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 :ملخص الدراسة

الالزمة ية ورلضراملعلومات اعن ح لإلفصاداة كأاملالية ئم القوى داللة اىل توضيح مدإسة رالداهدفت      

ىل ل إلوصواملالية ، وائم القودة اجوحتسني على كيفية ف لتعرايف املالية، و املسامهة ئم القوملستخدمي ا

 .ليةولدللمعايري  احملاسبية افقا املالية وئم القوالنشر يف اجبة الواملعلومات اعن ح إلفصاامن املستوى املطلوب 

كما هدفت هذه الدراسة إىل بيان أثر نظام الرقابة الداخلية على جودة التقارير املالية يف املؤسسة االقتصادية      
 . التحليلي و املنهج، ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصف(سونا طراك )

كما . وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرزها، وجود تأثري للرقابة الداخلية على جودة التقارير املالية    
وجود عناصر رقابة داخلية و  هبياكل رقابة داخلية جيدة ومقبولة،  GNL2/Zأظهرت الدراسة متتع مركب 

جيدة يؤدي بالضرورة إىل حتسني اخلصائص النوعية للبيانات و املعلومات املالية اليت تساعد اإلدارة على ترشيد 
. ودعم قراراهتا

 . اإلفصاح احملاسيب ، القوائم املالية، الرقابة الداخلية:الكلمات المفتاحية

Résumé de l’étude: 

 L'étude visait à clarifier l'importance des états financiers en tant qu'outil de 

révélation  des informations nécessaires pour ses utilisateurs, et contribuer à 

identifier la façon avec laquelle nous pourrons améliorer la qualité des états 

financiers, et atteindre le niveau requis de révélation des informations à publier 

conformément aux normes comptables internationales. 

Avait aussi comme objectif d'expliquer l'effet du système de contrôle interne sur 

la qualité des rapports financiers dans l'institution économique (SONATRACH). 

Et pour atteindre les objectifs de l'étude, nous avons utilisé la méthode 

descriptive et l’analytique. 

L’étude a prit son chemin vers un certain nombre de résultats, notamment la 

présence d'un contrôle interne sur la qualité des rapports financiers. L'étude a 

également montré que GNL2 / Z dispose de bonnes et acceptables structures de 

contrôle interne. Et l'existence de bons contrôles internes conduit nécessairement 

à l'amélioration des caractéristiques qualitatives des données et de l'information 

financière qui aident la direction à rationaliser et à soutenir ses décisions. 
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    تعد احملاسبة أداة لقياس و توصيل ادلعلومات ادلالية اليت تعكس أداء ادلشروعات وتبني مركزىا ادلايل،و حتتاج 
كثري من اجلهات و األفراد إىل ىذه ادلعلومات الستخدامها يف إختاد القرارات االستثمار و التمويل كما تعد  

القوائم ادلالية أساس الختاذ القرارات يف مجيع مستويات االقتصاد ، وتعترب اإلدارة الداخلية يف ادلؤسسة من أىم 
مستخدمي القوائم ادلالية فهي حتتاج إليها كأساس اختاذ القرار و للقيام بوظيفة التخطيط و ادلتابعة و الرقابة و 

 . تقييم األداء

    و تقديرا من الدول عديدة للدور احليوي الذي تلعبو احملاسبة يف االقتصاد من خالل ما توفر من ادلعلومات 
دلستخدمي القوائم ادلالية و تأثريىا البالغ على قرارات فقد اىتمت تلك الدول بتنظيم سياستها احملاسبية من خالل 

إصدار معايري زلاسبية خصوصا تلك اليت حتكم العرض و اإلفصاح يف التقرير و البيانات ادلالية نظرا للدور اذلام 
 .الذي تلعبو يف تزويد مستخدمي القوائم ادلالية بادلعلومات و تسهل مهمتهم يف اختاذ القرارات

    و لكي حتقق التقارير ادلالية األغراض ادلرجوة منها و لتكون ذات فائدة إعالمية قصوى فقد اشًتطت ادلنظمات 
توفري اإلفصاح و الوضوح ادلناسب فيها باعتبارىا وسيلة أساسية لتوصيل ادلعلومات احملاسبية اىل ادلستفيدين 

 .ادلختلفني

     و يعين اإلفصاح إظهار كافة ادلعلومات اليت قد تؤثر يف موقف مستخدمي القوائم ادلالية و احتاد قرار معني 
كما أيضا أن تظهر ادلعلومات يف القوائم بلغة مفهومة للقارئ دون لبس أو تضليل و . يتعلق بالوحدة احملاسبية 

 .حيث يعترب عموما أن تنطوي القوائم ادلالية على كل ادلعلومات اذلامة اليت تظهر يف الوحدة احملاسبية

 خلاصةا ادلهنية دلعايريا ،و يعترب من أىم  خليةالدا لرقابةا نظام تقييم و سة    و شلا سبق نتجت احلاجة إىل درا
 يف زاد شلا مفهومو،يف  لتوسعا و خليةالدا لرقابةا بنظام امؤخر االىتمام يداتز قد و و الداخلي،جي رخلاا بالتدقيق

 خليةالدا لرقابةاالىتمام بنظام ا ىلإ أدت ليتا بألسبامن أىم ا لعل و ،جيد بشكل دراستو و تقييمو ورةضر
حلاجة ا واستمرار دلؤسسةا خلدا دلاليةا اثألحدو ا تلعملياا دتعدو تللمؤسسا ةلعديدا ظهور األصناف

. دلؤسسةا لصوأ محاية ورةضر اكذ و تللمعلوما

 لة العينة و استخدام أدحجم واختيار خلية للمؤسسة الدالرقابة نظام اتقييم و سة ن وراء درادلدقق مإن ىدف ا    

ل حوار رأي صدو إحملاسبية ت ادلعلومااصحة من لتأكد ىو التدقيق اعملية اءات جرىا من إغريت معينة، و ثباإ
؟ دلاليةائم القوحتتويها اليت ت الفعلي للمعلومااقع الوايعكس أي لر، ولكن ىل ىذا ادلالية للمؤسسةائم القوا
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 ب

كبري يف دور يلعب ي لذادلدقق رأي امرتبطة بطبيعة ت دلعلوماىذه اقية امصدم عدأو قية امصدو أن خاصة 
. للمؤسسةأجراىا ليت التدقيق اعملية نوعية و نتائج 

 :يقودنا هذا التمهيد إلى طرح إشكالية التالية

  ؟ االقتصاديةاإلفصاح احملاسيب يف دعم الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة إىل أي مدى يساىم 

 :ولإلجابة على التساؤل الرئيسي استعنا باألسئلة الفرعية التالية

 ما ىو اإلفصاح احملاسيب؟  -
 ماىية القوائم ادلالية؟  -
 ىل فحص احلسابات و القوائم ادلالية يؤثر على تقييم نظام الرقابة الداخلية ؟ -

  فرضيات الدراسة-   1

يف ضوء ما مت طرحو من تساؤالت حول موضوع البحث و أمال يف حتقيق أىدافو اعتمدنا على الفرضيات  
 :التالية

 وتوفريىا وادلالية احملاسبية ادلعلومات جودة تعزيز شأنو من الدولية احملاسبة معايري وفق اإلفصاح إن 
 .ذلا ادلستعملني دلختلف

 تساىم القوائم ادلالية وفقا للمعايري الدولية يف إعطاء صورة واضحة حول الوضعية ادلالية للمؤسسة . 
  الداخلية الرقابة نظام تقييم علي ادلالية والقوائم احلسابات فحص عند تأثري يوجدال. 

 أهمية الدراسة -2
 وبني بينها الثقة تعزيز على وقدرهتا ذاهتا يف ادلالية القوائم هبا حتظى اليت األمهية ىذه الدراسة من أمهية تأيت       

 لتحقيق عنها اإلفصاح خالل من وذلك مضللة وغري صادقة تكون معلومات من تقدمو مبا معها األطراف ادلتعاملة
 والواقع احملاسيب الفكر بني وصل حلقة أهنا يف الدراسة ىذه أمهية تظهر كذلك،ذلا األطراف ادلستخدمة متطلبات

 .ادلهنية للممارسة العملي
 يف ادلدقق بو يقوم الذي والدور مسامهة على الضوء تسليط و للمؤسسة الداخلية ادلراقبة نظام كذلك أمهية    

 حتقيق يف ادلالية والقوائم التقارير مستخدمي وغايات ألىداف حتقيقا ادلختلفة اجملتمعات يف االقتصادية ادلؤسسات
 .الرشيدة االقتصادية القرارات اختاذ من ودتكينهم والفعلي، احلقيقي الربح
 دوافع اختيار الموضوع -3
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 :ادلوضوعية و الذاتية بني امتزجت دوافع لعدة ادلوضوع ىذا باختيار قمنا
 لتخصصنا مالئمتو ومدى جديد موضوع دراسة يف الشخصية الرغبة.  
 حاليا ادلهنية و االقتصادية الساحة على ادلطروحة ادلواضيع أىم من واحد الدراسة موضوع إن. 
 الكتب حىت و اإلفصاح رلال يف البحوث قلة.  
 ادلواضيع ىذه ومعرفة دراسة دراستنا ختصص يتطلب. 
  ندرة الرقابة الداخلية يف معظم ادلؤسسات اجلزائرية و ضعف التجربة فيها. 

 الدراسات السابقة -4
 : ميكن توضيح بعض الدراسات اليت ذلا عاقة مبوضوعنا كما يلي , ومن خال الدراسات اليت اطلعنا عليها

، مذكرة "تكييف القوائم ادلالية يف ادلؤسسات اجلزائرية وفق معايري احملاسبة الدولية " شناي عبد الكرمي،  - 
 2009ماجستري يف علوم التسيري، ختصص زلاسبة، جامعة باتنة، 

حيث تطرق الطالب إىل تطور احملاسبة على ادلستوى الدويل و احمللي، مث تطرق إىل مشروع النظام ادلايل اجلديد و 
توضيح اإلطار ادلفاىيمي من حيث التطبيق و طبيعة و أىداف القوائم ادلالية، مث عرض القوائم ادلالية و العناصر 

.  ادلكونة ذلا
مذكرة " تكييف القوائم ادلالية يف ادلؤسسات اجلزائرية وفق النظام احملاسيب ادلايل"دراسة سليم بن رمحون -

   .2013-2012ماجستار ،جامعة زلمد خيضر بسكرة سنة 
عاجل الباحث من خالل دراستو للموضوع كيفية تكييف القوائم ادلالية يف ادلؤسسات اجلزائرية وفق النظام احملاسيب 

ادلايل، و ىل أصبح تكييفها وفق ادلعايري احملاسبة الدولية، و أسقط دراستو على مؤسسة ادلطاحن الكربى يف 
. اجلنوب

، مذكرة ماجستري يف "اإلفصاح يف ادلؤسسات يف ظل ادلعايري احملاسبية الدولية " دراسة الباحث سفري زلمد،  -
 2009علوم التسيري، ختصص مالية وزلاسبة، جامعة ادلدية، 

تطرق صاحب ىذه الدارسة إىل درجة اإلفصاح عن ادلعلومات ادلالية يف القوائم ادلالية للمؤسسات االقتصادية 
دلتطلبات معايري احملاسبة الدولية و احتياجات سلتلف ادلستخدمني، وذلك من خالل التعرف إىل تطور اإلفصاح 
عن ادلعلومات ادلالية يف ظل تطور احملاسبة باإلضافة إىل عالقة احملاسبة بنظام ادلعلومات من خالل اإلفصاح يف 

. القوائم ادلالية
ويف األخري تطرق الطالب إىل اخليار اجلزائري بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح الدويل وىذا من خالل اإلصالحات 

 . IAS/ IFRSاليت قام رللس احملاسبة وذلك بتبين ادلعايري احلاسبة الدولية 
 دور ادلراجعة الداخلية ادلالية يف تقييم األداء يف ادلؤسسة االقتصادية دراسة حالة : شدري معمر سعاد -  

. 2009-2008جامعة بومرداس , فرع مالية, كلية التسيري, مذكرة ماجستري, سون لغاز
  يف ادلطبقة الداخلية الرقابة إجراءات تساىم مدى أي  إىل :حول البحث ذلذا الرئيسية اإلشكالية تدور حيث
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  ومؤسسة عامة بصفة االقتصادية بادلؤسسة األداء تقييم يف ادلالية الداخلية ادلراجعة وفعالية دور تسهيل
 . خاصة بصفة سونلغاز

  البيانات و صحة من التحقق يف واألداة األساسية الركيزة تعترب الداخلية ادلراجعة أن مفادىا الدراسة خلصت وقد
. ادلؤسسة داخل وحتسني األداء ادلايل مركزىا سامة اجل من, احملاسبية ادلعلومات

 منهجية الدراسة -5
 النظري اجلزء مها قسمني إىل البحث بتقسيم قمنا ىذا حبثنا يف الفرضيات واختبار الدراسة أىداف لتحقيق     
 الدراسات فيو تناولنا كما ادلالية و الرقابة الداخلية، التقارير موضوع وإىل اإلفصاح موضوع إىل فيو تطرقنا وقد

 الكتب يف وادلتمثلة ادلراجع إىل باللجوء وذلك الوصفي ادلنهج على ىذه دراستنا يف اعتمدنا وقد السابقة،
 .ادلؤسسة طرف من ادلقدمة الوثائق طريق عن ادلعلومات جبمع وقمنا الصلة ذات السابقة والدراسات

    أما القسم الثاين فهو اجلزء التطبيقي ، حيث قمنا بدراسة تأثري اإلفصاح احملاسيب على الرقابة الداخلية يف 
 . التحليلي سونا طراك ، و قد اعتمدنا يف ىذا اجلزء على ادلنهج GNL2/Zمركب 

 صعوبات البحث -6
 مجلة واجهتنا البحث موضوع حول ادلعلومات جبمع قيامنا خالل و ، الصعوبات من جلملة عرضة ىو حبث   ال

 :أمهها الصعوبات من
 توفرىا وعدم أحيانا العربية باللغة ادلراجع قلة بسبب الواضحة و الدقيقة ادلعلومة على احلصول صعوبة 

 .أخرى أحيانا اجلامعة مستوى على
 و ادلفاىيم حول اجملال ىذا يف الكاتبني و ادلفكرين و للمحليني النظر وجهات تعدد و ادلوضوع تشعب 

 .التقنية ادلصطلحات
 حتفظ بعض األفراد أثناء اإلجابة على بعض األسئلة. 
  صعوبة استقبالنا من طرف مصلحة احملاسبة و ذلك لكثرة االنشغال بإعداد القوائم ادلالية خالل فًتة

 الدراسة
 خطوات البحث -7

 : مقدمة و خادتةإىل إضافة فصول 3 إىلمت تقسيم ىذا البحث 
 مقدمة

 .اإلفصاح المحاسبي و القوائم المالية: الفصل األول
 مباحث األول تطرقنا إىل ماىية اإلفصاح احملاسيب من خالل سلتلف مفاىيمو وأىدافو و 3تناولنا من خاللو 

 .ادلبحث الثاين تناولنا فيو ماىية القوائم ادلالية و ادلبحث الثالث تطرقنا فيو عرض القوائم ادلالية يف ادلؤسسة
 نظام الرقابة الداخلية: الفصل الثاني
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تطرقنا فيو إىل ثالث مباحث األول تناولنا فيو ماىية الرقابة الداخلية من خالل تطرق إىل تعريفها و خصائصها و 
أىدافها و مبحث الثاين تناولنا من خاللو إىل إجراءات الرقابة الداخلية و ادلبحث الثالث عرضنا مقومات الرقابة 

 .الداخلية
 gl2zجانب تطبيقي دراسة حالة مؤسسة سونا طراك : الفصل الثالث

 من خالل التطرق إىل  GL2/Z" و مركب " سونا طراك " نظرة عامة حول مؤسسة تطرقنا إىل ادلبحثني األول 
، من  GL2/Zنشأتو و مهامو ، وادلبحث الثاين إىل واقع نظام الرقابة الداخلية و حتليل القوائم ادلالية يف مركب 

 .خالل دراسة و حتليل نتائج االستبيان
 الخاتمة

 



 

 

 الفصـــــــــل األول 
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 : تمهيـــــــد

       

 ادلصلحة ذات اجلهات من العديد ألف كاإلفصاح، الشفافية مبوضوع األخَتة السنوات يف االىتماـ       ازداد
 احلصوؿ سلطة الفئات ىذه دتلك ال حيث معلومات، من ادلؤسسات تنشره ما على قراراهتا يف كبَت بشكل تعتمد
 الواردة كادلعلومات البيانات غلعل اإلفصاح متطلبات يف القصور أف فيو شك ال كشلا مباشرة منها حتتاجو ما على

 للمؤسسات احلقيقية األكضاع عن تعرب اليت كادلعلومات البيانات إظهار عدـ نتيجة كذلك مضللة، ادلالية القوائم يف
 األمر جودهتا، كىي أال عناصرىا ألىم انوفقدا كبالتارل ادلعلومات، ىذه يف الثقة فقداف إذل يؤدم شلا االقتصادية

 .كالبيانات ادلعلومات هبذه ادلهتم ادلستثمر أك ادلساىم جانب من القرار اختاذ على ينعكس الذم

 احلارل، العصر يف ادلهمة القضايا من كمصداقيتها، تداكذلا كحرية كسهولة ادلعلومات على احلصوؿ أصبح فقد     
 كاالنفتاح األجنيب االستثمار كتشجيع األمواؿ، رؤكس اجتذاب على العادلي التنافس ضوء يف األعلية ىذه كتتعاظم

 كبَت، حد إذل كتالشت اجلغرافية احلدكد فيو غابت زمن يف العودلة مستلزمات ضمن كذلك اخلارجي، العادل على
 الشفافية من مزيد أجل من األعماؿ ك ادلاؿ رلاؿ يف جوىرم كمطلب كاعترب اإلفصاح مفهـو دعم ما كىو

  .منها ادلستفيدة األطراؼ لكل كإتاحتها عليها ادلتحصل ادلعلومات يف كادلصداقية

 رلاؿ يف كمهنيُت أكادؽليُت من كاالختصاص الفكر أصحاب قبل من احملاسيب اإلفصاح أعلية على كتأكيدا    
 أثر من ذلا دلا ادلالية، التقارير يف كاإلفصاح العرض قواعد حتكم زلاسبية معايَت إصدار مت فقد كادلراجعة، احملاسبة

 .زلتواىا كاكتماؿ ادلالية القوائم تتضمنها اليت ادلعلومات جودة حتسُت يف األعلية بالغ
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ماهية اإلفصاح المحاسبي :المبحث األول

 .تعريف اإلفصاح المحاسبي و أنواعه: المطلب األول

.     سوؼ ضلاكؿ إلقاء الضوء على عدة تعاريف، كالتطرؽ ألنواعو من أجل الوصوؿ إذل جوىر اإلفصاح

:  مفهـو اإلفصاح احملاسيب:الفرع األول

     يرل الباحثوف أف التطور ادلعاصر يف مصطلح اإلفصاح، جاء بديال دلصطلح النشر أك عرض ادلعلومات، حيث 
كاف ذلك يتفق مع التعريف التقليدم لوظيفة احملاسبة، بأهنا تستهدؼ قياس نتائج النشاط االقتصادم كإبالغها 

الوضوح كعدـ اإلهباـ يف عرض ادلعلومات احملاسبية عند "للمستفيدين منها، كقد عرؼ اإلفصاح احملاسيب على أنو 
  1" .إعداد احلسابات كالقوائم ادلالية كالتقارير احملاسبية

    إذف يعٍت اإلفصاح إتباع سياسة الوضوح كإظهار مجيع احلقائق ادلالية اذلامة، اليت يعتمد عليها مستخدمي 
التقارير ادلالية، أم يهدؼ اإلفصاح إذل دتييز الظاىرة موضع الدراسة، كتوضيح معادلها بشكل يسهل فهم ادلعٌت 

. ادلقصود

 ىذه مستخدمي إلعطاء الضركرية الالزمة ادلعلومات مجيع على ادلالية القوائم مشوؿ " أنّو على عّرؼ      كما
 2. "ادلؤسسة عن كصحيحة كاضحة صورة القوائم

 مضموف بشكل ادلستخدمُت إذل كالبيانات ادلعلومات تقدًن " بأنّو اإلفصاح عرؼ فقد أخرل جهة    كمن
 آف يف اخلارجيُت ك الداخليُت ادلستخدمُت يشتمل فهو لذلك القرارات ، اختاذ يف دلساعدهتم كمالئم كصحيح

 3.كاحد

                                                           
، دراسات متقدمة يف رلاؿ احملاسبة ادلالية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،مصر ،-1  .35 ،ص2002كصفي عبد الفاتح أبو ادلكاـر

 .211،ص2001رضواف حلوة حناف، تطور الفكر احملاسيب، دار اجلامعية الدكلية كدار الثقافة، عماف األردف، -2

 .9،ص2011 نوفمرب 10صباػلي نواؿ،أثر االفصاح كفق معايَت زلاسبة الدكلية على جودة ادلعلومة احملاسبية،.أ -3
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    إذف فاإلفصاح ىو تقدًن ادلعلومات احملاسبية إذل ادلهتمُت هبا، يف شكل قوائم ختتلف باختالؼ ادلنفعة 
ادلنشودة، على أف تشمل ىذه التقارير مجيع ادلعلومات الالزمة كالضركرية، إلعطاء مستخدمي ىذه التقارير صورة 

. كاضحة كصحيحة عن الوحدة احملاسبية

    كقد حددت جلنة إجراءات التدقيق ادلنبثقة عن ادلعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت، ماىية اإلفصاح 
إف معطيات عرض ادلعلومات يف القوائم ادلالية، كفقا دلبادئ احملاسبة ادلتعارؼ عليها، " احملاسيب ادلناسب مبا يلي

، كإف (اجلوىرية  )تقتضي بتوفَت عنصر اإلفصاح ادلناسب يف ىذه القوائم، ك ذلك بشأف مجيع األمور ادلادية 
عنصر اإلفصاح ادلقصود ىنا على صلة كثيقة بشكل كزلتول القوائم ادلالية كادلصطلحات ادلستخدمة فيها كأيضا 
بادلالحظات ادلرفقة هبا، ك مبدل ما فيها من تفاصيل، كذلك بكيفية جتعل لتلك القوائم قيمة إعالمية من كجهة 

 4".نظر مستخدمي ىذه القوائم

   حسب ادلعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت، فإف مفهـو اإلفصاح يرتبط بشكل كزلتول القوائم ادلالية ك 
ادلصطلحات ادلستخدمة فيها، ك اليت من شأهنا تؤدم إذل زيادة قيمة كجودة ادلعلومات اليت حتتويها تلك القوائم 

. كذلك من كجهة نظر مستخدميها

عملية إظهار ادلعلومات ادلالية سواء كانت كمية : "    ككتعريف شامل للتعاريف السابقة عرؼ اإلفصاح على أنو
أك كصفية، يف القوائم ادلالية أك يف اذلوامش كادلالحظات كاجلداكؿ ادلكملة يف الوقت ادلناسب، شلا غلعل القوائم 
ادلالية غَت مضللة كمالئمة دلستخدمي القوائم ادلالية من األطراؼ اخلارجية، كاليت ليس ذلا سلطة االطالع على 

". الدفاتر كالسجالت للمؤسسة

    من التعاريف السابقة نستنتج أف اإلفصاح احملاسيب، يركز على الطريقة كادلنهجية اليت يتم هبا إظهار كتوصيل 
ادلعلومات إذل ادلستفيدين، بشكل يعكس حقيقة الوضع ادلارل للمؤسسة دكف تضليل، كيسمح باالعتماد على 

تلك ادلعلومات يف اختاذ القرارات، كمن ىنا يعترب اإلفصاح احملاسيب أحد أدكات االتصاؿ، حيث بدكف االتصاؿ 
لن تكوف ىناؾ فائدة من سلرجات النظاـ احملاسيب، ك غلب اإلشارة إذل أف عملية االتصاؿ كتقدًن ادلعلومات، ال 

. تتم فقط من خالؿ القوائم ادلالية كلكن من خالؿ التقارير ادلالية بكاملها

                                                           
 زلمد مطر،موسى السوطي، التأصيل النظرم للممارسات احملاسبية ادلهنية يف اجملاالت القياس،العرض،اإلفصاح،دار الوائل -4

 .344،ص2008للنشر،عماف،االردف،
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:  أنواع اإلفصاح احملاسيب:الفرع الثاني

: 5    ؽلكن اإلشارة إذل أنواع اإلفصاح تبعا ألىدافو من خالؿ ما يلي

  يشَت إذل مدل مشولية التقارير كأعلية تغطيتها ألم معلومات ذات أثر : (الشامل)اإلفصاح الكامل
زلسوس على القارئ، كيأيت الًتكيز على ضركرة اإلفصاح الكامل من أعلية القوائم ادلالية كمصدر أساسي يعتمد 

عليو يف اختاذ القرارات، كال يقتصر اإلفصاح على احلقائق حىت هناية الفًتة احملاسبية، بل ؽلتد إذل بعض الوقائع 
. الالحقة لتواريخ القوائم ادلالية اليت تؤثر بشكل جوىرم على مستخدمي تلك القوائم

 يهتم اإلفصاح العادؿ بالرعاية ادلتوازنة الحتياجات مجيع األطراؼ ادلالية، إذ يتوجب : اإلفصاح العادؿ
إخراج القوائم ادلالية كالتقارير بالشكل الذم يضمن عدـ ترجيح فئة معينة على مصلحة الفئات األخرل، من 

. خالؿ مراعاة مصاحل مجيع ىذه الفئات بشكل متوازف
 يشمل حتديد احلد األدىن الواجب توفَته من ادلعلومات احملاسبية يف القوائم ادلالية، ك :اإلفصاح الكايف

ؽلكن مالحظة أف مفهـو احلد األدىن غَت زلدد بشكل دقيق، إذ ؼلتلف حسب االحتياجات كادلصاحل  بالدرجة 
. األكذل، كونو يؤثر تأثَتا مباشرا يف اختاذ القرار، باإلضافة على أنو يتبع  للخربة اليت يتمتع هبا الشخص ادلستفيد

 ىو اإلفصاح الذم يراعي حاجة مستخدمي البيانات كظركؼ ادلؤسسة كطبيعة نشاطها، : اإلفصاح ادلالئم
إذ انو ليس من ادلهم فقط اإلفصاح عن ادلعلومات ادلالية، بل األىم أف تكوف ذات قيمة كمنفعة بالنسبة لقرارات 

. ادلستثمرين كالدائنُت كتتناسب مع نشاط ادلؤسسة كظركفها الداخلية
  أم اإلفصاح عن ادلعلومات ادلناسبة ألغراض اختاذ القرارات، مثل : (اإلعالمي)اإلفصاح التثقيفي

اإلفصاح عن التنبؤات ادلالية من خالؿ الفصل بُت العناصر العادية كغَت العادية يف القوائم ادلالية، كنالحظ أف ىذا 
النوع من اإلفصاح من شأنو احلد من اللجوء إذل ادلصادر الداخلية للحصوؿ على ادلعلومات اإلضافية بطرؽ غَت 

. رمسية، يًتتب عليها مكاسب لبعض الفئات على حساب أخرل
  يقـو ىذا النوع من اإلفصاح على ضركرة اإلفصاح عن التقارير : (التقليدم)اإلفصاح الوقائي

ادلالية، حبيث تكوف غَت مضللة ألصحاب الشأف، كاذلدؼ األساسي لذلك محاية ادلستثمر العادم الذم لو قدرة 
زلدكدة على استخداـ ادلعلومات، ذلذا غلب أف تكوف ادلعلومات على درجة عالية من ادلوضوعية، فاإلفصاح 

                                                           
 .433،ص2005 زلمد ادلربكؾ أبو زيد، احملاسبة الدكلية ك انعكاساهتا على الدكؿ العربية،ايًتاؾ للطباعة ك النشر،مصر،5
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الوقائي يتفق مع اإلفصاح الكامل ألهنما يفصحاف عن ادلعلومات ادلطلوبة جلعلها غَت مضللة للمستثمرين 
. اخلارجيُت

    ؽلكن القوؿ أنو ال توجد اختالفات جوىرية بُت ىذه ادلفاىيم، إذا ما استخدمت يف إطارىا الصحيح، حيث 
أف اذلدؼ احلقيقي يتمثل يف إعالـ مستخدمي القوائم ادلالية بادلعلومات اجلوىرية ادلالئمة، دلساعدهتم يف اختاذ 

قراراهتم بأفضل طريقة شلكنة، مع مراعاة ادلوازنة بُت ادلنافع كالتكاليف، فاإلفصاح ادلعاصر يهدؼ إذل تقدًن 
. معلومات مفيدة يف أغراض اختاذ القرارات االستثمارية

. مقومات و أساليب اإلفصاح المحاسبي:  المطلب الثاني

      إف اإلفصاح عن ادلعلومات بالقوائم ادلالية ليس عملية عشوائية، بل توجد رلموعة من ادلقومات كاألساليب 
. كالطرؽ اليت غلب مراعاهتا كإتباعها ك اليت سوؼ نتطرؽ إليها بنوع من اإلغلاز

: ادلقومات األساسية لإلفصاح عن ادلعلومات:الفرع األول

 6:   يرتكز اإلفصاح عن ادلعلومات احملاسبية يف القوائم ادلالية ادلنشورة على ادلقومات الرئيسية التالية

تتعدد الفئات ادلستخدمة للمعلومات احملاسبية، كما ختتلف :   ادلستخدـ ادلستهدؼ للمعلومات احملاسبية -1
طرؽ استخدامها ذلذه ادلعلومات، فمنها من يستخدمها بصورة مباشرة، كمنها من يستخدمها بصورة غَت مباشرة، 
كمن األمثلة على مستخدمي ادلعلومات احملاسبية ادلالؾ احلاليوف كاحملتملوف، الدائنوف، احملللوف ادلاليوف، ادلوظفوف 

