیامه خالل من وذلك المراجعة،
التي  العامة المعلومات هذه ومقدار نوعیة أما .مهمته إلنجاز الالحقة الخطوات تفاصیل الخارجي المراجع یحدد
  .المراجع ومسئولیات أهداف حسب اندفیتحد بجمعها، القیام علیه
  التالي: الشكل یوضحها خطوات فرعیة تتضمن الرئیسیة الخطوة وهذه

 :المراجعة التاليالخطوات الفرعیة لعملیة  :02رقم الشكل 
 مع أولى واتصاالت أولیة أعمال-أ

 .المؤسسة
 .للمؤسسة الخارجیة الوثائق على التعرف-

 .المهني التنظیم -
 .المؤسسات بین المقارنة عناصر -
 .المسئولین مع حوار -
 .میدانیة زیارات -
  الداخلیة الوثائق على التعرف -

 .الدائم الملف تكوین -  األعمال انطالق-ب
  .األولي المراجعة برنامج إعداد -

  
 68 )،ص 2003 الجامعیة، المطبوعات دیوان ،الجزائر،(للمؤسسة العامة المحاسبة بوتین، محمد : المصدر

  :السابق الشكل تضمنها التي للخطوات توضیح یلي وفیما
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 اعمال أولیة واتصاالت أولى مع المؤسسة:  -أ
  اعمال أولیة 1أ_

هي خطوة یطلع المدقق من خاللها على الوثائق الخارجیة عن المؤسسة، مما یسمح له من التعرف على 
كتب حوله وخصوصیاته وحول المهنة والمؤسسة محیطها ومعرفة القوانین والتنظیمات الخاصة بالقطاع، وما 

  أحیانا. مما یمكنه من استخراج معاییر المقارنة ما بین مؤسسات القطاع.
  اتصاالت أولى مع المؤسسة: 2أ_

یتعرف المدقق من خالل هذه الخطوة على المسؤولین ومسیري مختلف المصالح ویجري حوارا معهم ومع 
أثناء أدائه للمهمة. كما یقوم بزیارات یتعرف من خاللها على أماكن من سیشتغل معهم، أكثر من غیرهم، 

  المؤسسة؛ نشاطاتها ووحداتها. وعلیه أن یغتنم الفرصة واالستفادة من زیادة العمل هذه فقد یتعذر علیه تكرارها.
  انطالق األعمال:- ب 

الخطوات وجمع معلومات یحصل المدقق على نظرة عامة، شاملة وكاملة حول المؤسسة بعد قطع مختلف 
  تتصف بالدیمومة، نسبیا، في الملفین هما:

 :الملف الدائم 
  :1یحتوي هذا الملف على العناصر التالیة

 :تشتمل هذه النقطة على كل ما یتعلق بعقود التأسیس وعدد األسهم وتوزیعها بین المساهمین  عمومیات
یصف عملیاتها وأنشطتها ومراحل مع بیان حصة كل مساهم والنظام الداخلي للمؤسسة، وكل ما 

التصنیع األساسیة داخلها والخریطة التنظیمیة مع ذكر أسماء ومراكز األشخاص المسؤولین داخلها 
 قبلها.والوسائل التقنیة الكفیلة بتحقیق الخطة اإلنتاجیة المرسومة من 

 :علقة بنظام الرقابة الداخلیة یشتمل هذا البند على كل التقاریر المت وثائق تتعلق بنظام الرقابة الداخلیة
للسنوات الماضیة مع تقدیم وصف مدقق لمقوماتها ومدى االلتزام بإجراءاتها على مستوى المدیریات 

 والوظائف.
 :یحتوي هذا العنصر على كل الحسابات المتعلقة بالمؤسسة من  الحسابات السنویة والتقاریر

بات النتائج وبرامج المراجعة بالنسبة للسنوات الموجودات ومطالیب وحسابات النواتج واألعباء وحسا
 المؤسسة.الثالث الماضیة، وكذا التقاریر العامة والخاصة واالستثنائیة المتعلقة بحسابات 

 :یكون من المفید أن یحتفظ المراجع في ملفه الدائم على بعض التحالیل  التحالیل الدائمة للحسابات
یة مقارنتها بالسنوات السابقة وأخذ معطیات السنة الحالیة الهامة التي أجریت على بعض الحسابات بغ

 كسنة للمقارنة.
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 :یحتفظ المراجع بالوثائق الواردة من ادارة الضرائب والدالة  كل ما یتعلق بالجانب الجبائي واالجتماعي
الجبائیة عن نظام التصاریح الواجب اتباعه وعن المعدالت الواجب الخضوع لها، وكل ما یتعلق بالرقابة 

 وشبه الجبائیة واالشتراكات في الضمان االجتماعي.
 :تحتوي هذه النقطة على العناصر المكونة للشق القانوني للمؤسسة، مثل  كل ما یتعلق بالجانب القانوني

محاضر االجتماع لمجلس اإلدارة وكذا العقود المبرمة مع المؤسسة كعقد التأمین أو عقود الصفقات 
 والوثائق المتعلقة ببراءات االختراع وما یتعلق بالتقاریر القانونیة.

 :الملف السنوي 
  :1مستندات والوثائق التيیتضمن كافة األوراق وال

 .نسخة من القوائم المالیة التي أعدتها إدارة المنشأة 
 .نسخة من میزان المراجعة المستخدم في إعداد القوائم المالیة 
 .ملخص لقیود التسویات التي قامة إدارة المنشأة بإجرائها في نهایة السنة المالیة 
 لمنشأة مثل المخزون السلعي، النقدیةمحاضر جرد األصول الملموسة والموجودة في حیازة ا، 

 واالستثمارات في األسهم.
 .نسخة من قائمة التسویة 
 .نسخة من المراسالت مع البنوك 

وقد یحتفظ المراجع بجانب الملف الدائم والملف السنوي بسجل المالحظات الذي یدون فیه بعض األمور 
  من أمثلتها:الهامة والتي تحتاج إلى فحص أو تحقق من جانب المراجع. و 

 بیان المستندات المفقودة. -
أرصدة حسابات دفتر األستاذ العام الهامة و/أو التي یخشى تعدیلها، واالطالع علیها بعد كل زیارة  -

 للتأكد من عدم إجراء تعدیالت علیها.
 األمور التي حرر عنها المراجع مراسالت للمنشأة طلبا إلیضاحات أو استفسارات أو مستندات معینة. -
 بیان باألخطاء التي اكتشفها المراجع أثناء عملیة المرجعة. -
  بیان بالمستندات غیر المستوفاة للنواحي الشكلیة والموضوعیة. -

 :الداخلیة الرقابة نظام وتقییم الثاني: فحصالمطلب 
 مختصرة مفهوم بصورة نوضح أن بنا حري الداخلیة الرقابة نظام وتقییم فحص اتإجراء في نخوض أن قبل 
 :یلي كماا ومقوماته الداخلیة الرقابة نظام

                                                           
  214ص:  ،2007، المكتبة العصریة، مصر، أساسیات المراجعةحاتم محمد الشیشیني،  1
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 كل ویتضمن الرقابة، وٕاجراءات الرقابة بیئة من النظام هذا یتكونالداخلیة:  الرقابة نظامالفرع األول:  
 بقدر التحقق في هدفهم تحقیق في للمساعدة الشركة، وٕادارة اإلدارة مجلس من المعتمدة السیاسات واإلجراءات

 واكتشاف األصول، حمایة من التحقق في باللوائح االلتزام متضمناً  إنجاز األعمال، وكفاءة النظام المستطاع، من
  وقتیة  ورةــبص ثقة ذات مالیة قوائم وٕاعداد المحاسبیة، السجالت اكتمال دقةو  واألخطاء، المالیة التالعبات

  :)1(اآلتي في تتمثل :الداخلیة الرقابة نظام مقوماتالفرع الثاني:  
 للمراجعة، لجنة وجود التنظیمیة، اللوائح التنظیمي، (الهیكل في ویتمثل للمؤسسة التنظیمي البناء 

 .)والوقت الحركة ودراسة التقاریر التخطیطیة، الموازنات المعیاریة، التكالیف
 ومستندات مصممة نماذج كافیة، داخلیة ومستندات كاملة دفتریة (مجموعة في ویتمثل المحاسبي النظام 

 نظام المحاسبیة، للسیاسات واإلجراءات دلیل حساب، لكل مفصل مبوبو حسابات دلیل جیدة، بصورة
 .كفء) داخلي ضبط ونظام الصناعیة المؤسسات في التكالیف لمحاسبة

 داخلیة مراجعة وجود. 
 التوظیف وسیاسة التدریب. 
 األداء ومستویات معاییر. 
 المفاجئ  الجرد المختلفة، المخاطر ضد المؤسسة أصول على التأمین ومنها الوقائیة اإلجراءات

  والمستمر.
المراجع  یتبعها التي الفرعیة الخطوات بتوضیح نقوم الداخلیة، الرقابة نظام عن الموجزة السابقة المقدمة بعد

  :التالي الشكل یظهرها والتي الداخلیة، الرقابة لنظام وتقییمه دراسته سبیل في
  الداخلیة الرقابة نظام وتقییم دراسةالفرع الثالث: 

 (saisie des procédures)جمع اإلجراءات  أوال:
على نظام الرقابة من خالل جمعه لإلجراءات المكتوبة وتدوینه لملخصات (المكتوبة وغیر  یتعرف المراجع

المكتوبة) لها. إن نظام الرقابة الداخلیة نظام شامل وحسب النظریة العامة للنظم فإنه یتكون من أنظمة جزئیة 
، یمكن أن یجزأ بدوره خاصة بمخلف العملیات التي تقوم بها المؤسسة. وكل نظام جزئي، حسب نفس النظریة

إلى أنظمة جزئیة وهكذا... والمثال على ذلك عملیة البیع للزبائن. إذ یجمع المراجع اإلجراءات المكتوبة إن كان 
یدون ملخصا لها بعد حوار مع القائمین على انجازها، كما  أودلیل) هناك مكتوب حول عملیة البیع (كوجود 

ائق المستعملة والمعلومات المتدفقة عنها والمصالح المعنیة بها. كما یمكن یرسم خرائط التتبع ورسوم بیانیة للوث
تتضمن أسئلة تتطلب أن تكون اإلجابة علیها شرحا لكل  (questionnaires ouverts)فتح استمارات مفتوحة 

                                                           
  106)، ص2002المعرفة ، االسكندریة، مصر، دار( ،والتدقیقاصول وقواعد المراجعة  سرایا، السید محمد 1
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إعداد  تسجیل طلبیة الزبون، تسلیم السلعة، تتضمن:جوانب العملیة. إن إجراءات عملیة البیع كمثال البد أن 
 1 الفاتورة، التسجیل المحاسبي في عملیة القبض والتسجیل لها.

  ثانیا: اختبارات الفهم والمطابقة
یحاول المدقق أثناء هذه الخطوات فهم النظام المتبع وعلیه أن یتأكد من أنه فهمه وذلك عن طریق قیامه 

أي یتأكد من أنه فهم كل  (test de conformité et de compréhension والتطابقباختبارات الفهم 
 .2أجزائها وأحسن تلخیصها بعد تتبعه للعملیات

  3 هما: بطریقتینیتم تطبیق هذه االختبارات 
  المالحظة المباشرة أو التأكد الشفهي  

تتمثل في الدخول مباشرة في االتصال مع مختلف المنفذین من أجل التأكد من مدى سیر العملیات والتحقق 
  المصرح بها وأنها فعال موجودة. من العناصر المادیة

 التأكد البعدي  
 یعید محافظ الحسابات التأكد من معطیات المحصلة وضمان صحة وصدق النظام.

  التقییم األولي للمراقبة الداخلیة  ثالثا:
یتمكن المراجع من إعطاء تقییم أولي للمراقبة الداخلیة باستخراجه مبدئیا لنقاط القوة (ضمانات تسمح 

  الجید للعملیات) ونقاط الضعف (عیوب یترتب عنها ارتكاب أخطاء وتزویر). بالتسجیل
، أي استمارات تتضمن أسئلة (questionnaires fermes)تستعمل في هذه الخطوة غالبا استمارات مغلقة 

  4 سلبي.یكون الجواب علیها إما بنعم أو ال، ویكون الجواب بنعم ایجابي والجواب بال 
  ستمراریة والمداومة رابعا: اختبارات اال

یتم تحدید نقاط القوة النظریة لنظام الرقابة الداخلیة ونقاط الضعف فیه وال یكتفي المراجع بتحدید نقاط القوة 
ودائمة، فوجودها ال یعني أن نظام الرقابة  مستمرةالنظریة فقط بل یسعى لتأكید ما إذا كانت مطبقة، وبصفة 

الداخلیة مالئم، بل اختبار درجة تطبیق هذه النقاط ألنها في حالة عدم تطبیقها تتقلب من نقاط قوة نظریة إلى 
  نقاط ضعف عملیة.

إن اختبار االستمراریة ذات أهمیة قصوى مقارنة باختصار الفهم والتطابق ألنها تسمح للمراجع أن یكون على 
  5 خلال.یقین بأن اإلجراءات التي راقبها إجراءات مطبقة باستمرار وال تحمل 

                                                           
  .72محمد بوتین، مرجع سابق، ص 1 
  .73محمد بوتین، مرجع سابق، ص 2 

3 Jean Raffegeau, pierre dufils, Ramon Gonzalez, Frank I.Ashworth, techniques et pratique des Affaires: 
Audit et contrôle des comptes, Edition PUBLI -UNION, paris, 1979 

  .74- 73محمد بوتین، مرجع سابق، ص ص: 4 
   .74محمد بوتین، مرجع سابق، ص5
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  خامسا: التقییم النهائي لنظام الرقابة الداخلیة
لسابقة الذكر یتمكن من الوقوف على ضعف النظام وسوء سیره، باعتماد المدقق على اختبارات االستمراریة ا

عند اكتشاف سوء تطبیق أو عدم تطبیق لنقاط القوة. هذا باإلضافة إلى نقاط الضعف التي توصل إلیها عند 
  التقییم األولي لذلك النظام.

لة في وثیقة شاملة، مبینا باالعتماد على النتائج المتوصل إلیها (نقاط القوة ونقاط الضعف) یقدم المتدخل حوص 
أثار ذلك عل المعلومات المالیة مع تقدیم اقتراحات قصد تحسین اإلجراءات. تمثل وثیقة الحوصلة هذه في العادة 

  1تقریرا حول المراقبة الداخلیة یقدمه المراجع إلى اإلدارة، كما تمثل أحد الجوانب اإلیجابیة لمهمته
  :2حول نظام الرقابة الداخلیة ما یلي ویتضمن تقریر المراجع الذي فیه رأیه

 .نطاق مهمة المراجع في فحص نظام الرقابة الداخلیة 
 .الفترة أو تاریخ سیران رأي المراجع 
  التأكد من أن مسؤولیة وضع وتطویر الرقابة على عاتق اإلدارة 
  أو منع حدوث رأي المراجع عما إذا كان النظام ككل كافیا لتحقیق أهدافه العریضة الخاصة بالوقایة

 األخطاء أو المخالفات ذات األثر الجوهري على القوائم المالیة.
  مراحل تقیم نظام الرقابة الداخلیة : 03الشكل رقم 

 بین ما الوثائق تتابع خرائط استعمال -  اإلجراءات جمع -أ
 .المصالح

 األدلة ملخصات إجراءات، ملخصات -
 .الكبیرة

 النظام فهم بهدف العملیات بعض تتبع -  التطابق(الفهم) اختبارات-ب
 .وحقیقته

  .النظام ضعف نقاط – النظام قوة نقاط -  الداخلیة الرقابة لنظام أولي تقییم-ج
 في لقوة نقاطا تطبیق من للتأكد اختبارات -  االستمراریة اختبارات-د

 .الواقع
 –النظام وقصور ضعف – النظام قوة نقاط -  الداخلیة الرقابة لنظام نهائي تقییم-ه

 .النتائج
  

  76)،ص 1999 الجامعیة، المطبوعات دیوان ،الجزائر( ،للمؤسسة العامة المحاسبة بوتین، محمد :المصدر

                                                           
  .75-74محمد بوتین، مرجع سابق، ص ص 1 
  39- 38نجود تریش، مرجع سابق، ص2 
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  :وٕاعداد التقریر المالیة القوائم حسابات فحصالمطلب الثالث: 
 الفرع األول: فحص حسابات القوائم المالیة

 هذه الخطوة بإجراءات القیام في یبدأ الداخلیة، الرقابة لنظام النهائي والتقییم الدراسة من المراجع ینتهي أن بعد
  :التالي بالشكل والموضحة .المالیة والقوائم الحسابات بفحص المتعلقة
 المالیة القوائم حسابات فحص إجراءات 

  المالیة:القوائم اجراءات فحص الحسابات  :04الشكل رقم 
 الرقابة نظام تقییم آثار تحدید .1

  الداخلیة
  

 :المراجعة جمبرنا في النظر إعادة -
 البرنامج تخفیف. 
 إضافیة بإجراءات البرنامج تدعیم.  

  والتطابق السریانیة اختبارات .2
  

 المعلومة، في النظر إعادة( التطابق اختبارات -
 ).الحسابیة العملیات طریق عن مقارنة

 .الداخلیة الوثائق بواسطة التطابق اختبارات -
 .الخارجیة المصادقات بواسطة التطابق اختبارات -
  .المادیة المشاهدة بواسطة التطابق اختبارات - -

 .المیزانیة بعد ما األحداث فحص -  المراجعة عملیةانهاء  .3
 .اإلضافیة والمعلومات المالیة القوائم تقدیم فحص -
 .العمل أوراق في النظر إعادة -

 .الرأي إصدار ـــ     
  .المحاسبة مبادئ توفر مدى من التأكدـــ      

  
  83ص ،1999 ،الجامعیة المطبوعات دیوان الجزائر، ،للمؤسسة العامة المحاسبة بوتین، محمد :المصدر

  :السابق الشكل تضمنها التي لإلجراءات توضیح یلي وفیما
 الداخلیة الرقابة لنظام النهائي لتقییم نتائجا فإن القول سبق كما :الداخلیة الرقابة نظام تقییم آثار تحدید 

 فحص إجراءات وخاصة المراجعة إجراءات على كبیر لها تأثیر یكون المراجع، به قام الذي للمؤسسة
 لنطاق وتحدیده مراجعته برنامج في النظر المراجع بإعادة یقوم النتائج تلك ضوء فعلى .الحسابات

 یقوم النظام قوة حالة ففي أن یقوم بها، علیه ینبغي التي الفحص إجراءات وحجم وتوقیت وطبیعة
 أو الحسابات إجراءات فحص عن االستغناء یمكنه ال أنه إال فحصه، إجراءات بتخفیض المراجع
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 النظام ضعف حالة في أما ممتاز، داخلیة رقابة بنظام تتمتع المؤسسة كانت وٕان حتى ً نهائیا استبعادها
  .1الحسابات فحص إجراءات أهمها إضافیة مراجعة بإجراءات مراجعته بتدعیم برنامج فیقوم

 التي النقدیة المخالفات أو األخطاء الختبار تصمیمها یتم اختبارات هي: والتطابق السریانیة اختبارات 
  )2( الحسابات في للتحریف واضحاً  ً تحدیدا تمثل فهي المالیة، أرصدة القوائم على مباشر بشكل تؤثر

 المحاید الفني رأیه بإصدار المراجع قیام هي المراجعة عملیة نهایة أن نعلم كما :المراجعة عملیة انهاء 
 المراجع یقوم أن فبعد .للمؤسسة المالیة القوائم تتضمنها التي المالیة وعدالة المعلومات صدق مدى عن

 یقوم أن علیهیجب  النهائيبهذا الرأي  إدالئه وقبل ذكرها المراجعة السابق وٕاجراءات خطوات بتنفیذ
  :المراجعة لعملیة ً استكماال التالیة باإلجراءات

  المحاسبة وقواعد مبادئ توفر مدى من التأكد -
  المیزانیة بعد ما األحداث فحص -
  اإلضافیة والمعلومات المالیة القوائم تقدیم فحص -
  العمل أوراق في النظر إعادة -
 الرأي إصدار -

