
 

 ةـــراطية الشعبيــرية الديمقــورية الجزائــالجمه  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

يـث العلمــالي و البحــم العــزارة التعليو  
Ministère de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique    

–بسكرة  –جــامعة محــمد خيضــر   
 كــلية العلــوم االقتصــادية و التجــارية و علــوم التسييــر

رسييعلوم الت قســـم  
 

                                               

 

 

 

 

                                               

  يحياوي مفيدة د.أ                                               عزوز ميلود     

 لجنة المناقشة
 الجامعة          أعضاء اللجنة                         الصفة                        

 جامعة بسكرة   رئيسا               الدكتورة: طاهري فاطمة الزهراء            -

 جامعة بسكرة               امقرر               يحياوي مفيدة الدكتورة:األستاذة  -

 جامعة أم البواقي      ممتحنا          األستاذ الدكتور: زوبير عياش                 -

 جامعة أم البواقي    ممتحنا               األستاذ الدكتور: عثماني حسين             -

 جامعة باتنة    ممتحنا                                 الدكتور: عيساني عامر    -

 بسكرةجامعة    ممتحنا                             سلطاني محمد رشديالدكتور:  -

   

دور مراجعة القوائم املالية اجلديدة يف حتسني 
 مراقبة التسيري 
 -فرع ابتنة-دراسة حالة جممع صيدال

 



 بسم اهلل
لرحمان  ا

 الرحيم
 



 شكر وعرف ان
 

 أتقدم بجزيل الشكر والحمد هلل
"يحياوي مفيدة" :د.اشكر األستاذة المشرفة ا  

كما اشكر أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على قبولهم  و
 المناقشة

 كما ال أنسى كل من ساعدني من قريب أو بعيد
خوني رابح :د .الطيب داودي و ا :د .كما اخص بالذكر ا  

كما اشكر كل الطاقم اإلداري والبيداغوجي لجامعة محمد 
.خيضر بسكرة عرفانا بمجهوداتهم الجبارة خدمة للعلم  

 
.كما اليفوتني أن اشكر كل من فرح لي  



 اإلهداء
".إ جالال وعرفاان ".......................................................................أ يم وأ يب    

.دلمعها يل يف إلرسإء وإلرضإء............................................................... زوجيت إلغالية  

."منار عزيزة، مونية وصال..........................................................................."بنايت  

".لوقوفهم إ ىل جانيب دوما.............................................................."إ خويت وأ خوإيت  

".عىل دمعهم......................".............................................أ هل زوجيت  

 

 

 

.إهدي مثرة هجدي إىل لك من محلهتم ذإكريت وغيبهتم مذكريت  



 
 

 
 
 
 
 



 العنوان الصفحة

  امةـــــــة عـــــمقدم ح -أ 

  اإلطار النظري للقوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي: الفصل األول 10

  تمـــــــــهید  10

  ماهیة المعاییر المحاسبیة الدولیة وٕاجراءات إصدارها: المبحث األول 11

وٕاجراءات إصدارها نشأة المعاییر المحاسبیة الدولیة: المطلب األول 11  

مفهوم المعاییر المحاسبیة الدولیة: المطلب الثاني 15  

إعداد القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي: المبحث الثاني 18  

تعریف القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي وخصائصها: المطلب األول 19  

أنواع القوائم المالیة : المطلب الثاني 21  

أهمیة وأهداف القوائم المالیة في ظل النظام المحاسبي المالي : المطلب الثالث 26  

  عرض القوائم المالیة وفق للمعاییر المحاسبیة الدولیة : المطلب الرابع 30

  تحلیل القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي: المبحث الثالث 40

  ماهیة تحلیل القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي : األول المطلب 40

  أدوات التحلیل المالي وأسالیبه: المطلب الثاني 45

  خالصة 54

  نظام المحاسبي الماليمراجعة القوائم المالیة في ظل ال: الفصل الثاني 56

  تمـــــــــهید  56

  اإلطار النظري للمراجعة: المبحث األول 57

  ماهیـــــــة المراجعــــــة : المطلب األول 57

  أهمیة وأهداف المراجعة: المطلب الثاني 65

  فرضیات المراجعة وأنواعها: الثالث المطلب 71

نظام المراجعة الداخلیة للقوائم المالیة في ظل المعاییر ال: المبحث الثاني 75

  المحاسبي المالي

  تعریف المراجعة الداخلیة: األول المطلب 75

  أهمیة المراجعة الداخلیة وأهدافها: المطلب الثاني 76



إجراءات مراجعة عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي  :المطلب الثالث 78

   المالي

  التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة: المبحث الثالث 88

    ةالخارجی ةمدى التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجع :المطلب األول 88

حاسبي متقریر إبداء الرأي حول عناصر القوائم المالیة وفق النظام ال :المطلب الثاني 90

  المالي

  خالصة  93

  اإلطار العام لمراقبة التسییر في المؤسسة اإلقتصادیة: الفصل الثالث  95

  تمـــــــــهید  95

  اإلطار النظري لمراقبة التسییر في المؤسسة االقتصادیة: األول المبحث  96

  ماهیة مراقبة التسییر في المؤسسة االقتصادیة: المطلب األول  96

  خصائص ومراحل مراقبة التسییر: المطلب الثاني  100

  أدوات مراقبة التسییر ونظام معلوماتها: المطلب الثالث  104

  التقدیریةالموازنات : المبحث الثاني  111

  نشأة وتعریف الموازنة التقدیریة: المطلب األول  111

  أنواع الموازنة التقدیریة ووظائفها: المطلب الثاني  113

  قواعد إعداد الموازنات التقدیریة ومزایا تطبیقها : المطلب الثالث  118

  ماهیة لوحة القیادة: المبحث الثالث  126

  تعریف وخصائص لوحة القیادة: األول المطلب  126

  أهداف ومهام لوحة القیادة ومكانتها: المطلب الثاني  130

  ممیزات لوحة القیادة ومراحل بنائها وأهم لوسائل المستخدمة : المطلب الثالث  134

  میكانیزمات تفعیل مراقبة التسییر: المبحث الرابع  144

  تفعیل الرقابة الداخلیة : المطلب األول  144

  تفعیل الضبط الداخلي: ا  المطلب الثاني  145

  خالصة  148

دراسة حالة مجمع مراجعة القوائم المالیة لتحسین مراقبة التسییر : الفصل الرابع  150



  -فرع باتنــة  –صیدال 

  تمـــــــــهید  150

  تقدیم عام لمجمع صیدال: المبحث األول  151

  نشأة مجمع صیدال، أهدافه ومهامه   : المطلب األول  151

  الهیكل التنظیمي لمجمع صیدال : المطلب الثاني  154

  إنجازات مجمع صیدال: المطلب الثالث  159

  عرض القوائم المالیة لمجمع صیدال واستخداماتها:  المبحث الثاني  162

  عرض القوائم المالیة لمجمع صیدال  : المطلب األول 162

  استخدامات القوائم المالیة لمجمع صیدال: المطلب الثاني  166

  تحلیل القوائم المالیة باستخدام مؤشرات التوازنات المالیة: المطلب الثالث  171

تسییر بمراقبة  الداخلیة إجراءات المراجعةلربط  نموذج مقترح: المبحث الثالث  177

  داخل المجمع

  الداخلیة في مجمع صیدال المراجعةخطة إعداد  :المطلب األول  177

  تنفیذ عملیة مراجعة القوائم المالیة لمجمع صیدال: المطلب الثاني  181

  نمذجة مراجعة عناصر المیزانیة: المطلب الثالث  186

   لتحسین مراقبة التسییر تقریر المراجع الداخلينمذجة  :المطلب الرابع  192

  خالصة  195

  خاتمــــة عامـــــة  197

  فهرس المحتویات   

  قائمـــة المراجـــع  

  المــــالحـــق  

 



 
 
 

 
 
 
 
 



 فهرس الجداول
 

الرقم-فصلال عنوان الجدول الصفحة  
1-1 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 23  
3-1 أهم المعايير المحاسبية الدولية 22  
2-1 قائمة المركز المالي 23  
حسب الطبيعة( قائمة الدخل ) جدول حسابات النتائج  23  1-4  
الوظيفةحسب  (قائمة الدخل) جدول حسابات النتائج 23  1-5  
3-1 الشكل العام لقائمة التدفقات النقدية 23  
3-1 شكل قائمة التغيرات في حقوق الملكية 44  
المؤشرات المالية المتعارف عليها أهم 54  1-3  
3-3 أهم المراحل التاريخية التي مرت بها المراجعة 33  
مراقبة التسييريوضح نموذج الستخدام الميزانية التقديرية في عملية  143  2-14  
11-2 نموذج لجدول قيادة خاص باإلنتاج 123  
13-2 جدول القيادة المالي 144  
12-2 جدول القيادة للجودة 141  
14- 4 البطاقة التقنية لمجمع صيدال 153  

15 – 4 (3414-3414)تطور عدد عمال مجمع صيدال خالل فترة  153  

 جانب األصولقائمة المركز المالي لمجمع صيدال  132
(3414/3412.) 

4 – 13  

 قائمة المركز المالي لمجمع صيدال جانب الخصوم 134
(3414/3412.) 

4 -13  

 (قائمة الدخل) جدول حسابات النتائج  135
(3414/3412.) 

4 -13  

 قائمة المركز المالي المختصرة لمجمع صيدال جانب األصول 133
(3414/3412.) 

4- 13  



 المالي المختصرة لمجمع صيدال جانب الخصومقائمة المركز  133
(3414/3412.) 

4 -34  

 بعض نسب الهيكلة المالية لمجمع صيدال خالل الفترة 133
(3414/3412.) 

4 -31  

 نسب السيولة لمجمع صيدال خالل الفترة 133
(3414/3412.) 

4-33  

 نسب هيكلة األصول لمجمع صيدال خالل 133
(3414/3412.) 

4-32  

 المردودية االقتصادية خالل الفترةنسب  134
(3414/3412.) 

4-34  

 المردودية التجارية والمالية خالل الفترة 134
(3414/3412.) 

4-35  

 القدرة على التمويل الذاتي خالل الفترة 131
(3414/3412.) 

4-33  

 رأس المال العامل الدائم خالل الفترة 133
(3414/3412.) 

4-33  

 الدائم خالل الفترةرأس المال الخاص  133
(3414/3412.) 

4-33  

 رأس المال العامل اإلجمالي الصافي للفترة 132
(3414/3412.) 

4-33  

 احتياج رأس المال العامل خالل الفترة 132
(3414/3412.) 

4-24  

 رصيد الخزينة خالل الفترة 134
(3414/3412.) 

