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  :تمهيد   

يف منذ ظهور أول ممارسة هلا إىل غاية اليوم،ولقد أسهمت هذه التغريات بشكل كبري  عرفت املراجعة تغريات جذرية    

احلكومية والباحثني واملفكرين،كان هلم  كانت حمل اهتمام العديد من املهنيني واملؤسسات واهليئات تطوير هذه املهنة،و

أصبح للمراجعة أمهية كربى يف الواقع .الفضل الكبري يف إعطاء املراجعة نقلة نوعية وشكلية كبرية يف مجيع جوانبها

االقتصادي،وهذا ملا ظهر من حاجات متزايدة من داخل املؤسسة ومن خارجها،فكانت هناك حاجة ملحة من داخل 

جو رقايب حيكم تسيري نشاطها بفعالية وكفاءة،تضمن به حتقيق أهدافها وحماولة التقليل أقصى ما ميكن  املؤسسة إىل تبين

  .األنشطة تمن االحنرافات اليت من املمكن أن تظهر عند ممارسا

،معطيات  كما كانت هناك حاجة لكل من له عالقة باملؤسسة مبا يضمن التعامل معها بشفافية بالغة من حيث   

  .املؤسسة واألرقام الظاهرة على قوائمها املالية

حيث  إجيابية على طريقة التعامل مع قوائمها املالية اليت يبنون عليها قرارام أثاري مؤسسة للمراجعة له أ اعتمادإن     

  .املراجعة الضامن لشرعيتها وصحة وسالمة ما يظهر على القوائم املالية النهائية

  من االجتهادات واالهتمامات مبهنة املراجعة من أجل تطويرها وحاولت تذليل مجيع الصعوبات لقد جاءت الكثري     

       اليت كانت تواجه املهنيني أثناء أدائهم لعمليات املراجعة ،كما أم قد وضعوا هلذه املهنة من املعايري اليت تعمل 

هلذه مجلة من الشروط يف الشخص املزاول تشرتط وجود  على زيادة حتكيم وترشيد هذه املهنة،فهناك من املعايري اليت

املهنة،ومنها ما جاء ليحكم الكيفية والطريقة اليت تتم به مزاولتها،وكذا أهم املواصفات والطريقة اليت يتم ا إعداد 

جلوانب العلمية أن نتناول يف هذا الفصل أهم ا ارتأيناالتقرير النهائي لعملية املراجعة ،وللوقوف على كل هذه اجلوانب 

 ،و للمراجعة بصفة عامة،حيث يتم التطرق يف املبحث األول إىل املراجعة بأبعادها التارخيية وأهم التعاريف الواردة فيها

أما يف  أما يف املبحث الثاين يتم تناول كيفية تنفيذ عملية املراجعة.ما هي األهداف واألمهية املرجوة من عملية املراجعة

  .سوف نتناول عالقة جلنة املراجعة باملراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجيةاملبحث الثالث ف
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  .المراجعةعموميات حول :األول المبحث

من حيث تنظيمها وعملها حبيث ظهر هذا ،لقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبري على األنشطة االقتصادية      

يف املؤسسة  وبالتايل مل يعد للمالك أي دخل ،خالف ما كان سابقا جليا من خالل انفصال امللكية عن التسيري على

وكذا وجهة رأس ، ،حبيث جعله ال يتطلع بشكل مباشر وكايف على واقع املؤسسة احلقيقي اتسيريها ومراقبته ناحيةمن 

يطلع  .وبني املؤسسة بينه،ومنه أصبح من الضروري وجود طرف ثالث أخر حمايد كواسطة  املساهم به يف املؤسسة املال

التالعبات  من خالهلا املتعاملني على حالة املؤسسة ويف نفس الوقت يقدم النصح لإلدارة من أجل تصحيح األخطاء و

  .وهذا عن طريق املراجعة اليت يقوم ا يف املؤسسة املعنية باالعتماد على وسائل إجراءات خاصة ،اليت قد حتدث

  :إىلويف هذا املبحث األول نتطرق 

  .التطور التارخيي للمراجعة- 1

  .التعاريف املختلفة للمراجعة- 2

  .أمهية املراجعة وأهدافها- 3

  .التطور التاريخي للمراجعة :األول المطلب

يف هذا املطلب نقوم بتقدمي حملة تارخيية للمراجعة وتطورها عرب العصور،ففي البداية مل تكن احلاجة للمراجعة أو      

على أن يتفقد أعماله بنفسه نظرا لقلة الصفقات وصغر  ذه العملية،فكان كل فرد قادر حىت أشخاص يقومون

  .العمليات التجارية

ن الدول واململكات من جهة وتطور احلياة االجتماعية واالقتصادية من جهة أخرى أدى إىل تطور إال أن تكو    

  . عة اليت تطورت هي األخرى وانتشرتاحملاسبة وازدياد حجم عملياا،فانعكس هذا مباشرة على املراج

  .ميالدية 1500الفترة من العصر القديم حتى سنة  :أوال

يف أوائل هذه الفرتة كانت احملاسبة تقتصر على سلطات الدولة واملشروعات العائلية اليت كانت تم خاصة باجلرد  

  .املخزون السلعي،حيث تكون هذه العملية متكررة عدة مرات يف الفرتة الواحدة

  .1واهلدف منها هو الوصول إىل الدقة ومنع أي تالعب أو غش بالدفاتر

                                                             

 14، ص1996إدریس عبد السالم، المراجعة معاییر و إجراءات، دار النھضة العربیة، بیروت، الطبعة الرابعة، .إشتوي -  
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رتة مبمارسة املراجعة عن طريق االستماع،أي استماع الشخص الذي يقوم ذه العملية للحسابات كما متيزت هذه الف

اليت كانت تتلى عليه،واستعمال جتربته ملعرفة مدى دقة ما كان يسمعه،فهذه العملية كان يستعملها مالك األراضي حىت 

  .يراقبوا أعمال فالحيهم

ذات األصل الالتيين للداللة عن املراجعة ومن مت اشتقاق كلمة " audire "ففي هذه الفرتة مت استعمال مصطلح

audit واليت استعماهلا ما يزال إىل يومنا هذا.  

  1850و1500الفترة ما بين  :ثانيا

لعل ما ميكن استخالصه فعال من هذه األخرية هو انفصال ملكية  ،و متيزت هذه الفرتة بالتمهيد للثورة الصناعية

  .وزيادة احلاجة للمراجعنياملؤسسة عن إدارا 

  كما مت تطبيق واستعمال نظرية القيد املزدوج يف النظام احملاسيب حىت ولو مل تكن بصورة متطورة كما هو مستعمل حاليا

  .1وظهور نوع من الرقابة الداخلية على املشاريع

  .1905و1850الفترة ما بين  :ثالثا

الفرتة خاصة بعد انطالق الثورة الصناعية يف اململكة املتحدة ه هذه النمو االقتصادي الكبري الذي شهدتإن    

واالنفصال التام والنهائي بني امللكية واإلدارة وظهور احلاجة ملالكي املؤسسات واملشاريع ملن حيافظ على أمواهلم خاصة 

جعة شركات الذي أقر بضرورة استعمال مراجعي احلسابات ملرا 1962بعد ظهور قانون الشركات الربيطاين سنة 

  .املسامهة

فبعد كل هذه التطورات أصبح اال مفتوحا للمراجعة حىت تربز كمهنة ونشاط مهم ال يستهان به خاصة بعد تدعيمها 

  .بقوانني

  :2أما بالنسبة ألهداف املراجعة يف اية هذه الفرتة فيمكن اختصارها يف النقاط التالية

  .احملاسبيةاكتشاف الغش والتالعب بالدفاتر والسجالت -

  .اكتشاف األخطاء الفنية واألخطاء املتعلقة بتطبيق املبادئ احملاسبية-

  

  

                                                             

.01،ص  1999القاضي حسین،دحدوح حسین،أساسیات التدقیق في ظل المعاییر األمریكیة و الدولیة ،مؤسسة الوراق ،عمان ، -
1
  

.02ه ،ص إشتوي إدریس عبد السالم ،مرجع سبق ذكر -
2
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  .إلى يومنا 1905الفترة ما بين : رابعا 

هو ظهور الشركات الكربى واالعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية من طرف ما ميكن مالحظته يف هذه الفرتة       

أي استخدام أسلوب العينات  االختياريةاملراجع اعتمادا كبريا يف عملية املراجعة،وكذلك االعتماد على املراجعة 

  .اإلحصائية يف املراجعة

يد حول القوائم املالية ومدى سالمتها يف متثيل كما أصبح اهلدف األساسي للمراجعة هو إبداء الرأي الفين واحملا   

  .املركز املايل للمؤسسة والنتائج املسجلة

  .كما نالحظ انتشار استعمال املراجعة يف مجيع أحناء العامل وعلى مجيع املستويات

  .التعاريف المختلفة للمراجعة :المطلب الثاني

  :ت للمراجعة واليت هيسنحاول يف هذا املطلب تقدمي أهم التعاريف اليت قدم    

لكن .دراسته  معىن كلمة املراجعة لغويا هو التأكد من صحة أي عمل من األعمال بفحصه وإعادة:التعريف األول

ة واملالية يسمى عادة باسم املراجعة،يف هذه احلالة تكتسب هذه الكلمة معىن خاص هناك فرع من فروع دراسات احملاسب

  .1مراجعة احلسابات والفن الذي تستخدمه يف أداء مهمتها وهي.ذا االسمهو الداللة على املهنة املسماة 

ما من أجل التقييم الدوري ملختلف نشاطاا حلساب املراجعة هي وظيفة مستقلة داخل مؤسسة :التعريف الثاني

  .2اإلدارة العامة

أو فحص يقوم به شخص مهين كفء ومستقل من أجل إبداء رأي مربر حول  املراجعة هي اختبار:التعريف الثالث

  .3االنضباط واملصداقية يف إعداد البيانات اليت تتضمنها القوائم املالية اخلتامية

فحص انتقادي يسمح بتدقيق املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة واحلكم على  :املراجعة هي:التعريف الرابع

  .4لنظم املقامة اليت أنتجت تلك املعلوماتالعمليات اليت جرت وا

  :تعرف جلان مجعية احملاسبة األمريكية بأن املراجعة:التعريف الخامس 

عملية منتظمة للحصول على القرائن املرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية "

  "للمعايري املوضوعة مث توصيل نتائج ذلك لألطراف املعنيةلغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر 

                                                             
1

.9، ص1996أحمد خیرت القطار، مبادئ مراقبة الحسابات المالیة، دار النشر، عمان،   -  

-
2

Allel hamini, le contrôle interne et l’élaboration du bilan comptable, édition opu, 1991, P35. 

-
3

Guide d’audit et de commissariat aux comtes, société national de comptabilité, 1989, P102. 

.  
3 

11، ص 2003محمد بوتین، المراجعة و مراقبة الحسابات من النظریة الى التطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر ،  -   

.14-13ص ، ص 2004عبد الفتاح الصحن، محمد  سمیر الصبان، أسس المراجعة ـ األسس العلمیة و العملیة ، الدار الجامعیة  -
4
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  :ذات أمهية وهيعدة نقاط  إىلومن التعاريف السابقة خنلص 

املراجعة عملية منتظمة وذلك يعين أن اختبارات مراقب احلسابات تعتمد على ختطيط مسبق متمثل يف برنامج - 1

  .موضوع لعملية املراجعة

وتقييمها بطريقة موضوعية،وميثل ذلك لب عملية املراجعة نظرا لتعدد هذه القرائن  ضرورة احلصول على القرائن - 2

  .وتنوع املعايري املستخدمة لتقييمها

مدى مسايرة العناصر حمل الدراسة للمعايري املوضوعة ومن هذا يتضح أن املراجعة تشتمل على إبداء الرأي أو - 3

  .املعايري اليت تستخدم كأساس للتقييم وإصدار احلكم الشخصي احلكم، ومن مث من الضروري وضع جمموعة منإصدار 

إيصال نتائج الفحص والدراسة إىل األطراف املعنية ومن مث فان املراجعة متثل وسيلة من وسائل االتصال ويعتمد - 4

  . احملايدمراقب احلسابات يف عرض نتيجة الفحص والدراسة وإيصاهلا إىل من يهمه األمر على تقرير يضمنه رأيه الفين

تبني لنا النقاط األربعة السابقة الذكر أن عملية املراجعة تتضمن عنصرين األول ميثل عملية الفحص واليت متثل األساس 

إلبداء الرأي والعنصر الثاين ميثل عملية إعداد التقرير إلبالغ هذا الرأي ملن يهمهم األمر ومن مث فعملية املراجعة متثل 

  ".اإليصال"و "الفحص"

  .أهمية المراجعة وأهدافها :المطلب الثالث

 .أهمية المراجعة :أوال

إن ظهور الثورة الصناعية يف القرن التاسع عشر أحدث تغريات جذرية يف عامل الصناعة والتجارة بصفة خاصة        

ويف جماالت احلياة بصفة عامة،فتحول املصنع الصغري إىل مؤسسة كبرية ذات نشاطات متنوعة ووسائل خمتلفة فتعددت 

ط فظهرت ملؤسسات ذات االمتداد اإلقليمي والوطين أشكال املؤسسات من الناحية القانونية وكذلك من ناحية النشا

وتبعها ظهور املؤسسات املتعددة اجلنسيات فكان ال بد من إحالة األمر لذوي االختصاص من مسريين وماليني واستلزم 

السليم للعمليات وجود رقابة حتمي أموال املستثمرين من تعسف املسريين،وهو ما يفرتض أن حيققه التسجيل احملاسيب 

يف املؤسسة هنا بدأت تتجلى أمهية املراجعة داخل املؤسسات سواء كانت خارجية تتم بواسطة أفراد من خارج املؤسسة 

ومراجعة داخلية تتم بواسطة أفراد من داخل املؤسسة،فأصبح املراجع مبثابة الساهر على مدى إثبات صحة ودقة 

  .اد عليهاوسالمة القوائم املالية واخلتامية ومدى إمكانية االعتم

فأصبحت بذلك املراجعة كيان ملموس ووجود ظاهر للعيان وأصبح هلا خطورا وأمهيتها يف امليدان االقتصادي       

يف أن احملاسبة ليست غاية حبد ذاا بل هي وسيلة لتحديد الغاية،هدفها خدمة األشخاص الذين ويرجع السبب 

 اختاذ القرارات ورسم اخلطط املستقبلية،ومن هؤالء األشخاص يستخدمون البيانات احملاسبية ويعتمدون عليها يف
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واملؤسسات اليت يهمها عمل املراجع جند املديرين الذين يعتمدون اعتمادا جليا وكليا على البيانات احملاسبية يف وضع 

  .اخلطط ومراقبة تنفيذها

وما )احلسابات اخلتامية(يعتمدون على القوائم املاليةأما الفئة الثانية املستفيدة من عملية مراجعة املستثمرين الذين      

  .فيها من بيانات واليت تقدمها املشروعات املختلفة قبل اختاذ أي قرار بتوجيه مدخرام

وينبغي أن نذكر اهليئات احلكومية املختلفة وأجهزة الدولة احملددة اليت تعتمد اعتمادا كليا على البيانات احلسابية يف     

رية نذكر منها التخطيط االسرتاتيجي التنفيذ واإلشراف واملراقبة على املؤسسات اليت هلا مساس باملرافق العامة أغراض كث

  .اخل...وفرض الضرائب املختلفة وحتديد األسعار بعض السلع واخلدمات الضرورية وتقرير املنح

  .أهداف المراجعة :ثانيا

اط معني،ويتمثل اهلدف األساسي للمراجع احليادي يف التعبري عن األهداف هي الغايات املرجو حتقيقها من نش     

وهذا ما (ذلك الرأي الذي ميثل حمصلة إلجراءات طويلة استنباطية واستقرائية وأحكام منطقية رأيه يف القوائم املالية،

جيب حتقيق أهداف  ولغرض تكوين رأي املراجع فإنه)سنتطرق إليه فيما بعد من خالل مراحل املراجعة وكيفية املراجعة

املراجعة الستة التالية عند مراجعة أرصدة حسابات القوائم املالية والتحقق منها وهذه األهداف ستستخدم كأهداف 

  :تتطلب التحقق من العناصر التالية وسيطة،كما أا ترشد يف التطبيق العملي ملعايري املراجعة،أي أا

  عرض القوائم املالية بصدق وعدالة؛-

  عية وصحة العمليات املالية؛شر -

  استقالل الفرتة املالية؛ -

  التقومي؛ -

  .الوجود -

  :تقليدية وأهداف متطورة أو حديثة هناك نوعني من األهداف،أهداف

  :بدورها تتفرع إىل  :األهداف التقليدية-1

  :أهداف رئيسية-أ

  ؛االعتماد عليها التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات احلسابية املثبتة يف الدفاتر ومدى-
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  . 1إبداء رأي فين حمايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املايل-

  :أهداف فرعية- ب

  ؛اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش-

  ؛تقليص فرص ارتكاب األخطاء والغش لوضع ضوابط وإجراءات حتول دون ذلك-

  حاضرا أو مستقبال؛ عليها يف تقرير ورسم السياسات اإلدارية واختاذ القراراتاعتماد اإلدارة -

  القرارات املناسبة الستثمارام؛ طمأنة مستخدمي القوائم املالية ومتكينهم من اختاذ-

  ة الضرائب يف حتديد مبلغ الضريبة؛معاونة دائر -

  . 2ملساعدة املدققتقدمي التقارير املختلفة ومأل االستمارات للهيئات احلكومية -

  :األهداف الحديثة المتطورة-2

  .مراقبة اخلطة ومتابعة تنفيذها ومدى حتقيق األهداف وحتديد االحنرافات وأسباا وطرق معاجلتها-

  .تقييم نتائج األعمال ووفقا للنتائج املرسومة-

  .حتقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق منع اإلسراف يف مجيع نواحي النشاط-

  .حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد اتمع-

  :كما أنه هناك أهداف أخرى

التأكد من صحة القيود احملاسبية أي خلوها من اخلطأ أو التزوير،والعمل على استكمال املستندات املثبتة لصحة -

  .العمليات واملؤيدة للقيود الدفرتية

من األخطاء احلسابية والفنية سواء املعتمدة أو غريها نتيجة اإلمهال  صحة عمل احلسابات اخلتامية وخلوهاالـتأكد من -

  .أو التقصري

دراسة النظم املتبعة يف أداء العمليات ذات املغزى املايل واإلجراءات اخلاصة ا ألن مراجعة احلسابات تبدأ بالتأكد -

  .من صحة هذه النظم

                                                             
1
 .52،ص  1997أحمد حجاج ،كمال الدین سعید ،المراجعة بین النظریة و التطبیق ،دار المریخ للنشر ،الریاض ،-  

2
 .15القاضي حسین ،دحدوح حسین ،مرجع سبق ذكره،ص -  
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  :1عدة مبادئ عملية وميدانية نذكر منها ومن خالل هذه األهداف العامة للمراجعة ميكن استخراج

  .مبدأ الشمولية:أوال 

نقصد ذا املعيار أن كل العمليات اليت حققتها املؤسسة مرتمجة يف الوثائق والكشوف املالية أي أن كل عملية قد     

ذه الوثيقة األولية مت تسجيلها وتقيدها عند حدوثها يف وثيقة أولية تسمح فيما بعد من تسجيلها حماسبيا،عدم وجود ه

  .جيعل من املستحيل حتقيق مبدأ الشمولية للتسجيالت احملاسبية

  .مبدأ الوجود:ثانيا

و  استثمارات(هو أن كل العمليات املسجلة هلا وجود مايل ونقصد مببدأ الوجود أن كل العناصر املادية يف املؤسسة     

يتأكد املراجع أيضا من وجودها  )،اإليرادات، النفقاتالديون(األخرىلديها حقيقة مادية بالنسبة للعناصر  )اتزونخم

  .أي من واقعيتها حبيث ال متثل حقوقا أو ديونا أو إيرادات أو نفقات ومهية

  :مبدأ الملكية:ثالثا

ت نقصد مببدأ امللكية أن كل األصول اليت تظهر يف امليزانية هي ملك للمؤسسة فعال أي هناك مستند قانوين يثب    

تلك امللكية حبيث مل تدمج لألصول عناصر ليست ملكا للمؤسسة لكنها موجودة يف اخلارج قد مت تسجيلها 

أيضا،تعترب كل احلقوق اليت ليست ملكا للمؤسسة كالتزامات خارج امليزانية والبد أن تقيد يف دفاتر خاصة تبني 

ها يف الوثائق احملاسبية ومن حق املراجع التأكد من طبيعتها،هذا حبيث إذ مل تكن امللكية للمؤسسة ال حيق هلا تسجيل

  .صحة امللكية وذلك بوجود مستند قانوين

  .مبدأ التقييم :رابعا

معىن هذا املبدأ هو أن كل العمليات اليت قد مت تقيمها طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها وان عملية التقييم      

  .طبقت بصفة ثابتة من دورة إىل أخرى

  

  

  

1
  .19إشتیوي إدریس عبد السالم،مرجع سبق ذكره، ص - 
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  .مبدأ التسجيل المحاسبي :خامسا

املبدأ أن كل العمليات قد مت مجعها بطريقة صحيحة كما مت تسجيلها وتركيزها باحرتام املبادئ احملاسبية نقصد ذا     

ونقصد بالتسجيل أن كل العمليات سجلت أي أدرجنا فيها  ،املتعارف عليها وباعتماد طرق ثابتة من دورة إىل أخرى

  .ما جيب

  1:وأخريا نتطرق إىل تطور دور وأهداف املراجعة تارخييا من خالل النقاط التالية 

كان اهلدف من التدقيق اكتشاف التالعب واالختالس واألخطاء ولذلك كان التدقيق التفصيلي :م 1900قبل عام -

  ؛الداخليةوال وجود لنظام الرقابة 

كان اهلدف من التدقيق حتديد مدى سالمة وصحة املركز املايل باإلضافة على اكتشاف :م1940إىل 1905من -

  ؛التالعب واألخطاء ولذلك بدأ االهتمام بالرقابة الداخلية

 كان اهلدف من التدقيق حتديد مدى سالمة املركز املايل وصحته ومت التحول حنو التدقيق:1960إىل  1940من -

  تانة وقوة نظام الرقابة الداخلية؛االختباري الذي يعتمد على م

  أضيفت أهداف عديدة؛:حىت اآلن 1960من -

دون الوصول إىل  دراسة األسباب اليت حالت ،و مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حقق من أهداف-

  األهداف احملددة؛

  املسطرة؛األهداف تقييم نتائج األعمال بالنسبة إىل - 

  قدر من الرفاهية ألفراد اتمع؛ حتقيق أقصى-

  اجية ممكنة يف مجيع نواحي النشاط؛القضاء على اإلسراف من خالل حتقيق أقصى كفاية إنت-

  .حمل التحقيق املنشآتختفيض خطر املراجعة وذلك لصعوبة تقدير أثار عملية التدقيق على العميل أو -

  

  

  

                                                             

.20نفس المرجع السابق ،ص -
1
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  .المراجعةتنفيذ عملية : المبحث الثاني

سوف نتعرض من خالل هذا املبحث إىل املراحل املتعلقة باجلانب التنفيذي للمراجعة،حبيث يتطلب حتقيق هذا      

العمل بشكل كاف أثناء الفحص وجود خطة حمكمة ومالئمة حىت نتوصل إىل تقييم نظام الرقابة الداخلية وحتديد جمال 

والقرائن الكافية إلبداء رأيه حول القوائم املالية واإلجراءات املتبعة من  االختبارات وكذلك حصول املراجع على األدلة

وإعداد تقريره كمرحلة ائية يضم النتائج اليت توصل إليها جراء عملية املراجعة اليت قام ا،كل هذا  طرف املؤسسة

  .تطبيقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها واليت تطرقنا إليها يف املبحث السابق

وسوف نتعرض من خالل هذا املبحث على التخطيط واإلشراف عن عملية املراجعة يف املطلب األول مث يف املطلب     

  .الثاين على األدلة والقرائن املعتمد عليها يف عملية املراجعة ومن مث التقرير عن عملية املراجعة يف املطلب الثالث

  .اجعةالتخطيط واإلشراف في عملية المر  :األول المطلب

إن التخطيط يف عملية املراجعة واإلشراف عليها يعد عامال من عوامل النجاح خاصة إذا علمنا أن أول معيار من      

  .معايري العمل امليداين يتطلب ضرورة التخطيط املناسب للمهمة وكذا اإلشراف على املساعدين

  .الحصول على معلومات عن المؤسسة :أوال

فعلى املراجع أن حيصل على معلومات  املراجع الداخلي أو اخلارجي فمنطلقها هو دائما نفسه،مهما كانت مهمة     

حول املؤسسة حمل املراجعة،فاملعلومات اليت حيصل عليها تسمح له بوضع عالقات بني املعلومات احملاسبية والواقع اليت 

فهذه املعلومات اليت حيصل ، 1كثر صحة ودقةحتاول أن تظهره هذه األخرية،وبالتايل تسمح له بالوصول إىل نتائج أ

وحلصر املعلومات اليت حيتاجها املراجع واليت يستعملها فعال،حياول اإلجابة على .عليها تساعده يف وضع برنامج عمل

  :2األسئلة التالية

  ما هي خمتلف أنشطة املؤسسة؟-

  من هم املسؤولون عن خمتلف األنشطة العملية والتنظيمية يف املؤسسة؟-

  ما هو التطور التارخيي للمؤسسة؟-

  ما هي الوسائل التقنية املستعملة على املستوى العملي؟-

  

1
-Bénédict gay ,keravel René, évaluation du contrôle interne ,Foucher, paris ,1990,p 19. 

2
-Collins Lionel, Vallin Gérard, audit et contrôle interne ,aspects financiers, opérationnels et stratégiques, Dalloz, 

paris 4emme édition, 1992, p92. 
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  ما هي الوسائل التقنية املستعملة على املستوى التنظيمي؟-

  .وسوف نتطرق فيما يلي إىل املراحل اليت يتبعها املراجع للحصول على معلومات حول املؤسسة

  :البحث عن المعلومات- 1

  :ومات اليت حيتاجها يستعمل الوسائل التقنية التاليةحلصول املراجع على املعل

  هنا نالحظ وجود نوعني من املستندات، اخلارجية منها والداخلية:استعمال الوثائق واملستندات املوجودة/أ

  .احملاسيب،منشورات هياكل متخصصة وتقارير معدة من جهات خمتصة املخطط:الوثائق واملستندات اخلارجية منها- 

 ،السجالت التنظيمي،تقارير املراجعني الداخليني،تقارير جملس اإلدارة اهليكل:واملستندات الداخلية منها الوثائق- 

  .،وثائق مالية من ميزانية وجدول احلسابات،وثائق حتصل عليها املراجع مباشرة من خارج املؤسسة القانونية

  :زيارة هياكل املؤسسة/ب

حبيث أن هذه الزيارة تسمح له مبالحظة حالة االستثمارات وقيم ، الورشات نعين هنا زيارة املراجع للمكاتب و

االستغالل باملؤسسة،فهذه األخرية تسمح للمراجع بطرح جمموعة من التساؤالت من حيث ملكية األصول،صيانتها 

  .والتأمني عليها

  :استجواب املسريين/ج

  .عليهايسمح هذا االستجواب للمراجع باستكمال املعلومات اليت حصل 

  :تحليل المعلومات- 2

إن املعلومات املتحصل عليها تسمح للمراجع بالقيام بعملية حتليل اهلياكل التنظيمية وسلطة خمتلف مسؤويل 

  .املؤسسة،هذا التحليل يهدف إىل إظهار حاالت تعارض الوظائف

  :دراسة اهلياكل التنظيمية/أ

السليمة والوظيفية،فبعد مجع املراجع للمعلومات اليت حيتاجها يستطيع ميثل اهليكل التنظيمي يف التمثيل البياين للعالقات 

. باشرة من املؤسسةإعداد اهليكل التنظيمي للمؤسسة يف حالة عدم وجوده والتأكد من صحته يف حالة ما حتصل عليه م

  :افاهليكل التنظيمي للمؤسسة يسمح للمراجع باكتشاف بعض من املشاكل منه
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  ؛القيادةازدواجية أو ثقل -

  .تعدد املستويات السليمة-

  :سلطة خمتلف املسؤولني/ب

 بدقة تسمح للمراجع بالتعرف ما إذا كانت العمليات املقررة باملؤسسة وإن التعرف على سلطة خمتلف املسريين 

  .1املسموحة قد صدرت من طرف املسؤولني الذين هلم صالحيات لذلك

  :إعداد جدول تعارض الوظائف/ج

ن نفرق بني أسس الرقابة الداخلية وهنا جيب أ التعرف على وظائف املوظفني للتأكد من عدم تعارضها مع على املراجع

  :مخسة وظائف

  وظيفة اختاذ القرار؛-

  وظيفة احلفاظ على األصول؛-

  يفة احلفاظ على السيولة؛وظ-

 ؛وظيفة التسجيل-

  .وظيفة الرقابة-

  .من وظيفة واحدة من تلك املذكورة أعالهفال ميكن لشخص واحد باملؤسسة أن يتكفل بأكثر 

وبعد فحص خمتلف الوظائف يقوم املراجع بإعداد جدول التعارضات لكل إجراء،فهذه الوثيقة تتعرض بوضوح لكل 

  .األعمال املنفذة من طرف نفس الشخص

حتصر كل املخاطر ن ى املعلومات حول املؤسسة وخمتلف أنشطتها ال ميكن هلا أيف حقيق األمر فغن عملية احلصول عل

 ن تساعد يف وضع برنامج عمل بل ميكن هلذه العملية أ .والنقائص املوجودة باإلجراءات املوضوعة من طرف املؤسسة

  .2الذي بإمكانه إرشاد املراجع أثناء القيام بعمله واف و

  

 

1
-  Bénédict gay ,keravel René, op.cit ,p p 22-23. 

2
- revue française de comptabilité :la démarche générale d’ audite, l’approche par les risques sans auteurs, 

n° 330 , février 2001 . 
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  :برنامج المراجعة :ثانيا

ن هذا األخري أي ليها يف املرحلة التمهيدية حبيث أوضع املراجع لربنامج مراجعة يعترب احد النتائج اليت يتوصل إ     

   .1ا،فالربنامج حيتوي على النتائج األولية لتحليل اإلجراءات واملخاطر املتعلقة يصادق عليه املسريون أنالربنامج جيب 

  :2وحىت ميكن احلكم على جودة الربنامج جيب أن يستطيع

  ؛راجع يف عملية املراجعة للمؤسسةتوجيه امل- 1

  ؛حقوق املراجع وأتعابهاستعمال الربنامج كوسيلة لتربير - 2

   اإلدارة وإشراكها يف املسؤولية؛حتسني- 3

  املراجع عن مدى التقدم يف العمل؛ تكوين أساس ملعرفة - 4

  ن عمل املراجعة سلم ألشخاص أكفاء؛استعماله كوسيلة لتأكد اإلدارة من ا- 5

  سسة؛نشاط املراجعة الداخلية للمؤ  تشكيل قاعدة معلومات للمراجعني اخلارجيني حول- 6

كما ينبغي على برنامج املراجعة ان يكون مكتوبا بشكل عام ألي عملية مراجعة بغض النظر عن حجم      

مر ملراجعة املؤسسات الصغرية ولكنه أاملؤسسة،حىت ولو أن مجع من املراجعني يرون أنه ليس من الضروري إعداد برنامج 

  .حتمي يف حالة مراجعة املؤسسات الكبرية واملتوسطة

اإلجراءات املتعلقة بتقييم  ن تكونتقوم عليها املراجعة،كما ينبغي أ فربنامج املراجعة يعطي اخلطوط العريضة اليت    

الرقابة الداخلية مدونة بالربنامج كما سيتحسن التعبري عن برنامج املراجعة يف شكل خرائط توضح تدفق العمليات  نظام

  .3اخلاصة باملراجعة

املراجعة ذو جودة عالية فعلى املراجع أن يقوم بتقييم أويل لنظام الرقابة الذي سيتوىل فحصه  حىت يكون برنامج و    

فحصا دقيقا ملعرفة مدى كفايته وسالمته ومدى إمكانية االعتماد عليه يف خطة عمله وحتديد خماطر املراجعة واملشاكل 

  .اليت ستواجهه أثناء القيام مبهمته

  

1
- Hayward Stoy, audit guide, butter worth’s, 2

end
edition, London, 1991, p 16. 