 الفرع الثاني: إعداد التقریر
به المدقق طیلة فترة المهمة هو آخر مرحلة ویمكن اعتبارها إن إعداد تقویم نهائي للتدقیق والفحص الذي قام 

المنتج النهائي ویتمیز هذا التقریر بالشمولیة والدقة مع عرض كّل األدلة والقرائن التي تثبت حكم وتقدیر المدقق 
  .لنظام المعلومات في المؤسسة

 :3ومتكاملین كالتاليومنهجیا یمكن تقسیم المرحلة النهائیة للتدقیق إلى جزأین متتالیین 
  أوال: االجتماع النهائي

ویضم كال من المدقق والمسیرین ومختلف المسؤولین فتكمن أهمیة االجتماع في عرض وتوضیح كّل النقاط 
واألدلة واإلثباتات التي تحصل علیها المدقق أثناء أداء مهمته، وتسجل هذه الخالصة التي تمت مناقشتها في 

 .لوائح
یحاول المدقق عرض المشاكل والتوصیات استنادا على األولویات ودرجة األهمیة مراعیا وبناء على ذلك س

بذلك األهمیة النسبیة ومتجنبا في نفس الوقت المشاكل الوهمیة والتي تؤدي إلى سوء سمعة المدقق لعدم كفاءته 
ائیة سواء من ناحیة االجتماع أو المقابلة النه في حصر جید لألوضاع، وعلیه یتطلب التحضیر الجید لنجاح

 .العرض أو عند مناقشة التوصیات
                                                           

  35ص ،مرجع سابق التمیمي، هادي1
 70،ص) 2002الجامعیة ، الدار مصر، (اإلسكندریة، ،الخارجیة المراجعة علي، نصر الوهاب عبد الصبان، سمیر محمد 2
، 2010مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، ، IAS/IFRSعاییر التقاریر المالیة الدولیةمالتدقیق المحاسبي في ظل المعاییر المحاسبیة وبن عیسى رقیق،  3

  . 48ص
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  ثانیا: تقریر المراجعة
التقریر هو المنتج النهائي والكتابي لعملیة التدقیق إذ لیس من الممكن تصور مهمة تدقیق ومراجعة بدون 

واء، یعتبر أداة عمل للمدققین والمسیرین على حد س المؤسسة، كماحكم المدقق عن وضعیة  یكشف عنتقریر 
  :1وبناء على هذا یتم توضیح ما یلي في التقریر

  تقییم نظام الرقابة الداخلیة. .1
 الكشف عن األوضاع السائدة مع وجود األدلة والقرائن الكافیة للحكم النهائي علیها. .2
  اقتراح توصیات وتوجیهات لتصحیح األخطاء والمخالفات.  .3

  محاسبیةال المراجعة تقاریر :رابعالالمطلب 
 تالحسابا مراجع به یقوم ما على بناءا المالیة القوائم عن محاید مهني تقریر إعداد المراجعة عملیة تستهدف 
في نهایة  التقریر هذا إلى للوصول المراجعة أعمال بتخطیط الحسابات مراجع ویقوم واختباراتفحوص  من

  المراجعة. عملیة
  محاسبیةال المراجعة تقریر مفهومالفرع األول: 

 للجهات مكتوب تقریر شكل في الحسابات مراجع لرأي بلورة به یقصد والذي المراجعة عملیة ختام هو التقریر
 الجهات مختلف تستخدمه الذي المراجعة لعملیة النهائي المنتج بمثابة یعد المراجع یعده الذي فالتقریر المعنیة،

 المراجعة. محل من المعلومات المستفیدة
المعلومات  دقة ومدى القوائم لهذهه فحص نتیجة عن بالتحدث التقریر هذا خالل من المراجع یقوم حیث 

 التقریر هذا یوفره أهمما ولعل معینة، مالیة فترة عن المنشأة في األمور لواقع تمثیلها ومدى فیها، الواردة
  كالمراجع محاید خارجي طرف بشهادة المنشورة التقاریر على واالعتماد الوثوق إمكانیة هو للمستخدمین

 مصطلحات ثالثة بین نفرق أن من البد الخارجیة، المراجعة بتقاریر للمقصود الجید الفهم من نتمكن حتى
 .والرأي التقریر الشهادة، :أساسیة وهي

 القوائم تصویر البیانات وعدالة حول المراجع رأي على عالوة أخرى بنودا یحتوي الشهادة أو التقریر أن حیث 
  .المالي ومركزها المؤسسة أعمال لنتائج المالیة
  التقاریر أنواع :الثانيالفرع 
  :)2(فنجد  للتقاریر وتقسیمات أنواع عدة هناك

 خاصة. تقاریر عامة، تقاریر :إلى تنقسم إعدادها في االلتزام درجة حیث من 
 طویلة. وتقاریر قصیرة تقاریر مختصرة، تقاریر :إلى تنقسم معلومات من ما تحتویه حیث من 

                                                           
1Hamimi Allel, «Le contrôle interne et l’élaboration du bilan comptable», Alger, O.P.U.1993, p55 

 باتنة، منشورة، غیر ماجیستیر، مذكرة ،الجزائر في الدولیة المحاسبیة المعاییر تطبیق حتمیة ظل في الخارجیة المراجعة تقاریر مناعي، حكیمة 2
  77ص 2009/ 2008الجزائر،
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 إبداء عدم وتقریر السالب التقریر المتحفظ، التقریر النظیف، التقریر :إلى ینقسم الرأي أنواع حیث من 
 الرأي

 الجمعیة إلى موجهة تقاریر المؤسسة، أصحاب إلى موجهة تقاریر :إلى تنقسم التوجیه ناحیة حسب 
 .القصیر للتقریر ومكملة مطولة تكون لإلدارة موجهة للمساهمین وتقاریر العامة

 یلي: فیما المتمثلة رالتقاری من أنواع أربع على الدراسة هذه في سنركز وعموما
 

 النظیف: التقریر  
   )1(هي شروط خمسة لدیه تتوفر  إذا بمراجعتها قام التي المالیة القوائم على تحفظ بدون رأیه المراجع یصدر  
 أساس سالمة المعالجة المحاسبیة. تبني نظام سلیم للرقابة الداخلیة بكل مقوماته وٕاجراءاته، وكذا على -
 عاما قبوال والمقبولة علیها المتعارف المحاسبیةالمبادئ  وفق أعدت قد المالیة القوائم أن -
  المالي المركز قائمة أوفي الدخل قائمة في سواء الحسابات على تؤثر جوهریة أخطاء وجود عدم -
  المالي ومركزه المشروع أعمال نتائج عن تعبیرها ودقة المالیة القوائم وعدالة صدق -
 المالیة القوائم تعبیر صدق على رأیه تبرر التي والمالئمة الكافیة اإلثبات أدلة على المدقق حصول -

  في نهایة السنة المالیة المالي والمركز األعمال لنتائج
 التحفظي: التقریر 

 والمعلومات البیانات في أو المراجعة عملیة خالل صادف إذا متحفظ، برأي باإلدالء الحسابات مراجع یقوم
 انتقاداته أو اعتراضاته تمثل بتحفظات مقیدا الحالة هذه في تقریره كون في رأیه، یقید ما المالیة في القوائم الواردة
 لمبادئ تطبیقا تعدیل أو المراجعة عملیة نطاق على قیود وجود مثل اإلشارة إلیها، الضرورة من یرى التي

 أن أي المراجع، تقریر في الوارد للتحفظ النسبیة مالحظة األهمیة ومن الضروري .علیها المتعارف المحاسبیة
 تحفظ على ینطوي الذي التقریر أن یشمل یجب كما التقریر، في ذكرها تبرر كافیة وبدرجة هامة التحفظات تكون
  .)2(التحفظ أسباب توضح مستقلة فقرة
 السالب: التقریر 

 حیث من سواء للمؤسسة الصحیح الواقع ال تمثل المالیة القوائم أن من المراجع یتأكد عندما الرأي هذا یصدر
 بیان مسؤولیة المراجع على وتقع علیها، المتعارف المحاسبیة للمبادئ طبقا األعمال نتیجة أو المالي المركز

  .ذكرها مع وبراهین أدلة الرأي من هذا مثل إلصدار المؤدیة األسباب

                                                           
 المسیلة، بوضیاف محمد جامعة منشورة، غیر ماجستیر، مذكرة ،المحاسبیة المعلومات بمصداقیة النهوض في الخارجیة المراجعة دور سردوك، فاتح 1

  28ص 2004/  2003 الجزائر،
  18ص  ،سابقمرجع ، مناعي حكیمة 2
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 وغالبا السلبي تقریره قبل التوصیات من مجموعة عادة یقدم المراجع ألن الحدوث نادر أمرا السلبي الرأي یعتبر
  .التوصیات هذه الشركات بتنفیذ ما تلتزم

 الرأي إبداء عن االمتناع تقریر:  
 موضوع المالیة القوائم عن فني رأي إعطاء ال یستطیع الحسابات مراجع أن الرأي إبداء عن االمتناع یعني

  :)1( یلي فیما توضیحها یمكن معینة ظروف على بناء یكون ذلك وقد المراجعة،
 عملیة حضور من تمكینه بعدم وذلك الشركة، إدارة من علیه تفرض المراجع عمل على مفروضة قیود وجود -

  ة الحساباتأرصد بصحة مصادقات على للحصول المدینین بالعمالء االتصال من تمكینه عدم أو الجرد
 قضائیة دعاوى مثل المالیة، القوائم على تؤثر قد المستقبلیة بنتائجها التكهنال یمكن  مستقبلیة أحداث وجود -

 بدفع یطالبون الشركة مالع منع قضیة أو أخرى، لشركة االختراع حقوق على كتعدیها ضد الشركة مرفوعة
 تعویضا

 الرأي إبداء عن یمتنع الحالة هذه في المالیة. القوائم بعض بتدقیق الرئیسي للمراجع آخر زمیل قیام حالة في -
 علیها.

 یمتنع فإنه رأیه، بإبداء تسمح والتي والمالئمة الكافیة اإلثبات أدلة على الحصول المراجع على یتعذر عندما -
 المراجع، یجریه الذي الفحص نطاق تضییق إلى الرأي إبداء عن االمتناع أسباب ترجع ما غالبا ذلك عن
 التي المالیة القوائم على جوهري تأثیر ولها صحتها من التأكد ال یمكنهامة  عناصر وجود بسبب أو

 .فیها رأیه المراجع سیبدي
  الفرع الثالث: المتطلبات الخاصة بعناصر التقریر

  :2یجب أن یتضمن تقریر مراقب الحسابات، عن مراجعة القوائم المالیة للمشروع، العناصر الرئیسیة التالیة
  عنوان التقریرأوال: 

یجب أن یعنون التقریر بعبارة "تقریر مراقب الحسابات" لتمییزه عن التقاریر التي قد تصدر عن أخرین، مثل 
مدیري المنشأة أو مجلس اإلدارة أو المراجعین الخارجین األخرین، الذین ال یتطلب عملهم االلتزام بمتطلبات 

  السلوك المهني التي یلتزم بها مراقب الحسابات.
  ثانیا: الموجه إلیهم التقریر

یجب أن یوجه تقریر مراقب الحسابات إلى الفئة المعنیة وفقا لظروف عملیة المراجعة والقوانین واللوائح. 
ویوجه التقریر عادة إما إلى المساهمین أو أصحاب الحصص أو الشركاء أو المدیرین أو إلى أعضاء مجلس 

  ها المالیة.اإلدارة المنشأة التي تمت مراجعة قوائم

                                                           
 ،  2006األولى الطبعة للنشر ، المسیرة دار األردن، (عمان، ،وتطبیقي نظري المالیة مدخل القوائم تحلیل المطارنة، فالح غسان خنفر، راضي مؤید 1

  51) ص 2011 الثالثة الطبعة
  .172،169، الدار الجامعیة، ص ص: 2001، مصر، االسكندریة، الجزء األول، خدمات مراقب الحسابات لسوق المالعبد الوھاب نصر علي،  2 
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  ثالثا: الفقرة االفتتاحیة
وهي الفقرة األولى في تقریر مراقب الحسابات. ویجب أن تتضمن إشارة واضحة لكل من القوائم المالیة التي 
تمت مراجعتها، سنة المراجعة، مسؤولیة اإلدارة عن إعداد القوائم المالیة، ومسؤولیة مراقب الحسابات عن 

  ة وٕابداء الرأي علیها.مراجعة هذه القوائم المالی
  رابعا: فقرة النطاق

وهي الفقرة الثانیة في التقریر النمطي المختصر غیر المتحفظ. ویجب أن تتضمن ما یلي: وصفا لنطاق 
المراجعة، أداء مراقب الحسابات إلجراءات المراجعة، الهدف من التخطیط وتنفیذ المراجعة، وصف عملیة 

  التي قام بها توفر أساسا مناسبا إلبداء الرأي على القوائم المالیة.المراجعة، وأن أعمال المراجعة 
  خامسا: فقرة الرأي

وهي الفقرة الثالثة واألخیرة، في حالة التقریر النمطي المختصر غیر المتحفظ. وتتضمن اإلشارة إلى رأي 
  مراقب الحسابات على القوائم المالیة ككل.

  سادسا: تاریخ التقریر
رخ تقریر مراقب الحسابات بتاریخ یوم اكتمال عملیة المراجعة، إال أن مسؤولیة مراقب من المفروض أن یؤ  -

الحسابات هي إصدار تقریر عن القوائم المالیة التي أعدتها وتعرضها اإلدارة. ولذلك یجب أال یؤرخ التقریر 
  بتاریخ سابق على توقیع، أو اعتماد، اإلدارة للقوائم المالیة.

التقریر أنه یوضح للقارئ أن مراقب الحسابات قد أخذ في اعتباره تأثیر األحداث والمعامالت وداللة تاریخ  -
التي من شأنها أن تؤثر على القوائم المالیة، والتي نمت إلى عمله حتى ذلك التاریخ، حتى ولو كانت تالیة 

  لتاریخ نهایة السنة المالیة.
  سابعا: عنوان مراقب الحسابات

یر عنوانا معینا لمراقب الحسابات، وهو المدینة التي یقع فیها مكتب مراقب الحسابات، یجب أن یحدد التقر 
  المسؤول عن عملیة المراجعة.

  ثامنا: توقیع مراقب الحسابات 
یجب أن یوقع التقریر باسم مراقب الحسابات المعین ألداء التكلیف بمراجعة القوائم المالیة. ویجب أن یكون 

  ل المحاسبین والمراجعین الخاص به.توقیعه مقرونا برقم سج
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  :خالصة
مما تقدم یتضح بأن المراجعة تهدف إلى التحقق من صحة وصدق البیانات المحاسبیة والمالیة ومدى تمثیلها 
للمركز المالي للمؤسسة والنتیجة المسجلة من طرفها، عن طریق إبداء راي فني ومحاید حول تلك البیانات 

مراجع الحسابات، والذي یشترط فیه أن یكون مستقال عن المؤسسة وذو كفاءة مهنیة المفحوصة من طرف 
  .وخبرة، وذلك في إطار معاییر مراجعة تحظى بالقبول العام والمنهجیة التي وضعت لتنظیم هذه المهنة
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  :تمهید
تظهر نتائج المحاسبة المالیة في مجموعة مترابطة من القوائم ، والتي تكون على شكل جداول تلخص نشاط     

المؤسسة خالل دورة محاسبیة ویتم عرضها بشكل یمكن مستخدمي هذه القوائم من مقارنتها بقوائم الدورات 
من المعلومات التي یتم اإلفصاح عنها السابقة، على أنه یجب اإلشارة إلى أن هذه القوائم ال تعطي سوى جزء 

في التقاریر المالیة، وفي الوقت الحالي، وفي ظل تعقد النشاط االقتصادي وبیئة أداء األعمال أصبح من 
المستحیل عمال اإلفصاح عن كافة المعلومات التي یحتاجها مستخدمي التقاریر المالیة في صلب القوائم ذات 

قدر كبیر من المعلومات، محاسبیة وغیر محاسبیة، المالئمة یتعین اإلفصاح  الغرض العام، والنتیجة أن هناك
عنها خارج نطاق هذه القوائم األساسیة مثل: التنبؤات والتوقعات الخاصة بالفترات القادمة، تحلیالت اإلدارة 

  وخطتها المستقبلیة، األحداث الهامة التي تقع بعد تاریخ المیزانیة
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 القوائم المالیة االول: ماهیة المبحث
تعتبر اإلدارة مسئولة عن إعداد القوائم المالیة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعاییر الدولیة  للتقاریر المالیة 

بنظام رقابة داخلي خاص بإعداد القوائم المالیة وعرضها  واالحتفاظتتضمن هذه المسؤولیة تصمیم وتطبیق 
بصورة عادلة خالیة من األخطاء الجوهریة سواء كانت ناشئة عن الغش أو الخطأ واختیار وتطبیق سیاسات 

اما مسئولیة مراجع الحسابات الخارجي هـو محاسبیة مالئمة وٕاجراء تقدیرات محاسبیة معقولة وفقًا للظروف ,
قام بها وفقًا لمعاییر المراجعة الدولیـــــة  التيحول هذه القوائم المالیة استنادًا الى أعمال المراجعة إبداء الرأي 

تتطلب االلتزام بمتطلبات أخالقیات المهنة وتخطیط وتنفیذ أعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة  والتي
 .بأن القوائم المالیة خالیة من األخطاء

 ف القوائم المالیةالمطلب األول: تعری
  1 :منها للقوائم المالیة عدة تعاریف

باألطراف  االتصال) تعتبر القوائم المالیة من الوسائل األساسیة في IAS/IFRS1معیار(حسب  أوال:
المهتمة بأنشطة الوحدة، والتي من خاللها ستتمكن تلك األطراف من التعرف على العناصر الرئیسیة المؤثرة على 

  المركز المالي للمنشأة وما حققته من نتائج.

هي وسیلة لنقل صورة مجمعة عن المركز المالي ومركز الربحیة في المشروع لكل من یهمه أمر  ثانیا:
  2كان ذلك في داخل المشروع أو خارجه.المشروع سواء 

هي وسائل اساسیة لتوصیل المعلومات المحاسبیة لألطراف الخارجیة وعلى الرغم من أن القوائم المالیة  :ثالثا
قد تحتوي على معلومات من مصادر خارج السجالت المحاسبیة، اال أن النظم المحاسبیة مصممة بشكل عام 

  3(األصول، الخصوم، اإلیرادات، المصروفات...).على أساس القوائم المالیة 
كما بین اإلطار العام لتقدیم القوائم المالیة وما یتطلبه محتوى كل وثیقة، فالنظام المحاسبي المالي یبین القوائم 

طبقا للفروض والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها، وتهدف  سنویا، تعدالمالیة الواجب على الوحدة إنجازها 
األطراف الخارجیة والداخلیة وتسمح بإعطاء صورة صادقة للوضعیة المالیة للمؤسسة وتتمثل .إلى اعالم أساسا 

  هذه القوائم في:
  المركز المالي(قائمة  المیزانیة( 
 قائمة الدخل( جدول حسابات النتائج( 
 (قائمة التغیر في حقوق الملكیة) التغیرات األموال الخاصة جدول 

                                                           
 10)، ص2007الجزء االول. الدار الجامعیة، مصر، ، (االسكندریة،واالفصاح المحاسبي عبد الوهاب نصر علي، القیاس 1
  .43)،ص 2003الدار الجامعیة: ، ، مصر، إسكندریة، مبادئ المحاسبة المالیةأحمد محمد نور،  2
  .39، ص:2002إسكندریة، الدار الجامعیة،  ، مصر،اإلعداد والعرض والتحلیل أسس -التقاریر المالیة عبدالعال حماد، طارق 3
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  قائمة التدفقات النقدیةجدول سیولة الخزینة)( 
  ملحق یبین القواعد والطرق المحاسبیة المستعملة ویقدم معلومات تكمیلیة على المیزانیة وجدول

  1حسابات النتائج
  الخصائص النوعیة للقوائم المالیة ومستخدمیها. :لثانيالمطلب ا

  الفرع األول: الخصائص النوعیة للقوائم المالیة
صفات تجعل المعلومات الواردة في القوائم المالیة مفیدة للمستخدمین وبالتالي فإن تعتبر الخصائص النوعیة 

تطبیق الخصائص النوعیة األساسیة ومعاییر المحاسبة المناسبة یترتب علیه عادة قوائم تظهر بصورة صادقة 
لمنشاة، وتتمثل وعادلة أو تمثل بعدالة المركز المالي واألداء والتغیرات الخاصة على مستوى هذا األخیر ل

  2الخصائص األساسیة فیما یلي:

 القابلیة للفهمintelligibité) :(خلو البیانات من الغموض بحیث یسهل فهمها  للفهم یقصد بالقابلیة
لتحقیق الفائدة منها، بمعنى البیانات والمعلومات المعبر عنها بالقوائم المالیة یجب أن تكون بسیطة 

 3وواضحة وخالیة من التعقید.
 المالئمةpertinence)(:  یجب أن تكون المعلومات المقدمة في القوائم المالیة مالئمة

الحتیاجات متخذي القرار من جهة، وفي الوقت المناسب من جهة أخرى وتعتبر المعلومات مالئمة 
 إذا كانت قادرة على إحداث فرق في هذا القرار

حول نتائج األحداث في الماضي والحاضر،  بحیث تساعد المعلومات المستخدمین على إجراء التنبؤات
  4والمستقبل أو لتأكید أو تصحیح التوقعات الماضیة.