. كاجلهات احلكومية اليت هتتم بالشؤكف االجتماعية كغَتىا
غلب ربط الغرض الذم تستخدـ فيو ادلعلومات احملاسبية : حتديد أغراض استخداـ ادلعلومات احملاسبية -2

بعنصر أساسي، ىو ما يعرؼ مبعيار أك خاصية ادلالئمة، حيث تعترب األعلية النسبية مبثابة ادلعيار الكمي، الذم 
ػلدد حجم أك كمية ادلعلومات احملاسبية الواجبة اإلفصاح، ك تعترب ادلالئمة ادلعيار النوعي الذم ػلدد طبيعة أك نوع 

ادلعلومات احملاسبية الواجبة اإلفصاح، لذا تتطلب خاصية ادلالئمة كجود صلة كثيقة بُت طريقة إعداد ادلعلومات 
 .كاإلفصاح عنها من جهة، كالغرض الرئيسي الستخداـ ادلعلومات من جهة أخرل

                                                           
كليد احليارل، اإلفصاح احملاسيب يف ظل توسع ادلنهج احملاسيب ادلعاصر ليشمل احملاسبة االجتماعية، منشورات األكادؽلية العربية ادلفتوحة يف الدظلارؾ،   6

 www.ao-academy.org،27/02/2016متاح على  
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تتمثل ادلعلومات احملاسبية اليت يتم اإلفصاح :   حتديد طبيعة كنوع ادلعلومات اليت غلب اإلفصاح عنها -3
عنها حاليا، يف البيانات ادلالية احملتواة يف القوائم ادلالية التقليدية كىي قائمة ادلركز ادلارل، قائمة الدخل، قائمة 

األرباح احملتجزة، قائمة التغَتات يف ادلركز ادلارل، إضافة إذل معلومات أساسية تعرض يف ادلالحظات ادلرفقة بالقوائم 
ادلالية، كاليت يتم إعدادىا كفق رلموعة من ادلبادئ كاالفًتاضات كاألعراؼ، لذا يًتتب على ذلك نشوء رلموعة من 

 .القيود كاحملددات، على نوع ككمية ادلعلومات اليت تظهر يف تلك القوائم 
يتطلب اإلفصاح ادلناسب أف يتم عرض ادلعلومات يف القوائم ادلالية :   حتديد أساليب كطرؽ اإلفصاح -4

بطريقة يسهل فهمها، كما يتطلب أيضا ترتيب كتنظيم ادلعلومات فيها بصورة منطقية تركز على األمور اجلوىرية، 
 .حبيث ؽلكن للمستخدـ ادلستهدؼ قراءهتا بيسر كسهولة

:  أساليب اإلفصاح احملاسيب:الفرع الثاني

   حىت ال تكوف عملية اإلفصاح غَت منظمة كعشوائية ىناؾ رلموعة من األساليب العامة لإلفصاح، ك اليت تتمتع 
 7:بدرجة عالية من القبوؿ كاالتفاؽ بُت أكساط احملاسبُت كادلستخدمُت للقوائم ادلالية منو

 إف جزءا مهما من اإلفصاح احملاسيب يتمثل يف عرض القوائم ادلالية، : إعداد القوائم ادلالية ك ترتيب بنودىا
كترتيب مكوناهتا كفق القواعد كادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها، تسهل عملية قراءهتا كفهمها كإمكانية مقارنتها 

. من طرؼ ادلستخدمُت كاستخالص ادلعلومات
 يتم استخداـ ادلالحظات اذلامشية لتوضيح أك تفسَت، أك إضافة معلومات أقل : ادلالحظات اذلامشية

أعلية كادلتعلقة بعناصر القوائم ادلالية، ك اليت ؽلكن أف حتتوم على معلومات كمية أك كصفية، كاإلفصاح عن 
. األحداث الالحقة لتاريخ ادليزانية، أك الطرؽ ك ادلبادئ احملاسبية ادلتبعة، إضافة إذل اإلفصاح عن االلتزامات احملتملة

 كتشمل على قوائم إضافية ترفق مع القوائم األصلية، يتم من خالذلا إعطاء تفاصيل عن بعض : ادلالحق
البنود الواردة بالقوائم ادلالية، كاليت ال تستوعبها ادلالحظات اذلامشية، كمثاؿ ذلك األصوؿ الثابتة كطرؽ االىتالؾ، 

قائمة ادلركز ادلارل على أساس التغَت يف ادلستول العاـ لألسعار، قائمة ادلدينُت كسلصص الديوف ادلشكوؾ فيها، 
. اخل...قائمة ادلخزكف السلعي

                                                           
 .163، ص2009، 01 السيد عطا اهلل السيد، النظريات احملاسبية، دار الراية للنشر، عماف، األردف، ط7



 اإلفصاح المحاسبي و القوائم المالية................................................  الفصل األول   
 

 
8 

 تستخدـ األقواس يف القوائم ادلالية لتوضيح بعض األرقاـ الظاىرة : ادلعلومات ادلوجودة من خالؿ األقواس
بالقوائم ادلالية، كاليت يصعب فهم طرؽ احتساهبا أك سبب ظهورىا من قبل ادلستخدمُت غَت ادللمُت باحملاسبة، مثل 

. بياف ادلبدأ ادلستخدـ يف تقييم سلزكف هناية الفًتة
 يعترب من ضمن كسائل اإلفصاح ادلستخدمة كادلتفق عليها تقرير ادلراجع اخلارجي، كتقرير :  تقرير ادلراجع

رللس إدارة ادلؤسسة حيث يتم من خالؿ تقرير ادلراجع إعطاء رأم زلايد عن موضوعية كسالمة األرقاـ الظاىرة 
بالقوائم ادلالية، كذلك بغرض تعزيز ثقة ادلستخدمُت يف ادلعلومات ادلنشورة، يف حُت يقـو رللس اإلدارة باإلفصاح 

 .عن األداء احلارل للمؤسسة كعن اخلطط ادلستهدفة

 . IAS1  IFRS7 . IAS24اييرعاإلفصاح حسب محتوى الم: المطلب الثالث

 IAS1 معيار اإلفصاح حسب محتوى: أوال 

كل ما يتعلق بإعداد القوائم ادلالية من قواعد 8 ״عرض القوائم ادلالية״ IAS 1    يتضمن معيار احملاسبة الدكرل
 زلل كل من ادلعايَت احملاسبية التالية IAS 1كمبادئ زلاسبية كطرؽ عرض، كلقد حل ادلعيار احملاسيب الدكرل 

1IAS 5 ادلتعلق باإلفصاح عن السياسات احملاسبية، ادلعيار احملاسيب الدكرلIAS ادلتعلق بادلعلومات الواجب 
.  ادلتعلق باألصوؿ ادلتداكلة كااللتزامات ادلتداكلةIAS 13اإلفصاح عنها يف القوائم ادلالية، ادلعيار احملاسيب الدكرل 

كقد صمم ىذا ادلعيار لتحسُت نوعية البيانات ادلالية ادلعركضة، كىو ينطبق على مجيع ادلؤسسات اليت تقدـ 
تقاريرىا مبوجب معايَت احملاسبة الدكلية، كقد أكضح مكونات البيانات ادلالية ذات الغرض العاـ اليت تلتـز ادلؤسسة 
بنشرىا، حبيث تكوف مشتملة على رلموعة متكاملة من ادلعلومات احملاسبية اليت يستفيد منها مستخدمو البيانات 

ادلالية، كادلتمثلة يف ادليزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التغَت يف حقوؽ ادللكية، قائمة التدفقات النقدية، 
. السياسات احملاسبية كاإليضاحات

   يتطلب مبدأ اإلفصاح كالشفافية عرض البيانات ادلالية بطريقة تبُت بشكل موثوؽ كمالئم نتائج األعماؿ كادلركز 
 .ادلارل، كالتغَتات يف حقوؽ ادللكية كالتدفقات النقدية للمؤسسة

.  24IASاإلفصاح حسب محتوى المعيار : ثانيا 

                                                           
 .94، ص 2008، 01، إثراء للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ط2007 خالد مجاؿ اجلعارات، معايَت التقارير ادلالية الدكلية 8
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    إف توسع نطاؽ العمليات اليت تقـو هبا ادلؤسسات، أدل إذل نشوء عالقات تربط ادلؤسسات بعضها ببعض 
لتحقيق مصاحل معينة، ىذه العالقات ذلا قواعد زلاسبية حتكمها كحتدد كيفية التعامل احملاسيب مع العمليات 

ادلتبادلة بُت ىذه ادلؤسسات، إضافة إذل كجوب اإلفصاح عن حقيقة العالقات بُت ىذه ادلؤسسات، لكي يتم 
اختاذ القرارات من قبل أصحاب العالقة على ضوء معلومات كاضحة كشفافة كموثوقة، كذلذا جاء ادلعيار 

"IAS24"9" للتأكيد على أف القوائم ادلالية للمؤسسات ذات العالقة " اإلفصاح عن األطراؼ ذات العالقة
 .حتتوم على اإلفصاحات الالزمة 

 IAS 24 ادلعيار نطاؽ  :األول الفرع
 :يلي كما كذلك ادلصطلحات بعض نوضح أف غلب ادلعيار نطاؽ إذل نتطرؽ أف قبل -1

 آخر أك طرؼ على السيطرة على القدرة معُت لطرؼ فيها يكوف اليت األطراؼ ىي: العالقة ذات األطراف. 1
 .كالتشغيلية ادلالية القرارات باختاذ يتعلق فيما ذلك ك عليو، مشًتكة سيطرة أك ىاـ تأثَت شلارسة

 العالقة ذات األطراؼ بُت كالتزامات كخدمات موارد حتويل ىي :العالقة ذات األطراف بين العمليات. 2
 :التالية الطرؽ بإحدل السعر حتدد أف كؽلكن السعر، يتحمل عمن النظر بغض

 .إليو البيع يتم خارجي طرؼ كأم العالقة ذات الطرؼ ككأف السعر ػلدد أم :البيع سعر .أ
 فيو البيع بإعادة كالبضائع للموارد ادلستلم العالقة ذات الطرؼ يقـو الذم السعر كىو :البيع إعادة سعر .ب

 .خارجي طرؼ على
 ىذا إذل ربح ىامش أم إضافة دكف التكلفة، بسعر العالقة ذات الطرؼ إذل بيع يتم ك :التكلفة سعر .ج

 .السعر
 .التكلفة إذل معُت ربح ىامش بإضافة ذلك ك :معين ربح هامش إليه مضافا التكلفة سعر .د
 كاإلدارة التخطيط عن كادلسؤكلية الصالحية لديهم الذين األشخاص ىم :الرئيسيون اإلداريون الموظفون .ق

 غَت أك تنفيذيُت كانوا سواء ادلدراء مجيع ذلك كيشمل مباشر، غَت أك مباشر بشكل ادلؤسسة نشاطات كضبط
 .ذلك

 .نشاطاهتا منافع على احلصوؿ ىدؼ للمؤسسة كالتشغيلية ادلالية السياسات إدارة سلطة :السيطرة .ك
 .السيطرة اقتساـ على تعاقدم اتفاؽ :المشتركة السيطرة .ز
 ليست كلكنها ما، دلؤسسة كالتشغيلية ادلالية القرارات اختاذ يف ادلشاركة كسلطة صالحية ىي :الهام التأثير .ح

 .ادلؤسسات تلك على حتكم أك سيطرة

                                                           
. 246، نفس مرجع السابق ،ص2007، معايَت التقارير ادلالية الدكلية  خالد مجاؿ اجلعارات9
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 :المعيار نطاق.3
:  يف  IAS 24 الدكرل احملاسبة معيار تطبيق يتم يلي ما يف
 .ادلتبادلة كادلعامالت العالقة ذكم األطراؼ تعريف ك حتديد .أ

 .اخلاصة العالقة ذات كاألطراؼ ادلؤسسة بُت ادلعلقة األرصدة حتديد .ب
 .مطلوبا السابقتُت النقطتُت يف البنود عن اإلفصاح فيها يكوف اليت الظركؼ حتديد .ج
 .البنود تلك حوؿ هبا القياـ ينبغي اليت اإلفصاحات حتديد .د

  IAS 24 10:   ادلعيار كفق اإلفصاح متطلبات :الثاني الفرع
 :يلي عما  اإلفصاح 24IASالدكرل احملاسيب ادلعيار يتطلب

 معامالت ىناؾ كانت إذا عما النظر بغض التابعة، كادلؤسسات األـ ادلؤسسات بُت العالقات عن اإلفصاح. 1
 يف ك األساسي، ادلسيطر الطرؼ أك األـ ادلؤسسة اسم عن ادلؤسسة كتفصح ال، أـ العالقة ذات اجلهات تلك بُت

 مؤسسة أكرب ثاين اسم عن اإلفصاح يتم العاـ، لالستخداـ ادلتوفرة ادلالية البيانات بوضع منهما أم قياـ عدـ حالة
 .بذلك تقـو أـ

 األجل قصَتة ادلوظفُت منافع من كلكل باإلمجاؿ، الرئيسية اإلدارة موظفي تعويض عن ادلؤسسة تفصح. 2
 .األسهم أساس على كالدفع اخلدمة، هناية كمنافع األجل طويلة كادلنافع التوظيف، بعد ما كمنافع

 ادلعامالت كمبلغ العالقة، طبيعة عن ادلؤسسة تفصح العالقة ذات األطراؼ بُت معامالت كجود حالة يف. 3
 فيها ادلشكوؾ الديوف كسلصصات مستلمة، أك مقدمة ضمانات أم حوؿ كتفاصيل ادلعلقة، األرصدة كمبلغ

 من ادلستحقة حتصيلها يف مشكوؾ أك معدكمة كديوف بو ادلعًتؼ كادلصركؼ ادلعلقة، األرصدة مببلغ ادلرتبطة
 .العالقة ذات األطراؼ

 ك ادلؤسسة على اذلاـ التأثَت أك ادلشًتكة، السيطرة ذات كادلؤسسات األـ ادلؤسسة عن اإلفصاحات تقدًن يتم.  4
 أك للمؤسسة الرئيسية اإلدارة كموظفي ادلؤسسة، فيها تشارؾ اليت ادلشًتكة كادلشاريع كالزميلة التابعة ادلؤسسات
 .األخرل العالقة ذات كاألطراؼ األـ مؤسستها

 
 IFRS7اإلفصاح حسب محتوى المعيار : تالتا 

                                                           
10  Brunot COLMANT et autres, comptabilité financière normes IAS/IFRS, Pearson éducation, Paris, 
France, 2008. 

* IAS : international accounting standard. 

* IFRS: international financial reporting standard. 
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    إف تطور كسائل االتصاؿ كعودلة النشاط االقتصادم، كتعزيز حرية انتقاؿ رؤكس األمواؿ عرب العادل، ساىم يف 
نشوء أدكات مالية جديدة، كزيادة حجم العمليات ادلنفذة من خالذلا، سواء كاف ذلك لالستثمار أك للتحوط 

ادلارل أك ألغراض إدارة السيولة، شلا جعل ادلؤسسات كاذليئات احملاسبية الدكلية تضع قواعد كأسس لإلفصاح عنها، 
 لتخصيصو  7IFRS 11كذلك هبدؼ تعزيز خاصية ادلالئمة ادلعركضة يف التقارير ادلالية، كذلذا مت إصدار ادلعيار

فقط لإلفصاح ادلتعلق بادلخاطر الناجتة عن التعامل باألدكات ادلالية، كىو بذلك ألغى كافة البنود ادلتعلقة باإلفصاح 
 أما األجزاء ادلتبقية منو تتعلق بقضايا عرض األدكات ادلالية فقط، كما قاـ بإلغاء ادلعيار 32IASمن ادلعيار 

30IAS ادلتعلق باإلفصاح يف القوائم ادلالية للبنوؾ كادلؤسسات ادلالية ادلماثلة، فوضع بذلك كل اإلفصاحات على 
. األدكات ادلالية مع بعضها يف معيار جديد

 IFRS 7ادلعيار نطاؽ :األول الفرع
 أف ارتأينا " اإلفصاحات – ادلالية األدكات "7IFRS  الدكرل ادلارل اإلبالغ معيار نطاؽ إذل نتطرؽ أف قبل 

 :يلي كما ذلك ك فيو الواردة ادلصطلحات ببعض نعرؼ
 مارل التزاـ أك ملكية حقوؽ أداة أك ما، دلؤسسة مارل أصل نشوء إذل يؤدم عقد أم :المالية األداة 

 .دلؤسسة أخرل
 عن عبارة يكوف أصل أم ىو :المالي األصل: 

 .نقد .أ
 .أخرل دلؤسسة ملكية حق أداة .ب
 التزامات أك مالية أصوؿ دلبادلة تعاقدم حق أك أخرل، مؤسسة من مارل أصل أك نقد لقبض تعاقدم حق .ج

 .اغلابية تكوف أف احملتمل من شركط مبوجب أخرل مؤسسة مع مالية
 ملكية حق أداة أنو على مصنف كغَت بادلؤسسة اخلاصة ادللكية حقوؽ أدكات خالؿ من تسويتو تتم قد عقد .د

 :العقود ىذه كتشمل للمؤسسة
 .ملكيتها أدكات من متغَت عدد الستالـ للمؤسسة تعاقدم التزاـ كتتضمن مشتقة ليست عقود- 
 مارل أصل أك زلددة نقدية قيمة تبادؿ باستثناء طريقة بأم ادلصدر قبل من تسويتها سيتم مشتقة عقود-  

 .بادلؤسسة خلاصة ادللكية أدكات من زلدد عدد مقابل معُت
 المالي االلتزام: 

                                                           
 .235ص ، 2008 األردف، عماف، ،للنشر كائل دار الدكلية، ادلارل كاإلبالغ احملاسبة معايَت محيدات، مجعة نصار، أبو  زلمد11
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 مع ادلالية االلتزامات أك ادلالية األصوؿ لتبادؿ أك أخرل، دلؤسسة آخر مارل أصل أك النقد لتسليم تعاقدم التزاـ .أ
 .إغلابية غَت أهنا احملتمل من شركط مبوجب أخرل مؤسسة

 .بادلؤسسة اخلاصة ادللكية حقوؽ أدكات باستخداـ تسويتو يتم قد أك تسويتو سيتم عقد .ب
 يلي مبا كتتصف الغَت مع تتم عقود عن تنتج مالية أدكات ىي:المالية المشتقات: 

 .العملة صرؼ سعر أسعار الفائدة، سعر :مثل العقد يف عليو ادلتفق البند بتغَت قيمتها تتغَت .أ
 .العقد إبراـ عند كعالكة بسيطة مبالغ دفع يتم أك العقد إبراـ عند أكرل استثمار صايف إذل حتتاج ال .ب
 .ادلستقبل يف تسويتها سيتم .ج
 .اخليار عقود ادلقايضة، عقود ادلستقبلية، العقود اآلجلة، العقود أمثلتها من .د

 

 المعيار هدف: IFRS7 
 ادلالية القوائم يف ادلالية باألدكات ادلتعلقة اإلفصاح متطلبات  بيافIFRS 7 الدكرل ادلارل اإلبالغ معيار ىدؼ
 :من القوائم تلك دلستخدمي تسمح بطريقة

 .للمؤسسة ادلارل كاألداء ادلالية الوضعية على ادلالية لألدكات األعلية تقيم .أ
 اليت كالطريقة ادلؤسسة ذلا تتعرض أف ؽلكن اليت ادلالية األدكات عن الناجتة بادلخاطر ادلتعلقة ادلعلومات إبراز .ب

 .ادلخاطر ىذه هبا إدارة ؽلكن
اخلاصة  للمبادئ مكملة"اإلفصاح – ادلالية األدكات "IFRS 7 الدكرل ادلارل اإلبالغ معيار متطلبات تعترب

 32  كIAS39  الدكرل احملاسبة معيار يف الواردة ادلالية كااللتزامات ادلالية األصوؿ كعرض كالقياس باالعًتاؼ
IAS 
 IFRS  7كفق اإلفصاح متطلبات :الثاني الفرع

   :يلي  ماIFRS   7الدكرل   ادلارل اإلبالغ معيار يتطلب
 (ادللكية كحقوؽ ادلالية، االلتزامات ادلالية، األصوؿ) شلاثلة فئات يف ادلالية أدكاهتا جتميع ادلؤسسة على غلب.1

 :التالية ادلعلومات عن الفئة مستول على كاإلفصاح
 .ادلالية باألدكات كادلتعلقة هبا احمليطة التأكد عدـ كظركؼ النقدية التدفقات كمقادير طبيعة عن اإلفصاح .أ

 القيم حتديد ذلك يف مبا ادلالية، باألدكات ادلتعلق ادلختلفة احملاسبية كالسياسات كالقياس االعًتاؼ أسس .ب
 .األدكات ذلذه العادلة

 :ىيIFRS 7ادلعيار مبوجب مطلوبة أخرل إفصاحات ىناؾ سبق ما إذل إضافة.2

 .ادلالية األدكات أعلية عن معلومات.   أ
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 التحوط سياسة ذلك كيشمل ادلالية، األدكات بسبب تظهر اليت ادلخاطر كنطاؽ طبيعة عن معلومات.   ب

 دل أك ادليزانية يف األدكات ىذه عرض مت سواء ادلالية باألدكات التعامل عن تنتج أف يتوقع اليت كادلخاطر ادلستخدمة
. يتم عرضها

. القوائم المالية: المبحث الثاني

   تعترب القوائم ادلالية الوسيلة األساسية لإلبالغ ادلارل عن ادلنشأة ك أدائها، تستفيد منها سلسلة عريضة من 
 12.ادلستخدمُت عند اختاذ قرارات اقتصادية

. ماهية القوائم المالية وخصائصها و االعتبارات العامة لعرضها:المطلب األول

. ماهية القوائم المالية:الفرع األول

 المالية القوائم تعريف
 من اليت  الوحدة ك بأنشطة ادلهتمة باألطراؼ االتصاؿ يف األساسية الوسائل من ادلالية القوائم 

 من حققتو ما ك للمنشأة ادلارل ادلركز على ادلؤثرة الرئيسية العناصر على التعرؼ األطراؼ تلك ستتمكن خالذلا
 13 .كثيقة كل زلتول يتطلبو ما ك ادلالية القوائم لتقدًن العاـ اإلطار تبُت (IAS/IFRS1) فادلعايَت .نتائج

 تشتمل اليت ك سنويا، اصلازىا الوحدة على الواجب ادلالية القوائم يبُت ادلارل احملاسيب فالنظاـ 
 :على

 (ادليزانية) ادلارل ادلركز قائمة -
 (النتائج حسابات جدكؿ)الدخل قائمة -
 اخلاصة األمواؿ تغَتات قائمة -
 (اخلزينة)النقدية التدفقات قائمة -
 حسابات جدكؿ ك ادليزانية على تكميلية معلومات يقدـ ك ادلستعملة احملاسبية الطرؽ ك القواعد يبُت ملحق- 

 .النتائج

                                                           
 .10ص ، 2006 للنشر،اإلسكندرية، كائل دار احلديث، اجلامعي ادلكتب االستثمار، ألغراض ادلالية القوائم الدىراكل،حتليل الدين  كماؿ 12

 .25ص. خالد الراكم،حتليل ادلارل للقواـ ادلالية، دار ادلسَتة للنشر ك التوزيع ك الطباعة 13
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 جتعلها  اليت النوعية اخلصائص ذات ادلعلومات توفَت غلب ادلالية القوائم تقدًن ك إعداد عند 
 تفوؽ أف غلب إذ العائد، ك التكلفة بُت التوفيق االعتبار بعُت األخذ يتطلب الذم األمر منفعة، ذات ك مفيدة
 14. إعدادىا تكلفة ادلعلومات منفعة

 أشهر أربعة  أجل يف تعد ك سنة، كل مرة الوحدة مسَتم مسؤكلية حتت تضبط ادلالية القوائم 
 .الوطنية النقدية الوحدة باستخداـ الفًتة، انتهاء تاريخ بعد
    
 :دقيقة بصفة التالية ادلعلومات تظهر كأف كاضحة بصورة معرؼ يكوف أف بد ال القوائم مكونات من عنصر  كل  

 تقدـ اليت للوحدة التجارم السجل رقم التجارم، االسم االجتماعية، التسمية  
 .ادلالية القوائم
 (.إدماجية حسابات رلمعة، حسابات فردية، حسابات) ادلالية القوائم طبيعة 
 اإلقفاؿ تاريخ.  
 التقريب مستول ك ادلستعملة العملة. 

 :ذكرىا غلب الوحدة على بالتعرؼ تسمح أخرل معلومات توجد             كما
 فيها ادلتواجدة الدكؿ ك النشاط مكاف القانوين، الشكل االجتماعي، ادلقر عنواف.  
 ادلنجزة العمليات طبيعة ك األساسية األنشطة. 
 الوحدة هبا ادلرتبطة اجملموعة اسم باألخص ك األـ الشركة اسم. 
 الفًتة خالؿ للمستخدمُت ادلتوسط العدد 

 
 الوحدات أالؼ إذل ادلبالغ تقريب ؽلكن ك الوطنية، بالعملة إجباريا دتسك ادلالية        القوائم. 
 من عنصر كل أف ،حيث السابقة الفًتة مع ادلقارنة إجراء من دتكن معلومات تقدـ ادلالية القوائم 

 السابقة الفًتة مببالغ خاص عمود على ػلتوم اخلزينة تدفقات جدكؿ ك حسابات النتائج جدكؿ ك ادليزانية عناصر
 اخلاصة ادلعلومات تغيَت ك ترتيب فاف أخر، سبب أم أك ادلدة اختالؼ بسبب ادلقارنة إجراء تعذر حالة يف ،ك

 .15ادللحق يف تفسر للمقارنة قابلة تصبح حىت السابقة بالفًتة
 

 
 

                                                           
 25ص ،  مرجع سبق دكره دار كتطبيقي، نظرم مدخل_ادلالية القوائم حتليل خنفر، راضي مؤيد ادلطارنة، فالح  غساف 14

 11 _27_28_ 05  ص  ،28 27- 26 ادلواد ادلارل، احملاسيب النظاـ ،ادلتضمن 2007 نوفمرب 25 بتاريخ رة الصاد الرمسية  اجلريدة 15
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 .خصائص القوائم المالية:الفرع الثاني

كما توصف القوائم . اخلصائص النوعية ىي صفات جتعل ادلعلومات الواردة يف القوائم ادلالية مفيدة للمستخدمُت
ادلالية غالبا بأهنا تظهر بصورة صادقة ك عادلة اك دتثل بعدالة ادلركز ادلارل ك األداء ك التغَتات يف ادلركز ادلارل 

ك مع أف ىذا اإلطار ال يتعامل مباشرة مع ىذه ادلفاىيم إال اف تطبيق اخلصائص النوعية األساسية ك . للمنشأة
معايَت احملاسبة ادلناسبة يًتتب عليو عادة قوائم تظهر بصورة صادقة ك عادلة أك دتثل بعدالة  ىذه ادلعلومات ك 

: 16تتمثل اخلصائص النوعية األساسية يف اآليت

 أف إحدل اخلصائص األساسية للمعلومات الواردة بالقوائم ادلالية ىي قابليتها للفهم ادلباشرة :قابلية للفهم      
ذلذا الغرض فإنو من ادلفًتض اف يكوف لدل ادلستخدمُت مستول معقوؿ من ادلعرفة .من قبل ادلستخدمُت

ك . باألعماؿ كالنشاطات االقتصادية ك احملاسبة كما أف لديهم الرغبة يف دراسة ادلعلومات بقدر معقوؿ من عناية
على كل حاؿ فإنو غلب عدـ استبعاد ادلعلومات حوؿ ادلسائل ادلعقدة اليت غلب إدخاذلا يف القوائم ادلالية إف 
 .كانت مالئمة حلاجات صانعي القرارات االقتصادية حبجة انو من الصعب فهمها من قبل بعض ادلستخدمُت

ك تكوف ادلعلومات .    لتكوف ادلعلومات مفيدة غلب أف تكوف ادلالئمة حلاجات صناع القرار:المالءمة     
مالئمة عندما تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمُت مبساعدهتم يف تقييم األحداث ادلاضية ك احلاضرة ك 

 .17ادلستقبلية أك عندما تؤكد أك تصحح تقييماهتم ادلاضية

كتتسم ادلعلومات .   لتكوف ادلعلومات مفيدة غلب أف تكوف موثوؽ فيها ك يعتمد عليها:المصداقية        
بادلصداقية إذا كانت خالية من األخطاء اذلامة ك التحيز ككاف بإمكاف ادلستخدمُت االعتماد عليها كمعلومات تعرب 

.. بصدؽ عما يقصد أف تعرب عنو أك من ادلتوقع أف تعرب عنو

                                                           
 .50 أمُت السيد أمحد لطفي، إعداد ك عرض القوائم ادلالية، دار نشر الثقافة االسكندرية ص16

 

17 J.F.des Robert et autres, Normes IFRS et PME. DUNOD, Paris, France, 2004, p18. 
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 ػلب أف يكوف ادلستخدمُت قادرين على ادلقارنة القوائم ادلالية للمنشأة عرب الزمن من أجل :القابلة للمقارنة  
كما غلب أف يكوف مبقدكرىم مقارنة القوائم ادلالية للمنشآت . حتديد االجتاىات يف ادلركز ادلارل ك يف األداء