4-21  

 أهم النسب المالية 133
 

4-23  



22-4 .3414/3412مقارنة بين الحقوق والديون للمجمع   133  

24-4 .3414/3412النتيجة المحققة  131  

 



 
 
 

 
 
 
 
 



 األشكالقائمة 
 عنوان الشكل الرقم-الفصل

 
 الصفحة

 يمثل نظام مراقبة التسيير 3-1
 

99 

 توضيح مراحل سير هذه العملية 3-2
 

102 

 العالقة بين مختلف الموازنات التقديرية 3-3
 

114 

 يوضح تمثيال لجدول القيادة عبر الهيكل التنظيمي للمؤسسة 3-4
 

129 

 القيادة ضمن حلقة التسييرتحديد موقع جدول  3-5
 

133 

 عرض جدول القيادة ضمن مراقبة التسيير 3-6
 

134 

 مراحل تطور مجمع صيدال 4-7
 

153 

 الهيكل التنظيمي لمجمع صيدال 4-8

 

155 

 (2212/2014)تطور عمال مجمع صيدال خالل الفترة  4-8
 

158 

 161 صيدالالمناطق التي تتواجد بها مصانع ومراكز توزيع مجمع  4-12
 

  

 



 
 

 
 
 
 
 



 قائمة المختصرات

International Accounting Standards IAS 
International Financial Reporting Standards IFRS 
International Accounting Standards Board IASB 

American Institute comptables of Certified Public 
Accountants 

AICPA 

Institut des agréés en Irlande ICAI 
International Fédération Accountants IFAC 

International Accounting Standards Committee IASC 
International Auditing Practice Committee IAPC 
Financial Accounting Standards Board FASB 

Pharmacie centrale d’Algerie PCA 
Entreprise nationale des produits pharmaceutiques ENPP 

Centre de Recherche & Développement CRD 
Président Directeur Général PDG 

Secrétaire Général SG 
Unité Commerciale Centre UCC 
Unité Commerciale East UCE 
Unité Commerciale Ouast UCO 

Intermédiaire En Opérations Boursières IOB 
Caisse nationale CNSA 

Entreprise nationale de communication, d’édition et de 
publicité 

ANEP 

Plan Comptable National PCN 
Système Comptable Financier SCF 

Trésor T 
Fonds de roulement FR 

Besoin en fonds de roulement BFR 



de surveillance des  Commission d'organisation et
.opérations de bourse 

COSOB 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ةـــــــــــــــــــــــــــــــعام ةــمقـــــــدم

 

 أ 
 

  

فق بشكل یتوا ظهور عدة علومرات المختلفة عبر تعاقب الحضا تطور الحیاة اإلنسانیة صاحب         

 كان هذا التطور استجابة لالحتیاجات ومسایرة للعالقات، من أهمها علم المحاسبة والبیئة االقتصادیة السائدة

ي بنمحاسبة انطالقا من تصور معین مفي كل مرحلة كان ینظر إلى علم الواألنماط االقتصادیة المستجدة، ف

 لتاسع عشرا القرن اتفي بدایبها زاد االهتمام ، حیث اجتماعیة محیطة بهاعلى ظروف اقتصادیة و 

  . وأصبحت تسند لها وظائف متعددة

أصبحت نظاما  ،تسجیل العملیات واألحداث المالیة للمؤسسة االقتصادیة بغرض اإلثباتل أداةكانت  أن بعد

تخاذ القرارات التي تعتبر كقاعدة التمثلة في القوائم المالیة مللمعلومات ال یمكن االستغناء عن مخرجاته ال

  .السلیمةاالقتصادیة 

ق صادر التعبیأداة الها حتى أصبحت ن بمنتفعیالمالیة مع تضاعف عدد مستخدمیها و تزایدت أهمیة القوائم ال

 بعد " أي االقتصادیة في لحظة زمنیة معینة للمؤسسةوصافي المركز المالي  ،االقتصاديوفي عن الواقع الو 

مثل حاجزا لتسهیل قراءتها  وطنیةإعداد القوائم المالیة لقواعد محاسبیة  امتثال، غیر أن "مراجعتها وتدقیقها

خاذ القرارات االقتصادیة تمكینهم من إجراء المقارنات واتل الداخلیین والخارجیینمن طرف كل المهتمین بها 

لتكییف وتنمیط المعاییر المحاسبیة الدولیة مع البیئة االقتصادیة ، أدى ذلك إلى تأكید الحاجة السلیمة

 . الجزائریة الراهنة

       

یستمد  ، حیثالوطني المحاسبي عوض المخططي المالي الجدید الذي الجزائر النظام المحاسب تبنت لقد     

، ذلك فإن قواعد إعداد وعرض القوائم المالیة المعدة من  الدولیة ةیلمحاسبا مقوماته من المعاییرهذا النظام 

نذ آخر یختلف كلیا عما كان مطبقا م ذ مسارااتخالتي تعمد إلى اقبل المؤسسات االقتصادیة الجزائریة 

  .االستقالل

معرفة في وبشكل فعال  أیضا تساهم فهي هامهمة لمختلف مستخدمیالمدققة أن القوائم المالیة  على الرغم من

و اتخاذ القرارات  الستخدامها في مراقبة التسییر ،لدى متخذي القراراالقتصادیة مؤسسة الوضعیة المالیة لل

ستخدام إبلتحلیلها هذه القوائم المالیة عرض إعداد و ذلك من خالل  ،االقتصادیة داخل المؤسسة الصائبة

  .ستخدامها كل حسب حاجتهبإ )ربح أو خسارة(لوضع المالي ل ةقیمالمیة مختلف النسب والمؤشرات المال
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 ب 
 

 

  : ةــــــــیـكالـشاإل

  :هو إلجابة عنه من خالل هذا البحثنعمد لؤل الذي استإن ال         

ــییر في المؤسســــین مراقبة التســــدة في تحســـة الجدیـــم المالیــــا هو دور مراجعة القوائـم" ة ـــ

  ؟   "ةـــــقتصادیاإل

  

 :األسئلة الفرعیة

 ؟الدولیة  المحاسبیة مع المعاییرالمعدة وفق النظام المحاسبي المالي  القوائم المالیة ما مدى توافق  

 في رفع مستوى مصداقیة القوائم المالیة؟  المراجعة ما هو تأثیر 

  االقتصادیة ؟كیف تساهم القوائم المالیة الجدیدة في تحسین مراقبة تسییر المؤسسة 

 تحسین مراقبة على  الماليالنظام المحاسبي  وفق القوائم المالیةوعرض  إعداد طریقة ما هو تأثیر

 ؟التسییر 

  

  :فرضیات البحث

  :لمعالجة اإلشكالیة المطروحة والتساؤالت الفرعیة نتبنى وضع الفرضیات التالیة

 القوائم المالیة إعدادالمعاییر في  هناك توافق مقبول بین كل. 

 هناك تأثیر مباشر للمراجعة على رفع مستوى مصداقیة القوائم المالیة. 

 القوائم المالیة ومراقبة التسییر في إطار تحسین عمل المؤسسة االقتصادیة بین وطیدةعالقة توجد. 

 إعداد وعرض القوائم  كیفیة بصورة إیجابیة على لمحاسبي الماليما جاء به النظام اتطبیق  یؤثر

 .لتحسین مراقبة التسییر ومنهالمالیة 
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  :اختیارنا لهذا الموضوع كان لألسباب الموضوعیة والذاتیة التالیة :إختیار الموضوعدوافع 

  :األسباب الموضوعیة

 .معرفة الخلفیات النظریة لكیفیة إعداد وعرض القوائم المالیة الجدیدة الرغبة في -

مدى تكییفه ( المحاسبي المالي الجدید وكیفیة إعداد القوائم المالیة طبقا له في الجزائرفهم النظام السعي ل -

 .)مع البیئة االقتصادیة والقانونیة في الجزائر

وكذا معاییر التدقیق  فهم المعاییر المحاسبیة الدولیة وكیفیة إعداد القوائم المالیة الجدیدة وعرضهاالسعي ل -

 .الدولیة

  :األسباب الذاتیة

 .لفهمه جیدا حداثة الموضوع وحاجة المؤسسات االقتصادیة -

 .المحاسبة المالیةبمجال اهتماماتي یندرج ضمن دراسة هذا الموضوع  -

 .متطلبات التحضیر لشهادة الدكتوراه -

 

  :ةــــــار الدراســــــــتحدید إط

المالیة الجدیدة وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة لتحلیلها  القوائمكیفیة إعداد وعرض تتناول هذه الدراسة       

في  جزء من الجانب النظري إسقاط، حیث تم استخدام نتائجها لمراقبة التسییر في المؤسسة االقتصادیةو 

تاریخ بالدراسة  اءجر إل -  فرع باتنة –تم اختیار  أینمجمع صیدال على مخرجات  دااعتمامیداني تطبیق 

 2011 / 2010 :دوراتالخاصة ب القوائم المالیةتمثل  للفترة الممتدة على مدار أربع سنوات، 15/03/2015

/ 2012  /2013.  
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  : ثـــــیة البحــــــــــأهم

حیث أن تنظیم مجمع الشركات یمكن أن یلعب دورا فعاال في دفع من أهمیة هذا الموضوع  نكمت      

كما تلعبه المجمعات العالمیة في تغییر المعطیات الدولیة، هذا ما یترجم تسارع ، دوالیب االقتصاد الوطني

إستراتیجیة تكثیف  في إطارالجزائر في تقدیم تحفیزات مهمة لهذا التنظیم مضحیة بجزء من مواردها المالیة، 

وروبیة والدولیة ت األقدرة على منافسة الشركاال لزیادةید االستثمارات، ااالندماج بین الشركات للضرورة تز 

  .محالة لالستثمار في السوق الوطنیة القادمة ال

 

  : ثــــــــــداف البحــــأه

 .المستمد منها اإلحاطة بالنظام المحاسبي المالي الجدید ومعاییر المحاسبة الدولیة -

 .القوائم المالیةوعرض ترسیخ المعرفة النظریة والتطبیقیة لكیفیة إعداد  -

القوائم المالیة ومدى وعرض الوقوف على واقع الممارسة المحاسبیة في الجزائر حول كیفیة إعداد  -

 .استعدادها للتكیف والتأقلم مع الممارسة المحاسبیة الدولیة

ة معاییر محاسبالتعرف على اإلجراءات العملیة والصعوبات التي تواجهها المؤسسة الجزائریة لتطبیق  -

 .م المحاسبي المالي الجدیدالنظالترسیخ الدولیة 

ة للمؤسسة االقتصادیة في رفع الكفاءة التسییریالتعرف على مدى مساهمة المراجعة للقوائم المالیة الجدیدة  -