2
 –Sawyer Lawrence, la pratique de l’audit interne, public union, 2

eme
 édition, 1976, p 87. 

3 
  .150، ص1992الجامعة، اإلسكندریة، شباب  الحسابات، مؤسسةنور أحمد، مراجعة –
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  :أوراق العمل :ثالثا

ن اجلزء الكبري من وقت املراجع خمصص لتخطيط وإعداد ومراجعة أوراق العمل ألا تزيد من الكفاءة املهنية ا     

وتساعده يف أداء مهامه وإعداد تقريره املتضمن لرأيه الفين احملايد عن القوائم املالية،كما أن املراجع يستعمل أوراق 

  . بات العمل الذي قام بهالعمل من سجالت حماسبية ووثائق مالية لتدعيم وإث

تشمل كل األدلة والقرائن اليت يتم جتميعها بواسطة املراجع،إلظهار ما قام :"مما سبق ميكن تعريف أوراق العمل بأا     

به من عمل،والطرق واإلجراءات اليت اتبعها،والنتائج اليت توصل إليها،وبواسطتها يكون لدى املراجع األسس اليت يستند 

   1"عداد التقرير والقرائن ملدى الفحص الذي قام به،والدليل على إتباع العناية املهنية أثناء عملية الفحصإليها يف إ

  2:يف املراجعة واليت يعتمد عليها املراجع يف عمله هي لبينما أنواع أوراق العم

  طرقنا له بالتفصيل يف نفس املطلب؛برنامج املراجعة والذي ت- 1

تعرب عن حلقة اتصال بني حسابات دفرت األستاذ وبني القوائم املالية اخلتامية واليت يتعني على  موازين املراجعة واليت- 2

  اجع أن يبدي رأيا يف مدى سالمتها؛املر 

اجلداول امللحقة واليت يتم إعدادها من طرف املراجع لإلفصاح عن العمل الذي أجنز يف جتميع القرائن واألدلة حىت - 3

  قة احلسابات؛وصل إىل اقتناع حول ديت

ع التأكد عن مدى املصادقات واليت حيصل عليها املراجع من املتعاملني مع املؤسسة من زبائن وبنوك وموردون م- 4

  صدق هذه األخرية؛

  ؛احملاضر واملستخرجات من العقود والسجالت األخرى حبيث يقوم املراجع مبراجعة العقود املرتبطة بعمليات املؤسسة- 5

  ؛والتسويات القيود الدفرتية- 6

 ميكن القيام تقرير تقييم نظام الرقابة الداخلي للمؤسسة مع بيان نقاط القوة والضعف والتوصيات الالزمة حىت- 7

  بالعمليات الصحيحة؛

  .املسودة األصلية لتقرير املراجع واليت ميكن أن يرجع إليها عند احلاجة- 8

  

  

                                                             

.180-179، ص ص 2003الجامعیة ،اإلسكندریة، الصبان محمد سمیر، األسس العلمیة و العملیة لمراجعة الحسابات ،الدار -
1
  

.311-309المرجع نفسھ،ص ص -
2
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  :ملفات المراجعة :رابعا

املراجع جتعله ملزما مبسك ملفني أساسني واملتمثلني يف امللف الدائم وامللف اجلاري،فمسك إن الطابع الدائم ملهمة    

  :هذين امللفني يسمح له

  احلسابات السنوية اخلاضعة لفحصه؛ هيكلة مراحل الرقابة والتحقق من مجع كل العناصر الالزمة لإلفصاح برأيه حول-

  حمل املراجعة طوال قيامه مبهمته؛ سةتكوين املراجع ملصدر دائم للمعلومات حول املؤس-

احلفاظ والتسليم عند احلاجة للدليل عن األعمال املنفذة والوسائل املوضوعة واملستعملة للوصول إىل اإلفصاح عن -

  رجة عدالة وصدق احلسابات السنوية؛رأي حول د

  املوضوعة الوطنية منها والعاملية؛التطبيق للمعايري -

  .طرف املساعدين مراقبة العمل املنفذ من-

  :الملف الدائم-1

إن طريقة ترتيب مضمون امللف الدائم مرتبطة خبصائص ملؤسسة حمل التقييم والتنظيم الداخلي ملكتب املراجع،لكن 

  1:جيب أن يكون مهيكل حول ما يلي

  :عموميات حول املؤسسة حمل املراجعة/أ

  ة للمؤسسة والوحدات املكونة هلا؛قائمة مشري -

  عام؛التنظيم ال -

  .وثائق عامة-

  :الرقابة الداخلية/ب

  جيب أن حيتوي امللف الدائم بالنسبة إىل هذه النقطة على كل ما يسمح بتقدير درجة الثقة اخلاصة بالرقابة الداخلية،

  )اخل...وصف الوظائف أو املهام، قوائم االستقصاء، خرائط التدفق(واملخاطر العامة

  :معلومات حماسبية ومالية/ج

                                                             
1
 -ordre national des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agrées, diligences 

professionnelles du commissaire aux comptes, 1994,p p 9-10. 
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  والدليل احملاسيب املستعمل؛ملخطط ا-

  اإلجراءات احملاسبية؛-

  كل التنظيمية للمصلحات احملاسبية؛اهليا -

  حجم املعلومات حسب الطبيعة؛-

  حلسابات؛طرق وإجراءات التقييم ومتثيل ا-

  للسنوات املالية الثالثة األخرية؛احلسابات السنوية -

  السياسة املالية؛-

  حالة اخلزينة والتمويل؛-

  .يكلة والتسيري املعربةنسب اهل-

  :،جبائية اجتماعية معلومات قانونية/د

  .عقد التأسيس والوثائق األخرى ذات الطابع القانوين-

  اخل؛..طبيقها من إعالن يف اجلرائدلتعيينه مت تقرار تعيني مراجع احلسابات والدليل على أن كل الواجبات القانونية -

  حبوزة كل واجد منهم؛ سهم اليت هيقائمة املسامهني مع عدد األ-

  االجتماعي للشركة؛ وثائق متعلقة بالتنظيم اجلبائي و-

  حماضر االس واجلمعيات؛-

  مل يكن املراجع املعني هو األول؛تقارير مراجعي احلسابات السابقون يف حالة ما إذا -

    :خصائص اقتصادية وجتارية/ه

  اال الذي تنشط فيه املؤسسة؛-

  وصف ألهم الدورات؛-

  مكانة املؤسسة يف السوق؛-

  .الزبائن والسياسات التجارية-
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  :معلومات خاصة باملعلوماتية/و

  تنظيمي اخلاص مبصلحة املعلوماتية؛اهليكل ال-

  ستعملة؛األدوات واألنظمة امل -

  .الربامج والوثائق املصدرة -

 ليت تسهل ترتيب الوثائق وا)  sous-dossiers(كما ميكن تنظيم وتقسيم امللف الدائم إىل عدة ملفات جزئية

 و ،اجلبائية ملف جزئي للمعلومات القانونية:،حبيث ميكن تكوين ملفات جزئية لكل ما ذكر سابقا مثال استشارا

  .اخل...ملف جزئي للمعلومات اخلاصة باملعلوماتية االجتماعية،

امللف الدائم مصدرا للمعلومات حىت يكون . يسجل عليها مضمون امللف اجلزئيكما ميكن استعمال أوراق متحركة 

  :ذات طابع دائم حول الشركة حمل املراجعة يفضل ما يلي

  ائم كلما حيدث تغيري ألحد عناصره؛التجديد الدوري للمعلومات امللف الد-

  ليت أصبحت غري صاحلة وبدون منفعة؛نزع املعلومات القدمية ا-

  .تلخيص أو أخذ إقتطافات للوثائق ذات احلجم الكبري-

  :الملف الجاري- 2

فإن )ثالثة سنوات قابلة للتجديد(عكس امللف الدائم املستعمل طوال مهمة املراجع اليت تصل إىل عدة سنوات    

امللف اجلاري يتكون من كل العناصر املهمة اليت ال تتجاوز السنة املالية اليت تتم فيها عملية املراجعة، فهذا امللف جيب 

ة انطالقا من املنهجية املتبعة للتنفيذ املهمة والعناصر اليت أدت باملراجع إىل التصريح معظم األعمال املنفذأن يشمل 

  :برأي حول درجة صحة ومصداقية احلسابات السنوية،فاستعمال هذا امللف ال ميكن االستغناء عنه لألسباب التالية

  يؤدي إىل حتكم أحسن باملهمة؛-

  رجع لألعمال املنفذة واالختبارات؛م-

  التنفيذ التام للربنامج دون سهو؛ ق منالتحق-

  .تربير الرأي املصرح وتسهيل كتابة التقرير-
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  1:كما أن امللف اجلاري مهيكل حول املعلومات التالية

  :التنظيم والتخطيط للمهمة/أ

  ج العام أو الشامل؛الربنام-

  قائمة املتدخلني؛-

  موازنة الوقت ومتابعة األعمال؛-

  ،مكان التدخالت؛ ،تواريخ ومدة الزيارات رزنامة املتدخلني -

  .تاريخ إصدار التقرير-

  :تقييم الرقابة الداخلية/ب

  ؛وصف األنظمة-

  ستقصاء اخلاصة بالرقابة الداخلية؛خرائط التدفق وقوائم اال -

وعة ءات املوضنقاط القوة والضعف لألنظمة واإلجرا) إخل...األنظمة،اإلجراءات،الطرق احملاسبية(تقييم الرقابة الداخلية-

  من طرف املؤسسة حمل املراجعة؛

  ؛)العينات املنفذة على اإلجراءات واملشاكل املسجلة(أوراق العمل-

  .نتائج حول درجة الثقة املخولة لألنظمة واإلجراءات املوضوعة ومدى تأثريها على برنامج مراقبة احلسابات-

  :مراقبة احلسابات السنوية/ج

  خلصائص وخماطر املؤسسة؛ل املوافق برنامج العم-

  ؛)إخل...املوجودات،الفحص املستندي حتليل،عينات،تفتيش(تفاصيل األعمال املنفذة-

  املفحوصة؛من املؤسسة أو خارجها واملثبتة لألرقام احلسابات وثائق أو نسخ عنها املتحصل عليها -

  ؛نتائج وتعاليق حول األعمال املنفذة واملشاكل اليت مت اكتشافها-

  .شاملة للمصادقة على احلسابات السنوية نتائج-

  

1
-ordre national des experts comptables, ibid ,p p 12-13. 
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  :حتققات خاصة أو قانونية/د

  ؛فحص االتفاقيات-

  ة أو عشرة رواتب العالية للمؤسسة؛املصادقة على مخس-

  حلقائق اجلنوحية لوكيل اجلمهورية؛اإلباحة با-

  املربرة للواجبات املذكورة أعاله؛التدخالت امللحقة للحصول على الوثائق -

  .حلادثة بعد اختتام السنة املاليةفحص الوثائق ا-

  :مراجع أو وثائق عامة/ه

  دلة مع املؤسسة؛املراسالت املتبا-

ى حسابات السنة  علرؤوس أقالم حول اجتماعات جملس اإلدارة ومجعية املسامهني وخاصة القرارات اليت هلا تأثري-

  املالية؛

  يدات املتحصل عليها خارج املؤسسة؛التأك-

  .مقتطفات للمحاضر-

  .كما ميكن استعمال امللفات اجلزئية واألوراق املتحركة للملف اجلاري مثلما مت التطرق إليها يف امللف الدائم

ن طرف املؤسسة خاصة إذا علمنا أن امللف كما على املراجع أن يتحلى بالسرية من حيث املعلومات اليت يتلقاها م    

الدائم وامللف اجلاري مها ملك للمراجع،إال السجالت والوثائق اليت هي ملك املؤسسة واليت يستعملها املراجع ويتطلع 

  1.عليها أثناء قيامه بعملية املراجعة

ألحكام املادة الثانية عشر من  كما عليه أن حيتفظ بامللف الدائم واجلاري ملدة ال تقل عن عشر سنوات وذلك طبقا

  2.القانون التجاري

  

  

  

                                                             

.155،ص  2000تدقیق الحسابات ،دار وائل ،عمان ، الطبعة األولى ، خالد أمین عبد هللا ،علم -
1
  

2
 -ordre national des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agrées, op.cit p 15 . 
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  .األدلة والقرائن في عملية المراجعة :المطلب الثاني

، ينص على أن أال وهو معيار حصول املراجع على األدلة الكافية إن املعيار الثالث من معايري العمل امليداين      

والقرائن عن طريق عملية الفحص اليت يقوم ا أثناء عملية املراجعة املراجع ملزم باحلصول على القدر الكايف من األدلة 

  .واملالحظة واالستفسارات واملصادقات وغريها حىت يبدي برأي فين سليم حول القوائم اليت متت مراجعتها

  .أنواع أدلة اإلثبات وقرائنه:أوال

  1:هناك العديد من أنواع أدلة اإلثبات والقرائن أمهها

  ؛ةد املمتلكات اليت تظهرها املؤسسأو املادي والذي يتم من طرف املراجع للتأكد من وجو  الفحص الفعلي-

  ها داخل املؤسسة أو من طرف خارجي؛شهادات شفوية أو حتريرية مت إعداد-

  ت احلسابية اليت يراجعها احملاسب؛العمليا-

  ة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة؛سالم-

  سجالت كاملة،مسجلة ومنظمة؛-

  .ؤساء وعمال املؤسسة حمل املراجعةلشهادات الرمسية وغري الرمسية لر ا-

املراجع أن يقوم به أثناء فحص املركز املايل م القرائن واألدلة واليت جيب على فاجلرد الفعلي أو املادي يعترب من أه   

  .للمؤسسة،ذلك دون اخللط بني الوجود الفعلي وملكية املؤسسة لألصل

شهادات اليت حيصل عليها املراجع واليت مت إعدادها داخل املؤسسة أو خارجها،تستعمل كدليل للتقييم أما بالنسبة لل   

،فهذه العملية تتم عن طريق وثائق مرسلة من طرفهم  املوردين ،فعلى سبيل املثال التأكد من أرصدة الزبائن و احملاسيب

  .رةإىل املؤسسة واليت يستحسن أن تصل إىل املراجع بطريقة مباش

أما العمليات احلسابية اليت يقوم مبراجعتها احملاسب، فتعترب دليل مهم يف عملية املراجعة لكثرة األخطاء من هذه    

  .الناحية، وتعدد املراحل اليت متر ا البيانات عند تسجيلها

لتايل حتديد املراجع لنقاط بينما سالمة ودقة نظام الرقابة الداخلي للمؤسسة يعترب كدليل قاطع على جودة النظام وبا   

  .فحصه وعدم توسيع االختبارات نظرا خللو هذا األخري من األخطاء وحاالت الغش والتالعب يف أمالك املؤسسة

                                                             

.298،ص 1989،الصحن عبد الفتاح و آخرون ،الرقابة و مراجعة الحسابات ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندریة  -
1
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لكن ما جيب أن نضيفه هو أن على املراجع أن مييل إىل األدلة والقرائن املكتوبة أكثر منها شفهية نظرا لقوا وأمهيتها    

  .اطعا ال ميكن الرجعة فيه عكس الشهادات الشفهية وغري الرمسيةباعتبارها دليال ق

  .قواعد المفاضلة بين األدلة والقرائن:ثانيا

معينة مبنية على إن تقدير مدى حجية األدلة والقرائن ودرجة االعتماد عليها واملفاضلة بينها يقوم على أسس    

  1:االعتبارات التالية

مدى صالحية األسلوب الفين الذي يعتمد عليه املراجع والوسيلة للحصول على القرينة أو دليل اإلثبات حبيث -

يستطيع أن يفقد الدليل حجيته وقوته يف حالة عدم اختيار املراجع للطريقة املناسبة للحصول على الدليل أو القرينة 

  إىل وسائل احلصول عليها فيما بعد؛سنتطرق 

  خلي؛حبيث أن القرينة ذات املصدر اخلارجي أكثر قوة من ذات املصدر الدا ينةمصدر القر -

ادها على طبيعة القرينة حبيث أن هناك نوعان منها،موضوعية وذاتية ،فاملوضوعية أكثر قوة من الذاتية نظرا لعدم اعتم-

  التفسري الذايت للمراجع؛

حص فكلما كان االرتباط قويا ووثيقا كلما كانت حجية ودرجة ارتباط القرينة أو الدليل بالعنصر أو العملية حمل الف-

  رب؛االعتماد أك

يتناسب مع تاريخ ،فيجب أن يكون توقيت احلصول على القرينة  التوقيت املناسب للحصول على القرينة أو الدليل-

  األخرية القوة واحلجية الالزمتني؛حىت تكون هلذه  الفحص

  منها القرائن؛اخلارجية اليت تأيت ثقة املصادر -

تشري إىل استقاللية املراجع وحياده وبعده سلوك املراجع عند مجعه لألدلة والقرائن وحنن نعلم أن أحد املعايري العامة -

وإال فقدت كل حجيتها  عن مجيع املؤثرات هلذا على املراجع أن يكون مستقال وحمايدا عند مجعه لألدلة والقرائن

  .وقيمتها

  .دلة والقرائنوسائل جمع األ:ثالثا

تعرضنا فيما سبق إىل أنواع أدلة اإلثبات يف املراجعة وقواعد املفاضلة بينها وسنتناول من خالل ما يلي الوسائل املتاحة 

  2:للمراجع للحصول على هذه األدلة واليت من أمهها

                                                             
 

1 
.131أمین عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص خالد–  

2
.166-165،ص  1996المفاھیم و المعاییر و اإلجراءات ،جامعة الملك مسعود ،الطبعة الثانیة ،:خضیر مصطفى عیسى ،المراجعة -  
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  ؛اجلرد الفعلي-

  ؛املراجعة املستندية-

   ؛طريقة املصادقات-

  طريقة االستفسارات؛-

  ؛املراجعة احلسابية-

  .الربط بني املعلومات واملقارنات-

  :الجرد الفعلي- 1

إن فكرة اجلرد الفعلي بسيطة يف حد ذاا،حبيث تقوم على معاينة الشيء حمل الفحص ورؤيته من طرف    

الفحص،ومن املراجع،فعملية اجلرد الفعلي تستلزم القيام بعملية العد أو القياس أو الوزن حسب طبيعة العنصر حمل 

الواضح أن جمال استعمال هذه الوسيلة مقصور على بعض أنواع األصول ذات الكيان امللموس،واجلرد الفعلي ال يثبت 

إال بوجود األصل حمل الفحص،أما بالنسبة ملشكلة امللكية والتقييم فإنه يلزم اختاذ إجراءات أخرى ملعاجلة هاتني 

  .املشكلتني

  :المراجعة المستندية- 2

 عترب املستندات املتبادلة بني املؤسسة واملتعاملني معها أدلة كتابية،كما متثل هذه املستندات أساسا للقيود احملاسبيةت    

فيعتمد املراجعون بصورة كبرية على املستندات ملراجعة صحة القيود املثبتة يف الدفاتر فعلى سبيل املثال يلجأ املراجع إىل 

املشرتيات،كذلك عند مراجعة اإليداعات بالبنك يلجأ املراجع باملبالغ املقيدة بدفرت يوميةفحص فواتري الشراء ومقارنتها 

إىل فحص احلسابات بالبنك ومقارنتها باملبالغ املقيدة بدفرت العمليات النقدية وهكذا،وتعرف عملية فحص املستندات 

  .املؤدية للقيود الدفرتية باسم املراجعة املستندية

  :طريقة المصادقات-3

دف هذه الطريقة إىل احلصول على بيان مكتوب من املتعاملني اخلارجيني عن املؤسسة،كما تعترب هذه الطريقة     

من أجنح الطرق املتاحة للمراجع للحصول على أدلة اإلثبات واليت ميكن االعتماد عليها،فهذه الطريقة تستعمل للتحقق 

ملبالغ املستحقة على املؤسسة للغري،كما تستعمل كذلك للتحقق على مديين املؤسسة،ومن ا من املبالغ املستحقة

والتأكد من أرصدة حسابات البنوك على اختالف أنواعها ويف التحقق من ملكية املؤسسة،كما تستعمل كذلك يف 
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 على اختالف أنواعها ويف التحقق من ملكية املؤسسة للبضاعة املسجلة يف التحقق والتأكد من أرصدة حسابات البنوك

  .إخل...حساب بضائع لدى الغري

فهدف املراسل من إرسال مصادقات إىل الغري هو احلصول على أدلة إثبات خارجية مستقلة،لذلك يستحسن أن ال     

تقع هذه األخرية يف أيدي عمال املؤسسة حىت ال تفقد هذه املصادقات حجيتها وذلك لوجود احتمال التالعب فيها 

  .أو حىت إخفائها

  :االستفساراتطريقة - 4

حلصول على إجابات عن هذه األسئلة،وميكن هلذه املراجع من خالل تطبيقه هلذه الطريقة بتوجيه أسئلة وا يقوم   

  .اإلجابات أن تكون رمسية مكتوبة من خالل مناقشات بني املراجع وعمال املؤسسة

البعض قد تؤدي إىل احلصول على أدلة طاملا كانت اإلجابات على هذه  ببعضهافاإلجابات على عدة أسئلة مرتبطة    

  .األسئلة معقولة ومتناسقة

  :المراجعة الحسابية- 5

 أنمن صحة الرتحيالت  كما  تشمل املراجعة احلسابية مراجعة الرتحيالت إىل دفرت األستاذ حىت يقتنع املراجع    

من عملية املراجعة،بينما االختبارات اليت يقوم ا املراجع يف هذا اال الرتحيالت متثل جزءا مهما  مراجعة ااميع و

  .تتوقف على قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلي للمؤسسة

  :الربط بين المعلومات والمقارنات- 6

عبارة املطابقة بشكل واسع من  ، وتستعملإن نظام القيد املزدوج جعل وجود الرتابط بني احلسابات والبنود املختلفة    

رصيد البنك باملؤسسة  ، كمطابقةطرف املراجعني للتعبري عن الربط بني رصيد أحد احلسابات ورصيد حساب أخر

  .والرصيد الذي يظهر يف كشف البنك

  .التقرير عن عملية المراجعة :الثالث المطلب

تضمن رأيه الفين احملايد خبصوص القوائم املالية ومدى صحتها عند اية عملية املراجعة يقوم املراجع بإعداد تقرير ي    

فالتقرير يعترب املنتج النهائي لعملية .،كما حيتوي هذا التقرير على النتائج واملالحظات املسجلة بشأاومصداقيتها

  .ية وحمتوى التقريراملراجعة لذلك مت وضع معايري ال بد من االلتزام ا أثناء إعداده حبيث تتعلق هذه املعايري بكيف
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  :مفهوم التقرير:أوال

يعترب التقرير عن عملية املراجعة وسيلة لنقل البيانات واحلقائق والرأي بشكل واضح ومفهوم لطاليب خدمات املراجعة     

  .فالتقرير يؤدي وظيفة إخبارية وإعالمية هامة

حبيث ينص التقرير عما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت املنبثقة من تقارير املراجعة، باآلراءفمسؤولية املراجع حمددة     

 طبقا ملبادئ احملاسبة املتفق عليها وعما إذا مت إتباع هذه املبادئ بصورة ثابتة ومماثلة لتلك اليت اتبعت يف الدورة السابقة

ظاهرة يف القوائم املالية وأخريا جيب أن حيتوي التقرير على أي مالحظات تتعلق بكفاية ومالئمة البيانات واملوضحة وال و

ومنه ميكن تعريف التقرير على انه وثيقة مكتوبة وصادرة من شخص مهين الذي ، 1رأي املراجع حيال القوائم املالية

ا يف املؤسسة ومدى ميتاز باألهلية إلبداء رأي فين وحمايد حول القوائم املالية واإلجراءات اليت قام بفحصه ،"املراجع"هو

ملؤسسة تعطي دقة وصحة البيانات واملعلومات اليت اعتمد عليها إلبداء الرأي،وما إذا كانت القوائم املالية اليت أعدا ا

  .مركزها املايل والنتيجة اليت سجلتها خالل السنة املالية حمل املراجعة صورة صادقة وعادلة عن

  :أنواع التقارير:ثانيا 

هو إعطاء رأي فين وحمايد حول مدى صحة القوائم  كرنا أن اهلدف الرئيسي من وراء عملية املراجعةسبق وأن ذ     

وهذا الرأي يكون املالية اليت قامت بإعدادها املؤسسة ومدى متثيلها للمركز املايل ونتائج أعمال اية الفرتة  املالية،

املراجعة،فهناك نوعان من تقارير املراجع،التقرير العام والتقرير متضمنا يف تقرير مكتوب يعده املراجع بعد انتهاء عملية 

  .اخلاص

  :التقرير العام- 1

  :، ويتضمن هذا التقرير ما يلييتم إعداد هذا التقرير من طرف املراجع للمصادقة على احلسابات السنوية للمؤسسة    

  ية تعيني املراجع من طرف املؤسسة؛التذكري بكيف-

  الدورة حمل املراجعة؛سة و التعرف على املؤس-

  الحق مع ذكر التواريخ اخلاصة ا؛الوثائق املالية اليت خضعت للفحص متضى وترفق بتقرير كم-

  راجعة املقبولة واملتعارف عليها؛الرتكيز على أن عملية املراجعة متت وفقا ملعايري امل-

  نتيجة املؤسسة باألرقام؛على عرض املراجع لألخطاء والنقائص املكتشفة بكل وضوح مع ذكر أثارها -

  

1
الجزائر بوسماحة محمد، معاییر المراجعة و تطبیقھا في الجزائر ،رسالة الماجستیر غیر منشورة ،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة  – 

  .40،ص  2002
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ضافية اليت حول املعلومات اإل املصادقة على املعلومات املقدمة من طرف جملس اإلدارة واخلالفات احملتمل أن تكون-

  طلبها من هذا الس؛

  ثيل الوضع املايل ونتائج األعمال؛رأي املراجع حول مدى عدالة القوائم املالية واحملاسبية يف مت-

  عداد القوائم احملاسبية واملالية؛مدى إتباع وتطبيق املبادئ احملاسبية عند إ-

 1.ق املتبعة يف التقييم وطرق إظهار القوائم املالية مع تبيان أثار ذلكأسباب التعديالت احملتملة واليت ختص الطر -

  :وعند حتليل العبارات اليت تستعمل يف التقرير جيب أن يتضح

  ية تقع على عاتق املؤسسة؛أن مسؤولية إعداد القوائم املال-

  اد التقرير تقع على عاتق املراجع؛أن مسؤولية إعد-

رى اليت يرى أا ضرورية املقبولة واملتعارف عليها عند إبداء الرأي وكافة اإلجراءات األخااللتزام مبعايري املراجعة -

  للمراجع؛

  .أن التقرير يغطي فرتة حمددة ومعروفة-

  :أما خامتة التقرير جيب أن تكون واضحة يصادق فيها املراجع بتحفظ أو بدون حتفظ أو يرفض املصادقة بأدلة

Ø املصادقة بدون حتفظ: 

ه املصادقة أن القوائم املالية اليت متت مراجعتها تتصف مبستوى عايل من الشرعية والصدق وميكن أن يرفق هذا تعين هذ

  .احلسابات ةالنوع من املصادقة مبالحظات هدفها الشرح للمسامهني ودون أن يكون هلذه املالحظات أثر على حقيق

Ø املصادقة بتحفظ: 

  .مت الوقوف عليها من طرف املراجع ال متس بصدق وشرعية احلسابات وتعين أن األخطاء املسجلة والنقائص اليت

Ø رفض املصادقة: 

اكتشافها خطرية مما يفقد احلسابات شرعيتها وصدقها،وميكن أن يأيت يعين هذا الرفض أن األخطاء والنقائص اليت مت 

  :رفض املصادقة على احلسابات من طرف املراجع نتيجة ملا يلي

  .ن استطاعة املراجع القيام مبهمتهوجود عراقيل حالت دو -
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  .الرفض القاطع للمسؤولني القيام بالتعديالت املقرتحة من طرف املراجع-

كما جيب على املراجع عند رفض املصادقة أن يقدم األسباب والرباهني وكل املعلومات بالتفصيل وهذا حىت يتسىن   

  1.للمسامهني معرفة احلقيقة واختاذ القرارات الالزمة

على املراجع أن يعطي رأيه بصفة خاصة حول قائمة مخسة أو عشرة موظفني  ، جيبباإلضافة إىل ما ذكر سابقا  

األوائل ذوي األجور الكبرية باملؤسسة واملدفوعة خالل الدورة وكذلك األوضاع اليت ميكن هلا أن متس أو دد 

  .االستمرارية يف نشاط املؤسسة

،مع توجيه التقرير إىل جملس اإلدارة أو  رير جيب أن حيمل اسم املؤسسة حمل املراجعةكما جتدر اإلشارة إىل أن التق  

  .2املدير العام،كما جيب أن يكون التقرير موقع باإلمضاء الشخصي للمراجع

  :التقرير الخاص- 2

ويتضمن هذا التقرير يكتب املراجع تقريرا خاصا حول االتفاقيات اليت أبرمتها املؤسسة مع الغري واملنصوص عليها قانونا 

  :ما يلي

  املستفيدين منها؛ قائمة االتفاقيات املربمة و-

  برامها ورأيه حول هذه االتفاقيات؛شروط إ-

  .كما على املراجع أن يتأكد قبل كتابة هذا التقرير من عدم وجود اتفاقيات أخرى جديدة مل يكن على دراية ا   

يستخرج عيوب ومزايا نظام الرقابة (  3تقرير حول نظام الرقابة الداخلية باإلضافة إىل التقريرين العام واخلاص هناك

  ).الداخلية ويقدم لإلدارة حىت تكون على علم مبدى كفاية نظام رقابتها الداخلية
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  .عالقة لجنة المراجعة بالمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية :الثالث المبحث

تفعيل العالقة بني اإلدارة العامة للمؤسسة والقائمني مبهام املراجعة سواء الداخلية تعمل جلان املراجعة أساسا على      

أو اخلارجية مبا حيقق مصاحل املؤسسة،وهي يف قيامها بذلك تعمل أيضا على تفعيل التعاون بني املراجعتني من أجل 