ك عليو فإف عملية قياس ك عرض . ادلختلفة من أجل أف يقيموا مراكزىا ادلالية ك أدائها ك التغَتات يف مراكزىا ادلارل
األثر ادلارل للعمليات ادلالية ادلتشاهبة ك األحداث األخرل غلب أف تتم على أساس ثابت يف ادلنشأة ك عرب الزمن 

. لتلك ادلنشأة ك على أساس ثابت للمنشآت ادلختلفة
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يبين خصائص النوعية للقوائم المالية       (1رقم)         الشكل

Financial statement 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

يوسف زلمد جربوع،سادل عبد اهلل حلس،احملاسبة الدكلية مع تطبيق العلمي دلعايَت احملاسبة :المصدر
 81 ص2002الدكلية،عماف،مؤسسة الوراؽ للنشر ك التوزيع

              خصائص القوائم المالية            

                            

      القابلية للفهم

 المالئمة         

       الموثوقية

   عناصر القوائم المالية

 األصول متدلولة 

 األصول الثابتة 

 خصوم طويلة األجل 

 حقوق الملكية 

 رأس المال 

 االحتياطات 

 االرباح 

 الدخل الشامل 

 إيرادات 

 مصروفات 

 مكاسب 

 خسائر 

 

     التمثيل الصادق

   جوهر فوق الشكل

          الحياد 

 القابلية للفهم     االكتمال          
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. أهداف القوائم المالية والغرض منها:المطلب الثاني

أهداف القوائم المالية : الفرع األول

هتذؼ القوائم ادلالية إذل توفَت معلومات حوؿ ادلركز ادلارل ك األداء ك التغَتات يف ادلركز ادلارل للمنشأة تكوف      
. 18مفيدة دلستخدمُت متنوعُت يف صنع القرارات االقتصادية

    حتقق القوائم ادلالية ادلعدة ذلذا الغرض احلاجات العامة لغالبية ادلستخدمُت ك لكن القوائم ادلالية ال توفر دائما 
كافة ادلعلومات اليت ؽلكن اف ػلتاجها ادلستخدمُت لصنع القرارات االقتصادية ، ألف ىذه القوائم تعكس إذل حد 

. كبَت اآلثار ادلالية لألحداث السابقة ك ال توفر بالضركرة معلومات غَت ادلالية 

    ك تظهر القوائم ادلالية كذلك نتائج مسئولية اإلدارة أك احملاسبة اإلدارية عن ادلوارد اليت أكدعت لديها ك ىؤالء 
ادلستخدموف الذين يرغبوف بتقييم مسئولية اإلدارة أك زلاسبة اإلدارة إظلا يقوموف بذلك من أجل صنع قرارات 

اقتصادية قد تضم ،على سبيل ادلثاؿ قرارات االحتفاظ باستثماراهتم يف ادلنشأة أك بيعها أك ما إذا كانوا سيعيدكف 
. تعيُت اإلدارة أك إحالؿ إدارة أخرل زللها

. غرض من القوائم المالية: الفرع الثاني

ال يعترب إعداد كعرض القوائم ادلالية اخلطوة ألكذل يف ىذه العملية احملاسبية، إال أهنا تعد نقطة البداية ادلالئمة  

فالقوائم ادلالية ىي الوسائل اليت مبوجبها تنقل إذل اإلدارة ك األطراؼ ادلعنية صورة سلتصرة . لدراسة احملاسبية
. االقتصاديةعن األداء ك ادلركز ادلارل ألم كحدة 

         ك حيث أف تلك القوائم ادلالية يف جوىرىا ىي الناتج النهائي للعملية احملاسبية فأف القارئ الذم يتفهم 
زلتول ك مضموف تلك القوائم سوؼ يدرؾ أعلية الغرض من اخلطوات األكلية ك ىي تسجيل ك تبويب ك تلخيص 

 .  العمليات

                                                           
 .76االستثمار ،مرجع سبق ذكره، ص ألغراض ادلالية القوائم  كماؿ الدين الدىراكم،حتليل 18
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   ك تبدكا عبقرية تلك القوائم ادلالية ك اليت غالبا ما تعد يف صفحات قليلة يف إهنا تلخص كافة ادلعلومات اليت     
. تتضمنها مئات أك أالؼ الصفحات اليت تتكوف منها السجالت ك الدفاتر احلاسبية التفصيلية

ك هتدؼ .        دتثل القوائم ادلالية للمنشأة عرضا ىيكليا ذا طابع مارل دلركزىا ادلارل كما أصلزتو من معامالت
القوائم ادلالية ذات األغراض العامة إذل توفَت ادلعلومات عن ادلركز ادلارل ك نتائج  النشاط ك التدفقات النقدية اليت 

كما تساعد أيضا يف إظهار نتائج استخداـ اإلدارة .تفيد قطاعا عريضا من مستخدمي القوائم ادلالية يف إحتاد القرار
. للموارد ادلتاحة ذلا

:   كلتحقيق ىذا اذلدؼ فإف القوائم ادلالية تعطي بيانات عن االيت

(a) األصوؿ  
(b) االلتزامات  
(c) حقوؽ ادللكية 
(d) اإليرادات كادلصركفات متضمنة األرباح ك اخلسائر  
(e) التغَتات األخرل يف حقوؽ ادللكية 
(f) التدفقات النقدية 

ك تساعد ىذه ادلعلومات ػػػ باإلضافة إذل ادلعلومات األخرل الواردة يف اإليضاحات ادلتممة للقوائم ادلالية  ػػػ يف      
 .التنبؤ بالتدفقات النقدية ادلستقبلية دلنشأة ك خاصة توقيت ك احتماؿ توليد ىذه التدفقات النقدية

: كقد قامت مهنة احملاسبة بًتكيز اذلدؼ من التقرير ادلارل على  توفَت  ادلعلومات اليت

(a)  تكوف مفيدة للمستخدمُت ك الدائنُت ادلاليُت ك ادلرتقبُت كادلستخدمُت اآلخرين يف اختاذ قرارات
 .االستثمار ك االئتماف كما إذل ذلك من قرارات بشكل رشيد

(b)  تساعد ادلستثمرين ك الدائنُت ادلاليُت ادلرتقبُت ك غَتىم من ادلستخدمُت على تقدير مقدار ك توقيت ك
درجة التأكد من ادلتحصالت النقدية ادلتوقعة من التوزيع أك الفوائد أك تلك ادلصاحبة للتدفقات النقدية 

 .ادلستقبلية
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مستخدمو القوائم المالية و فترة إصدارها :المطلب الثالث

مستخدمو القوائم المالية :الفرع األول

يشمل مستخدمي القوائم ادلالية ادلستثمرين احلاليُت ك زلتملُت ك ادلوظفُت ك ادلقرضُت ك ادلوردين ك الدائنُت       
ك يستخدـ ىؤالء القوائم ادلالية إلشباع بعض من . التجاريُت اآلخرين ك العمالء ك احلكومات كككاالهتا ك اجلمهور

: 19حاجاهتم للمعلومات ك اليت تشمل ما يلي

 :المستثمرون(1

يهتم مقدمي رأس ادلاؿ ادلخاطر ك مستشاريهم بادلخاطرة ادلصاحبة الستثماراهتم ك ادلتأصلة فيها ك العائد     
كما أف . ادلتحقق منها أهنم ػلتاجوف دلعلومات تعينهم على اختاذ قرار الشراء أك االحتفاظ باالستثمار أك البيع

. ادلساعلُت يهتموف بادلعلومات اليت تعينهم على تقييم قدرة ادلشركع على توزيع أرباح األسهم

 :الموظفون(2

كما أهنم يهتموف .  يهتم ادلوظفوف ك اجلماعات ادلمثلة ذلم بادلعلومات ادلتعلقة باستقرار ك رحبية أرباب األعماؿ   
بادلعلومات اليت دتكنهم من تقييم قدرة ادلنشأة على دفع مكافأهتم ك تعويضاهتم ك مزايا التقاعد ذلم ك توفَت فرص 

. العمل

 :المقرضون(3

يهتم ادلقرضوف بادلعلومات اليت تساعدىم على حتديد فيما إذا كانت قركضهم ك الفوائد ادلتعلقة هبا سوؼ     
. تدفع ذلم عند االستحقاؽ

يهتم ادلوردكف ك الدائنوف اآلخركف بادلعلومات اليت دتكنهم من    :الموردون و الدائنون التجاريون اآلخرين(4
كيهتم الدائنوف التجاريوف على أغلب بادلنشأة . حتديد ما إذا كانت ادلبالغ ادلستحقة ذلم ستدفع عند االستحقاؽ

. على مدل أقصر من اىتماـ ادلقرضُت إال إذا كانوا معتمدين على استمرار ادلنشأة كعميل رئيسي ذلم

                                                           
 34 أمُت السيد أمحد لطفي، إعداد ك عرض القوائم ادلالية، مرجع سبق ذكره ص 19
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 :العمالء (5

يهتم العمالء بادلعلومات ادلتعلقة باستمرارية ادلنشأة،خصوصا عندما يكوف ذلم ارتباط طويل ادلدل معها أك     
. اعتماد عليها

: الحكومات ووكاالتها و مؤسساتها(6

كما يتطلبوف معلومات من اجل . هتتم احلكومات كككاالهتا بعملية توزيع ادلوارد ك بالتارل أنشطة ادلنشآت    
. تنظيم ىذه األنشطة، ك حتديد السياسات الضريبية، ككأساس إلحصاءات الدخل القومي كإحصاءات مشاهبة

 :الجمهور(7

تؤثر النشآت على قرار اجلمهور بطرؽ متنوعة ،فعلى سبيل ادلثاؿ،قد تقدـ ادلنشآت مساعدات كبَتة لإلقتصاد     
احمللي بطرؽ سلتلفة منها عدد األفراد الذين تستخدمهم ك تعاملها مع ادلوردين احملليُت ك ؽلكن للقوائم ادلالية اف 

. تساعد اجلمهور بتزكيدىم مبعلومات حوؿ االجتاىات ك التطورات احلديثة يف ظلاء ادلنشأة ك تنوع أنشطتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلفصاح المحاسبي و القوائم المالية................................................  الفصل األول   
 

 
22 

 اإلدارة المالك و المستثمرون العاملون األجهزة الحكومية و جمهور                   

 

 

 

  

 

  مصلحة

الضرائب أجهة 

احلكومة  

 

 

 

 

       اإلدارة 

 

 مستخدمي القوائم ادلالية: 02شكل رقم       

. أمُت السيد أمحد لطفي، إعداد كعرض القوائم ادلالية،دار نشر الثقافة اإلسكندرية:      المصدر

 

 النظام المحاسبي

 

  قوائم المالية

تقارير 

 خاصة

 

تقرير 

 الضريبة

 

تقرير بيانات 

 اإلدارية
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فترة إصدار القوائم المالية : الفرع الثاني

    غلب إصدار القوائم ادلالية مرة يف السنة على األقل أك خالؿ الفًتات الدكرية احملددة بقانوف أك بقرارات من 
اجلهة اإلدارية ادلختصة ، ك يتعُت على ادلنشأة اليت تضطر إذل إصدار قوائمها ادلالية عن فًتة أطوؿ أك أقل من سنة 

: أف تفصح عما يلي باإلضافة إذل اإلفصاح عن الفًتة اليت تغطيها القوائم ادلالية

    (a) السبب الذم من أجلو تغطي القوائم ادلالية فًتة أطوؿ أك أقل من سنة

    (b) حقيقة أف مبالغ ادلقارنة يف القوائم الدخل ك التغَتات يف حقوؽ ادللكية ك التدفقات النقدية ك اإليضاحات
. ادلتعلقة هبا غَت قابلة للمقارنة

      يف احلاالت العادية تعد القوائم ادلالية عن السنة مالية إال أنو غلوز إطالة السنة ادلالية األكذل للمنشأة إذل ما ال 
ك يف حالة تعديل تاريخ بداية السنة . غلاكز التاريخ احملدد لنهاية السنة ادلالية الثانية للسنة اليت مت فيها التأسيس

ادلالية أك هنايتها غلب أف تقـو ادلنشأة بإصدار قوائم ادلالية عن ادلدة من تاريخ انتهاء السنة ادلالية قبل التعديل إذل 
. تاريخ بداية السنة ادلالية بعد التعديل

عرض القوائم المالية :المبحث الثالث

 الميزانية و قائمة الدخل:المطلب األول

الميزانية : الفرع األول

 تقـو .ادلالك عن ادلستقلة ادلالية ذمتها ذلا خاصة، بشخصية تتمتع مستقلة، قانونية حقيقة ىي      ادلؤسسة
 شلا للوحدة، ادلالية الوضعية عن البنوؾ، ادلوردين، ادلالؾ، :اآلخرين إعالـ أجل من ادلالية لذمتها سنوم جرد بإجراء
 احتماالت ك ادلارل، اذليكل مركنة درجة ك سيولتها درجة خاصة بصفة ك للوحدة ادلارل الوضع تقييم من ؽلكنهم

 على العائد معدؿ حساب ك ادلختلفة احملاسبية الوحدات بُت ادلقارنات إجراء ك ادلخاطرة، درجة ك ادلستقبل
 20.ادليزانية تدعى ما حلظة يف للمؤسسة ادلالية الوضعية تبُت اليت الوثيقة.راالستثمار

 الهامة النقاط (أ

                                                           
 104 أمُت أمحد لطفي ، إعداد ك عرض القوائم ادلالية، مرجع سبق دكره ص 20
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 حسب كاخلصـو األصوؿ أك إظهار اجلارية غَت العناصر ك اجلارية العناصر تبُت أف بُت االختيار ذلا     ادلؤسسة
 إطار يف استهالكها أك بيعها للمؤسسة ؽلكن اليت اجلارية األصوؿ إظهار يتطلب ادليزانية فإعداد سيولتها، درجة
 اليت اخلزينة إذل باإلضافة القصَت، ادلدل يف هبا ادلتاجرة بغرض اقتناؤىا مت اليت األصوؿ كذا ك االستغالؿ، دكرة

 .21طويل ألجل مودعة أك رلمدة غَت يعٍت عالية بسيولة تتمتع
 .ادلالية ك ادلعنوية ك العينية الثابتة األصوؿ يف تتمثل اجلارية غَت األصوؿ أما
 أما االستغالؿ، دكرة خالؿ تدفعها أف ادلؤسسة على الواجب االلتزامات يف تتمثل اجلارية اخلصـو ادلقابل يف

 توضيح كاف إذا إال إلزامي يعترب التصنيف ىذا.اجلارية غَت اخلصـو ضمن تصنف فإهنا األجل طويلة اخلصـو
 .ادلوضوعية ك الصدؽ إذل يؤدم السيولة حسب اخلصـو ك األصوؿ

 القوائم تقدًن IAS1من ادلعيار 53 الفقرة) .جدكؿ شكل يف أك قائمة شكل يف إما إظهارىا ؽلكن    ادليزانية
 (.ادلالية

 الميزانية مكونات (ب
 األصول . 1

 مستقبلية منافع حتقيق تضمن للمنشأة، ادلملوكة القيمة ذات األشياء }:بأهنا األصوؿ يعرؼ ادلفاىيمي    اإلطار
 {.سابقة أكأحداث دلعامالت نتيجة عليها حتصل أك ادلؤسسة فيها تتحكم زلتملة،

 :األصوؿ يف توافرىا غلب رئيسية خصائص ثالث صلد التعريف ذلذا طبقا
 تدفقات خلق ك بادلنفعة الوحدة تزكيد على القدرة لألصل يكوف أف أم مستقبلية، اقتصادية منافع كجود 

 .ادلستقبل يف موجبة نقدية
 أك لنفسها اخلدمات من تريد ما على احلصوؿ تستطيع حبيث ادلنافع، ىذه يف التحكم على ادلؤسسة قدرة 

 .منها الغَت دتكُت
 ادلاضي يف كقعت عمليات أك أحداث عن نتج قد ادلنافع يف التحكم ىذا يكوف أف .

 دكرة إطار يف استهالكو أك بيعو األصل، حتقيق ادلؤسسة استطاعة يف يكوف دلا جارم كأصل يرتب     كاألصل
 السيولة درجة إيضاح بغرض اخلزينة، يعادؿ ما أك عناصر اخلزينة من األصل يكوف دلا أك للوحدة العادية االستغالؿ

 :تشمل ك

                                                           
. 36جوانب نظرية ك العملي،دار كائل عماف ص /  زلمد أبو نصار، مجعة محيدات،معايَت احملاسبة ك االبالغ ادلارل الدكلية21
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 النقدية  
 السوؽ تكلفة أساس على تقيم اليت ك للتداكؿ، القابلة ادلالية األكراؽ. 
 حتصيلو ادلتوقع بادلقدار تقيمهم يتم الذين ك ادلدينوف حسابات. 
 األقل السوؽ بقيمة ادلقيم ادلخزكف. 
 دكرة خالؿ منافع على  للحصوؿ فعال دتت اليت النفقات كل ختص اليت ك سلفا ادلقدمة ادلصركفات 

. االستغالؿ
 :األيت األصوؿ عناصر تشمل ادلارل، احملاسيب النظاـ مشركع      كحسب

 مستقبلية منافع ادلالك  على تدر ك طويلة، لفًتة تبقى اليت ادلعنوية األصوؿ كىي ادلادية غَت األصوؿ 
 ادلاؿ رأس االبتكار، حق ك التجارية العالمة الشهرة ك تضم ك ادلؤسسة لتشغيل ضركرية فهي متوقعة،
 .التجارم

 يف أك اإلنتاج يف استخدامها أجل من إما ادلؤسسة قبل من هبا احملتفظ األصوؿ كىي ادلادية األصوؿ 
 ينتظر اليت ىي ك .إدارية أك الحتياجات للغَت، إغلارىا أجل من إما ك اخلدمات، أك السلع أك لواـز شكل

 .(ادلعدات ادلباين، األراضي،)زلاسبية  فًتة من ألكثر تستعمل أف
 كتشمل ادلؤسسة ميزانية يف اذلامة العناصر من تعترب ادلالية األصوؿ: 

 ادلساعلات -
 ادلالية األصوؿ -

 ك ادلوالية، الفًتة تستهلك خالؿ اليت ك اجلرد تاريخ يف ادلؤسسة لدل ادلوجودة السلع كل تشمل احملزكنات 
، ك ادلواد البضائع، )السنة عن مدهتا تزيد ال اليت  .(الصنع التامة ك ادلصنعة نصف ادلنتجات كاللواـز

 تشمل ك ادلؤسسة اجتاه الغَت على ادلستحقة ادلبالغ ؽلثلوف الذين ادلدينوف: 
 .(ادلؤجلة الضرائب تبيُت) الضرائب أصوؿ- 
 (.مسبقا ادلالحظة األعباء ) ادلماثلة كاألصوؿ اآلخركف ادلدينوف ك الزبائن-  

 ادلخزكف االستثمارات،  دتويل بعد ادلوارد من ادلتبقية القيم دتثل ذلا، ادلماثلة العناصر ك األصوؿ خزينة 
 الطلب حتت الودائع ك الصندكؽ ك البنك يف ادلبالغ ادلوضوعة بُت تتوزع حيث للزبائن، ادلمنوحة كالديوف

 .األجل قصَتة التوظيفات ك
 الخصوم. 2

 مت قادمة لفًتات مؤجلة عناصر دائنة أم أك ادلنشأة عل القائمة االقتصادية االلتزامات أهنا على اخلصـو     تعرؼ
 رئيسية خصائص ثالث تتوفر أف غلب التعريف ذلذا طبقا. عليها ادلتعارؼ احملاسبية للمبادئ طبقا قياسها ك إثباهتا

 :اخلصـو يف
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 أك الطلب عند ما ألصل مستقبلي حتويل طريق عن حارل التزاـ بتسوية الوحدة تقـو أف االلتزاـ يتطلب 
 .معُت تاريخ يف أك معُت حدث حدكث عند

 االلتزاـ تفادم ؽلكن ال. 
 ادلاضي يف للوحدة ادللـز احلدث كقوع. 

 :يف اخلصـو تتمثل ك
 يف حتدث اليت التغَتات ك ادلدفوع  ادلاؿ الرأس من تتكوف اليت ك ادلالؾ، حصة يف تتمثل :الملكية حقوق 

 استثمارات خالؿ من ادللكية حقوؽ تزداد ك توزيعات األرباح، إجراء ك الدخل صايف نتيجة احلصة ىذه
 .األرباح توزيعات من خالؿ كتقل الدخل صايف ك ادلالؾ

 معينة لوحدة احلالية التعهدات  عن ناشئة اقتصادية مبنافع متوقعة مستقبلية تضحيات ىي :االلتزامات 
 .ماضية أحداث أك دلعامالت نتيجة ادلستقبل أخرل يف ألصوؿ خدمات توفَت أك أصوؿ حتويل أك بنقل

 :التالية احلاالت يف جارم كالتزاـ يرتب فاالستحقاؽ (ias/ifrs)دلعايَت كفقا ك
 للمؤسسة العادية االستغالؿ دكرة يف يغلق االستحقاؽ  
 ادلالية السنة إقفاؿ تاريخ بعد شهرا عشر اثٍت خالؿ يسدد أف غلب االستحقاؽ. 
 تسويتها تستطيع لن ادلؤسسة أف أساس على جارية غَت كالتزامات ترتيبها غلب األخرل االستحقاقات     كل
 األكراؽ ك السندات كإصدار األصوؿ على احلصوؿ نتيجة الناشئة االلتزامات مثل اجلارية، االستغالؿ دكرة خالؿ
 .اإلغلازية القركض ك األجل طويلة الكمبياالت أك ادلالية

 :األيت اخلصـو عناصر تشمل ادلارل احملاسيب النظاـ مشركع كحسب*
 ادلدفوع، ادلاؿ الرأس  مالحظة مع اإلقفاؿ، تاريخ بعد كادلقًتحة ادلقررة التوزيعات قبل اخلاصة األمواؿ 

 .األخرل كالعناصر للفًتة الصافية النتيجة االحتياطات،
 فائدة ذات اجلارية غَت اخلصـو.  
 اآلخركف الدائنوف ك ادلوردكف.  
 (.ادلؤجلة الضرائب مالحظة مع )الضرائب خصـو  
 ادلماثلة اخلصـو ك األعباء مؤكنات .  
 اخلزينة يعادؿ ما ك السالبة اخلزينة.  

 الملحق في أو الميزانية في إظهارها تستوجب أخرى معلومات (ج
 . اخلاصة األمواؿ ضمن تظهر اليت االحتياطات من كل كنوع طبيعة توضيح- 
 .الديوف ك ادلدينوف ؼلص فيما السنة عن مدهتا تزيد اليت احلصة- 
 :كادلستحقة الدفع الواجبة ادلبالغ- 

 األـ للمؤسسة  
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 للفركع  
 اجملمع يف الشريكة للوحدات  
 (ادلسَتين ادلساعلُت،) ادلرتبطة األخرل للجهات  

 :األسهم من نوع لكل توضيح غلب األمواؿ، شركات حالة يف -
 كليا احملرر غَت ادلدفوع، بو، ادلسموح األسهم عدد.  
 لألسهم االمسية القيمة  
 الفًتة هناية ك بداية بُت األسهم عدد تطور.  
 الشريكة الوحدات أك فركعها أك ادلؤسسة، طرؼ من هبا احملتفظ األسهم عدد.  
 البيع عقود أك ادلزايا إطار يف اإلصدار اجل من ادلخصصة األسهم.  
 باألسهم مرتبطة مزايا ك حقوؽ.  

. زلاسبيا ادلسجلة غَت ادلمتازة احلصص قيمة كذا ك ادلعينة ادلوزعة األرباح مبلغ -
قائمة الدخل :الفرع الثاني

 تظهر الفًتة، خالؿ ادلؤسسة طرؼ من احملققة كالنواتج لألعباء جتميعية كثيقة عن عبارة ىي الدخل       قائمة
 من ؽلكنهم مبا ادلالية بالقوائم ادلهتمُت تزكيد إذل هتدؼ ك .خسارة أك ربح إما تكوف اليت للفًتة الصافية النتيجة
 عدـ درجة ك توقيت ك مبقدار التنبؤ على تساعدىم اليت ادلعلومات كذا ك للوحدة، االقتصادية الكفاءة معرفة

 .22ادلستقبل يف النقدية للتدفقات ادلصاحبة التأكد
 ادلرحبة، االستثمار فرص كجود أماكن على التعرؼ قصد ادلالية ادلعلومات ادلالية القوائم دلستخدمي توفر       ك
 ظل يف حتقيقها إذل أدت اليت العمليات ك األحداث ك مكوناهتا ك النتائج تلك مصادر عن الكشف بعد كذلك

 نقابات أيضا هتم كما ادلطلوبة، اخلدمات أك السلع تقدًن على ادلؤسسة قدرة للزبائن تبُت ك  السائدة الظركؼ
 فيما للحكومة بالنسبة أعليتها ننسى أف دكف األجور، حوؿ ادلفاكضات يف العماؿ
 .كاالقتصادية الضريبية السياسة إعداد ؼلص
 : يلي فيما الدخل قائمة تتضمنها اليت ادلعلومات على الطلب أعلية تتضح كعليو

 .االقتصادية الوحدة أداء ك إدارهتا كفاءة ك للمؤسسة اجليد التسيَت قياس- 
 للنشاط ادلستقبلية باالجتاىات التنبؤ- 
  الضريبة قياس أساس- 

 الدخل قائمة  هيكلة(أ

                                                           
. 33 ص 2009 سادل الدينورم ،قائمة التدفقات النقدية يف ظل أعتماد اجلزائر معايَت زلاسبة الدكلية،  مذكرة لنيل شهادة ماجسًت علـو تسيَت جامعة باتنة  22
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 جاء مثلما النتائج حسابات جدكؿ لتقدًن ظلوذجُت يقدـ ادلارل احملاسيب النظاـ     مشركع
 : (ias1)احملاسيب ادلعيار يف

 الوسيطة النتائج بتحديد تسمح اليت ك طبيعتها حسب األعباء حتليل بواسطة إما  
 الوظائف حسب النتائج حسابات جدكؿ بإعداد للمؤسسة احلرية ترؾ كإما  

 الدخل قائمة  عناصر(ب
 النواتج  

 زيادة أك مدخوالت شكل يف الفًتة، خالؿ االقتصادية ادلنافع زيادة ىي النواتج " :ادلفاىيمي اإلطار     حسب
، اطلفاض أك األصوؿ  مساعلات تقدًن عن الناجتة الزيادة باستثناء اخلاصة األمواؿ زيادة عنها يًتتب اليت اخلصـو
 ." 23اخلاصة األمواؿ إذل ادلساعلُت طرؼ من جديدة
 األعباء  

 اليت األصوؿ اطلفاض أك سلركجات شكل يف الفًتة خالؿ االقتصادية ادلنافع اطلفاض " بأهنا األعباء      تعرؼ
 .اخلاصة األمواؿ يف ادلساعلُت إذل التوزيعات باستثناء اخلاصة، األمواؿ نقص عنها يًتتب
 البيع، تكلفة مثل للمؤسسة العادية النشاطات عن الناشئة األعباء كذا ك اخلسائر أيضا يشمل األعباء تعريف
 . " االىتالكات ك األجور

 الدخل قائمة جدول في إظهارها يستوجب  معلومات(ج
 لكن ك النتائج، حسابات جدكؿ لتقدًن شكل أك تسلسل أم يبُت ال (IAS1)احملاسيب ادلعيار ادليزانية    مثل

 .24ػلتويها اليت العناصر قائمة يقدـ
 الوسيطة النتائج حتديد يسمح مبا طبيعتها، حسب األعباء حتليل  
 العادية األنشطة نواتج  
 ادلالية األعباء ك ادلالية النواتج  
 ادلستخدمُت أعباء  
 ادلماثلة ادلدفوعات ك الرسـو ك الضرائب  
 العينية باألصوؿ ادلرتبطة القيمة اطلفاض ك االىتالكات سلصصات  
 ادلادية غَت باألصوؿ ادلرتبطة القيمة اطلفاض ك االىتالكات سلصصات  
 العادية األنشطة نتائج  
 كاألعباء للنواتج العادية غَت العناصر  

                                                           
. 38 طارؽ عبد العاؿ محاد، التقارير ادلالية أسس االعداد ك العرض ك التحليل ،الدار جامعية االسكندرية ص  23

.  114 راضي خنفر، حتليل قوائم ادلالية ،دار ادلسَتة للنشر ك التوزيع ك الطباعة ص  24



 اإلفصاح المحاسبي و القوائم المالية................................................  الفصل األول   
 

 
29 

 التوزيع قبل للفًتة الصافية النتيجة  
 للسهم الصافية النتيجة األسهم، لشركات بالنسبة.  