  
 القابلیة للتماثل والمقارنة(comparabilité) : تكون المعلومة قابلة للمقارنة عندما تقدم

ن بطریقة متناسقة بما فیه الكفایة لتسمح للمستخدمین بالقیام بمقارنات لها مدلول في الوقت وبی
 5المؤسسات.

                                                           
 43، ص 2009الجزائر، باتنة،  یستیر، جامعة العقید الحاج لخضر،مذكرة ماج تكییف القوائم المالیة في المؤسسات الجزائریة،شناي عبد الكریم، 1
 50، ص2008، الدار الجامعیة، مصر،1ط إعداد وعرض القوائم المالیة في ضوء معاییر المحاسبة،امین السید احمد لطفي، 2
 ي،نموذج مقترح مستوى جودة المعلومات المالیة المقدمة من تطبیق النظام المحاسبي المالهواري سویسي، بدر الزمان حمقاني، مداخلة بعنوان،  3

 .2011نوفمبر 30و29الملتقى العلمي الدولي حول اإلصالح المحاسبي في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، یومي
4 Donald E. kieso, jerry j. Weygand, terry D. warfield, intrmdiat Accounting, 2nd  Edition publisher, john 
wiley & sons, new York, USA, 2007,p48. 

الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي متطلبات تكییف القواعد الجبائیة مع النظام المحاسبي المالي، علي عزوز، محمد متلوي، مداخلة بعنوان،  5
 18و17ي بالوادي، یوميفي ظل المعاییر المحاسبة الدولیة "" تجارب تطبیقات وافاق"" معهد العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامع

 .2010جانفي
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 المصداقیةreliability)( : تكون المعلومة صادقة إذا كانت خالیة من األخطاء ویثق فیها
 مستخدموها، وتكون المعلومة صادقة إذا تم تحضیرها حسب المبادئ التالیة:

  .البحث عن الصورة الصادقة -
  .تغلیب الحقیقة االقتصادیة على الجانب القانوني -
  .الحیاد -
  .الحیطة والحذر -
 الشمولیة. -

  الفرع الثاني: مستخدمو القوائم المالیة
تتعدد األطراف المستفیدة من المعلومات التي تقدمها القوائم المالیة، كما تتنوع أغراض استخداماتهم لتلك 
المعلومات وذلك وفقا لتنوع عالقاتهم بالمؤسسة من جهة ولتنوع قراراتهم المبنیة بناءا على تلك المعلومات 

ویمكن تصنیف األطراف المستخدمة للقوائم المالیة إلى: مستخدمون داخلیون جهة أخرى،  المقدمة من
  1.وخارجیون

  المستخدمون الداخلیون أوال:
  ونذكر منهم:

 مجلس اإلدارة  
أنشطة  والرقابة علىیحتاج مجلس اإلدارة إلى المعلومات المحاسبیة الستخدامها في التخطیط 

  .2لتوزیع الموارد المتاحة على االستخدامات البدیلة واتخاذ قراراتالمؤسسة، 
 (األجـراء أو المـوظفون) العاملون  

هم بحاجة إلى معلومات متعلقة باستقرار وربحیة المنشاة على دفع التعویضات، المكافآت، منافع 
  3التقاعد وتوفیر فرص العمل،

  ثانیا: المستخدمون الخارجیون
 :یحتاج المستثمرون لمعلومات تعینهم على اتخاذ قرار الشراء أو االحتفاظ باالستثمار أو  المستثمرون

البیع، كما أن المالك یهتمون بالمعلومات التي تعینهم على تقییم قدرة الوحدة االقتصادیة على توزیع 
  األرباح،

                                                           
  .15، ص2009دار الهناء للتجلید الفني، اإلسكندریة، المحاسبة وتحلیل القوائم المالیة،محمد عباس بدوي، 1
مصر، -یة، (الدار الجامعیة: إسكندر المحاسبة المتوسطة، المفاهیم و معاییر القیاس و اإلفصاح المحاسبيعلى أحمد أبو الحسن و محمد سمیر صبان، 2

 .10)، ص: 1997
الملتقى الدولي األول حول االقتصاد اإلسالمي " الواقع ورهانات  القوائم المالیة حسب معاییر المحاسبة اإلسالمیة،صالح مرازقة، مداخلة بعنوان، 3

 .08المستقبل"، معهد العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي بغردایة، ص
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 :االقتصادیة على یهتم المقرضون بالمعلومات التي تساعدهم على تحدید مقدرة الوحدة  المقرضون
  سداد قروضهم والفوائد المتعلقة بها عند االستحقاق،

 :یهتم الموردون والدائنون األخرون بالمعلومات التي تمكنهم من تحدید  الموردون والدائنون األخرون
ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم ستدفع عند االستحقاق وبالتالي فإنهم یهتمون بالمعلومات المرتبطة 

  كز االئتماني للوحدة االقتصادیة،بالمر 
 :یهتمون بالمعلومات المتعلقة باستمراریة المنشاة خصوصا عندما یكون لهم ارتباط طویل  العمالء

  المدى معها أو االعتماد علیها في تورید احتیاجاتهم،
 :یة، كما تهتم بعملیة توزیع الموارد وبالتالي أنشطة الوحدة االقتصاد الحكومات ووكاالتها ومؤسساتها

یتطلبون معلومات من أجل تنظیم هذه األنشطة، وتحدید السیاسات الضریبیة، وكذلك إستخدام تلك 
  المعلومات كأساس إلحصاءات الدخل القومي وٕاحصاءات أخرى،

  :تؤثر الوحدات االقتصادیة على قرار الجمهور بطرق مختلفة، كما یمكن للقوائم المالیة أن الجمهور
  بتزویدهم بمعلومات حول االتجاهات والتطورات الحدیثة في نماء المنشاة وتنوع أنشطتها.تفید الجمهور 

  القوائم المالیة. ومستخدم )2الجدول رقم (
  الحاجة من المعلومات  المستخدمین

المستخدمون 
  الداخلیون

  التخطیط والرقابة على انشطة المؤسسة  اإلدارةمجلس 

  االستقرار والمكافآت....  العاملون

  

  

المستخدمون 
  الخارجیون

  الخطر واإلیراد  المستثمرون

  استالم مبلغ القروض والفوائد في تاریخ االستحقاق  المقرضون

  استالم المبالغ المستحقة لهم عند االستحقاق  الموردون 

  البیع دما بعالتأكد من توفر ضمانات وخدمات   العمالء

الدولة والمنظمات 
  العامة

  جبائیةصیاغة ساسة 

  ...ونجاح المؤسسةتطور  المحلي،اإلسهام في االقتصاد   الجمهور

  المصدر: من إعداد الطالب



 القوائم المالیة                                                                   الفصل الثاني:
  

50 
 

  : أهمیة وأهداف القوائم المالیةلثالمطلب الثا
  للقوائم المالیة أهمیة بالغة وعدة أهداف یمكن إیجازها فیما یلي:

  أهمیة القوائم المالیة الفرع األول:
  أهمیة المیزانیةأوال: 
  :1تنبع أهمیتها من مساهمتها في عملیة التقریر المالي عن طریق توفیر أساس كما یلي 

 .حساب معدالت العائد لالستثمار 
 .تقییم هیكل رأس المال للمنشأة 
 2تقدیر درجة السیولة والمرونة المالیة للحكم على درجة المخاطر التي تتعرض لها المنشأة وتقدیرها. 
  3النتیجةأهمیة جدول حساب ثانیا: 

 .تساعد بالتنبؤ بشكل دقیق لدخل المنشأة في المستقبل 
 .تساعد في التقییم األفضل إلمكانیة استالم المشروع لمبالغ نقدیة 
 .تساعد في التأكد من االستخدام األمثل لمصادرها االقتصادیة 

  4التغیرات في األموال الخاصة جدول أهمیةثالثا: 
  قائمة الدخل متمثال في صورة أرباح أو خسائر الدورة المالیة، وما اإلفصاح عن التغیر الناجم عن

 ینجم عنه من تغیر في األرباح المحتجزة.
 .تقوم بترصد التیارات التي تؤثر على بنود حقوق الملكیة من أول الدورة المالیة لغایة نهایتها 
  5أهمیة جدول سیولة الخزینةرابعا: 

  واستخدام األموال التي تعرضها كل من قائمة المركز المالي تقدم معلومات أكثر وضوحا عن مصادر
 وقائمة الدخل.

 .تعرض ملخص تفصیلي لكل التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة خالل الدورة المالیة 

                                                           
فلسطین، غزة، رسالة ماجستیر،  مدى داللة القوائم المالیة كأداة اإلفصاح عن المعلومات الضروریة لمستخدمي القوائم المالیة،فایز زهدي الشلتوني،  1

  .21، ص: 2005محاسبة وتمویل، كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیة، 
حامد حجاج، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، الجزء األول، دار المریخ للنشر، ، تعریب احمد المحاسبة المتوسطةدونالد كیسو، جیري ویجانت،  2

  .224، ص: 2005
  .20، ص: مرجع سابقفایز زهدي الشلتوني،  3
األردن، عمان، الطبعة األولى، دار وائل  ،النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاییر دراسة معمقة في نظریة المحاسبة رضوان حلوة حنان،  4

  .298، ص:2003للنشر، 
5Cartherine Maillet , NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES IAS/ IFRS , Edition BERTI , 
2006 p : 22. 
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  تمكن قائمة التدفقات النقدیة مستعملي القوائم المالیة من معرفة الطریقة التي تسیر بها المؤسسة نقدیتها
عادلة للنقدیة، فقائمة التدفقات النقدیة تسمح للمستعملین بتقییم األصول الصافیة والعناصر الم

 للمؤسسة، وهیكلها المالي بما فیها النقدیة وقدرتها على الوفاء.
  خامسا: اهمیة ملحق الكشوف المالیة

 .القواعد والطرق المحاسبیة المعتمدة لمسك المحاسبة وٕاعداد كشوف مالیة  
 روریة لفهم أحسن للمیزانیة وحساب النتائج وجدول سیولة الخزینة وجدول تغیر مكمالت اإلعالم الض

  االموال الخاصة.
  المعلومات التي تخص الكیانات المشاركة والفروع أو الشركة األم وكذلك المعامالت التي یحتمل أن

  تكون حصلت مع هذه الكیانات أو مسیریها.
 ض العملیات الخاصة الضروریة للحصول على صورة المعلومات ذات الطابع العام أو التي تخص بع

  وفیة.
  هناك معیاران أساسیان یسمحان بتحدید المعلومات المطلوب إظهارها في الملحق:

 .الطابع المالئم لإلعالم  
 .أهمیته النسبیة  

وفعال فإن الملحق یجب أال یشمل إال على المعلومات الهامة. الكفیلة بالتأثیر في الحكم الذي قد تحكم به 
  الجهات التي ترسل إلیها الوثائق على ممتلكات المؤسسة ووضعیتها المالیة ونتیجتها. 

 :القواعد والطرق المحاسبیة المعتمدة لمسك المحاسبة واعداد الكشوف المالیة  
  الملحق على المعلومات االتیة حول القواعد والطرق المحاسبیة متى كانت هامةیشمل 

  كل مخالفة لهذه المعاییر یجب تفسیرها للمعاییر،المطابقة أو عدم المطابقة  مدى-1
  والسیما:أنماط التقییم المطبقة على مختلف فصول الكشوف المالیة  بیان-2

 العناصر العینیة والعناصر المعنویة الواردة في المیزانیة في مجال تقییم اهتالكات  
  من راس المال 20في مجال تقییم سندات المساهمة المناسبة الحتیاجات ماال یقل عن  
  في مجال تقییم االرصدة  
  في مجال تقییم ومتابعة المخزونات  
 لتاریخیةفي مجال تقییم االصول والخصوم في حالة مخالفة طریقة التقییم بالتكلفة ا  

  إلى طرق التقییم المعتمدة أو االختیارات المتبعة عندما تكون عدة طرق مقبولة في عملیة ما  االشارة-3

لعدم ادراج الحسابات في المحاسبة او عملیات اعادة الترتیب والتعدیالت للمعلومات  تفسیرات-4
  المرقمة الخاصة بالسنة المالیة السابقة لجعلها قابلة للمقارنة 
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  في نتیجة التدابیر االعفائیة الممارسة من اجل الحصول على تخفیضات جبائیه التأثیر-5

تبریر هذه التغیرات التأثیر في النتائج  التنفیذ،حول وضع تغییر الطریقة أو التنظیم موضع  تفسیرات-6
  ورؤوس االموال الخاصة في السنة المالیة الحاضرة والسنوات المالیة السابقة 

في  طبیعتها، وتأثیرهایحتمل وقوعه من اخطاء هامة مصححة خالل السنة المالیة  بیان ما-7
وٕاعادة معالجة المعلومات القابلة للمقارنة والخاصة  الحسابات،وطریقة االدراج في  المالیة،حسابات السنة 

 بالسنة المالیة السابقة.
  الفرع الثاني: أهداف القوائم المالیة

جزء من عملیة التقریر المالي ویهتم اإلطار الفكري الصادر عن لجنة معاییر المحاسبة تعتبر القوائم المالیة 
الدولیة بالقوائم المالیة ذات الغرض العام، مشتملة على القوائم المالیة الموحدة، التي تعدها الوحدات التجاریة 

  1والصناعیة والمالیة، سواء في القطاع العام أو الخاص.
المعلومات المتعلقة بالموقف المالي ونتائج األعمال والتغیرات في المركز المالي من كما تهدف إلى عرض 

  اجل استخدام هذه المعلومات في اتخاذ بعض القرارات االقتصادیة لمستخدمي هذه القوائم.
  2ویمكن تلخیص بعض هذه األهداف في العناصر التالیة:

 المالیة (سواء كان النشاط  قتصادیة خالل الفترةاإلفصاح عن نتیجة النشاط الذي قامت به الوحدة اال
  .جاریًا أو عرضیًا) والبنود التي تؤثر في عملیة تحدیده

 ،أي یمكن اإلیجاز أو  تتیح القائمة إمكانیة حذف أو إلغاء بنود غیر ذات أهمیة لمستخدمي القائمة
 .التفصیل حسب الغرض واالستخدام

  تحقق الحاجات العامة لغالبیة المستخدمین ولكن القوائم المالیة إن القوائم المالیة المعدة لهذا الغرض
على كل حال ال توفر كافة المعلومات التي یمكن ان یحتاجها المستخدمین لصنع القرارات 
االقتصادیة، ألن هذه القوائم تعكس إلى حد كبیر األثار المالیة لألحداث السابقة وال توفر بالضرورة 

 معلومات غیر مالیة.
 ر القوائم المالیة كذلك نتائج الوكالة اإلداریة، أو محاسبة اإلدارة عن الموارد التي أوكلت إلیها، تظه

وهؤالء المستخذین الذین یرغبون في تقییم الوكالة اإلداریة أو محاسبة اإلدارة إنما یقومون بذلك من 
اراتهم في المؤسسة أو اجل صنع قرارات اقتصادیة تصنع على سبیل المثال، قرارات االحتفاظ باستثم

 بیعها أوما إذا كانوا سیعیدون تعیین اإلدارة أو إحالل إدارة أخرى مكانه
   

                                                           
ماجستیر، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، ، مذكرة قائمة التدفقات النقدیة في ضل اعتماد الجزائر معاییر المحاسبة الدولیةسالمي محمد الدینوري، 1

 .25، ص 2009الجزائر، 
 28،)ص2000،بیروت، لبنان ،اتحاد المصار العربیة،،قواعد اعداد وتصویر القوائم المالیة للبنوك (سمیر محمد الشاهد، طارق عبد العال حماد  2



 القوائم المالیة                                                                   الفصل الثاني:
  

53 
 

  عرض القوائم المالیة المبحث الثاني:
تعتـبر الكشـوف المالیة العناصر األساسیة الّتي تقدم من خاللها حوصلة نشاط المؤسسة في شكل وثائق 
شــاملة تـقدم في نهـایة كل دورة محاسبیة، حیث یتم إعـداد هذه الكشوف تحت إشراف مدراء المؤســسة، و یجب 

سابات فردیة، حسابات مدمجة، أو حسابات أن یتم توضـیح المقر االجتماعي للشـركة، طبیعة القوائم المالیة (ح
المحاسبي المالي  وحسب النظامو العملة المستعملة في قیاس القوائم المالیة.  المالیة،مركبة)، تاریخ إقـفال القـوائم 

 فإّن كل كیان یدخل في مجال تطبیق هذا النظام المحاسبي یتولى سنویا إعداد كشوف مالیة حیث أنها تشمل:
  المیزانیة :المطلب األول
 الفرع األول:

 1- 220في نـص المادة  وقد جاءإّن المیزانیة تتضـمن العناصر المرتبطة بتقییم الوضعیة المالیة للمؤسسة، 
منفصلة على األقل  وتبــرز بصورة، وعناصر الخصومأن: ''المـیزانیة تصف بصفة منفصلة، عناصر األصول 

  :1الفصول (أو العناصر) اآلتیة، عند وجود عملیات تتعلق بهذه العناصر''
  أوال: األصول

 وترتقب منهاعـرف النظام المحاسبي المالي األصـول على أّنها مـورد یراقبه كیان معین بسبب أحداث وقعت 
  :2األصول وتشمل عناصرجني مزایا اقتصادیة مستقبلیة، 

  المالك منافع مستقبلیة  وتدر على طویلة،التثبیتات المعـنویة أو التثبیتات غیر المادیة اّلتي تبقى لفترة
التجاریة، العالمات الجدیدة، برامج اإلعالم  وتضم المحالتمتـوقعة، فهي ضروریة لتشغیل المؤسسة 

  اآللي...
  محتفظ بها من قبل المؤسسة إما من أجل استخدامها في اإلنتاج  وهي أصولالتثبیتات العینیة أو المادیة

 وهي اّلتيأجل إیجارها للغیر، أو الحتیاجات إداریة  وٕاما منأو في شكل لوازم أو السلـع أو الخدمات، 
  …: األراضي، المباني، التجهیزاتونذكر منهاینتظر أن تستعمل ألكثر من فترة محاسبیة، 

  والحقـوق المماثلة: المساهمات وتشملمن العناصر الـهامة في میزانیة المؤسسة األصـول المالیة تعتـبر ،
  سندات معاد تقییمها، سندات مساهمة ثابتة، قروض، أصول مالیة غیر متداولة.