 .في الجزائر

  

  :اـــــــة وأدواتهــــة الدراســـــمنهجی

زاء للموضوع واألجستدعت طبیعة البحث أن یكون المنهج المستخدم وصفیا في الجوانب النظریة ا      

معاییر المحاسبة الدولیة، كما اعتمدنا كذلك على المزج بین المنهجین الوصفي المرتبطة بالتطور التاریخي ل

اإلجراءات العملیة ، القوائم المالیةوعرض كیفیة إعداد  ةعرفموالتحلیلي في الدراسة المیدانیة للمؤسسة ل

  .الخفیة منها والصعوبات التي ترافقها
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  :تم تقسیم البحث إلى أربعة فصول تضمنت، اإلشكالیةلمام بجمیع جوانب إلل :ثـــــــــــم البحـــــــتقسی

، حیث سنتطرق من خالله اإلطار النظري العام للقوائم المالیة وفقا للنظام المحاسبي المالي :الفصل األول

  .القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي الماليالى المعاییر المحاسبیة الدولیة، بعدها سنحاول التعریج على 

كذا مبادئ إعداد وعرض القوائم  ،الماليالمعدة وفقا للنظام المحاسبي  لقوائم المالیةامراجعة  :الفصل الثاني

في  خارجیةجعة الداخلیة والمراجعة الإلطار النظري للمراالتعرض لالذي سیتم من خالله  SCFـ المالیة وفقا ل

  .م أثر المراجعة على مصداقیة القوائم المالیةث ،ظل المعاییر الدولیة

النظري لمراقبة التسییر  الشق من خاللإلطار العام لمراقبة التسییر في المؤسسة اإلقتصادیة ا :الفصل الثالث

ئم المالیة في كذا میكانیزمات تفعیل دور المراجعة للقوا ،في المؤسسة اإلقتصادیة واألدوات المستخدمة فیه

  .تحسین مراقبة التسییر

 :المالیة لسنوات هقوائمو ماهیة المجمع الصناعي صیدال  تم من خالله عرضبدوره  :الفصل الرابع

  .وفق إحتیاجات مراقبة التسییر هاتحلیلبغیة  2010/2011/2012/2013

  :ةـــــــات السابقـــالدراس

 :بحث منهاالثراء إلاألطروحات الرسائل و على بعض  لرسالةأثناء إعداد ا االعتمادلقد تم       

  

 أهمیة إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل " مداني بلغیث الموسومة تحت عنوان  دراسة

 :اآلتیة اإلشكالیةعلى  اإلجابةتناولت  دكتوراه أطروحة "أعمال التوحید الدولیة

 ؟التوحید والتوافق المحاسبیین الدولیین أعمالالنظام المحاسبي للمؤسسات في ظل  إصالح أهمیةمدى  ما

  والسبل الكفیلة بتفعیله لمالئمة الواقع االقتصادي للجزائر؟

  :، بـــاإلشكالیةعلى  إلجابةل بحثه توصل الباحث من خاللحیث 
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 كافة یا لمسایرة الممارسة المحاسبیة، ضرور  أمراالنظام المحاسبي للمؤسسات بات  إصالح إن

االجتماعي، التي كان و  االقتصاديالمستجدات والتحوالت العمیقة التي تعرفها الجزائر على الصعید 

  .االقتصادیة الجزائریة ومحیطها الذي تعمل فیه لها اثر بالغ على واقع المؤسسة

 التي لها فائدة من االطالع على  األطرافنجاح عملیة التوحید بما یخدم المؤسسة، ومختلف  إن

 أعمالبعین االعتبار  تأخذتوحید  إستراتیجیةالقوائم التي تنتجها المحاسبة، یمر حتما عبر تبني 

قوة اقتصادیات الدول المتقدمة  األمرهیئات التوحید العالمیة التي تترجم معاییرها في واقع 

  .واالحتیاجات الفعلیة للشركات متعددة الجنسیات

  التي  األطرافیتم اعتماد مسار توحید جید فعال، ینطلق من حصر احتیاجات مختلف  أنیجب

تعنى باستعمال المعلومات التي تنتجها المحاسبة، یمر عبر عالقة قویة بین هیئة التوحید 

  .والمؤسسات المعنیة من خالل قاعدة اتصال مفتوحة

 المحاسبیة على المستوى الدولي  نظمةاألانسجام وتوافق  أعمالیتم التعامل مع ما یجري من  إن

بعین االعتبار، الن فتح الحدود عن حركة االستثمار وتوسع نشاط الشركات على  ویأخذبجدیة 

السوق المالیة الدولیة، یفرض وجود لغة محاسبیة  إلىالمستوى الدولي وحریة اللجوء المؤسسات 

 .موحدة

 

 تطبیق النظام المحاسبي المالي على نوعیة أثر "  :ة تحت عنوانمعبد الكریم الموسو  شناي

ت إشكالیتها على ناك دكتوراهأطروحة ، " المعلومات المحاسبیة في المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة

  :النحو اآلتي

هي آثار تطبیق النظام المحاسبي المالي على نوعیة المعلومات المحاسبیة في المؤسسات اإلقتصادیة  ما

  الجزائریة؟

  :الباحث إلىتوصل حیث 

  عملیة تقارب النظام المحاسبي المالي مع معاییر المحاسبة الدولیة ترتب علیه إدخال طرق جدیدة

 .للتقییم والتسجیل

 كشوف جدیدة تتناسق والقوائم المطلوبة من المحیط الخارجي للدولة الجزائریة كذلك إصدار. 
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  تطبیق النظام المحاسبي المالي على المهنیة والرسمیة المتعلقة بضرورة التنظیمات ضرورة تفعیل

من خالل إعطاء األهمیة الكبیرة لمحافظ الحسابات حتى نخلق الثقة لدى  ،جمیع المؤسسات

 .األطراف اآلخذة في إتخاذ القرارات الصحیحة كل حسب موقعه

  النظام المحاسبي المالي سیساعد المؤسسة اإلقتصادیة على تطویر اإلفصاح وتحقیق العدالة في

 .یم المعلومة الصحیحة لكافة مستخدمي القوائم المالیةتقد

 الشفافیة في المعلومات المالیة، شفافیة النظم       و  مناخ استشاري مالئم یتوفر فیه األمن توفیر

 .القانونیة والجبائیة واالستثماریة المشجعة، مما یساعد على جلب اإلستثمارات األجنبیة

 عملیة التحلیل المالي بتعمق بما یمكن حسب موقعه من اتخاذ القرارات ستغالل القوائم المالیة في ا

  .السلیمة

 

  

 المعاییر الدولیة أثر" : التي جاءت موسومة تحت عنوان ،عریف عبد الرزاق، یحیاوي مفیدة  

)IAS/IFRS( دراسة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الدولي  ،"على التحلیل المالي بالمؤسسة االقتصادیة

 17/18النظام المحاسبي المالي الجدید في ظل معاییر المحاسبة الدولیة، جامعة حمة لخضر الوادي، حول 

  :إلى راسةد، حیث تطرق الباحثان من خالل هذه ال2010جانفي 

 معاییر التقاریر المالیة یحمل تغییرات بالنسبة للتحلیل المالي متمثلة في ظهور معلومات  إلىنتقال اإل

 .معاییر التقاریر المالیة الدولیة ستسهل عملیة التحلیل المالي أنغنیة، كما 

  

 تقییم على الدولیة المالیة التقاریر معاییر تطبیق أثر " :موسومة تحت عنوان ،جودي محمد رمزي 

  - المالیة القوائم عرضل1  الدولي المحاسبي المعیار -" الجزائریة األداء المالي في المؤسسات

 الدولي المحاسبي المعیار( هل تطبیق المؤسسة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة : اآلتیة اإلشكالیةتناولت 

  المالي؟ األداءیؤثر على تقییم ) المالیة القوائم عرض 1

في  األولالمالي للمؤسسة تتغیر بعد تطبیق المعیار المحاسبي الدولي  األداءهل مؤشرات  أخرىبعبارة 

  .عرض القوائم المالیة

  :إلىحیث توصل الباحث 
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 حد بعید مع متطلبات تطبیق المعیار  إلىمتوافق المالي تطبیق الشركات للنظام المحاسبي  إن

 .المالي للشركات األداءاثر على عملیة تقییم  عرض القوائم المالیة األولالمحاسبي الدولي 

 الدولیة المعاییر المحاسبیة  أنوراء إبراز السبب كان المؤسسات المالیة مثل البورصة،  تفعیل دور

 .بیانات وقیم توفرها هذه المؤسسة المالیة إلىتحتاج 

  تشهد معاییر التقاریر المالیة الدولیة تغیرات مستمرة، لذا نقترح على الهیئات المحاسبیة المحلیة العمل

 .أكثردورات تدریبیة مستمرة لمحاسبیها، حتى یستفاد من المحاسبیة  إجراءعلى 

 

  الدراسة تمثلت في  ،" المالي الدولیة اإلبالغالتوجه نحو معاییر  " :عنوانب ، الموسومةصالححواس

  :حول إشكالیةرسالة دكتوراه في علوم التسییر، جامعة الجزائر، تناول فیها الباحث 

محاسبیة ذات  وٕاجراءاتهل الممارسات المحاسبیة في مختلف الشركات والمؤسسات تخضع لقواعد 

  المستوى الدولي؟

  :حیث توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها

  القتصادیة ا األعمالتشجیع االستثمار وتوسیع  إلىواحدة مقبولة عالمیا سیؤدي معاییر أن استخدام

 ).إزالة الحدود الجغرافیة(

 على إبراز ایجابیات تطبیق المعاییر المحاسبیة وأهمیتها سواء بالنسبة للمحاسبة أو  ضرورة التركیز

   .لمكاتب التدقیق أو الجهات المستفیدة من التقاریر المالیة والمحاسبیة
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  :یدـــــــــــــــــتمه

 

كان مالي محلي  في ظل العولمة وتطور األسواق المالیة ثبت للعام والخاص حدود كل نظام محاسبي       

او دولي، األمر الذي یستدعي التنسیق وتوحید القراءة بین معاییر اعداد وعرض القوائم المالیة، حیث ان 

محاسبیة ) مخططات(هذا ال یتماشى مع وجود مرجعیات و  وله اقتصاد واحد ،العالم أصبح عبارة عن قریة

  .مختلفة منعزلة هنا وهناك

م فإن اتباع المرجعیة الدولیة في ظل العولمة والظروف الراهنة أمر ال مفر منه بالنسبة للمؤسسة ثمن 