جودة املراجعة يف املؤسسة حمل نقاش  لذا فقد كانت عالقة اللجان باملراجعتني ودورها يف تقييمنتائج أفضل لكليهما،

من طرف القائمني على تنظيم وحتديد مهام وجمال تدخل جلان املراجعة يف املؤسسة،ومل يغفل القائمون على هذه 

على القوائم املالية والنتائج  الوظيفة أيضا عن اإلشارة إىل دور جلان املراجعة احلد من تأثري ممارسة احملاسبة اإلبداعية

بعد اكتشاف الدور الذي  بية للمؤسسة والذي يعد  من بني األسباب املباشرة للجوء إىل خدمات هذه اللجاناحملاس

لعبته هذه املمارسات يف تفاقم األزمات والفضائح املالية اليت مست العديد من املؤسسات الكربى واالقتصاد العاملي  

  .ككل

  .خليةعالقة لجنة المراجعة بالمراجعة الدا :األول المطلب

تعد وظيفة املراجعة الداخلية من بني أهم آليات الرقابة يف املؤسسة وينبع دور جلنة املراجعة يف دعم املراجعة      

الداخلية من أمهية هذه األخرية يف املؤسسة،لذا فقد حرصت خمتلف التقارير العلمية واملنظمات املهنية والتشريعات اليت 

يف أغلب دول العامل على أن تقوم هذه األخرية بضمان تقييم فعالية وظيفة املراجعة  تناولت موضوع جلان املراجعة

  .الداخلية إن وجدت وأن تم بالدور الذي تؤديه هذه الوظيفة يف املؤسسة

إىل أن من بني املهام األساسية للجنة  2008ديسمرب  8فقد أشار املرسوم الثمن الصادر عن اإلحتاد األوريب يف     

 اجعة يف املؤسسة أن تقوم مبتابعة فعالية نظم الرقابة الداخلية واملراجعة الداخلية،هذا ومل يفرض ال قانوناملر 

sarbanes-Oxley والSEC  بشكل صريح ضرورة إنشاء وظيفة املراجعة الداخلية يف املؤسسة،بينما أشارت

  .على وظيفة املراجعة الداخليةيف البورصة التقارير يف بريطانيا إىل ضرورة توفر املؤسسات املسعرة 

بعد أن متت اإلشارة سابقا إىل مهام جلنة املراجعة على مستوى املراجعة الداخلية سيتناول هذا املطلب عالقة املراجعة    

  .الداخلية بلجنة املراجعة ودورها يف مهام هذه األخرية

  :عالقة لجنة المراجعة بالمراجعة الداخلية:أوال

املراجعة الداخلية من حيث اهليكل التنظيمي مباشرة اإلدارة العامة وليس ملديرية املالية من أجل ضمان أكثر تتبع      

استقاللية هلذه الوظيفة عن باقي الوظائف يف املؤسسة حىت تتمكن من فرض الرقابة الالزمة وأداء مهامها على أكمل 

راجعة اليت تربطها ا عالقة عملية وطيدة،فهذه األخرية ينبغي وجه،ويف هذا الصدد فإا تناسق جمهوداا مع جلنة امل

عليها العمل على إجياد وخلق طرق وجماالت تواصل مع املراجعة الداخلية حىت يكون تبادل املعلومات بينهما يسوده 

  .أكثر لكال الطرفني علومات املتبادلة ويؤد إىل فعاليةالثقة واألمان مما يساهم يف زيادة امل



الفصل األول                                                                    التأصیل العلمي للمراجعة   

 

29 

 

حول  2007للمراجعة واالستشارات سنة  "KPMG"في دراسة قام ا معهد جلان املراجعة التابع معف   

يف املؤسسات الفرنسية أجاب نصف أعضاء جلان املراجعة فقط بأم يظنون بأن مدراء املراجعة تطبيقات جلان املراجعة 

املسائل احلساسة اليت ختص املؤسسة وأعضاء  الداخلية يف مؤسسام يعملون على أعالم وإشراك أعضاء اللجنة يف

وعدم تنظيم طرق التواصل بني جلنة املراجعة واملراجعة  اإلدارة،ويرجعون سبب ذلك إىل نقص التنسيق بني الطرفني

  .الداخلية

 وحركة املؤسسات الفرنسية "AFEP"ومن بني التوصيات اليت جاءت يف تقرير اجلمعية الفرنسية ملؤسسات اخلاصة 

MEDEF " أنه ينبغي على أعضاء جلنة املراجعة ختصيص وقت كايف ملدير املراجعة الداخلية قصد إبداء رأيه يف

تنظيم مصلحته وإعالمهم وبربنامج عمل املراجعة الداخلية وأن يقدم هلم تقارير املراجعة الداخلية وملخصات شاملة 

  .حول التقارير الدورية ملهام املراجعة الداخلية

يف تقريره املتعلق بتطبيقات جلان املراجعة أن تقوم هذه األخرية بالتأكد من  IFAقد اقرتح املعهد الفرنسي لإلداريني  و 

  :النقاط التالية

  ؛طبيعة العمل والتعاون بني املراجعة الداخلية وجلنة املراجعة-

  ؛-إن وجدت-الداخليةالعالقة بني املراجعة الداخلية واملصلحة املسؤولة عن الرقابة -

  ؛وجود ميثاق أساسي لوظيفة املراجعة الداخلية-

  كذا أي احتمال ألي أعمال تكميلية؛التأكد من برنامج املراجعة سنويا و -

  ،أعمال وتنظيم املراجعة الداخلية؛مالئمة املوارد املتوفرة مع برنامج-

  ارير املراجعة الداخلية؛ملخص تق-

  عن املراجعة الداخلية؛ام املسؤول تعيني وإاء مه-

  يم املسؤول عن املراجعة الداخلية؛تقي-

  .ات الصادرة عن املراجعة الداخليةكما تتأكد من تنفيذ اإلدارة للتوصي-

  :وباإلضافة إىل هذه التوصيات فإن جلنة املراجعة ملزمة بالقيان مبا يلي

  ة اخلارجية وتعاوا معها؛املراجعإعادة النظر يف مسامهة املراجعة الداخلية يف تسهيل مهمة -

  ايري العاملية للمراجعة الداخلية؛التأكد من أن املوارد املتاحة متكنها من احرتام املع-
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عن املعلومات  ضمان االتصال املباشر بني املراجع الداخلي ورئيسي جملس اإلدارة وجلنة املراجعة ألنه مسؤول أمامهما-

  اليت يقدمها هلما؛

  رة بشأن مالحظات املراجع الداخلي؛التفسريات املقدمة من طرف اإلداالتحقق من -

  .تقييم نشاط املراجعة الداخلية فيما خيص حتديد وإدارة املخاطر يف املؤسسة-

  :وميكن أن نضيف إىل دور جلنة املراجعة جتاه املراجعة الداخلية املهام التالية

  تتم وفقا ملعايري األداء املهين؛ أان نظام الرقابة الداخلية و تقييم فاعلية املراجعة الداخلية وجودا كجزء م-

العمليتني التنسيق بني عمل املراجعني الداخليني واخلارجيني مما يؤدي إىل حتسني االتصال فيما بينهم وزيادة جودة -

  وحتقيق التكامل بينهما؛

  املراجعني الداخليني؛ التأكد من استقاللية-

  الداخليني أثناء أدائهم ملهامهم؛ أي قيود على املراجعنيالتـأكد من عدم وجود -

  فحص نتائج املراجعة الداخلية؛-

   الداخليني والـتأكد من كفاءم؛فحص املستوى املهين للمراجعني-

  .فحص إسرتاتيجية املراجعة الداخلية وبرناجمها السنوي-

  :تنظيم المراجعة الداخلية :ثانيا

املراجعة الداخلية من مؤسسة إىل أخرى باختالف ظروف وطبيعة العمل وكذا حجم املؤسسة خيتلف تنظيم خلية      

وطبيعتها القانونية وجمال نشاطها وغريها من العوامل،وميكن لوجود جلنة املراجعة يف املؤسسة أو عدمه أن يؤثر كذلك 

من -ا يف مستوى تطلعات جلنة املراجعةعلى تنظيم خلية املراجعة الداخلية،فهذه األخرية تعمل على أن يكون تنظيمه

  .حيث احرتامها للمعايري الدولية وحسن استغالهلا للموارد املتاحة وكذا قيامها مبهامها بالفعالية الالزمة

املرجع الرئيسي ملختلف املراجعني الداليني عرب العامل من أجل االستفادة من " IIA"ويعد معهد املراجعني الداخليني    

  االقرتاحات اليت يقدمها من أجل تنظيم وظيفة املراجعة الداخلية بشكل يتماشى مع أهداف وإسرتاتيجيةالتوصيات و 

  :، ويرتكز تنظيم وظيفة املراجعة على احرتام العناصر األساسية التاليةاملؤسسة

  :وجود ميثاق أساسي للمراجعة الداخلية-         
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ضروريا يف كل املؤسسات وهو شرط من شروط إنشاء وظيفة املراجعة يعترب وجود ميثاق أساسي للمراجعة الداخلية 

  .الداخلية،فهو يعمل على حتديد أهداف هذه األخرية وسلطتها ومسؤوليتها

وجيب أن يكون هذا امليثاق مطابقا للمعايري الدولية ومصدقا عليه من طرف اإلدارة،كما تقوم جلنة املراجعة من املصادقة 

  :ريا لتفادي أي تعديل فيه،ويتناول امليثاق األساسي للمراجعة الداخلية النقاط التاليةعلية ومراجعته منه دو 

 .مهام خلية املراجعة الداخلية •

 .مسؤوليات املراجعة الداخلية اجتاه اإلدارة العامة وجلنة املراجعة •

 مبدأ االستقاللية واملوضوعية •

 .سلطة وموارد املراجعة الداخلية •

 املهنية املستعملةتذكري باملعايري  •

  :حتضري برنامج عمل طويل املدى-

من أجل ضمان تغطية ومراجعة كافة النقاط املهمة يف العمليات اليت تقوم ا املؤسسة واليت ال ميكن معاجلتها يف      

من أن ألن أهم أهداف جلنة املراجعة هو التأكد من مشولية برنامج املراجعة الداخلية،وعلى الرغم مدة سنة واحدة،

الشمولية يف هذا اال تقاس باألعمال املنجزة وليس املقدر إجنازها إال أن وجود برنامج عمل متوسط أو طويل املدى 

من شأنه أن يريح أعضاء جلنة املراجعة وميكنهم من أخذ فكرة عما يسعى إليه مدير املراجعة الداخلية،ومع ذلك 

  .نامج إذا رأوا ضرورة ذلكفيمكنهم طلب إحداث تعديالت وإضافات على الرب 

  :الكفاءة وجود جمموعة متكاملة من حيث العدد و- 

من النقاط اليت ميكن خللية املراجعة الداخلية أن تسهل ا مهام جلنة املراجعة وتبسط تعاملها معها،هي وجود     

جمموعة متكاملة يف وظيفة املراجعة الداخلية،من حيث عدد وكفاءة املراجعني الداخليني وامتالكهم ملؤهالت تقنية 

عالية يف اال املايل واحملاسيب مثال كلما سهل اجعني ذو خربة مالئمة ومناسبة لطبيعة عمل املراجعة الداخلية تضم مر 

ذلك عمل جلنة املراجعة يف هذا اال فيزيد التعاون والثقة فيما بينهم،كما أن احلفاظ على نفس التعداد يف خلية 

فاهم معهم وعلى على التواصل مع هؤالء األعضاء وميكنهم من التاملراجعة الداخلية ميكنه أن يساعد أعضاء اللجنة 

عكس ذلك فإن تغري املراجعني الداخليني بشكل مستمر ال يساعد على مواصلة العمل فقد يعيد العمل إىل نقطة 

  .البداية يف كل مرة

  :مساهمة المراجعة الداخلية في مهام لجنة المراجعة:ثالثا

أو غري مباشر يف تنفيذ جلنة املراجعة ميكن للمراجعة الداخلية من خالهلا قيامها بواجباا أن تساهم بشكل مباشر 

  :ملسؤولياا ومهامها،وذلك من خالل قيامها باملهام التالية
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  ض الرقابة على املعلومات املالية؛حتديد املخاطر وفر -   

  ن فعالية مسار املعلومات املالية؛التحقق م -   

  القوانني والتشريعات املعمول ا؛التحقق من احرتام تطبيق - 

  من قانون األخالقيات يف املؤسسة؛كد التأ- 

  تقييم سري حوكمة املؤسسة؛- 

  صيات خاصة حسب طلب جلنة املراجعة؛تق القيام بأحباث و- 

  دل أوجه النظر؛تنسيق اجلهود مع املراجع اخلارجي وتبا- 

  .املساعدة يف تنظيم وحتضري اجتماعات جلنة املراجعة- 

الداخلية من بني أهم العناصر اليت تعتمد عليها جلنة املراجعة يف تقييمها لفعالية كما ميكن اعتبار خلية املراجعة     

الرقابة الداخلية يف املؤسسة،وهلذا الغرض فمن الضروري على اللجنة أن تضاعف تعاملها وتقوي عالقتها باملراجعة 

لرقابة والتأكد من أن عملها مطابق الداخلية كما عليها التأكد من مصداقية وفعالية هذه األخرية يف تقييم فعالية ا

كما أن عليها القيام بعملية تقييم لوظيفة املراجعة الداخلية قبل االعتماد على املعلومات الصادرة للمعايري املعمول ا،

  :،ويشمل هذا التقييم النقاط التالية عنها

  عايري الدولية للمراجعة الداخلية؛املطابقة مع امل- 

  حسن التطبيقات يف هذا اال؛ام أاستعمال واحرت - 

انون األساسي للوظيفة يف التحقق من فعالية املراجعة الداخلية مبقارنة ما تقدمه لألطراف املعنية مع ما ينص علية الق- 

  املؤسسة؛

  جعة الداخلية للرقابة يف املؤسسة؛القيمة املضافة اليت قدمتها املرا- 

  .راجعة الداخليةمالئمة املوارد املتاحة ال تدخل امل - 

  .دور لجنة المراجعة في دعم المراجعة الخارجية :المطلب الثاني

من بني األهداف األساسية اليت وجدت من أجلها جلان املراجعة يف املؤسسات أن تعمل على جتديد ثقة       

اخلارجيني أثناء أدائهم ملهامهم يف املتعاملني االقتصاديني يف تقارير املراجعة اخلارجية من خالل دعم ومتابعة املراجعني 

وقد أكدت كل التقارير والقوانني اليت تناولت موضوع جلان املراجعة على أمهية الدور الذي تقوم به هذه املؤسسة،
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األخرية فيما يتعلق بدعم املراجعة اخلارجية يف خمتلف مراحل املهمة انطالقا من اختيار وتعيني املراجع اخلارجي إىل غاية 

اء مهمة املراجعة اخلارجية وقيام جلنة املراجعة بتقييم فعالية املراجعني اخلارجيني،وسيتناول هذا املطلب أهم مراحل انته

  :مهمة املراجعة اخلارجية اليت يتدخل فيها أعضاء جلنة املراجعة،وذلك كما يلي

  :اختيار وتعيين وإقالة المراجع الخارجي  :أوال

تتناول موضوع جلان املراجعة وتطبيقها يف املؤسسات عرب العامل وتم بدراسة مهامها جتمع معظم القوانني اليت     

ودورها يف تدعيم املراجعة اخلارجية وزيادة ثقة املتعاملني يف العمل الذي تقوم به املراجعة اخلارجية يف املؤسسة،على أن 

يعطي أكثر مصداقية لعمل هذا األخري لدى  أنمن شأنه  تدخل جلنة املراجعة يف اختيار وتعيني املراجع اخلارجي

املسامهني واألطراف األخرى املتعاملة مع املؤسسة وملعنية بتقارير املراجع اخلارجي،ولكن هذا التدخل خيتلف من تشريع 

فإن مهمة اختيار  يف الواليات املتحدة األمريكية مثال" SARBANES-OXLEY  "إىل أخر فوفق قانون

 1،تعيني و جتديد عهدة املراجع اخلارجي ومتابعة أدائه لعمله وحىت إقالته عند اللزوم هي مهمة خاصة بلجنة املراجعة

،بينما يف أوربا فإن مهمة اللجنة يف هذا اال تقتصر على اقرتاح املراجع اخلارجي دون اختاذ قرار تعيينه،وهو ما مينحها 

على اختيار املراجع اخلارجي وإبداء رأيه يف دفرت الشروط اخلاص بذلك وقائمة مكاتب املراجعة اليت إمكانية اإلشراف 

 تعرض خدماا والشروط املعتمدة يف االختيار،كما يتم مشاورة جلنة املراجعة يف امليزانية املخصصة للمراجعة اخلارجية

على أن تم كذلك اللجنة مبتابعته أثناء تنفيذه ملهامه،ويف للتأكد من مالئمتها للعمل الذي يقوم به املراجع اخلارجي 

حال ما إذا أراد املسريون تغيري املراجع اخلارجي تقوم جلنة املراجعة بدراسة األسباب اليت دفعت اإلدارة إىل ذلك ودراسة 

ل العكس أي إذا أراد إمكانية تغيريه أو االحتفاظ به حسب مدى صالبة األسباب اليت تكمن وراء هذا القرار، ويف حا

املراجع اخلارجي تقدمي استقالته فإن جلنة املراجعة تعمل على مناقشة املراجع اخلارجي حول الدوافع وراء هذا القرار 

وتعمل على تقريب وجهات النظر وإزالة الغموض حول املوضوع من أجل الوصول إىل حل يرضي الطرفني،وهذا يبني 

  .املراجعة يف هذا اال الدور األساسي الذي تلعبه جلنة

ويف حال ما إذا مل تأخذ اإلدارة رأي جلنة املراجعة فيما اختيار وتعيني أو إقالة املراجع اخلارجي بعني االعتبار ومل      

تعمل به فإن اللجنة تقوم يف تقدمي تصريح مع تقاريرها السنوية تبني فيه االقرتاحات اليت قدمتها يف هذا اخلصوص 

  .2باب اليت جعلت اإلدارة تقرر غري ذلكوكذلك األس

  :عالقة لجنة المراجعة مع المراجعين الخارجيين :ثانيا

يعمل أعضاء جلنة املراجعة يف إطار العالقة مع املراجع اخلارجي على أن يبني هلذا األخري بوضوح ما هو منتظر منه    

  من طرف املسامهني،ويهيأ له مناخ العمل مما يساعده على إبداء رأيه حبرية يف كل امليادين املتعلقة مبهمته،ويقوم أعضاء 

1
-didier de ménonville, les comités d’audit, economic paris, 2009, p 56. 

2
- didier de ménonville, idam, p 58. 
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اللجنة بلعب دور الوسيط يف التعريف باملراجعني اخلارجيني عند تعيينهم ومتابعتهم خالل أدائهم ملهامهم يف 

النقاط الغامضة املؤسسة،كما يعمل املراجع اخلارجي على التعاون مع أعضاء جلنة املراجعة من خالل مناقشة 

  .واملالحظات املستخلصة من عملية املراجعة قبل إضافتها يف التقرير الذي ستقدمه للمسامهني

  :الحرص على استقاللية المراجعين الخارجيين :ثالثا

 من املستحسن لدى أعضاء جلنة املراجعة أن تكون لديهم فكرة كافية حول شروط ومعايري استقاللية املراجع اخلارجي   

كما ميكن أن يطلبوا من املراجع اخلارجي يف تقدمي معايري االستقاللية اخلاصة،اليت يعتمدها يف مكتبه وان يقدم تصرحيا 

قبل تعيينه للقيام مبهامه يبني فيه احرتامه للمعايري االستقاللية القانونية واخلاصة مبكتبه وامتالكه الكفاءة الالزمة للقيام 

ذه املؤسسة،كما أن املراجع اخلارجي ملزم يف كل مرة بإعالم جلنة املراجعة بنص مكتوب عن  مبهام املراجعة اخلارجية هل

قواعد  أن يؤثر على استقالليته وموضوعيته يف أداء مهامه،كما تعمل اللجنة على التأكد من وجودكل ما من شأنه 

  .تتأثر استقالليتهحتدد الشروط اليت جيب توفرها يف املراجع اخلارجي حىت ميكن تعيينه دون أن 

  :اختبار أعمال المراجعين الخارجيين :رابعا

لقد اقرتح املعهد الفرنسي لإلداريني يف جمال اختبار أعمال املراجعني اخلارجيني من قبل جلنة املراجعة نقاطا ميكن      

  :1النقاط فيما يليهلذه األخرية من خالهلا أخذ فكرة عن األعمال اليت يقوم ا املراجع اخلارجي،وتتمثل هذه 

ويسمح برنامج املراجعة مبعرفة املنهجية اليت سيعتمها املراجع اخلارجي ف مهمته والوسائل اليت ينوي :برنامج املراجعة- 

تسخريها للقيام بذلك،ومن املستحسن أن يقوم املراجع اخلارجيبعرض برناجمه على أعضاء جلنة املراجعة ملناقشته قبل 

ه على جملس اإلدارة،وهذا حىت ميكن ألعضاء اللجنة تقدمي مالحظام واقرتاحام حول عرضه على إمتامه وعرض

الربنامج ويقوم بتعديله إذا لزم األمر،وتعمل اللجنة يف هذا اإلطار على التأكد من أن املراجع اخلارجي قد خصص يف 

  .برناجمه الوقت واإلمكانيات الالزمة ملعاجلة مناطق اخلطر احمليطة باملؤسسة

وذلك مبناقشة املراجع اخلارجي فيما خيص النقاط اليت مت اكتشافها خالل عملية :نتائج ومالحظات املراجع اخلارجي- 

وكذلك اخلروقات اليت وجدها عند اختباره لنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة املراجعة اخلارجية وحول طريقة معاجلتها،

سسة،والقيام باختبار مدى أمهية االحنرافات اليت اكتشفت وتأثريها على ونظام املعلومات احملاسيب الذي تعتمده املؤ 

القوائم املالية للمؤسسة،ومن مث يعمل أعضاء جلنة املراجعة على متابعة اإلجراءات اليت اختذت من طرف اإلدارة 

                                                                                 .                                      معاجلة هذه االحنرافات أو اخلروقات واملسريين بغرض

  :متابعة املراسالت واختالف وجهات النظر بني اإلدارة واملراجع اخلارجي -

                                                             
1
 - didier de ménonville, op,cit ; p p 61-63. 
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وهو ما يسمح للجنة املراجعة مبعرف الطرق اليت مت ا تقريب وجهات النظر بني الطرفني والتأكد من أن ذلك مت 

يقة قانونية ومقنعة،كما ميكن للجنة أن تكون فكرة حول التوجهات اليت ستعتمدها اإلدارة فيما خيص إعداد القوائم بطر 

  .املالية

يسمح هذا للجنة املراجعة مبعرفة النقائص املسجلة فيما خيص :اختبار اقرتاحات املراجع اخلارجي ومدى تنفيذها- 

حتسني هذه اإلجراءات،كما يسمح هذا للجنة بالتأكد من أن جل  اإلجراءات املعتمدة ومدى حرص اإلدارة على

  .النقاط املهمة يف هذه االقرتاحات قد مت أخذها بعني االعتبار

  )lettre d’affirmation( تأكيد التي تعدها اإلدارة العامةاإلطالع على رسالة ال :خامسا

الرسالة أو الشهادة تعدها اإلدارة العامة للمؤسسة  وتعترب هذه النقطة بالذات من األمهية مبا كان باعتبار أن هذه

  1:وتقدمها للمراجع اخلارجي،وهي حتتوي على

التصريح على أن هناك رقابة دف إىل اكتشاف وحتديد األخطاء والتالعبات وهي حيز التطبيق،وأن التجاوزات اليت -

  .يف هذا اإلطار قد مت التصريح ا للمراجع اخلارجي مت اكتشافها

التأكيد على أن األخطاء والتجاوزات اليت مل يتم تصحيحها ليس هلا أثر مهم يف احلسابات،وترفق قائمة هلذه  -

  .التجاوزات مع التصريح

التصريح على أن الفرضيات األساسية اليت مت على أساسها التقديرات احملاسبية تعكس حقيقة نية املؤسسة وقدرا -

  .على حتقيق العمليات املربجمة

بأي عملية متت بعد إقفال احلسابات السنوية تستوجب اإلشارة إليها يف لتصريح على أن املؤسسة ليس هلا علم ا-

  .امللحق دون اختاذ هذا اإلجراء

  .التصريح على تطبيق القوانني والتشريعات املعمول ا-

 معاجلتها واليت مت إرفاقها بالرسالة،ويهتم أعضاء جلنة املراجعة باألخص إىل اختبار األخطاء والتجاوزات اليت مل يتم 

  .للتأكد من عدم تأثريها على القوائم املالية باملؤسسة

 

 

 

                                                             
1
 - didier de ménonville, op,cit, p63. 
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  :تقييم فعالية المراجعين الخارجيين :سادسا

باإلضافة إىل الدور الذي تلعبه جلان املراجعة فيما خيص اختيار،اقرتاح وتعيني املراجع اخلارجي، تعمل اللجنة كذلك      

أعمال املراجع اخلارجي سنويا اعتمادا على معايري الفعالية اخلاصة ا،حيث أن كل جلنة تضع معايري لتقييم على تقييم 

  :الفعالية اليت تنتظرها من املراجع اخلارجي،ويف غالب األحيان ترتكز عملية التقييم على احملاور التالية

  ؛ة واملواعيد املقرتحةاحرتام برنامج املراجع-

اإلدارة العامة ومديرية  النتائج واالقرتاحات اليت يقدمها املراجع اخلارجي سواء إىل جلنة املراجعة أو إىل طبيعة ونوعية-

  املالية؛

  ة بينه وبني املوظفني يف املؤسسة؛طبيعة العالق-

  .ت ومؤهالت فرق املراجعة اخلارجيةإمكانا-

ومناقشة املراجع اخلارجي يف إعداد املالحظات  أيضا أن يتمكن أعضاء جلنة املراجعة من مشاركةومن املستحسن    

  .واالقرتاحات اخلاصة بتحسني وتطوير األنظمة واإلجراءات املتبعة يف املؤسسة

  .دور لجنة المراجعة في تقييم جودة المراجعة :الثالث المطلب

منذ مدة وعرفت توجه تعد مسألة تقييم جودة املراجعة مسألة قدمية نسبيا،حيث أا شغلت تفكري املختصني       

الباحثني يف املسألة يف اجتاهني خمتلفني عرب مرحلتني خمتلفتني،فقد كانت األحباث األوىل يف املوضوع تشري إىل أن تقييم 

جودة املراجعة يكون عن طريق تقييم املراجع يف حد ذاته من استقالليات ومؤهالت،ولكن األحباث احلديثة يف املوضوع 

ترى أن جودة املراجعة تقيم على أساس األعمال اليت يقوم ا املراجع أس مسار املراجعة ال  جاءت بتوجه أخر حيث

على أساس طبيعة املراجع يف حد ذاته،ومن هنا فإن أعضاء جلان املراجعة سوف يعملون على تقييم جودة املراجعة وفق 

  :املنهجيتني كما يلي

  :وفق استقاللية وكفاءة المراجع :أوال

ملراجع اخلارجي من خالل املصادقة والتصريح بسالمة حسابات املؤسسة دور الضامن الحرتام اخلصائص يلعب ا   

جودة De Angelo 1981هذا اإلطار عرف ، ويفالكيفية للمعلومات احملاسبية لدى مستعملي القوائم املالية

  :هي رأي السوق حول قدرة املراجع اخلارجي على:"1املراجعة كما يلي

  .اكتشاف األخطاء أو تالعبات معربة يف النظام احملاسيب للمؤسسة حمل املراجعة-         

                                                             
1
 - l’article : « la problématique de la qualité d’audit, proposition d’une approche conception »,makram 

chemangui,p4. 
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  . "والتصريح ذه األخطاء أو التالعبات يف تقريره-         

هو استخدام املوارد املتاحة  ، أوهلماكما أن املعايري املهنية للمراجعة ترى أن املراجع مطالب بأن ميزج بني عنصرين   

  .، وثانيهما متعلق مبوضوعية املراجع واستقالليتهوكفاءة فريق العمل الذي سيقوم باملهمة

،فاملراجع اخلارجي  التالعبات ولطاملا مت اعتبار كفاءة املراجع اخلارجي ضمانا على قدرته على اكتشاف األخطاء و   

واخلربة الكافية اليت متكنه من أداء مهام املراجعة،ومبا أن املراجعة حاليا غالبا ما جيب أن ميتلك املعارف،التكوين،التأهيل 

تتم من طرف مكاتب متخصصة فإن التنظيم اهليكلي هلذه املكاتب وفريق املراجعة يؤثران على مفهوم الكفاءة الذي 

  :أخذ أبعادا أخرى تتمثل يف

  كفاءة املراجع يف حد ذاته؛-    

  املراجعة؛كفاءة مكتب -    

  .راجعة املتدخل على مستوى املؤسسةكفاءة فريق امل-   

اليت توصل إليها املراجع يف كما أن االستقاللية واملوضوعية متثالن أساس جودة املراجعة حيث تضمنان أن النتائج    

  :ويات وهيمهامه سيتم التصريح ا دون حتريف وال نقص حتت أي ضغط، وميكن لالستقاللية أن تشمل ثالث مست

  تقاللية يف برجمة أعمال املراجعة؛االس-   

  االستقاللية يف التقصي والتحقيق؛-   

  .االستقاللية يف إعداد التقرير وعرضه-   

،تعيني  اقرتاح وحترص جلنة املراجعة على التحقق من هذه العناصر من خالل دوره األساسي واملتمثل يف اختيار،   

كذلك ضمان الظروف املناسبة للمراجع اخلارجي من أجل القيام بعمله باستقاللية  ،و وجتديد عهدة املراجع اخلارجي

  .وموضوعية

  :وفق مسار المراجعة :ثانيا

نظرا لتعقد عملية املراجعة وعدم القدرة على إبصار مسار املراجعة فإن الدراسات اليت تناولت تقييم جودة املراجعة    

  .ة فمعظم الباحثني يعتربون مسار املراجعة كالعلبة السوداءمسار املراجعة تبقى جد قليلعن طريق 

 comité d’audit et"يف مقاله ب Riad Manitaفقد حاول  SOXوبعد التوصيات اليت جاء ا قانون

qualité d’audit externe ;vers le développement d’un outil d’évaluation de la 

du processus d’audit » أن يطور ألعضاء جلنة املراجعة طريقة لتقييم جودة املراجعة اعتمادا على مسار
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ميكنهم التدخل خالل أطوار عملية املراجعة،وقد اقرتح عدة مؤشرات متكن جلان  املراجعة وذلك نظرا ألن أعضاء اللجنة

  :قييم كل مؤشر،نذكر بعضها فيما يلياملراجعة من تقييم جودة املراجعة وبني املهام اليت ينبغي أن تقوم ا اللجنة لت

  :وميكن للجان املراجعة أن تقوم وفق هذا املؤشر باملهام التالية:مؤشرات قبول وختطيط املهمة -