  ،المخـزونات تشمل كل السلـع الموجودة لدى المؤسسة في تاریخ الجـرد والتي تستهلك خالل الفترة المـوالیة
  .الصنع) المصنعـة، والتامة، والمنتجات نصـف واللوازمد مدتها عن السنة (البضائع، المواد والتي ال تـزی

  وهي مبلغ الضریبة الواجبة التحصیل أثناء سنـوات مالیة  المؤجلة)أصـول الضریبة (مع تمییز الضرائب
  قادمة.

  المماثلة (أعباء مثبتة مسبقا). واألصول األخرى والمدینین األخرینالزبائن  
                                                           

ilité, 2009, p70Le Système Comptable Financier, Conseil national de la comptab 1  
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 القوائم المالیة                                                                   الفصل الثاني:
  

54 
 

  تمثل الـقیم المتبقیة من المـوارد بعد تمویل االستثمارات، المخزون  لها، والعناصر المماثلةخـزینة األمـوال
الطلب  والصـندوق والودائع تحتحیث تتـوزع بین المـبالغ الموضوعة في البنك  للزبائن، والدیــون الممنوحة
  األجل. والتوظیفات قصیرة

  ثانیا: الخصوم
سبي المالي فإّن الخصوم هي االلـتزام الراهن للمنشأة المترتب على أحداث وقعت سابقا حسب النظام المحا

  .1یترتب على انقضائها بالنسبة للكیان خروج موارد تمثل منافع اقتصادیة ویجب أن
  2وتشمل عناصر خصوم اآلتي: 

  رؤوس األمـوال الخاصة قبل عملیات التوزیع المقررة أو المقترحة عقـب تاریخ اإلقـفال مع تمیـیز رأس المال
  .  والعـناصر األخرىللسنة المالیة  واالحتیاطــات والنتیجة الصـافیةالصادر (في حالة شـركات) 

  والدائنون اآلخرونالموردون .  
 الضریبة الواجبة الدفع. وهي مبلغة) خصوم الضریبة (مع تمییز الضرائب المؤجل  
 .الخصوم غیر الجاریة اّلتي تتضمن فائدة  
  (منتوجات مثبتة مسبقا).    وللخصوم المماثلةمؤونات لألعباء  
 .خزینة األموال السلبیة ومعدالت الخزینة السلبیة 

  الفرع الثاني: الشكل العام للمیزانیة
المجامیع الكبرى للمیزانیة المرتبة حسب معیاري السیولة (األصول) إن شكل المیزانیة المالیة یختلف باختالف 

واالستحقاقیة (الخصوم)، ویجب أن یأخذ بعین االعتبار التجانس بین عناصر كل مجموعة، وهذه المجامیع هي 
  التب تستعمل كمعطیات للتحلیل المالي، وبالتالي تظهر المیزانیة

  یةیبین الشكل العام للمیزان 01الملحق رقم 
  جدول حساب النتیجةالمطلب الثاني: 

  جدول حساب النتیجةالفرع األول: تعریف 
عرف النظام المحاسبي المالي حساب النتائج بأنه: بیان ملخص لألعباء والمنتوجات (النواتج) المنجزة من 

الصافیة  النتیجةویبین طـرف المنشأة خالل السنة المالیة. وال یؤخذ بعین االعتبار تاریخ التحصیل أو الدفع، 
  .3وأعبائهاللدورة ممیزا بین الربح أو الخسارة. أي أّن نتیجـة الـدورة المالیة تمثل الفـرق بین نـواتجها 

  النظام المحاسبي المالي نموذجین لتقدیم جدول حساب النتائج: وقد قدم

                                                           
المتضمن النظام المحاسبي المالي الجدید، الجریدة  11-09الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، مرسوم رقم 1

  .88، ص2009-03-25، المــؤرخ في: 19الرسمیة رقم 
  .47، المرجع السابق، ص:النظام المحاسبي المالي2
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  الوسیطیة.إّما بواسطة تحلیل األعباء حسب طبیعتها واّلتي تسمح بتحدید النتائج   - 
  وٕاّما ترك الحریة للمؤسسة بإعداد جدول حسابات النتائج حسب الوظیفة.  - 

  الفرع الثاني: عناصر حساب النتائج
  1تقسم عناصر حساب النتائج إلى صنفین:

  أوال: النــواتج
تقلص وهي مضاعفة أو زیادة المنافع االقتصادیة أثناء السنة المالیة في شكل مداخیل، أو زیادة األصول أو 

آثارها ارتفاع رؤوس األموال الخاصة بطریقة أخرى غیر الزیادات المتأتیة من  ویكون من(انخفاض) الخصوم، 
  تقدیم حصص المساهمین في رؤوس األموال الخاصة.

  ثانیا: األعبــاء
ن نقصا وخـروج أووهي عبارة عن انخـفاض المنـافع االقتصادیة أثـناء السنة المالیة في شكل استهالكات 

آثارها التقلیل من رؤوس األموال الخاصة بشكل آخر غیر عملیات توزیع  ویكون مناألصول، أو حدوث خصوم 
عن النشاطات العادیة  واألعباء الناشئةاألعباء أیضا الخسائر  ویشمل تعـریفرؤوس األموال على المساهمین، 

  .واالهتالكاتللمؤسسة مثل: تكلفة البیع، األجور 
  الدنیا المقدمة في حساب النتائج هي كاآلتي:أّما المعلومات 

  ،تحلیل األعـباء حسب طبیعتها، الذي یسمح بتحدید مجامیع التسییر الرئیسیة اآلتیة: الهامش اإلجمالي
  القیمة المضافة، الفائض اإلجمالي عن االستغالل.

 .نواتج األنشطة العادیة  
  المالیة. المالیة واألعباءالنواتج  
 .أعباء المستخدمین  
 .الضرائب والرسوم والتسدیدات المماثلة  
  المعنویة. العینیة والتثبیتاتمخصصات االهتالكات و خسائر القیمة اّلتي تخص التثبیتات  
 .نتیجة األنشطة العادیة  
 (نواتج أو أعباء) عناصر غیر عادیة  
  النتیجة الصافیة للفترة قبل التوزیع 

  02بالملحق رقم الشكل العام لجدول حساب النتیجة تم تدعیمه 
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  تغیرات األموال الخاصة: جدولالمطلب الثالث: 
معظم المؤسسات كانت تقدم ضمن الملحق جدول یبین تطورات األموال الخاصة، بینما جعل من هذه 
الوثیقة وحدة مستقلة ضمن القوائم المالیة، من خاللها تحلل التغیرات المنجزة على كل العناصر المكونة لألموال 

  خالل الفترة. الخاصة
  1قائمة التغیرات لألموال الخاصة تقدم المعلومات الواجب إدراجها والمتعلقة بالحركات المرتبطة بـ:

  النتیجة الصافیة للفترة. -
 كل عناصر النواتج واألعباء، األرباح والخسائر المسجلة ضمن األموال الخاصة. -
 وال الخاصة.تأثیر تغیرات الطرق وتصحیح األخطاء على كل عنصر من األم -
 النتیجة اإلجمالیة للفترة والتي تناسب مجموع العناصر السابقة  -
 العملیات الخاصة بزیادة ونقصان األموال الخاصة. -
 توزیع النتیجة والمخصصات المقررة خالل الفترة. -

  األهداف األساسیة من المعلومات المتعلقة بتغیرات األموال الخاصة:

  أنشطة المؤسسة خالل الفترة. تحدید مجموع النتائج الناتجة عن -
 تغیر األموال الخاصة بین تاریخي اإلغالق والذي یبین بصفة عامة هذه النتیجة. -
 تغیرات األموال الخاصة غیر المرتبطة بالنتیجة، والمتمثلة في التعاقدات مع المساهمین. -
  تغیرات رأس المال االجتماعي المحرر -
 ار السهم.زیادة رأس المال النقدي المتتالي عند إصد -
 تحویل االلتزامات ألسهم -
 عالوات اإلصدار، اإلدماج والمساهمات. -
 عالوات اإلصدار الناتجة عن زیادة رأس المال النقدي أو عن تحویل االلتزامات -

یبین بأن تكالیف التعاقد الخاصة باألموال الخاصة، یجب إنقاصها من األموال الخاصة، إذا كانت هذه 
بالتعاقد وٕاذا كان باإلمكان تفادیها بدون هذا التعاقد، هذه المصروفات تحمل لعالوة  المصروفات مرتبطة مباشرة

اإلصدار، بینما تكالیف التعاقد تحمل على األموال الخاصة الذي یجب على الوحدة أن تنجزه قصد تقدیم 
  معلومات مالیة تلبي التنظیم المحاسبي المالي الجدید.

  ل الخاصةیبین تغیرات األموا 04الملحق رقم 
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  جدول سیولة الخزینة وملحق الكشوف المالیة :المطلب الرابع
  الفرع األول: جدول سیولة الخزینة 
 :تعریفه   

إن جدول التمویل یمدنا بمعلومات موجزة عن تغیرات الخزینة، لذا یتم اللجوء إلى نوع اخر من الجداول یسمح 
  بطریقة أكثر تفضیال یدعى بجدول تدفقات الخزینة.بإظهار أسباب تغیر الحزینة ومكونات هذا التغیر 

وعلیه یمكن تعریف جدول سیولة الخزینة على أنه: ذلك الجدول الذي یشرح فیه كیفیة تغیر الخزینة، ویظهر 
   .1التدفقات التي تشرح المیكانیزمات المالیة للمؤسسة، وكذا مساهمة كل وظیفة في التغیر اإلجمالي للخزینة

 أهدافه   
یهدف جـدول سیـولة الخزینة إلى إعطاء مستعملي الكشوف المالیة أساسا لتقییم مدى قدرة المنشأة على تـولید 

سیولة الخزینة بتقدیم  ویقوم جـدولبشأن استخـدام هذه السیــولة المالیة،  وكذلك المعلـوماتاألموال وما یعـادلها، 
  :2السنة المالیة حسب مصدرها مداخیل ومخـارج المـوجودات المالیة الحاصلة أثناء

  غیر المرتبطة  والنشاطات األخرىالتدفـقات الناتجة عن أنشطة العملیات (األنشطة اّلتي تنتج إیرادات
  ).والتمویلباالستثمار 

  عند بیع أصول  وتحصیل أموالسحب األموال عند الشراء (االستثـمار التدفـقات الناتجة عن أنشطة
  طویلة األجل).

  األمــوال الخـاصة أو  وحجم بنیةالتدفـقات الناتجة عن أنشطة التمـویل (أنشطة یكون لها أثر تغییر
  القروض).

  دائمة من  وتصنف بصفةتقـدم بصفة منفردة  األسهم،تدفقات الخزینة الناتجة عن فوائد حصص ربح
 االستثمار أو التمویل. العملیات،دورة إلى أخرى في أنشطة 

 دفقات النقدیةعرض قائمة الت  
  :3لقد حـّدد المشرع الجـزائري ضمن النظام المحاسبي المالي طـریقتین في عـرض جدول سیولة الخزینة

  
                                                           

 .79ذكره، صملیكة زغیب، مرجع سبق  1
2Système Comptable Financier, op-cit,  p 75. 

، ، جامعة سعد دحلبجدول تدفقات الخزینة، ملتقى دولي حول اإلطار المفاهیمي للنظام المحاسبي المالي الجدیدعمار بوشناف، بن نذیر و  ننصر الدی3
  .2009 الجزائر، لبلیدة،ا
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  المباشرة  بالطریقةالخزینة جدول سیولة 
إن الطریقة المباشرة التي أوصى بها المشرع الجزائري ترتكز على تقدیم األجزاء الرئیسیة لدخول وخروج 

اإلجمالیة (الزبائن، الموردین، الضرائب ...) قصد الحصول على تدفق للخزینة صافي، ثم  التدفقات النقدیة
  تقریب ومقارنة هذا التدفق الصافي مع النتیجة قبل الضریبة للفترة المعنیة.

  تحتوي قائمة تدفقات الخزینة بحسب الطریقة المباشرة على ثالثة أجزاء رئیسیة من التدفقات:
  یلي:وتحدد كما  :االستغاللأتیة من أنشطة تدفقات الخزینة المت .1

  التحصیالت المقبوضة من الزبائن.  
  .والمستخدمینالمبالغ المدفوعة للموردین  - 
  األخرى المدفوعة. والمصاریف المالیةالفوائد  - 
  المدفوعة.الضرائب عن النتائج  - 

  الخزینة المرتبطة بالعناصر غیر العادیة. تدفقات- /+ 
  یلي: وتحدد كما المتأتیة من أنشطة االستثمارتدفقات الخزینة  .2

  .ومعنویةتسدیدات لحیازة قیم ثابتة مادیة  - 
  .والمعنویة+ التحصیالت عن عملیات التنازل للقیم الثابتة المادیة 

  تسدیدات لحیازة قیم ثابتة مالیة. -
  + التحصیالت عن عملیات التنازل عن القیم الثابتة المالیة.

  توظیفات األموال. + الفوائد المحصلة من
 + الحصص واألقساط المقبوضة من النتائج المستلمة.

 یلي: وتحدد كماتدفقات الخزینة المتأتیة من أنشطة التمویل  .3
  التحصیالت في أعقاب إصدار أسهم.      
  الحصص وغیرها من التوزیعات التي تم القیام بها.  -

  المتأتیة من القروض. + التحصیالت
 القروض أو الدیون األخرى المماثلة.تسدیدات   -    
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  بالطریقة غیر المباشرة: سیولة الخزینةجدول  
على  الجزائري ترتكزإن الطریقة غیر المباشرة في تقدیم جدول تدفقات الخزینة المحدد من فبل المشرع 

  الصافیة للسنة المالیة مع األخذ بالحسبان: وتسویة النتیجةتصحیح 
التأثیر في الخزینة (االهتالكات، تغیرات الزبائن، المخزونات، تغیرات أثار المعامالت دون  .1

  الموردین...).
  التفاوتات أو التسویات (الضرائب مؤجلة). .2
قیمة التنازل الزائدة أو الناقصة) وهذه (التمویل التدفقات المالیة المرتبطة بأنشطة االستثمار أو  .3

  التدفقات تقدم كال على حدا.
لطریقة المباشرة و الطریقة غیر المباشرة في إعداد جدول تدفقات الخزینة ناجم عن كیفیة إن االختالف بین ا

تقدیم تدفقات الخزینة المتأتیة من أنشطة االستغالل فكما ذكرنا سابقا فالطریقة المباشرة فتقدم هذا النوع من 
ــوردون و الضرائب و غیرها من التدفقات فشكل عناصر رئیسیة لدخول و خروج السیولة اإلجمالیة للزبائن و الم

العناصر المعنیة بتدفقات الخزینة المرتبطة بنشاطات االستغالل قصد إبراز التدفق المالي الصافي، بینما 
الطریقة غیر المباشرة تعتمد على تصحیح النتیجة الصافیة للسنة المالیة من أثار المعامالت دون التأثیر في 

افقها تـدفق نقدي حقیقي خارجي والزبائن والموردین التي بعد فترة معینة تتحول الخزینة كاالهتالكات التي ال یر 
إلى تدفق نقدي داخلي أو خارجي أو العناصر التي لیس لها علقة بأنشطة االستغالل كفائض أو عجز التنازل 

ة االستثمار عن االستثمارات. وتبقى باقي التدفقات األخرى والمتمثلة في تدفقات الخزینة المـرتبطة بأنشط
والتمویل تعرض كال على حدا وبنفس الطـریقة المباشرة وعلى هذا األساس سنقوم بعرض كیفیة حساب تدفقات 

  عرضهم.الخزینة المرتبطة بأنشطة االستغالل حسب الطریقة غیر المباشرة فقط باعتبار النوعیین اآلخرین تم 
  كما یلي: االستغالل: وتتحددتدفقات الخزینة المتأتیة من أنشطة  .1

  صافي نتیجة السنة المالیة
  االهتالكات والمؤونات. - 
  تغیر الضرائب المؤجلة. - 
  تغیر المخزونات. - 
 تغیر الزبائن والحسابات الدائنة األخرى.- 
 تغیر الموردین والدیون األخرى.- 
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  یمة التنازل الصافیة من الضرائب.نقص أو زیادة ق - 
      05الملحق رقم جدول تدفقات أموال الخزینة انظر 

  محتوى ملحق الكشوف المالیة الثاني:الفرع 
الملحق وثیقة تلخیص، یعد جزءا من الكشوف المالیة. وهو یوفر التفسیرات الضروریة لفهم أفضل للمیزانیة 

  وحساب النتائج فهما أفضل ویتمم كلما اقتضت الحاجة المعلومات المفیدة لقارئي الحسابات.
الرقمیة للملحق حسب نفس المبادئ وحسب نفس الشروط التي تظهر في الوثائق األخرى تعد عناصر اإلعالم 

  التي تتشكل منها الكشوف المالیة.
بید أن ما یسجل في الملحق ال یمكنه بحال من األحوال أن یحل محل ما یسجل في إحدى الوثائق األخرى 

  للكشوف المالیة.
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  القوائم المالیة.المبحث الثالث: جودة 

إن تحدید أهداف التقاریر المالیة هو نقطة البدایة في تطبیق منهج فائدة المعلومات المحاسبیة في ترشید 
قرارات المستفیدین، حیث یمكن االعتماد على التقاریر المالیة في أخذ القرارات إذا كانت المعلومات الواردة فیها 

  ذات جودة.

  ةلمعلومات المحاسبیالمطلب األول: مفهوم جودة ا
التي یجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبیة، والمعبر عنها  .یقصد بمفاهیم جودة المعلومات تلك الخصائص

بالفائدة المرجوة من إعداد التقاریر المالیة في تقییم نوعیة المعلومات، التي تنتج عن تطبیق الطرق واألسالیب 
  المحاسبیة البدیلة.

  المعلومات المحاسبیةتعریف جودة 
الجودة في هذا المجال مصداقیة المعلومات المحاسبیة التي تتضمنها التقاریر المالیة، وما تحققه من منفعة 
للمستخدمین، ولتحقیق ذلك یجب أن تخلوا من التحریف والتضلیل وأن تعد في ضوء مجموعة من المعاییر 

كما تعتبر الجودة في هذا المجال بأنها أحد  القانونیة والرقابیة والمهنیة والفنیة، بما یحقق الهدف من استخدامها،
مكونات التنظیم اإلداري الذي یختص بتجمیع وتبویب ومعالجة وتحلیل وتوصیل المعلومات المالئمة التخاذ 

  1الشركة. الخارجیة وٕادارةالقرارات إلى األطراف 
  المطلب الثاني: خصائص جودة المعلومة المحاسبیة

  یة وأخرى ثانویة نوجزها فیما یلي:للمعلومة المحاسبیة خصائص نوع
  الفرع األول: الخصائص النوعیة

  ویمكن تلخیصها في الشكل التالي:
  
  
  
  
  
  

                                                           
في  شهادة الماجستیر، مذكرة ضمن متطلبات نیل الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقاریر المالیةأثر تطبیق قواعد ماجد إسماعیل أبو حمام، 1

 .54، ص2009المحاسبة والتمویل، الجامعة اإلسالمیة، غزة، 
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  ): الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبي5الشكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

العملیة، دار وائل  التطبیقات-الفكريرضوان حلوة حنان، مدخل النظریة المحاسبیة، اإلطار المصدر: 
  .68، ص2009، 02للنشر، عمان، األردن، ط

  

 مستخدمو املعلومات احملاسبية

 قيد حاكم

 معيار حاكم

  خصائص أساسية 
  متعلقة بالقرار

 

  اخلصائصمكونات 
  األساسية

 

  خصائص نوعية
  متفاعلة

 

 خصائص متعلقة باملستخدم

متخذو القرارات وخصائصهم (مثل الفهم أو 
  املعرفة املسبقة)

توقيت 
 مناسب

 املنفعة > التكلفة

 القابلية للفهم

 املنفعة للقرار

 املالئمة

قدرة تقييم 
 ارتدادي

 املوثوقية

 األمهية النسبية

صدق يف  قابلية التحقق
 التعبري

 احلياد

 القابلية للمقارنة الثبات

 قدرة تنبؤية
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  من خالل الشكل السابق یمكن توضیح الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة باختصار كما یلي:

  أوال: الخصائص األساسیة
  وتشمل على خاصتین وهما:

التي یتم اتخاذها، فالمعلومات  : ویقصد بها أن تكون المعلومات مرتبطة ووثیقة الصلة بالقراراتالمالءمة .1
المالئمة هي تلك المعلومات التي تؤثر في سلوك متخذي القرار االقتصادي بالمساعدة في تقییم 

وتحتوي على ثالثة  ،1األحداث الماضیة والحاضرة والمستقبلیة وهي مرتبطة بخاصیة األهمیة النسبیة
 :2خصائص فرعیة هي

ویقصد بها قیمة المعلومات كأساس للتنبؤ بالتدفقات النقدیة للمؤسسة أو بقوتها  التنبئیة:القیمة   .أ
  اإلرادیة.