نظام المحاسبي المالي الجدید، إلیه ال االكبیرة، بل وحتى المؤسسة الصغیرة والمتوسطة الطموحة، هذا ما یصبو 

تقسیم الفصل االول الى تم دواعي وكذا محتوى النظام المحاسبي المالي الجزائري ، ى اسبابوللوقوف عل

  :ثالثة مباحث كاالتي

 

 ة و إجراءات إصدارهالیدو الیة المحاسب لمعاییرماهیة ا : المبحث األول

 المحاسبي المالي إعداد القوائم المالیة وفق النظام: المبحث الثاني

 تحلیل القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي: المبحث الثالث
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 ة وٕاجراءات إصدارهالیدو الیة المحاسب لمعاییرماهیة ا : المبحث األول

  

إن المتتبع لتاریخ تطور علم المحاسبة والقوائم المالیة یالحظ أنها وجدت منذ القدم ومرت بعدة        

خاصة القوائم المالیة سواء من حیث الشكل أو كیفیة اإلعداد أو حتى طبیعة العناصر المكونة لها  ،تطورات

حیث تزاید االهتمام بها لما تلعبه من دور أساسي في استمراریة المؤسسة  ،وكیفیة عرضها لمستخدمیها

جب استغاللها وتدعیم الذي أصبح حتمیة تحتوي على فرص ی ،االقتصادیة خاصة في ظل اقتصاد السوق

 بقرارات مالیة وتسییریة سلیمة ال تكون إال ،عواملها وتهدیدات یجب تفادیها وتجنبها أو التأقلم والتكیف معها

  .معلومة صادقة تعبر عن واقع الوضع المالي للمؤسسةب

  

  إصدارها وٕاجراءاتالمعاییر المحاسبیة الدولیة  نشأة: المطلب األول

  المعاییر المحاسبیة الدولیةنشأة : ولاأل  الفرع

المعاییر الدولیة إلعداد ونشر القوائم المالیة الجدیدة عدة أسباب أهمها ظهور ول ،ألي نشأة أسباب ودواعي إن

  1:یلي ما

یتمثل في تطور األسواق المالیة العالمیة وتداخلها  المعاییر المحاسبیة الدولیة إن السبب الرئسي لتطبیق - 

یعود في  هاضرورة توحید القواعد المحاسبیة على المستوى الدولي، الهدف من وتبعیتها مما أدى إلى

 : ـلاألساس 

 منها ، خاصة المقیمة في البورصةلقوائم المالیةامن الشفافیة وقابلیة مقارنة  الرفع 

  عالمیةلات االمؤسسوباقي المؤسسة بین المقارنة 

  تسهیل تقییم المؤسسات)cotation boursière( 

 ثقة المستثمرین ب الضفر 

 لمن یحتاجهاجودة  ذاتمرجعیة محاسبیة وفیر ارضیة ت   

في مدینة سانت  1904إلى المؤتمر األول للمحاسبین الذي عقد عام الدولیة ة یمعاییر المحاسبالوضع  ودعی

وحدة تطبق مواصلة إلرساء لغة مالیة عالمیة متالمساعي ومازالت  ،القرن الماضيایة بدمع  لویس بأمریكا

  .وجدتالقوائم المالیة للمؤسسات أینما كانت وحیثما  )نشر(عرض في إعداد و 

                                                           
 .36: صالجزائر، ، المعاییر المحاسبیة الدولیة :محمد بوتین، تقدیم شعیب شنوف 1
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مناقشة ومقارنة المبادئ حیث خص األول بق على عقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات، االتفاحیث تم 

 اتومؤتمرات ناقشت محاسب جتماعاتاب 1972تمیزت الفترة حتى عام  أیندول العالم، كبرى المحاسبیة في 

  .لخبرات ووجهات النظرلتبادل في مناقشة المشاكل كذا و  ،أدائهاو الدول المهتمة بتنمیة المحاسبة 

   :الجمعیات والمعاهد المهنیة في تلك الحقبة أما عن

 1987الذي تأسس في القرن التاسع عشر عام  :(AICPA)المجمع األمریكي للمحاسبین القانونیین   . أ

 1988الذي تأسس عام :(ICAI)رلندا معهد المحاسبین القانونیین في ای  . ب

 (NIVR)المعهد الهولندي للمحاسبین القانونیین   . ت

إعداد المعاییر بهدف  1973عام  (IFAC)كما تم تأسیس لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة   . ث

 1988عام  يالذي ألغ 1975قد قامت بإصدار أول معیار محاسبي في یولیو فالمحاسبیة الدولیة، 

  1القوائم المالیةمعیار عرض ب

بعقد مؤتمرات دولیة محاسبیة  20فقد بدأت مطلع القرن  ،أما محاوالت وضع المعاییر على المستوى الدولي

  2:أهمها

  أ .م.وـ في سانت لویس بوالیة میسوري بال: 1904المؤتمر المحاسبي الدولي األول عقد عام  - 

  في أمستردام 1926: المؤتمر المحاسبي الدولي الثاني - 

  في نیویورك 1929المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث  - 

 90منظمة محاسبیة عینت  49شاركت فیه  أین: في لندن 1933المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع  - 

   دولة 22زائر من الخارج، وبلغ عدد الدول التي مثلت في المؤتمر  79مندوبا عنها باإلضافة إلى حضور 

مشاركا من باقي أنحاء  250وفدا فضال عن  320بمشاركة : 1938لخامسالمؤتمر المحاسبي الدولي ا - 

  العالم

أعضاء من بینهم  2510حیث سجل في المؤتمر : في لندن 1952المؤتمر المحاسبي الدولي السادس  - 

دولة  22من دول الكومنولث والباقي من  196 ،من المنظمات التي رعت المؤتمر في بریطانیا 1450

  أخرى

 40منظمة محاسبیة من  104شارك في المؤتمر: في أمستردام 1957المحاسبي الدولي السابع المؤتمر  - 

  عضوا عن البلد المضیف هولندا 1200زائرا من الخارج و  1650حضره ، دولة

عضوا من الوالیات المتحدة  1627حضره : في نیویورك 1962 المؤتمر المحاسبي الدولي الثامن - 

  بحثا 45دولة وقد قدم فیه  48منظمة یمثلون  83شارك فیه  ،من دول أخرى 2101باإلضافة إلى 

  في باریس 1967المؤتمر المحاسبي الدولي التاسع  - 

                                                           
 1

  .429، ص2004الجامعیة، اإلسكندریة، ، الدار المحاسبة الدولیة والشركات متعددة الجنسیة : أمین السید أحمد لطفي

2 http ://www.facebook.com/alzamel.syria/posts/280309052047055 ( 05/12/2016) a 17h 20 ) بتصرف (      
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  دولة 59مندوبا عن  4347حضره : 1972المؤتمر المحاسبي الدولي العاشر - 

أكثر مندوبین عن حضره : في میونیخ بألمانیا االتحادیة 1977المؤتمر المحاسبي الدولي الحادي عشر - 

  من مائة دولة من دول العالم

  في المكسیك 1982المؤتمر المحاسبي الدولي الثاني عشر  - 

  في طوكیو 1987المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث عشر - 

وكان موضوع المؤتمر دور المحاسبین : في الوالیات المتحدة 1992المؤتمر المحاسبي الدولي الرابع عشر - 

مندوبا من  2600دولة وحضرة نحو  78هیئات محاسبیة من  106شارك فیه نحو  في اقتصاد شامل،

  مختلف أنحاء العالم

  في المكسیك 1997المؤتمر المحاسبي الدولي الخامس عشر  - 

  في هونغ كونغ 2002المؤتمر المحاسبي الدولي السادس عشر  - 

شعار تحقیق النمو واالستقرار  عقد تحت: في إسطنبول 2006المؤتمر المحاسبي الدولي السابع عشر  - 

االقتصادي العالمي، مساهمة المحاسبة في تطویر األمم واستقرار أسواق رأس المال في أنحاء العالم، دور 

  لمشروعاتالمحاسبین في عملیة التقییم في ا

أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتیجة الضغوط المتزایدة من مستخدمي القوائم المالیة من مساهمین 

عن تشكیل  ،منظمات دولیة وجمعیات حكومیة وأجهزة حكومیة ،نقابات واتحادات تجاریة ،دائنین ،ومستثمرین

  :1هاعدة منظمات استهدفت وضع المعاییر الدولیة وتهیئة المناخ الالزم لتطبیق هذه المعاییر، أهم

 IFACاالتحاد الدولي للمحاسبین  - 

 حالیا) IASC ،)IASBلجنة معاییر المحاسبة الدولیة  - 

 IAPCلجنة ممارسة التدقیق الدولي  - 

  2:لقد بدأ االهتمام بالمحاسبة الدولیة ومعاییرها في العقود األخیرة لعدید من األسباب تتمثل في

االختالفات الكبیرة في تحدید مفاهیم وبنود القوائم المالیة، أي االفتقار إلى لغة محاسبیة تلقى قبوال داخلیا  -

ات في تحدید مفهوم األصول أو المصروفات أو الخسارة، األمر الذي أدى إلى إعداد ودولیا، مثال اختالف

میزانیات وقوائم دخل متناقضة البیانات وغیر قابلة للتوحید وعقد المقارنات وبالتالي تؤدي إلى قرارات خاطئة 

  م المالیة حتى في الدولة الواحدةوأحیانا وجود اختالفات كبیرة في شكل ومضمون القوائ

ظهور المنظمات المحاسبیة وعملیة إشراكها في المحاسبة الدولیة، حیث تضافرت جهود المنظمات  - 

لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة، مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي ومجلس معاییر  :الثالث

                                                           
1  https://www.facebook.com/alzamel.syria/posts/280309052047055( 05/12/2016) a 17h 20 ) بتصرف (    

، ملتقى دولي حول النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعاییر الدولیة تطبیق النظام المحاسبي المالي الجزائري واقع :بودالل علي وآخرون  2

  .6 -5ص -، ص2011والمعاییر الدولیة للمراجعة،  (IAS/IFRS)المحاسبیة
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دت مضامین ، فأثمرت في البدایة معاییر محاسبة وطنیة متماثلة حدالمحاسبة الدولیة البریطاني

المصطلحات والمفاهیم المحاسبیة، وكذلك الدخل وقائمة التدفقات النقدیة، قائمة تغیرات حقوق المساهمین 

  دنى في اإلفصاح المحاسبي الالزموأشكال عرضها والحد األ

ثم تبعها بعد ذلك في خطوة ثانیة وضع وٕاعادة صیاغة المعاییر المحاسبیة الدولیة إلى سیاسة التحسین  - 