 التأكد من كفاءة املراجع؛ §

 التأكد من استقاللية املراجع؛ §

 ل اليت وضعها املراجع يف برناجمه؛التحقق من نوعية تنظيم املراح §

 اجع يف برناجمه على مناطق اخلطر؛ر التأكد من تركيز امل §

 املراجع ألنظمة العمل يف املؤسسة؛التأكد من فهم  §

 .التأكد من تركيبة وتأهيل فريق املراجعة §

ويف هذا املؤشر ميكن للجنة املراجعة تقييم عمل املراجع يف مرحلة تقييم نظام :مؤشرات تقييم نظام الرقابة الداخلية-

  :بالقيام مبا يليالرقابة الداخلية يف املؤسسة 

  هذه املرحلة؛التحقق من احرتام الربنامج املسطر يف §

 تأكد من نوعية تنظيم هذه املرحلة؛ال §

 التأكد من نوعية اجلرد املادي؛ §

 .التأكد من تركيبة وتأهيل الفريق املتدخل ف هذه املرحلة §

احلسابات وإاء املهمة ميكن للجان  ويف املرحلة األخرية واملتمثلة يف فحص:مؤشرات فحص احلسابات وإاء املهمة-

  :املراجعة تقييم ما يلي

 التأكد من برنامج املرحلة؛ §

 حرتام تطبيق معايري وشروط املهمة؛ا §

 ل الفريق املتدخل يف هذه املرحلة؛التحقق من تركيبة وتأهي §

 املراجع لنتائج عمله باستقاللية؛ العمل على عرض §

 .عمول االتأكد من احرتام التقرير للمعايري امل §

مور اليت قد تساعد جلنة املراجعة على تقييم مسار املراجعة هو أا ال تعترب طرفا خارجيا يف املهمة ومن بني األ    

فهي تعمل على مرافقة املراجع اخلارجي منذ تعيينه يف املؤسسة إىل غاية تقدميه للتقرير النهائي ملهمته،أي أن مسار 

  .بة للجنة مقارنة باألطراف األخرى،فهي ال متثل علبة سوداء بالنسبة إىل اللجنةاملراجع يعد أقل تعقيدا بالنس
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  .ن المحاسبة اإلبداعية في المؤسسةدور لجنة المراجعة في الحد م :الرابع المطلب

يف تعد جلنة املراجعة من بني أهم اآلليات اليت جلأت إليها املؤسسات العاملية الكربى للحد من التالعب والغش     

   ENRON:التقارير املالية الذي أزيح عنه الستار بايار بعض كربيات الشركات العاملية،متمثلة يف صورة

من الفضائح املالية اليت تتالت وهزت  وغريها WORLDCOM وPRAMALT و XEROX و

  .العامل بأسره

وتعود أسباب هذه االيارات والفضائح إىل عدة عوامل أمهها جلوء اإلدارة إىل بعض اإلجراءات والسياسات     

من تعدد احملاسبية دف إحداث حتسني صوري غري حقيقي يف نتائجها ومركزها املايل،وذلك من خالل االستفادة 

أهداف ومصاحل املسريين دون أهداف الشركة اخليارات والبدائل املتاحة يف السياسات احملاسبية وفق ما خيدم 

ومالكها،إذ أكدت التقارير اليت نشرها احملققون يف قضايا الفضائح املذكورة وغريها من الفضائح املالية وجود تضليل 

وحتايل يف استخدام  الطرق احملاسبية املتاحة دف تعديل النتائج احملاسبية للمؤسسة وقد أطلق املختصون على هذا 

  ".la comptabilité créative" حايل اسم احملاسبة اإلبداعية أو اإلبتكاريةالت

وهو ما دفع املشرعني إىل البحث عن اآلليات اليت ميكن عن طريقها وضع حد هلذه املمارسات والتخفيف من     

جلنة رقابية تعمل إىل جانب تأثريها على مصداقية القوائم املالية والصورة املالية للمؤسسة،وقد جلأ املشرعون إىل إنشاء 

اإلدارة وتتوىل مهام خاصة كاإلشراف على مراجعة السياسات احملاسبية املطبقة والتقديرات اإلدارة مبا حيقق أهداف 

الشركة فسارعت العديد من الدول إىل تبين هذه اللجان واقرتاح إنشائها خاصة يف املؤسسات الكبرية،وتعترب الواليات 

 ENRONىل اقرتاح جلان املراجعة كحل للحد من احملاسبة اإلبتكارية وكان ردها على فضيحةاملتحدة السباقة إ

،الذي يقضي بتويل جلنة 2002يف سنة  sarbanes-Oxleyسريعا ومباشرا من خالل املصادقة على قانون 

اإلدارة يف إعداد التقارير املراجعة مهمة اإلشراف على السياسات والتقديرات واألحكام احملاسبية املستخدمة من قبل 

  .املالية

زاد اهتمام الباحثني واخلرباء يف اال املايل بالتعمق يف موضوع احملاسبة اإلبداعية بعد الفضائح املالية وخاصة بعد      

إفالس مكتب  وهو ما أدى إىل ENRONثبوت تورط احملاسبني واملراجعني اخلارجيني يف فضيحة

ARTHUR ANDERSON ن يعترب من بني اخلمس مكاتب الكربى عامليا يف احلاسبة الذي كا

التثبيط " ومراجعة احلسابات،ومنه فقد اختلفت التعاريف اليت تناولت املوضوع نذكر منها،أن احملاسبة اإلبداعية متثل

حيث مرادفا للمحاسبة املخادعة "وأا تعد 1"املتعمد للتقلبات يف مستوى دخل الشركة حىت يبدو يف وضع طبيعي

تنطوي على تقنيات حماسبية تسمح للشركات باإلبالغ عن نتائجها املالية بشكل ال يصور حقيقة نشاطاا 

عملية معاجلة األرقام احملاسبية عن طريق استغالل الثغرات يف "وبشكل من التفصيل مت تعريفها على أا  2"التجارية

ويل القوائم املالية عما جيب أن تكون عليه الوضع الذي يفضل املبادئ احملاسبية واختيار املقاييس واملالحق دف حت
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مستخدم القوائم املالية رؤيته،أو هي العملية اليت تنظم فيها العمليات واحلسابات بشكل يرتتب عليه نتائج حماسبية 

  .1"حمددة سلفا بدال من أن تكون النتائج حمايدة ومتسقة

  2:ملمارسات احملاسبة اإلبداعية أمهها مشرتكةومن هذه التعاريف يتضح أن هناك قواسم 

  تعترب ممارسات عامة وشائعة؛-

  ارسات ال ميكن تفاديها بشكل مطلق؛متثل مم-

  تقدمي تفسري مقنع هلذه العمليات؛ ميكن للمسريين-

  ادئ واملعايري احملاسبية الدولية؛تدخل يف اإلطار القانون ألا ال خترج عن نطاق املب-

  تيار الطرق والتقديرات احملاسبية؛زية فيما خيص اخممارسات انتها-

  قية؛ممارسات احتيالية تعمل على تغيري األرقام احلقيقية إىل أرقام غري حقي-

  .ممارسات ضارة بأطراف داخلية وخارجية عن املؤسسة-

  :ا يليأن تساعد يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية يف املؤسسة بقيامها مب وميكن للجان املراجعة

  رة والعمل على وضع إجراءات فعالة؛وتقديرات الغدامراجعة السياسات احملاسبية املطبقة -

  ملتبعة يف إعداد القوائم املالية؛التأكد من اإلفصاح عن السياسات واملبادئ احملاسبية ا-

  املالية؛عرفة أثرها على القوائم التأكد من اإلفصاح عن تغيري الطرق احملاسبية املطبقة مل-

  أهداف التقارير املالية وغاياا؛تقييم سياسات اإلفصاح املعتمدة على ضوء -

  رضي من املنفعة للتقارير املالية؛التأكد من كفاية ومالئمة اإلفصاح لتحقيق مستوى م-

  وفق رأي املراجع اخلارجي؛ تسوية قضايا اإلفصاح املهمة-

  .مع األطراف املعنية داخل الشركةمناقشة التقارير املالية الدورية والسنوية -

  .احلد من خطر التقارير املالية االحتيالية عن طريق حتديد العوامل اليت تقود إىل تقارير مالية احتيالية ملعاجلتها

  .مناقشة املراجع اخلارجي حول مدى فعالية السياسات والطرق واملبادئ احملاسبية املعتمدة يف املؤسسة-

                                                             

.96،ص 2010،العدد الثاني، 26رشا حمادة ،دور لجان من الحد من ممارسات المحاسبیة اإلبداعیة، مجلة جامعة دمشق ،المجلد  -  
1
  

.95نفس المرجع،ص رشا حمادة ،  -  
2
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ن املراجعة يف مؤسسة ما دور مهم يف تفادي تالعب املسريين بنتائج املؤسسة وتوجيه هذه كما أن لوجود جلا    

النتائج وفق مصاحلهم اخلاصة،حيث أن التوصيات املقرتحة من طرف املنظمات املسؤولة على إنشاء جلان املراجعة يف 

املالية واحملاسبة وهذا حىت ميكنه  املؤسسات واليت تصر على وجود على األقل عضو من أعضاء اللجنة يكون خمتصا يف

ويرجع سبب التالعبات قراءة القوائم املالية بصيغة صحيحة متكنه من اكتشاف أي تالعب ممكن من طرف املسريين،

حسب الدراسات إما أن تكون انتهازية حيث يستغل املسريون الثغرات املالية اليت حتتويها القواعد واملعايري احملاسبية من 

وفق ما خيدم مصاحلهم اخلاصة أو قصد االستفادة من وضعية تعاقدية،قانونية،سياسية أو  نتائج املؤسسة أجل توجيه

إدارية تكون املؤسسة عرضة هلا،كما أن دراسات أخرى أكدت أن املسريين ميكنهم أن يستغلوا التساهل يف اختيار 

يف القوائم املالية املصرح ا حىت يتبني للمتعاملني املعايري والقواعد احملاسبية من اجل تدعيم املعلومات احملاسبية 

سعى إىل االقتصاديني مع املؤسسة بشكل واضح السياسة اليت تتبعها املؤسسة واألهداف اإلسرتاتيجية اليت ت

  .حتقيقها،وهذا من أجل جذب اهتمام املستثمرين وأصحاب رؤوس األموال من أجل االستثمار يف املؤسسة

وحىت لو كان املسامهون أو املستثمرون بإمكام قراءة القوائم املالية بسهولة إال أنه يصعب عليهم اكتشاف وحتديد     

املسريين أدرى من اجلميع حبسابات  أنما إذا كان هناك تالعب يف احلسابات وانتهازية من طرف املسريين باعتبار 

القوائم املالية ملا خيدم مصاحلهم اخلاصة عل حساب مصاحل املؤسسة والثغرات اليت ميكنهم استغالهلا لتوجيه 

ن أمهية الدور الذي تلعبه املراجعة يف إعطاء الثقة يف القوائم املالية املؤسسة،وهذا أساس مشكل الوكالة،وهو ما يزيد م

يف ARTHUR ANDERSONللمتعاملني،وبعد الدور السليب الذي لعبته املراجعة اخلارجيةممثلة يف مكتب

واليت كانت مسرحا ألكرب فضيحة مالية عرفتها الواليات املتحدة  ENRONتالعبات اليت كانت تقوم ا مؤسسة ال

يف اية القرن املاضي،رأى املشرعون أن جلن املراجعة سوف تعمل على اكتشاف أي تالعب أو توجيه حمتمل للنتائج 

ورا مهما يف اكتشاف والتصريح بالتالعبات  اليت ميكن أن احملاسبية للمؤسسة،وتلعب كفاءة واستقاللية أعضاء اللجنة د

  .  يقوم ا املسريون دف توجيه القوائم املالية وفق ما يريدون
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  :خالصة 

إن املراجعة هي عبارة عن عملية منظمة للحصول على القرائن املرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادية      

وتقييمها بطريقة موضوعية،لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايري املوضوعية،مث توصيا نتائج ذلك 

 الية للقوائم املالية اخلتامية من خالل فحص مجيع الدفاتر و،فهي بذلك عملية انتقادية للقوائم امل لألطراف املعنية

بالعمليات اليت قامت ا املؤسسة،وكذلك التحقق السجالت احملاسبية واألدلة املدعمة للتسجيالت احملاسبية املرتبطة 

يبدي رأيا فنيا حمايدا حول  أنمن مدى مطابقة عناصر هذه القوائم للواقع الفعلي هلا،إن هذه العملية متكن املراجع من 

  .باملبادئ احملاسبية املتعارف عليها االلتزاممدى داللة القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة عن املركز املايل احلقيق هلا ومدى 

وحمددة لظروف  وثابتةوحىت تتم هذه العملية بكفاءة جيب عليها أن تعتمد على قواعد وأسس ومعايري منطقية     

كما أن الشخص املزاول هلذه املهنة جيب عليه أن يكون مستقال ومؤهال تأهيال علميا ومهنيا كافيني لتقرير ما إجنازها،

املتزايدة من قبل الباحثني واملهنيني وكل من تولدت  االهتماماتإذا كانت القوائم املالية اخلتامية صحيحة،ولقد أدت 

وتعدد ميادينها ية هلذه املهنة،ونظرا لتشعب تقسيمات املراجعة وتنوعها لديهم احلاجة للمراجعة إىل تطوير املمارسة العمل

وليد  األهدافواختالف أساليبها،تعددت أهدافها مبا خيدم من حتقيق غاية كل أنواع من أنواعها،ولقد جاءت هذه 

 يلجئوناملراجعة جعلت هؤالء  األمهية الكبرية للمراجعة يف املؤسسة ومن له عالقة ا،إذ أن الصفة الرقابية اليت تتمتع ا

وكذا الوقوف على نشاط املؤسسة واإلمهال والضياع، االختالسإىل املراجعة للوقوف على ممتلكام واحملافظة عليها من 

 لتحقيق أكرب فاعلية وكفاءة هلا من اجل تطويره والوصول إىل منتجات ذات جودة عالية،ونظرا كذلك لصفتها الرقابية

واق املالية تشرتط على املؤسسات اليت تريد الدخول يف البورصات القيام باعتماد مراجعة موثوقة أصبحت مجيع األس

حىت يتم الوثوق يف قوائمها املالية املنشورة،واالعتماد عليها يف عملية اختاذ القرارات املختلفة،كما أن املراجعة تسهم 

املؤسسة يف رفع مستوى   تساعدرت هذه املهنة وأصبحت بدرجة كبرية يف هذه العملية داخل املؤسسة خاصة بعدما تطو 

  .كفاءة وفاعلية عملياا
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 :تمهيد

بقوة على السطح يف عامل  تعترب حوكمة الشركات من املفاهيم احلديثة اليت ظهرت يف السنوات القليلة املاضية     

نظرا للمتطلبات اجلديدة اليت فرضتها مظاهر العوملة وما صاحبها من تطورات على الصعيدين القانوين ،األعمال

مبادئ احلوكمة املؤسسية اجليدة،االيارات املفاجئة لعدد من الشركات العاملية زاد من االهتمام بتطبيق  ومما، واالقتصادي

،اليت كشفت أن عدم تطبيق احلوكمة بالشكل  حيث ارتبط مفهوم احلوكمة ارتباطا وثيقا باألزمات املالية واالقتصادية

  .قابية واحملاسبية على أداء الشركاتاملطلوب قد زاد من حدا وهز ثقة املستثمرين ومجيع أصحاب املصلحة باألنظمة الر 

وملنع حدوث هذه األزمات أو احلد منها يف أقل تقدير ازداد االهتمام بصياغة مفهوم حوكمة الشركات ووضع جمموعة    

  .من اآلليات جتعل احلوكمة تكتسب دورا فعاال يف املؤسسات

  :ثة مباحث كما يليوإلظهار املوضوع بشكل أوضح ارتأينا إىل تقسيم هذا الفصل إىل ثال

  .ماهية حوكمة الشركات: املبحث األول-

  .اإلطار الفكري حلوكمة الشركات: املبحث الثاين-

  .األطار التطبيقي حلوكمة الشركات: املبحث الثالث-
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  .حوكمة الشركات ماهية :المبحث األول

كان،فبنيتها االجتماعية االقتصادية القانونية وتفاعلها مع تعترب املؤسسة من العناصر األساسية يف تنمية أي اقتصاد      

احمليط الداخلي واخلارجي،باإلضافة إىل األحداث اليت شهدها العامل من فضائح وأزمات مست كربيات املؤسسات يف 

اخللية املؤثرة يف العامل أدت إىل اهتمام احلكومات واملنظمات الدولية والباحثني سواء كانوا اقتصاديني أو اجتماعيني ذه 

  .حياة اإلنسان عامة واالقتصاد بصفة خاصة

  فتطبيق احلوكمة يف املؤسسة ما هو إال إسقاط لسبل تنميتها انطالقا من ضمان مصاحل وأهداف املتعاملني فيها ومعها    

  .ضمن إطار أوسع على اتمع أو احمليط الكلي

  .حوكمة الشركات مفهوم :المطلب األول

إن االيارات الكبرية واألزمات العاملية اليت طالت الكثري من املؤسسات والشركات كان سببها الرئيسي واألساسي هو     

،أي عدم األخذ مببدأ احلاكمية أي  خربة ومهارات متميزة كفوءة ذاتنقص اخلربات والكفاءات وعدم توفر إدارات  

ن إفالسها وتنهار أو على األقل تقلص من حصتها السوقية أو مما جعل هذه املؤسسات تعل، احلكم الرشيد للمؤسسات

  .جتمد نشاطها لذلك بدأ االهتمام مبوضوع احلوكمة،وسيتم التطرق يف هذا املطلب إىل ماهية احلوكمة وخمتلف خصائصها

  :أصل كلمة حوكمة:أوال

  ،وهو أحد  2000يعترب مصطلح احلوكمة مصطلح حديث االستعمال يف اللغة العربية،بدأ استخدامه يف بداية سنة    

  باالجنليزية ويعود أصل هذه الكلمة إىل اللغة اليونانية مصطلح"  gouvernance"احملوالت العديدة لرتمجة مصطلح

"kubernan "اليت تعين قيادة سفينة أو دبابة.  

يف اللغة الفرنسية القدمية كمرادف ملصطلح  13ستخدم هذا اللفظ يف القرن حيث قد ا   

واليت تعين فن أو طريقة احلكم،مث استخدم كمصطلح قانوين يف اللغة الفرنسية سنة  "gouvernement"احلوكمة

 ريقة اإلدارةانتقل اللفظ إىل اإلجنليزية وأعطى ميالدا لكلمة حوكمة،ويقصد ا العمل أو ط 14ويف القرن . 1478

من قبل االقتصاديني وعلماء السياسة االجنلوسكسونية   1990حيث أخذت هذه الكلمة الصدارة يف سنوات

  .واملؤسسات الدولية

 gouvernance"إىل مرادف حمدد ملصطلح االتفاق من خالل هذا الرصد للتطور التارخيي ،فإنه مل يتم   

coperate  " باللغة العربية إال أنه بعد العديد من احملاوالت واملشاورات مع عدد من خرباء اللغة العربية واالقتصاديني

والقانونيني املهتمني ذا املوضوع مت اقرتاح مصطلح حوكمة املؤسسات من ضمن العديد من املقرتحات كحكم 
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،لكنه سرعان ما مت استبعاد كل من حكم 1ات،حكومة املؤسس حاكمية املؤسسات املؤسسات،حكمانية املؤسسات

حاكمية املؤسسات ملا لألوىل من داللة أن املؤسسات هي احلاكمة أو الفاعلة،أما الثانية فقد حيدث  املؤسسات و

واليت تتطرق للحكم والسلطة السياسية " النظرية احلكمية"استخدامها خلط مع إحدى النظريات اإلسالمية املسماة

،حيث تنطبق على معاين احلكم فإن حوكمة املؤسسات  تكون األقرب ملفهوم املصطلح بالغة اإلجنليزيةللدولة،ومن مث 

،هذا املصطلح قد مت اقرتاحه من قبل األمني العام مع "حكم"،كما أا حتافظ على أصل الكلمة املتمثل يف والرقابة

ة ومنهم مركز دراسات اللغة العربية باجلامعة األمريكية اللغة العربية وقد استحسنه عدد من املتخصصني يف اللغة العربي

  .2بالقاهرة،أما املصطلح املستعمل على مستوى اخلطابات هو احلكم الراشد

  :حوكمة الشركات تعريف :ثانيا

  :احلوكمة لفظ غري قياسية،حيث اختزلت يف ثناياها عدة مفاهيم تتمثل أساسا :الحوكمة لغة

أي منعته ومنها حكمة الدابة وهو ما يوضع على فم الدابة ملنعها من التهام ما ال  فيقال حكمت فالنا، :المنع- 1

  .يريدها راكبها أن تلتهمه

أي اقضي بينهم حبكم "فاحكم بينهم مبا أنزل اهللا:"حيث يطلق احلكم ويراد به القضاء،ومن ذلك قوله تعاىل:القضاء- 2

أي إىل "وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ا إىل احلكام:"اهللا،واحلكام هم القضاة،ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل

  .القضاة

أتيناه احلكمة وفصل :"وهو وضع الشيء املنسب يف املكان املناسب،كما دل على ذلك قوله تعاىل:الحكمة- 3

ورجل أتاه اهللا احلكمة :"وقوله علية الصالة والسالم"ومن يؤيت احلكمة فقد أويت خريا كثريا:"وقوله سبحانه وتعاىل"اخلطاب

  "يعلمه ويقضي افهو 

وإن :"ني الناس وحماولة اإلصالح بينهم،ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىلواحلكم من نصبه القاضي للحكم ب:الحكم- 4

 3خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يروا إصالحا يوفق اهللا بينها

باللغة العربية ويطلق عليه يف بعض البلدان " coperate gouvernance"مل يتم التوصل إىل مرادف حمدد ملصطلح 

باحلاكمية املؤسسية أو التحكم املؤسسي ويف بلدان أخرى يسمى حوكمة الشركات وحبسب البعض فإنه وبعد العديد من 

طلح احملاوالت واملشاورات مع عدد من خرباء اللغة العربية واالقتصاديني والقانونيني املهتمني ذا املوضوع،مت اقرتاح مص

  .حوكمة الشركات

                                                             
1
 -Abdelaziz amokrane le régime et le statut juridique des codres dirigeant système de gouvernance des entreprises 

publique économique premiere edition, paris, 2004,p17 

 
2
 .2، ص2005سبیل التقدم مع القاء الضوء على القریة المصریة ،ورقة عمل ،مصر ، ،نرمین أبو العطا، حوكمة المؤسسات-   

.4، ص2010، حوكمة في المؤسسات المالیة اإلسالمیة، مؤتمر الخدمات المالیة اإلسالمیة الثاني، طرابلس ،لبیبا، عبد المجید الصالحیین-  
3
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املؤسسة،حيث أخذ املفكرون والباحثون  مل تتفق الكتابات حول مفهوم واضح وحمدد ملصلح حوكمة:الحوكمة اصطالحا

وكذا املنظمات الدولية واملهنية بالتسابق لتعريفها،وقد رجع تنوع التعاريف إىل التداخل يف العديد من األمور التنظيمية 

الجتماعية،وهو األمر الذي يؤثر يف كل جمتمع واقتصاد على حدى،إال انه ميكننا سرد جمموعة من واالقتصادية واملالية وا

  .التعاريف مث حناول من خالهلا استنباط اخلصائص األساسية حلوكمة املؤسسات

ا على أعلى النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال املنظمة ومراقبته:"يعرف طارق عبد العال محاد احلوكمة على أا   

)  Cadbury(فقد وصف تقرير"مستوى من اجل حتقيق أهدافها والوفاء باملعايري الالزمة للمسؤولية والنزاهة والصراحة

  1."نظام مبقتضاه تدار املؤسسات وتراقب:"حوكمة املؤسسات بأا 1992عام 

  "ه إدارة الشركات والتحكم يف أعماهلاالنظام الذي يتم من خالل:"احلوكمة بأا ifcتعرف مؤسسة التمويل الدولية    

جمموعة من العالقات فيما بني القائمني على إدارة الشركة :"بأا) oecd(كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

   2."وجملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من املسامهني

االقتصادي الفعال واألمثل،الذي يسعى لإلجابة عن  احلكم الراشد مرادف التسيري:"1992بينما عرفها البنك الدويل  

خمتلف االنتقادات اخلاصة  واملوجهة للدول واملؤسسات اليت تشكك يف اإلصالحات اهليكلية املسرية بطريقة علوية أي 

                  3."من األعلى حنو األسفل واليت أدت إىل فراغ مؤسسايت بدل تعبئة قدرات وطاقات اتمع،اليت يزخر ا

وبالتايل ميكننا أن نستخلص من التعاريف السابقة أن حوكمة الشركات نظام يهتم بإجياد وتنظيم التطبيقات     

واملمارسات السليمة للقائمني على إدارة الشركة،يتضمن العديد من العناصر واملبادئ،اإلجراءات اليت تعمل معا على 

ختلفة املشاركة يف املنظمة ووضع القواعد واإلجراءات املتعلقة بشؤون املنظمة توزيع احلقوق واملسؤوليات بني األطراف امل

  .4مبا حيافظ على حقوق محلة األسهم ومحلة السندات والعملني بالشركة وأصحاب املصاحل وغريهم

  .حوكمة الشركات جذور :المطلب الثاني

كانا من أوائل من " Means" و"  Berle "االقتصادينيتشري األدبيات االقتصادية املتعلقة حبوكمة الشركات أن    

حوكمة الشركات كفيلة بسد الفجوة اليت ميكن  ،حيث اعتربا آليات1932تناول فصل امللكية عن اإلدارة،وذلك يف عام 

  .أن حتدث بني مديري ومالكي الشركة من جراء املمارسات السلبية اليت من املمكن أن تضر بالشركة وبالصناعة ككل

                                                             

69، ص 2009المفاھیم، المبادئ،التجارب، المتطلبات، الدار الجامعیة ،القاھرة ،:طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات -  
1
  

2
ات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي، حالة دول شمال إفریقیا ،مجلة اقتصادیات شمال جبار عبد الرزاق، االلتزام بمتطلب - 

.76إفریقیا ،العدد السابع ،الجزائر ،ص       
3
كمة المحاسبیة للمؤسسة     حدو رضا، دور حوكمة الشركات في إرساء قواعد الشفافیة و اإلفصاح، الملتقى الدولي األول حول الحو بلعادي عمار،جاو - 

.3،ص 2010دیسمبر  8و7واقع ،آفات و رھانات ، جامعة أم البواقي ،      
4

ستیر    ھاني محمد خلیل، مدى تأثیر تطبیق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في مھنة المراجعة في فلسطین ،مذكرة استكمال متطلبات شھادة الماج -
.23-22،ص ص2009سالمیة، غزة ،محاسبة و تمویل ،الجامعة اإل      
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أول مقال يبني فيه طريقة التوفيق بني املالك واملسريين للشركة وكذلك  Ronald coaseنشر 1937يف عام  و    

مشكلة " إىل 1979عام  Oliver Williamson،1976يف عام  Jonson and Meklingتطرق كل من 

الوكالة حيث أشار إىل حتمية حدوث صراع بالشركة عندما يكون هناك فصل بني امللكية واإلدارة ويف هذا السياق أكدوا 

  ".على إمكانية حل مشكلة الوكالة من خالل التطبيق اجليد آلليات حوكمة الشركات

من املؤسسات الدولية على تناول هذا املفهوم  الشركات،حيث حرصت عدد ازداد االهتمام مبفهوم حوكمة و    

 و بالتحليل والدراسة،وعلى رأس هذه املؤسسات كل من صندوق النقد والبنك الدوليني،املركز الدويل للمشروعات اخلاصة

الشركات،واملعنية مبساعدة كل من  مبادئ حوكمة 1999منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،اليت أصدرت يف عام ك

األعضاء وغري األعضاء باملنظمة لتطوير األطر القانونية واملؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات بكل من الشركات الدول 

لتدعيم إدارة اخلاصة،سواء املكتتبة أو غري املكتتبة بأسواق املال،من خالل تقدمي عدد من اخلطوط اإلرشادية  العامة و

  .لكفاءة أسواق املال واستقرا االقتصاد كك الشركات و

من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تطبيقات حوكمة الشركات يف  1999نتناول املبادئ اخلمسة الصادرة عام  و   

شان احلفاظ على حقوق محلة األسهم،وحتقيق املعاملة العادلة حلملة األسهم،وإزكاء دور أصحاب املصاحل واحلرص على 

أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية قائمة  2004ويف سنة .اإلدارةاإلفصاح والشفافية، وتأكيد مسؤولية جملس 

الشركات،مضيفة مؤشر تأمني األسس إلطار حوكمة فعالة للشركات،أما يف اآلونة األخرية فقد  جديدة ملعايري حوكمة

ية االجتماعية تعاظمت بشكل كبري أمهية حوكمة الشركات لتحقيق كل من التنمية االقتصادية والقانونية والرفاه

يف أدبيات االقتصاد إثر إفالس  لالقتصاديات واتمعات وقد بدا االهتمام مبوضوع حوكمة الشركات يأخذ حيزا مهما

  .                 بعض الشركات الدولية الكربى مثل إنرون وورلد كوم

وم،وذلك حسب تقرير لسنة تيليك تعرض شركات دولية أخرى لصعوبات مالية كبرية مثل سويس إير،وفرانس و   

  1.ملصرف سويسري خاص،تناول موضوع حوكمة الشركات واملسؤولية االجتماعية للشركات الكربى 2000

  .الشركات حوكمةخصائص  :المطلب الثالث

  :ن مصطلح احلوكمة يشري إىل اخلصائص التاليةفإ بناءا على التعاريف السابقة  

  : ق من خاللقاالنضباط يتح ، وهذامناسب وصحيحيعين إتباع سلوك أخالقي :االنضباط- 1

  بيانات واضحة للجمهور؛ -

  دارة اجتاه حتقيق سعر أعلى للسهم؛وجود احلافز لدى اإل -

  

1 
  .5، صمرجع سبق ذكرهنرمین أبو العطا ،  –
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  بوضوح؛االلتزام باألعمال الرئيسية احملددة  -

  التقدير السليم حلقوق امللكية؛ -

تداول  ، وحريةتين العلنية يف مناقشة املوضوعات ، كمابه تقدمي صورة حقيقية لكل ما حيدث يقصد :الشفافية- 2

  :املعلومات كما تتحقق هذه الشفافية من خالل

  اإلفصاح عن األهداف املالية بدقة؛ -

  نشر التقرير السنوي يف موعده؛ -

  ت وعدم تسريبها قبل اإلعالن عنها؛احلفاظ على املعلوما -

  العادل عن النتائج اخلتامية؛فصاح اإل -

  تطبيق معايري احملاسبة الدولية؛ -

  .حتديث املعلومات على شبكة االنرتنت -

  :يعين ال توجد تأثريات وضغوط غري الزمة للعمل وتتحقق من خالل و :االستقاللية- 3

  اإلدارة العليا؛ وجود رئيس جملس إدارة مستقل عن جملس -

                                                                                                                             جملس إدارة مستقل؛ جعة يرأسها عضووجود جلنة مرا -

  ؛املكافآت يرأسها عضو إدارة مستقلوجود جلنة لتحديد  -

  .ني خارجيني غري مرتبطني باملؤسسةوجود مراجع -

أي إمكانية تقييم وتقدير أعمال جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن طريق تقدمي كشف حساب عن  :المساءلة- 4