 :ادللحق يف أك الدخل قائمة يف إما إظهارىا غلب أخرل معلومات
 احملاسيب ادلعيار حسب(IAS1) تقدًن عليها الوظائف غلب حسب األعباء تصنف اليت ادلؤسسات فاف 

  ادلستخدمُت مصركفات كذا ك سلصصات االىتالكات فيها مبا األعباء، ىذه طبيعة عن إضافية معلومات
 العادية النشاطات نواتج حتليل  
 للسهم  الصافية النتيجة ك ادلقًتح األرباح من األسهم نصيب مبلغ األسهم، لشركات بالنسبة. 
 أخذىا يتطلب  اليت التأثَت، أك الطبيعة أك احلجم ذات العادم، النشاط عن ادلتأتية األعباء ك النواتج 

 ) النتائج حساب يف نوعية ضمن تصنيفات تقدـ للفًتة، الوحدة مهارات شرح أجل من االعتبار بعُت
 (....لنشاط جزئي توقف عن ناجتة تكاليف للمخزكف، االستثنائي النقص اذليكلة، إعادة تكلفة :مثل
 بالنشاط ترتبط  اليت التعاقدات أك باألحداث ادلتعلقة األعباء ك النواتج عن تنشأ اليت االستثنائية النتيجة 

 (.غَت متوقعة ك الطبيعية الكوارث مثل ) استثنائية صفة ذلا ك العادم،
 تاريخ بُت ظهرت لو ك حىت الفًتة نفس خالؿ نشأت اليت النواتج ك األعباء االعتبار بعُت تأخذ النتيجة 

 اليت ك تاريخ اإلقفاؿ بعد تظهر اليت األحداث  كذلك.ادلالية القوائم إعداد تاريخ ك ادلالية السنة إقفاؿ
 معلومات تقدًن يف سيساىم ذلك يكوف دلا تعديالت تتطلب تاريخ اإلقفاؿ، يف حدثت حباالت ترتبط

. اإلقفاؿ تاريخ يف ادلوجودة اخلصـو أك جيد لألصوؿ بتقدير تسمح
. قائمة التدفقات النقدية و قائمة تغيرات األموال الخاصة:المطلب الثاني

قائمة التدفقات النقدية :الفرع األول

 النقدية تدفقات قائمة أهمية (أ
 (IAS7)ادلارل حسب معيار  احملاسيب النظاـ يف اإلجبارية ك جدا اذلامة القوائم من النقدية تدفقات       قائمة

 كل عن ادلالية القوائم دلستعملي مالئمة معلومات ، توفَت ىو منها كالغرض .ادلارل للتحليل األساسي احلجر فهي
 مقدار ك استخدمت فيما ك النقدية مصادر معرفة أم الفًتة، خالؿ للمؤسسة النقدية ادلدفوعات ك ادلتحصالت

 .25النقدية التدفقات صايف ك الدخل صايف بُت االختالؼ مصادر كحتديد الفًتة، خالؿ النقدية رصيد يف التغَت

                                                           
 .38ص –2009اإلسكندرية - دار النشر ادلكتب اجلامعي احلديث-لماليةائم القواتحليل كلمحاسبة ا-كمبدس عبازلمد  25
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 لسداد توفَتىا ؽلكن اليت ادلستقبلية النقدية بالتدفقات التنبؤ يف منفعة ذات النقدية التدفقات قائمة تعترب      ك
 األنشطة عن الناشئة اخلزينة تدفقات أف االختصاصيوف كيرل .للمساعلُت األرباح توزيع ك للدائنُت، الديوف

 أنشطتها من نقدية تدفقات توليد على ادلؤسسة قدرة على كمؤشر تعترب أهنا أساس على أعلية أكثر العمالتية
 كذلك ك الدائنُت اجتاه االلتزامات كتسديد احلالية، السيولة احتياجات دلقابلة تستخدـ أف ؽلكن كاليت الرئيسية،
 .ادلؤسسة نشاط توسيع يف التشغيل فائض من جزء استخداـ إمكانية

 أف حيث اإلنتاجية، الطاقة يف االطلفاض أك الزيادة مدل تبُت االستثمارم النشاط من النقدية التدفقات       أما
 .ادلساعلُت ك ادلستثمرين غللب شلا اغلابية إشارة ؽلثل االستثمارات يف الزيادة
 .للدائنُت السداد عملية ك كالدائنُت ادلستثمرين من التمويل على احلصوؿ مصادر فيبُت التمويلي النشاط     أما
 تستعمل ك ادلؤسسة هبا تسَت اليت الطريقة معرفة من ادلالية القوائم مستعملي النقدية تدفقات قائمة دتكن      ك
 .للنقدية ادلعادلة العناصر ك نقديتها

 النقدية فيها مبا ادلارل ىيكلها ك للمؤسسة، الصافية األصوؿ بتقييم للمستعملُت تسمح النقدية التدفقات    فقائمة
 .الوفاء على قدرهتا ك

 النقدية تدفقات أنواع . (ب
  :26ىي ك سلتلفة أنشطة ثالثة يف تتمثل اخلزينة تدفقات طبيعة فاف (IAS7)حسب معيار 

 صايف حتديد يف تدخل ك  ادلؤسسة لنواتج ادلنشئة األساسية األنشطة يف تتمثل ك :التشغيلية األنشطة 
 ك العاملُت ك كللموردين للمصركفات كذلك تسديد الفوائد، ك الزبائن من ادلتحصالت مثل الدخل،

 .الفوائد سداد
 ضمن احملتواة غَت  األخرل التوظيفات كذا ك األصوؿ بيع ك باقتناء اخلاصة ىي :االستثمارية األنشطة 

 .عنها التنازؿ ك االستثمارات حتصيلها كاقتناء ك للغَت القركض تقدًن مثل للخزينة ادلعادلة العناصر
 حيث من اخلاصة األمواؿ مكونات يف تغَتات عنها يًتتب اليت األنشطة ىي ك :التمويلية األنشطة 

 ؼلص فيما الوحدة مديونية ككذا بالعوائد، إمدادىم ادلساعلُت ك أك ادلالؾ من جديد رأمساؿ على احلصوؿ
سدادىا  ك من الدائنُت القركض على احلصوؿ

 خاصة  حاالت(ج
 يف تدفقات دتثل  ال الصرؼ أسعار تغيَت عن الناجتة اخلفية اخلسائر ك األرباح :الصرف تغيرات تأثير 

 الناجتة أك هبا، احملتفظ للنقدية العناصر ادلعادلة أك النقدية على الصرؼ أسعار تغَتات تأثَت لكن اخلزينة،
 ادلعادلة العناصر ك النقدية بتقريب تسمح بطريقة تدفقات النقدية جدكؿ يف يظهر األجنبية العملة عن

.  إغالؽ الفًتة ك فتح عند للنقدية
                                                           

 .39 خالد كىيب الراكم،دار ادلسَتة للنشر ك التوزيع ك الطباعة ص 26
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 عن ناجتة كأهنا  النقدية تدفقات قائمة ضمن منفصلة العناصر ىذه تسجل :عادية غير عناصر 
  .دتويلية أك استثمارية تشغيلية، نشاطات

 ضمن عاديا ترتب ادلستلمة األرباح حصص ك الفوائد ك ادلدفوعة الفوائد :للدفع أرباح حصص و فوائد 
 اخلزينة يف التدفقات ىذه لًتتيب أم اتفاؽ يوجد ال لكن مالية، جلنة طرؼ من التشغيلية اخلزينة تدفقات

 .للنشاط األخرل الفركع ك ادلؤسسات لدل
 ترتب باالستغالؿ كبالتارل ارتباط ذلا األرباح على بالضرائب ادلرتبطة التدفقات :األرباح على الضرائب 

 .التشغيلية اخلزينة تدفقات ضمن
 

 النقدية  التدفقات قائمة إعداد (د
 ك احلالية، الدخل قائمة ك ادلقارنة ادليزانيات من تستقى النقدية التدفقات قائمة إلعداد الالزمة         ادلعلومات

 :التالية اخلطوات مستخدمُت.ادلنتقاة الصفقات ببعض اخلاصة البيانات كذلك
 العمليات من ادلتولدة النقدية حتديد  
 كالتمويلية االستثمارية األنشطة يف ادلستخدمة أك العمليات من ادلتولدة النقدية حتديد  
 الفًتة خالؿ النقدية يف (التخفيض أك الزيادة) التغَت حتديد  
 الفًتة هناية ك بداية يف النقدية أرصدة مع النقدية يف التغَت تسوية  

قائمة تغيرات األموال الخاصة :الفرع الثاني
 فقرة ias1)بينما ادلعيار .اخلاصة األمواؿ تطور يبُت جدكؿ ادللحق ضمن تقدـ كانت ادلؤسسات        معظم

 كل على ادلنجزة التغَتات حتليل خالذلا من يتم ادلالية، القوائم ضمن مستقلة كحدة الوثيقة ىذه من جعل( 86
  .الفًتة خالؿ اخلاصة لألمواؿ ادلكونة العناصر

 :بػ 27باحلركات ادلرتبطة ادلتعلقة ك إدراجها الواجب ادلعلومات تقدـ اخلاصة األمواؿ تغَتات قائمة
 .الفًتة الصافية النتيجة- 
 .اخلاصة األمواؿ ضمن ادلسجلة اخلسائر ك األرباح األعباء، ك النواتج عناصر كل- 
 .اخلاصة األمواؿ من عنصر كل على األخطاء تصحيح ك الطرؽ تغَتات تأثَت- 
 .السابقة العناصر رلموع تناسب اليت ك للفًتة اإلمجالية النتيجة- 
 اخلاصة األمواؿ نقصاف ك بزيادة اخلاصة العمليات- 
  .الفًتة خالؿ ادلقررة ادلخصصات ك النتيجة توزيع- 

                                                           
 متطلبات " اجلزائرية االقتصادية كادلؤسسة الدكلية احملاسبة الوطٍت حوؿ ادللتقى ،الدكلية احملاسبة دلعايَت كفقا ادلالية القوائم عرض بعنواف، مداخلة إلياس،  فضارل 27

. كالتطبيق التوافق
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 الخاصة األموال بتغيرات المتعلقة المعلومات من األساسية األهداف(أ
 الفًتة خالؿ ادلؤسسة أنشطة عن الناجتة النتائج رلموع حتديد.  
 النتيجة ىذه عامة بصفة يبُت كالذم اإلغالؽ تارؼلي بُت اخلاصة األمواؿ تغَت.  
 ىي ك ادلساعلُت مع التعاقدات يف ادلتمثلة ك بالنتيجة، ادلرتبطة غَت اخلاصة األمواؿ تغَتات: 

 :احملرر االجتماعي ادلاؿ رأس تغيَتات -
 السهم إصدار عن ادلتتارل النقدم الرأمساؿ زيادة  
 ألسهم االلتزامات حتويل  

 ادلساعلات ك اإلدماج اإلصدار، عالكات -
 االلتزامات حتويل عن أك النقدم، ادلاؿ رأس زيادة عن الناجتة اإلصدار عالكات. 
 ادلعيار(32 ادلعيارIAS37  الفقرة) إنقاصها اخلاصة، غلب باألمواؿ اخلاصة التعاقد تكاليف باف يبُت 

 بدكف تفاديها باإلمكاف كاف إذا ك بالتعاقد مرتبطة مباشرة ادلصركفات ىذه كانت إذا اخلاصة األمواؿ من
 .اخلاصة األمواؿ على حتمل التعاقد تكاليف بينما اإلصدار، لعالكة ادلصركفات حتمل ىذه .التعاقد ىذا

ملحق القوائم المالية :المطلب الثالث

 ادلستعملة التقييم معايَت بفهم يسمح فهو داللة، ذات أساسية معلومات على ػلتوم ادلالية القوائم       ملحق
 ك ادلالية، القوائم قراءة ك لفهم الضركرية ادلستعملة النوعية احملاسبية الطرائق كذا ك ادلالية، القوائم إعداد اجل من

 28.السابقة الفًتات مع ادلقارنة إجراء من دتكن منظمة بطريقة يقدـ
محتوى ملحق :الفرع األول

 :29ػلتوم ادللحق على عدة عناصر أعلها

 ك للمعايَت، مطابقتها مدل ) ادلالية القوائم حتضَت ك احملاسبة دلسك ادلعتمدة احملاسبية الطرؽ ك القواعد 
 (كيربر يشرح أف غلب نقص أم
 تغَتات جدكؿ ك اخلزينة، تدفقات جدكؿ الدخل، قائمة ادليزانية، لفهم الضركرية اإلضافية ادلعلومات 

 .اخلاصة األمواؿ
 كل ك .فركعها ك األـ ادلؤسسات ادلختلطة، ادلؤسسات الشراكة، حالة يف الوحدات ختص اليت ادلعلومات 

 ....التعاقد قيمة ك حجم التعاقد، العالقات،أنواع طبيعة :مسَتيها أك الوحدات مع دتت اليت التعاقدات
                                                           

. 168 أمُت السيد أمحد لطفي ، إعداد ك عرض القوائم ادلالية،  مرجع سبق ذكره ص 28

. 94مؤسسة الوراؽ للنشر ك التوزيع، صاألردف ، كليد ناجي احليارل، احملاسبة ادلالية،  29
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 الصادقة الصورة على للحصوؿ كذلك اخلاصة العمليات ببعض ادلتعلقة أك العامة الصبغة ذات ادلعلومات. 
 :ادللحق يف إظهارىا الواجب ادلعلومات بتحديد يسمحاف أساسياف عامالف يوجد

 ادلعلومة مالئمة عنصر *
  النسبية هتامأىم *

 ؼلص فيما القوائم مستعملي أحكاـ على تؤثر داللة، ذات معلومات على فقط ػلتوم أف غلب فادللحق كعليو
 .ادلؤسسة نتيجة ك ادلالية الوضعية ادلالية، الذمة

 اإلغالق لتاريخ الالحقة األحداث و الطرائق تغيير:الفرع الثاني
 ادلعيار حسب :األخطاء و الطرائق تغيير((IAS08 التقدًن طريقة يف التغيَت حالة يف  فانو  

 جيد تقدًن إذل تؤدم التغَتات اليت أك جديد، معيار لظهور ) الطرائق تغيَت نتيجة ادلالية، القوائم يف الًتتيب ك
 التطبيق عن النامجة) أخطاء حدكث أك ( للوحدة ادلارل األداء ك الوضعية يف تؤثر اليت األحداث أك للتعاقدات

 أعلية، ذات ادلعلومة فيها تكوف حالة كل يف ك ،(اخلاطئة  احلسابات أك النسياف أك احملاسبية، للقواعد اخلاطئ
 التصحيحات ك كالتعديالت اخلطأ، طبيعة ك الطريقة يف التغيَت ىذا أسباب عن ادللحق يف شرح ذلا يقدـ أف البد
 ك ادلعلومة على احلصوؿ دتكن بطريقة احلالية، الفًتة يف حصلت اليت كذالك ك السابقة الفًتات خالؿ أصلزت اليت

 . النتيجة على ذلك تأثَت ك لذلك ادلربرات تقدًن من البد االىتالؾ، حساب طريقة تغيَت مثل .مقارنتها
 حالة يف  تغَت ال اإلقفاؿ تاريخ بعد الناجتة األحداث كانت إذا :اإلقفال لتاريخ الالحقة األحداث 

 .تسوية قيود جترل ال لإلقفاؿ السابقة للفًتة اخلصـو ك األصوؿ
 القوائم دلستخدمي القرارات على تأثَت نسياهنا لعملية يكوف ك أعلية لألحداث يكوف دلا العكسية احلالة      يف
 .ادلارل التأثَت تقدير ك احلدث نوع حيث من ادللحق يف ذلا التطرؽ من بد فال ادلالية،

  :كعلا الالحقة األحداث من نوعُت ىناؾIAS 10 ))ادلعيار حسب ك
 التقديرات على تؤثر ك ادليزانية تاريخ يف كقعت اليت بالظركؼ يتصل فيما إضافية أدلة تولد اليت األحداث 

 إفالس نتيجة احملققة اخلسارة مثل ادلالية، للقوائم إجراء تسويات يستوجب شلا ادلالية، القوائم إعداد عند
 للقوائم ادلالية تسوية إجراء يتطلب الذم األمر ادليزانية، إلعداد الحق تاريخ يف يف حتصيلو مشكوؾ زبوف
 .إصدارىا قبل
 ذلك بعد حدثت لكن ك ادليزانية،  تاريخ يف موجودة تكن دل بظركؼ يتعلق فيما أدلة توفر اليت األحداث 

 تاريخ الحق يف حتصيلو يف مشكوؾ لزبوف احملققة مثل اخلسارة ادلالية، للقوائم تسوية جترل ال ىنا التاريخ،
 ال الذم األمر ادليزانية، تاريخ إعداد يف كقعت اليت الظركؼ على إثبات ذلا يكن كدل ادليزانية، إلعداد
 .مقبوال يكوف عنو اإلفصاح إصدارىا، لكن قبل ادلالية للقوائم تسوية إجراء يتطلب
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 :خالصــــــــــــــة الفصـــــل 

       
 فالربغم احلارل، العصر يف ادلواضيع أىم إحدل أصبح اإلفصاح أف لنا يتبُت الفصل ذلذا دراستنا خالؿ       من

 أك أنفسهم (ادلؤسسات)ادلنشآت  ألصحاب سواء بالنسبة أعليتو ينفي ال ىذا أف إال منها يعاين اليت ادلعوقات من
 .معهم ادلتعاملة األطراؼ

لشفافية على  ء اضفا، كإدلاليةائم ادلعلومايت للقول احملتودة ايازذل دم إلية يؤكلداحملاسبة افق معايَت ح ك   فاإلفصا
ت من معلومادارة إلل البعض ما لد، يةرختياإجبارية أك ابطريقة ف إلعالاعلى م فهو ينطو، حملاسبيةت ادلعلوماا
.  تدلعلومااذل مثل ىذه ؿ إللوصوكدة حملدالسلطة ، ذات اجيةرخلااؼ اية نافعة لألطردقتصااصفة ت ذات بياناك

 اإلطار ضمن كادلبادئ كاالعتبارات ادلفاىيم من رلموعة حتكمها ادلالية القوائم إعداد أف إذل التوصل       ك ؽلكن
 مع اتساقها كضماف العملي، الواقع على التطبيق الواجبة احملاسبة مبادئ حتديد على يساعد الذم ادلفاىيمي

 كسوء االضلياز سلاطر تشوبو الذم العملي، التطبيق يف اجلدلية اخلالفات من احلد يف يسهم شلا البعض بعضها
 .دلستخدميها ادلالية القوائم ضمن ادلعلومات تلك توصيل خالؿ من كالغموض الدقة كعدـ الفهم

 اليت تلك القوائم ادلالية من البدائل بُت من االختيار يف احملاسبُت ادلفاىيمي اإلطار ىذا يساعد أف     كغلب
 .القرارات اختاذ يف مفيدة تكوف معلومات تقدًن كبالتارل احلقيقية ادلؤسسة كضعية تعكس
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 :تمهيد
 

االقتصادية  الوحدات عدد زيادة إذل العصر ىذا صاحب الذم كالتكنولوجي العلمي التطور أدل       لقد
عن  الناجتة تعق إذل باإلضافة أىدافها، حتقيق يف عاتقها على ادللقاة ادلسؤكليات كزيادة كتعقدىا، اإلدارية ادلشاكل

ظهرت  كبالتارل هتددىا اليت اخلطر فجوة توسع إمكانية من زاد ما كىو أعماذلا، حجم كزيادة نشاطاهتا تنوع
  .ذلك كل على الكافية الرقابة لتوفَت احلاجة

 أنوضع حيث منها كاحلد ادلخاطر مواجهة يف ادلؤسسة تتخذىا اليت اإلجراءات أىم أحد الداخلية الرقابة تعترب    
 اليت ادلخاطر من محاية يشكل كاإلدارة األفراد قبل من تطبيقو كيتم كالفعالية بالكفاءة ديتاز داخلية رقابة نظاـ

الذم  األساس حجر يعترب ادلؤسسة يف ادلستعمل الداخلية الرقابة نظاـ كتقييم دراسة أف فيو الشك كشلا تواجهها،
 حجم من ادلراجع قلل كلما كفعاال سليما النظاـ ىذا كاف فكلما ادلراجعة، لربنامج إعداده عند ادلراجع منو ينطلق
حجم  توسيع إذل ادلراجع اضطر ضعيفا كاف ككلما لإلثبات، كالقرائن األدلة على للحصوؿ للدارسة اخلاضعة العينة
 .ذلك يف العينة
 يف األساسية ادلرحلة يعترب كىو عملو، يف ادلراجع عليها يعتمد خطوة أكؿ كونو الداخلية الرقابة نظاـ إف-    

 الدفاتر، يف ادلوجودة البيانات كسالمة صحة على ذلك دؿ كلما كقويا سليما النظاـ كاف فكلما عملية ادلراجعة،
 إذل مث مقوماهتا ككذا كمكوناهتا الداخلية الرقابة ماىية إذل فيهم نتعرض مباحث ثالث لو خصصنا ذلك ألجل

 :يلي كما كتقييمها، دراستها
. الداخلية الرقابة نظاـ ماىية: ادلبحث األكؿ
. كمقوماهتا الداخلية الرقابة نظاـ مكونات: ادلبحث الثاين

.  تقييم نظاـ الرقابة الداخلية ك تقييم ادلخاطر عند إعداد القوائم ادلالية:ادلبحث الثالث
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 الرقابة الداخلية: الفصل الثاني
الداخلية  الرقابة نظاـ  ماىية:المبحث األول 

 الرقابة نظاـ بأف يعتقدكف الناس من الكثَت ىناؾ األنظمة، كغَته من نظاـ الداخلية ىو الرقابة نظاـ
 من جزء إال ىو ما الغرض ىذا أف احلقيقة يف كلكن فقط، ادلوظفُت قبل من الغش منع ألجل كضع الداخلية
ك  أنواع ك أدكات النظاـ ذلذا كما الداخلية الرقابة لنظاـ يف تعار عدة أعطيت لذالك ك الداخلية الرقابة أغراض

 .كذلك لو أىدافو 
الداخلية  الرقابة نظام تعريف: المطلب األول 

 :أمهها فمن الداخلية الرقابة نظاـ تناكلت اليت التعاريف تعددت  
ىي ختطيط التنظيم اإلدارم للمشركع ك ما يرتبط بو من كسائل أك مقاييس تستخدـ داخل :التعريف األول 

ادلشركع للمحافظة على األصوؿ ، اختيار دقة البيانات احملاسبية ك مدل االعتماد عليها ك تنمية الكفاية اإلنتاجية 
 . 1ك تشجيع السَت للسياسات اإلدارية يف طريقها ادلرسـو

 من للتأكد ك موجوداهتا أصوذلا حلماية ادلؤسسة تستخدمها اليت ك اإلجراءات الوسائل كل  ىي:التعريف الثاني 
  .2الفعالية ك حتقيق ادلؤسسة يف اإلنتاجية الكفاءة ك رفع ك اإلحصائية احملاسبية البيانات ك دقة صحة

 كسائل من بو يرتبط ما ك كل بادلشركع اإلدارم التنظيم تشمل ختطيط الداخلية الرقابة: التعريف الثالث 
 االعتماد ك درجة بو احملاسبية البيانات دقة ك اختبار أصولو على للمحافظة ادلشركع داخل ـتستخد كإجراءات

  .3ادلرسومة اإلدارية السياسات تنفيذ كتشجيع أعمالو، يف الكفاية ك تنمية عليها
ىي نشاط مستقل ك موضوعي يهدؼ إذل  إعطاء ضمانات للمنظمة حوؿ درجة حتكمها يف : التعريف الرابع 

 . 4العمليات اليت تقـو هبا، مع تقدًن نصائح للتحسُت ك ادلسامهة يف خلق القيمة ادلضافة
نظاـ الرقابة الداخلية ، ىو تلك  : 1984تعريف ادلعهد الكندم للمحاسبُت ادلعتمدين : التعريف الخامس 

اخلطة التنظيمية ك الطرؽ ك ادلقاييس ادلعتمدة داخل ادلؤسسة من أجل محاية األصوؿ ك ضماف الدقة ك صدؽ 
 .5البيانات احملاسبية ك التسيَتية ، ك مدل مطابقتها مع تعليمات اإلدارة ك حتسُت األداء 

 كىي ادلؤسسة، موظفي بُت مراحل إذل كتقسيمو للعمل جتزئة إال ىي ما الداخلية الرقابة: التعريف السادس 
 من التثبت لغرض أخرل كسائل كبواسطة آخر موظف بواسطة موظف كل عمل مراجعة هبا تسَت تنظيمية كسيلة

                                                           
1

محمد التهامً طواهر ، مسعود صدٌقً ، المراجعة و تطبٌق الحسابات اإلطار النظري و الممارسة التطبٌقٌة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،  

 84-83 ، ص 2005الجزائر ، 
2

 123 ، ص 2006 ، 1 الوراؽ ، عماف ، طمؤسسة كالتطبيق، النظرية بتُت  الداخلي التدقيق :الوردات اهلل عبد خلف 

3
  .26 ، ص 2011 ، 1أصوؿ ادلراجعة ، مؤسسة زمـز األردف ، ط :ىيبةق أبو لزند طلبة حامد 

4
 Élisabeth Bertin, Audit interne, « Enjeux et pratiques à l’international », Edition d’organisation, Paris, 2007, p 

21.  
 
5
 R . bi rien . J senical : control interne et vérification ; édition reportaient Inc. . Canada . 1984 . p349 
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 عند اكتشافها كسرعة كالغش اخلطاء منع احتماؿ عليو يًتتب الذم األمر الدفاتر، يف كالقيود األرقاـ صحة
 6.احلدكث

 كغَتىم كاإلدارة، الشركة، إدارة رللس أعضاء قبل من تتأثر عملية " أهنا على الداخلية الرقابة: التعريف السابع
 :التالية اجملاالت يف أىداؼ لتحقيق بالنسبة معقوؿ تأكيد لتزكيد مصممة ادلستخدمُت، من
 .التشغيلية العمليات كفاعلية كفاءة- 
 .ادلارل اإلبالغ موثوقية- 
 7.ادلطبقة كالتشريعات بالقوانُت االلتزاـ- 

 البيانات كاختيار أصوؿ على للمحافظة تستخدـ كتنظيم ختطيط الداخلية الرقابة أف نستنتج ىنا كمن: االستنتاج 
 األداء، فعالية تقييم أجل من أساليب تعطي الداخلية الرقابة كما أف .عليها كاالعتماد معا الوثوؽ درجة كمدل
 استمرارية اجل من أدائهم كتدعيم العاملُت تشجيع كزيادة عليها االعتماد كمدل احملاسبية البيانات دقة من التأكد

 .ادلؤسسة
 الداخلية الرقابة أىداف :الثاني المطلب
 :يلي ما الداخلية للرقابة الرئيسية األىداؼ     من
 مدل بفحص الداخلي التدقيق قياـ خالؿ من كذلك :والممتلكات والموجودات األصول حماية 

 آلخر حُت كمن العملية ىذه من ككجزء اخلسائر أنواع كافة من كمحايتها األصوؿ على احملافظة كسائل
 يقـو اخلطة ىذه يف للمسامهة .كادلمتلكات ادلوجودات ىذه كجود صحة من التأكد ادلدققُت على جيب

 اجلرد أعماؿ يف كادلشاركة السنة أثناء كادلمتلكات ادلوجودات ذلذه اجلرد عمليات من بعدد ادلدققُت
 .8السنوم

 ك  النفقات ك يف اإلنتاج عوامل للمؤسسة، يف ادلتعددة األنشطة يف التحكم إف :المؤسسة في التحكم
 عليها ينبغي ادلؤسسة، إليو ترمي ما حتقيق بغية كضعت اليت السياسات سلتلف ك يف عوائدىا، تكاليف

 الوضعية تعكس مصداقية ذات معلومات على الوقوؼ  أجل من ، ك طرؽ إجراءاهتا أىدافها حتقيق
 التسيَت رقابة أنشأت لذا فيها التحكم ادلراد العناصر سلتلف على رقابة خلق على كادلساعدة ذلا، احلقيقية

 .ادلؤسسة يف

                                                           
. 28 ص ، 1954 ، القاىرة ،1 ج كعمال، علما ادلراجعة أسس الدجلاكم، عزيز 6
اقتصاد ( شعار حتت األردنية الزيتونة جلامعة اإلدارية كالعلـو االقتصاد لكلية اخلامس السنوم الدكرل العلمي ادلؤدتر أبوزر، اسحق عفاؼ دمهش، نعيم 7

". بديهيات نظاـ الرقابة"، مداخلة  )االقتصادية كالتنمية ادلعرفة
 11ص عماف، كالتوزيع، للنشر الوراؽ ، 2006، 1 ط كالتطبيق، النظرية بُت الداخلي التدقيق الوردات، اهلل عبد خلف 8
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 على االعتماد كدرجة دقة اختيار ينبغي للمعلومات جيدة نوعية ضماف بغية :المعلومات نوعية ضمان 
 9:التالية باخلصائص يتصف الذم احملاسبية ادلعلومات نظاـ عرب تتم احملاسبية، البيانات

 شلكن؛ كقت أقرب كيف ادلصدر من العمليات تسجيل*   
 هبا؛ ادلتعلقة البيانات من للتأكد اآلرل، الربنامج يف سجلت اليت العمليات خاؿ  إذ *

 ادلدقق؛ مراحل من مرحلة كل يف خصائصها ,صنفها حسب اليت البيانات تبويب *   
 احملاسبية؛ ادلعلومات تقدًن أجل من للمؤسسة الداخلية كالقواعد عليها ادلتفق احملاسبية ادلبادئ احًتاـ *  

. ذلا الطالبة راؼالألط على ادلعلومات توزيع* 
 ضماف من ديّكن ادلؤسسة كسائلو داخل بكل الداخلية الرقابة ـنظا اـإحك أف :بكفاءة العمل تشجيع

 التكاليف يف خالؿ التحكم من نشاطها يف فعالية كحتقيق ادلؤسسة، دلوارد كالكفء األمثل االستعماؿ
 يعطي بل فقط الضمانات بعض لإلدارة يعطي ال الداخلية الرقابة ـنظا أف غَت الدنيا، حدكدىا عند بتخفيضها

. ادلؤسسة مرد كدية يف حتسنا
 

أىداف الرقابة الداخلية   : 03الشكل رقم                             
 
 

 
 

 

  

 

 34 ص ، 2004 مصر، اجلامعية، الدار الداخلية ، ك ادلراجعة الرقابة :الصحن زلمد الفتاح عبد :ادلصدر    

 

 
                                                           

 . 56 ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ص 2012 ، 1الطبعة خالد أمُت عبد اهلل ، التدقيق ك الرقابة يف البنوؾ ، 9
 