أي المدى الذي یمكن لمتخذ القرار أن یعتمد علیه في تعدیل توقعاته  قیمة التغذیة العكسیة:  .ب
  السابقة.

ن توصیل أي ربط مدى مالءمة المعلومة لمتخذ القرار بتوقیت إیصالها له، أل التوقیت المناسب:  .ج
المعلومة لمتخذ القرار في الوقت غیر المناسب یفقدها تأثیرها على عملیة اتخاذ القرار، ومن ثم 

 افتقادها للفائدة المرجوة منها.
"خاصیة المعلومات في التأكید بأن  FASB) الصادر عن 2: ویقصد بها حسب البیان رقم (الموثوقیة .2

  .3معقولة وٕانها تمثل بصدق ما تزعم تمثیله" المعلومات خالیة من األخطاء والتحیز بدرجة
إذن خاصیة الموثوقیة تتعلق بأمانة المعلومات وٕامكانیة االعتماد علیها وتتكون هذه الخاصیة من ثالثة  

  خصائص فرعیة هي:
وتعني القدرة على الوصول إلى نفس النتائج من قبل القائمین  القابلیة للتحقق (الموضوعیة):  .أ

  بالقیاس المحاسبي إذا ما تم استخدام نفس طرق القیاس.
تعني تمثیل المعلومات المحاسبیة للواقع العملي، الذي یعكس األحداث  الصدق في التعبیر:  .ب

ثیل التقاریر المالیة بصدق االقتصادیة والمعامالت المالیة التي تمارسها الوحدة المحاسبیة، أي تم
  مضمونها (جوهرها) ولیس مجرد تمثیل شكلها فقط (تغلیب الجوهر على الشكل).

                                                           
1Ali Tazdait ,maitrise du système comptable financier,1erEd ACG, Alger 2009, p23 

، دار وائل للنشر، عمان، األردن، التأصیل النظري للممارسات المحاسبیة المهنیة في مجاالت القیاس، العرض، اإلفصاح ،محمد مطر، موسي السویطي 2
  .333ص2008، 02ط
 .75، ص 2009، 02، دار وائل للنشر، عمان، األردن، طالتطبیقات العملیة –مدخل النظریة المحاسبیة، اإلطار الفكري رضوان حلوة حنان،  3
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: تتوافر للمعلومات المحاسبیة خاصیة الحیاد، إذا كانت تخلو من أي تحیز عن طریق الحیـــاد  .ج
م المالیة قیاس النتائج، أو عرضها بطریقة ال تغلب مصالح فئة معینة من فئات مستخدمي القوائ

 على حساب غیرها من المستخدمین اآلخرین. 
إذن فالمالءمة والموثوقیة خاصیتان أساسیتان یلزم توافرهما في المعلومات المحاسبیة حتى تكون ذات جودة 
عالیة، ولكن هناك احتمال التعارض بین هاتین الخاصیتین نتیجة تطبیق بعض الطرق والسیاسات المحاسبیة، 

لممكن التضحیة بمقدار من المالءمة في مقابل المزید من الثقة، والعكس فقد تقل الثقة في ولهذا فإنه من ا
  المعلومات المحاسبیة مقابل المزید من المالءمة للمعلومات.

  ثانیا: الخصائص الثانویة 
باإلضافة إلى الخصائص الرئیسیة هناك خصائص أخرى ال تقل أهمیة، أوصى بها مجلس معاییر المحاسبة 

  :1والتي تساهم في جودة المعلومات التي تتضمنها التقاریر المالیة وهي FASBالمالیة األمریكي 
لتقریر عنها یقصد بالثبات إتباع نفس الطرق المحاسبیة في تسجیل األحداث االقتصادیة، وا الثبات: .1

 بطریقة موحدة من دورة إلى أخرى.
إن تطبیق خاصیة الثبات في استخدام المبادئ واإلجراءات المحاسبیة، یجعل القوائم المالیة أكثر قابلیة 

  للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمین.
ثلة في تعتبر المعلومات المحاسبیة التي تم قیاسها والتقریر عنها بصورة متماالقابلیة للمقارنة:  .2

المؤسسات المختلفة قابلة للمقارنة، ویقصد بالتماثل هنا أن تكون اإلجراءات المحاسبیة والقیاس والتبویب وطرق 
 اإلفصاح والعرض المطبقة هي نفسها في مختلف المؤسسات.

تلعب هذه الخاصیة دورا هاما كمعیار لتحدید المعلومات التي یتوجب اإلفصاح  األهمیة النسبیة: .3
ك من زاویة تأثیرها المتوقع على متخذ القرار، كما تعد معیار هاما في تنفیذ عملیة الدمج لبنود عنها وذل

المعلومات التي یتم عرضها في القوائم المالیة المنشورة، وتعد المعلومات المحاسبیة ذات أهمیة نسبیة إذا كان 
عند اعتماده على هذه المعلومات، بمعنى حذفها أو تحریفها یؤثر على القرار االقتصادي الذي یتخذه مستخدمها 

  .2أنه كلما كان للمعلومة تأثیرها على من یستخدمها كلما كانت ذات أهمیة نسبیة
هناك جوانب أخرى للحكم على جودة المعلومات المحاسبیة بخالف الخصائص السابقة الذكر، فجودة 

خصائص هذه  المعلومات، بل تتسع لتتضمن المعلومات ال یجب أن تقتصر على المعاییر الفنیة التي تعبر عن 
معاییر أخرى تعكس الجوانب القانونیة والرقابیة والمهنیة التي تجعل من المعلومات المحاسبیة أداة نافعة ومفیدة 
بالنسبة لمختلف مستخدمیها، فنرى أن أساس الجودة في التقاریر والقوائم المالیة هو توفیر معاییر محاسبیة یتم 

                                                           
 .81- 80حلوة حنان ، مرجع سابق، ص ص رضوان 1
  
  335، مرجع سابق، ص محمد مطر وآخرون 2
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إعداد وعرض تلك التقاریر والقوائم المالیة وتمكن المستخدمین من اتخاذ القرارات الرشیدة، ولذلك على أساسها 
  اهتمت العدید من المؤسسات بإصدار قواعد ومعاییر لإلفصاح من أجل توفیر معلومات ذات جودة عالیة.

  المطلب الثالث: معاییر جودة القوائم المالیة
تعتبر التقاریر المالیة ذات الجودة العالیة أحد اهم مقومات اتخاذ القرار والتي یعتمد متخذ القرار، وتتوفر فیها 

  : 1كل خصائص الجودة والتي تتحقق من خالل توفر المعاییر التالیة
  الفرع األول: معاییر قانونیة 

ر معاییر جودة التقاریر المالیة وتحقیق هناك العدید من المؤسسات المهنیة في معظم الدول تسعى الى تطوی
االلتزام بها من خالل وضع تشریعات وقوانین واضحة ومنظمة لعمل هذه المؤسسات، مع توفیر هیكل تنظیمي 

بما یتوافق مع متطلبات قانونیة التي تلزم الشركات باإلفصاح  الشركات،فعال یقوم بضبط جوانب األداء في 
  الكافي عن أدائها 

  اني: معاییر رقابیةالفرع الث
یعتبر عنصر الرقابة بأنه أحد مكونات العملیة اإلداریة التي یتركز علیها كل من مجلس اإلدارة والمستثمرین، 
ویتوقف نجاح هذا العنصر على وجود رقابة فعالة تحدد دور كل من لجان المراجعة وأجهزة الرقابة المالیة 

ألطراف ذات العالقة في تطبیق قواعد الحوكمة واإلداریة في تنظیم المعالجة المالیة، وكذلك دور المساهمین وا
بواسطة أجهزة رقابیة للتأكد من أن سیاستها وٕاجراءاتها تنفذ بفاعلیة، وأن بیاناتها المالیة تتمیز بالمصداقیة مع 
وجود تغذیة عكسیة مستمرة ، وتقییم للمخاطر وتحلیل للعملیات وتقییم األداء اإلداري، ومدى االلتزام بالقواعد 

  وانین المطبقة .والق
  الفرع الثالث: معاییر مهنیة

تهتم الهیئات والمجالس المهنیة بإعداد معاییر المحاسبة والمراجعة لضبط أداء العملیة المحاسبیة، مما ظهر 
مفهوم مساءلة اإلدارة من قبل المالك لالطمئنان على استثماراتهم، والتي أدت بدورها إلى ظهور الحاجة إلعداد 

  مالیة تتمتع بالنزاهة واألمانة.تقاریر 
  الفرع الرابع: معاییر فنیة

إن تواجد معاییر فنیة یؤدي إلى تطویر مفهوم جودة المعلومة مما ینعكس بدوره على جودة التقاریر المالیة، 
 ویزید من ثقة المساهمین والمستثمرین وأصحاب المصالح في الشركة، ویؤدي إلى رفع وزیادة االستثمار، هذا وقد

) نحو إصدار FASBتوجهت مجالس معاییر المحاسبة وعلى رأسها مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي (
  معاییر عدیدة تساهم في توفیر وضبط الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة المالیة المطلوبة.

  
                                                           

، مذكرة ماجستیر في الغلوم االقتصادیة والتجاریة، تخصص مالیة، جامعة فرحات أثر تطبیق حوكمة الشركات على جودة التقاریر المالیةبكوش سارة، 1
  .2011-2010عباس، سطیف، 
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  ): معاییر جودة المعلومات المحاسبیة6الشكل رقم(
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  
الشركات في تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة  محمد أحمد إبراهیم خلیل، دور حوكمةالمصدر: 

الدراسات والبحوث التجاریة، كلیة التجارة  مجلة- نظریةتطبیقیة  دراسة- المالیةوانعكاساتها على سوق األوراق 
  .23، ص2007ببنها، جامعة الزقازیق، العدد األول، 

  
 مفهوم جودة المعلومات المحاسبیة، ال یقتصر على جانب واحد فقط بل من خالل هذا الشكل یمكن القول أن

یتعداه لیشمل الجوانب األخرى التي ال تقل أهمیة، وتؤثر بشكل مباشر في تحقیق جودة هذه المعلومات، وسوف 
  نركز على المعاییر الفنیة، والمعاییر المهنیة التي تتضمن معاییر المحاسبة ومنها معاییر اإلفصاح.

  
  
  
  
  
  
  
 

 معايير جودة

  وتتضمن:
  معايري احملاسبة -
 معايري املراجعة -

  وتتضمن:
  دور املراجعني -
  املراجعة دور جلان -
  دور املسامهني -
  دور األطراف ذات العالقة -
 دور األجهزة الرقابية   -

  وتتضمن:
  املنظمة االلتزام بالقوانني -
  االلتزام باللوائح املنظمة   -

 

  وتتضمن:
  املالءمة -
الثقة وما  -

تشتمل عليه من 
 خصائص فرعية  

 معايير فنية معايير مهنية معايير قانونية معايير رقابية



 القوائم المالیة                                                                   الفصل الثاني:
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  :خالصة
تعتبر القوائم المالیة جزء من عملیة التقریر المالي، ویهتم اإلطار الفكري الصادر عن لجنة معاییر المحاسبة   

الدولیة بالقوائم المالیة ذات القرض العام، مشتملة على القوائم المالیة الموحدة، والتي تعدها الوحدات التجاریة 
القطاع الخاص أو القطاع العام، وتشمل المجموعة المتكاملة من القوائم المالیة، والصناعیة والمالیة، سواء في 

  ائمة التدفقات النقدیة.المیزانیة، قائمة الدخل، قائمة تغیرات األموال الخاصة، ق
  كما یمكن اعتبار القوائم المالیة الصورة الفتوغرافیة للحالة المالیة للمؤسسة خالل فترة معینة من الزمن

عتبر القوائم المالیة االداة الرئیسیة المساعدة للمستثمرین والمساهمین وٕادارة المنشأة والمهتمین بحالة المنشأة كما ت
 في اتخاذ القرار االمثل والصائب.  
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   تمهید:  
بعد عرض الجانب النظري من الموضوع سنحاول في هذا الفصل إسقاط النتائج النظریة التي توصلنا إلیها      

 EMBAGعملیا في إحدى المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وهي المؤسسة الوطنیة للتوضیب وفنون الطباعة 
یارنا لهذه المؤسسة لألسباب ومحاولة اإلجابة على أسئلة اإلشكالیة واختبار فرضیات الدراسة، وقد وقع اخت

  التالیة:
  كونها مؤسسة عمومیة وبالتالي تكون درجة اإلفصاح لدیها أكبر من المؤسسات الخاصة التي قد تعتمد

 على السریة والتحفظ خاصة.
 .توظف المؤسسة إطارات سامیة ذات خبرة كبیرة في المحاسبة 
 ل الوثائق التي طلبناها دون تحفظ، مؤسسة متفتحة على الجامعة إذ سمحت لنا باالطالع على ك

  باإلضافة إلى التسهیالت التي یقدمها العمال للطلبة.
  وقد تم تقسیم هذا العمل إلى ثالثة مباحث:

  : نظرة عامة حول المؤسسة.المبحث األول
 قبول المهمة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة: المبحث الثاني
 التقریرفحص الحسابات واعدا : المبحث الثالث
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 وتعریف میدان الدراسة األول: تحدیدالمبحث 
  المطلب األول: نشأة وتعریف المؤسسة

 المؤسسة األول: نشأةالفرع 
، ثم 1968جانفي 27المؤرخ في  11/86بموجب األمر رقم  ظهرت الشركة الوطنیة للصناعات السیلولوزیة 

تمت إعادة هیكلها وتغییر اسمه إلى: الشركة الوطنیة للتوضیب وفنون الطباعة بالورق والورق المقوى بمقتضى 
وهي تسعى إلى إطار المخطط الوطني للتنمیة االقتصادیة  1985جویلیة  23الصادر بتاریخ  192المرسوم رقم 
إلى استغالل وتنمیة نشاطات إنتاج العجین السیلولوزیة وورق التغلیف، وكذا الورق السمیك والمنتوج  واالجتماعیة

  وتحویله إلى صناعات تامة ونصف مصنعة.
طن سنویا ورقم  300.000قدرها إنتاجیة  والسیلولوز بطاقةتحول المصنع الصناعي للورق  1998وفي سبتمبر 
  ملیار دج 605أعمال قدره: 

ویتوفر المجمع على سبعة فروع مستقلة ومؤسسة للتسییر تحوي أربع مركبات إلنتاج العلب وشبكة لتوزیع 
  المنتجات الورقیة وشبكة للورق المسترجع والمستعمل 

" كلم جنوب 1تقع الشركة الوطنیة للتوضیب وفنون الطباعة بالمنطقة الصناعیة ببرج بوعریریج على بعد "
 7.5هكتار،  28" الرابط بین البرج ووالیة مسیلة وتتربع على مساحة قدرها 45الوطني رقم "المدینة على الطریق 

ماي  11" حیث انطلقت األشغال في INGEGOمنها مغطاة، وتم إنشائها من طرف المؤسسة االیطالیة "
تاج یوم ، وقد قامت الشركة المنجزة بتشغیل الوحدة فعلیا في عملیة اإلن1978أوت  20، وانتهت في 1975

، ویتمحور نشاط الوحدة أساسا في تلبیة السوق الوطنیة من أكیاس ومواد التغلیف الخاصة 1979جانفي 11
الخاصة  ISO 2000/9001بالمواد الغذائیة، والصیدالنیة والتجمیل......الخ ولقد تحصلت الشركة على شهادة 

   2003أوت  20بجودة التسییر في: 
الثانویة كالصور والیومیات  المنتجاتالفضالت من الورق في إنتاج بعض  إلى جانب هذا تستغل المؤسسة

  االشهاریة......الخ.
ومن أهم نشاطات المؤسسة، التعامل مع المؤسسات التي یربط نشاطها بها ونذكر على سبیل المثال: 

 562وتشغل المؤسسة  SOMPCوالمؤسسة الوطنیة للحبوب  SNMCالمؤسسة الوطنیة لإلسمنت ومشتقاته 
 عامال، والجدول التالي یوضح توزیع مستخدمیها:
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  توزیع مستخدمي الشركة الوطنیة :3جدول رقم ال

  

  

  

  

  

  

  
  تعریف المؤسسة الفرع الثاني:
التوضیب وفنون الطباعة هي مؤسسة عمومیة متخصصة في تحویل الورق بأصنافه وطباعته وتملك مؤسسة 

  خطین أساسین لإلنتاج وهما:
  خاص بإنتاج األكیاس بأنواعها:خط : أوال 

 .أكیاس كبیرة الحجم   .1
 .أكیاس متوسطة الحجم   .2
 .أكیاس صغیرة الحجم   .3
 مختص في إنتاج العلب المطویةخط  ثانیا:
 باإلضافة إلى خط ثانوي یقوم بإنتاج متنوع    

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  النسبة المئویة  عدد العمال  البیان
  51.24  288  عمال عادیین

  43.06  242  إطارات متوسطة

  1.42  08  إطارات سامیة

  4.27  24  إطارات
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  منتوجاتها .1
 یوضح منتوجات المؤسسة ألربع السنوات األخیرة. :4جدول رقم ال

  

  مبیعاتها .2
  : یوضح مبیعات المؤسسة ألربع سنوات األخیرة5جدول رقم ال

  دج1000الوحدة: الكمیة الطن، المبلغ ب:                                                     

 

  السنوات            
    المنتوج

2010  2011  2012  2013  

  8721  8409  6514  8796  أكیاس كبیرة الحجم

  126  528  736  827  أكیاس متوسطة وصغیرة الحجم

  1650  1561  1679  1773  علب مطویة

  10497  10498  8929  11558  المجموع

  السنوات
  

  المبیعات

2010  2011  2012  2013  
  المبلغ  الكمیة  المبلغ  الكمیة  المبلغ  الكمیة  المبلغ  الكمیة

أكیاس 
  كبیرة

8015  403  6967  807982  9118  1045154  8696  1026069  

أكیاس 
صغیرة 

  ومتوسطة 

741  61  754  116412  558  89682  127  28459  

علب 
  مطویة

1945  127  1670  19383  1565  303.616  1630  362587  

  6517  10453  1135139  11421  127565  9421  591  10701  المجموع
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  أسواق المؤسسة ومنافسیها .3
 تسوق المؤسسة منتوجاتها حسب النوعیة وهي كما یلي: أسواقها:  .أ

  أكیاس كبیرة الحجم: وتسوق إلى شركات االسمنت ومشتقاته، شركات تغذیة األنعام وشركات
 مواد البناء.

 ،زبائن مختصین في تعلیب وتغلیف  أكیاس صغیرة ومتوسطة الحجم: الموزعین الخواص
 المواد الغذائیة القهوة، ......الخ.

  العلب المطویة: أهم زبون هو شركة "صیدال"، تأتي بعدها مؤسسات مختصة في صناعة
 مواد التطهیر والنظافة باإلضافة إلى مؤسسات مختصة في صناعة المواد الغذائیة.