يتم أوال تقييم العمل مث حماسبة القائمني  أنويعين . التقييم مث الثواب أو العقاب: مهاتصرف ما وتشمل املساءلة جانبني 

  :عليه وتتحقق من خالل 

  لرتفع عن املصاحل الشخصية؛ولية واممارسة العمل بعناية ومسؤ  -

  د األفراد الذين يتجاوزون حدودهم؛التصرف بشكل فعال ض -

  ة اإلدارة العليا؛التحقيق الفوري يف حالة إساء -

  .التنفيذيني وأعضاء جملس اإلدارة يات تسمح بعقاب املوظفنيوضع آل -
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  :ذوي املصلحة يف املؤسسة تتحقق إذا كانت هناك  أي وجود مسؤولية أمام مجيع األطراف:المسؤولية- 5

  ح املراجع اخلارجي وتراقب أعماله؛وجود جلنة مراجعة ترش -

  شرف على أعمال املراجعة الداخلية؛وجود جلنة مراجعة تراجع تقارير املراجعني الداخليني وت -

  الجتماعات الدورية لس اإلدارة؛ا -

  .بدور تنفيذي لس اإلدارة اإلشرايفعدم قيام جم -

  :جيب احرتام حقوق خمتلف جمموعات أصحاب املصلحة يف املؤسسة تتحقق العدالة عن طريق :العدالة- 6

   دارة؛املكافآت العادلة ألعضاء جملس اإل -

  املعاملة العادلة لكافة املوظفني؛ -

  محاية حقوق املسامهني؛ -

  .إعطاء املسامهني حق االعرتاض عند إساءة حقوقهم -

  :ويقصد ا املؤسسة كمواطن جيد يتحقق هذا من خالل:االجتماعيةالمسؤولية - 7

  حة تؤكد التمسك بالسلوك األخالقي؛وجود سياسة واض -

  .عادلةوجود سياسة توظيف واضحة و  -

الشفافية واملساءلة واملصداقية تعد من العوامل املهمة لتفعيل احلوكمة وتطوير األطر املؤسسية وحتسني كفاءة  أنيتضح   

أداء األجهزة احلكومية واخلاصة مما يؤدي يف النهاية إىل رفع معدل النمو االقتصادي وتفعيل درجة املشاركة جلميع أفراد 

  .،ومراقبة مستوى األداءاتمع ومؤسساته يف صنع القرارات والقوانني

  :والشكل لتايل يلخص خصائص حوكمة الشركات  
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  خصائص حوكمة الشركات:01الشكل رقم

    

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق: املصدر                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 حوكمة الشركات

  االنضباط

املسؤولية  

  االجتماعية

 العدالة

 املسؤولية
 املساءلة

 االستقاللية

 الشفافية
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  .اإلطار الفكري لحوكمة الشركات: المبحث الثاني

لقد تعاظم االهتمام حبوكمة الشركات يف العديد من االقتصاديات املتقدمة والناشئة خاصة عند العقود القليلة املاضية     

ت وااليارات اليت مست اقتصاديات عدة بلدان ما يدفعنا للتساؤل ما هي أمهية وأهداف احلوكمة يف بعد سلسلة األزما

  .هذه االقتصاديات ومبادئها

  .أهمية حوكمة الشركات: مطلب األولال

حظيت حوكمة الشركات باهتمام بالغ يف السنوات األخرية وذلك ألسباب كثرية منها اهتمام الدول والشركات     

ألقت بظالل مظلمة على االقتصاديات يف مجيع  الفضائح املالية واهلروب األموال األداء فإنوحتسني  االستثمارباجتذاب 

بغي إليها باعتبارها مكون من بني العديد من املكونات الضرورية أرجاء العامل ومن مث فإن اإلرشادات املوجودة حاليا ين

إلقامة نظام سليم حلوكمة الشركات ومن هنا ميكن تلخيص أمهية حوكمة الشركات يف النقاط  اآلنوغري الكافية حىت 

  :التالية

  ؛ختفيض املخاطر- 1

  ؛تعزيز األداء- 2

  سني الوصول إىل األسواق املالية؛حت- 3

  قابلية التسويقية للسلع واخلدمات؛زيادة ال-4 

  .1إظهار الشفافية وقابلية احملاسبة عن املسؤولية اإلجتماعية- 5

  :وميكن توضيح هذه النقاط من منظور مستخدميها وذلك كما يلي

  :أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات: أوال

الشركة واملسامهني وجملس أسس للعالقة بني مديري  خالل وضعيتمكن من رفع الكفاءة االقتصادية للشركة من  -

  اإلدارة؛

تعمل على وضع اإلطار التنظيمي الذي ميكن من خالله حتديد أهداف الشركة وسبل حتقيقها من خالل توفري احلوافز  -

  حل املسامهني؛شركة اليت تراعي مصااملناسبة ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لكي يعملوا على حتقيق أهداف ال

  )باألخص املستثمرين األجانب(تؤدي إىل االنفتاح على أسواق املال العاملية وجذب قاعدة عريضة من املستثمرين -

  1 
 األول الداخلیة المراجعة بالسودان،مؤتمر العامة للمؤسسات الداخلیة المراجعة نظم لتفعیل الحوكمة معاییر تطبیق ،أھمیة البشاري نجم مصطفى –

  . 17 ص ،2008 ینایر 21و 20، بالسودان
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 لتمويل املشاريع التوسعية، فإذا كانت الشركات ال تعقد على االستثمارات األجنبية ميكنها زيادة ثقة املستثمر احمللي، و

  تايل زيادة رأس املال بتكلفة أقل؛بال

واعد تضمن محاية حقوقهم ولذلك جند ان حتظى الشركات اليت تطلق قواعد احلكومة بزيادة ثقة املستثمرين ألن تلك الق-

قبل بيع أسهمهم يف تلك الشركات حىت  املستثمرين يف الشركات اليت تطبق قواعد احلوكمة جيدا قد يقوموا بالتفكري جيدا

عندما تتعرض ألزمات مؤقتة تؤدي إىل اخنفاض أسعار أسهمهم لثقتهم يف قدرة الشركة على التغلب على تلك األزمات 

  .تلك الشركات قادرة على الصمود يف فرتة األزمات مما جيعل

  :أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين:ثانيا

تساعد يف ضمان احلقوق لكافة املسامهني مثل حق التصويت،حق املشاركة يف القرارات اخلاصة بأي تغريات جوهرية  -

  ؤثر على أداء الشركة يف املستقبل؛قد ت

املتخذة من قبل اإلدارة العليا،يساعد املسامهني  الشركة والوضع املايل والقرارات اجلوهريةاإلفصاح الكامل على أداء  -

  . 1على حتديد املخاطر املرتتبة على االستثمار يف هذه الشركات

  أهمية الحوكمة من الناحية االقتصادية:ثالثا

ونشاط االستثمار وخفض تكاليف  تتمثل يف طريقة حتديد النشاط االقتصادي،هلا تأثري قوي على ختطيط األعمال

  :في تكاليف التنظيم وإدارة األعمال ومتثل تكاليف املعامالت ما يلياملعامالت التي

  واحلصول على التحويل ورأس املال؛ تكلفة بيع وشراء السلع واخلدمات -

  لومات بشأن األعمال وفرص الشراكة؛تكلفة ضمان وتنفيذ حقوق امللكية واحلصول على مع -

  مها؛تكلفة تكوين املؤسسات وتنظي -

تكلفة نقل وتصدير واسترياد السلع وااللتزام باللوائح والتمثيل احلكومي أهم مشكل تعاين منه املؤسسات سواء كانت  -

صغرية أو متوسطة هو التأثري النسيب الرتفاع تكاليف املعامالت ألا تتضمن عناصر كثرية هذا ما يؤثر سلبيا على حجم 

  2.ؤسساتهيكل امل

  :أهمية الحوكمة من الناحية القانونية :رابعا

  :يهتم القانونيون مببادئ واليات حوكمة املؤسسات كوا تعمل على الوفاء بكافة حقوق األطراف املنتمية للمؤسسة من  

                                                             
1

.35،ص2002 تلمسان، ،جامعة المؤسسات حوكمة ،تخصص الماجستیر شھادة لنیل تخرج ،مذكرة الجزائر في العائلیة المؤسسات حوكمة فتیحة، قصاص -   
2

الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ صدیقي خضرة ،التأصیل النظري لماھیة حوكمة المؤسسات و العوائد المحققة من جراء نبنیھا، المؤتمر  -
.4، ص31/10/2012و 30الحوكمة في إدارة المیزانیة العامة للدولة ،جامعة البویرة ،یومي   



-مفاھیم أساسیة - حوكمة الشركات                                                            الفصل الثاني  

 

54 

 

  .وغريهم....،املقرضني وأصحاب املصاحل ،العاملني التنفيذيني ،املديرين اإلدارة ،جملس محلة األسهم

من هذا املنطق فإن التشريعات واللوائح املؤسسة لعمل املؤسسة تعد مبثابة العمود الفقري ملبادئ واليات احلوكمة اليت    

تعمل على ضبط العالقة بقوانني وقرارات حمددة بني األطراف املنتمية للمؤسسة،وتتداخل قواعد حوكمة املؤسسات بعدد 

واملراجعة،املنافسة املشروعة ومنع االحتكار،قانون الضرائب  ال،البنوك،احملاسبةامل املؤسسات،أسواق قوانني:من القوانني مثل

  .والعمل

بأن يتم  2002كما أا تعمل على تنفيذ العقود بطريقة فعالة،ويف هذا الصدد اقرتحت مؤسسة التمويل الدولية يف    

تتضمن أسواق املال  )codes of corperate gouvernance(إصدار بنود تشريعية حلوكمة املؤسسات

  .واملؤسسات

رغم اختالف القوانني واألنظمة األساسية ملرتبطة حبوكمة املؤسسات إال أن األنظمة القانونية تعد عامال أساسيا    

  .               لضمان تطبيق جيد لقواعد احلوكمة،هذا فضال عن أمهية معايري اإلفصاح والشفافية واملراجعة واحملاسبة

  :ية الحوكمة من الناحية المحاسبية والرقابيةأهم:خامسا

وأن أمهية دور أجهزة اإلشراف يف متابعة األسواق  األمر الذي فوق أمهية هو مدى كفاءة املناخ التنظيمي والرقايب،   

زيد من اإلفصاح،الشفافية،واملعايري احملاسبية السليمة،وسعيا لضمان امل:تزداد من خالل الرتكيز على ثالثة عوامل أساسية

ينص على أمهية انتهاج "  sarbanes Oxley"االنضباط أصدرت الواليات املتحدة تشريعا جديدا أطلق عليه اسم

آليات دورية وسريعة لضمان احلصول على اإلفصاح والشفافية املطلوب،كما يدعو إىل تشكيل جلان من أعضاء مستقلني 

ياد تام،كما يشري أيضا إىل أمهية إنشاء جهاز متابعة ومراقبة أداء ملتابعة أعمال مراجعة احلسابات والقوائم املالية حب

 . 1مؤسسات احملاسبة واملراجعة وضمان كفاءة أداء مهامها

  .حوكمة الشركات أهداف:المطلب الثاني

يعد أسلوب حوكمة الشركات وسيلة متكن اتمع من التأكد من حسن إدارة الشركات بطريقة حتمي أموال     

املقرضني،كما يؤدي إىل خلق ضمانات ضد الفساد وسوء اإلدارة،وستظهر ذلك من خالل إيضاح  املستثمرين و

  .األهداف اليت تصبو احلوكمة إىل حتقيقها

  : يرى البعض أن حوكمة الشركات تستهدف حتقيق ما يلي

  .العدالة والشفافية واملعاملة النزيهة جلميع األطراف ذوي املصلحة املشرتكة- 1

                                                             
1

 في النتظیمي التغییر و لإلبداع الدولي الملتقى الوكالة، نظریة مشاكل تخفیض في دورھا و المؤسسات ،حوكمة سلمان خلف ،علي نوري محمد بتول - 

.  8،ص2011 ماي19 و18 البلیدة، ،جامعة الحدیثة المنظمات   
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  .محاية حقوق املسامهني بصفة عامة سواء كانوا أقلية أو أغلبية وتعظيم عوائدهم- 2

منع استغالل السلطات املتاحة من حتقيق مكاسب غري مشروعة واملتاجرة مبصاحل الشركة واملسامهني وأصحاب - 3

   .1املصاحل

  :هابينما يرى آخرون أن حوكمة الشركات اجليدة حتقق العديد من األهداف ومن أمه 

  بيا أم سياسيا؛حماربة الفساد بكل صورة سواء كان فسادا ماليا أم حماس- 1

  لية واحلد من هروب رؤوس األموال؛جذب االستثمارات سواء األجنبية أو احمل- 2

  الية على املستوى احمللي والدويل؛حتقيق االستقرار واملصداقية للقطاعات امل- 3

املديرين وجملس اإلدارة على بناء إسرتاتيجية سليمة وضمان اختاذ قرارات حتسني وتطوير إدارة الشركات ومساعدة - 4

                                ؛الدمج أو السيطرة بناءا على أسس سليمة مبا يؤدي إىل دفع كفاءة األداء

يادة درجة جودة حتقيق إمكانية املنافسة بني األجل الطويل وهذا يؤدي إىل خلق حوافز وتبين تكنولوجيا حديثة لز - 5

وزيادة القابلية التسويقية للسلع واخلدمات اليت تتعامل فيها الشركة حىت تتمكن من  املنتجات وختفيض التكاليف اإلنتاجية

  .الصمود أمام املنافسة القوية للمنتجات األجنبية

  :وبالتايل تسعى حوكمة الشركات من خالل األهداف إىل حتقيق ما يلي

  ؛ت حتسني أداء الشركا- 1

  املقبولة ماديا وأدائيا وأخالقيا؛وضع األنظمة الكفيلة مبعاجلة الغش وتضارب املصاحل والتصرفات الغري - 2

  دارة الشركات وأعضاء جمل إدارا؛وضع أنظمة الرقابة على إ- 3

  سامهني؛يما بني جملس اإلدارة واملوفقا هليكل حيدد توزيع كل احلقوق واملسؤوليات ف وضع أنظمة إلدارة الشركة- 4

 .2وضع القواعد واإلجراءات املتعلقة بسري العمل داخل الشركة لتحقيق أهدافها- 5

 

 

  

                                                             

.75-74،ص ص 2007عدنان ابن حیدر بن درویش ،حوكمة الشركات و دور مجلس اإلدارة ،إتحاد المصارف العربیة ، -
1
  

.2رأفت حسین مطر، آلیات تدعیم دور المراجعة الداخلیة في حوكمة الشركات، الجامعة اإلسالمیة، ص-
2
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  .حوكمة الشركات مبادئ:المطلب الثالث

،فقد حرصت عديد من املؤسسات على دراسة هذا املفهوم وحتليله ووضع  نظرا لالهتمام املتزايد مبفهوم احلوكمة    

مؤسسة التعاون االقتصادي والتنمية،وبنك التسويات الدولية مثال يف جلنة "املؤسساتمبادئ حمددة لتطبيقه،ومن هذه 

،ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل،ويف الواقع جند انه كما اختلفت التعريفات املعطاة ملفهوم احلوكمة  بازل

ة النظر اليت حكمت كل جهة تضع مفهوما فقد اختلفت كذلك املعايري اليت حتكم عملية احلوكمة وذلك من منظور وجه

  :هلذه املعايري وذلك على النحو التايل

  :مبادئ مؤسسة التعاون االقتصادي والتنمية:أوال

،علما 1999معايري توصلت إليها مؤسسة التعاون االقتصادي والتمنية يف عام ) 05(يتم تطبيق احلوكمة وفق مخسة   

  :،وتتمثل يف2004بأا قد أصدرت تعديال هلا يف عام 

جيب أن يتضمن إطار حوكمة املؤسسات كال من تعزيز :المؤسسات ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة-1

شفافية األسواق وكفاءا،كما جيب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون،وأن يضيف بوضوح تقسيم املسؤوليات فيما 

  .املختلفةبني السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية 

، جملس اإلدارة واحلصول على عائد يف األرباح ، واختياروتشمل نقل ملكية األسهم:حفظ حقوق جميع المساهمين- 2

  .املسامهني يف املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة ، وحقالقوائم املالية ومراجعة

محلة األسهم داخل كل فئة،وحقهم يف الدفاع عن وتعين املساواة بني :المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين- 3

حقوقهم القانونية،والتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية،وكذلك محايتهم من أي عملية استحواذ أو دمج 

مشكوك فيها،أو من االجتار يف املعلومات الداخلية،وكذلك حقهم يف اإلطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس 

  .أو املديرين التنفيذيني ارةاإلد

وتشمل احرتام حقوقهم القانونية  :دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالمؤسسة- 4

وكذلك آليات مشاركام الفعالة يف الرقابة على املؤسسة،وحصوهلم على والتعويض عن أي انتهاك لتلك احلقوق،

  .املصاحل البنوك والعاملني ومحلة السندات واملوردين والعمالءاملعلومات املطلوبة،ويقصد بأصحاب 

ودور مراقب احلسابات يف اإلفصاح عن ملكية النسبة  وتتناول اإلفصاح عن املعلومات اهلامة:اإلفصاح والشفافية- 5

ل تلك املعلومات اإلفصاح عن ك ، ويتماملتعلق بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني ، واإلفصاحالعظمى من األسهم

  .وأصحاب املصاحل يف الوقت املناسب ودون تأخري املسامهنيبطريقة عادلة بني مجيع 
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وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية،وكيفية اختيار أعضائه ومهامه األساسية :مسؤوليات مجلس اإلدارة- 6

  اإلشراف على اإلدارة التنفيذيةودوره يف
1.                                                                               

  :02رقم  وميكن اختصار هذه املبادئ يف الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : OCDE ,principes de la gouvernement d’entreprises,2004.    

  

  

  

1
-OCDE ,principes de la gouvernement d’entreprise ,2004 ,disponible sur :http://www.oedc.org ,consultation le 

14 /01/2014. 

  

مة املؤسسات مبادئ حوك

 OCDEحسب 

ضمان وجود أساس إلطار 

  فعال حلوكمة املؤسسات

  املسامهني و الوظائف حقوق

   الرئيسية ألصحاب احلقوق

 املتساوية للمسامهنياملعاملة 

 دور أصحاب املصاحل

 الشفافية اإلفصاح و

 مسؤوليات جملس اإلدارة
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  :مبادئ لجنة بازل:ثانيا

املصرفية واملالية،وهي تركز على النقاط  إرشادات خاصة باحلوكمة يف املؤسسات 1999وضعت جلنة بازل يف العام   

  :1التالية

تحقق من للتصرفات السليمة وغريها من املعايري للتصرفات اجليدة والنظم اليت يقيم املؤسسة ومواثيق الشرف - 1

  باستخدامها هذه املعايري؛

  ها الكلي ومسامهة األفراد يف ذلك؛مبوجبها ميكن قياس جناح ، واليتإسرتاتيجية للمؤسسة معدة جيدا- 2

  طلوبة من األفراد لس اإلدارة؛وظيفيا للموافقات املالتوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اختاذ القرار متضمنا تسلسال - 3

  ومراجع احلسابات واإلدارة العليا؛ وضع آلية للتعاون الفعال بني جملس اإلدارة- 4

توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي واخلارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل - 5

  سؤوليات؛عاة تناسب السلطات مع املمع مرا

اليت يتصاعد فيها تضارب املصاحل،مبا يف ذلك عالقات العمل مع املقرتضني مراقبة خاصة ملراكز املخاطر يف املواقع - 6

  ذي القرارات الرئيسية يف املؤسسة؛،أو متخ املرتبطني باملصرف وكبار املسامهني واإلدارة العليا

حتقق العمل بطريقة سليمة،وأيضا بالنسبة للمديرين أو املوظفني سواء كانت احلوافز املالية واإلدارية لإلدارة العليا اليت - 7

  عويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى؛يف شكل ت

  .تدفق املعلومات بشكل مناسب داخليا أو خارجيا- 8

  :مبادئ مؤسسة التمويل الدولية:ثالثا

وقواعد ومبادئ عامة تراها أساسية لدعم  موجهات 2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل عام    

  :احلوكمة يف املؤسسات على تنوعها،سواء كانت مالية أو غري مالية،وذلك على مستويات أربعة كالتايل

  .املمارسات املقبولة للحكم الرشيد:1- 3

                               .إضافية لضمان احلكم اجليد اجلديدخطوط :2- 3

  .لتحسني احلكم اجليد حمليا إسهامات أساسية:3- 3

                                                             
1

    غالب ،تطور وظیفة التدقیق في مجال حوكمة المؤسسات لتجسید مبادئ و معاییر التنمیة المستدامة ،دراسة لبعض المؤسسات الصناعیة ،مذكرة  فاتح-

.50،ص 2011میة المستدامة، جامعة سطیف، ماجستیر ،تخصص إدارة األعمال اإلستراتیجیة للتن    
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  1.القيادة:4- 3

  :إن تطبيق مبادئ حوكمة املؤسسات يؤدي إىل حتقيق األيت

  على احلصول على عائد استثمارام؛طمأنة املسامهني  -

  ديرين يعيدون إليهم بعض األرباح؛متكن املسامهني من جعل امل -

  تثمرونه يف املؤسسة؛املال الذي يستأكد املستثمرين أن املديرين لن يهدروا  -

  .التأكد من أن الشركة ال تستثمر يف مشاريع فاشلة -

  :مبادئ حوكمة املؤسسات مبا يلي وهلذا جيب أن تتميز

  تقييم القرارات؛القدرة على توفري الضمان من خالل قيام الوكيل ب -

  ؛)املسامهني(ك،بني الوكيل واملالكأساس العقد الذي مت إبرامه مع املال -

  عترب أحد املؤشرات لنجاح املؤسسة؛استمرار تدفق رأس املال والذي ي ضمان -

ه أموال القدرة على محاية مصاحل املسامهني واحلد من التالعب املايل واإلداري ومواجهة التحايل واخلداع الذي تتعرض ل -

  .املؤسسة

  2.اعد يف تطبيق مبادئ احلوكمةإذ أنه ال ميكن تطبيق هذه املبادئ إال بواسطة آليات،حيث أن هذه األخرية تس

  

  

  

  

  

  

1
  العمل بین الشراكة عنوان تحت العربي المصرفي العالمیة،المؤتمر المعاییر حسب العربیة المالیة المؤسسات و المصاریف في الجید الحكم شاكر، فؤاد - 

  .4 ص ،2005 التنمیة، أجل من اإلستثمار و لمصرفيا

2
            التجارة، ،كلیة الماجستیر شھادة لنیل مذكرة المالیة، التقاریر جودة و المحاسبي اإلفصاح على المؤسسات حوكمة تطبیق ،أثر حمام أنو إسماعیل ماجد- 

  .34،ص2009 ،غزة، اإلسالمیة الجامعة تمویل، و محاسبة تخصص
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  .اإلطار التطبيقي لحوكمة الشركات :المبحث الثالث

التطبيق اجليد حلوكمة الشركات من  أنخيتلف تطبيق حوكمة الشركات من اقتصاد إىل أخر رغم أن هناك اتفاق على    

املعتمدة فيها،لذا سنتطرق إىل حمددات احلوكمة  واآللياتعدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة حمددات احلوكمة 

يف بعض الدول،حيث اخرتنا كنماذج أجنبية من واليات أمريكية  اليت تسمح بتطبيق احلوكمة ومناذج التطبيق اآللياتمث 

               .ملعرفة آفاق تطبيق احلوكمة املستقبلية يف بالدناوبريطانيا بينما الدول العربية تناولنا مصر واجلزائر 

  .الحوكمة محددات: األولالمطلب 

يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة جمموعتني من  هناك اتفاق على أن التطبيق اجليد حلوكمة الشركات من عدمه   

احملددات اخلارجية وتلك الداخلية، ونعرض فيما يلي هلاتني اموعتني من احملددات بشيء من التفصيل كما : احملددات

  :يلي

  :المحددات الخارجية: أوال

مثل (ل القوانني املنظمة لنشاط االقتصاديوتشري إىل املناخ العام لالستثمار يف الدولة ،والذي يشمل على سبيل املثا    

يف )البنوك وسوق املال(وكفاءة القطاع املايل)سوق املال والشركات وتنظيم املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية واإلفالس

هيئة (درجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج، وكفاءة األجهزة واهليئات الرقابية. توفري التمويل الالزم للمشروعات

يف إحكام الرقابة على الشركات وذلك فضال عن بعض املؤسسات ذاتية التنظيم اليت تضمن عمل ) سوق املال والبورصة

مثل ،املراجعني،  ومنها على سبيل املثال اجلمعيات املهنية اليت تضع ميثاق شرف للعاملني يف السوق(األسواق بكفاءة

باإلضافة إىل املؤسسات اخلاصة للمهن احلرة مثل )سوق األوراق املالية وغريهاالعاملة يف  احملاسبني، احملامني والشركات

وترجع أمهية احملددات اخلارجية إىل أن . املكاتب احملاماة واملراجعة والتصنيف االئتماين واالستشارات املالية واالستثمارية

يت تقلل من التعارض من العائد االجتماعي وجودها يضمن تنفيذ القوانني والقواعد اليت تضمن حسن إدارة الشركة، وال

  .  1والعائد اخلاص

  :المحددات الداخلية:ثانيا 

وتشري إىل القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة من اجلمعية العامة وجملس     

يقها من ناحية أخرى إىل تقليل التعارض بني مصاحل اإلدارة واملديرين التنفيذيني، واليت يؤدي توافرها من ناحية وتطب

  :األطراف الثالثة، وتتكون داخل الشركات نفسها وتشمل

  توزيع السلطات داخل الشركة؛ ليةآ -

                                                             
1

 الحوكمة حول األول الدولي ،الملتقى االستثمار قرار لترشید المحاسبیة المعلومات شفافیة ثحقیق في الشركات حوكمة دور خالد، دریس مسعود، صدیقي -

. البواقي أم ، رھانات و اآلفاق واقع للمؤسسة، المحاسبیة   
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  اذ القرارات األساسية يف الشركة؛األسس الناظمة لكيفية اخت القواعد و لية واآل -

املناسبة هلذه العالقة مما  اآللياتالعالقة اهليكلية بني اجلمعية العمومية للشركة وجملس إدارا واملديرين التنفيذيني ووضع -

                 .1خيفف من التعارض بني مصاحل هذه األطراف الثالثة وصوال لتكامل هذه املصاحل

  :احملددات الداخلية واخلارجية للحوكمة :03الشكل رقم                               

  المحددات الداخلية          المحددات الخارجية                                                          

                                                                   :خاصة    :                             تنظيمية      

                  

  

  

  

  يعني و يراقب  

  يرفع تقرير   

  

  

  تقوم     

                                                             

  .23-22ص ص  مرجع سبق ذكره،ھاني محمد خلیل،-1

  :معايري

  .احملاسبة-

  .املراجعة-

 القوانني و -

  .األخرى القواعد

 

 أصحاب املصاحل

  :القطاع املايل

  .قروض-

مسامهة يف -

 .رأس املال

  :األسواق

تنافسية -

  .األسواق

استثمار -

  .أجنيب مباشر

الرقابة على -

 .الشركات

 املسامهون

 جملس اإلدارة

 اإلدارة    

 الرئيسية الوظائف 

  :مؤسسات خاصة

  .مراجعون حماسبون و-

  .تصنيف ائتماين-

  .استثمار بنوك و-

  .استشارات-

  .حتليل مايل-

 .اإلعالم اآليل-
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واتمع املدين وذلك  وكيانات اإلدارة الذاتية ووسائل اإلعالم، املؤسسات اخلاصة تشري إىل عناصر القطاع اخلاص*

وترفع من درجة مراقبة الشركات وتلقي الضوء على السلوك االنتهازي  اجلهات اليت تقلل من عدم توفر املعلومات،

  .لإلدارة

ال،وزيادة قدرته على تعبئة وتؤدي احلوكمة يف النهاية إىل زيادة الثقة يف االقتصاد القومي وتعميق دور سوق امل      

املدخرات ورفع معدالت االستثمار واحلفاظ على احلقوق األقلية أو صغار املستثمرين،ومن ناحية أخرى،تشجع احلوكمة 

يف احلصول على التمويل وتوليد األرباح،وأخريا خلق على منو القطاع اخلاص ودعم قدراته التنافسية وتساعد املؤسسات 

  .فرص عمل

  .آليات حوكمة الشركات:الثانيالمطلب 

يتم تطبيق احلوكمة من خالل جمموعة من اآلليات،صنفت إىل آليات حوكمة داخلية وأخرى خارجية،وسيتم تناوهلا     

  :بشكل خمتصر وكما يأيت

  :اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات:أوال

الشركة،واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف تنصب آليات حوكمة الشركات الداخلية على أنشطة وفعاليات    

  :الشركة،وميكن تصنيف آليات حوكمة الشركات الداخلية إىل ما يأيت

  :مجلس اإلدارة -1

إذ أنه حيمي  رأس مال املستثمر يف الشركة من سوء االستعمال أحسن أداة ملراقبة سلوك اإلدارة، يعد جملس املراقبني    

خالل صالحياته القانونية يف تعيني وإعفاء ومكافأة اإلدارة العليا كما إن جملس اإلدارة القوي  من قبل اإلدارة،وذلك من

يشارك بفاعليه يف وضع إسرتاتيجية الشركة،ويقدم احلوافز املنسبة لإلدارة ويراقب سلوكها ويقوم أدائها،وبالتايل تعظيم قيمة 

يف املوقف الذي يؤهلها للعمل ملصلحة الشركة،ويف ذات الوقت  ولكي تكومن هذه االس فعالة ينبغي أن تكون. الشركة

بعيدا عن  كما جيب أن متتلك السلطة الالزمة ملمارسة أحكامها اخلاصة.تأخذ األهداف االجتماعية للشركة بعني االعتبار

املستمر على أداء الشركة التدخالت السياسية والبريوقراطية يف شؤوا،وتقوم باختيار اإلدارة العليا،فضال عن اإلشراف 

  .         1واإلفصاح عن ذلك

                                                             

.29/5/2012،مقال منشور، محمد حمودة، دور آلیات الحوكمة في مكافحة الفساد المالي -
1
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  :التدقيق الداخلي-2

،إذ أا تعزز هذه العملية،وذلك بزيادة قدرة املواطنني  تؤدي وظيفة التدقيق الداخلي دورا مهما يف عملية احلوكمة     

ا بزيادة املصداقية،العدالة،حتسني على مساءلة الشركة،حيث يقوم املدققون الداخليون من خالل األنشطة اليت ينفذو

فقد أكدت جلنة كادبريي .العملني يف الشركات اململوكة للدولة وتقليل خماطر الفساد اإلداري واملايل املوظفني سلوك

cadbury comité   على أمهية مسؤولية املدقق الداخلي يف منع اكتشاف الغش والتزوير،ولتحقيق هذه الوظيفة

  .ن مستقلة وتنظم بشكل جيد وتستند إىل تشريع خاص األهدافها جيب أن تكو 

  .اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات:ثانيا

تتمثل آليات حوكمة الشركات اخلارجية بالرقابات اليت ميارسها أصحاب املصاحل اخلارجيني على الشركة، والضغوط اليت    