 أهداف الرقابة الداخلية        

    اإللتزام   الكفاءة الدقة         الحماية
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 ك االلتزاـ الكفاءة الدقة، احلماية، يف باألساس تتمثل الداخلية أىداؼ الرقابة أف نرل للشكل بسيطة       بنظرة
 األخطاء ألف حدكثو، إمكانية يبعد ال كلكن أخطاء، حدكث يبعد احتماؿ الداخلية للرقابة زلكم نظاـ ككجود
 ك فعاؿ قوم نظاـ كجود أف عدـ إال الداخلية، الرقابة أنظمة يف التحكم من بالرغم احلدكث دائما شلكنة تكوف
 السهل من رلدية، رقابة كجود فبدكف الوحدة، بيانات يف ـاإلنتظا ك أكجو عدـ الغش احتماؿ حدكث إذل يؤدم

 يف التعارض عملية إحداث على تساعد للتحقيق، قابلة كثائق إنتاج الصعب من جيعل شلا األخطاء حدكث
 .الفحص موضع الوحدة يف ادلعتمد أك القائم، الداخلية الرقابة نظاـ كتقييم فحص ضركرة يقتضي كلذا ادلصاحل،

 :خصائص نظام الرقابة الداخلية :  ثانيا 
إف ىذه اخلصائص ىي األساسية اليت تساعد ادلراجع على تقييم الرقابة الداخلية حبيث يستطيع أف حيكم       

على سالمتها كبالتارل يتخذ قراره بتوسيع أك تضييق نطاؽ اختياراتو كغياب أم من ىذه اخلصائص تضع ادلراجع 
يف موضع شك من ناحية التنظيم الداخلي للمشركع كبالتارل حيتاج إذل البحث على أدلة إثبات إضافية 

 :10كاخلصائص األساسية ضلددىا يف النقاط التالية
خطة تنظيمية تكمل حسن سَت العمل كانتظامو كذلك بتقسيم العمل كحتديد االختصاصات كادلسؤكليات   -1

 .الوظيفية
 .أف يتم مباشرة حتديد االختصاصات كادلسؤكليات يف كضوح تاـ للقضاء على تداخل االختصاص كتضاربو- 2
 .كجود إجراءات تسجيلية مناسبة تتيح رقابة زلاسبية فعالة األصوؿ كااللتزامات كعلى الدخل كادلصركفات- 3
 .كجود ىيئة من العاملُت على مستول عاؿ من الكفاءة- 4

         ككل ىذه اخلصائص تؤدم إذل فعالية نظاـ الرقابة الداخلية
 

أنواع الرقابة الداخلية  :الثالثالمطلب 
 :11كاآليت  ك ىي الداخلية للرقابة أنواع ثالث ىناؾ    
 الرقابة المحاسبية  :أوال

    ك ىي رقابة مانعة يف طبيعتها، حيث أهنا رلموعة إجراءات ك مقاييس الرقابة ك األمن اليت ديكن أف حتوؿ دكف 
لقد عرفت جلنة معايَت التدقيق الرقابة . حدكث األخطاء يف البيانات ك األخطاء يف اإلجراءات احملاسبية ك اللوائح 

الداخلية احملاسبية بأهنا اخلطة التنظيمية ك ما يرتبط هبا من إجراءات ك أساليب هتدؼ إذل محاية األصوؿ ك التأكد 
. من دقة البيانات احملاسبية ادلستخدمة يف السجالت احملاسبية

                                                           
 .64 ، ص ذكره مرجع سابق  كالتطبيق، النظرية بُت الداخلي التدقيق الوردات، اهلل عبد خلف 10
 .14 ص ، 2003 مصر، اجلامعية، الدار اليدكم، النظاـ يف الداخلية احملاسبية الرقابة : القباين  علي ثناء 11
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 احملاسبية البيانات دقة اختيار إذل اذلادفة كاإلجراءات التنسيق سائلك  ك مجيع التنظيمية اخلطة يف    ك تتمثل
 على منها متعددة ك سائل النوع ىذا ك يضم عليها، االعتماد ك درجة ك احلسابات بالدفاتر ادلثبتة
 نظاـ إتباع الدكرية، ادلراجعة موازين إتباع ادلراقبة، حسابات استخداـ ادلزدكج، القيد نظاـ إتباع ادلثاؿ سبيل

 التدقيق نظاـ ك إتباع سليم مستندم نظاـ ك جود ،ادلسئوؿ ادلوظف من التسوية قيود ك اعتماد ادلصادقات
 .الداخلي

الرقابة اإلدارية  : ثانيا 
     تتضمن الرقابة اإلدارية السياسات ك اخلطط التنظيمية كالسجالت ك اليت تكوف متعلقة باختاذ القرارات ك 

ك هتدؼ ىذه األساليب إذل زيادة الكفاءة التشغيلية ك تنمية ركح االلتزاـ بتطبيق . ادلتعلقة بتنفيذ العمليات ادلالية
 .السياسات ك التعليمات ك اإلجراءات اإلدارية بادلنشأة

 :أمهها من كسائل عدة تطبيق من خالؿ اإلدارية الرقابة ك تتحقق  ىذه   
 ادلعيارية؛ كالتكاليف ادلوازنات، * 
 اإلحصائي؛ التحليل *
 ؛) كاحلركة الوقت دراسة (األعماؿ دراسة *
 اجلودة؛ على الرقابة *
 للمشركع؛ التنظيمي اذليكل ك خرائط التوضيحية، كاألشكاؿ البيانية الرسـو *
 العاملُت؛ تدريب برامج *
 ك الكفاءة؛ األداء تقارير *

 ك الدفاتر السجالت مع مباشر غَت بطريق ترتبط إمنا ك إجراءاهتا الوسائل ىذه مثل فأ بالذكر، جدير ىوك شلا     
 :كاآليت مها اإلدارية الرقابة بشأف اخلارجي ادلدقق دكر حتديد يف رئيسُت اجتاىُت لنا أكجد امم احملاسبية،

 إدارم ىدفها أف إذل استنادا اإلدارية الرقابة كإجراءات كسائل ك تقوًن فحص عن ادلدقق مسؤكلية عدـ  يرل -أ
 ىذه أف ظركؼ خاصة يف ادلدقق يثبت أف ذلك من كيستثٍت ادلراجعة، برنامج على تأثَتىا ـعد عن فضال بطبيعتو
 فقط ىنا ينبغي إذ أجلو من أعدت عما ادلالية القوائم تعبَت مدل على عالقة أك تأثَت ذلا اإلجراءات أك الوسائل

 .بادلشركع اإلدارية الرقابة نظاـ ًنكتقو فحص يف يتواىن أال
ك  ادلشركع خطط أف ذلك اإلدارية، الرقابة كإجراءات كسائل كتقوًن بفحص ادلدقق قياـ ضركرة يرل  -ب

 دراسة أف عن فضال ادلارل مركزه ك على ادلشركع نشاط نتائج على مباشراف انعكاساف آثارىا تنعكس سياساتو 
. 12 برنارلو يف خيتارىا اليت العينة حجم حتديد يف ك يسهم ادلدقق يهم إمنا اإلدارية الرقابة كإجراءات قواعد

 

                                                           
12

 .22 مرجع سبق ذكره ص .كماليد النظاـ يف الداخلية احملاسبية  الرقابة.القباين علي ثناء 
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 الضبط الداخلي : ثالثا 

 ك أف مستمرة بصفة ادلشركع لعمليات التلقائي الضبط إذل تؤدم اليت ك اإلجراءات الوسائل كافة بو يقصد       
 لذا  تلقائيا الوقت نفس يف لو ك مراقبا آخر فرد لعمل متمما بادلؤسسة األفراد أحد بو يقـو الذم العمل يكوف
 اكتشافو أك الغش أك األخطاء يف الوقوع ك تفادم ادلشركع  أمواؿ على ك احملافظة العمل سَت حسن يضمن

 .فعال كقع ما إذا مالئم كقت يف
 :13يلي ما من خالؿ عادة الداخلي الضبط    يتحقق

 العمل؛ تقسيم -
 بوضوح ؛ كادلسئوليات ك السلطات االختصاصات حتديد -
 األصوؿ عن على باحملافظة ادلتعلقة الواجبات فصل يتم كأف(  ادلختلفة الوظيفية ادلسؤكليات بُت الفصل -

 أكتعماؿ اس سوء أم من ادلؤسسة موجودات محاية ديكن  حبيث )السجالت يف بإثباهتا ختتص تلك اليت
 .ضياع

 احملاسبية الرقابة من كل ك إجراءات كسائل ك تقوًن فحص عن ادلدقق حوؿ مسؤكلية  خالؼىناؾكليس     
. ادلالية القوائم داللة على الشخصي حكمو ك على بو يقـو ما على مباشر بشكل تؤثر أهنا إذ الداخلي، كالضبط

 
ومقوماتها  الداخلية الرقابة نظام مكونات :الثانيالمبحث     

الداخلية  الرقابة نظام  مكونات:األولالمطلب 
 :14    يتكوف نظاـ الرقابة الداخلية من مخسة مكونات ىي

 :الرقابية البيئة :أوال
:  تشتمل البيئة الرقابية علي العوامل التالية

 :بيئيةعوامل - أ
 كلتحقيق فعالة رقابة بيئة ألم ضركرم كجودىا : )كادلتابعة باإلشراؼ ادلتعلقة الرقابة طرؽ( الداخلية  ادلراجعة - 

 يتفهم كلكي ادلنشأة، يف اإلدارية ادلستويات ألعلى تقريرىم رفع من الداخليُت ادلراجعُت يتمكن أف البد ادلوضوعية
 :يتفحص أف عليو كادلتابعة باإلشراؼ ادلتعلقة الرقابة طرؽ ادلراجع
 .ادلسؤكلية زلاسبة كنظاـ ادلستقبلية كالتقديرات كادلوازنات اخلطط تصميم يف ادلتبعة اإلجراءات 1- 

                                                           
 .49 مرجع سبق ذكره ص .اليدكم النظاـ يف الداخلية احملاسبية القباين الرقابة علي  ثناء13
 
 .207 ص ، 2004 مصر/اجلامعية الدار تطبيقي، فلسفي مدخل ادلراجعة كالفيومي ، زلمد كالصباف، الفتاح عبد  الصحن،14
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 .ادلخطط األداء مع الفعلي األداء دلقارنة ادلتبعة الطرؽ 2- 
 .ادلتوقع األداء عن لالضلرافات اإلدارة معاجلة 3- 
 التغَتات مع لتتمشى الرقابية كاإلجراءات احملاسيب النظاـ إلصالح اإلدارة تتبعها اليت كاإلجراءات السياسات 4- 

 .يةئاليب
 .الرقابة فعالية من يزيد كبالتارل األعماؿ نتائج عن للمساءلة ىامة قاعدة :التنظيمي اذليكل- 
 يف تساعد .كادلؤدترات االجتماعات التنظيمية، كاخلرائط ،)السياسات دليل( الدالئل كتيبات :االتصاؿ طرؽ- 

 .فعاؿ رقابة نظاـ إجياد
 تدعم أف ادلنشأة إلدارة البد فعالة رقابة ىناؾ تكوف لكي  :اإلدارة بواسطة ادلتبع كالفلسفي العلمي األسلوب- 

 كأف العمل، يف األخالقي للسلوؾ بدعمها كذلك اجلميع، لدل معلومان  دعمها جتعل كأف الداخلية الرقابة نظاـ
 .األداء كتقارير ادلوازنات كإعداد التخطيط نظم تستخدـ

 اإلدارة بُت الوسيط دكر لعب من دتكنها كاستقالليتها الداخلية الرقابة نظاـ مراقبة كاجباهتا من :ادلراجعة جلنة- 
 .كادلراجع

 بادلنشأة األفراد شؤكف إلدارة فعاؿ مركزم قسم كجود إف: )العاملُت(باألفراد ادلتعلقة كاإلجراءات السياسات - 
 السياسات كرسم التدريب طريق كعن ادلناسب ادلكاف يف ادلناسب الرجل كضع طريق عن الرقابة فعالية من يزيد

 .هبا كالتعريف
 .ادلصرفية لألنظمة النقد مؤسسة كفحص متابعة مثل الداخلية، الرقابة فعالية على  تؤثر :اخلارجية ادلؤثرات- 
 .ادلنشأة يف كالعاملوف األفراد هبا يتصف اليت األخالقية كالقيم األمانة- 
 الرقابة نظاـ مكونات أحد ادلالية التقارير ألغراض للمخاطر ادلنشأة إدارة تقدير يعترب :المخاطر تقدير- ب

 .الداخلية
 تنفيذىا، يتم اإلدارة تعليمات أف من التأكد يف تساعد اليت كاإلجراءات السياسات ىي : الرقابية  األنشطة-ج

 :يلي مبا تتعلق اليت كاإلجراءات السياسات ىي ادلراجعة بعملية ادلتعلقة الرقابية األنشطة كإف
 .ادلنشأة أداء فحص -

 .ادلعلومات معاجلة- 
. الفعلي الوجود على تعتمد اليت الرقابية اإلجراءات-  

 .ادلسؤكليات بُت الفصل - 
 .ادلراجعة بتخطيط ادلتعلقة الرقابية األنشطة فهم ادلراجع على كجيب    

 من احملاسيب النظاـ ذلك يف مبا ادلالية التقارير بأىداؼ ادلتعلق ادلعلومات نظاـ يتكوف : واالتصال المعلومات- د
 كاألحداث ادلنشأة عمليات عن كالتقرير كتلخيص كمعاجلة لتسجيل أنشأت اليت كالسجالت احملاسبية الطرؽ
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 لألدكار فهم توفَت االتصاؿ كيتضمن ادلالؾ، كحقوؽ كاخلصـو األصوؿ عن احملاسبة مبسؤكلية كاالحتفاظ كالظركؼ
 .التقارير على الداخلية بالرقابة ادلتعلقة الفردية كادلسؤكليات

اليت  الرئيسية كاإلجراءات بالسياسات كافية معرفة على ادلراجع حيصل أف جيب : الرقابية األنشطة  مراقبة-ه
 تصحيحية، إجراءات ألختاذ استخدامها، ككيفية ادلالية، بالتقارير ادلتعلقة األنشطة دلراقبة ادلنشأة تستخدمها

 استخداـ الرقابية األنشطة مراقبة تشمل كقد الوقت، مبركر الداخلية الرقابة أداء جودة تقوًن عملية ىي كادلراقبة
 .العمالء شكاكل مثل خارجية مصادر من معلومات
 :التالية األىداؼ لتحقيق ادلصممة األخرل كادلقاييس التنظيمية اخلطة بأهنا" الداخلية الرقابة تعريف مت    ككذلك

  االلتزاـ كتشجيع بكفاءة العمل تشجيع ، احملاسبية البيانات على االعتماد كدرجة دقة اختيار األصوؿ، محاية -
 .15"اإلدارية بالسياسات

 :الداخلية الرقابة نظام حدود-  2
 ادلعوقات كجود نتيجة ادلنشأة أىداؼ حتقيق ضماف على معقوالن  بل مطلقاَا  تأكيدان  يقدـ ال الداخلية الرقابة نظاـ
 : التالية
 التعليمات فهم إساءة. 
 التقدير يف اخلطأ. 
 الالمباالة. 
 الًتكيز عدـ. 
 التعب .
 التواطؤ. 
 للمراجع جيوز ال كأنو الرقابة، إجراءات من معينة ألنواع ختضع ال قد اإلدارة ألف كذلك اإلدارة جتاكزات 

كما  السجالت، كدقة اكتماؿ ضماف لعدـ ادلنشأة يف هبا ادلعموؿ النظم كقرائن أدلة على الكلي االعتماد
 ادلعموؿ الداخلية الرقابة إجراءات فعالية من يقلل شلا تتغَت قد الداخلية الرقابة موظفي كأمانة كفاءة أف
 .هبا
 
 
 
 
 

                                                           
 .101 مرجع سبق ذكره، ص  تطبيقي، فلسفي مدخل ادلراجعة كالصباف، الفتاح عبد  الصحن15
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يوضح مكونات نظام الرقابة الداخلية  : 04                          الشكل رقم 

 
 

  
 
 

 

 

 

 .ذكره سبق ما على استنادا الباحث إعداد من: المصدر                      

 

 الداخلية الرقابة نظام إجراءات: الثاني المطلب
: يلي  فيما ادلختلفة اإلجراءات ىذه كدتثل األساس مبثابة الداخلية الرقابة نظاـ إجراءات     تعترب

 وإدارية تنظيمية إجراءات 1-
 حتديد خالؿ من اإلدارم األداء ختص إجراءات فنجد ادلؤسسة، داخل النشاط كجوأ اإلجراءات ىذه ختص

 داخلها،توزيع شخص كل على الرقابة فرض يضمن مديرية شلا كل داخل العمل كاجبات تقسيم االختصاصات،
 أخرل كإجراءات إليو، ادلوكلة بادلسؤكليات التزامو كمدل مسؤكؿ لكل النشاط حدكد يتيح مبا ادلسؤكليات كحتديد
 ك استخراج  بإعدادىا قاـ الذم ادلوظف طرؼ من ادلستندات على التوقيع كعملية التطبيقي اجلانب ختص

 كفرض العمل،  سَتحسن مع يتعارض ال شلا ادلوظفُت بُت ادلنقالت حلة كإجراء صور كعدة أصل من ادلستندات
 يتمكن ألم ال حبيث معينة، عملية إلعداد إثباهتا كالواجب اخلطوط كضبط العاملُت النتقاء معينة إجراءات

 :التالية  النقاط خالؿ من اإلجراءات ىذه إذل كسنتطرؽ ادلسئوؿ الشخص مبوافقة إال الشخصي موظف التصرؼ
 

 مكونات نظام الرقابة الداخلية      

     عوامل

      بيئية

       تقدير 

     المخاطر

  األنشطة  

    الرقابية

   المعلومات و

    اإلتصال

 مراقبة األنشطة 

       الرقابية
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 من مديرية كل اختصاصات حتديد جيب ذلا التنظيمي اذليكل على الوقوؼ عند :االختصاصات تحديد 1-1
 مديرية كل كداخل اختصاصها ذلا مديرية فكل االختصاصات، بُت بالتضارب يسمح ال مبا ادلوجودة ادلديريات

 اذليكل من نقطة آخر غاية كإذل ادلصاحل كداخل الدكائر داخل ختصصها اليت االختصاصات جتزئة ىذه ديكن
 .التنظيمي

 
 مبنعو تضارهبا ادلؤسسة داخل االختصاصات حتديد يدعم للعمل ادلالئم التقسيم إف :العمل تقييم 2-1 

 التقسيم ىذا كوف كالتالعب، السرقة األخطاء، كقوع احتماالت من كبَتة بدرجة أنو يقلل أك تداخلها، كما
 :التالية االعتبارات على يقـو للعمل ادلالئم

 دينع أف شأنو من احملاسيب كالتسجيل األداء كظيفيت ينب الفصل إف :تحليلو وسلطة العمل أداء بين الفصل* 
 .ادلعاجلة بعد صادقة ادلعلومات على صلنح بالتارل احملاسبية، البيانات تسجيل يف التالعب

 معُت، موظف اختصاصات ضمن يكوف باألصل االحتفاظ :وتسجيلو باألصل االحتفاظ سلطة بين الفصل* 
 .آخر موظف اختصاصات ضمن يدخل األصل هبذا ادلتعلقة العمليات كجتعل

 كقوع احتماالت من تقلل حيث :عليو الحصول تقرب وسلطة باألصل االحتفاظ سلطة بين الفصل* 
 .الشخصية ادلصلحة ذات االتفاقيات كمن التالعب

 هنايتها، إذل بدايتها من معينة بعملية بالقياـ كاحد شخص انفراد عدـ من انطالقا :المحاسبي العمل تقيم* 
 بالعملية يقـو أخر موظف معُت أك موظف عمل مبراقبة التقسيم خيلقها ىذا داخلية رقابة بإعطاء يسمح فإنو

 .كالتزكير كالتالعب األخطاء فرص من التقليل التقسيم ىذا يستطع لذلك بعده،
 .اخلطأ ك اإلمهاؿ تبعية حتديد من ديكن إذ للموظفُت ادلسؤكليات حتديد يف الوضوح على اإلجراء ىذا يقـو*  

 أحسن على كتنفيذىا ادلعلومة فهم من دتكن التعليمات يف الوضوح ك الصراحة: صريحة  تعليمات إعطاء *  
 .اجتاىها مسؤكلية حتديد بغية أعدىا اليت ادلستندات على بالتوقيع ادلوظف يقـو بأف صحيحة تعليمة كإعطاء كجو
 أساس لعل كمبنية مدركسة تكوف أف العاملُت البد بُت ادلنقالت حركة إف: العاملُت بُت ادلنقالت كةرح إجراء*  

 إذل مصلحة أك احملاسبة مصلحة إذل ادلالية مصلحة من موظف كتغَت للعمل، احلسن السَت مع تتعارض كال علمي
 . 16البيع
 لنظاـ الداعمة ادلقومات أىم بُت من السليم احملاسيب ادلعلومات نظاـ يعترب :احملاسيب العمل ختص إجراءات 2-
ك لذلك بات من الواضح كضع إجراءات معينة دتكن من إحكاـ رقابة دائمة على العمل . الفعاؿ الداخلية الرقابة

  :17احملاسيب من خالؿ ما يلي
                                                           

 .106 . 105 ص ص ذكره، سبق مرجع  احلسابات كتدقيق صديقي، ادلراجعة سود طواىر، التهامي زلمد 16
  

 .122 – 116 ص ص السابق، نفس ادلرجع ، احلسابات كتدقيق صديقي، ادلراجعة سود طواىر، التهامي زلمد 17
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.  بغية تفادم تراكم ادلستندات ك ضياعهاللعمليات الفورم التسجيل- 
. ك السَت احلسن خلطواهتا التأكد من صحة ادلستندات - 
. الدكرية ادلطابقات إجراءات- 
 .عملو  مراقبة يف موظف إشراؾ عدـ- 
  : يلي فيما اإلجراءات دتثل ىذه :عامة إجراءات- 3

 ادلؤسسة  شلتلكات على التأمُت -
 األمانة خيانة ضدا التأمُت -
 مزدكجة رقابة اعتماد -
 اآلرل اإلعالـ إدخاؿ -

 
طرق فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية  : المطلب الثالث

   تعترب الرقابة الداخلية نقطة االنطالؽ اليت عندىا يبدأ ادلدقق عملو، كعلى ضوء ما يسفر عنو فحصو ألنظمتها 
 .ادلختلفة يقـو برسم برنامج التدقيق ادلناسب مع حتديد كمية االختبارات الالزمة كحجم العينات ادلناسب

كال يقتصر فحص كتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ألم مشركع على تلك األنظمة كما كضعتها اإلدارة يف كراريس    
 .أك كتيبات أك منشورات، بل يتعداىا إذل دراستها كما ىي منفذة

  : كمن الوسائل اليت يستخدمها ادلدققُت للتعرؼ على النظاـ ادلطبق يف ادلشركع كتقييم مدل كفايتو ما يلي   
  (قوائم االستقصاء )االستبياف   -1

     يقـو مراقب احلسابات باالستفسار من ادلوظفُت العاملُت يف ادلستويات الوظيفية ادلختلفػػػػة يف ادلنشأة عما 
إذا كانت الضوابط اليت االعتماد عليها قائمة خالؿ الفًتة كذلك عن طريق رلموعة أسئلة مكتوبة يتم اإلجابة 

اليت تشَت إذل مواطن ضعفػػػو ، كبذلك  (ال  )كاليت تشػػَت إذل مواطن قوة النظػػػاـ ككلمة  (نعم  )عليهػػػا بكلمة 
 يسػػهل على مراقب احلسابات اكتشاؼ نقاط الضعف من خالؿ اإلجابات

 مادللخص التذكَت -2
ما يستخدمو " ك ىو بياف عاـ بالطرؽ كالوسػػػػائل اليت توفر الشركط كالعناصر ادلثالية لنظػػػػاـ الرقابة الداخليػػػػػة كغالبا

  .مراقب احلسابات يف ادلنشأة الصغَتة
 

  التقرير الوصفي -3
يشرح فيو اإلجراءات ادلتبعة بالنسبة لكل عملية كبياف رأيو "   مبوجبو يقـو مراقب احلسابات بإعداد تقريرا مفصال

 . "أك كليا"  كحتديد الثغرات كنقاط الضعف جزئياكالئمتهاعن مدل دقتها 
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 خرائط االنسياب  -4
   إف استخداـ ىذه اخلرائط يساعد يف فهم تسلسل العالقات بُت أكجو النشاط ادلختلفة كما يتعلق هبا من 

مستندات كيستطيع مراقب احلسابات من خالؿ تتبعو دلراحل ادلعاملة كإعداد ادلستندات أف يفهم نظاـ الرقابة 
  . الداخلية بشكل جيد كيستطيع أف حيدد أكجو الضعف كمواطن القوة من خالؿ ذلك

 
  فحص النظاـ احملاسيب -5

   كيتم ذلك من خالؿ حصوؿ مراقب احلسابات على قائمة بالسجالت احملاسبية كأمساء ادلسئولُت عن إنشائها 
 18الخ.... كعهدهتا كتدقيقها كقائمة أخرل بطبيعة ادلستندات كالدكرة ادلستندة

 
  وسائل فحص و تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة:05شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ذكره سبق ما على استنادا الباحث إعداد من: المصدر

 
 
 

 
                                                           

18
  . 176،ص2000الناحٌة النظرٌة ، الطبعة األولى ، عمان ، دار وائل للنشر و الطباعة ،. خالد أمٌن عبد هللا، علم تدقٌق الحسابات  

 وسائل فحص و تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة

الملخص    االستبٌان

 التذكٌري

التقرٌر    

 الوصفً

خرائط    

 االنسٌاب

فحص النظام                               

 المحاسبً
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 تقييم نظاـ الرقابة الداخلية :الثالثالمبحث   

 منظمة مؤسسة أم ففي ادلؤسسة، يف ادلطبقة الرقابية، كاإلجراءات الوسائل فاعلية قياس أداة ادلراجعة    تعترب
 اجليد التنفيذم العمل أداء من التأكد أجل من رقابية، كإجراءات كسائل على تتوافر أف بد ال جيدا، تنظيما

 الختبار مدخلُت يوجد إنو القوؿ نستطيع ىنا كمن .كفاعليتو الداخلية الرقابة نظاـ من التأكد أم كالصحيح،
 مدل حتديد يف للمراجع الشخصي احلكم على يعتمد شخصي األكؿ ادلدخل .الداخلية الرقابة نظاـ فاعلية

 .إليها ادلتوصل للنتائج الالحق التقييم كإجراء الفحص،
 كإجراء االختيارية ادلراجعة إجراءات حتديد بصدد اإلحصائية، األدكات على يعتمد إحصائي مدخل كالثاين

 .االختبارات
 الداخلية الرقابة نظام مقومات :األول المطلب

 احملاسبية، الرقابة لنظاـ يسمح أف شانو من احملاسيب، النموذج على يعتمد الداخلية، للمراقبة أقول نظاـ كجود إف
 ادلؤسسة ديكن أخرل جهة كمن جهة، من احلقيقية ادلؤسسة كضعية عن كمعربة مصداقية ذات معلومات توليد من
 نظاـ منو، ادلتوخاة األىداؼ حتقيق النظاـ ىذا يستطيع كبالتارل ذلا، العامة اخلطة يف ادلرسومة أىدافها حتقيق من

 من كضع اليت األىداؼ حتقيق يستطيع خالذلا من كاليت كالركائز ادلقومات من رلموعة على يبٌت الداخلية الرقابة
 :رلموعتُت اذل تنقسم بدكرىا اليت األىداؼ، لتحقيق أجلو
 إدارية مقومات :أوال

 :19كىي النظاـ ىذا يف العالية الكفاءة لضماف توفرىا جيب اإلدارية ادلقومات من رلموعة الداخلية الرقابة لنظاـ
 كفء تنظيمي ىيكل-  1

 للمسؤكليات حتديده كاف إذا كخاصة فعاؿ رقابة لنظاـ البداية نقطة يعد كفء تنظيمي ىيكل كجود      إف
 كحىت نشاطها، كطبيعة أعماذلا كاتساع حلجمها كفقا ألخرل مؤسسة من خيتلف التنظيمي كاذليكل ، ككاضح دقيق
 اليت كادلسؤكليات السلطات كتوضيح االختصاصات تسلسل مراعاة من البد كفء التنظيمي اذليكل ىذا يكوف

 السلطة خطوط كتوضيح اإلدارات استقالؿ إذل ادلؤسسة يف التنظيمية اخلطة تؤدم أف جيب كما عاتقها، على تقع
 على السيطرة يتم أال اإلدارات استقالؿ كيعٍت سلالفة، أك خطأ أم ارتكاب عن ادلسئوؿ حتديد من دتكنها بطريقة
 العملية بتنفيذ تقـو اليت اإلدارة بُت كاضح فصل ىناؾ يكوف كأف كاحد، قسم قبل من كأدائها بأكملها عملية

 من للحد أخر لقسم معُت قسم رقابة خلق أجل من كىذا كاحلسابات، باألصوؿ االحتفاظ عن ادلسئولة كاإلدارة
 .كجدت إف عنها ادلسئوؿ كحتديد كالغش األخطاء ارتكاب

                                                           
 209 ص، ، 2006 األردف/كالتوزيع للنشر ادلسَتة دار ادلعاصر، احلسابات تدقيق ادلطارنة، فاحل غساف 19
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 من ناحية كل يف العمليات تتبع على يساعدا أف ديكن ادلسئولُت زلاسبة كمبدأ اجليد التنظيمي اذليكل     إف
 عاتقهم على يقع مبا كالعناية العاملُت اىتماـ زيادة إذل بدكره يؤدم كالذم باألفراد النتائج ربط يعٌت شلا ادلؤسسة،