بتصدیر بعض منتوجاتها من حین ألخر إلى الدول المجاورة  الشركة،أما على المستوى الخارجي فتقوم 
  وباألخص تونس 

 أهم المنافسین:  .ب
 :األكیاس كبیرة الحجم 

  وراسكوم المصریةأعلى مستوى الوالیة: مجمع مهساس ومؤخرا تم بیعه إلى شركة  -
 خارج الوالیة: شركة خاصة موجودة في والیة تیزي وزو. -

 :األكیاس الصغیرة والمتوسطة الحجم 
  على مستوى الوالیة: ال توجد منافسة -
  خارج الوالیة: المنافسة منتشرة عبر كافة التراب الوطني. -

 :العلب المطویة 
 على مستوى الوالیة: ال توجد منافسة -
خارج الوالیة: هناك منافسین ال ثالث لهما على مستوى التراب الوطني موجودان  -

     Tonic Emballage * Générale Emballage وهما:بالجزائر العاصمة 
ورغم المنافسة الشرسة الموجودة في السوق والتي یغلب علیها طابع الالشرعیة (بیع بضائع بدون فاتورة، 
التهرب من الضریبي والجبائي) وغیرها من التصرفات التي تصدر باألخص من القطاع الخاص في الوقت الذي 

تبقى المؤسسة رائدة في مجال التغلیف خاصة من حیث الجودة واألسعار  تخضع فیه المؤسسة لقوانین الدولة،
والتي تقر  2000/9001المعمول بها وكدلیل على ما سبق ذكره فالشركة متحصله على شهادة عالمیة ایزو 

  بجودة هذه المؤسسة.
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  التنظیمي للشركة الثاني: الهیكلالمطلب 
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  تعریف مدیریات ومصالح الشركة الفرع األول:
تبعا لمبدأ تقسیم المهام وتحدید الوظائف والمسؤولیات فان الوحدة تنقسم إلى عدة مدیریات ومصالح في إطار 
عمل منسق ومنسجم لتحقیق التسییر الفعال والمتكامل لتحقیق األهداف اإلنتاجیة، وسوف أتطرق إلى أهم 

  .المدیریات الموجودة بالهیكل التنظیمي
  المدیریة العامةأوال: 

العمل لبلوغ  واستراتیجیاتتقوم بالتنسیق والمتابعة بین المدیریات من خالل تسطیرها إلى سیاسة عامة 
األهداف المسطرة ومهمتها األساسیة اإلشراف العام على مختلف نشاطات الوحدة، وتنسیق بین مختلف الدوائر 
لضمان السیر الحسن للمركب كما تعتبر همزة وصل بین المدیریات األخرى والمدیر العام والتي تتكون من: 

 مراقبة التسییر، ومجلس اإلدارة واألمن
  یوضح العمال في المدیریة العامة: 6جدول رقم ال

  التعداد       
  

             المصلحة

  إناث  ذكور

  %النسبة العدد %النسبة  العدد

  02  02  16.12  05  مجلس اإلدارة
  00  00  09.61  03  مراقبة التسییر

  00  00  67.74  21  األمن
  31  06.46  02  93.54  29  المجموع

  مصلحة المستخدمین                                                              المصدر:

  مدیریة التجارةثانیا: 
یات بوتمثل مركز حساس في المؤسسة لكونها همزة وصل بین الزبون والمصالح اإلنتاجیة، فهي تستلم الطل

بعد كمواد مصنعة وجاهزة لتحول إلى الزبائن،  من الزبائن وتقوم بتحویلها إلى المصالح اإلنتاجیة، لتستلمها فیما
وفي نفس الوقت فهي تسهر على توفیر الجودة والسماع المستمر لشكاوي الزبائن واقتراحاتهم وذلك لضمان 
عملیة تحسین المنتوج باستمرار، كما تقوم بجلب األموال المحصل علیها من عملیة البیع وتحویلها إلى مدیریة 

لى التسویق بعملیاته من إشهار وتوزیع وتتكون من دائرة بیع األكیاس ودائرة بیع العلب المالیة، باإلضافة إ
 ومصلحة البیع. 

  

  



 - EMBAG -دراسة حالة شركة التوضیب وفنون الطباعة                     الفصل الثالث:
 

75 
 

  
  : یبین عدد العمال في مدیریة التجارة7جدول رقمال

  التعداد            
  

               المصلحة
    

  إناث  ذكور

  %النسبة العدد %النسبة  العدد

  00  00  37.03  10  اإلدارة 
  14.82  04  40.74  11  البیع

  01  01  7.40  02  التسویق
  27  14.82  04  85.18  23  المجموع

  
  مدیریة اإلنتاجثالثا: 

وتتم هذه  هي التي تترجم طلبیات الزبائن إلى منتجات وذلك عن طریق تحویل المواد األولیة إلى مواد مصنعة
في اآلجال المحددة،  الطلبیاتمختلف  إلنجازرشات عن طریق برمجة اآلالت المسخرة العملیة على مستوى الو 

 أنها تضم نشاطین أساسیین: كما %37.52وتحتوي هذه المدیریة غالبیة العمال في المؤسسة بنسبة 
 تحقیق اإلنتاج من خالل إشرافها على جمیع خطوط اإلنتاج.  .1
  الصیانة من خالل إشرافها على مصالح الصیانة المختلفة.  .2

دة وتتكون هذه المدیریة من ثالثة: مصلحة األكیاس، مصلحة اإلنتاج في كل مرحلة بالوحوتعمل على تتبع 
 .، مصلحة االستثمار الجزئي، والجدول أدناه یمثل المصالح واألقسام التابعة لهذه المدیریةالعلب
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  یوضح عدد العمال في مدیریة اإلنتاج :8جدول رقمال
  التعداد              

  
                المصلحة

  إناث  ذكور

  %النسبة العدد %النسبة  العدد

  0.4  01  14.8  37  الطباعة
  0.4  01  11.6  29  مراقبة النوعیة

  00  00  20.8  52  مصلحة العلب 
  0.8  02  46.8  117  مصلحة األكیاس
  00  00  3.2  08  االستثمار الجزئي

  00  00  12  03  الفنون التشكیلة والبرمجة
  00  00  13.6  34  الطباعة 

  250  1.6  04  98.4  246  وعمالمج
  

  مدیریة التموینرابعا: 
هي القاعدة األساسیة التي تتركز علیها مصلحة تسیر المحزونات بحیث تقوم بتوفیر طلبیات مدیریة اإلنتاج 

النقل  وهي توفر المواد األولیة وما یرفقها من مواد كیماویة وغیرها الالزمة للعملیة اإلنتاجیة، إضافة إلى ضمان
من والى المؤسسة وتنقسم إلى دائرة التموین ومصلحة تسییر المحزونات وفي الجدول التالي سنبین عدد العمال 

 في هذه المدیریة.
  : یوضح عدد العمال في مدیریة التموین9جدول رقمال

  التعداد  
  

              المصلحة

  إناث  ذكور

  %النسبة العدد %النسبة  العدد

  00  00  37.03  10  اإلدارة 
  14.82  04  40.74  11  البیع

  01  01  7.40  02  التسویق
  27  14.82  04  85.18  23  المجموع
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  مدیریة الموارد البشریةخامسا: 
هي مدیریة تهتم بشؤون العاملین وتسهر على االستعمال العقالني للید العاملة وتسعى إلى تحقیق ظروف 

إلى بعض الوظائف والمهام األخرى كاالستقطاب، االختیار، التعیین، عمل جیدة وتحسینها باستمرار، باإلضافة 
مصلحة التوظیف والتكوین، والجدول التالي یوضح مصلحة المستخدمین، و وتتكون من  .الخ التحفیز.. التكوین،

  المصالح التابعة لها وعدد العمال 

 : یوضح عدد العمال في المدیریة10جدول رقم ال
 

 

 

 

 

 

وتتمثل مهمتها في متابعة العاملین من حیث األجور ودفع التأمینات  مصلحة المستخدمین: .1
االجتماعیة واحترام القوانین الساریة المفعول والسهر على تطبیق القوانین الداخلیة للوحدة فیما 

 یخص تنظیم سلوك األفراد وذلك بفعل المنازعات فیما بینهم.
د والمتربصین بصفة خاصة ودفع الكفاءة : تهتم بتكوین العمال الجدمصلحة التوظیف والتكوین .2

 في المستوى اإلنتاجي للعمال القدامى بصفة عامة
 سادسا: مدیریة المالیة والمحاسبة

هي القلب النابض للمؤسسة حیث تترجم كل عملیات اإلنتاج والبیع إلى األموال تسدد بها تكالیف المنتجات، 
استالم المبالغ المالیة المقابلة للمنتجات المقدمة أو هي التي توفر الجانب المالي الذي یضمن السیر الحسن 

 .المحاسبة التحلیلیةدائرة دائرة المحاسبة العامة، : دائرتینللمؤسسة، وتنقسم إلى 

  
  
  

  

  التعداد          
  

            المصلحة

  إناث  ذكور

  %النسبة العدد %النسبة  العدد

  8.33  02  37.5  09  اإلدارة 
  8.33  02  33.33  08  البیع

  4.16  01  8.33  02  التسویق
  24  20.84  05  73.16  19  المجموع
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 : یبین عدد العمال في مدیریة المالیة11جدول رقمال
  

  

  

  

 

تقوم بجمع وتسجیل وتبویب وتلخیص كل نشاطات المؤسسة، العملیات،  المحاسبة العامة:  .1
التبادالت، التدفقات، وهذ في دفاتر محاسبیة بطریقة منضمة تعتمد على نظام محاسبي دقیق 
ومتكامل ویقوم المحاسب بتفسیر عملیات النشاط الممكنة للتعبیر عنها بالنقود وتمكن معرفة 

 عناصر األصول والفصول. مدى تطور ذمة المؤسسة تتمثل في
: تسمح هذه المحاسبة بالتحلیل الدقیق لكل شروط االستغالل على دائرة المحاسبة التحلیلیة .2

مستوى المؤسسة بحیث یتم تقدیم التكالیف السلعیة والخدماتیة من اجل تحدید سعر البیع وسعر 
 التكلفة.

  المدیریة التقنیةسابعا: 
الت والمعدات اإلنتاجیة وصیانتها بالكیفیة الني تتضمن العملیة اإلنتاجیة هي المدیریة التي تقوم بإصالح اآل

 إضافة إلى خدمات أخرى تقدمها المؤسسة مثل إصالح العطل الكهربائي 
والمیكانیك وتتوزع إلى خمسة مصالح: مصلحة الخدمات، مصلحة الكهرباء، مصلحة المنهجیة والتنظیم، دائرة 

  الصیانة.

  

  

  

  

  

  

  التعداد                
  

                المصلحة

  إناث  ذكور

  %النسبة العدد %النسبة  العدد

  18.18  02  54.54  06  المحاسبة العامة
  00  00  27.27  03  دائرة المحاسبة التحلیلیة

  11  18.19  02  81.81  09  المجموع
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 یوضح عدد العمال: 12جدول رقم
 

 

 

 

 

 

  

  مراقبة النوعیةثامنا: 

بمراقبة مدى جودة المادة األولیة سواء كانت مستوردة أو محلیة، كل المواد المستهلكة على النطاق تقوم 
الواسع كما یحق لها قبول أو رفض أیة مادة كانت تدخل هذه المصلحة في حدود صالحیاتها حتى على مستوى 

 ما بعد البیع
  مدیریة التدقیق ومراقبة التسییر وأنظمة المعلوماتتاسعا: 
م بتسجیل كل المعلومات ومعطیاتها وأنواعها، إن الحاسوب من شانه ضبط كل الحسابات كاألجرة، تقو 

المخزون، المبیعات، المشتریات في ظروف جد قصیرة، وتعمل على تحریر معامالت الوحدة، وتنقسم هذه 
ل الدوائر في حل تهتم هذه المصلحة بمساعدة كحیث  المدیریة إلى: مصلحة واحدة وهي مصلحة اإلعالم اآللي

یریة الیومیة باستعمال تقنیات اإلعالم اآللي وباألخص إدارة شؤون المستخدمین كما تساعد وبصفة یمشاكلها التس
 خاصة إدارة المحاسبة والمالیة وذلك باستخراج كل الوثائق المستعملة مثل:

 القوائم المحاسبیة 
 ملفات الزبائن 
 مصلحة الموردین 

دورا هاما في المعالجة والمحافظة على المعلومات والمعطیات المالیة والتي تستحوذ كما أن لهذه المصلحة 
  .علیها الوثائق المحاسبیة واإلدارة للوحدة

  

  التعداد             
  

 المصلحة

  إناث  ذكور

  %النسبة العدد %النسبة  العدد

  02  01  26  13  المنهجیة والتنظیم 
  00  00  24  12  مصلحة التجدید

  00  00  20  10  الكهرباء
  00  00  28  14  والمیكانیك  

  50  02  01  98  49  المجموع
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  مدیریة األمنعاشرا: 
وهي تسهر على سالمة وامن الوحدة، وهي مجهزة بالوسائل الضروریة، كما تحتوي على فرقة خاصة للتدخل 

  ضد الحرائق.
  أهداف المؤسسة إمكانیات و المطلب الثالث:  

  إمكانیات المؤسسة الفرع األول:
إن مؤسسة التوضیب وفنون الطباعة تتوفر على إمكانیات بشریة ومادیة ومالیة كبیرة وأخرى بشریة هائلة 

  تعمل على تحقیق أهداف المؤسسة وهي:
  مادیة إمكانیات أوال:

  وتظهر في الجدول التالي:
  EMBAG وفنون الطباعة لشركة التوضیب: یوضح اإلمكانیات المادیة 13الجدول رقم 

    
                   

  

  

  

  

  

  

 المصدر: مدیریة اإلنتاج

  ثانیا: اإلمكانیات البشریة
تتوفر المؤسسة على إمكانیات بشریة مؤهلة وذات خبرة وتعمل على السیر الحسن وتحقیق األهداف المرجوة، 

  بحیث تنقسم هذه اإلمكانیات إلى:
  إطارات سامیة .1
  إطارات.  .2
  أعوان التحكم .3
  منفذین  .4

  العدد  اإلمكانیات
  آالت الطابعة

  آالت التفصیل والتقطیع
  آالت الطي والتلصیق السریع  

  آالت األكیاس صغیرة الحجم
  آالت األكیاس كبیرة الحجم

  آالت طبع الورق 
  آالت تقطیع الورق والورق المقوى 

  األثقالآالت رفع 

10  
10  
07  
08  
10  
01  
04  
08  
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 باإلضافة إلى عمال مؤقتین  .5
وتقوم المؤسسة بتحدید وٕاحصاء العمال كل شهر ونبین في هذا الجدول اإلمكانیات البشریة المحصل علیها، 

  موالي یوضح اإلمكانیات البشریةوالجدول ال

  EMBAG : یوضح اإلمكانیات البشریة في مؤسسة التوضیب وفنون الطباعة14الجدول رقم
  
  
  
  
  
  

  اإلمكانیات المالیة: ثالثا:
دج وتعتمد على أموالها  2.584.530.000.00محل التربص یقدر رأس مالها ب:  EMBAGإن مؤسسة 

وتلجأ إلى القروض البنكیة والتي تعتبر دیون قصیرة األجل في الحاالت الطارئة  %100الخاصة بنسبة 
  .كاستقبال طلبیات تفوق القدرات المالیة للمؤسسة

  الفرع الثاني: أهداف المؤسسة
التوضیب من أهمیة بالغة في تطویر معظم القطاعات االقتصادیة الوطنیة فان نظرا لما تكتسبه عملیة 

الشركة تسعى لالهتمام بالمواد األولیة المتاحة على الصعید الوطني متوفرة خاصة بالهضاب العلیا، حیث یتحول 
  كیمیائیا إلى مادة سیلولوزیة قابلة إلنتاج الورق.

كما تهدف إلى القضاء على التبذیر باستعادة فضالت اإلنتاج من الورق واالستفادة من األوراق القدیمة، 
اعتمادا على أرشفة اإلدارات العمومیة، وأوراق التوضیب المستعملة والجرائد والكراریس القدیمة، كما تهتم 

الذي یلعبه التغلیف في رواج السلعة،  المؤسسة بتطویر نوعیة التغلیف بشكل یالئم مع كل منتوج نظرا للدور
  حیث إن إغراء المستهلك یؤدي إلى سهولة تسویق المنتوج 

  تسعى الشركة الوطنیة للتوضیب وفنون الطباعة في إطار مخطط التنمیة إلى:و 

 .توفیر مناصب الشغل 
 .تحقیق النوعیة اإلنتاجیة 
 .توفیر المواد االستهالكیة 
 ب العملة الصعبة.منافسة المنتوجات العالمیة وجل 
 .تحقیق اإلدماج االقتصادي الوطني ورفع قیمة اإلنتاج الوطني 

  التعداد              
  المصلحة

  إناث  ذكور
 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

  3.48  15  26.76  115  إداریین
  1.16  05  68.60  295  عمال

  430  4.64  20  95.36  410  المجموع
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 .تحقیق المخطط السنوي مع المؤسسات من نفس النوع 
 .المشاركة في تطویر و تنمیة عملیة استعادة المتوجات السیلولوزیة 

سطرت  200/9001وبعد اختیار الشركة لمنهج التسییر وفقا لنظام تسیر الجودة حسب مقیاس ایزو  
األهداف السنویة، یتم التقییم شهر لكل نشاطاتها، والقیام بعملیات التصحیح المناسبة، وفي الوقت من مجموعة 

لعمل في كل مدیریة ومن األهداف المناسب، ثم تتقدم بالتقییم السنوي النهائي ومن ثم قیاس مدى نجاح طریق ا
  ما یلي: 2006التي سطرتها الشركة لسنة  االستراتیجیة

 بالنسبة لمدیریة التجارةأوال: 
 رفع حصة الشركة في السوق، من خالل رفع حجم مبیعاتها  -
 رفع نسبة رضا الزبون عن المنتوج المقدم -

 بالنسبة لمدیریة اإلنتاجثانیا: 
 الناتجة عن نقص المواد األولیةیض نسبة النفایات تخف -

  بالنسبة للموارد البشریةثالثا: 
 .الرفع من كفاءات األفراد من خالل دورات تكوینیة -
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  المبحث الثاني: قبول المهمة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة
  المطلب األول: قبول المهمة

  لقد تم التطرق إلى هذا العنصر في اإلطار النظري لمراجعة الحسابات وهذا تذكیر ما جاء سابقا: 
تتم قبول مهمة مراجع الحسابات عند استالمه اقتراح من إحدى المؤسسات وهذا طبعا بعد االتفاق على كل  

  الشروط المنصوص علیها في قانون محافظ الحسابات
 ظام الرقابة الداخلیةالمطلب الثاني: فحص وتقییم ن

، قمنا بفحص نظام الرقابة الداخلي وكذا 31/12/2012في إطار مهمة محافظة الحسابات للسنة الختامیة ل 
االجراءات المحاسبیة وهذا لضمان شرعیة وصدق الحسابات المنجزة بالتنظیم المحاسبي واإلداري الحالي 

 ، EMBAG-SPAوالساري المفعول على مستوى مؤسسة 
الفحص الذي تم إجراؤه لمعرفة مواصفات الرقابة الداخلیة وفحص عمل اإلجراءات والتأكد من تطبیقها 

 الصحیح وبصفة دائمة.
 الفحوصات المنجزة تبین لنا ما یلي: 

 الفرع األول: تشخیص التنظیم المحاسبي
نظام الرقابة الداخلیة ، أجري على تقییم التنظیم المحاسبي وفعالیة EMBAG-SPAفي المؤسسة  مراجعةال

 ومصداقیة الحسابات، الهدف النهائي كان من أجل تقدیم رأي مدعم على نوعیة القوائم المالیة.
 الفرع الثاني: نقاط الضعف األساسیة التي تم كشفها

 غیاب خلیة مكلفة بحساب التكالیف. .1
 لى مستوى المحاسبة.ضعف في مراقبة القیود المحاسبیة التي تعود إلى قلة وجود أفراد مؤهلین ع .2
 ضعف التنسیق بین مختلف الهیئات العملیة  .3