وفق إستراتیجیة عملیة تستند إلى إطار نظري اتفق علیه من طرف المنظمات الوطنیة الدولیة  ،مستمرال

اس في تطویر معاییر محاسبة لغرض تحقیق تقدم معرفي في علم المحاسبة، ما مثل األس ،السابقة الذكر

  دولیة

بین شركات األعمال تضاعف وتطور وتنوع الشركات الدولیة أدى إلى تضاعف المعامالت التجاریة  - 

بالتالي تطور األسواق  ،الدولیة التي زادت من توسع النشاط االقتصادي بزیادة حركة رؤوس األموال العالمیة

  المالیة العالمیة الذي زاد معه الطلب على المعلومات المحاسبیة والمالیة من قبل المستثمرین

ها في الفترات فترات السابقة واحتمالیة تضاعفتضاعف االستثمارات بین مختلف الدول األجنبیة خالل ال - 

  الالحقة بین الدول

  )متعددة الجنسیات (  العمالت األجنبیة وسعر التبادل بین دول العالم والشركات الدولیة - 

 الدولیة سترشاد بها في العملیات التجاریةالحاجة إلى المعاییر الدولیة لتكون أساس یتم اال - 

  ةصدار المعاییر المحاسبیة الدولیإجراءات إ: الفرع الثاني

إن معاییر المحاسبة الدولیة تكون مقبولة لدى مستخدمي ومعدي القوائم المالیة، لذا فإن إصدار أي معیار في 

   1:لجنة معاییر المحاسبة الدولیة یجب أن تتبع اإلجراءات التالیة

بلدان على األقل، كما یمكن أن  03تعیین لجنة التوجیه والتي تضم عادة ممثلین من هیئات محاسبیة في  - 

  لس أو المجلس االستشاري أو خبراءتضم ممثلین عن منظمات أخرى ممثلة في المج

طلبات تتبنى لجنة التوجیه تحدید ومراجعة كافة المسائل المحاسبیة المتعلقة بالمشروع مع مراعاة المت - 

  لتصدر اللجنة مخطط عمل حتى یتم اعتماده من طرف المجلس ،والممارسات المحاسبیة الوطنیة واإلقلیمیة

یقوم بإعداد ونشر مسودة قائمة المبادئ لتلقى المبدئي بعد استالم المجلس مخطط العمل أو المشروع  - 

  أشهر 03 غالباالتعلیقات والتحفظات من كافة األطراف المهتمة خالل فترة تبلغ 

لتصدر بعدها قائمة المبادئ النهائیة والتي  ،تقوم اللجنة بمراجعة التعلیقات والتحفظات على المسودة الثالثة - 

  .یعتمدها المجلس بأغلبیة بسیطة وال ینشرها رسمیا

ت تعد لجنة التوجیه مسودة عرض المعیار لیعتمدها المجلس بأغلبیة ثلثي األصوات ثم تنشر لتلقى التعلیقا - 

  .  والمالحظات

                                                           
  . 20، ص 2004، الدار الجامعیة، اإلسكندریة ،)أسس اإلعداد والعرض والتحلیل(،التقاریر المالیة : دطارق عبد العال حما  1
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تراجع لجنة التوجیه التعلیقات على مسودة العرض وتعد مسودة معیار محاسبي دولي لمراجعته واعتماده  - 

 .من قبل المجلس بموافقة ثالثة أرباع المجلس

  المعاییر المحاسبیة الدولیة مفهوم: ثانيالمطلب ال

  ف المعاییر المحاسبیة الدولیةتعری: الفرع األول

  :األولالتعریف 

 :هو مجموعة قواعد یتم اعتمادها من طرف شركات األعمال عند إعداد القوائم المالیة، وتشمل"     

القواعد الوصفیة والتوجیهات الالزمة التي تتعلق بعدة موضوعات تهتم بالمحاسبة الدولیة بشكل  ،المعاییر

یتم االتفاق علیها والتي تشمل المعاییر رض واإلفصاح، هذه القواعد التي عال، عام، باألخص القیاس والتقییم

التي تؤثر على القوائم المالیة  ،المحاسبیة تعتبر كمرشد أساسي لتحقیق التجانس في قیاس العملیات واألحداث

 1"والتدفقات النقدیة وٕایصال تلك المعلومات إلى األطراف المستفیدة منها

   :التعریف الثاني

واإلفصاح عنها تصدرها لجنة معاییر المحاسبة الدولیة أو جمعیة  إطار منظم للسیاسات المحاسبیة"    

مهنیة محاسبیة أو جهة حكومیة، كوزارة االقتصاد لتلزم بها المؤسسات والشركات والهیئات على اختالف 

اذ أنواعها وٕاعدادها وعرضها للقوائم المالیة المعروضة على الغیر بهدف تمكین األطراف الخارجیة من اتخ

 2" مالیة واقتصادیة رشیدةقرارات 

 )المؤشرات(المعاییر المحاسبیة هي مجموعة من المقاییس واإلشارات"  مما سبق یمكن القول أن       

قیاس وٕاثبات وٕافصاح المعلومات حول ك ،في إنجاز عمله ،یستند علیها المحاسب مسبقا المرجعیة المحددة

 " األحداث االقتصادیة للمشروع

  أهمیة المعاییر المحاسبیة الدولیة      : لفرع الثانيا

  3:تأتي أهمیة المعاییر المحاسبیة عموما من خالل      

ة في عملیة ضبط وتنظیم الممارسة المحاسبیة إذ یؤدي غیابها للجوء إلى یتساهم المعاییر المحاسب - 

المحاسبة  اختیار السیاسات في ما قد یصاحب ذلك من عدم الموضوعیة  االجتهاد الشخصي،

 .المستخدمة

یضمن تحقیق التوازن بین  ،ة تحكم القیاس والتوصیلیوجود إطار موضوعي من المعاییر المحاسب - 

 المصلحة العامة من ناحیة أخرى، المصالح المختلفة لفئات متعددة من المستخدمین من ناحیة

                                                           
  .60ص ، 2008، غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائر،  المحاسبة العامة :حواس صالح  1
  .319، مرجع سابق، ص نظریة المحاسبة من منظور التوافق الدولي :أمین السید أحمد لطفي  2
، مداخلة مقدمة لملتقى دولي حول نظام النظام الدولیة في تحسین جودة اإلفصاحأهمیة تطبیق معاییر المحاسبة : سعیدي یحیى، أوصیف لخضر  3

  . 6ص، 2011دیسمبر  14، 13المحاسبي في مواجهة المعاییر الدولیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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النظریات الحالیة  أهمیة كبیرة وضروریة في ظل قصور هة لیعلى المعاییر المحاسب االعتمادإن  - 

 للمحاسبة، بشأن معالجة تعدد البدائل المحاسبیة على مستوى الوحدة االقتصادیة

وجود معاییر محاسبة تساعد المهنیین وتحدد ردود أفعالهم في ظروف معینة، تعتبر كذلك خط دفاع عند  - 

  خالت أو إشرافات من أطراف خارجیةوجود تد

 ،م رجال األعمال والمؤسسات المالیة في اتخاذ القرارات المناسبةتعتبر مصدر هام للمعلومات التي تخد -

  في مجال التمویل واالستثمارات أ سواء في مجال

رفع مستوى ، ومتابعة تنفیذها وتقییم األداء تحدد وتقیس األحداث المالیة للشركة فهي تضمن مراقبة الخطط - 

  الكفاءة والفعالیة في المشروعات

  اتخاذ القرار المناسب عند اعتماد المعلومات األساسیة على المعیار المالئمتمكین المستخدم من  -

تعزز موضوعیة وعدالة المخرجات المحاسبیة، من جانب تحدد الطریقة المثلى والمناسبة للقیاس، ومن  - 

جانب آخر تقلل وتقضي على الغش والتالعب بإظهار الوضع المالي الحقیقي للمشروعات دون تضلیل أو 

  .ر للواقعتغیی

سهولة إجراء عملیات المقارنة مما یؤدي إلى اختیار أفضل البدائل، وهذا من شأنه أن یترك تدفق األموال  - 

    . تتجه صوب الشركات الفعالة، فتزداد الرفاهیة االجتماعیة

  : رأهداف مجالس ولجان إعداد المعایی: الفرع الثالث

 2001سنة  )IASB(تبناه المجلس ، آنذاك) IASC(المجلس  من صادق علیهم يإطار مفاهیم وضع    

  : الهدف منه مساعدة هذا األخیر على

 تطویر معاییر دولیة مستقبلیة للمعلومة المالیة - 

زیادة التنسیق ما بین القوانین والتنظیمات وٕاجراءات تحضیر القوائم المالیة عن طریق تقدیم قاعدة تسمح  - 

 التي تسمح بها المعاییر الدولیة للمعلومة المالیة ،بتقلیص عدد المعالجات المحاسبیة

 المكلفة بتطویر المعاییر المالیة والمحاسبیة الوطنیة) مجالس المحاسبة مثال(مساعدة الهیئات الوطنیة  - 

 لین على تحضیر القوائم على تطبیق المعاییر للمعلومة المالیةو مساعدة المسؤ  - 

 ه المعاییرذلقوائم المالیة المعدة حسب هول امساعدة المدققین في اإلدالء بآرائهم ح - 

 لقوائم المعدة حسب تلك المعاییر على فهم وتفسیر المعلومة المالیة المحتواةامستعملي مساعدة  - 

 في إعداد المعاییر )IASB(نهج المتبع من طرف المجلس متقدیم معلومات لمن یهمه األمر، حول ال - 

مما یؤدي إلى إعداد قوائم  ،إلى استخدام المؤسسة طرق متباینةوال شك أن غیاب المعاییر المحاسبیة قد یؤدي 

مالیة متباینة قد یصعب فهمها واالستفادة منها من قبل المستخدمین الداخلیین والخارجیین، كما یؤدي غیاب 
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المعیار إلى اختالف األسس التي تحدد وتعالج العملیات واألحداث المحاسبیة للمؤسسة الواحدة أو المؤسسات 

  1مختلفة ومن ثم یصعب جعلها قابلة للمقارنةال

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .371ص، 2004الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، ، المحاسبة الدولیة :أمین السید أحمد لطفي  1



 اإلطار النظري للقوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي : الفصل األول

 

  

18 
 

    إعداد القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي :المبحث الثاني

للقوائم المالیة الجدیدة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي مبادئ محاسبیة تحكمها ومعاییر مستمدة        

إن الممارسة المحاسبیة في ، حول كیفیة وطریقة إعداد وعرض القوائم المالیة ،للمحاسبةولیة دمن المعاییر ال