هذا املصدر أحد املصادر الكربى املولدة لضغط هائل من متارسها املنظمات الدولية املهتمة ذا املوضوع،حيث يشكل 

  .أجل تطبيق قواعد احلوكمة

  :ما يأيت  ومن األمثلة على هذه اآلليات

  :وسوق العمل اإلداري)الخدمات(منافسة سوق المنتجات-1 

دارة بواجباا املهمة حلوكمة الشركات،حيث إذ مل تقم اإل اآللياتأحد ) أو اخلدمات(تعد منافسة سوق املنتجات     

،فسوف تفشل يف منافسة الشركات اليت تعمل يف نفس حقل الصناعة،وبالتايل )أو أا غري مؤهلة(بالشكل الصحيح

نت هناك سوق فعالة يهذب سلوك اإلدارة،وخباصة إذا كا)أو اخلدمات(إذ إن منافسة سوق املنتجات.تتعرض لإلفالس

العليا،وهذا يعين أن إدارة الشركة إىل حالة اإلفالس سوف يكون له تأثري لإلدارة  Labor marketللعمل اإلداري

سيء على مستقبل املدير وأعضاء جملس اإلدارة،إذ غالبا ما حتدد اختبارات املالئمة للتعيني أنه ال يتم إشغال مواقع 

  . 1الس أو التصفيةمن أعضاء جملس اإلدارة أو مديرين تنفيذيني سبق أن قادوا شركام إىل اإلف املسؤولية

  . Mergers and Acquisiting :االندماجية واإلكتسابات- 2

مبا ال شك فيه أن االندماجات واإلكتسابات من األدوات التقليدية إلعادة اهليكلة يف قطاع الشركات يف أحناء     

 مهمة من آليات احلوكمةالعامل،وهناك العديد من األدبيات واألدلة اليت تدعم وجهة النظر اليت ترى أن الكتساب آلية 

،وبدونه ميكن السيطرة على سلوك اإلدارة بشكل فعال،حيث غالبا ما )يف الواليات املتحدة األمريكية على سبيل املثال(

   .عن خدمات اإلدارات ذات األداء املنخفض عندما حتصل عملية االندماج أو االكتساب يتم االستغناء

  

                                                             

.50، ص 2004في الحد من الفساد اإلداري و المالي في شركات المملوكة للدولة، عباس حمید التمیمي، آلیات الحوكمة-
1
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إىل أن احلوكمة الصينية على سبيل املثال قد استفادت من هذه  OECDأما يف الشركات اململوكة للدولة فتشري    

إللية وذلك بعد إعطاء هذه الشركات قدرا من االستقاللية يف اختاذ القرارات ومنها قرارات االكتساب واالندماج،ولكن ا

تبقى الدولة حباجة إىل أن تتأكد من عدم اإلضرار حبقوقها كمالك لألسهم جراء مثل هذه القرارات املهمة اليت تتخذها 

  .اإلدارات

     : External Auditingالتدقيق الخارجي - 3

ميثل التدقيق اخلارجي حجر الزاوية حلوكمة جيدة للشركات اململوكة للدولة،إذ يساعد املدققون اخلارجيون هذه    

الشركات على حتقيق املساءلة والنزاهة وحتسني العمليات فيها،ويغرسون الثقة بني أصحاب املصاحل واملواطنني بشكل 

على  Institute of internal auditions يف الواليات املتحدة األمريكيةويؤكد معهد املدققني الداخليني .عام

  . foresight واحلكمة insight،التبصرoversight أن دور التدقيق اخلارجي يعزز مسؤوليات احلوكمة يف اإلشراف

تعمله،ويفيد يف اكتشاف ينصب اإلشراف على التحقق مما إذا كانت الشركات اململوكة للدولة تعمل ما هو مفروض أن -

  .ومنع الفساد اإلداري واملايل

  .أما التبصر فإنه يساعد متخذي القرارات، وذلك بتزويدهم بتقومي مستقل للربامج والسياسات لعمليات النتائج-

  .والتحديات اليت تواجهها الشركة وأخريا حتدد احلكمة االجتاهات

  املدققون اخلارجيون التدقيق املايل،وتدقيق األداء،والتحقق اخلدمات االستشاريةوإلجناز كل دور من هذه األدوار يستخدم 

  :التشريع والقوانين- 4

لقد أثرت بعض التشريعات على الفاعلني األساسيني يف عملية احلوكمة،ليس فيما يتصل بدورهم ووظيفتهم يف هذه    

متطلبات  sarbanes Oxley actد فرض قانون ،بل على كيفية تعاملهم مع بعضهم،فعلى سبيل املثال ق العملية

،وتقوية إشراف جلنة التدقيق على جديدة على الشركات املسامهة العامة،وتتمثل  بزيادة أعضاء جملس اإلدارة املستقلني 

الشهادة على صحة التقارير ) cfo(ومدير الشؤون العامة)ceo(عملية إعداد التقارير املالية،الطلب من املدير التنفيذي

املالية وعلى نظام الرقابة الداخلية،ووضع خطوط اتصال فعالة بني املدقق اخلارجي وجلنة التدقيق وحتديد قدرة املسؤولني يف 

يف الشركة،واليت قد تكون مضرة مبصاحل املالكني وأصحاب املصاحل الشركة على املصادقة على املعامالت اليت ختصهم 

يني وإعفاء املدقق اخلارجي واملصادقة على اخلدمات غري التدقيقية اليت ميكن أن اآلخرين يف الشركة،كما أكد مسؤولية تع

   .تقدمها شركات التدقيق لزبائنها بلجنة التدقيق

   Another Corperate Gouvernance Mechanismes:حوكمة خارجية أخرى آليات - 5

  األخرى  لآللياتهناك آليات حوكمة خارجية أخرى فضال عما تقدم ذكره،تؤثر على فاعلية احلوكمة بطرق هامة مكملة  
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أا تتضمن ولكن تقتصر على املنظمني،احملللني  cohenetelيف محاية مصاحل أصحاب املصاحل يف الشركة،ويذكر 

منظمة الشفافية العاملية ضغوطا هائلة على احلكومات والدول  املاليني وبعض املنظمات الدولية،فعلى سبيل املثال متارس

من أجل حماربة الفساد املايل واإلداري،وتضغط منظمة التجارة العاملية من أجل حتسني النظم املالية واحملاسبية ويف قطاع 

  . البنوك،ومتارس جلنة بازل ضغطا من أجل ممارسة احلوكمة فيها

  .الشركاتتطبيقات حوكمة :المطلب الثالث

املتزايد مبفهوم حوكمة املؤسسات إىل قيام العديد من دول العامل بإصدار مبادئ وقواعد خاصة حبوكمة  االهتمامأدى      

وعملت هذه املؤسسات واهليئات على تطبيق مبادئ املؤسسات،وذلك من خالل املؤسسات الرمسية وغري الرمسية ا،

االقتصادية،السياسية والثقافية للدول،سوف نتناول جتارب بعض الدول اليت  حوكمة املؤسسات فيها،ونظرا لالختالفات

  .تطبق حوكمة املؤسسات

  :نماذج الحوكمة في الدول األجنبية:أوال

  :نموذج الواليات المتحدة األمريكية/1 

وطريقة التسيري املتبعة يف تشكيلة من اإلداريني التنفيذيني والذين يعملون لفائدة املسامهني تعترب املؤسسة يف هذا النموذج 

هذه املؤسسات هي الطريقة األحادية مبعىن أن املدير العام هو نفسه رئيس جملس اإلدارة،فال يوجد فصل بني مهام الرقابة 

  . 1واإلدارة،كما أن هذه املؤسسات تعتمد على التمويل املباشر كأساس لتمويل نشاطاا

وهي  " مبادئ حوكمة الشركات األساسية"املتحدة األمريكية حتت اسميف الواليات وتشمل جمموعة مبادئ احلوكمة 

  :كالتايل

-  لس اإلدارة من األعضاء املستقلني؛جيب أن تكون األغلبية اجلوهرية  

فيذي أو األعضاء الغري جيب أن يتم عقد اجتماع لألعضاء املستقلني على األقل مرة يف السنة، بدون املدير التن -

  املستقلني؛

دما يعمل رئيس جملس اإلدارة يف الشركة كتنفيذي فإن الس جيب أن يعني رمسيا أو بشكل غري رمسي عضوا عن -

  ية لتنسيق عمل األعضاء املستقلني؛مستقال يعمل بصفة أساس

  ل استشاري أو خدمة يقدمها للشركة؛ال يقوم أي عضو بالس بأي عم -

     مبالغ نقدية وأوراق مالية للشركة؛بني جيب أن تتم مكافآت األعضاء من خالل الدمج  -

                                                             
1

العلوم االقتصادیة، مرابط ھیبة، أثر تطبیق الحوكمة في القطاع المصرفي وفقا لمبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماستر في -
.2011جامعة ورقلة،   
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املراجعة،تعيني األعضاء،تقييم أعمال (إنشاء جلان لس اإلدارة مكونة بالكامل من األعضاء املستقلني شاملة-

   1)الس،تقييم أجور التنفيذيني واإلدارة،التوافق مع القوانني وتوافر األخالقيات

  ):بريطانيا(نموذج المملكة المتحدة/2 

تطور مفهوم حوكمة الشركات يف اململكة املتحدة،حبيث أصبح جزءا من املفهوم السائد داخل الشركات،سواء   نشأ و     

كانت مدرجة أو غري مدرجة يف سوق األوراق املالية،وقد أدت املشاكل املالية املرتتبة عن قيام بعض الشركات بإخفاء 

إىل قيام كل من املالية املقدمة للمسامهني واليت انتشرت يف فرتة التسعينات، بيانات ومعلومات مالية يف احلسابات والقوائم

وجهات حماسبية أخرى،بدراسة كيفية توافر الثقة مرة أخرى يف )  FRC(بورصة األوراق املالية وجملس التقارير املالية

ملكة املتحدة لالهتمام بإجراء حوار جدي التقارير املالية اليت تصدرها الشركات،وكانت الفرصة األوىل تمع األعمال بامل

 report cadburyتقرير كادبريي "،وقد نتج عن ذلك صدور1992ومفتوح عن موضوع حوكمة الشركات سنة 

 1993يف اململكة املتحدة،ويف أكتوبر عام  والذي يعترب حىت اآلن من أهم التقارير اليت تناولت مفهوم حوكمة الشركات"

 تقرير جرينربي"تقرير أخر عرف ب 1995،وتلي هذا التقرير سنة " rutteman reportتقرير رومتان  "ظهر

greenbury report " الكود املوحد "ظهر ما يعرف ب  1998،ويف سنةcombined code  " والذي

  .اشتمل على مجيع التوصيات اليت تضمنتها التقارير السابقة له

  .بورصة لندن لألوراق املاليةمن ضمن متطلبات القيد يف أصبحت هذه الوثيقة  و

  :نماذج الحوكمة في الدول العربية:ثانيا

  :النموذج المصري/1 

مت وضع جمموعة من القواعد متثل مبادئ احلوكمة يف مصر،رغم أن هذه القواعد ال متثل نصوص قانونية آمرة،وال يوجد    

الشركات وفقا للمعايري واألساليب العاملية واليت حتقق  إلزام قانوين ا،وإمنا هي فقط تنظيم وبيان للسلوك اجليد يف إدارة

معايري تقييم مدى تطبيق  2001سنة  حيث طلبت مصر من صندوق النقد الدويل.توازنا بني مصاحل األطراف املختلفة

أت مصر باملائة من معايري احلوكمة،فبد 62احلوكمة ا وأول دولة عربية يتم تقييمها وتوصل التقييم إىل أن مصر تطبق 

  .تشرع القوانني اليت تزيد من التزام الشركات مبعايري احلوكمة

باملائة من معايري احلوكمة وقد أعدت  82مت تقييم مصر مرة أخرى،وتوصل التقييم إىل أن مصر تطبق  2004سنة   

على شركات  ،والذي يسري2005مصر حلوكمة الشركات دليل قواعد ومعايري حوكمة الشركات الصادر يف تشرين األول 

املسامهة املقيدة يف بورصة األوراق املالية،وكذلك على املؤسسات املالية اليت تتخذ شكل شركات املسامهة،كما تسري على 

                                                             
1

آل غزوي،حوكمة الشركات و أثرھا على اإلفصاح في المعلومات المالیة، مذكرة الستكمال متطلبات شھادة الماجستیر في المحاسبة،  الجلیل حسین عبد-
.  2010األكادیمیة العربیة في الدنمارك،  
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الشركات اليت يكون متويلها الرئيسي من اجلهاز املصريف،فضال عن ذلك فقد تضمن الدليل جماالت تطبيقه على بعض 

  .املسجلة يف البورصة الشركات األخرى غري املسامهة وغري

  :وضع الدليل قواعد حلوكمة الشركات ضمن العناوين الرئيسية التالية

     ؛اجلمعية العامة*

   ؛جملس اإلدارة*

       ؛إدارة املراجعة الداخلية*

         ؛مراقب احلسابات*

  ؛جلنة املراجعة*

  ؛اإلفصاح عن السياسات االجتماعية*

  ؛قواعد جتنب تعارض املصاحل*

  :النموذج الجزائري/2 

سبتمرب  26وبالنسبة للتجربة اجلزائرية يف جمال احلوكمة،فقد أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صدر يف      

،ويعود ذلك إىل ظروف 99إىل مستوى أسوأ،حتتل يف التقرير اجلديد الرتبة  إىل تراجع اجلزائر يف الرتتيب الدويل 2007

الفوضى اليت مير ا االقتصاد الوطين وعدم تبلور خطوط املرحلة االنتقالية وتفشي ظاهرة الفساد املايل واإلداري والسطو 

ثقيال على اخلزينة جراء سوء على األموال العامة يف شركات ومؤسسات القطاع العام،كون هذه الشركات تشكل عبئا 

وتفشي حاالت الفساد املايل واإلداري فيها،ما جعلها تستند على الدعم احلكومي بدال من رفع امليزانية العامة ، األداء

باملوارد املالية ما ينجم عنه هدر لألموال العامة بدال من تنميتها لذلك تعد عمليات خصخصة الشركات العمومية 

جحة من وسائل احلوكمة،إذ أن اهلدف املركزي للحوكمة يتمثل بعملية اإلصالح االقتصادي وتدوير الفاشلة وسيلة نا

  . 1عجلة االقتصاد بشكل سليم لتحقيق التمنية والتطور

إذ قامت مجعيات واحتادات األعمال اجلزائرية مببادرة الكتشاف الطرق اليت يئ تشجيع احلوكمة اجليدة يف جمتمع    

ة جذب االستثمار األجنيب املباشر،ولقيادة هذه العملية قام أصحاب املصاحل يف القطاعني العام واخلاص عام األعمال بغاي

   GCGF(بإنشاء جمموعة عمل حلوكمة املؤسسات تعمل جنبا إىل جنب مع املنتدى العاملي حلوكمة املؤسسات 2007

                                                             
1

المدراء لتحقیقالتنمیة المستدامة في الوطن العربي ،الملتقى الدولي األول لكلیة االقتصاد، جامعة دمشق، منھج القادة و :فرید كورتل، حوكمة الشركات-
.12،ص 2008أكتوبر  16و15   
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مارس  11رية،كما أنه عقد مؤمتر وطين يف بوضع دليل حوكمة املؤسسات اجلزائ) IFC(ومؤسسة التمويل الدولية

أعلنت كل من مجعية كري واللجنة الوطنية حلوكمة الشركات يف اجلزائر عن إصدار دليل حوكمة املؤسسات 2009

  )ifc(اجلزائري،وفد مت إعداد هذا الدليل مبساعدة كل من املنتدى العاملي حلوكمة الشركات ومؤسسة التمويل الدولية

حوكمة الشركات اجلزائرية،بادر عدد من الشركات القطاع اخلاص اجلزائرية بتطبيق مواد الالئحة بشكل  ومنذ إطالق دليل

  .طوعي

خطوة إجيابية وفرت فرصة فريدة للحكومة والقطاع اخلاص،ليعمال معا على "حوكمة اجلزائر"كما كان تأسيس مركز    

وبالتايل على احلكومة أن تتواصل مع جمتمع األعمال حىت حتسني املناخ االقتصادي ودفع النمو االقتصادي يف البالد 

تؤسس حوارا مستمرا بني القطاعية العام واخلاص،من أجل تطوير أجندة اقتصادية طويلة األجل،قائمة على قيم دميقراطية 

 .1راسخة تأخذ بعني االعتبار مصاحل كل األطراف املشاركة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

.13مرجع سبق ذكره، ص-
1
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  :خالصة 

القائمة على اإلفصاح  املتطلبات اجلديدة لالقتصاديات العربية،وهلذا األسلوب أسسه ومقوماتهتعترب احلوكمة إحدى     

وتعد حوكمة الشركات .وهي عناصر شبه غائبة عن واقع املنطقة العربية أو غري متحكم فيها إىل حد كبري والشفافية،

ل املستثمرين واملقرضني،وقد تبني اآلن أكثر وسيلة تكمن اتمع من التأكد من حسن إدارة الشركات بطريقة حتمي أموا

من أي وقت قد مضى أن تبين نظام شفاف وعادل يؤدي إىل خلق ضمانات ضد الفساد وسوء اإلدارة،كما يؤدي إىل 

     .تطوير القيم األساسية القتصاد السوق واالرتقاء باالقتصاديات العربية إىل مستويات التنافسية الدولية
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  تعريف الشركةادلبحث األول : 

 د م م بلهامشي لالشغال العمومية الكربى شركة  ادلطلب األول : تقدمي
:تعريف ادلؤسسة  

 2014أت سنة دأت نشبارات طمؤسسة دات مسؤولية زلدودة اللشغلب العمومية و الري و الطرقات و ادل
مستغامن .  33ة ملكي 118مكونة من شركني و الكائن مفرها يف منطقة الصناعية   

   البطاقة التقنيةادلطلب الثاين : 
 

 مؤسسة البيان 

 ش د م م بلهامشي لالشغال العمومية الكربى اسم شركة

 مستغامن  33ملكية  118ادلنطقة الصناعية قسم  ادلقر اإلجتماعي

 دج. 40000000  رأس ادلال

 2014 اتريخ نشأة
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 مي: اذليكل التنظي لثالثا ادلطلب
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصدر 6 من داخل ادلؤسسة
 

 لشركةادلبحث الثاين : قياس عناصر القوائم ادلالية 
 

 شروط ةعد ادلايل احملاسيب النظام وضع ما، دلؤسسة ادلالية القوائم عناصر ضمن إقتصادي حدث أي لتسجيل
 .ادلالية القوائم عناصر قياس إىل ادلبحث ىذا يف سنتطرق ذلذا للقياس، القابلية ضمنها من توفرىا وجب

 نيةاادليز  عناصر قياس  :األّول ادلطلب
 إىل ادلطلب ىذا يف سنتطرق حيث عنصر، كل طبيعة إختالف حسب نيةاادليز  عناصر قياس طريقة ختتلف

 ة للمؤسسة ابلنسب نيةاادليز  عناصر قياس

 ألصولا عناصر قياسالفرع األول : 

 اجلارية غري األصول .1
 دج  58 268 550.00ب  4102  نيةاميز  خالل من توقيم قدرت:  فارق الشراء  .1.1

 مدير عام

 رئيس المشروع

 مسؤول تقني

 محاسب السائقين

 رئيس مخزن

 مسؤول تنفيدي

 عمال التنفيد رئيس مجموعة

 مسيرين
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 ادلعنوية األصول .2.1
 إقتنها  اليت األجور أو ادلخزوانت بتسيري أو احملاسبة مبسك اخلاصة مجاالب  كل يف ادلعنوية األصول تتمثل

 قدر و دج  317.86 313 197  بقيمة ءاالشر  بتكلفة أي يةالتارخي بتكلفتها ادليزانية يف تظهر حيث ادلؤسسة،
 إىل ادلعنوية األصول إىتالك نسبة ووصلت %5 ب يقدر سنوي مبعدل وهتتلك سنة، 20 ب ذلا اإلنتاجي العمر
 .% 59 حوايل

 العينية األصول .3.1

 ضيااألر  .1.3.1
 عتخض حيث ،دج  353.87 653 253 3 بقيمة 4102  نيةاميز  خالل من ضيااألر  قيمة قدرت

 عقاري خبري طرق عن ذلك وكان ادلايل احملاسيب النظام تطبيق بداية عند وذلك 2010 سنة تقييم إعادة إىل ضيااألر 
 .التقييم ىذا بعد القيمة يف اخنفاض أي ضيااألر  تسجل ومل اجملمع، مع ادلتعاقد احملاسيب واخلبري

 ادلباين .2.3.1
منها أراضي مهيئة و  ،دج 5 761 171 411.28 بقيمة 4102  نيةاميز  خالل من ادلباين قيمة قدرت

 يقدر سنوي إىتالك ومبعدل سنة، 20 ب للمباين اإلنتاجي العمر قدر حيثمباين صناعية و إدارية و مباين أخرى، 
 دتثل فهي لإلىتالكات اإلرتالية القيمة أّما القيمة، يف إخنفاض أي تسجل ومل تقييم إعادة إىل ختضع ومل ،%5 ب

 .اإلرتالية يمةالق من% 42 حوايل
 

 
 

 األخرى العينية األصول .3.3.1
 الصناعية، ادلعدات تتمثل واليت السابقة العناصر حتتويها مل اليت األصول كل يف األخرى العينية األصول تتمثل

 وادلقدرة األخرى النقل وسائل و تاالسيار  ابإلضافة اآليل، االعالم وأجهزة مكتب معدات األمن، معدات ادلخبية،
 تقدر ب صافية زلاسبية بقيمة و دج  14 300 207 141.74 ب تقدر إرتالية بقيمة ءىااشر  بتكلفة

  خطي إىتالك ومبعدل سنوات،5 ب األصول ذلذه اإلنتاجي العمر قدر حيث ،دج 1 199 953 611.28
 .اإلرتالية القيمة من % 90 بةاقر  دتثل حيث معتبة لإلىتالك اإلرتالية النسبة إنّ  ،%20

 ادلمنوح امتيازها  نيةالعي األصول .4.3.1
تقدر ب  صافية زلاسبية بقيمة ودج  87 528 246.00ب  4102 ميزانية خالل من تهاقيم قدرت
 .اإلرتالية القيمة من % 4 بةاقر  دتثل حيث معتبة لإلىتالك اإلرتالية النسبة إنّ دج،  86 261 341.26

 اجلاري اجنازها( العينية األصول) ادلدفوعة التسبيقات .5.3.1
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فعليا  ادلدفوع التسبيق بقيمة وتسجل األصول إجناز أو إبقتناء ادلكلفني للموردين مدفوعة تسبيقات لدتث حيث
 .دج 2 326 928 245.07و ىو بقيمة  

 ادلالية األصول .4.1
 : على 4102 سنة نيةاميز  خالل من ادلالية األصول حتتوي

 ادلسامهات األخرى واحلساابت الدائنة ادللحقة  .1.4.1
احلساابت الدائنة ادللحقة بقيمة              تقدر ادلسامهات األخرى و 4102 سنة نيةاميز  خالل من
 دج . 2 615 469 588.72تقدر ب  صافية زلاسبية بقيمة ودج   2 668 606 175.00

 أخرى مالية أصول .2.4.1
 مل الذي و دج 101 855 294.75  ب ادلقدر و ادلؤسسة قدمتو قرض يف األخرى ادلالية األصول لمثتت

 .بعد ويتوتس يتم
 صولعلى األ ؤجلةادل ئباالضر  .3.4.1

  دج . 455 594 529.21  بقيمة صولعلى األ ؤجلةادل ضريبةال تشكل 4102 لسنة نيةاادليز  خالل من نالحظ

 اجلارية غري األصول .2
 ادلخزوانت  .1.2

 الفرتة  يةبدا يف ذلا اإلرتالية القيمة وتقدر الفرتة، هناية يف األصول رلموع من % 29 نسبتو ما ادلخزوانت دتثل
 . دج 6 517 173 785.73 

 
 

 الثانية والعملية جوان شهر األول السداسي هناية يف مرة السنة يف مرتني ادلخزون جرد بعملية ادلؤسسة تقوم
 ،دج 1 491 944 955.18 مببلغ ابدلخزوانت اخلاصة القيمة خسائر قدرت فيما ادلالية، السنة  هناية يف تكون
 من وذلك ادلخزوانت أو األولية ادلواد عنصر كل حالة حسب على ادلؤسسة يف سلتصني فطر  من تقديرىا مت واليت

 ادلؤسسة ادلرجحة الوسطية التكلفة طريقة ادلؤسسة وتستخدم للتحصيل، القابلة والقيمة التكلفة قيمة بني ادلقارنة خالل
  .  ادلخزوانت جا إخر  عند CUMP ادلرجحة الوسطية التكلفة طريقة

 ا مياثلها احلقوق و م .2.2
 الزابئن .1.2.2

 طريق عن وذلك للمجمع التابعة التجارية الوحدات إىل ابجلملة منتجاهتا بيع على أساسا ادلؤسسة تعمل
 تتجاوز أن جيب ال إستحقاقها ومدة ادلبيعات من % 100 ادلصدرة الكمبيالة قيمة دتثل حيث كمبياالت، إصدار
 ادلصدرة، الكمبيالة مبتابعة الوحدة وتقوم ئري،اجز  دينار مليون 13 تتجاوز ال الكمبيالة وقيمة )أشهر4 ( يوم 120
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 4102 لسنة الزابئن قيمة وتقدر بيوتيك، لفرع ماليا الوحدة لتبعية جعار  وىذا الفرع طرف من حتصيلها يتم حني يف
 1 435 802 834.87بقيمة  الزابئن حساب يف خسائر ادلؤسسةسجلت  ودج  4 748 944 608.70ب
 دج.

 ن األخرون ادلدينو  .2.2.2
 دج 1 090 237 427.04 ب يقدر اآلخرون ادلدينون رصيد أنّ  نيةاادليز  خالل من نالحظ

 الضرائب .3.2.2
 دج. 560 325 109.10 ب ئباالضر  قيمة تقدر

 األصول ادلالية األخرى  .4.2.2
 دج. 18 708 333.33قيمة األصول ادلالية األخرى  أن نيةاادليز  خالل من نالحظ

 ادلوجودات و ما مياثلها .3.2
 يفات و أصول مالية توظ .1.3.2

 دج. 3 018 559 989.19قيمتها ب   أن نيةاادليز  خالل من نالحظ
  خزينة األصول  .2.3.2

 من ادلالية ادلؤسسة تعامالت خالل من وذلك يعادذلا ما أو النقدية السيولة يف األصول خزينة تتمثل
 دج. 5 259 225 244.75ب  تقدر واليت وتسديدات حتصيالت

 صوماخل عناصر سقيا:  لثاينالفرع ا
 األموال اخلاصة .1

 رأس ادلال الصادر  .1.1
 دج . 2 500 000 000.00يقدر رأس ادلال الصادر  4102 سنة نيةاميز  خالل من

 العالوات و اإلحتياطات  .2.1
  دج. 11 269 513 985.78تقدر العالوات و اإلحتياطات ب  4102 سنة نيةاميز  خالل من

 فوارق إعادة التقييم .3.1
 دج . 211 470 238.71تقدر فوارق إعادة التقيييم ب  4102 سنة نيةاميز  خالل من

  نتيجة الدورة .4.1
و ذلك  4102 بسنة مقارنة سوءاأل وتعددج  1 385 942  685.96مبقدار ربح نتيجة ادلؤسسة حققت

 ( .2014مليار دج ) 9.15إىل ( 2013مليار دج  ) 10.71 راجع إلخنفاض رقم األعمال من
 :التايل اجلدول يف موضحة ىي كما 4102 و 4102 سنة الوحدة طرف من ققةاحمل النتائج مالحظة ديكن و
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 2014-2013 ل  احملققة النتيجة ( : 07)  رقم اجلدول

 البيان 2013 2014

 نتيجة الدورة    871,53 034 471 2        685,96 942 385 1    

 نسبة التغري  - 43,91%-

 

 ادلالية القوائم على ابإلعتماد ةالطالب إعداد من  : ادلصدر
 الرتحيل من جديد .5.1

 كانت اليت العناصر مقدار يفدج (  602 936 867.71)  وىو نيةاز يادل يف العنصر ىذا قيمة تتمثل
 احملاسيب  النظام تطبيق بعد كأصول هبا معرتف غري أصبح اليت و ،PCN القددية احملاسبية ادلمارسة ضمن مسجلة

 .بتسويتها بعد راقر  أي يتخذ مل حيث 2010 سنة ادلايل
 اخلصوم الغري اجلارية .2

 ون ادلاليةيالقروض و الد .1.2
و تتمثل  دج  2 684 181 562.96ب  ادلالية والديون القروض تقدر 4102 سنة نيةاميز  خالل من

 :يلي فيما
 ؛البنوك طرف من ادلقدمة ادلالية القروض 
 الغري طرف من ادلقبوضة والكفاالت الودائع.  

 لة على اخلصومالضرائب ادلؤج .2.2
 005.95            بقيمة خصوم مؤجلة ضريبة تشكل 4102 لسنةادلؤسسة  نيةاز يم خالل من نالحظ

 سنة ادلايل احملاسيب  مالنظا إىل احملاسيب ادلخطط من اإلنتقال عملية عن الضريبة ىذه نتجت وقددج،  267 823
 .بعد تسويتها يتم ومل ،2010

 ديون أخرى غري جارية .3.2
 دج . 3 456 705 764.33ب  خرى الغري اجلاريةاأل الديون تقدر 4102 سنة نيةاميز  خالل من

 ادلؤوانت و اإليرادات ادلدفوعة مسبقا    .4.2
 ىذه ودتت احملدد، اخلدمات نظام حسب وذلك البشرية ادلوارد مديرية طرف من ادلؤونة ىذه معاجلة دتت

  :التالية تاادلتغري  على ابإلعتماد ادلعاجلة
 فيةادميغر  تامتغري  .1.4.2
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 4102 سنة قدرت واليت لإلحصاء الوطين الديوان عن الصادرة النسبة على اإلعتماد مت  :الوفيات نسبة 
 .‰ 2.25حبوايل 

 سن قبل  ادلؤسسة من العمال خروج ألنّ  انظر  ،1 ىو ادلؤسسة يف العامل بقاء إحتمال :العمال نادور  نسبة 
 ؛ادلسؤولني تاتقدير  حسب وىذا جدا اندر التقاعد

 سنة 60 ب زلدد وىو :  التقاعد سن.  