 الفرع الثالث: توجیهات حول التنظیم المحاسبي
، DFCنجاعة دائرة المحاسبة والمالیة ونوعیة األعمال المنجزة یتوقف على الصرامة واالشراف من طرف 

 والتي نوصي بضرورة إنجاز ما یلي:
 لیات والقیود المحاسبیة.المراقبة المنتظمة والدائمة للعم .1
 تكوین المحاسبین. .2
 تحسین التنظیم الداخلي. .3

تحدید الوظائف لكل موظف على مستوى دائرة المحاسبة بشكل یسمح بتحقیق الفعالیة، ومن األفضل تحدید 
لكل شخص محاسبي أو مالي دوره وكذا المهام الواجب إنجازها ضمن التنظیم مع توضیح حدود مسؤولیاته وكذا 

  الوثائق الواجب إنتاجها.
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 Le respect des formes l’égales et réglementairesالفرع الرابع: احترام األحكام القانونیة والتنظیمیة: 
 وضعیة احترام األحكام القانونیة والتنظیمیة تقدم كالتالي:

 یوضح األحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بها :15الجدول رقم

 التعلیق النصوص التعیین
ممضى ومؤشر علیه یوم  من القانون التجاري 09المادة  الیومیة العامة

30/09/2000 
ممضى ومؤشر علیه یوم  من القانون التجاري 10المادة  دفتر األجر

30/09/2000. 
ل  98/98المرسوم التنفیذي  دفتر األجر

06/03/1999 
ممضى ومؤشر علیه یوم 

 مسك منتظم. 05/01/2009
ل  98/98المرسوم التنفیذي  األفرادسجل 

06/03/1999. 
ممضى ومؤشر علیه یوم 

 مسك منتظم. 04/07/2006
ل  98/98المرسوم التنفیذي  سجل النظافة، األمن وطب العمل

06/03/1999. 
ممضى ومؤشر علیه یوم 

 مسك منتظم. 08/03/1997
سجل الفحوصات التقنیة للتجهیزات 

 واآلالت الصناعیة 
ل  90/03من القانون  08المادة 

06/02/1991. 
ممضى ومؤشر علیه یوم 

 مسك منتظم. 31/05/2005
ل  90/03من القانون  08المادة  سجل اشعارات التنفیذ

06/02/1991. 
ممضى ومؤشر علیه یوم 

 مسك منتظم. 10/04/2007
  

  رشیفالفرع الخامس: حفظ األ 
األحكام القانونیة والتنظیمیة التي تصنف شروط محكمة لمسك المحاسبة من أجل أن یبقى ذا قیمة مدعمة 

 ویعتمد علیها كأداة دعم ووسیلة إثبات 
بأن تقوم بطبع كل القوائم الشاملة (دفتر األستاذ، الیومیات المساعدة...)  EMBAG-SPAیوصى مؤسسة 

  وهذا حفاظا على ضیاعها. CDیة والتي یجب االحتفاظ بها ضمن حوامل أل
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  حث الثالث: فحص الحسابات واعدا التقریربالم
   المطلب األول: فحص الحسابات

المتعلقة بالسنة المختتمة  EMBAG-SPAلقد قمنا بفحص الحسابات السنویة للمؤسسة االقتصادیة العمومیة 
توجد في  )SCFحیث القوائم المالیة معدة حسب التشریع الساري للنظام المحاسبي المالي ( 31/12/2013في 

 المالحق لهذا التقریر العام.
 الفرع األول: فحص جمیع الوثائق خاصة

إلى  المیزانیة في نسختها النهائیة حیث أن المجامیع الصافیة لألصول والخصوم وصلت
 دج. 18213513.92دج مع نتیجة ربح مقدرة ب:  2803064478.90

 الملحقات بالمیزانیة. .1
 میزان المراجعة بعد الجرد. .2
 جرد التثبیتات والمخزونات. .3

 الفرع الثاني: جرد التثبیتات والمخزونات
والمخزونات تم إنجازه من طرف أفراد المؤسسة وفي هذا اإلطار تم إنشاء لجنة  الجرد المادي للتثبیتات

 .12/12/2013لیوم  2013/م ع/362مركزیة للجرد مكلفة بمتابعة الملف وتم تصنیفها بقرار رقم: 

 أصول –أوال: حسابات المیزانیة 
 أصول غیر جاریة .1

 التثبیتات المعنویة:  .أ
إلى مبلغ إجمالي  31/12/2013وصل في  EMBAG-SPAلمؤسسة هذا البند من التثبیتات المعنویة ل

  دج ویحلل كما یلي:  796313.00خام مقدر ب: 

 یوضح القیم الصافیة للتثبیتات المعنویة :16الجدول رقم 

رصید إلى  التعیین رقم الحساب
31/12/2013 

رصید إلى 
31/12/2012 

 التغیر

 -  796313.00 796313.00 تثبیتات معنویة 20
 -  796313.00 796313.00 المجامیع 

 126990.00 228353.00 355343.00 االهتالكات 28
القیمة المحاسبیة  

 VNCالصافیة 
440970.00 567960.00  -126990.00 
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 .2012فیما یتعلق بهذا البند ال نالحظ أي تغییر بالنسبة للسنة السابقة  التطورات:
 التثبیتات العینیة:  .ب

بمبلغ إجمالي:  31/12/2013قدر في  EMBAG-SPAالمادیة لمؤسسة  بند التثبیتات
 كما یلي:  دج ویحلل 2216834210.95

 یوضح القیم الصافیة للتثبیتات المادیة :17الجدول رقم 

رصید إلى  تعیین رقم الحساب
31/12/2013 

رصید إلى 
31/12/2012 

 التغیر

211  
213 
215/218 

 
24 

  أراضي 
 مباني 
عینیة  تثبیتات
 أخرى

 
تثبیتات عینیة 

 أخرى خارج الخدمة
 

1305326411.50  
511388242.50 
391021842.71 

 
9097714.24 

1305326411.50  
511388242.50 
379534411.42 

 
9097714.24 

  
 

11487431.29 

 11487431.29 2205346779.66 2216834210.95 المبلغ اإلجمالي 
 32623683.79 702108612.88 734732296.67 االهتالكات 28
القیمة المحاسبیة  

 VNCالصافیة 
1482101914.28 1503238166.78 -

21136252.50 
  

هذا البند یشكل الذمة المالیة للمؤسسة والتي تتشكل أساسا من األراضي بعد إعادة تقییمها الذي تم  التطورات:
 وكذلك تجهیزات اإلنتاج. 2007سنة في 

 الفحوصات المنجزة على التثبیتات العینیة -

 الفحوصات التي تم إجراؤها تهدف إلى ما یلي: 
  فحص المقتنیات أو المكتسبات التي تمت خالل السنة والتي كانت محور تدخالتنا على أساس

 الفواتیر.
 .فحص إجراءات الجرد 



 - EMBAG -دراسة حالة شركة التوضیب وفنون الطباعة                     الفصل الثالث:
 

87 
 

 .مقاربة الجرد المادي مع الجرد المحاسبي 
 .فحص طریقة تقییم الجرد 
 .فحص ملف التثبیتات 
مقارنة بالسنة السابقة  دج 11487431.29نالحظ تطور موجب للتثبیتات المادیة بمبلغ إجمالي:  التطورات:

 ویفسر بالمكتسبات الجدیدة التالیة: 2012
  دج  11095174.02قطع غیار بمبلغ 

  :دج 31000.00معدات الغسیل والمعالجة بمبلغ 

  :دج 76923.08تركیب التدفئة بمبلغ 

  :دج 249300.00تجهیزات مكتب بمبلغ 

  :دج 14500.00معدات وأثاث منزلي بمبلغ 

  :20534.19معدات اجتماعیة أخرى بمبلغ 

 دج. 11487431.29المجموع: 
 التثبیتات قید اإلنجاز:  .ج

دج ویحلل  693000.00 31/12/2012في  EMBAG-SPAوصل المبلغ اإلجمالي لهذا البند لمؤسسة 
  كما یلي: 

 المبالغ اإلجمالیة للتثبیتات قید اإلنجاز :18الجدول رقم 

رصید إلى  التعیین رقم الحساب
31/12/2013 

رصید إلى 
31/12/2012 

 التغیر

 -  693000.00 693000.00 تثبیتات قید اإلنجاز 232
 - 693000.00 693000.00 المبالغ اإلجمالیة 

 .2012ال نالحظ أي تغیر مقارنة بسنة النشاط 

 التثبیتات المالیة:  .د

دج  22136375.34إلى  31/12/2013وصل في  EMBAG-SPAإن مبلغ التثبیتات المالیة لمؤسسة 
  ویحلل كما یلي: 
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 : القیم المحاسبیة الصافیة للتثبیتات المالیة19الجدول رقم 

رقم 
 الحساب

رصید إلى  التعیین 
31/12/2013 

رصید إلى 
31/12/2012 

 التغیر

274  
133 

سلفیات على عقود حقوق 
  تمویل

الضرائب المؤجلة على 
 األصول

5847160.00  
16289215.34 

5153043.00  
16176862.30 

694117.00  
112353.04 

 806470.04 21329905.30 22136375.34 المبالغ اإلجمالیة  
 -  146520.00 146520.00 المؤونات 297

القیمة المحاسبیة الصافیة  
VNC 

21989855.34 21183385.30 806470.04 

 التطورات: 

  التمویل:  القروض الخاصة بعقد إیجار                                             
 دج 5847160.00

 هذا المبلغ یمثل القروض الممنوحة للعمال خالل سنوات سابقة وال یستدعي أي مالحظة من طرفنا.

  األصول:  الضرائب المؤجلة على             
 دج 16289215.34       

 هذا الرصید یمثل مبالغ الضرائب المؤجلة على األصول التي تم تثبیتها خالل السنوات األخیرة ویفسر كما یلي: 
                                                                   االفتتاحیة:   -

 دج. 16176862.30
                                                 :   2013التعدیل من ضریبة سنة  -

 دج. 112353.04
 الجرد المادي للتثبیتات:  .ه

من طرف  31/12/2013تم إنجازه إلى  EMBAG-SPAالجرد المادي للتثبیتات على مستوى مؤسسة 
تحت إشراف  18/11/2013یوم  2013/م ع /308فرق حساب الجرد التي تم تصنیفها وفقا للقرار رقم 

 مدیریة المركزیة للجرد. وبعد المقاربة بین الجرد المادي والجرد المحاسبي لم یتم العثور على أي فارقال
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 االهتالكات:   .و
الفحوصات التي تم إجراؤها على طریقة حساب االهتالك لم تكشف على اي مخالفة؛ المؤسسة تتبع طریقة 

 علیها مهنیا. االهتالك الخطي في حساب المخصصات وتطبق المعدالت المتعارف
 أصول جاریة: .2

 حدد في EMBAG-SPAإن قسم المخزونات والمنتجات قید اإلنجاز لمؤسسة المخزونات:   .أ
 دج ویفسر كما یلي: 520899967.76بمبلغ إجمالي  31/12/2013

 : القیم المحاسبیة الصافیة للمخزونات20الجدول رقم 

رقم 
 الحساب

رصید إلى  التعیین
31/12/2013 

رصید إلى 
31/12/2012 

 التغیر

31  
32 
33 
35 
37 

  مواد أولیة
 تموینات أخرى

 منتجات قید اإلنجاز
 منتجات منتهیة

 مخزونات لدى الغیر

220628322.84  
117524883.17 

7057768.74 
114688158.66 
61000834.35 

234722766.63  
122618916.46 

 - 
30600555.62 

799500.00 

14094433.79 -   
5094033.79- 
7057768.74 

84087603.04 
60201334.35 

 132158229.05 388741738.71 520899967.76 المبالغ اإلجمالیة 
 -1604857.63 12476824.14 10871966.51 المؤونات 39
 133763086.68 376264914.57 510028001.25 القیمة المحاسبیة الصافیة 
 

 إجراؤها: تم الفحوصات التي 
 إجراؤها على هذا القسم تضمنت األهداف الرئیسیة التالیة: تم إن الفحوصات التي

 فحص إجراءات القیام بالجرد -
 مقاربة الجرد المادي مع الجرد المحاسبي. -
 فحص طریقة القیام بالجرد. -
 فحص شرعیة وصدق ومستوى المؤونات المكونة. -
 :تطورات قسم المخزونات 

هذه  2012دج مقارنة بالسنة الماضیة  132158229.05تم تسجیل ارتفاع زیادة في المخزونات ب: 
 الزیادة أساسا بالمنتجات تامة الصنع والمخزونات لدى الغیر.
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دج هذه المشتریات تمت حسب القواعد  778340300.00قدرت بمبلغ  2012مشتریات سنة 
 واالجراءات الموجودة بالمؤسسة.

 :حركة المخزونات 
 المؤسسة تطبق طریقة الجرد الدائم -
التسجیل المحاسبي للمدخالت یتم على أساس حزمة تظم الفواتیر المبررة بوصوالت تسلیم ووصل  -

 طلبیات.
االستهالكات یتم تسجیلها على أساس وصوالت االستهالك التي ترسلها مصلحة تسییر  -

 المخزونات.
 تقییم المخزونات یتم حسب الطرق التالیة:

  على أساس تكلفة الشراء والتي تتكون من سعر الشراء دخول السلع والمواد األولیة یتم تقییمها
 والتكالیف الملحقة.

 .تقیم االستهالكات بالتكلفة السوطیة المرجحة 
 .یتم تحدید الفضالت والمهمالت بتكلفة اإلنتاج في نهایة السنة 
  الغیرمخزونات لدى  37حساب  :                     

 دج 61000834.35         
 .2014یتمثل هذا المخزون في استیراد الورق ومواد التشحیم والتي تمت تسویتها في جانفي 

 :الجرد المادي للمخزونات 
من طرف فرق للحساب تم تعیینها في  31/12/2013تم إجراء الجرد المادي للمخزونات إلى 

 وفقا لمحضر اجتماع لجنة رقابة وتلخیص الجرد. 17/12/2013
دج، هذا الفارق  28318.69بة الجرد المادي مع الجرد الحاسبي فارق سلبي یقدر: نتج عن عملیة مقار 

كیس. هذا األخیر لم تتم تسویته في  26100یخص المنتجات النهائیة من األكیاس متوسطة الحجم المقدرة ب: 
 .2013الدفاتر المحاسبیة للمؤسسة في سنة 

  المؤونات:                                39حساب                               
 دج 10871966.51

دج ویخص مخزونات میتة  10871966.15بقیمة  2013انخفاض في المخزون تم إعداده خالل سنة 
 .%100(قطع غیار ولوازم أخرى مستهلكة)، هذا االنخفاض قدر ب: 

 .26/12/2013هذه المؤونة تم تشكیلها طبقا لقرار مجلس اإلدارة في: 
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 الزبائن والحسابات الملحقة:  .ب
إلى مبلغ إجمالي قدر  31/12/2013بلغ في  EMBAG-SPAإن بند الزبائن والحسابات الملحقة لمؤسسة 

 دج ویحلل كما یلي:  411364170.74ب: 

 القیم المحاسبیة الصافیة للزبائن والحسابات الملحقة :21الجدول رقم

رصید إلى  التعیین رقم الحساب
31/12/2013 

رصید إلى 
31/12/2012 

 التغیر

411  
409/42/44/45 
44 

  الزبائن
 مدینون آخرون

 ضرائب ومحقاتها

268324361.73  
94693572.44 
48346236.57 

192821650.48  
92831681.38 
34953697.08 

75502711.25  
1861891.06 

13392539.49 
 90757141.80 320607028.94 411364170.74 المجامیع 

 -7234419.81 24955833.38 17721414.07 المؤونات 39
القیمة المحاسبیة  

 الصافیة
393642756.67 295651195.06 97991561.61 

الفحوصات التي تم إجراؤها على قسم الزبائن والحسابات الملحقة سمحت بالتأكد من أن تحلیل الحسابات قد تم 
 .31/12/2013إلى غایة 

 االختبارات التي تمت على مستوى هذا البند كان هدفها: 

 فحص األحداث األساسیة التي تمت خالل السنة. -
 فحص مبدأ استقاللیة السنوات. -
 مقاربة السندات المبررة مع التقییدات المحاسبیة. -
 مراقبة المقاربة البنكیة. -
 المكونة ومطابقتها لمختلف محاضر االجتماع. تقییم الشرعیة ومستوي المؤونات -
 تعلیقات على حسابات الزبائن والحسابات الملحقة -
  الزبائن:                                                              411حساب

 دج 268324361.73

ائن مختلفة دج وهي تمثل دیون على زب 268324361.73قدرت ب:  31/12/2013دیون الزبائن بتاریخ 
 هي كالتالي:
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 دج 36668047.52                               خاص:  قطاع  -

 دج 155417295.93                            وطنیة:  مؤسسات  -

 دج 67341460.78                            التابعة:  الشركات  -

 دج 8897557.5 انات:                        خصومات الضم -

میزان الحقوق تم إعداده حسب فترة االستحقاق، هذه الحقوق كانت في بدایة السنة بمبلغ: 
 دج مقارنة بالسنة السابقة. 75502711.25دج، وقد عرفت ارتفاعا ب:  192821650.48

  مؤونات على الحقوق:                                                 49حساب
 دج. 17721414.07

دج، هذه المؤونة مفصلة كما  17721414.07بمبلغ  2013یل مؤونة على الحقوق خالل سنة لقد تم تشك
 یلي:

 دج. 17719414.07                                                     مؤونة الزبائن:    -

           :دج. 8533657.75                                  زبائن القطاع العام 

 دج. 9185756.32                                طاع الخاص:         زبائن الق 

 دج.2000.00                                   ى مدینة:       مؤونة حسابات أخر  -

                                       :دج. 2000.00دیون مقدمة على األجور 

 .26/12/2013اإلدارة في: هذه المؤونة تم تشكیلها طبقا لقرار مجلس 

  دج. 94693572.44                  مدینون أخرون:            409/42/44/45حساب 
 هذا الحساب بحلل كما یلي:

 دج. 7108162.70                             صندوق العمل االجتماعي:              -
 .2013هذا المبلغ یبین دین للعمل االجتماعي لسنة 

 دج. 5569427.68                     ات مدفوعة:              ن أخرون تسبیقموردو  -
 كانت التسبیقات للموردین على النحو التالي:
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            :دج. 2912572.46                                   باربیرس روزا 
                                 :دج. 2656855.22            تسبیقات أخرى 

 دج. 619200.00                                         تسبیقات للعمال:           -
 دج. 1156275.23                                               مستحقات الدولة:    -

 لألفراد الذین تم توجیههم للمؤسسة. ANEMیتعلق األمر بدفع أجور لحساب 
 دج. 80240506.83                                   تسبیقات مقدمة للفروع:        -

دج هي مبررة ومدعمة بحاالت المقاربة  80240506.00هذه التسبیقات المقدمة للفروع المقدرة بمبلغ 
 الممضاة من طرف الشركاء.

  دج. 48346236.57                   ب والحسابات الملحقة:        الضرائ 44حساب 
 هذا الحساب یحلل كما یلي:

 .دج IBS                         7239872.03 ق على الضریبة على أرباح الشركاتتسبی -

 دج. TVA:                                      11778777.78الرسم على القیمة المضافة -
 دج. TVA                      29327586.76   تسبیقات على الرسم على القیمة المضافة -

 .2013لشهر دیسمبر  G50مطابقة للتصریح  TVAرصید حسابات 
  :متاحات وما یماثلها 

 393812638.36مبلغ  31/12/2013بلغ إلى غایة  EMBAG-SPAبند المتاحات وما یماثلها لمؤسسة 
 دج. ویحلل كما یلي: 

 دج. 47549265.69                                             حساب االستغالل:    -
 دج. 7461998.49   ):                                            1حساب العملة ( -
 دج. 452057.32   ):                                             2حساب العملة( -
 دج. 180167.81                                    الصندوق:                    -
 دج. 33014149.05صكوك مدفوعة للقبض:                                           -
 دج. 55155000.00                                  اعتمادات:                      -
 دج. 25000000.00                                   توظیف:                       -

، حالة المقاربة هذه مبررة بشهادة الرصید 31/12/2013تم إجراء عملیة المقاربة لحسابات البنك إلى غایة 
 بالبنك وال تحوي أي عملیات مغفلة.
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الرصید الذي تم إظهاره بالنسبة للصندوق الرئیسي للمؤسسة مدعم بواسطة محضر جرد الصندوق ل: 
31/12/2013. 
 