منذ اعتماده لم یعرف تغیرات معتبرة الذي  1975الجزائر كانت تعتمد على المخطط الوطني للمحاسبة منذ 

لألخذ بعین االعتبار نشاط المؤسسات القابضة وعملیة توحید  ،1999ما عدا تلك التي أجریت علیه سنة 

الحسابات، غیر أن الظروف االقتصادیة والسیاسیة سواء الداخلیة منها أو الخارجیة كانت قد دفعت 

بالسلطات الجزائریة إلى وجوب إعادة النظر في هذا المخطط المحاسبي، فمنذ تسعینیات القرن الماضي بدأ 

وما یتضمنه من حریة اقتصادیة وتجاریة " اقتصاد السوق"قتصادیة للجزائر نحو مفهوم توجه السیاسة اال

وانتقال األموال واالنفتاح على العوالم االقتصادیة العالمیة كاتفاقیة الشراكة مع االتحاد األوروبي والسعي 

  1لالنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة

الذي  المالي تحدیث وتغییرات جوهریة ومنها النظام المحاسبي موازاة مع ذلك كانت المنظومة التشریعیة محل

 كلف بمراجعته المجلس الوطني للمحاسبة

بصفة خاصة  ،أیا كانت الدوافع والنوایا فإن جهود هیئة المعاییر المحاسبیة الدولیة قد كللت بفرض وجودها

  بعد ذلك تتوالى على اعتمادها بعد تبني االتحاد األوروبي المعاییر المحاسبیة الدولیة وأصبحت الدول

لم یكن بوسع الجزائر أن تنتظر طویال بل عملت على بعث نظام محاسبي جدید تمثل في النظام المحاسبي 

  .الذي كانت قاعدته األساسیة المعاییر المحاسبیة الدولیة مع تكییفه مع المتطلبات المحلیة، المالي

 القوائم المالیة وتحضیرها للعرض نص علیها النظامهناك مبادئ محاسبیة یجب مراعاتها عند إعداد 

 .المالي المحاسبي

  تعریف القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي وخصائصها: المطلب األول

 ،)المؤسسة(المهتمة بأنشطة الوحدة طراف القوائم المالیة من الوسائل األساسیة في االتصال باأل تعد      

    2التعرف على العناصر الرئیسیة المؤثرة على المركز المالي للمؤسسة وما حققته من نتائجمن  همكنمالتي ست

  تعریف القوائم المالیة في ظل النظام المحاسبي المالي: الفرع األول

  :التعریف األول

الواردة فیها تعتبر القوائم المالیة الوسیلة األساسیة لإلبالغ المالي عن المنشأة، حیث ینظر للمعلومات "    

بأنها اقتباس للمركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدیة، ویمكن كذلك التعرف على التغیرات في 

  3" ي المؤسسة خالل فترة زمنیة معینةالمركز المالي وحقوق الملكیة، حیث أنها تمثل نتائج النشاط ف

                                                           
ي علوم التسییر، جامعة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ف، IAS/IFRSالقوائم المالیة المجمعة على ضوء المعاییر الدولیة  :سالمي منیر 1 

  .48، ص 2009/2010، باتنة، رالحاج لخض
 .                      5:، ص2007نوفمبر  25، المؤرخ في 71العدد : الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 2
 .139: ، ص2004، الدار الجامعیة، مصر، المحاسبة الدولیة :أمین السید احمد لطفي  3
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    :التعریف الثاني

التقاریر المالیة هي عبارة عن سجالت رسمیة لألنشطة المالیة للمؤسسة والتي تعطي القوائم المالیة أو "    

   1"ملخصا عن الوضع المالي وربحیة المؤسسة على المدى القصیر أو الطویل

  :التعریف الثالث

را القوائم المالیة هي وسائل أساسیة لتوصیل المعلومات المحاسبیة لألطراف الخارجیة، ألنها تعتبر مصد"   

 2".أساسیا للمعلومات المالیة الصادرة عن المؤسسة والتي تعكس وضعیتها المالیة ونتائجها المحققة

   :التعریف الرابع

وتنقسم هذه المخرجات إلى  ،"مخرجات نظام المعلومات المحاسبيتشكل القوائم المالیة في مجملها  "    

  3:قسمین

 قوائم مالیة أساسیة : أوال

 ةمكملة للقوائم األساسیقوائم : اثانی

ما سبق ذكره كل إن تحدید تعریف شامل للقوائم المالیة أمر صعب لكن یمكن استنتاج تعریف من خالل 

  :حیث نستطیع القول على أنها

القوائم المالیة هي تعبیر عن وضعیة المؤسسة أو المشروع في لحظة معینة تعبر عن ما تم انجازه "     

كما تعطي صورة  ،یمكن من خاللها التنبؤ ببعض المؤشرات المستقبلیة ،زمنیا ومكانیاخالل فترة زمنیة محددة 

حقیقیة عن األحداث التي مرت بها المؤسسة كلما زادت جودة المعلومة والبیانات التي تحملها هذه القوائم 

قة صاد لحظة صدورها في صورة، ماكما یمكن تعریفها على أنها تصویر لواقع مالي لمؤسسة  ،المالیة

 "مستمدة من المعلومة المنشورة 

  .خصائص القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي:الفرع الثاني

خصائص القوائم المالیة تستمدها من خصائص المعلومات والبیانات التي تجعل المعلومات الواردة في    

أخذ بعین االعتبار عند اتخاذ قرارات التي تالمعلومات والبیانات،  القوائم المالیة ذات قیمة لطالبي هذه

باعتبارها الخصائص التي تجعل المعلومات والبیانات  ،االختیار بین البدائل المتاحة والسیاسات المحاسبیة

   4:وهي ،الظاهرة في القوائم المالیة ذات قیمة

هذا التباین تعكسه طبیعة القرارات معدیها، هناك تباین بین مستقبلي المعلومة المالیة و   :قابلیة الفهم –أ 

التي سیتخذونها وأسالیب اتخاذ القرارات المتبعة، في المعلومات المتاحة  لدیهم أو التي یمكنهم الحصول 

                                                           
، 2006الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  ،)نظرة حالیة ومستقبلیة(االستثمار ومنح االئتمان تحلیل القوائم المالیة ألغراض  :طارق عبد العال حماد 1

 .35ص

 .141: سابق، صمرجع  ، المحاسبة الدولیة :أمین السید احمد لطفي 4
  .28 ، ص2006دار المسیرة، الطبعة الثالثة، األردن، ، تحلیل القوائم المالیة: مؤید راضي خنفر، غسان فالح المطارنة   3
  .182، ص2008، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، األردناإلدارة والتحلیل المالي: هیثم محمد الزعبي 4
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وفي قدرتهم على تشغیلها ولكي تكون المعلومات مفیدة یجب أن تكون هناك عالقة ربط بین " ، علیها

حیث یجب تقدیم معلومات المفیدة  ذه العالقة تتمثل في قابلیة الفهم،المستخدمین والقرارات التي یتخذونها وه

 1".لكي یستطیع األفراد ذو المعرفة المعقولة لألنشطة االقتصادیة والمحاسبیة فهمها والقدرة على استخدامها

  : المالئمة -ب

تخاذ إكان یتعلق ب أي أن تكون المعلومات المحاسبیة ذات عالقة بقرار ولها دور في اتخاذه سواء إن     

أو أنها تمثل تأكیدا أو تصحیحا للنتائج عن  ،الحالیة والمستقبلیة ،قرارات تنبؤیة عن نتائج األحداث السابقة

ئمة یجب أن تكون مؤثرة طریق مقارنة النتائج الفعلیة مع ما كان متوقعا، لكي تكون المعلومات المحاسبیة مال

  2".عتبر هذه المعلومات غیر مالئمة لهذا القرار، أما إذا كانت غیر مؤثرة فتفي القرار

   :الموثوقیة  - ج

تكون المعلومة صادقة إذا كانت خالیة من األخطاء ویتفق فیها مستخدموها، وتمثل المعلومات "       

أن تكون محایدة ا لجوهرها وحقیقتها االقتصادیة، بصدق وتعرض نتائج المحاسبة عن العملیات وتقدمها طبق

المحاسبیة  تكون صادقة إذا تم تحضیرها حسب المبادئوتتخذ اإلجراءات الضروریة لذلك، وخالیة من التحیز 

    3."المتعارف عنها 

   :القابلیة للمقارنة  -د

یجب أن یكون المستخدمون قادرون على مقارنة القوائم المالیة للمؤسسة عبر الزمن لتحدید وتقییم       

تخاذ المالي وأدائها، كما یجب أن یكون باستطاعتهم مقارنة القوائم المالیة للمؤسسات المختلفة، إلمركزها 

  قراراتهم المرتبطة بها

     4:الموضوعیة -ه

  تحدث عن أحداث تاریخیة حدثت فعالإذ أنها ت - 

 س والمقارنةتعطي معلومات قابلة للقیا-

 عملیاتها بشكل مفهوم للجمیعجمیع أنها تستخدم نفس وحدة القیاس ل -

  أنواع القوائم المالیة : المطلب الثاني

مثل النظام (بعض الدول تطبیقها على جمیع المؤسسات مهما كان حجمها ومهما كان قطاعها  تقرر       

ع المؤسسات وفي مختلف فالمعاییر قابلة للتطبیق بنسب متفاوتة على جمی ،) المالي الجزائريالمحاسبي 

، إذ یولي اهتمامه الیوم إلى كل صفقة أو مشكل یواجه IASB مجلسالقطاعات، هذا ما یرغب فیه الیوم 

                                                           
 .465، صمرجع سابق ،نظریة المحاسبة منظور التوافق الدولي :أمین السید أحمد لطفي 1
 .477، ص2007عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، نظریة المحاسبة : حسین القاضي، مأمون حمدان 2
، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي األول حول النظام المحاسبي األسس والمبادئ المحاسبیة في النظام المحاسبي والمالي الجزائري :ساعد بوراوي 3

 . 10ص ، 2010المالي الجدید في ظل المعاییر المحاسبیة الدولیة، كلیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الوادي، 
 .477، صمرجع سابق: مأمون حمدان ،حسین القاضي 4
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، عقود IFRS4المؤسسة دون أخذ في الحسبان القطاع الذي تنتمي إلیه، مثال ذلك مجال تطبیق المعیار 

على كل مؤسسة تقترح عقود تأمین حسب  التأمین، معیار ال یطبق فقط في شركات التأمین لكنه یطبق

  .تعریف هذا المعیار

صحیح أن هذا المعیار من الناحیة العلمیة مهم لدى شركات التأمین أكثر منه في بقیة المؤسسات التابعة 