 يف جيازكف سوؼ كأهنم يرتكبوهنا اليت األخطاء على حياسبوف سوؼ بأهنم يشعركف عندما خاصة مسؤكلية، من
 .األخطاء ذلذه ارتكاهبم عدـ حالة

 :يشمل  الكفء التنظيمي اذليكل إف القوؿ ديكن      كبالتارل
 إذل بدايتها من بالعملية كاحدة إدارة أك كاحد موظف يقـو بأال كذلك العمليات على الداخلية الرقابة -

 هنايتها؛
 كتداكذلا؛ األصوؿ على احملافظة كمسؤكلية كتداكذلا، البيانات تسجيل مسؤكلية حتدد أف -
 .بينها العالقات كتنظيم كمسؤكلياهتا إدارة كل سلطات حتديد طريق عن كذلك التنظيمي االستقالؿ  -

 
 :الموظفين كفاءة-   2

 لذلك ادلناسب ادلكاف يف ادلناسب ادلوظف ككضع ادلوظفُت كفاءة على الداخلية الرقابة نظاـ فعالية     تعتمد
 تقييم عند االعتبار بعُت أخذىا جيب اليت العناصر من كتدريبهم العالية الكفاءة ذكم ادلوظفُت اختيار تعترب عملية
 ادلوظفُت كترقية اجلدد ادلوظفُت تعيُت يف سليمة سياسة للمؤسسة يكوف أف جيب كبالتارل الداخلية، نظاـ الرقابة

 .20كظيفة لكل الالزمة ادلؤىالت مراعاة مع احلاليُت
 سليمة أداء ومعايير مستويات وجود - 3

 كفاءة كعلى الداخلية الرقابة نظاـ فعالية على كبَتة بدرجة يأثر قسم كل يف كالوظائف الواجبات سالمة     إف
 مبقتضاىا يتم اليت اخلطوات إظهار ادلوضوعة اإلجراءات على جيب كبالتارل األداء، ىذا عن الناجتة العمليات

 اليت كالوسائل األداء مستويات إظهار عليها جيب كما األصوؿ، على كاحملافظة كتسجيلها العمليات اعتماد
 من كذلك أداءىم، قياس معايَت عن التخلي يعٍت  بادلؤسسة العاملُت كفاءة أف كما القرارات، اختاذ دقة تضمن

 حلتصحي اختاذىا الواجب كاإلجراءات االضلرافات كحتديد ادلخطط األداء ك الفعلي األداء بُت ادلقارنة زلاكلة أجل
 .اإلضلرافات  ىذه

 
 

 األصول لحماية واإلجراءات السياسات من مجموعة وجود-  4
 التلف من كالسجالت لألصوؿ الالزمة احلماية لتوفَت إجراءات سياسات ادلؤسسة لدل يكوف أف     جيب
 يف كادللفات بالسجالت االحتفاظ عليها جيب كما صحيحة، كالتقارير ادلعلومات تكوف حىت كاالختالس كالضياع

                                                           
 .20 9ص السابق، ادلرجع نفس  ادلعاصر، احلسابات تدقيق ادلطارنة، فالح غساف . 20
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 لألصوؿ ادلادية احلماية لتوفَت سليمة سياسات كإتباع كإتالفها، عليها تعديالت إدخاؿ احتماالت من تقلل أماكن
 بالدخوؿ ذلم ادلسموح األشخاص حتديد حلمايتها، اإللكًتكنية األنظمة استخداـ هبا، خاصة أماكن كتخصيص

 كما تتلف ال حىت مكيفة أماكن يف ادلمغنطة السجالت كأشرطة ادلدرلة باألقراص االحتفاظ األماكن، ىذه إذل
  .العمليات تلك كاثبات التصريح طريق عن كاألقراص األشرطة تلك كاستالـ إصدار يتم أف جيب
 الداخلية المراجعة قسم وجود-  5

 ادلراجعة قسم اسم عليو يطلق ادلؤسسة داخل إدارم تنظيمي قسم كجود الداخلية الرقابة نظاـ متطلبات     من
  .الداخلية الرقابة نظاـ تطبيق من التأكد يف تتمثل الرئيسية مهمتو الداخلية

 
 محاسبية مقومات :ثانيا

 احملاسبية كادلقومات الدعائم من رلموعة على الفعاؿ الداخلية الرقابة نظاـ يقـو اإلدارية ادلقومات إذل باإلضافة
 21:يف تتمثل كادلالية،

 سليم محاسبي نظام - أ
 الداخلية الرقابة نظاـ مقومات أبرز من احملاسيب الضبط حتقيق لإلدارة يضمن سليم زلاسيب نظاـ كجود يعترب

 :ىي السياسات من رلموعة على النظاـ ىذا كيعتمد احملاسبية،
 اجملموعة ىذه تكوف أف كجيب كأنشطتها، ادلؤسسات طبيعة اختالؼ حسب ختتلف كىي :الدفًتية اجملموعة -

 .كالشكلية القانونية للنواحي كمراعية متكاملة الدفًتية
 من عالية درجة على مستنديو دكرة كجود الداخلية للرقابة جيد نظاـ حتقيق  يتطلب :ادلستندية الدكرة -

 مراعاة جيب ادلستندات تصميم عند كبالتارل اإلثبات، كأدلة للقيد األساسي ادلصدر دتثل طادلا الكفاءة
 .كالشكلية القانونية النواحي

الالزمة  كادلقارنة التحليل رلاؿ يف أمهيتها ذلا إمجالية بيانات لتقدًن سليم أساس كجود  يعٍت :احملاسيب الدليل -
حسابات  منها تتفرع الرئيسية احلسابات من رلموعة إذل البيانات ىذه تقسيم يتم حيث الرقابة، ألغراض

 .فرعية
 

 
 
 

 

                                                           
 40 ص العراؽ، ، 70 العدد ، 19 اجمللد  coso منوذج كفق الداخلية الرقابة نظاـ فاعلية حتسُت اخلَت، مؤيد أدياف الدكغجي، حسُت علي 21
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 :المستعملة وااللكترونية اآللية  الوسائل -ب
 العناصر اذلامة من االقتصادية الوحدات داخل احملاسيب النظاـ عناصر ضمن ادلستعملة اآللية العناصر     أصبحت

 كحتليل احملاسبية الدكرة العمليات من العديد إصلاز يف احلاسوب استخداـ أمهية كتزايد األعماؿ، كإصلاز ضبط يف
 .عنها اإلفصاح أك إعدادىا بغرض سواء كادلعلومات البيانات

 لألصول الفعلي  الجرد -ت
 تسم كادلقارنة اجلرد كعملية احملاسيب، باجلرد كمقارنتها الفعلي جردىا بإمكانية ادلؤسسة أصوؿ عناصر كل     تتميز

 دتكن الدكرية اجلرد عملية أف كما زلاسبيا، مسجل ىو دلا مطابقتها كضماف األصوؿ ذلذه الكافية احلماية بتوفَت
 .ادلناسب الوقت يف ذلك معاجلة ليتم ادلالية الدكرة خالؿ موجود ىو كما مسجل ىو ما بُت الفوارؽ اكتشاؼ من
 :التخطيطية   الموازنات -ث

 تقـو ف كجيب سلطط، ىو مبا فعاؿن  أصلز ما مقارنة يتم أساسها فعلى رقابية، أداة التقديرية ادلوازنات     تعترب
 االضلرافات دلنع الالزمة التصحيحية اإلجراءات كاختاذ ادلقارنة ىذه عن النامجة اذلامة االضلرافات بتحليل اإلدارة
 .ادلوجبة االضلرافات من كاالستفادة الضارة

 :األنشطة  أساس على التكاليف ونظام المعيارية التكاليف نظام - ج
 ادلقبلة، الفًتة خالؿ ادلنتج كحدة تكلفة عليو تكوف أف جيب دلا مسبقا زلددة تكاليف ىي ادلعيارية    التكاليف

كاختاذ  كالرقابة التخطيط أغراض يف اإلدارة مساعدة إذل كهتدؼ العلمية، األساليب باستخداـ عادة كيتم حتديدىا
 .حتليلها بعملية القياـ مث الفعلية التكاليف يف ادلوجودة الكفاءة عدـ عناصر عن الكشف من كدتكنها ، القرارات

بناءا  كذلك باخلدمات ادلرتبطة الفعلية التكلفة بتحديد للمؤسسة يسمح األنشطة أساس على التكاليف     كنظاـ
 لًتشيد اإلدارة تستخدمها أداة كىو اخلدمات ىذه إلصلاز هبا القياـ مت اليت األنشطة قبل من ادلستهلكة ادلوارد على

 .22كالرقابة التخطيط خيص فيما قراراهتا
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الداخلية  الرقابة نظام تقييم وسائل:  المطلب الثاني

     حىت يقـو مدقق احلسابات بتقييم نظاـ الرقابة الداخلية جيب عليو أف يقـو بدراسة ك مراجعة النظاـ بطريقة 
منتظمة أثناء تطبيقو الفعلي ك كذلك الًتكيز على األساليب الرقابية ادلصممة دلنع حدكث الغش ك األخطاء ك 
ادلخالفات أك الكتشافها ك ال يكفي دلدقق احلسابات أف يقـو بطرح األسئلة ك احلصوؿ على اإلجابات لتقييم 

 23:نظاـ الرقابة الداخلية ديكن ذكرىا على النحو التارل

(  االستبيان)االستقصاء  : أوال

ديكن أف يستخدـ مدقق احلسابات قائمة االستبياف ادلكتوبة كنوع من الوسائل اليت يقـو من خالذلا بتوثيق    
ك يتم تصميم منوذج االستقصاء باف تكوف اإلجابة إما بنعم أك ال . إجابات العميل حوؿ االستفسارات ادلوجهة لو

أك يطبق أك ال يطبق حيث أف إجابة نعم أك يطبق تشَت إذل قوة نظاـ الرقابة الداخلية ك إجابة ال أك ال يطبق تشَت 
يستطيع مدقق احلسابات باستخداـ طريقة االستقصاء لتقييم نظاـ الرقابة الداخلية ألكثر من . إذل ضعف النظاـ

كذلك يفضل معظم ادلدققُت استخداـ ىذا النظاـ ك ذلك كونو يوفر يف الوقت ك اجلهد ك ال يتطلب . سنة مالية
 .األمر منو ضركرة إعداد برنامج لفحص نظاـ الرقابة الداخلية يف كل مرة يدقق فيها أعماؿ ادلنشأة

القسم العاـ الذم يتضمن معلومات عامة عن نظاـ الرقابة الداخلية، : يتم تقييم قائمة االستقصاء إذل عدة أقساـ
 .قسم لصندكؽ ادلصركفات النثرية، قسم للمتحصالت النقدية ك قسم ادلدفوعات النقدية

( الوصف الكتابي)التقرير : ثانيا

   يتم استخداـ طريقة التقرير الوصفي لتقييم نظاـ الرقابة الداخلية عن طريق كصف إجراءات نظاـ الرقابة ادلتبعة 
ك تفاصيل إجراءات الرقابة على العمليات ك تسمح ىذه الطريقة بتوفَت درجة من ادلركنة اكرب من نظاـ االستقصاء 
ك من خالؿ نظاـ التقرير الوصفي يصل ادلدقق إذل نتيجة أف نظاـ الرقابة الداخلية قوم أك ضعيف ك ما ىي نقاط 

يشمل التقرير الوصفي من مدقق إذل آخر ك خيتلف كفقا الحتياجات ادلدقق حيث أف الوصف غَت . الضعف
. اجليد لنظاـ الرقابة الداخلية يؤدم إذل سوء فهم النظاـ

                                                           
 ص ص 1996، 2 ط السعودية، العربية ادلملكة الوطنية، فهد ادللك مكتبة كاإلجراءات، كادلعايَت ادلفاىيم ,ادلراجعة :خضَت عيسى  مصطفى23
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 خرائط التدفق: ثالثا

   يتم استخداـ خرائط التدفق لفهم تسلسل العالقات بُت أكجو النشاط ادلختلفة ك ما يتعلق هبا من مستندات 
أخرل يف نظاـ الرقابة الداخلية ك تأخذ خرائط التدفق شكال بيانيا جلزء من نظاـ الرقابة كذلك تتمكن خرائط 

التدفق مدقق احلسابات من احلصوؿ على معلومات ذات داللة حوؿ نظاـ الرقابة الداخلية ك بياف مواطن قوتو ك 
 :ديكن إعداد خرائط التدفق كفقا للخطوات التالية. ضعفو استنادا إذل األخطاء اجلوىرية ادلمكن حدكثها

 .أف يقـو ادلدقق بدراسة الواجبات ك ادلستندات ك أسلوب تدفقها خالؿ مراحل استخدامها - 1
 .بعد اخلطوة السابقة ك استنادا عليها يقـو ادلدقق بوضع كصف مبدئي لنظاـ الرقابة الداخلية- 2
يقـو بإعداد خريطة تدفق النظاـ استنادا إذل ادلعلومات الواردة يف ملخص كاجبات العاملُت ك إجابتهم على  - 3

 .استفسارات ادلدقق
عند قياـ مدقق احلسابات بإعداد .     يتم استخداـ عدد من األشكاؿ ادلتعارؼ عليها يف إعداد خرائط التدفق

 :خرائط التدفق جيب أف يراعي ما يلي
أف يتم إعطاء عنواف لكل خريطة تدفق بأرقاـ أكراؽ التدقيق اخلاصة بو كذلك اسم ادلنشأة ك نوع النظاـ * 
 .(اخل... استالـ نقدية، سلزكف )
 . يتم ذكر اسم الوظيفة أك القسم أك الشخص ادلختص يف أعلى كل عمود من أعمدة اخلريطةأف*  

أف توضح مسؤكليات كل كظيفة ك ادلستندات ادلتداكلة ك ادلعدة بواسطة ادلسئولُت يف العمود اخلاص بالوظيفة أك * 
 .القسم أك الفرد

           فحص النظاـ احملاسيب                                                                                   : رابعا 
ديكن دلدقق احلسابات أف يقـو بعملية تقييم لنظاـ الرقابة الداخلية يف ادلنشأة من خالؿ فحص النظاـ احملاسيب 

 عن كل سجل ك تدقيق تلك السجالت ادلسئولُتادلطبق عن طريق حصولو على كشف بالسجالت احملاسبية ك 
 .كذلك ادلستندات ك الدكرة ادلستندية من خالؿ الكشوؼ يتمكن ادلدقق احلكم على قوة أك ضعف نظاـ الرقابة

 

  :التنظيمية الخرائط دراسة: خامسا
 ادلؤسسة يف ادلستعملة التنظيمية للخرائط دراستو من خالؿ كتقييم الداخلية الرقابة نظاـ بدراسة ادلدقق يقـو    ىنا

 إخل،...كاألجور كالنقدية كادلبيعات العمليات دلختلف ادلستندة ادلذكرات ك خرائط العامة التنظيمية اخلريطة مثل
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 تظهر اخلرائط ألف كاقعها من الداخلية الرقابة نظاـ متانة درجة كاستخالص رمسها صعوبة الطريقة عيوب ىذه كمن
. 24 كاحلاالت األحياف معظم يف مهمة كوهنا من بالرغم تظهرىا فال العادية غَت اإلجراءات أما العادية، الوقائع

 
 

. ك تقييم ادلخاطر عند إعداد القوائم ادلاليةالعوامل ادلساعدة على تطور نظاـ الرقابة الداخلية  :الثالثالمطلب 
 على احلصوؿ إذل ادلؤسسة داخل احملاسبية ادلعلومات نظاـ عن الناجتة للمعلومات الطالبة األطراؼ     تسعى
 بقوة ادلعلومات ىذه مصداقية ربط الضركرم من بات لذلك احلقيقية، كضعيتها عن كتعرب مصداقية ذات معلومات

 اف .ادلراجعة طرؼ من دائم تقييم زلل ىي كالذم احملاسيب، منوذج على ادلفركض الداخلية الرقابة نظاـ كمتانة
 كاليت تطوره، على كادلساعدة العديدة العوامل ظل يف بو االىتماـ أملت الداخلية الرقابة نظاـ كأمهية حساسية

 :25ىي
 :للمؤسسات العديدة األصناف -1
 ك ا )خدماتية صناعية، فالحيو، جتارية،( نشاطها طبيعة ناحية من سواء كتقسيمات عدة أصنافا ادلؤسسة عرفت

 األشكاؿ ىذه فإ ،)كبَتة متوسطة، صغَتة،( حجمها ناحية من أك )عمومية خاصة،( القانونية طبيعتها ناحية من
 ادلسامهُت على الضركرم من أصبح لذلك فيها، االستثمار يزداد اليت كالقطاعات النشاطات لتنوع نتيجة كانت

 يكوف التقييم ىذا ذلا، ادلسَتة اذلينة عمل فيو كيقيم بادلؤسسة ادلتعلقة األمور كل فيو تناقش إدارة رللس تكوين من
 بشكل تربز كموازنات حتليلية كشوؼ للمعلومات قوائم شكل يف نتائج من ادلسَتة اذليئة إليو توصلت ما مبقارنة
 لنظاـ األساسية الوسائل من ىي اليت التنظيمية اخلطة يف رمسو مت مبا ادلؤسسة داخل النشاط أطوار كل مفصل
 .الداخلية الرقابة
 :العمليات تعدد  -2

 من كظيفة كل كداخل تبيع، تشغل، تنتج، حتوؿ، تشًتل، تستثمر، أهنا حيث من كظائف بعدة ادلؤسسة تقـو
 ىذه إطار كيف أخرل، إذل مؤسسة كمن أخرل إذل كظيفة من تتفاكت عمليات بعدة ادلؤسسة تقـو الوظائف ىذه

 يف مثبتة ىي كاليت هبا اخلاصة اخلطة يف مرسـو ىو مبا تتقيد أف كظيفة كل على ادلشرفة اذليئة على جيب الوظائف
 التنوع مع بالتكاليف مطالب الداخلية الرقابة نظاـ بأف حاليا يظهر سبق شلا للمؤسسة، اإلمجالية التنظيمية اخلطة

 .العمليات يف
 
 

                                                           
 .177-176 ص ، ص2004، 3 ط األردف، كائل، دار كالعملية، النظرية الناحية من احلسابات تدقيق علم :اهلل عبد أمُت خالد 24
 .93,9 2ص ذكره، سبق مرجع التطبيقية كادلمارسة النظرم اإلطار احلسابات، كتدقيق ادلراجعة مسعود، صديقي التهامي، زلمد طواىر 25
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 :والمسؤوليات السلطات توزيع  -3
يدعو  اجلنسيات ادلتعددة الشركات تعرفو الذم التوسع الوطٍت أك الًتاب على سواء للمؤسسات اجلغرايف التوسع إف
 يف القرارات كاختاذ األعماؿ كل بتنفيذ يسمح مبا الفرعية ادلديريات على كادلسؤكليات السلطات توزيع ضركرة إذل

 األخرل ادلناطق يف ادلتواجدة الوحدات أك الفرعية ادلديريات ىذه كف تك أف على ,ادلناسبُت كادلكاف الوقت
 رللس أما ادلؤسسة هبا تقـو اليت النشاطات كل على مسؤكلة األخَتة ىذه كوف ,العامة ادلديرية أماـ مسؤكلة
 كل كباستعماؿ التنظيمية اخلطة يف مرسـو ىو مبا مقارنة الفرعية ادلديريات أداء فيو مبا أدائها يقيم الذم اإلدارة

 .الداخلية الرقابة نظاـ من ادلتوخاة األىداؼ تكفل اليت اإلجراءات ك الوسائل
 كحدكدىا، إليو ادلسندة الواجبات يعرؼ أف ادلؤسسة يف العاملُت من شخص كل على جيب اإلطار ىذا     كيف

 دينع أف شأنو من كالواجبات للعمل ادلالئم التقسيم ىذا إف .كمسؤكليتو سلطتو حدكد يف بالتصرؼ لو يسمح شلا
 بقدرة يقلل انو كما ،األخرل ادلديريات مستول على أك الواحدة ادلديرية داخل االختصاصات بُت التضارب
 ادلالئم تقسيم عليها يقـو اليت التالية االعتبارات بُت منيز أف ديكن لذلك األخطاء، كقوع احتماالت من اإلمكاف

 :للعمل
 ادلؤسسة دفاتر يف تسجيلو كسلطة العمل أداء بُت الفصل. 
 بو ادلتعلقة العمليات تسجيل كسلطة باألصل االحتفاظ سلطة بُت الفصل. 
 عليو احلصوؿ تقرير كسلطة باألصل االحتفاظ سلطة بُت الفصل. 
 أشخاص عدة بُت احملاسيب العمل تقسيم. 

 
 :للمعلومات الدائمة الحاجة -4
 بصفة القرار اختاذ نظاـ إذل كخارجها ادلؤسسة داخل األخرل ألنظمة ادلعلومات توفَت إذل ادلعلومات نظاـ يهدؼ
 مصداقية ذات سلرجات توليد على كيعمل فيو ادلعلومات أنظمة أحد احملاسبية ادلعلومات نظاـ كباعتبار .خاصة
 فحصها بإعادة تسمح للبيانات سريعة معاجلة خاؿ من ادلناسبُت، كادلكاف الوقت يف احلقيقية الوضعية عن كمعربة

 للمعلومات ستمرةادل احلاجة إف. عنها  ادلعربة ادلعلومات ادلختلفة اجلهات على إمداد يعمل كما أحق، كقت يف
 كضعية على تؤثر قد قرارات عليها تبٌت قاعدة تعترب األخَتة ىذه أف كوف ذلا، الدائم استعماؿ عن الناجتة

 صحة على تطمأف إف تريد اليت ادلؤسسة إدارة حاجيات خيص الذم بشقها منها يتعلق ما خاصة ادلؤسسة،
 القبوؿ تلقى معلومات تتيح اليت الداخلية الرقابة نظاـ كسائل باستعماؿ القرارات اختاذ بغية ذلا ادلعلومات  ادلقدمة

 .مستعمليها طرؼ من
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 احلكم زلاكلة خاؿ من لتطويره مساعد عامل كاف الداخلية الرقابة نظاـ لوسائل ادلتميز االستعماؿ ىذا إف    
 .26ادلتخذة القرارات يف مسامهتها كدرجة ذلا الطالبة ألطراؼ ادلقدمة ادلعلومات على

 :المؤسسة أصول حماية -5
 على احملافظة يف األكذل تتجلى كزلاسبية مادية محاية إنشاء خاؿ من فعاؿ بشكل أصوذلا محاية على ادلؤسسة تعمل

 يف ادلتواجدة ادلواد على سواء األزمة بتأمينات القياـ جيب إذا ذلا، ادلادية السرقة من أك اجلوية العوامل من األصوؿ
 األصوؿ كل إذل بالنسبة ككذلك ادلؤسسة، عاتق على ىي كاليت ادلنقولة أك ادلتوجات البضائع على ادلخزكنات أك

 اف شانو من عنصر لكل بالنسبة ككذلك األمانة، خيانة من ادلتوقعة اخلسارة ضد اخلزينة فيها مبا كاحلقوؽ الثابتة
 التحركات كل تسجيل خالؿ من زلاسبيا األصوؿ محاية يف الثانية كتتجلى ادلؤسسة، أصوؿ ختص خسارة ينشأ
 بالنصوص يتقيد تسجيال آنيا )احلقوؽ احملزكنات، االستثمارات،( األصوؿ عناصر من عنصر ام دتس اليت

 .الداخلية الرقابة نظاـ لشكل كيستجيب احملاسبية
 الداخلية للرقابة سليم نظاـ خاؿ من حتقيقها من ادلؤسسة تسعى اليت األىداؼ أىم من األصوؿ محاية    تعترب

 .األقل على ارتكابو احتماؿ تقليل أك كالغش األخطاء منع من اإلدارة على ادلًتتبة ادلسؤكلية خيلي شأنو من
 :االختبارية المراجعة اعتماد -6

 من السابق النوع من يستند ادلراجع كوف ادلراجعة، من النوع ىذا يف الداخلية الرقابة نظاـ على االعتماد يزيد
 اختيار يف العينات طريقة باستعماؿ ذلك كيكوف ادلقدمة، مفردات حجم من الكل من معُت جزء على ادلراجعة

 دتثل اليت مفردات رلموعة على الفحص ىذا نتائج يعمم األخَت يف ادلراجعة، عليها ستجرل اليت ادلفردات بعض
 الداخلية الرقابة نظاـ الرقابة نظاـ متانة درجة على كبَت بشكل العينة حجم حتديد يتوقف . )اجملتمع( الكل

 نظاـ تطوير يف أساسي كعامل ادلراجعة من النوع ىذا اعتماد لنا يظهر سبق، دلا  تبعا .ادلؤسسة يف ادلستعمل
 اطمئناف يف ادلراجع جتعل كما ادلراجع طرؼ من ادلختارة العينة حجم يف تتحكم متانتو أف الداخلية،ك الرقابة
 .27االختبار موضوع يكن دل كالذم الثاين باجلزء يتعلق فيما خاصة

 
 مصادر ادلعلومات لتقييم نظاـ الرقبة الداخلية: الفرع الثاني 

من أجل فهم نظاـ الرقابة الداخلية كالتحقق من أف النظاـ مصمم بشكل كايف كمناسب كأف النظاـ يعمل بفعالية  
:28يقـو ادلدقق باإلجراءات التاليػػػة   

.مراجعة أكراؽ العمل السابقة كاستخداـ احلكم ادلهٍت ك اخلربة العملية-  أ  
.دراسة أدلة السياسات ك اإلجراءات ادلوجودة-  ب  

                                                           
 .94 ص   مرجع سبق ذكره ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، احلسابات كتدقيق ادلراجعة مسعود، صديقي التهامي، زلمد طواىر26
 ,96 95ص   مرجع سبق ذكره ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، احلسابات كتدقيق ادلراجعة مسعود، صديقي التهامي، زلمد  طواىر27
 87 ، ص 2007- 2006سكيكدة، جامعة االقتصادية، للمؤسسة الداخلية الرقابة نظاـ أداء تقييم يف ادلراجعة دكر حوؿ ماجستار مذكرة ميلود،  عزكز28



 نظام الرقابة الداخلية..................................................................الفصل الثاني

 

 
59 

.الفحص الدقيق للمستندات ك الدفاتر ك السجالت-  ت  
.مسؤكليػػة اإلدارة جتاه الرقابة الداخلية يف ادلؤسسػػػة-  ث   

 عن تصميم نظاـ رقابة داخلية بشكل ديكنها من حتقيق األىداؼ ادلرسومة ادلذكورة ادلسئولة  تعترب اإلدارة ىي 
سابقان كأف اإلجراءات اليت تضعها اإلدارة تساعد يف اكتشاؼ األخطاء كأف ىذا النظاـ يعمل بشكل كفء ك 
فعاؿ كال بد من اإلشارة ىنا إذل أنو مهما بلغت قوة النظاـ الذم تضعو اإلدارة فإهنا ال تستطيع احلصوؿ على 

:تأكيد مطلق ك إمنا حتصل على تأكيد معقوؿ لألسباب التاليػػػة  
كجود احملددات ادلتوارثة يف أم نظاـ رقايب من أمثلة ذلك اعتماد ىذه ادلنظمة سواء يف عملية التصميم أك التنفيذ * 

.على العنصر البشرم ك احلكم ادلهٍت  
إمكانية التواطؤ بُت ادلوظفُت الذين يقوموف بالوظائف ادلتعارضة سواء من أجل التالعب أك االختالس كىذا -  

.جيعل أم نظاـ رقايب يعاين من صعوبات يف اكتشاؼ مثل ىذه التصرفات   
. جتاكز اإلدارة التعليمات اليت قامت بوضعها كالقياـ باخًتاقات لنظاـ الرقابة الداخلية-   

التغَتات التكنولوجية اليت حتدث يف بيئة العمل ك اليت قد جتعل أم رقابة داخلية عاجزة عن توفَت الرقابة -  
.ادلناسبة ما دل يتم حتديثو ك تطويره  

التكلفة مقابل ادلنفعة حيث إف التصميم ادلناسب لنظاـ الرقابة ك مشوليتو  قد يصعب حتقيقها بسبب التكاليف - 
.اليت قد تزيد من ادلنافع يف بعض األحياف  

 تقييم ادلخاطر عند إعداد القوائم ادلالية:  الفرع الثالث 
   يقصد هبا القياـ بتقييم ادلخاطر اليت تتعلق بإعداد القوائم ادلالية دلراعاة االلتزاـ بادلعايَت احملاسبية، كتعرؼ ادلخاطر 

سلاطر ادلعلومات اخلاطئة اليت حتدث يف رصيد حساب أك رلموعة يف ادلعامالت )يف ادلعيار الدكرل للرقابة بأهنا 
اليت  ديكن أف تكوف مادية مبفردىا أك عندما جتمع مع ادلعلومات اخلاطئة يف أرصدة أك رلمعات أخرل كاليت ال 

 .(ديكن منعها أك اكتشافها كتصحيحها إال بواسطة النظاـ احملاسيب أك نظاـ الرقابة الداخلية يف الوقت ادلناسب 
 (القياـ بتحديد كحتليل ادلخاطر ادلتعلقة بتحقيق أىداؼ الوحدة كفقان للمبادئ احملاسبية )  كيقصد بتحديد ادلخاطر

كديكن حتديد بعض ادلخاطر من قبل اإلدارة اليت ديكن أف تنجم عن الظركؼ ادلتغَتة مثل األنواع اجلديدة يف 
اإلعماؿ اليت تطلب إجراءات زلاسبية جديدة كتغَتات النظم الناجتة عن تقنيات جديدة كالنمو السريع للمؤسسة 