 حسابات الخصومثانیا: 
 رؤوس األموال الخاصة: .1

إلى مبلغ:  31/12/2013في  EMBAG-SPAبلغت رؤوس األموال الخاصة لمؤسسة 
 دج. وتحلل كما یلي: 2668329325.63

 حساب رؤوس األموال الخاصة :22الجدول رقم 

رقم 
 الحساب

رصید إلى  التعیین
31/12/2013 

رصید إلى 
31/12/2012 

 التغیر

101  
103 
105 
12 

111 

  رأس المال الصادر
 العالوات واالحتیاطات

 فارق إعادة التقییم
 النتیجة الصافیة

 الترحیل من جدید
 

2548530000.00  
79537930.69 

6411.50 
18213513.92 
13502043.85 - 

2548530000.00  
134299493.26 

6411.50 
54783249.11 
57500725.03 - 

 -  
54751562.56 - 

 - 
39569735.19 - 
43998681.18 

 - 50332616.57 2777790596.71 2668785812.26 المجامیع 
 

  دج. 2584530000.00                                    رأس المال الصادر:    101حساب 
 . GIPECهذا المبلغ یمثل رأس مال المؤسسة المملوك للمجمع 

  دج. 79537930.69                              وات واالحتیاطات:      العال  103حساب 
 العادیة بتاریخللجمعیة العامة  02 لالئحة رقمهذا الرصید یمثل تخصیص االحتیاطات وهذا طبقا 

02/04/2013. 
  دج. 6411.50                           فارف إعادة التقییم:             105حساب 

 یم الذي تم خالل السنوات السابقة.هذا الرصید یمثل فارق إعادة التقی
  دج. 18213513.92                                        النتیجة الصافیة:    12حساب 

 .2013هذا المبلغ یمثل نتیجة الربح لسنة 
  دج. 13502034.85                         جدید:                  الترحیل من 11حساب 
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من الربح وأیضا عقوبة التأخیر المقدرة ب:  %30تعدیل الضریبة المتعلقة بإعادة استثمار هذا الرصید یمثل 
25%.  
 الخصوم غیر الجاریة:  .2

بمبلغ:  31/12/2013حدد إلى غایة  EMBAG-SPAإن مبلغ الخصوم غیر الجاریة لمؤسسة 
 دج، ویحلل كما یلي: 23740141.29

 قیم الخصوم الغیر الجاریة :23الجدول رقم 

رقم 
 الحساب

رصید إلى  التعیین
31/12/2013 

رصید إلى 
31/12/2012 

 التغیر

134  
15 

  ضرائب مؤجلة ومؤونات
 مؤونات ومنتجات مقیدة سلفا

 -  
23182167.34 

 -  
23773499.21 

 -  
591331.78 - 

 -591331.78 23773499.21 23182167.34 المجامیع 
 

 أساسا ما یلي:أهداف إجراء اختبارات على مستوى هذا البند تضمنت 
فحص جمیع الدیون المعبرة الموجودة أو الجاریة إلى غایة تاریخ اختتام السنة، هل هي مقدمة  -

 بشكل صحیح في القوائم المالیة وبمبالغ صحیحة.
 فحص التصنیف والمبررات األساسیة للدیون المسجلة خالل السنة. -
 فحص استقاللیة السنوات. -
 إجراء رقابة على تحلیل الحسابات. -

تمثل التزامات المؤسسة خصوصا نحو موردو المخزونات،  2013دیسمبر  31إلى  EMBAGإن دیون فرع 
 المؤسسات المالیة، موردو الخدمات.

  دج 23182167.43                    جات مقیدة سلفا:             مؤونات ومنت 15حساب 
 هذا الحساب یحلل كما یلي: 

 دج 23773499.22                                                        رصید أول السنة:      
 دج - 591331.78                                            :           2013تعدیالت سنة    
 الخصوم الجاریة:  .3

بمبلغ:  31/12/2013حدد إلى غایة  EMBAG-SPAبند الخصوم الجاریة لمؤسسة 
  دج، ویحلل كما یلي: 110973422.10
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 قیم الخصوم الجاریة :24الجدول رقم

رقم 
 الحساب

رصید إلى  التعیین
31/12/2013 

رصید إلى 
31/12/2012 

 التغیر

40  
44 
إلى  45
48 

  موردون وحسابات ملحقة
 ضرائب

 دیون أخرى

88657544.20  
6452798.53 

15863079.37 

23313960.28  
15134338.74 

30041157.64 

65343583.92  
8681540.21- 

 
14178078.27 - 

 42483965.44 68489456.66 110973422.10 المجامیع 
 

  دج.88657544.20                       وردین والحسابات الملحقة:     الم 40حساب 
 هذا الرصید یمثل دیون الوردین المحلیین وهي بالتفصیل كالتالي: 

 دج.81302862.41                 والخدمات:           موردو المخزونات  -
 دج.153480.48                        ثبیتات:                موردو الت -
 دج. 7217201.31                              تیر لم تصل:           فوا -

  دج.6452798.53                                         ضرائب:        44حساب 
 .2013لشهر دیسمبر  TAPهذا الرصید مكون من مبلغ الرسم على النشاط المهني 

  دج.15863079.37            دین أخرى:                42/43/45/46/48حساب 
 كما یلي:هذا الرصید یحلل 

 دج. 91933.00                                  مساهمة األجراء في النتیجة: -
 دج. 31575.00                                        مستحقات الموظفین:  -
 دج. 1164327.51                              الضریبة على الدخل اإلجمالي:  -
  دج.1151792.30                                          دیون على الفروع:  -

 ثالثا: حسابات النتائج
 :النواتج .1

دج. حیث شهدت انخفاضا بقیمة  1122111677.69بمبلغ:  2013قدرت النواتج لسنة 
، ویعود هذا االنخفاض أساسا إلى االنخفاض في 2012دج مقارنة بما هو مسجل بسنة  208930462.46

  دج. 259592743.27بمبلغ: رقم األعمال 
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 الطباعة التوضیب وفنون: حسابات النتائج لمؤسسة 25جدول رقم 

رقم 
 الحساب

رصید إلى  التعیین
31/12/2013 

رصید إلى 
31/12/2012 

 التغیر

70  
72 
75  
  

78  
  

76  

 

  رقم األعمال
 اتجالتغیر في المنتو 

 ةالمخزن
  خرى العملیاتیة األمنتجات ال
  

عن خسائر  االسترجاعات
  القیمة والتموینات

 منتجات مالیة

985586076.40  
91145371.78  

531753.78  

83719489.79  

6128985.94 

1245178819.67  
555867.70 

4499489.50  

77643687.06  

3164276.22 

259592743.27 -  
90589504.08 
3967735.72-  

38924197.27 -  

2964709.72 

 - 208930462.46 1331042140.15 1122111677.69 المجامیع 
  

 األعباء: .2

  2012دج مقابل ما هو مسجل في سنة  1103898163.77بمبلغ:  2013قدرت األعباء لسنة 
دج. ویعود هذا االنخفاض  172360727.27دج، حیث شهدت انخفاضا بقیمة  1276258891.04بمبلغ: 

  دج. 121214823.78أساسا إلى انخفاض المشتریات المستهلكة بقیمة: 
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 الطباعة التوضیب وفنون: حسابات األعباء لمؤسسة 26جدول رقم 

رقم 
  الحساب

رصید إلى   التعیین
31/12/2013  

رصید إلى 
31/12/2012  

  التغیر

60+61  
62  
63  
64  
65  
68  
  

66  
695  

  مشتریات مستهلكة
  خدمات خارجیة
  أعباء العاملین
  ضرائب ورسوم

األعباء العملیاتیة 
  األخرى

المخصصات 
لالهتالكات المؤونات 

  وخسائر القیمة
  أعباء مالیة

الضرائب على األرباح 
المبنیة على نتائج 

  األنشطة
  

773795155.60  
42328160.48  

199455424.82  
13833480.05  
1719573.87  

61215064.36  
7004487.52  
4659170.11  
112353.04 -  

895009979.38  
70434922.19  

210306027.12  
19078814.65  
2577816.74  

59869948.26  
4232481.54  

13436013.74  
1312887.42  

121214823.78 -  
28106761.71 -  
10850602.30 -  
5245334.60-  
858242.87 -  

1345116.10  
2772005.98  
8776843.63-  
1425240.46  

172360727.27  1276258891.04  1103898163.77  المجامیع  
-  

  

 الرأي والتقاریر الخاصة: تقریر نيالمطلب الثا
 الفرع األول: تقریر الرأي "المصادقة"

 إلى السادة:
تنفیذا للعهدة التي أوكلت لنا من طرف جمعیتكم العامة، لنا الشرف أن نقدم لكم تقریر المصادقة المتعلق 

 ذات األسهم. EMBAGللمؤسسة االقتصادیة العمومیة  31/12/2013بالسنة الختامیة ل
 ضمن الشروط المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول وحسب معاییر وقواعد المهنة.رقابتنا تمت 

هذه الرقابة تضمنت استعمال معاییر السلوك وادأب المهنة التي تسمح بالحصول على ضمانات الحسابات 
 السنویة ال تحتوي على أي مخالفة معتبرة.
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الواردة في الحسابات السنویة وكذا تقییم المبادئ تضمنت فحص جمیع العناصر الدالة والمبررة للمعطیات 
 المحاسبیة المطبقة.

 EMBAG _SPAمعاییر وقواعد المهنة التي تم التقید بها لفحص الحسابات للمؤسسة االقتصادیة العمومیة 
سمحت بتقدیم مالحظات بشكل مفصل تضمنها القسم التقني الملحق بهذا التقریر  31/12/2013المتوقفة في

 ظ الحسابات.لمحاف
تسجیل واهتالك) (معالجة إمكانیة تطبیق طریقة  لهاخارجیة الخبرة ال بأن تجدر اإلشارة اخرى من جهة

إذا كانت مدة  )APPROCHE PAR COMPOSANTلو كنات عناصر منفصلة ( األصل كمامكونات 
من النظام المحاسبي  121/4انتفاعها مختلفة أو إذا كانت توفر منافع اقتصادیة حسب وتیرة مختلفة المادة 

لمجلس اإلدارة وفقا  02المالي] على مستوى المؤسسة قد تم إسنادها إلى مكتب خبرة وهذا طبقا لالئحة رقم 
 . 20/12/2013لمحضر االجتماع بتاریخ 

، غیر 31/12/2013لمقترحة من طرف الخبرة تم تجسیدها في میزانیة المؤسسة الختامیة لكل التسویات ا
 أن رأي الجمعیة العامة یوصي به.   

 الفرع الثاني: رأي حول الحسابات
مع األخذ بعین االعتبار للتحفظات المتعلقة بالمالحظات المقدمة في التعلیق على الحسابات وباألخذ بعین 

ات ومعاییر المهنة التي تم االلتزام بها وتنفیذها حسب ما تقتضیه أخالقیات المهنة، في تقدیرنا االعتبار ألخالقی
نشهد أن الحسابات السنویة كما هي مقدمة في التقریر االتي أنها صادقة وشرعیة وتعبر عن صورة صادقة 

 .2013سنة للنتیجة وعملیات السنة الماضیة، وكذا الوضعیة المالیة والذمة لشركتكم لنهایة
 الفرع الثالث: راي حول تقریر التسییر السنوي

المعدل والمتمم لالئحة  1993أفریل 25ل  08- 93للمرسوم التشریعي رقم  715BIS 4طبقا ألحكام المادة 
المتضمنة القانون التجاري، قمنا بإجراء فحص على مدى صحة المعلومات  1975سبتمبر26 ل 59- 75

شركة التوضیب وفنون الطباعة في تقریر التسییر السنوي لمجلس اإلدارة  لمؤسسةالفرع المقدمة حول حسابات 
 .2013للسنة المالیة 

لیس لنا أي مالحظات نقدمها حول الصدق واالنسجام للمعلومات المقدمة مع تلك الواردة في القوائم المالیة 
 .31/12/2013ل والمحاسبیة الختامیة 

 یاتالفرع الرابع: تقریر خاص باالتفاق
 الشركة واحدالمتعلق بالقانون التجاري بأن كل اتفاقیة بین  93/08من المرسوم التشریعي رقم  628المادة 

إداریها سواء مباشرة أو غیر مباشرة البد أن تخضع لترخیص المسبق لمجلس اإلدارة وٕاال كانت الغیة ونفس 
یها ومالكها، مشارك، مسیر إداري أو مدیر الشركة ومؤسسة أخرى أو أحد إدار  الشيء بالنسبة لالتفاقیات بین

 المؤسسة.
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 تطبیقا لهذه األحكام لم یتم إشعارنا بأي اتفاق تم في هذا اإلطار حسب المادة
 نتیجة المؤسسة خالل السنوات الخمسة األخیرة:

سبتمبر  26ل  75/57المعدلة والمكملة لالئحة رقم  1993أفریل 25ل  93/08للمرسوم رقم  678/6المادة 
 المتضمنة القانون التجاري  1975

تتضمن موافقات الجمعیة العامة العادیة من طرف محافظ الحسابات في تقدیر خاص بنتائج الخمسة سنوات 
 األخیرة

 خمسة سنوات األخیرة لمؤسسة التوضیب وفنون الطباعة : نتائج27الجدول رقم 

 خسارة ربح السنة
  2009سنة 
 2010سنة
 2011سنة
 2012سنة
 2013سنة

90778670.45  
76539563.81 

136306528.78 
9155529.48 

547832249.11 

 

 

 أشخاص األحسن أجرا 5ل الفرع الخامس: المصادقة على مبالغ األجور المقدمة 

 من القانون التجاري 680/3المادة 
أشخاص  05ل EMBAGالمبلغ اإلجمالي لألجور الصافیة المدفوعة من طرف المؤسسة االقتصادیة العمومیة 

  دج 5053286.00وصلت إلى:  2013األحسن أجرا لسنة 
 هذا المبلغ موزع كالتالي:
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 أشخاص األحسن أجرا 5ل المبالغ اإلجمالیة  :28الجدول رقم 

األجر الخاضع  AV+IVP األجر القاعدي اإلسم اللقب
 للضریبة

S.S IRG NET 

  زاید 
 سایغ
 بریش
 ختال
 سالم

  مصطفى
 أحمد
 محمد

 نورالدین
 ساسي

839306.35  
780000.00 
715000.00 
715000.00 
650000.00 

151800.00  
249600.00 
252600.00 
259800.00 
252000.00 

1399394.62  
1102247.25 
1198904.63 
1215966.83 
953670.97 

123388.47  
84327.72 
93590.61 
94565.94 
69396.02 

271518.96  
220306.80 
236548.05 
238707.80 
201657.00 

1057310.91  
508333.83 
676231.71 
837768.39 
710896.66 

 

 الفرع السادس: حالة مكافآت الحضور لمجلس اإلدارة
من القانون التجاري ولوائح الجمعیة العامة للمساهمین قمت بمراجعة مكافآت  632و 611طبقا للمادة 

  2013الحضور المقدمة ألعضاء اإلدارة لسنة 

 فآت الحضور لمجلس اإلدارة االخاصة بمك المبالغ: 29الجدول رقم 

مبلغ مكافآت  عدد الحصص المؤهل اإلسم واللقب
 الحضور

IRG المبلغ الصافي 

  زاید مصطفى
 حامدي نور
 سعداوي عمر
 قسرى سعید

 قاصد
 عباس

 رمضاني

  الرئیس
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو
 عضو

05  
06 
05 
06 
02 
04 
03 

37000.00  
42000.00 
34000.00 
42000.00 
13000.00 
32000.00 
24000.00 

3700.00  
4200.00 
3400.00 
4200.00 
1300.00 
3200.00 
2400.00 

33300.00  
37800.00 
30600.00 
37800.00 
11700.00 
28800.00 
21600.00 

 201600.00 22400.00 224000.00 31  المجامیع
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 2013ل سنةحالة المهمات إلى الخارج 

 المهمات الى الخارج تكالیف: 30الجدول رقم 

مدة  المكان موضوع المهمة الوظیفة اإلسم واللقب
 المهمة

  تكلفة المهمة

حاجي 
  عزالدین

 
 رحمون عمر

رئیس 
مصلحة 
  األكیاس

رئیس خط 
 األكیاس

زیارة الصالون 
الدولي 
PLAST 

  المغرب
 

 المغرب

  أیام 04
 
 أیام 04

46809.80  
 

39189.60 
 

102717.00 

أعباء المهمة 
  یورو 430

أعباء 
 360المهمة

 یورو
 تكالیف السفر

 
 

 31/12/2013ل الفرع السابع: حساب األصل الصافي 
 من القانون التجاري 20مكرر 715المادة 

 SPA-إلى السادة أعضاء الجمعیة العامة العادیة لشركة التوضیب وقنون الطباعة
، المعدلة والمتممة لالئحة 1993أفریل 25ل  93/08للمرسوم التشریعي  20مكرر  715طبقا ألحكام المادة 

المتضمن القانون التجاري نعلمكم أن حسابات المؤسسة العمومیة االقتصادیة  1975سبتمبر  26ل  59- 75
أصل صافي موجب بمبلغ  31/12/2013في  قدمت-SPAشركة التوضیب وفنون    الطباعة 

 دج 2668785812.26
ل الختامیة  EMBAG-SPAت المقدمة في میزانیة المؤسسة هذا المبلغ تم حسابه على أساس المعطیا

 وفقا للتفصیل اآلتي: 31/12/2013
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 2013الصافي لسنة  : األصل31قم الجدول ر 

 المبلغ التعیین
  رأس المال الجماعي

 االحتیاطات
 فارق التقییم

 الترحیل من جدید
 2013ال سنةنتیجة 

2584530000.00  
79537930.69 

6411.50 
13502043.85 - 
18213513.92 

 2668785812.26 مبلغ األصل الصافي
 

 الفرع الثامن: معلومات خاص حول األسهم الضامنة وأخذ المساهمات
 من القانون التجاري 837و 619المادة 

 EMBAG-SPAإلى السادة أعضاء الجمعیة العامة العادیة للمؤسسة العمومیة االقتصادیة 
 أوال: األسهم

من القانون التجاري نعلمكم بأن الطابع العمومي لرأسمال المؤسسة العمومیة  619طبقا ألحكام المادة 
والجمعیة بین أیدي مساهم واحد نجعل من أحكام المادة غیر  SPAاالقتصادیة شركة التوضیب وفنون الطباعة 

 مطبقة
 ثانیا: الحصول على مساهمات

نون التجاري نعلمكم بأن المؤسسة العمومیة االقتصادیة شركة القا من 837و 731طبقا ألحكام المادة 
 ال تملك أي أسهم في شركات أخرى. SPAالتوضیب وفنون الطباعة 
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   خالصـــــــة
  التوضیب وفنون الطباعة ببرج بوعریریج  شركة مستوى على تمت التي التطبیقیة الدراسة خالل من        

المیزانیة، جدول  من لك تخص والتي لهذا األخیرومقارنته مع السنة السابقة  ةلسنالتقریر المالي   على وبناءا
 أن  لمراجعة الحسابات دور جوهري واساسي في التحقق من سالمة وصحة هذه القوائم ، تبین ، حساب النتیجة

 لذلك فالمراجعة تلقائیة، بصفة الختامیة المالیة القوائم في خلل إلى حتما یؤدي لها المولد النظام في خلل فأي
 التقید ظل في ،استمراریتها على والمحافظة المحاسبي المعلومات نظام تقویم خالل من الخلل اكتشافبإمكانها 
 الحقیقیة المالیة للوضعیة ممثلة تكون یةلقوائم ما بتولید األخیر هذا لیسمح علیها، المتفق التدقیق  بمعاییر

  .للمؤسسة
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