، حول الوسائل IFRS7, IAS39, IAS32لقطاعات أخرى مثل ما هو علیه الحال فیما یخص المعاییر

لكن إمكانیة تطبیقها لدى ، ، فهي تناسب البنوك أكثر من غیرهاInstruments Financier)( المالیة

  .المؤسسات األخرى وارد كما سنرى

تكون لدى المستعمل متخذ القرارات االقتصادیة المعلومة المالیة ل: في رؤیتهیوحد المجلس بین المؤسسات 

 تمثل وثائق خمسورة على األقل م في نهایة كل دتقد، على كل مؤسسة تطبق المعاییر الدولیة ،الكافیة

المالیة حسب حاجة  قوائمألي مؤسسة تنطوي على عدد كبیر من ال ،مخرجات النظام المحاسبي المالي

  :یلي ماعلى  ،نسلط االهتمام األكبرسلقوائم المالیة ادراسة إال أننا في الغالب أثناء المستخدم، 

  قائمة المركز المالي  :أوال

البعض سنة مالیة قائمة المركز المالي، یطلق البعض على المیزانیة التي تعدها المؤسسة في نهایة كل    

اآلخر یطلق علیها المیزانیة العمومیة، وتعتبر قائمة المركز المالي من أهم القوائم المالیة التي تقدمها 

لمؤسسة أو للمستفیدین منها لذلك یجب المحاسبة نظرا ألهمیة البیانات المالیة التي تتضمنها سواء ألصحاب ا

  .لكي تعبر عن المركز المالي للمؤسسة في تاریخ إعدادها ،دقیقةصحیحة و  ،أن تعد بصورة صادقة

على المعلومات التي یجب أن تعرض في المیزانیة كحد  )01(نص المعیار المحاسبي الدولي رقم  حیث

 :أدنى مایلي

 األمالك والمصانع والمعدات - 

 )المعنویة (  غیر الملموسة التثبیتات - 

 المخزونات - 

 االلتزامات - 

  

في  )أي قیم األصول، الخصوم، حقوق الملكیة( أما الغرض من إعداد المیزانیة هو العرض المالي        

لحظة زمنیة معینة، ویمكن إعتبار المیزانیة صورة جد واضحة تصور أصول الشركة وخصومها وحقوق 

حتى تكتمل الصورة الكاملة یجب على مستخدم القوائم المالیة فهم هیكل معین،  لكیة الخاصة بها في تاریخالم

 .عالقة التي تربط بین تلك العناصرالمیزانیة والعناصر التي تتكون منها وال
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  )جدول حسابات النتائج(ئمة الدخل قا: ثانیا

ذلك من خالل مقابلة ، األرباحتقریر یقیس قدرة المؤسسة على تحقیق  "تعرف قائمة الدخل على أنها     

اإلیرادات الخاصة بفترة زمنیة معینة بالمصروفات التي تساهم في تحقیق تلك اإلیرادات، كما یطلق على هذه 

القائمة جدول حسابات النتائج، فالنتیجة أو صافي الدخل هي مجموعة التدفقات التي حدثت في المؤسسة 

  1")نقص في األصول(أو خسارة ) زیادة في األصول(خالل فترة محددة، من ثم تترجم إلى ربح 

تكالیف (یتم من خالل جدول حسابات النتائج عرض مختلف أعباء المؤسسة إما حسب وظیفتها       

سلع، بضائع، ومواد أولیة، نفقات (، أو حسب طبیعتها ...)التصنیع، تكالیف التوزیع، التكالیف اإلداریة

الذي یقدم من خالله معلومات صادقة حول وضعیة المؤسسة ویجب أن  ،أي على األساس...) المستخدمین

  2:یشمل كحد أدنى العناصر التالیة

  إیرادات ونتائج األنشطة التشغیلیة - 

  )أعباء التمویل(األعباء المالیة  - 

  حصص الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة في األرباح والخسائر - 

  األعباء الضریبیة - 

  النشاطات العادیةالنتیجة من  - 

  األرباح والخسائر من نشاطات غیر عادیة - 

 الربح أو الخسارة للدورة الجاریةصافي  - 

  قائمة التدفقات النقدیة: ثالثا

الهامة جدا في النظام المحاسبي المالي حسب المعیار  تعتبر قائمة التدفقات النقدیة من القوائم المالیة     

تحویل قائمة الدخل إلى قائمة للنقدیة الواردة والنقدیة الصادرة من لهدف تالتي  ،(IAS7)المحاسبي الدولي 

المؤسسة لألغراض المختلفة، كما أنها تساعد على توضیح المشاكل والسیاسات المالیة للمؤسسة وتوفیر 

 معلومات مفیدة في مجال تحدید االحتیاجات النقدیة في المستقبل

 عناصر قائمة التدفقات النقدیة  

  3:تیةاآل ،البنود المتعلقة باألنشطة ،قائمة التدفقات النقدیةتتضمن 

تشمل  يبالتالي هفنقدیة بسبب نشاط الشركة األساسي، هي تدفقات : فقات النقدیة من أنشطة التشغیلالتد-1

  .غیرهاو  ،الحسابات المدینة والدائنة ،صافي الربح وتغییر قیمة المخزون

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في دور المعلومات المالیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة واتخاذ القرارات :بوخروف جلیلة  1

 .62، ص2009علوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
 .70، ص2012، األوراق الزرقاء، البویرة،  IAS/IFRS معاییر المحاسبة الدولیة :عالوي لخضر 2
 .146، ص2005، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، عمان، التحلیل المالي مدخل صناعة القرارات :منیر شاكر وآخرون  3
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اء أصول ثابتة أو بیع أصول تشمل التدفقات النقدیة نتیجة شر : االستثمارالتدفقات النقدیة من أنشطة  -2

 ثابتة

راض أو شراء أسهم تشمل التغیرات النقدیة نتیجة لسداد دیون أو اقت: التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل -3

   أو توزیع أرباح

 سنة مالیة(لنقدیة في نهایة الفترة امجموع الثالثة أجزاء السابقة یوضح التغیر : صافي التدفقات النقدیة -4

  . كذلك توضح قائمة التدفقات النقدیة في بدایة الفترة وفي نهایتها ،)مثال

  قائمة التغیرات في حقوق الملكیة: رابعا

المعیار األول أن تقوم المؤسسة بعرض قائمة التغیرات في حقوق الملكیة كجزء منفصل تطبیق یتطلب      

حیث تتضمن تسویة لحقوق الملكیة بین آخر الفترة وبدایة الفترة، إضافة بنود المكاسب  ،في القوائم المالیة

تقدم هذه القائمة بعض المعلومات ، والخسائر التي تعتبر كجزء من حقوق الملكیة وال تظهر في قائمة الدخل

  1:عن النقاط التالیة

 قائمة المركز المالي عن إظهارها التغیرات التي طرأت على النواحي المالیة للمؤسسة والتي عجزت - 

  الدائنینیته عند همألذلك  ،جوانب الضعف والقوة في المؤسسة خاصة المتعلقة برأس المال العامل - 

 مصدرا لألموالباعتبارها  مستوى الربح - 

  المؤسسة التي قد تواجهالمالیة وسیلة مساعدة في اتخاذ القرارات المالیة والتنبؤ بالصعوبات  - 

  التغیرات في حقوق الملكیةعناصر قائمة  

  : تتكون قائمة التغیرات في حقوق الملكیة من العناصر التالیة

مجموعة األموال النقدیة والعینیة التي یقدمها المالكین للمؤسسة بهدف بدأ أعمال هو : رأسمال أول المدة - 

  وذلك إلنجاز نشاطها ...) األفراد، السلع،(توفیر الخدمات الرئیسیة لومزاولة نشاطها  ،المؤسسة

  2 " هي الجزء المحتجز من األرباح التي تم االحتفاظ بها ألغراض معینة : "األرباح المحتجزة - 

هي االقتطاعات من األرباح السنویة قبل توزیع األرباح لغرض تقویة المركز المالي  : "االحتیاطات - 

 3 " حمایة المتعاملین معها من الخسائر للمؤسسة، أو

تتمثل في مقدار األرباح التي یسحبها المالك لتغطیة حاجاتهم من مصروفاتهم  : "المسحوبات الشخصیة - 

  4"التي من الضروري تمیزها عن مصروفات المؤسسة، الشخصیة

  ):المعلومات اإلضافیة(المالحق : خامسا

                                                           
  .290، ص1998، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، أصول المحاسبة المالیة: عبد الناصر إبراهیم نور وآخرون 1
  .405، ص2003، 1،  دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طالمحاسبة المالیة: هادي رضا الصفار 2
  .94، ص2002، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1، الطبعة المحاسبة الدولیة: یوسف محمود جربوع، سالم عبد اهللا حلس 3
  .406، صمرجع سابق: هادي رضا الصفار 4
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بیانات والمعلومات، التي تساعد وتبسط قراءة وفهم محتوى تحتوي المالحق على مجموعة من ال    

  1:القوائم المالیة، من بین ما تتضمنه المالحق

 طرق تقییم عناصر القوائم المالیة 

 طرق حساب االهتالك  

 ة في إعداد وعرض القوائم المالیةالسیاسات المحاسبیة المستعمل  

  الغیر ظاهرة ضمن القوائم المالیةالدولیة و المعلومات المطلوبة من معاییر التقاریر المالیة 

  القوائم المالیة وتاریخ  إعداداألحداث الالحقة للمیزانیة والمتمثلة في األحداث التي تظهر بین تاریخ

 المخطط المحاسبي الوطني أغفلهاعرض القوائم المالیة، التي 

  

وشرحها جیدا بغیة اإللمام بكل ستعمل فیها بعض الرموز الختصارها المالحق ت أن اإلشارةجدر تكما 

 عدة وفق النظام المحاسبي الماليمماتحتویه القوائم المالیة ال

 

  2نوطات الملحق)Notes annexes(   

 تتكون النوطة في العادة من حروف وأرقام  ،)شروحاتها(نوطاتها  ةلكل قائمة من القوائم المالیة األربع

 ، جدولالمیزانیة(سلسلها وظهورها في القائمة المالیة مرتبة بحسب ت ،تظهر أمام العنصر في القائمة

اإلطالع علیها في  ویمكن ،)النتیجة، جدول تدفقات الخزینة، جدول تغیرات األموال الخاصة اتباحس

  الملحق بسهولة

 في تبیان ،المتمثلة الكل مؤسسة ملحقها ونوطاته:  