 مالية تامتغري  .2.4.2
 4 بنسبة ادلؤسسة طرف من حتديدىا مت حيث وادلنح العالوات يف العنصر ىذا يتمثل :األجور تطور نسبة% 

 سنواي؛
 ء؛ااخلب  من بتوصية وىذا %5 وىي ئرااجلز  يف السائد التضخم نسبة إعتماد مت :التحيني معدل  
 األخرية ىذه دتنح للمؤسسة الداخلي القانون حسب  :خدمة سنة كل مقابل موظفلل ادلمنوحة ادلنافع 

 يف راشه 15 إىل ختفيضها متو  ،اشهر  20 حدود يف خدمة سنة لكل واحد شهر أجرة من½  تعادل مكافئة
 .دج  1 347 430 880.10 ب ادلقدرة التقاعد دلنح ادلكونة ادلؤونة قدرت ابلتايل و  .4109ة سن

 
 

 جلاريةاخلصوم ا .3
 هبم ادلرتبطة واحلساابت ادلوردون .1.3

 اليت الفواتري إىل ابإلضافة ت،ااإلستثمار  وموردو واخلدمات ادلخزوانت موردي سلتلف من احلساب ىذا يتكون
 دج. 1 390 279 704.08 ب مقدر إرتايل مببلغ ادلوردين طرف من ادلدفوعة والتسبيقات تسدد مل

 ئباالضر  .2.3
 عنصرين من تكونتو  دج  444 088 681.85قدر الضرائب ب ت 4102 سنة نيةاميز  خالل من

 :مها أساسني
 ؛التسديد الواجبة ادلضافة القيمة على الرسم  
 األعمال رقم على الرسم. 

 الديون األخرى  .3.3
 و تشمل ىذه الديون مايلي 6 ،دج 2 956 108 508.19تقدر ب  4102 سنة نيةاميز  خالل من
 ؛التسبيقات ادلقبوضة من طرف الزابئن 
 ؛ادلستخدمون و احلساابت ادلرتبطة هبم 
 اذليئات اإلجتماعية و احلساابت ادللحقة؛ 
 .الضرائب على الدخل اإلرتايل 

 خزينة اخلصوم ) خزينة سلبية( .4.3
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 دج. 444 088 681.85تقدر ب  4102 سنة نيةاميز  خالل من

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   حساابت النتائج عناصر قياس  :ثاينال ادلطلب

 احملققة داتااإلير  قياس ادلطلب ىذا يف سنتناولادلؤسسة  طرف من ادلقدمة النتيجة حساب قائمة من إنطالقا
 .الدورة خالل ادلتحملة األعباء و

 ادلبيعات .1
 4102 سنة يف تقدر اليت و CUMP ادلرجحة سطيةالو  التكلفة أساس على ادلبيعات جا إبخر  ادلؤسسة تقوم

 دج. 9 154 174 239.56ب 
 اإلنتاج ادلخزن ) تغريات سلزوانت ادلنتجات ادلصنعة و ادلنتجات قيد الصنع( .2

تقدر  إرتالية بقيمة إنتاجو بتكلفة 4102 سنة يف قدر والذي ادلنتجات سلزون تاتغري  يف العنصر ىذا يتمثل
 دج. 39 113 856.03ب 

 
 

 دلشرتايت ادلستهلكةا .3
 ادلاء، إىل ابإلضافة الضعيفة، القيمة ذات والعناصر واللوازم األولية ادلواد من كل يف ادلستهلكة ادلشرتايت تتمثل

                           بقيمة عمليةلاب ادللحقة والتكاليف ءاالشر  ذتن تتضمن إرتالية بتكلفة وادلقدر والغاز، الكهرابء
 دج  2 733 421 350.32
 اخلدمات اخلارجية و اإلستهالكات األخرى .4

 بتكلفتها وادلسجلة للمؤسسة ادلقدمة األخرى اخلارجية اخلدمات و ادلصارف سلتلف على العنصر ىذا حيتوي
 دج. 772 869 348.00  ب ادلقدرة اإلرتالية
 أعباء ادلستخدمني  .5

 وادلنح والتعويضات األجور يف وادلتمثلة ابدلستخدمني عالقة ذلا اليت األعباء كل العنصر ىذا يف يسجل
 دج  3 086 427 880.62 ب 4102 سنة قدرت واليت للعمال ادلمنوحة
 الضرائب و الرسوم .6

 النشاط على ئباالضر  ختص واليت ادلؤسسة على ادلستحقة والرسوم ئباالضر  كل العنصر ىذا يف يسجل
 دج.  194 514 711.66ب  4102 سنة يف وادلقدرة األخرى، ئبار ضوال اجلمارك حقوق وكذا والتسجيل
 إيرادات اإلستغالل األخرى .7

 بدورة متعلقة ىي واليت األخرى داتااإلير  يف ادلتضمنة غري اإليردات كل العنصر ىذا إطار يف يدخل
   دج. 64 533 495.71 إرتالية بقيمة ائجالنت ابتحسا يف ويظهر اإلستغالل
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 أعباء اإلستغالل األخرى .8
 يف مباشرة بصفة تدخل مل اليت األعباء يف العنصر ىذا يتمثل 4102 لسنةلمؤسسة ل جعةار ادل ناميز  خالل من

 العنصر ىذا ويظهر الدورة، خالل وقعت اليت نائيةثاإلست األعباء إىل ابإلضافة ماتاالغر  يف وادلتمثلة اإلستغالل عملية
 .دج 180 066 364.28 ب قدرت إرتالية بقيمة ائجالنت ابتحسا يف

 كات و ادلؤوانت و نق  القيمة اإلهتال  .9
 إىتالكات رلموع ديثل حيثدج   973 412 577.53 بقيمة ائجالنتت حسااب يف العنصر ىذا يظهر

 .الدورة خالل ادلخزوانت قيمة يف احلاصل اإلخنفاض كذلك العنصر ىذا ويضم والعينية، ادلعنوية الثابتة األصول
 اسرتجاع خسائر القيمة و ادلؤوانت .10

 بصفة ادلؤوانت ىذه حتقق عدم ولكن مسبقا ادلشكلة وادلؤوانت القيمة خسائر إسرتجاع العنصر ىذا يظهر
 دج. 284 621 413.38 بقيمة ائجالنت ابتحسا يف تظهر كما وادلقدرة منها جزء إسرتجاع مت كلية
 

 

 اإليرادات ادلالية .11
ائج بقيمة النت تحسااب يف وادلسجلة الصرف سعر عن الناجتة عن ادلوجبة الفوارق يف ادلالية داتااإلير  تتمثل
  دج. 104 449 992.03
 األعباء ادلالية .12

  دج. 105 962 490.15ة ب وادلقدر  الصرف سعر وخسائر الفوائد يف ادلالية األعباء تتمثل
 ا عن النتائج العادية الضرائب الواجب دفعه .13

العادية ب             ج الضرائب الواجب دفعها عن النتائ ، تقدرمن خالل جدول حساابت النتائج
 دج. 303 508 198.00

 الضرائب ادلؤجلة عن النتائج العادية .14
 89 232 589.80من خالل جدول حساابت النتائج، تقدر الضرائب ادلؤجلة عن النتائج العادية ب 

 دج.
 رلموع منتجات األنشطة العادية .15

 دج. 9 646 892 996.71من خالل جدول حساابت النتائج، تقدر قيمة ىذا اجملموع ب 

 رلموع أعباء األنشطة العادية .16
 دج. 8 260 950 310.75من خالل جدول حساابت النتائج، تقدر قيمة ىذا اجملموع ب 

 اخلاصةقائمة تدفقات اخلزينة و قائمة تغري األموال  عناصر قياس  :ثالثال ادلطلب
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نظام احملاسيب ادلايل لغرض إعطاء صورة واضحة لتدفقات تعتب ىاتو القائمتني من القوائم ادلالية اليت جاء هبا ال
 و تغريات األموال اخلاصة فيها، و يف ىذا ادلطلب سنسلط الضوء على ىذين القائمتني للمؤسسة  اخلزينة

  الفرع األول : قياس عناصر قائمة تدفقات اخلزينة

 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من األنشطة العملياتية .1
 قبوضة من عند الزابئن التحصيالت ادل .1.1

 دج. 9 668 783 245.75تقدر ب  4102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 ادلبالغ ادلدفوعة للموردين و ادلستخدمني .2.1
 دج. 7 825 344 073.99 تقدر ب 4102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 الفوائد و ادلصاريف ادلالية األخرى ادلدفوعة .3.1
 دج. 61 537 250.55 تقدر ب 4102اخلزينة لسنة  من خالل جدول تدفقات

 الضرائب عن النتائج ادلدفوعة .4.1
 دج. 609 544 776.60  تقدر ب 4102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من األنشطة اإلستثمارية .2
 ادلسحوابت عن إقتناء تثبيتات عينية أو معنوية .1.2

 دج. 283 928 136.69 تقدر ب 4102زينة لسنة من خالل جدول تدفقات اخل
 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية .2.2

 دج. 2 354 408.55 تقدر ب 4102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 ادلسحوابت عن إقتناء تثبيتات مالية .3.2
 ج.د  3 000 000 000.00 تقدر ب 4102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 مالية التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات .4.2
 دج. 2 000 000 000.00 تقدر ب 4102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات ادلالية .5.2
 دج. 30 000 000.00 تقدر ب 4102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 
 ئج  ادلستلمةاحلص  و األقساط ادلقبوضة من النتا .6.2

 .دج 42 495 388.87 تقدر ب 4102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 
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 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من األنشطة التمويلية .3
 احلص  و غريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا .1.3

 دج. 358 429 215.57 تقدر ب 4102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 من القروض التحصيالت ادلتأتية  .2.3
 دج. 120 342 000.00 تقدر ب 4102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 تسديدات القروض أو الديون األخرى ادلماثلة .3.3
 دج. 182 076 801.47 تقدر ب 4102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 أتثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت و شبه السيوالت .4.3
 دج. 1 071 675.44  تقدر ب 4102زينة لسنة من خالل جدول تدفقات اخل

 تغري اخلزينة .4
 أموال اخلزينة و معادالهتا عند افتتاح السنة ادلالية .1.4

 دج 4 732 568 606.91 تقدر ب 4102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 
 أموال اخلزينة و معادالهتا عند اقفال السنة ادلالية .2.4

 دج. 4 276 745 070.65 تقدر ب 4102من خالل جدول تدفقات اخلزينة لسنة 

 الفرع الثاين : قياس عناصر قائمة تغري األموال اخلاصة
 عن الناجم التغري عن فتفصح وادليزانية، النتائج حلساابت ربطها من اخلاصة األموال تغريات قائمة أمهية تنبع
 تقوم كما احملتجزة، األرابح يف تغري من عنو ينجم وما ادلالية الدورة خسائر أو أرابح صورة يف متمثال النتائج حساابت

 ة.الدور  آخر يف اخلاصة األموال إىل وصوال ادلالية الدورة أول من اخلاصة األموال بنود على تؤثر اليت التيارات برصد

 التثبيتات تقييم إعادة .1
 إعادة عن ئراخلسا أو ادلكاسب ىي اخلاصة األموال أرصدة على تؤثر اليت ادلعامالت إلظهار الثانية اخلطوة

تقدر  4102لسنة  اخلاصة األموال تغريات قائمةو حسب  ادلايل، احملاسيب النظام إليها أشار اليت التثبيتات تقييم
 دج. 216 427 815.94قيمتها ب 
 ادلدفوعة احلص  .2
 دج. 400 000 000.00تقدر قيمة احلصص ادلدفوعة ب  4102لسنة  اخلاصة األموال تغريات قائمةحسب 
 (tantiéme) للمسريين ادلدفوعة العالوات .3

ب      للمسريين ادلدفوعة العالوات تقدر قيمة 4102لسنة  اخلاصة األموال تغريات قائمةحسب 
 دج. 3 120 000.00
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 للعمال ادلدفوعة العالوة .4
تقدر قيمة العالوة ادلدفوعة للعمال ب           4102لسنة  اخلاصة األموال تغريات قائمةحسب 
 دج. 217 938 909.60

 ادلالية السنة نتيجة صايف .5
 دج. 1 385 942 685.96تها ب تقدر قيمو ىي النتيجة الصافية حلساابت النتائج و اليت 

 
 

 ادلبحث الثالث : اإلفصاح يف القوائم ادلالية للمؤسسة 
 الصورة طاءعإب تسمح حيث الدورة، خالل ادلؤسسة هبا قامت اليت احملاسبية العمليات ملخص ادلالية القوائم تعتب

 وفيما وادلصداقية، ابلشفافية تتميز ئماالقو  ىذه كانت إذا خاصة اخلزينة تدفقات ادلالية، الوضعية ادلؤسسة، ألداء ادلعب
 .4102  بسنة مقارنة 4102 ادلالية للسنةللمؤسسة  ادلالية القوائم سنعرض يلي

 نيةاادليز قائمة  عرض  :األول ادلطلب
 جاء اليت اإلفصاح متطلبات مع مبقارنتها القيام مع ادلؤسسة األم نيةاميز  عرض ولسنحا ادلطلب ىذا خالل من

 :يلي كما 4102 لسنة الوحدة نيةاميز  وتظهر ادلايل، احملاسيب النظام هبا

 2014 سنةللمؤسسة  نيةاادليز  قائمة ( :08) رقم اجلدول

 .دج :الوحدة                                                                                   األصول

 األصول  مالحظة 2014إمجايل  2014مؤونة  -إهنالك  2014صايف  2013صايف 

    

 األصول الغري اجلارية  

58 268 550,00 58 268 550,00 
 

 فارق الشراء   550,00 268 58

 بيتات ادلعنويةالتث   317,86 313 197 719,03 529 188 598,83 783 8 122,98 848 9

    
 التثبيتات العينية  

3 264 660 153,87 3 253 653 353,87 
 

 األراضي        353,87 653 253 3

 ادلباين        411,28 171 761 5 569,62 924 860 4 841,66 246 900 115,29 073 998

 التثبيتات العينية األخرى        141,74 207 300 14 530,46 253 100 13 611,28 953 199 1 143,36 153 526 1

 التثبيتات ادلمنوح امتيازىا        246,00 528 87 904,74 266 1 341,26 261 86 779,38 346 10

296 328 392,12 2 326 928 245,07 
 

 األصول اجلاري إجنازها   245,07 928 326 2

    
 األصول ادلالية  

    
 عادلةالسندات ادلوضوعة موضع ادل     

ادلسامهات األخرى و احلساابت       175,00 606 668 2 586,28 136 53 588,72 469 615 2 729,79 719 614 2
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Source : Rapport du conseil d’Administration 2014 
   
 اخلصوم                                                                         الوحدة : دج   
 

 اخلصوم مالحظة 2013 2014
 ال اخلاصةرؤوس األمو        

 رأس ادلال الصادر          000,00 000 500 2          000,00 000 500 2       
 رأس ادلال غري ادلطلوب          

 العالوات واالحتياطات )االحتياطات ادلدرلة(          985,78 513 269 11        957,58 530 416 9       
 فارق إعادة التقييم          238,71 470 211             054,65 898 427          

 فارق ادلعادلة          
 النتيجة الصافية          685,96 942 385 1          871,53 034 471 2       

 الدائنة ادللحقة هبا

    
 السندات األخرى ادلثبتة     

105 836 075,44 101 855 294,75 
 

101 855 294,75   
القروض و األصول ادلالية األخرى    

 الغري اجلارية

350 927 220,61 
455 594 529,21 

 

455 594 529,21 
  

 الضرائب ادلؤجلة غلى األصول   

9 235 161 282,84 
11 007 014 

954,65 
18 204 111 

310,13 
29 211 126 

264,78   
 رلموع األصول الغري اجلارية   

    
 األصول اجلارية  

 ادلخزوانت و ادلنتجات قيد التنفيذ   785,73 173 517 6 955,18 944 491 1 830,55 228 025 5 615,54 435 988 4

    
  

احلساابت الدائنة و اإلستخدامات 
 ادلماثلة

 الزابئن        608,70 944 748 4 834,87 802 435 1 773,83 141 313 3 229,08 300 633 3

1 843 873 097,65 1 090 237 427,04 
 

 رونادلدينون األخ       427,04 237 090 1

 الضرائب و ما شاهبها       109,10 325 560 828,24 347 345 280,86 977 214 080,16 172 75

12 500 000,00 18 708 333,33 
 

 األصول ادلالية األخرى       333,33 708 18

    
 ادلوجودات و ما شاهبها  

2 018 559 989,19 3 018 559 989,19 
 

3 018 559 989,19   
ل ادلوظفة و األصول ادلالية األموا    

 اجلارية األخرى

5 306 223 998,59 5 175 949 676,68 83 275 568,07 5 259 225 244,75   
 اخلزينة     

17 878 065 010,21 17 856 803 311,48 3 356 371 186,36 21 213 174 497,84 
 

 رلموع األصول اجلارية

27 113 226 293,05 28 863 818 266,13 21 560 482 496,49 50 424 300 762,62 

 

 اجملموع العام لألصول
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 ترحيل من جديد          867,71 936 602             933,98 943 605          

     1اجملموع       778,16 863 969 15        817,74 407 421 15     
 اخلصوم الغري اجلارية      

 القروض و الديون ادلالية          562,96 181 684 2          620,16 304 135 2       
 الضرائب ادلؤجلة على اخلصوم         005,95 823 267             287,15 388 252          
 الديون األخرى الغري اجلارية          764,33 705 456 3          268,24 645 493          
 ادلؤوانت و ادلنتوجات ادلدرجة يف احلساابت سلفا          880,10 430 347 1          288,87 249 315 1       

   رلموع اخلصوم الغري اجلارية      213,34 141 756 7          464,42 587 196 4       
  

 
 اخلصوم  اجلارية   

 ادلوردون و احلساابت ادللحقة         704,08 279 390 1          857,07 374 841          
 الضرائب         380,51 336 347             190,97 660 536          

 الغري اجلارية الديون األخرى          508,19 108 956 2          096,76 678 694 5       
 خزينة اخلصوم           681,85 088 444             866,09 517 422          

 رلموع اخلصوم  اجلارية        274,63 813 137 5          010,89 231 495 7       

 اجملموع العام للخصوم       266,13 818 863 28        293,05 226 113 27     
 

 
Source : Rapport du conseil d’Administration 2014 

 

 مت عرضها أنّ  حيث ادلايل، احملاسيب النظام متطلبات مع الشكل حيث من تتوافق ادلؤسسة نيةاميز  أنّ  نالحظ
 عمودا كذلك تضمنت وقد واخلصوم األصول بني الفصل مع 4102 و 4102 دورتني يضم جدول شكل يف

 حيث زلتوايهتا، ضمن عرضها الواجب العناصر من األدىن احلد على حتتوي وىي ،وادلؤوانت ابإلىتالكات خاصا
 الزابئن ادلخزوانت، صول،على األ ادلؤجلة ئباالضر  ادلالية، األصول العينية، األصول ادلعنوية، األصول تشمل

 ليرحت الدورة، خالل قةاحملق النتيجة تشمل اليت اخلاصة األموال على اخلصوم جانب وحيتوي يعادذلا، وما والنقدايت
 ادلماثلة واخلصوم ادلؤوانت ،ئباالضر  صوم،على اخل ادلؤجلة ئباالضر  القروض، الوحدات، بني االرتباط جديد، من

 .العناصر من وغريىا

 وفيما سيولة، األكثر إىل سيولة األقل من سيولتها درجة حسب مرتبة نيةاادليز  يف األصول أنّ  نالحظ كما
 واليت والقروض اخلاصة األموال نأ نالحظ حيث االستحقاق دلبدأ وفقا كان عناصر ترتيب انف اخلصوم جانب خيص
 .نيةاادليز  أسفل يف األخرى اجلارية والقروض ادلوردون بينما نيةاادليز  اعلى يف طويلة استحقاقها مدة تعتب
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 عناصرىا، بني التفرقة يف السنوية أمبد استعمال مت نيةاادليز  عناصر ترتيب يف السيولة مبدأ استعمال إىل ابإلضافة
 غري خصوم خاصة، أموال إىل تقسم اخلصوم جانب ويف اجلارية واألصول اجلارية غري األصول نيةاادليز  تضم حيث
دج     293,05 226 113 27  ارتالية بقيمة الوطنية ابلعملة العناصر ىذه عرض مت كما جارية، وخصوم جارية
 دج   266,13 818 863 28  و 4102 سنة

 قائمة حساابت النتائج و قائمة تدفقات اخلزينة  عرض  :ثاينال ادلطلب

 مهما اعدادمها يعتب والذي اخلزينة، وتدفقات ائجالنت تحسااب قائمين عرض اىل ادلطلب ىذا يف سنتطرق
 .األخرى فااألطر  وأ ادلؤسسة الدارة ابلنسبة سواء دلستخدمها ابلنسبة

 ائجالنت تحسااب قائمة عرضالفرع األول : 
 حسب النتيجة حساب قائمة إبعداد تقم مل معاجمل أنّ  نالحظ مؤسسة  طرف من ادلقدم تقريرال خالل من
 :يلي كما تظهر واليت الطبيعة حسب القائمة ىذه إبعداد إكتفت حيث الوظيفة،

 2014 سنةحساابت النتائج للمؤسسة   قائمة ( :09) رقم اجلدول
 

 بيانال مالحظة 2013 2014
 ادلبيعات و النواتج ادللحقة           441,53 970 714 10       239,56 174 154 9

 اخلدمات ادلقدمة         
 تغريات ادلخزوانت و ادلنتجات ادلصنعة وادلنتجات قيد التصنيع           055,79 642 711            856,03 113 39

 اإلنتاج ادلثبت        

 ت اإلستغاللإعاان        
 ( 1إنتاج السنة ادلالية )            497,32 612 426 11       095,59 288 193 9

 ادلشرتايت ادلستهلكة           709,94 986 128 3      - 350,32 421 733 2     -
 اخلدمات اخلارجية و اإلستهالكات األخرى           465,07 401 694         - 348,00 869 772        -
 (2إستهالك السنة ادلالية  )            175,01 388 823 3      - 698,32 290 506 3     -

 (3(    )2-1القيمة ادلضافة لإلستغالل )              322,31 224 603 7         397,27 997 686 5
 أعباء ادلستخدمني          906,25 021 693 3      - 880,62 427 086 3     -
 الضرائب و الرسوم           031,10 044 196         - 711,66 514 194        -

 ( 4إمجايل فائض لإلستغالل )             384,96 158 714 3         804,99 054 406 2
 اتج العملياتية األخرىالنو            369,42 507 60              495,71 533 64

 األعباء العملياتية األخرى            049,75 707 100         - 364,28 066 180        -
 سلصصات لإلهتالك و ادلؤوانت وخسارة القيمة           917,12 127 236 1      - 557,53 412 973        -

 اإلسرتجاع عن خسائر القيمة و ادلؤوانت           212,44 799 497            413,38 621 284

 ( 5النتيجة العملياتية )             999,95 629 935 2         792,27 730 601 1
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 النواتج ادلالية            604,80 117 72              992,03 449 104
 عباء ادلاليةاأل            289,02 349 98           - 490,15 962 105        -

 ( 6النتيجة ادلالية )             684,22 231 26           - 498,12 512 1            -
 (7(   )6+5النتيجة العادية قبل الضرائب )             315,73 398 909 2         294,15 218 600 1

 رائب الواجب دفعها عن النتائج العاديةالض          484,38 373 490         - 198,00 508 303        -
 الضرائب ادلؤجلة )تغريات( عن النتائج العادية          040,18 920 51              589,80 232 89          -

 رلموع منتجات األنشطة العادية          683,98 036 057 12       996,71 892 646 9
 رلموع أعباء األنشطة العادية          812,45 001 586 9      - 310,75 950 260 8     -

 (8النتيجة الصافية لألنشطة العادية  )            871,53 034 471 2         685,96 942 385 1

  
 العناصرالغري العادية )نواتج(  جيب تبياهنا        

  
 العناصرالغري العادية )أعباء(  جيب تبياهنا        

 
 (9النتيجة الغريالعادية  )          

 (10صايف نتيجة السنة ادلالية )         871,53 034 471 2 685,96 942 385 1

Source : Rapport du conseil d’Administration 2014 
 حبيث ادلايل، احملاسيب النظام بو جاء الذي النموذج تائجالن حساب قائمة عرض يف ادلؤسسة األم  تأخذ لقد

 من سواء الدورة خالل احملققة داتااإلير  كل تضمن والذي 4102 و 4102 دوريت يضم جدول شكل يف ضتعر 
 أنّ  القول ديكن ىذا خالل ومن الدورة، خالل ادلتحملة األعباء كل إىل ابإلضافة العادية غري او العادية األنشطة
 اخلاصة داتااإلير  من األعباء طرح لخال ومن خاللو، من توضيحها جيب اليت العناصر كل فيو أدرجت ادلؤسسة
 تقدر نتيجتو كانت واليت  4102ب  مقارنة دج  685,96 942 385 1  ب يقدر رحبا ادلؤسسة حققت ابلدورة

 .دج   871,53 034 471 2ب

 اخلزينة تدفقات قائمة عرضالفرع الثاين : 
 تعويض بغية وىذا إبعدادىا، ادلؤسسة ادلايل اسيباحمل النظام ألزم اليت ادلالية القوائم من اخلزينة تدفقات قائمة تعد

 تدفقات قائمة وتظهر األموال، واستخدام مصادر حول معلومات إلعطاء ائجالنت تحسااب وقائمة نيةاادليز  يف القصور
 : يلي كماللمؤسسة األم  اخلزينة 

 2014 سنة اخلزينة تدفقات قائمة ( :10) رقم اجلدول
 

 البيان مالحظة 2013 2014
 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من األنشطة العملياتية      

 التحصيالت ادلقبوضة من عند الزابئن          931,09 417 108 20          245,75 783 668 9       
 ادلبالغ ادلدفوعة للموردين و ادلستخدمني          023,05 220 377 17    -    073,99 344 825 7     -
 الفوائد و ادلصاريف ادلالية األخرى ادلدفوعة            218,56 347 100         -    250,55 537 61          -
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 الضرائب عن النتائج ادلدفوعة            697,96 824 759         -    776,60 554 609        -

 تدفقات أموال اخلزينة قبل العناصر الغري العادية      
 تدفقات أموال اخلزينة ادلرتبطة ابلعناصر غري العادية           

 صايف تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من األنشطة العملياتية )أ(      991,52 025 871 1            144,61 347 172 1       

 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من أنشطة اإلستثمار      
 ادلسحوابت عن إقتناء تثبيتات عينية أو معنوية          375,94 309 76           -    136,69 928 283        -
 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية            -                                    408,55 354 2              
 ادلسحوابت عن إقتناء تثبيتات مالية          000,00 000 000 2      -    000,00 000 000 3     -
 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية          739,00 204 4                   000,00 000 000 2       
 صيلها عن التوظيفات ادلاليةالفوائد اليت مت حت             -                                    000,00 000 30            
 احلص  و األقساط ادلقبوضة من النتائج ادلستلمة          076,79 578 892               388,87 495 42            

 صايف تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من أنشطة اإلستثمار )ب(      560,15 526 179 1      -    339,27 078 209 1     -

 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من أنشطة التمويل       
 التحصيالت الناجتة عن إصدار األسهم          

 حص  األرابح و غريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا          519,04 669 438 1      -    215,57 429 358        -
 احلص  ادلتأتية من القروض            900,00 613 227               000,00 342 120          
 تسديدات القروض أو الديون األخرى ادلماثلة           900,00 976 281         -    801,47 076 182        -

-        420 164 017,04    -      1 493 032 519,04    
  

 )ج(صايف تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من أنشطة التمويل 

              1 071 675,44                      431 250,93    
 أتثريات تغريات سعر الصرف على النقدايت و ما يعادذلا      

 تغري اخلزينة للفرتة ) أ+ب+ج(          836,74 101 801         -    536,26 823 455        -

 أموال اخلزينة و معادلتها عند افتتاح السنة ادلالية          443,65 670 533 5            606,91 568 732 4       
 أموال اخلزينة و معادلتها عند اقفال السنة ادلالية          606,91 568 732 4            070,65 745 276 4       

-        455 823 536,26    -         801 101 836,74    
  

 خلزينة  خالل الفرتةتغري أموال ا    

 
Source : Rapport du conseil d’Administration 2014 

 

 جاء ما حسب بعرضها قامت قد دلؤسسةا أنّ  نالحظ لمؤسسة األمل اخلزينة تدفقات قائمة عرض خالل من
 التشغيلية، األنشطة من نقدية تدفقات إىل أنشطها حسب اخلزينة تدفقات تصنفت مت حيث ادلايل، احملاسيب النظام بو

 التحصيالت عرض خالل ومن التمويلية، األنشطة من نقدية وتدفقات اإلستثمارية األنشطة من نقدية تدفقات
 .للخزينة الصايف النقدي التدفق على احلصول مت النقدية والتسديدات

 قائمة تغري األموال اخلاصة و ادلالحق عرض  :لثالثا ادلطلب
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 من وتوضيحها زىااإبر  الديكن واليت ادلؤسسة حول مهمة معلومات وادلالحق اخلاصة األموال تغري قائمة تقدم
 .تاراالقر  إختاذ يف ومهمة مكملة ادلعلومات ىذه تعتب حيث سابقة، ادلذكورة ادلالية القوائم خالل

 الفرع األول : عرض قائمة تغري األموال اخلاصة

 الوحدة :  دج            2014 سنة تغري األموال اخلاصة قائمة ( :11) رقم جلدولا         
 

 رأمسال مالحظة 
 الشركة

عالوات 
 اإلصدار

 فارق
 التقييم

 فارق
 إعادة التقييم

 اإلحتياطات
 و النتيجة

 289.71 096 628 10 384.75 740 638   00. 000 000 500 2  2012ديسمرب  31الرصيد يف 

 احملاسبية الطريقة تغري
 امةاذل خطاءاأل تصحيح
 االصول تقييم إعادة
 تائجالن تحسااب يف ادلدرجة غري اخلسائر أو األرابح
 ادلدفوعة احلص 

  Tantiémeالعالوات ادلدفوعة للمسريين 
 العالوات ادلدفوعة للعمال

 الادل رأس زايدة
 صايف نتيجة السنة ادلالية

     
 

 
 210 842 330.10 - 

5 690 244.02   -  
 
 
 
 

400 000 000.00   - 
4 230 000.00    -  

 

195 701 154.13 - 
 

2 471 034 871.53  

 763.09 509 493 12 054.65 898 427   00. 000 000 500 2  2013ديسمرب  31الرصيد يف 

 احملاسبية الطريقة تغري
 امةاذل خطاءاأل تصحيح
 االصول تقييم إعادة
 تائجالن تحسااب يف ادلدرجة غري اخلسائر أو األرابح
 ادلدفوعة احلص 

  Tantiémeعالوات ادلدفوعة للمسريين ال
 العالوات ادلدفوعة للعمال

 الادل رأس زايدة
 صايف نتيجة السنة ادلالية

     
 

 
 216 427 815.94 - 

 
 
 
 
 

400 000 000.00   - 
     3 120 000.00- 

 

  217 938 909.60 - 
 

1 385 942 685.96  

 539.45 393 258 13 238.71 470 211   00. 000 000 500 2  2014ديسمرب  31الرصيد يف 
 

Source : Rapport du conseil d’Administration 2014 
 

 ادلتصلة احلركات كل ختص اليت ادلعلومات كل تتضمن وىي اخلاصة األموال تاتغري  قائمة ادلؤسسة أعدت لقد
دفوعة ة و العالوات ادلإعادة تقييم األصول و احلصص ادلدفوع على القائمة ىذه تضمنت حيث األموال، برؤوس

 للمسريين و العالوة ادلدفوعة للعمال ابإلضافة للنتيجة.
 