جيب أف حيصل ادلوظف الرقايب كاحملاسيب على . كالتغيَتات يف ادلوظفُت ذم العالقة لتبويب البيانات كادلواد كالتقارير
معرفة كافية عن عملية تقدير ادلؤسسة للمخاطر بالدرجة اليت دتكنو من فهم كيف أف تأخذ إدارة ادلؤسسة يف 

 .29االعتبار ادلخاطر ادلتعلقة بأىداؼ التقارير ادلالية ككيف تتخذ القرارات الالزمة دلواجهة ىذه ادلخاطر
 

                                                           
 .88ص,ذكرهمرجع سبق .االقتصادية للمؤسسة الداخلية الرقابة نظام أداء تقييم في المراجعة دور حولماج ستار  مذكرة ميلود،  عزكز29
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:  الفصلخالصة
 

 القواعد ك القوانُت ك اإلجراءات من رلموعة كضع على يعمل الذم ، للتسيَت عاـ نظاـ الداخلية الرقابة تعترب   
 تنفيذ ضماف مسؤكلية كتقع ، األخطاء من احلد لضماف مكتوبة غَت أك مكتوبة كانت سواء العمل كميكانيزمات

 أسس على قائم فعاؿ داخلية رقابة نظاـ توفَت على السهر خالؿ من ادلؤسسة إدارة عاتق على األىداؼ ىذه
 شلتلكات ك أصوؿ محاية تضمن اليت اخلارجية ادلراجعة طرؼ من ادلستمرة ادلراقبة جانب إذل أساسية كمقومات
 القوانُت ك اللوائح ك بالسياسات ادلؤسسة يف العاملُت التزاـ مدل من كالتأكد ادلعلومات، صحة ك ادلؤسسة

 نوعية ك االختبارات حجم حتديد لدعم كأداة أمهيتها حتديد يتم الداخلية الرقابة نظاـ تقييم أثناء كالتعليمات
 .ادلعتمد احملاسيب النظاـ يف القوة ك ضعف جوانب على للوقوؼ ادلتبعة اإلجراءات

 كاالختالس كالغش األخطاء اكتشاؼ عملية عن مسؤكؿ اخلارجي ادلراجع أف مبا الداخلية الرقابة فعالية كلتدعيم
 أىدافو لتحديد النظاـ مقومات بدراسة يلتـز لذلك الداخلي الرقابة نظاـ فحص عن مسؤكؿ يعترب بذلك فإنو

 .ادلؤسسة كأنشطة عمليات دلختلف احملكم السَت على للحصوؿ كزلاسبية إدارية كأخرل عامة إجراءات ككضعة



 

  

 

 

 

 

  

 الفصـــــــــل الثالث
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: تمهيـــــــــــــــــــد

      ميكن القول أن السبب الرئيسي وراء احلاجة إىل دراسة احملاسبة تتمثل يف مدى أمهية االستفادة من البيانات 

ادلتولدة من األنشطة االقتصادية و األحداث التجارية، و كذلك إعداد القوائم ادلالية، األمر الذي يؤدي إىل 

 .توصيل ادلعلومات ادلفيدة إىل متخذي القرارات و بالتايل تصبح احملاسبة يف خدمة االقتصاد

 

من أكرب الشركات اجلزائرية اليت تعتمد على أحسن تقنيات التسيَت ، وتعد سونا طراك              كما تعد شركة 

وظيفة القوائم ادلالية من أىم الوظائف اللي ترتكز عليها ىذه ادلؤسسة حيث تعترب القوائم ادلالية تشخيص حلالة أو 

الوظيفة مالية يف ادلؤسسة خالل دورة إنتاجية معينة أو خالل عدة دورات هبدف إظهار كل التغَتات اليت تطرأ 

. على احلالة ادلالية و بالتايل احلكم على السياسة ادلالية ادلتبعة و إرباد اإلجراءات التصحيحية الالزمة لذلك

 

 

 

 

 

 

 



 (GNL2/Zدراست حالت شركت سو ناطراك وحدة (الجانب التطبيقي..............الفصل الثالث
 

 
63 

  "  GL2/Z" و مركب " سونا طراك " نظرة عامة حول مؤسسة : األول  المبحث

 لمحة تاريخية عن نشأة سونا طراك :األول المطلب

 من اجل تقييم 1963 لسنة 491-63        سونا طراك مؤسسة وطنية ضخمة أنشأت دبقتضى ادلرسوم 

 من ادليزانية %50 من اإلنتاج الوطٍت اخلام ، كما سبثل %23نشاط احملروقات وتساىم ىذه األخَتة بنسبة 

الوطنية ، ربتل ادلرتبة العاشرة عادليا و توجد اليوم يف وظيفة تؤىلها للعب دور ادلستوى األول و تقوية وضعيتها 

 :العادلية بفضل 

.  من الغاز الطبيعي %70أمهية احتياطاهتا الطاقوية منها - 

. طاقتها إلنتاج احملروقات السائلة و الغازية - 

طاقتها التكنولوجية و التسيَتية مصنفة باستمرار ضمن اإلثٌت عشر كربى الشركات البًتولية العادلية   - 

المجاالت التي تنشط فيها الشركة  :الفرع األول

: توجو الشركة نشاطاهتا صوب مهام إسًتاتيجية مثل 

. البحث والتنقيب عن اآلبار البًتولية  -

 .استغالل ادلوارد البًتولية  -

 .سبييع الغاز الطبيعي وربويل احملروقات  -

 .نقل احملروقات  -

   .(التسويق  )ادلبادالت التجارية للمنتوجات البًتولية   -
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األىداف اإلستراتيجية للشركة  :الفرع الثاني 

: تعتمد على  

.  التحكم ادلستمر يف حرفها القاعدية   -

 .تقوية طاقتها التكنولوجية و التسيَتية  -

 .التنمية الدولية والشراكة  -

. تنويع نشاطاهتا  -

وحدات الشركة  :الفرع الثالث

 40 أيطار سامي و الذين ميثلون 14500 ألف عامل من بينهم 37" سونا طراك " تستوعب ادلؤسسة الوطنية  

.  من اجملموع العام %

تشمل الشركة على وحدات سبييع الغاز الطبيعي و تكرير البًتول ، حيث تتمركز وحدات سبييع و ربويل الغاز 

: الطبيعي يف كل من أرزيو و سكيكدة ، فيما خيص وحدات أرزيو ىي 

GNL1/Z  ، GNL2/Z ، GNL4/Z كلم 450 واليت تبعد عن اجلزائر العاصمة ب . 

 GNL2/Zو قد اقتصرت دراستنا التطبيقية على مركب  

 GL2/Zمركب   نشأة :الثاني  المطلب

 أحدث مصنع لتمييع الغاز الطبيعي يف اجلزائر حيث مت إبرام عقد مع شركة أمريكية إلنشائو GL2/Z  مركب  

من  3 مليون م41.251 و أصلز لتمييع 15/04/1977 و مت انطالق أشغالو اذلندسية يف 09/02/1976يف 
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الغاز الطبيعي يوميا و األيت من احلقول الغازية حلاسي الرمل ، وكان أول إرسال للغاز الطبيعي ادلميع يف 

20/07/1981  

 كلم من والية 40كلم  وعلى بعد 2 يف الشمال الشرقي لبلدية بطيوة على بعد GL2/Zمركب        يقع 

.  كلم غرب أرزيو 8وىران ، بالتحديد يف ادلنطقة الصناعية أرزيو على بعد حوايل 

:       ويتكون من ثالثة مناطق صناعية و ىي 

. ادلنطقة الصناعية لإلنتاج - 

 (...... اذلواء ، خبار ادلاء ، الكهرباء  )ادلنطقة الصناعية للمنتوجات الالزمة لعملية اإلنتاج - 

: قطارات لعبور الغاز ادلميع بسعة إنتاج متوسطة تقدر  ب  (6)ادلنطقة الصناعية لتمييع الغاز و تتكون من - 

. من الغاز الطبيعي يوميا  3 م11000

اإلنتاج و التخزين و التصدير :الفرع األول

:       ربتوي حلقة اإلنتاج على العناصر التالية 

.  طن يف الساعة 2760:  بسعة إصبالية تقدر ب (Chaudière's) مرجل 22- 

.  ميغا واط 60 وحدات إلنتاج الكهرباء سعة الواحدة 03- 

.  طن يف الساعة 135 وحدات إلنتاج خبار ادلاء سعة الواحدة 03- 

. الساعة / 3 م19800زلطة لضخ ماء البحر بسعة - 

. الساعة / 3 م5100زلطة ىوائية بسعة  - 
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:  سائل يقدر إنتاج الوحدة ب 53 غازي و 161الساعة منها  /3 م214وحدة إلنتاج األزوت بسعة - 

:  يوميا موزعة كالتايل 3 م54000

   طن يوميا 623:  الربوبان   .

    طن يوميا 448:   البوتان  . 

   طن يوميا 168:   الغازولُت . 

:  فيما خيص التخزين فنجد ما يلي        أما

 .  3 م12500 خزانات لتخزين الغاز الطبيعي ادلميع سعة الواحدة 03- 

. الساعة / 3 م17500مضخة الغاز الطبيعي بسعة  - 

  .3 م29000خزانُت لتخزين الغازولُت بسعة - 

تستقبل البواخر اآلتية من اخلارج للواليات ادلتحدة األمريكية ) أنابيب ربميل 10رصيفُت للتصدير ربتوي على - 

 (و أوروبا 

  " GL2/Z" تنظيم المركب : الفرع الثاني

إن نشاط ىذا ادلركب ميارس من طرف ىيئات سلتلفة لكنها مرتبطة فيما بينها ، فإذا نظرنا إليها من ناحية تسلسل 

:  ادلسؤوليات صلد 

. ادلديرية العامة : على ادلستوى األعلى * 

. الورشات و ادلكاتب : ما يسمى دبركز النشاط ، مثل : على ادلستوى ادلتوسط * 



 (GNL2/Zدراست حالت شركت سو ناطراك وحدة (الجانب التطبيقي..............الفصل الثالث
 

 
67 

. العامل يف الصيانة : ما يسمى دبركز الشغل ، مثل : على ادلستوى األدىن * 

:           و ميكن تقسيم ىذه الوظائف كما يلي 

. وظائف ادلراقبة تتضمن كل من ادلالية ، مصلحة التقنيات و مصلحة األمن - 1

. وظائف االستغالل تتضمن مصلحة اإلنتاج ، مصلحة الصيانة و مصلحة التموين - 2

. وظائف التسيَت تشمل اإلدارة ، مصلحة الوسائل العامة و مصلحة ادلوارد البشرية - 3

: ونالحظ ىيكل مركب يف شكل التايل
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  "GL2/Z" مركب الهيكل التنظيمي ل:(07)الشكل رقم 

 

.  من إعداد الطالب استنادا إىل ادلعلومات ادلقدمة من طرف عمال ادلركب: ادلصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المديرية العامة

 مصلحة األمن الداخلي

 مصلحة اإلعالم اآللي مصلحة التنظيم

 المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية لالستغالل

دائرة 

 اإلنتاج

دائرة 

 الصيانة

دائرة 

 التموين

دائرة 

الموارد 

 البشرية

دائرة 

 المستخدمين

دائرة 

وسائل 

 العمل

دائرة 

 المالية

دائرة 

األشغال 

 العمومية

دائرة 

 األمن

دائرة 

 التقنية
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 و وظائفهامركب   مصالح ال:الثالث  المطلب

 :   مصاحلو :   قسم األمن -1

توزيع تقنية ادلراقبة  * األمن             * 

العمال منهم و الزائرين وكذا حركة السيارات ، و تستعمل لذلك كامَتات : وظيفتو مراقبة ربركات األشخاص 

. للمراقبة و ىذا ما جيعل دورىا مهم من أجل ضمان األمن داخل ادلركب و وقاية العمال من احلوادث 

:  مصاحلو :   قسم المالية -2

اإلعالم والتسيَت * احملاسبة العامة                              * 

 الشؤون القانونية    * اخلزينة                                       * 

تكمن وظيفتها يف أهنا ادلسَت ادلايل و احملاسيب للمركب ، إذ تقوم باالختيار ادلايل األمثل سواء على ادلدى الطويل 

. أو القصَت 

:   مصاحلو :   قسم التقنية -3

 التفتيش* التجارب ادلخربية                 * الدراسات                     * 

مهمتو ادلراقبة اليومية للتجهيزات و بالتايل لنوعية اإلنتاج ، كما تقوم بتزويد اإلدارة و ادلصاحل األخرى بادلعلومات 

. عن اجلوانب التقنية بادلركب ، و كذا قيامها بتوجيو الدراسات و البحوث التقنية 

: مصاحلها : مديرية الموارد البشرية - 4

التكوين * التمهُت                                      * 
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وظيفتها ضمان ادلوجودات من ادلوارد البشرية لكل مصلحة من ادلصاحل باإلضافة إىل تسيَت و تنظيم العمال و كذا 

 . التكفل دبجال ترقيتهم ادلهنية و ذلك بوضع خطط تكوينية 

:   مصاحلو :   قسم اإلنتاج -5

التحضَت و اإلرسال * التخطيط                                     * 

مهمتو سبييع الغاز الطبيعي و ربويلو إىل بروبان و بوتان و غازولُت باإلضافة إىل التنسيق بُت الطلب    و كمية 

. اإلنتاج ادلناسبة لتغطية ذلك إىل جانب حفظ وحدات اإلنتاج 

: مصاحلها :  الوسائل العامة - 6

النقل * التدبَت                             * داخلي                           * 

. وظيفتها تلبية صبيع ادلتطلبات من اللوازم و التجهيزات ، ذبهيزات ادلصاحل األخرى ، توفَت النقل للمستخدمُت 

 : الصيانة - 7

مهمتها تصليح و حفظ ذبهيزات اإلنتاج لتفادي أي عطل أو توقف ، نتفيذ التغَتات ادلعلن عنها بطلب من 

. ادلصاحل التقنية ، و ىذا ما جيعلها ذات أمهية بالغة تضمن استمرارية السَت احلسن للمركب 

:  مصاحلها : المستخدمين - 8

الضمان الصحي * الضمان االجتماعي                        * التأمُت                    * 

. مهمتها تأمُت صبيع العقود اإلدارية للمركب ، تأمُت االجتماعية و الطلبية لألشخاص 
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: مصاحلو  :  التموين  قسم- 9

 التخزين* الشراء                                        *

مهمتو شراء وتسيَت قطع الغيار ادلستبدلة والتجهيزات اخلاصة بادلركب و كذا ادلواد الكيميائية الالزمة لإلنتاج ، 

. مراقبة توحيد الرموز حسب ادلوافقة التقنية التجارية 

:  خلية اإلعالم - 10

وظيفتها إدخال أحدث التقنيات التكنولوجية يف االستغالل و ذلك لتسهيل العمل بالوحدة و جعلها تواكب القوة 

. احلالية 

:  خلية التنظيم -  11

. ىي القسم الذي يعمل على تزويد ادلركب بالوثائق إىل جانب القيام بًتصبة الكتب 

: العالقات الخاصة بالعمل - 12

. مهمتها احملافظة على سالمة جو العمل داخل ادلركب وذلك بوضع التزامات وقوانُت تفرض على العمال 

:  المركز الصحي - 13

وظيفتو السهر على سالمة و صحة ادلستخدمُت بتوفَت وسائل العالج الضرورية يف حالة وقوع حوادث داخل 

. ادلركب 

: قسم النشاطات و الرعاية - 14

. ىذا القسم يكمن دوره يف مأل أوقات الفراغ عند العمال بنشاطات رياضية و رحالت ترفيهية و استطالعية 
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 GNL2/Zتحليل الرقابة الداخلية و دراسة القوائم المالية  في المركب : المبحث الثاني

 و معرفة تأثَت نظام الرقابة الداخلية على ازباذ القرارات  GNL2/Zلدراسة و ربليل القوائم ادلالية يف ادلكب 

: أالزمة قمت باستبيان مبسط كالتايل

 عينة الدراسة:  المطلب األول

: قسمنا ىذا االستبيان إىل عدة مراحل لتكون دراستنا شاملة و نتحصل على النتائج ادلرجوة  

 منوذج االستبيان :أوال

 الوصول أجل ومن  زلورين رئيسيُتعلى توزعت ،17 سؤاال عشر شبانية االستبيان استمارة تضمنت
 :كالتايل لألسئلة الرئيسية األقسام وكانت األسئلة صياغة مت فقد للمستجوبُت، والدقيقة الواضحة اإلجابة إىل

 إىل 01 رقم من األسئلة ويضم العينة ألفراد الشخصية بالبيانات متعلقة عامة أسئلة يتضمن :األول القسم
  .05رقم

 
 مصادرىا، وأىم احملاسبية للمعلومة النوعية باخلصائص متعلقة شاملة أسئلة القسم ىذا يتضمن :الثاني القسم
 ، و مدى تطبيق نظام ذلا ادلستخدمُت دلختلف الالزمة والكمية بالنوعية معلومات توفَت على ادلصادر ىذه وقدرة

 ادلعايَت وفق اإلفصاح دبتطلباتالرقابة الداخلية يف ادلركب و دورىا يف ازباذ القرار، و ما إذا كان ادلركب يلتزم 
 .و فرض الشفافية ادلالية على القوائم ادلالية الدولية احملاسبية

 . 02 و ملحق رقم 01   كما يبُت ملحق رقم 
عينة الدراسة : ثانيا
 بأفراد ادلباشر باالتصال التوزيع مت حيث عمال ادلركب، ادلتضمن الدراسة رلتمع على استمارة 60 توزيع مت لقد

 من اآلخر البعض لتوزيع الزمالء ببعض واالستعانة اإللكًتوين الربيد طريق عن توزيعها مت والبعض العينة
 .االستمارات

، %  93.66 استمارة بنسبة 55 استمارة ، حيث مت اسًتجاع 60كما ىو مبُت يف  اجلدول أدناه قمنا بتوزيع 
و مت فقدان  استمارتُت من طرف العمال بسبب اإلمهال ، و قمنا بإلغاء استمارة واحدة بسبب اختيار صاحبها 

. عدة اختيارات يف إجابة واحدة، و مت إلغاء استمارتُت لورودمها بعد الوقت احملدد 
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 من ونالحظ ادلسًتجعة، االستمارات رلموع من للدراسة استمارة 57على اإلبقاء مت والتنظيم الفرز عملية بعد    
 أجل من الطالب نظر يف مقبولة نسبة وىي ،%95 بلغت قد ادلعتمدة االستمارات نسبة أن اجلدول خالل

  .االستبيان نتائج وربليل معاجلة يف استخدامها
 

  االستبيان  باستمارات الخاصة اإلحصائية : 01جدول رقم
 النسبةالعدد البيان 

 %100 60االستمارات ادلوزعة 
 %91.66 55االستمارات ادلسًتجعة 

 %3.33 2االستمارات ادلفقودة أو الضائعة 
 %1.66 1االستمارات ادللغاة 

 %3.33 2االستمارات الواردة بعد األجل 
 %95 57االستمارات ادلعتمدة 

 .الدراسة معطيات على بناءا الطالب إعداد من :                           ادلصدر
 

 الجنس حسب الدراسة عينة توزيع: ثانيا
  توزيع أفراد العينة حسب الجنس (02)جدول رقم .

 الجنس 
 

 النسبة المئويةالتكرار 

ذكر 
 

35 61.40% 

أنتي 
 

22 38.60% 

المجموع 
 

57 100% 

 .الدراسة معطيات على بناءا الطالب إعداد من :    ادلصدر
      

 يف وادلتمثل أدناه، الشكل يوضح حيث إناث، 22 و كورذ  35منهم  فردا، 57 من الدراسة عينة     تتكون
 بلغت حيث اإلناث بنسبة مقارنة جدا مرتفعة كانت الذكور نسبة إن اجلنس، متغَت حسب الدراسة عينة توزيع
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 الذكور اىتمام أن على يدل وىذا ،% 38.60 حبوايل اإلناث نسبة قدرت حُت يف  ،%61.40الذكور نسبة
 .يتطلبو ادلركب وما ادلهنة لطبيعة راجع وىذا اإلناث، اىتمام من أكثر احملاسبة دبهنة

 
العمر  حسب الدراسة عينة أفراد توزيع: ثالثا

 

 العمر متغير حسب العينة أفراد توزيع :03رقم  جدول. 

النسبة المئوية التكرار العمر 

 %33.34 19 سنة 30 من أقل

 36.84% 21 40أقل من - 30

 % 17.54 10 40أقل من - 30

 % 12.28 07 فأكثر 50

 % 100 57المجموع  

 . الدراسة معطيات على بناءا الطالب إعداد من : ادلصدر

 مابُت عموما وتراوحت ادلستجوبة، العينة أفراد أعمار بُت تباين ىناك أن أعاله اجلدول خالل من      نالحظ
 و ،سنة 30 من أقل أعمارىم كانت العينة أفراد من ( % 33.34 ) أن اجلدول من تبُت وقد سنة، 55 و 25

 العينة أفراد  من ( % 17.54 )و ،سنة 40   إىل 30 بُت أعمارىم تراوحت العينة  من أفراد % 36.84    
سنة  50 أعمارىم كانت العينة أفراد من  % 12.28 و سنة، 50 من أقل إىل 41 من أعمارىم تراوحت

. فأكثر
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 العلمية الشهادة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع: رابعا
 

  العلمية الشهادة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع:  : 04جدول رقم 
 

النسبة ادلئوية التكرار البيان 
 %64.40 35ليسانس 

 %35.09 20ماسًت /ماجستَت
 %3.50 02دكتوراه 
 %100 57اجملموع 

 الدراسة معطيات على بناءا الطالب إعداد من :              ادلصدر
 

 نسبتهم بلغت حيث ليسانس شهادة حاملي من العينة أفراد أغلبية أن أعاله اجلدول خالل من     نالحظ
 حُت يف وادلوظفُت، احملاسبُت فئة من العينة أفراد أغلبية أن إىل ذلك ويرجع مرتفعة نسبة وىي ،% 64.40 ادلئوية
 أن أي ،3.50 %الدكتوراه  شهادة حاملي ونسبة ،% 35.09ادلاسًت أو ادلاجستَت شهادة حاملي نسبة بلغت
 .إليها ادلتوصل والنتائج البحث أمهية من يزيد ما وىذا جامعي مستوى لديهم العينة أفراد كل

  08شكل رقم 

 . 
 على اجلدول بناءا الطالب إعداد من :              ادلصدر

 
 
 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب        ·

الشهادة العلمية

ليسانس

ماجستير

دكتوراه
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التخصص  حسب الدراسة عينة أفراد توزيع: خامسا
 

 التخصص حسب العينة أفراد توزيع يبين  (05)رقم جدول. 
 

النسبة ادلئوية التكرار التخصص 

 %38.60 22 محاسبة

 %24.56 14 مالية علوم

 %15.79 9 اقتصاد

 %21.05 12 أخرى تخصصات

 
المجموع 

57  100%  

 .الدراسة معطيات على بناءا الطالب إعداد من :   ادلصدر         
 احملاسبة زبصص من العينة أفراد نسبة ادلستجوبُت تبُت أن نسبة أن أعاله اجلدول خالل من نالحظ    

 و .آخر زبصص من  (21.05)و االقتصاد من (% 15.79 ) و ادلالية، العلوم  من % 24.56 و%38.6
  ذلك حسب احتياجات ادلركب

  09شكل رقم 

 
على اجلدول  بناءا الطالب إعداد من : ادلصدر               

يبين توزيع أفراد العينة حسب التخصص

محاسبة

علوم مالية

اقتصاد

تخصصات أخرى



 (GNL2/Zدراست حالت شركت سو ناطراك وحدة (الجانب التطبيقي..............الفصل الثالث
 

 
77 

 
 الخبرة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع: سادسا

 
 الخبرة سنوات متغير حسب العينة توزيع يبين ( 6 ) رقم جدول. 

سنوات اخلربة 
 

النسبة ادلئوية التكرار 

 سنوات 5أقل من 
 

10 17.54% 

 سنوات 10 إىل 5من 
 

26 45.62% 

 سنة 15 إىل 10من 
 

14 24.56% 

 سنة 15أكثر من 
 

07 12.28% 

اجملموع 
 

57 100% 

 
 .الدراسة معطيات على بناءا الطالب إعداد من :                           ادلصدر

      
 

  ادلركب يف الدراسة عينة أفراد خربات أن اجلدول من تبُت وقد اخلربة، سنوات متغَت حسب العينة توزيع       يبُت
  وبنسبة أفرد 10 سنوات 5 عن  خرباهتمتقل الذين العينة أفراد عدد بلغ حيث فئات، أربع على توزعت

   بنسبة أي فردا 26 سنوات 10 إىل 5 خرباهتم مابُت تًتاوح الذين العينة أفراد عدد بلغ بينما ،%17.54
 بنسبة  أي فردا 14 سنة 15 من أقل إىل 10 مابُت خرباهتم تًتاوح الذين العينة أفراد وبلغ % 45.62
. 12.28 ) )بنسبة  أي أفراد 7 فأكثر سنة 15 هتم خرب تًتاوح الذين أفراد العينة عدد بلغ وأخَتا ،% 24.56
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  10شكل رقم 

 
 

على اجلدول  بناءا الطالب إعداد من : ادلصدر
 
 

أسئلة االستبيان  تحليل: 02المطلب 
 من عليها ادلتحصل النتائج بتحليل نقوم سوف ذلا، االستبيان بتوجيو قمنا اليت العينة خصائص ربديد بعد

واقع نظام الرقابة  حول رأي تكوين نستطيع حىت الدراسة، زلل العينة أفراد على ادلطروحة األسئلة على اإلجابات
 وكذا عنها، واإلفصاح ادلعلومات إعداد عملية على احملاسبية األنظمة الداخلية يف مركب سونا طراك، وتأثَت

. الشفافية ادلالية يف القوائم ادلالية مث ومن الدولية، احملاسبة معايَت إليو تدعو ما وفق اإلفصاح مستقبل
 

واقع نظام الرقابة الداخلية في المركب و مدى تطبيقو : الفرع األول
 

 األفراد أراء باستطالع السؤال السادس إىل السؤال التاسع، و هتتم األسئلة من ادلمتدة باألسئلة العنصر ىذا يرتبط
 النوعية لنظام الرقابة الداخلية و مدى التزام عمال ادلركب بتطبيقها اخلصائص حول ادلستجوبُت

 
 ادلتعلق بتوفر نظام الرقابة الداخلية يف ادلركب : السؤال السادس -

توزيع العينة حسب متغير سنوات الخبرة

سنوات 5أقل من 

سنوات 10إلى  5من 

سنة 15إلى  10من 

سنة 15أكثر من 
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  توفر نظام الرقابة الداخلية يف ادلركب:07جدول رقم 

النسبة ادلئوية التكرار البيان 
 %43.86 25موافق 

 %19.82 17موافق جدا 
 %14.04 08بدون تعليق 
 %12.28 07غَت موافق 

 %00 00غَت موافق جدا 
 %100 57اجملموع 

 .االستبيان استمارات على بناءا الطالب إعداد من : المصدر
    

توفر نظام الرقابة  على ادلستجوبُت أغلبية قبل من تأييد ىناك أن أعاله اجلدول خالل من لنا تبُت     فقد
 بدون 14.04%، و نسبة 19.82% ،و موافق جدا %43.86الداخلية يف ادلركب، حيث بلغت نسبة موافق 

 % .00، و نسبة غَت موافق جدا %12.28تعليق ، أما غَت موافق فقد بلغت النسبة 
 

 يوضح توفر النظام الرقابة الداخلية يف ادلركب: 11 الشكل رقم 
 

   
 

 .الجدول أعاله على بناءا الطالب إعداد من : المصدر -
 

موافق

موافق جدا

بدون تعليق

غير موافق

غير موافق جدا
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سلاطر قد تأثر على مركزه بدون الرقابة الداخلية تتعرض أصول ادلركب إىل " ادلتعلق ب :السؤال السابع -
 "ادلايل

 
  سلاطر قد تأثر على مركزه ادلايلبدون الرقابة الداخلية تتعرض أصول ادلركب إىل : 08جدول رقم 

النسبة ادلئوية التكرار البيان  
 %36.84 21موافق 

 %52.63 30موافق جدا 
 %7.02 04بدون تعليق 
 %3.51 02غَت موافق 

 %00 00غَت موافق جدا 
 %100 57 اجملموع

 .االستبيان استمارات على بناءا الطالب إعداد من : المصدر
اعتبار بانعدام  على ادلستجوبُت العينة أفراد طرف من تأييد ىناك أعاله  أن اجلدول خالل من لنا تبُت     فقد

 36.84%، حيث بلغت نسبة موافق سلاطر قد تأثر على مركزه ادلايلالرقابة الداخلية تتعرض أصول ادلركب إىل 
، و نسبة 3.51% بدون تعليق، أما غَت موافق فقد بلغت النسبة %7.02، و نسبة %52.63،و موافق جدا 
  .%00غَت موافق جدا 

  مخاطر قد تأثر على مركزه  بدون الرقابة الداخلية تتعرض أصول المركب إلى  :12شكل رقم
 المالي

 

 

 من اعداد الباحث استنادا على اجلدول: ادلصدر 

موافق

موافق جدا

بدون تعليق

غير موافق

غيرموافق جدا
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 " ضبط الرقابة الداخلية لتصرفات ادلوظفُت داخل ادلركب" ادلتعلق ب:السؤال الثامن -

  ضبط الرقابة الداخلية لتصرفات الموظفين داخل المركب: 09جدول رقم 
النسبة ادلئوية التكرار البيان  

 %21.05 12موافق 
 %07.02 04موافق جدا 
 %26.32 15بدون تعليق 
 %35.09 20غَت موافق 

 %12.28 07غَت موافق جدا 
 %100 57اجملموع 

 .االستبيان استمارات على بناءا الطالب إعداد من : المصدر
 غَت موافقُت 35.09% نسبتهم بلغت والذين ادلستجوبُت أغلبية أن أعاله اجلدول خالل من لنا تبُت فقد   

 21.05%، و نسبة %26.32 غَت موافق جدا، أما بدون تعليق حازت نسبة 12.28%، و نسبة 
 . غَت موافق جدا07.02%موافق ، و نسبة 

 
 يوفر نظام ادلعلومات احملاسيب تقارير رقابية عن أداء ادلستويات اإلدارية ادلختلفة "ادلتعلق ب: السؤال التاسع -

"  يف الوقت ادلالئم
  يوفر نظام ادلعلومات احملاسيب تقارير رقابية عن أداء ادلستويات اإلدارية ادلختلفة يف  : 10جدول رقم

 الوقت ادلالئم
النسبة ادلئوية التكرار البيان 
 %21.05 12موافق 

 %8.77 05موافق جدا 
 %43.26 25بدون تعليق 
 20.05% 12غَت موافق 

 %5.26 03غَت موافق جدا 
 100% 57اجملموع 

 .االستبيان استمارات على بناءا الطالب إعداد من : المصدر
، و %43.26، و نسبة بدون تعليق %8.77، و نسبة موافق جدا %21.05   حيث بلغت نسبة موافق 

. %5.26، و نسبة غَت موافق جدا %20.05نسبة غَت موافق فبلغت 
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 اإلفصاح عن المعلومات في القوائم المالية و درجة الشفافية فيها: الفرع الثاني 

 أراء باستطالع السؤال العاشر  إىل السؤال السابع عشر ، و هتتم األسئلة من ادلمتدة باألسئلة العنصر ىذا يرتبط
حول كيفية اإلفصاح عن ادلعلومات يف القوائم ادلالية و مدى سبتع ىده ادلعلومات بالشفافية  ادلستجوبُت األفراد

. ادلالية و كدا تأثَتىا على ازباذ القرار
 
 

 مسامهة ادلعلومات اليت توفرىا التقارير ادلالية يف ادلركب بشكل فعال يف ربديد " ادلتعلق ب :السؤال العاشر
". االضلرافات و األخطاء و ازباذ اإلجراءات التصحيحية بشأهنا

 
 

  مسامهة ادلعلومات اليت توفرىا التقارير ادلالية يف ادلركب بشكل فعال يف ربديد : 11جدول رقم
 االضلرافات و األخطاء و ازباذ اإلجراءات التصحيحية بشأهنا

النسبة ادلئوية التكرار البيان 
 %57.89 33موافق 

 %35.09 20موافق جدا 
 %00 00بدون تعليق 
 %7.02 04غَت موافق 

 %00 00غَت موافق جدا 
 %100 57اجملموع 

 .االستبيان استمارات على بناءا الطالب إعداد من : المصدر
 

كانت إجاباهتم موافق حيث بلغت نسبة موافق  ادلستجوبُت أغلبية أن أعاله اجلدول خالل من لنا تبُت    فقد
 ، بينما مل %7.02، و غَت موافق بلغت نسبتهم % 35.09 ، أما نسبة موافق جدا بلغت 57.89%

 . تتحصل غَت موافق جدا و بدون تعليق على أية إجابة
 11شكل يوضح جدول رقم 

 مساىمة المعلومات التي توفرىا التقارير المالية في المركب: 13شكل رقم 



 (GNL2/Zدراست حالت شركت سو ناطراك وحدة (الجانب التطبيقي..............الفصل الثالث
 

 
83 

 
 

 من اعداد الباحث استنادا على اجلدول: ادلصدر 

 
اإلفصاح الكامل عن احلقائق ادلالية و العرض السليم للبيانات يف القوائم " و ادلتعلق ب : السؤال الحادي عشر

". ادلالية
  اإلفصاح الكامل عن احلقائق ادلالية و العرض السليم للبيانات يف القوائم ادلالية : 12جدول رقم

 
النسبة ادلئوية التكرار البيان 
 %21.05 12موافق 

 %8.77 05موافق جدا 
 %43.26 25بدون تعليق 
 20.05% 12غَت موافق 

 %5.26 03غَت موافق جدا 
 100% 57 اجملموع

 .االستبيان استمارات على بناءا الطالب إعداد من :            المصدر
عدم اإلجابة على ىذا السؤال  على ادلستجوبُت أغلبية أعاله على تعدر قبل اجلدول خالل من لنا تبُت     فقد

 ، و بلغت 21.05% ، بينما تساوت نسبة موافق و غَت موافق ب 43.26%فقد بلغت نسبة بدون تعليق 
. %5.26نسبة غَت موافق جدا 

موافق

موافق جدا

بدون تعليق

غير موافق

غير موافق جدا
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 اإلفصاح الكامل عن الحقائق المالية و العرض السليم للبيانات في القوائم المالية: 14شكل رقم 

 
 

 من اعداد الباحث استنادا على اجلدول: ادلصدر 

 
"  حاالت شائعة من الغش والتضليل يف القوائم ادلالية"ادلتعلق ب: السؤال الثاني عشر

 
  حاالت شائعة من الغش والتضليل يف القوائم ادلالية: 13جدول رقم 

النسبة ادلئوية التكرار البيان 
 %31.59 18موافق 

 %10.53 06موافق جدا 
 %54.39 24بدون تعليق 
 %15.79 09غَت موافق 

 %00 00غَت موافق جدا 
 %100 57اجملموع 

 .االستبيان استمارات على بناءا الطالب إعداد من : المصدر
  

ىناك عدد كبَت من ادلستجوبُت مل يؤيدوا فكرة وجود حاالت  أن أعاله اجلدول خالل من لنا تبُت     فقد
كأعلى نسبة ، بينما % 54.53من الغش و التضليل يف القوائم ادلالية ، حيث بلغت نسبة بدون تعليق 

موافق

موافق جدا

بدون تعليق

غير موافق

غير موافق جدا
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، 15.79% دلوافق جدا ، و بلغت نسبة غَت موافق %10.53 ، و نسبة %31.59بلغت نسبة موافق 
. بينما مل ربصل أي نسبة غَت موافق جدا

  حاالت شائعة من الغش والتضليل في القوائم المالية:15شكل رقم 

 
 من اعداد الباحث استنادا على اجلدول: ادلصدر 

تزويد القوائم ادلالية اإلدارة جبميع احتياجاهتا من ادلعلومات احملاسبية الالزمة "  ادلتعلق ب:السؤال الثالث عشر
" الزباذ القرار
  تزويد القوائم ادلالية اإلدارة جبميع احتياجاهتا من ادلعلومات احملاسبية الالزمة الزباذ : 14جدول رقم

القرار 
النسبة ادلئوية التكرار البيان 
 %36.84 21موافق 

 %42.11 24موافق جدا 
 %3.51 02بدون تعليق 
 %15.79 09غَت موافق 

 %1.75 01غَت موافق جدا 
 %100 57 اجملموع

 .االستبيان استمارات على بناءا الطالب إعداد من : ادلصدر
على تزويد القوائم ادلالية  ادلستجوبُت العينة أفراد طرف من تأييد ىناك أن أعاله اجلدول خالل من لنا تبُت     فقد

، و 42.11%اإلدارة جبميع احتياجاهتا من ادلعلومات احملاسبية الالزمة الزباذ القرار، فبلغت نسبة موافق جدا 

موافق

موافق جدا

بدون تعليق

غير موافق

غير موافق جدا
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، بينما ربصلت غَت موافق جدا على نسبة 15.79%، و بلغت نسبة غَت موافق 36.84%موافق 
.  %3.51،أما بدون تعليق فبلغت النسبة 1.75%

يستطيع ادلستفيدين من القوائم ادلالية التعامل معها حىت لو مل يكونوا زلًتفُت " ادلتعلق ب: السؤال الرابع عشر
" يف األمور احملاسبية

  يستطيع ادلستفيدين من القوائم ادلالية التعامل معها حىت لو مل يكونوا زلًتفُت يف : 15جدول رقم
 األمور احملاسبية

 
النسبة ادلئوية التكرار البيان 
 %5.26 03موافق 

 %3.51 02موافق جدا 
 %8.77 05بدون تعليق 
 %26.32 15غَت موافق 

 %56.14 32غَت موافق جدا 
 %100 57اجملموع 

 .االستبيان استمارات على بناءا الطالب إعداد من : المصدر
 

    من خالل دراستنا اجلدول أعاله فقد تبُت لنا باستحالة أي كان فهم القوائم ادلالية إال إذا كان زلًتفا، فبلغت 
 بدون تعليق ، أما نسبة 8.77%، و نسبة 26.32%، و نسبة غَت موافق 56.14%نسبة غَت موافق جدا 

. %3.51، أما موافق جدا بلغت النسبة % 5.26موافق فبلغت 
 
 

 " إظهار صبيع ادلعلومات ادلالية للمركب يف القوائم ادلالية" ادلتعلق ب:السؤال الخامس عشر
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  إظهار جميع المعلومات المالية للمركب في القوائم المالية: 16جدول رقم 
النسبة ادلئوية التكرار البيان 
 %29.82 17موافق 

 %19.30 11موافق جدا 
 %19.30 11بدون تعليق 
 %31.58 18غَت موافق 

 %00 00غَت موافق جدا 
 %100 57اجملموع 

 .االستبيان استمارات على بناءا الطالب إعداد من : المصدر
 

على بعض ادلستجوبُت كانوا مؤيدين و البعض اآلخر مل يؤيد، حيث  أعاله اجلدول خالل من لنا تبُت      فقد
 ، و غَت موافق جدا %19.30 ، و موافق جدا 31.58% ، و نسبة غَت موافق 29.82%بلغت نسبة موافق 

 .19.30%، أما بدون تعليق بلغت النسبة 00%
  إعداد ونشر بيانات مالية مستقبلية على درجة عالية من اإلفصاح والشفافية" ادلتعلق ب:السؤال السادس عشر 

 "يشجع االستثمار

  إعداد ونشر بيانات مالية مستقبلية على درجة عالية من اإلفصاح والشفافية: 17جدول رقم 

 يشجع االستثمار

النسبة ادلئوية التكرار البيان 
 45.62% 26موافق 

 %52.63 30موافق جدا 
 %00 00بدون تعليق 
 %1.75 01غَت موافق 

 %00 00غَت موافق جدا 
 %100 57اجملموع 

 .االستبيان استمارات على بناءا الطالب إعداد من : المصدر
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إعداد ونشر  أن على ادلستجوبُت العينة أفراد طرف من تأييد ىناك أن أعاله اجلدول خالل من لنا تبُت    فقد

 يشجع االستثمار، فبلغت نسبة موافق بيانات مالية مستقبلية على درجة عالية من اإلفصاح والشفافية

 ، أما غَت موافق جدا و بدون تعليق %1.75 ، و نسبة غَت موافق %52.63، و نسبة موافق جدا %45.62

 % .00بلغت نسبتهم 

 
خالل السنة يف دلدفوعة و الفوائد ااألرباح باإلفصاح عن إصبايل إلتزام ادلركب " ادلتعلق ب: السؤال السابع عشر

" جدول تدفقات اخلزينة 

  خالل دلدفوعة و الفوائد ااألرباح باإلفصاح عن إصبايل إلتزام ادلركب   :18جدول رقم

  السنة يف جدول تدفقات اخلزينة

النسبة ادلئوية التكرار البيان 
 %43.86 25موافق 

 %19.30 11موافق جدا 
 %28.07 16بدون تعليق 
 %5.26 03غَت موافق 

 %3.51 02غَت موافق جدا 
 %100 57اجملموع 

 .االستبيان استمارات على بناءا الطالب إعداد من : المصدر
 

، و نسبة بدون تعليق 19.30%، و نسبة موافق جدا %43.86    بلغت نسبة اإلجابة بالنسبة دلوافق 

. 3.51%، و نسبة غَت موافق جدا فبلغت 5.26%، و نسبة غَت موافق 28.07%
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 النتائج: المطلب الثالث

: االستنتاج األول

إن النظام احملاسيب ادلايل ميثل جزءا أساسيا يف نشاط ادلركب و بشكل عام من خالل نتائج اإلجابة عن االستقصاء 

فإن النظام احملاسيب ادلايل احلايل يعترب وسيلة ضرورية يف ربقيق الرقابة الداخلية اجليدة ، و من خالل ربليل 

االستقصاء اليت تدل على اىتمام ادلركب بالرقابة الداخلية و إعطاءىا أمهية كبَتة و ذلك بالسهر على توفَتىا و 

تطبيقها على سلتلف األقسام، و بانعدام رقابة داخلية فعالة ميكن أن تتعرض أصول ادلركب إىل سلاطر قد تأثر على 

مركزه ادلايل ، و لذلك يسهر مدير ادلركب على ضرورة تقدًن تقارير سنوية للرقابة الداخلية ، وال ميكن تقدًن ىذه 

التقارير بدون وجود نظام ادلعلومات احملاسيب ألنو يساعد على الكشف عن األخطاء و تقدميو ألقسام ادلركب من 

. أجل تصحيحها 

تعمل إدارة ادلركب على ضبط تصرفات ادلوظفُت داخل ادلركب من خالل فرض عليهم نظام الرقابة الداخلية رغم 

أن بعض ادلوظفُت ال يعطوىا أمهية كبَتة ، و هتدف الرقابة الداخلية إىل التنسيق بُت سلتلف األقسام حملاربة 

.     االضلرافات و األخطاء إن وقعت 
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: االستنتاج الثاني

 اإلفصاح الكامل عن احلقائق ادلالية و العرض السليم    نالحظ من خالل نتائج االستقصاء يعمل ادلركب على

 بكل شفافية و زلاربة الغش و األخطاء و التضليل و غَتىا من ادلشبوىات يف القوائم للبيانات يف القوائم ادلالية

. تزويد اإلدارة جبميع احتياجاهتا من ادلعلومات احملاسبية الالزمة الزباذ القرارادلالية ، و للقوائم ادلالية دور مهم يف 

و من خالل دراسيت للقوائم ادلالية داخل ادلركب ال يستطيع أي كان من ادلستفيدين التعامل مع القوائم ادلالية إن 

 نظرا لصعوبة فهمها و ربليلها شلا يؤدي إىل عدم الكشف عن األخطاء و مل يكونوا زلًتفُت يف األمور احملاسبية

. التالعبات يف ىذه القوائم 

يساىم  ألن ذلك  على إعداد ونشر بيانات مالية مستقبلية على درجة عالية من اإلفصاح والشفافيةيسهر ادلركب 

 مستقبال، و عملية اإلفصاح تفيد اإلدارة يف ادلؤسسات االقتصادية و بدرجة مرتفعة يف زيادة حجم االستثمار

. اجلهات الرمسية األخرى و ىذا ما يستوجب ربديث التشريعات و القوانُت دائما دلسايرة النظام احملاسيب ادلايل

إن القوائم ادلالية الصادرة من ادلركب تتوفر على نسبة كبَتة من اإلفصاح، و كلما زاد اإلفصاح يف القوائم ادلالية 

. زادت فعاليتها يف ترشيد القرارات

أن قائمة ادلركز ادلايل ال سبكن ادلستخدمُت من معرفة الوضع ادلايل للمركب وما  و الحظت من خالل دراسيت

باإلفصاح عن إصبايل األرباح و يلتزم ادلركب ، كذلك ال وما عليها من التزامات (موجودات)سبتلكو من أصول 

. الفوائد ادلدفوعة خالل السنة يف جدول تدفقات اخلزينة
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: الخالصة

ىو أنو مر بعدة مراحل و - سونا طراك –GNL2/Zما ميكن استخالصو من ىذه الدراسة ادليدانية دلركب 

إصالحات للوصول إىل ما ىو عليو حاليا، حيث مت صبع ادلعلومات من خالل ادلقابلة عمال ادلركب و ىو ما مسح 

يل بالقيام بوصف كتايب و نظري لكل من مقومات نظام الرقابة الداخلية و أمهية القوائم ادلالية و دورىا يف ادلركب، 

و مت ملء االستقصاء لتقييم النظام احملاسيب ادلايل ، حيث تبُت أن ادلركب ميلك نظاما فعاال للمحاسبة و أن النظام 

. السليم ىو أحد العناصر األساسية من مقومات نظام الرقابة الداخلية 

    كما نالحظ أن ادلركب يسهر على تطبيق اإلجراءات و السياسات ادلخولة لو خاصة يف جانب الرقابة 

. الداخلية، و ىدا دلساعدة النظام احملاسيب ادلايل على تقدًن معلومات زلاسبية سبتاز بادلصداقية و الدقة

    و للرقابة الداخلية دورا مهما يف ادلركب خاصة من خالل تأثَتىا على القوائم ادلالية ، و ذلك بضمان الشفافية 

دلقدمة يف ت اخاصة بادلعلوماح إلفصااجة و الصدق و زلاربة الغش و االضلرافات يف القوائم ادلالية ،و زيادة  در

. لنقديةت التدفقاايف قائمة دة دلوجواخلزينة ت ادلتعلقة بالتدفقات ادلعلوماإيضاحات و اإلا

ال بد س ألساا اعلى ىذ، وتعترب كافيةفإهنا لنتائج ت احساباول جدأو نية ادليزاضة يف ودلعرت ادلعلومااما     أ

لعادلي ق السواليت يفرضها أو ائر اجلزهبا  اليت سبر ة اجلديدت التوجهارات والتطوادلركب أن يساير ويعايش  اعلى 

 . حملاسيبح اباإلفصاأو دبا يتعلق بادلنافسة اء سو

 

 



 

 

 اخلامتـــــــــــــــــــــة 
 



 العامــــــة الخاتمــــــة

 

 
93 

االقتصادية ، أمهية اإلفصاح احملاسيب يف دعم الرقابة الداخلية يف املؤسسة    حاولنا من خالل تناولنا ملوضوع 
اإلفصاح احملاسيب يف دعم الرقابة الداخلية يف معاجلة إشكالية البحث اليت تدور معاملها حول إىل أي مدى يساىم 

 .االقتصادية ، من خالل الفصول الثالثة هلذه املذكرةاملؤسسة 

   وقد قمنا بالتطرق إىل القوائم املالية من خالل استعراض مفهومها و و أمهيتها و أىم مستخدميها و أىم 
العناصر احملددة هلا وبعد ذلك قمنا بعرض اإلفصاح احملاسيب من خالل معايري احملاسبة الدولية اليت تناولت كيفية 
معاجلة احملاسبية و طرق القياس و التقييم و اإلفصاح عن القوائم املالية اليت تصدرىا املؤسسة االقتصادية وذلك 

لإليصال املعلومات ملستخدميها على اختاذ القرارات، فاإلفصاح يؤدي إىل زيادة احملتوى اإلعالمي للقوائم املالية و 
إضفاء الشفافية على املعلومة احملاسبية حيث حيقق  جو من الثقة بني املتعاملني و يساعدىم على حماربة الغش  و 

 .منع إعطاء معلومات غري الصحيحة للمسامهني و غريىم من أصحاب القرارات

   ويتم اإلفصاح عن املعلومات بشكل ال جيعل التقارير املالية مضللة أي يهدف إىل محاية اجملتمع املايل و بصفة 
و تعترب القوائم املالية كمرشد .خاصة املستثمر العادي الذي لو قدرة حمدودة على استخدام املعلومات املالية

 .لتحقيق الصدق و الشفافية و اختاذ القرارات املناسبة

بعد معرفة أمهية اإلفصاح احملاسيب و دوره يف حماربة التضليل يف القوائم املالية ، تطرقنا إىل دراسة نظام الرقابة    
 وممتلكات أصل على احملافظة يف يساىم األخري ىذا وجود حيث املؤسسة يف داخلي نظام أمهيةالداخلية ، 

 يتم اليت احملاسبية املعلومات بأن الكافية الضمانات النظام ىذا يوفر االختالس،كما منع بالتايل و املؤسسة
 .عالية مصداقية ذات باعتبارىا عليها االعتماد ميكن بأنو القرار، اختاذ يف استخدامها

 الضعف و القوة نقاط ملعرفة ذلك و ومفصل واف بشكل تقييمو يستدعي املؤسسة يف النظام ىذا وجود أن   
 ا طراكسون ملؤسسة امليدانية الدراسة خالل ومن الصدد ىذا ويف الضعف نقاط لتجاوز الالزمة االقرتاحات وتقدمي

 GNL2/Z العاملني التزام خالل من وفعال جيد رقابة نظام وجود واضح وبشكل لنا برز لعد فرع وىران 
 طريق عن احملاسيب للتسجيل خاص نظام و اإلدارة طرف من املوضوعة اإلجراءات و التعليمات و اللوائح جبميع

 .للتسيري اآليل اإلعالم
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 :الفرضيات اختبار نتائج-
 :الّتالية الّنتائج إىل الفرضيات اختبار عند توّصلنا اعتمدنا اليّت  الّدراسة من انطالقا 

رب ـث يعتـحيحتققت، لفرضية قد املوضوع أن اسة ل درافقد تبني لنا من خال: تحقق الفرضية األولى -
ال ح اـفصون إدـفباملعلومة، ى ـعلل وـحلصال ـجأن ـمن تخدموـملساو ـليإليت يرجع امل العواىم أحد أ حاـإلفصا

تاحة ة وإلرشيدارات االستثمارية القراملعلومات الالزمة الختاذ اعلى ل حلصواجي رخلااتعمل ـن للمسـميك
ن ــن مــة سيحســليولدمعايري احملاسبة اق ــفح واــإلفصأن اا ــكم، ةــفافية كافيــبشأداء املؤسسات لفرصة لتقييم ا

ل ــحة جتعــضوواهلة ــسض رــعاد ودــعق إرــن طــماملعايري ذه ــو ىــبءت اــا جــة ملــنتيجدة املعلومات احملاسبية وــج
. تاحتها ملن يرغب فيهااملستوى الدويل وإى ــة علــنرة للمقاــقابلوة ــمفهوماملعلومة ن ــم

 كل بعرض قامت سونا طراك شركة ألن الفرضية صحيحة ىذه أن اتضح لقد :الثانيةحقق الفرضية ت -
 جدول النتائج، حسابات امليزانية، جدول :املايل احملاسيب النظام قوانني يف جاء كما .املالية القوائم

 ..املالحق و اخلاصة، األموال تغري جدول اخلزينة، تدفقات
، الفرضية صحةتبني لنا عدم  االستبيان ونتائج الثاين الفصل خالل من: عدم تحقق الفرضية الثالثة  -

و حماربة الغش و التالعب يف  احلسابات مصداقية زيادة على يعمل املالية والقوائم احلسابات فحصألن 
و بالتايل يتأثر تقييم نظام .أفضل  نتائج حتقيقذلك لوحمتوى القوائم املالية نظرا لتأثري الرقابة الداخلية 

 .املالية والقوائم احلساباتالرقابة الداخلية عند 
 
 
 :الّنتائج عرض-

 التطبيق يف صعوبة املعايري أكثر يعترب املالية املعلومات عن اإلفصاح معايري إن. 
 املايل احملاسيب النظام حسب القوائم ىذه تتمثل و املالية، القرارات اختاذ يف ىامة أداة املالية القوائم تعترب 

الدخل  قائمة ،(امليزانية) املايل املركز قائمة يف  (ILS/IFRS)املعايري احملاسبة الدولية من املستمد
 املالحظات النقدية، التدفقات قائمة امللكية، حقوق ، التغريات ، قائمة(النتائج حساب جدول)
. (امللحق)
 على لتكون احملاسيب اإلفصاح املتضمنة الدولية احملاسبية املعايري على حتتوي أن جيب املالية القوائم إن 

 .املوضوعية و الشفافية من كبرية درجة
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 احملاسبية املعايري على العينة أفراد لدى اإلطالع مستوى أن االستبيان نتائج خالل من الباحث يرى 
 شفافية أكثر بشكل املالية القوائم إعداد يتضمن الذي املطلوب بالشكل ليس ولكنو بو بأس ال الدولية

 .وموضوعية
 

 متو قرارا اختاذ يف املستثمرين تساعد احلايل بوضعها االقتصادية املؤسسات تنشرىا اليت القوائم إن 
. االستثمارية

 تعترب جزءا ألهنا منها أي حذف دون اإليضاحات ميعبج مرفقا الكاملة السنوية املالية التقارير نشر ضرورة 
 .املختلفة الفئات حتتاجها اليت املعلومات بنود مجيع على الحتوائها كذلك و املالية، التقارير من يتجزأ ال
 لإلدارة مفيدة قرارات إجياد يف تأثري ذات وتنوعها وخصوصيتها الداخلية الرقابة عمل طبيعة تعترب. 
 احتمالية إىل ذلك ويؤدي الداخلية الرقابة يف خلل يعين مما واألنظمة بالقوانني املؤسسة إدارة التزام عدم 

 .واملايل اإلداري الفساد من تعد اليت والتجاوزات االحنرافات من وجود عدد
 والوقت االطالع ناحية من وخاصة احلسابات مراقب لعمل عائقا يشكل قد الداخلية الرقابة ضعف إن 

 .املطلوبة بالصورة مهمتو اجناز هلفي احملدد
 

 : التوصيات-

 : التالية التوصيات نقدم املتحصل النتائج ظل يف
 كربى أمهية من هلا ملا الدولية، احملاسبية املعايري على واإلطالع املعرفة بزيادة مؤسسة سونا طراك تقوم أن 

 .املالية القوائم شفافية من يزيد والذي العلمي مبستواىم لالرتقاء
 و الشفافية و اإلفصاح لتعزيز دوري بشكل املالية تقاريرىا نشر بضرورة االقتصادية املؤسسات إلزام 

  ثقتهم لزيادة ألصحاب املصاحل إتاحتها
 لبث ضرورية تكون إضافية معلومات أي و احملاسبية البيانات عن اإلفصاح على املؤسسات إلزام 

 يتعرضون اليت املخاطر تقليل و املؤسسات داخل إدارهتا كيفية و أمواهلم على املسامهني لدى االطمئنان
 .هلا

 ملا إعدادىا تاريخ من الشهر تتجاوز ال فرتة خالل للمؤسسة سونا طراك سنوية نصف مالية قوائم إصدار 
 .املستثمرين لدى سليمة قرارات اختاذ عملية أثر على من لذلك

 التكنولوجي التطور يواكب مبا الداخلية للرقابة التقليدية الطرق يف النظر إعادة. 
 األىداف تلك حتقيق يف املساعدة وبالوسائل حتقيقها املرغوب باألىداف الداخلية الرقابة مفهوم ارتبط. 
 تشخيص يف الفعالة اإلدارة وسيلة الرقابة ىذه يكون حبيث الداخلية الرقابة لعملية اجليد التخطيط 

 .االجيابية العوامل العمل وتشجيع معوقات



 

 

 املراجـــــــــــــع 
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 :شكل االستمارة

 األسئلة الشخصية: أوال

  ؟ما هو جنسك  -1

 ذكر -

 أنثى  -

  ؟كم يتراوح عمرك -2

  سنة 30 من أقل -

 40 أقل من   إىل30من  -

  50  أقل من إىل40من  -

  فأكثر50 -

  ؟ما هو تخصصك الدراسي -3

 حماسبة -

 اقتصاد -

 علوم مالية -

 ختصصات أخرى -

  ؟كم سنة لديك من خبرة عمل في المركب -4
  سنوات5أقل من  -
  سنوات10 إىل 5من  -
  سنة15 إىل 10من  -
  فأكثر 15من  -
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  ؟ما هي الشهادة العلمية المتحصل عليها -5
 ليسانس                -
 ماسًت/ماجستري -
 دكتوراه -

 

  

 األسئلة الشاملة: ثانيا  

 

 اإلجابة األسئلة

 غري موافق بشدة غري موافق  بدون تعليق موافق جدا موافق

     ؟ هل يتوفر يف املركب نظام رقايب داخلي- 6

هل تعتقد بدون الرقابة الداخلية تتعرض - 7

خماطر قد تأثر على مركزه ملركب إىل ال وأص

املايل؟ 

     

هل تضبط الرقابة الداخلية تصرفات - 8

 املوظفني داخل املركب ؟

     

هل يوفر نظام املعلومات احملاسيب - 9

تقارير رقابية عن أداء املستويات اإلدارية 

املختلفة يف الوقت املالئم ؟ 
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هل تساهم املعلومات اليت توفرها - 10

التقارير املالية يف املركب بشكل فعال يف 

حتديد االحنرافات و األخطاء و اختاذ 

اإلجراءات التصحيحية بشأهنا؟ 

     

هل يتم اإلفصاح الكامل عن احلقائق - 11

املالية و العرض السليم للبيانات يف القوائم 

؟  املالية

     

هل هناك حاالت شائعة من الغش - 12

 ؟ والتضليل يف القوائم املالية

     

هل تزود القوائم املالية اإلدارة جبميع -  13

احتياجاهتا من املعلومات احملاسبية الالزمة 

؟ الختاذ القرار 

     

هل يستطيع املستفيدين من القوائم - 14

املالية التعامل معها حىت لو مل يكونوا 

 حمًتفني يف األمور احملاسبية؟

     

مت إظهار مجيع املعلومات املالية هل ي- 15

؟ للمركب يف القوائم املالية 

     

إعداد ونشر بيانات مالية مستقبلية هل  - 16

 يشجع على درجة عالية من اإلفصاح والشفافية
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؟  االستثمار

 عن باإلفصاحاملركب  يلتزمهل  - 17

 خالل املدفوعة الفوائد و األرباح إمجايل

؟ اخلزينة   تدفقات جدول يف السنة

     

 

 