 الفرع الثاين : عرض ادلالحق
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 السابقة، ادلالية القوائم يف جهااادر  أو توضيحها تستطع مل اليت ادلعلومات مالحقها خالل من ادلؤسسة أدرجت
 احلقوق ووضعية وادلؤوانت اإلىتالكات وكذا الفرتة خالل الثابتة األصول تطور توضح جداول عدة خالل من وذلك

 .فهمها على تساعد ألهّنا ادلالية القوائم من أز يتج ال جزء ادلالحق تعتب ذلذا ،ادلالية السنة اقفال عند والديون

 :مايلي خالل منادلؤسسة  طرف من ادلقدمة ادلالحق عرض ديكن وابلتايل

 الوحدة :  دج           2014 سنة اجلارية غري وادلالية والعينية يةادلعنو  األصول تطور ( :12) رقم جلدولا
 

القيمة اإلمجالية  
31/12/2014 

نقصان يف األصول خالل 
 الفرتة

زايدة يف 
األصول 
 خالل الفرتة

 العناصر مالحظة 01/01/2014القيمة اإلمجالية  

197 313 317,86 - - 197 313 317,86 
 

 األصول ادلعنوية
23 315 031 

906,89 435 032 606,21 - 22 879 999 300,68 
 

 األصول العينية
- - - - 

 
 مسامهات

101 855 294,75 - - 101 855 294,75 
 

األصول ادلالية األخرى غري 
 اجلارية

 الواثئق الداخلية للمؤسسة  :ادلصدر
 

 الوحدة :  دج                      2014 سنة اإلهتالكات ( :13) رقم جلدولا
 

 االهتالك ادلرتاكم هناية الفرتة
اهتالكات  األصول 

 العناصر مالحظة االهتالك ادلرتاكم بداية الفرتة اهتالكات الفرتة اخلارجية

- - - - 
 

 شهرة احملل

188 529 719,03 
    

 األصول ادلعنوية

17 961 178 100,08 45 120 553,60 435 032 606,21 480 153 159,81 
 

 األصول العينية

- - - - 
 

 مسامهات

101 855 294,75 - - 101 855 294,75 
 

 األصول ادلالية األخرى
 غري اجلارية 

 
 الوحدة :  دج                      2014 سنة ادلؤوانت ( : تطور 14) رقم جلدولا

ادلؤوانت ادلرتاكمة 
 زايدة مؤوانت الفرتة اخنفاض مؤوانت الفرتة 31/12/2013

 01ة ادلؤوانت ادلرتاكم
 البيان مالحظة 01/2013/
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 مؤوانت اخلصوم غري اجلارية

1 347 430 880,10 203 599 565,02 235 781 156,25 1 315 249 288,87 
 

 مؤوانت ادلعاشات و الواجبات ادلماثلة

- - - - 
 

 مؤوانت الضرائب

- - - - 
 

 مؤوانت ادلنازعات

1 347 430 880,10 203 599 565,02 235 781 156,25 1 315 249 288,87 
 

 اجملموع

 مؤوانت ادلعاشات و الواجبات ادلماثلة     

 مؤوانت أخرى مرتبطة ابدلستخدمني  256,30 898 455 2 050,27 102 489 718,25 344 959 588,32 655 985 1

     
 مؤوانت الضرائب

1 985 655 588,32 959 344 718,25 489 102 050,27 2 455 898 256,30 
 

 اجملموع

 
 الوحدة :  دج                  2014 ( : وضعية احلقوق و الديون عند إقفال السنة ادلالية15) رقم جلدولا

سنوات  5أكثر من عام و  سنوات 5ألكثر من  اجملموع
 على األكثر

 العناصر مالحظة دلدة عام على األكثر

 احلقوق          
 القروض   - - - -

 الزابئن   226,09 261 324 3 029,57 810 854 353,04 873 569 608,70 944 748 4
 الضرائب   - 087,28 260 448 021,82 065 112 109,10 325 560

 مدينون اخرون   427,04 237 090 1 - - 427,04 237 090 1
 اجملموع   653,13 498 414 4 116,85 070 303 1 374,86 938 681 144,84 507 399 6

    
 الديون  

 القروض ادلالية   562,96 181 684 2 - - 562,96 181 684 2
 ديون أخرى   830,98 954 157 2 300,98 732 354 376,23 415 443 508,19 102 956 2
 ادلوردون   778,06 709 042 1 955,61 541 208 970,41 027 139 704,08 279 390 1

الضرائب    805,10 363 473 3 245,90 274 260 31 - 051,00 638 733 34
(TAP+IRG ) 

1 090 237 427,04 - 119 926 116,97 970 311 310,07   
دائنون آخرون 

(CNAS+MIP ) 
 اجملموع   287,16 521 328 10 619,47 474 943 31 346,64 443 582 253,27 439 854 42
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 خالصة الفصل 
 يف للمحاسبة الفعلي الواقع على النظري اجلانب يف إليو تطرقنا ما إسقاط الفصل ىذا خالل من حاولنا

شركة بلهامشي لالشغال  خالل من ادلايل احملاسيب النظام تطبيق من سنوات 6 مرور بعد وىذا ئريةااجلز  ادلؤسسات
 ادلخطط يف عليو كانت عما احملاسبية ادلمارسة يف جذري تغيري ىناك ليس أنّو الحظنا حيث ،العكوكية الكبى

 كل جا إدر  يف التارخيية التكلفة على ابالعتماد تتم زلت ا ما حيث القياس عملية خيص فيما خاصة الوطين احملاسيب
 خيص وفيما ،2010 سنة ادلايل احملاسيب النظام التحول عند تقييمها إعادة مت اليت ضيااألر  إبستثناء العناصر

 فإنّ  ادلخزوانت أّما ت،ااإلستثمار  كل على اخلطية الطريقة وىي حدةوا طريقة سةار دال زلل ادلؤسسة فإنّ  اإلىتالكات
 ويف ، CUMP  ادلرجحة الوسطية التكلفة وىي ادلايل احملاسيب النظام عليها نص اليت الطريقة تستعمل ادلؤسسة
 جا إبدر  كذلك ادلؤسسة قامت ولقد تكلفتها، حسب على ،ادلستحقة والديون القروض جا إدر  مت اخلصوم جانب

 اخلزينة تدفقات قائمة إعداد مت بينما احملققة، اإلقتصادية ادلنافع يف النقصان أو الزايدة قيمة حسب واألعباء داتااإلير 
 .ادلالية السنة خالل دتت اليت والتسديدات التحصيالت خالل من

 نص كما يةمال قوائم مخس إبعداد ادلؤسسة قامت ادلايل احملاسيب النظام تطبيق فمنذ اإلفصاح جانب ومن
 ادلالحق، و اخلاصة األموال تغري قائمة اخلزينة، تدفقات قائمة النتيجة، حساب جدول نية،اادليز  :النظام ىذا عليها
 .ادلايل احملاسيب النظام بو جاء ما مع وادلضمون الشكل حيث من ةكبري  نسبةب تتوافق القوائم ىذه أنّ  الحظنا حيث



91 

 

  :خاتمة

إن سلسلة األزمات املالية املختلفة اليت  حدثت يف الكثري من املؤسسات ،أدت ا إىل افتقاد ثقة املسريين        

بسبب عدم الصدق يف املعلومات املالية و التالعبات احملاسبية اليت حدثت فيها ،و يرجع السبب يف ذلك لعدم  

إىل اختاذ األمر الذي أدى . الية اليت تتضمنها القوائم املاليةكفاءة املراجع اخلارجي يف املصادقة على املعلومات امل

وقوع مثل هذه الفضائح دف إرجاع الثقة ملهنة املراجعة و تدعيم التطبيق اجليد إجراءات من أجل تفادي 

به يف قلب  هتمام األكثر باملراجعة نظرا للدور املهم الذي تقوممبجلس اإلدارة ،باإلضافة إىل اال للحوكمة و املرتبطة

  .و احلوكمة نظرية الوكالة

  و يف هذا اإلطار سعينا من خالل دراستنا هذه اإلحاطة مبدخل من مداخل اإلدارة احلديثة و املمثل       

،و اليت بإمكاا إحداث مسامهة فعالة " املراجعة"و الرتكيز على آليات تطبيقها من خالل " حوكمة الشركات"يف 

دور :"ت إن حسن استخدامها ،و لدراسة هذا اال قمنا بدراسة هذه حتت عنوانيف تطبيق حوكمة الشركا

إىل أي مدى :"،كمحاولة لإلجابة عن إشكالية البحث و اليت تدور حول " املراجعة يف تطبيق حوكمة الشركات

  ".تساهم املراجعة يف تطبيق حوكمة الشركات

املذكرة ،و اليت حاولت اإلجابة عن الفرضيات األساسية الثالثة اليت تضمنها  نطالقا من الفصولو ذلك ا     

  .للبحث باستخدام األدوات السابق ذكرها

  :نتائج اختبار الفرضيات

بالنسبة للفرضيات اليت مت اقرتاحها يف  بداية البحث ،فقد مت الوصول إىل النتائج من خالل الدراسة النظرية و 

  :التطبيقية لبحثنا كما يلي

حتتل مبادئ حوكمة الشركات و ممارستها أمهية كبرية ،خاصة بعد ظهور األزمات :"فيما يتعلق بالفرضية الثانية 

املالية حيث أا متنح املؤسسات خمتلف املبادئ و القواعد اليت تسمح بإدارا بشكل جيد ، و بالتايل تزيد من 

على هذا املفهوم من خالل ظرية إىل وجود اتفاق على ،فقد توصلنا من خالل الدراسة الن"مصداقيتها و كفاءا 

إعطاء تعريفا للحوكمة على أا جمموعة اآلليات و اإلجراءات و القوانني و النظم و القرارات اليت تضمن كل من 

عن طريق تفعيل تصرفات االنضباط و الشفافية و العدالة ،و بالتايل دف إىل حتقيق اجلودة و التمييز يف األداء 

دارة الوحدة االقتصادية فيما يتعلق باستغالل املوارد االقتصادية املتاحة لديها مبا حيقق أفضل منافع ممكنة لكافة إ

  .األطراف ذوي املصلحة و للمجتمع ككل
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،الفرضية خاطئة ألن املراجعة هي وظيفة " املراجعة هي وظيفة غري مستقلة داخل املؤسسة:"بداية بالفرضية األوىل

  .ل املؤسسة ما من أجل التقييم الدوري ملختلف نشاطها حلساب اإلدارة العامةمستقلة داخ

للمراجعة دور يف تطبيق حوكمة الشركات بشكل سليم من خالل عالقة املراجعة الداخلية مع :"أما الفرضية الثالثة 

ية نتفق على مضموا ،و ،و بعد الدراسة النظرية و التطبيق"جلان املراجعة ،و كذا من خالل مراجعة إدارة املخاطر

قتصاد االنتقال إىل انالحظ أن حتقيق هذا الفرض يف اجلزائر من خالل سعيها إىل االندماج يف االقتصاد العاملي و 

،جعلها ختضع لاللتزامات االنضمام للمنضمات الدولية و اتمعات اإلقليمية اليت تقوم على الشفافية و السوق 

  . رير االقتصادتعزيز التنافسية و زيادة حت

و يف إطار تعزيز الشفافية مت التزام الشركات ذات املسؤولية احملدودة و هي الغالبة يف اجلزائر على اعتماد مراجع 

احلسابات اخلارجي يعمل وفق مدونة للسلوك و األخالقيات بعدما كان هذا االلتزام خيص شركات األسهم فقط 

ملراجعة لتعزيز جودة خدماا، مبا يساهم يف توفري بيئة مناسبة لتبين مبادئ مبا يثبت توجه اجلزائر حنو تدعيم مهنة ا

  .احلوكمة يف املستقبل

  :عرض نتائج الدراسة

بعد دراستنا ملختلف اجلوانب املتعلقة بكل من حوكمة الشركات و املراجعة ،وكذا حماولة تبيني دور املراجعة يف 

  :التالية تطبيق حوكمة الشركات قمنا باستخالص النتائج

أن املراجعة تعترب أهم أحد مكونات عناصر تطبيق احلوكمة يف املؤسسات ،و أصبحت وظيفة املراجعة من -

إلدارة العليا و املراجع الوظائف اهلامة يف املؤسسة ،و هذا ملا تقدمه من مساندة لس اإلدارة ،جلنة املراجعة ،ا

  .نا فهي تساعد يف تطبيق حوكمة الشركات اخلارجي ،و كذا مراجعتها إلدارة املخاطر و من ه

متثل حوكمة الشركات ،الكيفية اليت تدار ا املؤسسات و تراقب من طرف مجيع األطراف ذات العالقة -

باملؤسسة ،و بالتايل فهي تعترب مبثابة األداة اليت تضمن كفاءة إدارة املؤسسة يف استغالهلا ملواردها و دراستها 

ألهدافها بالدرجة األوىل و أهداف األطراف ذات العالقة رب كمؤشر عن حتقيق املؤسسة للمخاطر ،و هو ما يعت

  .  ا

إن مفهوم احلوكمة غري على جمتمعاتنا اإلسالمية ،ألنه نابع من احلكم الراشد و هو ما حث عليه ديننا -

  .اخللفاء الراشديناإلسالمي احلنيف ،انطالقا من السنة النبوية الشريفة و القرآن الكرمي و سرية 
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ية و قانونية و حماسبية ،مالية إن أسلوب حوكمة الشركات مبا يتضمنه من مبادئ و قواعد و إجراءات تنظيم-

بتفعيل تبين و استخدام معايري املراجعة الدولية و من مث حتقيق درجة أكرب اخل ،سيسمح ...قتصادية و أخالقية ا

  .بية خمتلف مصاحل األفراد من الشفافية و الوضوح يف البيانات يف تل

إدراك العديد من ذوي االهتمام باملراجعة سواءا املمارسني منهم للدور احلديث الذي تلعبه املراجعة يف تطبيق -

  .احلوكمة و احلاجة املاسة لتفعيل العاملني يف البيئة اجلزائرية للوصول باملؤسسات اجلزائرية للمستوى العاملي

الفعلي و احلقيقي للمراجعة باملؤسسات اجلزائرية ،البد من األخذ بعني االعتبار ضرورة من أجل جتسيد الدور -

  .ترسيخ الركائز األساسية حلوكمة املؤسسات ،باإلضافة إىل تفعيل دور املراجعة فيها 

  .تطبيق نظام سليم ألعمال املراجعة الداخلية خاصة يؤدي إىل تفعيل مبادئ حوكمة الشركات-

حتديد الصالحيات و املسؤوليات يف املؤسسة،و حيقق قدرا من الطمأنينة حوكمة الشركات يف يساهم تطبيق -

للمسامهني و املستثمرين للحفاظ على حقوقهم ،كما أنه يساهم يف حل املشاكل اليت تواجه املؤسسات و خاصة 

  .املشاكل املالية و فقدان الثقة و املصداقية يف التقارير  املالية

  .منع وصول املوظف الغري اجلدير إىل املناصب العليا كذلك يساهم يف

يتطلب تنفيذ أعمال احلوكمة توفر تنظيم إداري و املهين املتكامل الذي يشمل على وجود جملس إدارة فاعل و -

  .جلنة مراجعة ، إدارة مراجعة داخلية و مراجع خارجي مستقل

  :عرض التوصيات

شأا املسامهة يف  تية و اليت منتطبيقية من هنا ندرج التوصيات اآلاسة البناءا على الدراسة النظرية و نتائج الدر 

  :آلية لتطبيق حوكمة الشركات ،إذ البد من عة كتفعيل دور املراج

األخذ باحلوكمة كمنهج أساسي لتحقيق سالمة األنشطة االقتصادية و بالتايل الرتكيز على متطلباا من رقابة -

  .املراجعة لتحقيق ذلك

رة االلتزام القانوين املؤسسات اجلزائرية لتطبيق مبادئ احلوكمة ،و العمل على توفري اإلطار املؤسسي و ضرو -

  .القانوين كبيئة مناسبة لذلك

استقالليتها ،موضوعيتها و فعالية ضرورة إعادة تنظيم وظيفة املراجعة  يف املؤسسات اجلزائرية مبا يتضمن -

  .عملياا
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يل عقد بالدور ،الذي جيب أن تقوم به إدارة املخاطر ألمهية الدور املنوط بأدائها يف تفعالرتكيز على االهتمام -

  مبادئ احلوكمة داخل املؤسسة؛

ضرورة عقد دورات تدريبية ،ندوات متخصصة و كذا مؤمترات علمية ،بصفة مستمرة ، و هذا فيما خيص حوكمة -

  و األكادميني، الشركات و دور املراجعة فيها ،حيضرها كل من املهنيني

احملاسبية تقريرا عن ضرورة تضمني التقرير النهائي للبيانات و القوائم املالية اليت تعدها املؤسسات يف ختام الفقرة -

  مدى االلتزام مببادئ و قواعد احلوكمة يف الشركات؛

حيتد به كل موظفا و ضرورة العمل على تكوين املستخدمني و املدراء يف جمال احلوكمة و جعلها منهجا تطبيقيا -

  مدير و االبتعاد عن الدراسات األكادمية اجلوفاء؛

عدم اكتفاء احلوكمة بإصدار قوانني احلوكمة املؤسسية بل ينبغي االهتمام باختاذ البيئة السياسية و االقتصادية -

  .املناسبة لتطبيقها ،أي تلك البيئة اليت تؤمن سياسة الشفافية و دولة القانون
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   قائمة المالحق

 
 

 ادليزانية: قائمة  01ادللحق رقم 

 N-1صايف    Nصايف    
 مؤونة  -إهنالك 

N  
 األصول  مالحظة Nإمجايل 

 األصول الغري اجلارية        
    

 
 فارق الشراء  

    
 

 التثبيتات ادلعنوية  
    

 
 التثبيتات العينية  

    
 

 األراضي       
    

 
 ادلباين       

    
 

 التثبيتات العينية األخرى       
    

 
 التثبيتات ادلمنوح امتيازها  

    
 

 األصول اجلاري إجنازها  
    

 
 األصول ادلالية  

    
 

 السندات ادلوضوعة موضع ادلعادلة     
    

 
 ادلسامهات األخرى و احلساابت الدائنة ادللحقة هبا     

    
 

 السندات األخرى ادلثبتة     
    

 
 ى الغري اجلاريةالقروض و األصول ادلالية األخر      

  
  

 
 الضرائب ادلؤجلة غلى األصول     

 رلموع األصول الغري اجلارية           

  
 

 األصول اجلارية    
  

 
 ادلخزوانت و ادلنتجات قيد التنفيذ    

  
 

 احلساابت الدائنة و اإلستخدامات ادلماثلة    
  

 
 الزابئن         

  
 

 ادلدينون األخرون        
  

 
 الضرائب و ما شاهبها        

  
 

 األصول ادلالية األخرى        
  

 
 ادلوجودات و ما شاهبها    

  
 

 األموال ادلوظفة و األصول ادلالية اجلارية األخرى        

  
 

 اخلزينة         
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 رلموع األصول  اجلارية           

 اجملموع العام لألصول         

 

 

 

N-1 N اخلصوم ةمالحظ 
 رؤوس األموال اخلاصة       
 رأس ادلال الصادر          
 رأس ادلال غري ادلطلوب          
 العالوات واالحتياطات )االحتياطات ادلدرلة(          
 فارق إعادة التقييم          
 فارق ادلعادلة          
 النتيجة الصافية          
 دترحيل من جدي          

     1اجملموع       
  

 
 اخلصوم الغري اجلارية   

  
 

 القروض و الديون ادلالية      
  

 
 الضرائب ادلؤجلة على اخلصوم     

  
 

 الديون األخرى الغري اجلارية      
  

 
 ادلؤوانت و ادلنتوجات ادلدرجة يف احلساابت سلفا      

 رلموع اخلصوم الغري اجلارية        
  

 
 اخلصوم  اجلارية   

  
 

 ادلوردون و احلساابت ادللحقة     
  

 
 الضرائب     

  
 

 الديون األخرى الغري اجلارية      
 خزينة اخلصوم          

 رلموع اخلصوم  اجلارية        

 اجملموع العام للخصوم       
 

 



   قائمة المالحق

 

 –حسب الطبيعة  -: قائمة حساابت النتائج  02ادللحق رقم 
N-1 N البيان مالحظة 

  
 

 ادلبيعات و النواتج ادللحقة       
  

 
 اخلدمات ادلقدمة       

  
 

 تغريات ادلخزوانت و ادلنتجات ادلصنعة وادلنتجات قيد التصنيع       
  

 
 اإلنتاج ادلثبت       

  
 

 إعاانت اإلستغالل       
 ( 1إنتاج السنة ادلالية )            
  

 
 دلشرتايت ادلستهلكةا       

  
 

 اخلدمات اخلارجية و اإلستهالكات األخرى       
 (2إستهالك السنة ادلالية  )            
 (3(    )2-1القيمة ادلضافة لإلستغالل )              
  

 
 أعباء ادلستخدمني      

  
 

 الضرائب و الرسوم       

 ( 4إمجايل فائض لإلستغالل )             
  

 
 النواتج العملياتية األخرى       

  
 

 األعباء العملياتية األخرى        
  

 
 سلصصات لإلهتالك و ادلؤوانت وخسارة القيمة       

  
 

 اإلسرتجاع عن خسائر القيمة و ادلؤوانت       

 ( 5النتيجة العملياتية )             
  

 
 النواتج ادلالية        

  
 

 عباء ادلاليةاأل        

 ( 6النتيجة ادلالية )             
 (7(   )6+5النتيجة العادية قبل الضرائب )             
  

 
 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية      

  
 

 الضرائب ادلؤجلة )تغريات( عن النتائج العادية      
  

 
 رلموع منتجات األنشطة العادية      

  
 

 رلموع أعباء األنشطة العادية      

 (8النتيجة الصافية لألنشطة العادية  )            
  

 
 العناصرالغري العادية )نواتج(  جيب تبياهنا        

  
 

 العناصرالغري العادية )أعباء(  جيب تبياهنا        

 (9النتيجة الغريالعادية  )            
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 (10دلالية )صايف نتيجة السنة ا            
 

 –حسب الوظائف  -: قائمة حساابت النتائج  03ادللحق رقم   

N-1 N البيان مالحظة 
 رقم األعمال     
  

 
 كلفة ادلبيعات  

  هامش الربح اإلمجايل      

  
 

  

 منتجات أخرى عملياتية 
 التكاليف التجارية

  
 

  

 األعباء اإلدارية
 أعباء عملياتية أخرى

 جة العملياتيةالنتي      

  
 

  

  تقدمي تفاصيل األعباء حسب الطبيعة  
 ادلخصصات لإلهتالك ( ادلستخدمني) مصاريف 

  
 

  

 منتجات مالية 
  أعباء مالية

  النتيجة العادية قبل الضريبة      

  
 

 النتائج العادية لىالضرائب الواجب ع   

  
 

 ةالضرائب ادلؤجلة )تغريات( عن النتائج العادي   

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية         

  
 

  
 الغري العادية األعباء 

  
 

  
 الغري ادلنتوحات 

 صافية للسنة ادلاليةالنتيجة ال        

      

 (1حصة الشركات ادلوضوععة موضع ادلعادلة يف النتائج الصافية )
 (1النتيجة الصافية للمجموع ادلدمج )

 ( 1) منها حصة ذوي األقلية
 (1حصة اجملمع )
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 –الطريقة ادلباشرة  –: قائمة تدفقات اخلزينة  04ادللحق رقم 
N-1 N  البيان مالحظة 

 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من األنشطة العملياتية      
 التحصيالت ادلقبوضة من عند الزابئن          
 ادلبالغ ادلدفوعة للموردين و ادلستخدمني          
 الفوائد و ادلصاريف ادلالية األخرى ادلدفوعة            
 الضرائب عن النتائج ادلدفوعة            
 تدفقات أموال اخلزينة قبل العناصر الغري العادية      
 تدفقات أموال اخلزينة ادلرتبطة ابلعناصر غري العادية       

 ألنشطة العملياتية )أ( صايف تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من ا      
 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من أنشطة اإلستثمار      
 ادلسحوابت عن إقتناء تثبيتات عينية أو معنوية          
 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية          
 ادلسحوابت عن إقتناء تثبيتات مالية          
 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية          
 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات ادلالية           
 احلصص و األقساط ادلقبوضة من النتائج ادلستلمة          

 صايف تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من أنشطة اإلستثمار )ب(      
 تية من أنشطة التمويل تدفقات أموال اخلزينة ادلتأ      
 التحصيالت الناجتة عن إصدار األسهم          
 حصص األرابح و غريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا          
 احلصص ادلتأتية من القروض            
 تسديدات القروض أو الديون األخرى ادلماثلة           
    

 تأتية من أنشطة التمويل )ج(صايف تدفقات أموال اخلزينة ادل  
    

 أتثريات تغريات سعر الصرف على النقدايت و ما يعادذلا  
 تغري اخلزينة للفرتة ) أ+ب+ج(          
 أموال اخلزينة و معادلتها عند افتتاح السنة ادلالية          
    

 أموال اخلزينة و معادلتها عند اقفال السنة ادلالية      
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 تغري أموال اخلزينة  خالل الفرتة    

 

 –الطريقة غري ادلباشرة  –: قائمة تدفقات اخلزينة  05ادللحق رقم 
 

N-1 N  البيان مالحظة 

      

 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من األنشطة العملياتية
 صايف نتيجة السنة ادلالية
 تصحيحات من أجل :

 اإلهتالكات و األرصدة 
 دلؤجلةتغري الضرائب ا 
 تغري ادلخزوانت 
 تغري الزابئنو احلساابت الدائنة األخرى 
 تغري ادلوردين و الديون األخرى 
 نقص أو زايدة قيمة التنازل الصافية من الضرائب 

 النامجة عن النشاط )أ(تدفقات اخلزينة       
 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من أنشطة اإلستثمار      
 تثبيتات العن إقتناء ادلسحوابت           

      
 تثبيتات الحتصيالت التنازل عن     

 أتثري تغريات زليط اإلدماج
 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من أنشطة اإلستثمار      

 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من أنشطة التمويل       
 دفوعة للمسامهنياحلصص ادل        

      

 النقدي زايدة رأس ادلال 
 إصدار القروض
 تسديد القروض

    
 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من أنشطة التمويل  

 اخلزينة للفرتة ) أ+ب+ج( أموال تغري          
 أموال اخلزينة عند افتتاح السنة ادلالية          

    
  

 أموال اخلزينة عند اقفال السنة ادلالية    
 (1الت األجنبية )عمأتثريات تغريات سعر ال
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 تغري أموال اخلزينة  خالل الفرتة      

 

 : قائمة تغريات األموال اخلاصة  06ادللحق رقم 
 

مالحظ 
 ة

 رأمسال
 الشركة

عالوات 
 اإلصدار

 فارق
 التقييم

 فارق
 إعادة التقييم

 اإلحتياطات
 و النتيجة

        N-2ديسمرب   31الرصيد يف 

 احملاسبية الطريقة تغري
 امةاذل خطاءاأل تصحيح

 االصول تقييم إعادة
 تحسااب يف ادلدرجة غري اخلسائر أو األرابح

 تائجالن
 ادلدفوعة احلصص

  Tantiémeالعالوات ادلدفوعة للمسريين 
 العالوات ادلدفوعة للعمال

 الادل رأس زايدة
 صايف نتيجة السنة ادلالية

      

        N-1ديسمرب  31الرصيد يف 

 اسبيةاحمل الطريقة تغري
 امةاذل خطاءاأل تصحيح

 االصول تقييم إعادة
 تحسااب يف ادلدرجة غري اخلسائر أو األرابح

 تائجالن
 ادلدفوعة احلصص

  Tantiémeالعالوات ادلدفوعة للمسريين 
 العالوات ادلدفوعة للعمال

 الادل رأس زايدة
 صايف نتيجة السنة ادلالية

      

       N ديسمرب 31الرصيد يف 
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 : ادلالحق 07لحق رقم ادل
 

 تطور األصول ادلعنوية و العينية و ادلالية غري اجلارية .1
 

 القيمة اإلمجالية
 هناية الفرتة

نقصان يف 
األصول خالل 

 الفرتة

زايدة يف 
األصول 

 خالل الفرتة
 العناصر  مالحظة القيمة اإلمجالية

 األصول ادلعنوية          

 األصول العينية          

 مسامهات           

          
األصول ادلالية األخرى غري 

 اجلارية
 

 اإلهتالكات .2
 

االهتالك ادلرتاكم 
 هناية الفرتة

اهتالكات  
 األصول اخلارجية

اهتالكات 
 الفرتة

االهتالك ادلرتاكم 
 العناصر  مالحظة بداية الفرتة

 شهرة احملل          

 األصول ادلعنوية          

 ل العينيةاألصو           

 مسامهات           

          
األصول ادلالية األخرى غري 

 اجلارية
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 تطور ادلؤوانت  .3
 

ادلؤوانت ادلرتاكمة 
31/12/N 

اخنفاض مؤوانت 
 الفرتة

زايدة مؤوانت 
 الفرتة

ادلؤوانت ادلرتاكمة 
01/01/N البيان مالحظة 

 مؤوانت اخلصوم غري اجلارية          

          
انت ادلعاشات و الواجبات مؤو 

 ادلماثلة

 مؤوانت الضرائب          

 مؤوانت ادلنازعات          

 اجملموع          

مؤوانت ادلعاشات و الواجبات           
 ادلماثلة

مؤوانت أخرى مرتبطة           
 ابدلستخدمني

 مؤوانت الضرائب          

 اجملموع          

 

 رى الغري اجلاريةخئر القيمة يف التثبيتات و األصول األجدول خسا .4
 

القيمة اإلمجالية 
عند اقفال السنة 

 ادلالية

السنة  اخنفاضات
 ادلالية

السنة  زايدة
 ادلالية

خسائر القيمة 
سنة بداية ال اجملمعة

 ادلالية
 العناصر  مالحظة

 شهرة احملل          
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 األصول ادلعنوية          

 ألصول العينيةا          

 مسامهات           

          
األصول ادلالية األخرى غري 

 اجلارية

 جدول ادلسامهات ) فروع و وحدات( .5

الفروع و 
الكياانت 
 ادلشاركة

رؤوس  مالحظات
األموال 
 اخلاصة

و منها 
 رأس 
 ادلال

قسط رأس 
ادلال 
 %ادلختار

نتيجة 
السنة 
 ادلالية

القروض 
والتسبقات 

 ادلمنوحة

صص احل
 ادلقبوضة

القيمة 
احملاسبية 
للسندات 

 ادلختارة

 الفروع

 أ الكيان. 
 ب الكيان. 

 الكياانت

 ادلشاركة

 أ الكيان. 
 ب الكيان. 

        

 

 

 

 وضعية احلقوق و الديون عند إقفال السنة ادلالية .6
 

 سنوات 5ألكثر من  اجملموع
أكثر من عام و 

سنوات على  5
 األكثر

دلدة عام على 
 العناصر مالحظة األكثر

 احلقوق          
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 القروض          

 الزابئن          

 الضرائب          

 أخرون مدينون          

 اجملموع          

 الديون          

 القروض ادلالية          

 ديون أخرى          

 ادلوردون          

 ( TAP+IRGالضرائب )          

          
ن آخرون دائنو 

(CNAS+MIP ) 

 اجملموع          

 

 