 قواعد إعداد القوائم المالیة 

 اختیارهالطرق المحاسبیة التي تم ا  

  المعلومات اإلضافیة التي تشترطها المعاییر الدولیةIFRS كذا ر المحتواة في القوائم المالیة، وغی

جع المعلومات الضروریة للحصول على الصورة الصادقة للمؤسسة دون نسیان بقیة التقاریر التي تش

 المعروضةذكر أعلى القوائم المالیة  عدمالتي سبق ذكرها دون نسیان ، اییر الدولیة على وجودهاالمع

                                                           
، رسالة دكتوراه في علوم اثر تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة على تقییم األداء المالي في المؤسسات الجزائریة: جودي محمد رمزي 1

  .160: الجزائر، ص التسییر،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة و علوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة،
 تعني ما یمكن أن تتطرق له المالحق من نقاط: نوطات الملحق 2
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عنوان المؤسسة، الدولة، الشكل القانوني، مكان النشاط، غرض النشاط، اسم الشركة األم في حالة 

 .وجودها

  

وهي معلومات بالغة األهمیة لذا یشار  ،لقوائم المالیةل عرضهاتفصح عنها الشركة بعد التي هي المعلومات  "

  1"من البیانات  د اإلفصاح بأنها جزءعنلها 

  2:مایلي هافي غالب ،)اإلیضاحات(حیث تتضمن  هذه المعلومات اإلضافیة 

 متبعة في إعداد البیانات المالیةالسیاسات المحاسبیة الهامة ال 

 شروط اتفاقیات الدین إن وجدت 

  اإلیجارات والعقودحول معلومات 

 التمویل الذي لیس ضمن المیزانیة 

  الطارئةالتعهدات وااللتزامات  

  

   أهمیة وأهداف القوائم المالیة في ظل النظام المحاسبي المالي :المطلب الثالث

تي للقوائم المالیة عدة أغراض وأهداف تستمد منها األهمیة القصوى لدى معدیها ومستعملیها ال       

 سنستعرضها في الفقرة الموالیة

  أهمیة القوائم المالیة  :الفرع األول

 ،أهمیة القوائم المالیة في الخدمات التي تقدمها المعلومات والبیانات المالیة المستمدة منها كمنت    

لتقلیص المخاطرة إلى أدنى حد ممكن ویمكن حصر ، اتخاذ قراراتهم كل حسب موقعهالستعمالها في 

 :في األتي ،القوائم المالیة لخدماتاألطراف الطالبة 

، إن والبیانات المالیة یعرض المستخدمون حاجاتهم من المعلومات : IASBاإلطار المفاهیمي لمجلس

المعلومات من القوائم المالیة یترتب علیه تقسیم طالبي  والبیانات االختالف في الحاجة إلى المعلومات

  3:المالیة إلى مجموعتینوالبیانات 

  الخ...ینلیخلداا إدارة المؤسسة والمستخدمینكال من یمثلون : مستخدمین داخلیین مجموعة - 

 لككذوالموردین،  زبائنال، المستثمرین الحالیین والمتوقعین كال منمثلون ی: مستخدمین خارجین مجموعة - 

  لخا...البنوك وبقیة األجهزة الحكومیة

 لف حسب مواقعهم بالنسبة للمؤسسةتخت ،هذا نستطیع القول أن المستخدمین لهم احتیاجات مختلفةألجل 

                                                           
  .49ص ، 2006، األردن ،الطبعة الثالثة  ،دار المسیرة ،  تحلیل القوائم المالیة :مؤید راضي خنفر، غسان فالح المطارنة  1

  .59، ص 2011، الطبعة األولى، مصرار اإلعصار العلمي، د، التحلیل المالي للقوائم المالیة: احمد محمد العداسي  2
، غیر منشورة، جامعة اطروحة دكتوراه "أهمیة إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحید الدولیة: "مستخلص من مداني بلغیث 3

 .، الجزائر2004الجزائر، 
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 : الحالیونالمستثمرون -1

أموالها الخاصة، لذا فهم بحاجة مستمرة لمعلومات تدخل الطمأنینة في  فيمبالغ  لهملتي اهم الفئة      

المعلومات الخاصة بموارد المشروع وااللتزامات  ،مل تلك المعلوماتتتش ،ه من أموالقدمو  قلوبهم حول ما

تحویلها إلى ربحیة بأدائه المالي ودرجة ادات و درة المشروع على تحقیق إیر تغیراتها، مدى قا و المرتبطة به

ها في القوائم عنفالمعلومات المفصح  ،دیة المرتقبةون بمخاطر االستثمار والمردو میهتكما  القدرة على السداد،

ألن   ،قادرة على  توزیع وتسدید الربحتحدید ما إذا كانت  المؤسسة  للمستثمرین المساهمین ل المالیة توجه

   1.التدفقات النقدیة المتوقعةمن التأكد عدم  النابع منتهم تتعلق  بالمبالغ والتوقیت، قرارا

  

  :الموظفین والمجموعات الممثلة لهم-2

 التياالتحادات العمالیة المهنیة التي تمثلهم، الموظفین والنقابات و تشمل هذه الفئة كال من العاملین و        

، كما یهتمون بالمعلومات 2غالبا ما یتركز اهتمام الموظف أو العامل باالطمئنان على استمراره في وظیفته

التي تساعدهم في تقییم قدرة منشأتهم على توفیر المكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوفر للعمل، ومن هنا فإنه 

 فاألجر یصرف بانتظام، إال أن ذلك ال یضعة و سبیة مادامت الوظیفة مضمونیهتم كثیرا بقراءة التقاریر المحا

من التسلیم بحقیقة أن العاملین عادة ما یقومون بإنابة ممثلیهم في النقابات أو االتحادات العمالیة للقیام بمهمة 

لى االستمرار مدى قدرتها عو  ،تجمیع المعلومات الالزمة لالطمئنان على مستقبل المؤسسة التي یعملون بها

لتحقیق ذلك تحتاج هذه الطائفة إلى معلومات حول األداء المالي واالقتصادي والقدرة على ، كمصدر للدخل

  عمل العمالةلمستقبلیة خاصة ما یتعلق بشؤون تحقیق تدفقات كافیة والقدرة الربحیة والتوقعات ا

  

  :المقرضون - 3

ل االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة هم مجموعة البنوك والمؤسسات المالیة والمصرفیة التي تتولى تموی         

مه وهذا بناءا على عدة التي تكون القوائم المالیة لألخیرة أساس اتخاذ قرار التمویل من عد ،للمؤسسة

 . القوائم المالیةفي اعتبارات 

  3أهداف القوائم المالیة :الفرع الثاني

الصادرة عن مجلس مبادئ المحاسبة المنبثق للقوائم المالیة أهداف وأغراض كما وردت في القائمة الرابعة 

  :یلي ماك ،عن المحاسبین القانونیین األمریكیین

  

                                                           
 .5ص ،2007 اإلسكندریة، ة،، الدار الجامعیمبادئ المحاسبة المالیة: أحمد صالح عطیة 1
 .8، صالسابقنفس المرجع  2
، 2008، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه؛ كلیة العلوم االقتصادیة ،التوجه الجدید نحو معاییر اإلبالغ المالي وأثره علي مهنة التدقیق :حواس صالح1

  .177-179ص،   - ص
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 أهداف القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي: أوال

 : تقدیم معلومات موثوقة تتعلق بالموارد االقتصادیة وااللتزامات الخاصة بالمشروع لتحقیق  - 1

  ضعف للمشروعتقییم نقاط القوة والالقدرة على 

 در التمویل واالستثمارات للمشروعبیان مصا 

  ة المشروع على مواجهة االلتزاماتتقدیم قدر 

 بیان أساس المصادر الخاصة بالمشروع لتقییم قدرته على النمو  

تقدیم معلومات موثوقة حول تغییرات في صافي موارد المشروع الناتجة عن األرباح المحققة من  - 2     

إظهار قدرة عملیات  ،ات األرباح المتوقعة للمستثمرینتحدید توزیعمن اجل تحقیق و  ،المباشرةاألنشطة 

  الخ....المشروع في سداد التزامات الدائنین والموردین

  تقدیم معلومات مالیة یمكن استخدامها لتقدیر األرباح المحتملة للمؤسسة  -3

 تخدمي القوائم المالیةاإلفصاح عن أیة معلومات أخرى مالئمة لحاجات مس -  4    

المحتملین والمستخدمین اآلخرین ، یجب أن تقدم التقاریر المالیة معلومات مفیدة للمستثمرین والدائنین الحالیین

 .التخاذ قرارات االستثمارات واالقتراض المشابهة الرشیدة

حول األنشطة هنا مفهومة لألشخاص الذین لدیهم معرفة أو فهم معقول تكون  إنیجب المعلومات أما 

كما یجب التزوید بالمعلومات ، االقتصادیة للمؤسسة وعلى استعداد لدراسة هذه المعلومات باهتمام مناسب

تقییم التدفقات النقدیة المتوقعة بالنسبة لهم من في المفیدة للمستثمرین والدائنین ألغراض التنبؤ والمقارنة، 

بهذه التدفقات وذلك من خالل دراسة وتقییم سیولة الوحدة  حیث المبلغ التوقیت وحالة عدم التأكید المتعلقة

 1"ة أم طویلة األجلر االقتصادیة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت قصی

  القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي ومباديء أغراض: ثانیا 

 العامة للقوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي األغراض:  

اللذین یكونون  ،تعرف القوائم المالیة ذات األغراض العامة بأنها القوائم المعدة لمقابلة احتیاجات المستخدمین

 مفي وضع یسمح لهم بطلب تقاریر مالیة أو معلومات تعد خصیصا لتقیم توضیحات حول احتیاجاته

    .االقتصادیة الخاصة

ي یعبر عن صافي المركز المالي للمؤسسة وما أنجزته حیث تمثل القوائم المالیة عرضا هیكلیا ذو طابع مال

    .من معامالت خالل فترة زمنیة محددة

تهدف القوائم المالیة ذات األغراض العامة إلى توفیر المعلومات حول الوضعیة المالیة للمؤسسة والتي تفید 

  .تحت تصرفها موضوعةوال كما تظهر أیضا نتائج وقدرة اإلدارة على استخدام الموارد المتاحة ،طالبیها

  

                                                           
  .180نفس المرجع السابق، ص  1
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 :   بیانات ومعلومات عن مایلي ،لتحقیق هذا الهدف یجب أن توفر القوائم المالیة

 وضعیة األصول 

 االلتزامات، اإلیرادات 

 حقوق الملكیة 

 المصروفات متضمنة األرباح والخسائر 

 التغیرات األخرى في حقوق الملكیة 

 التدفقات النقدیة  

مستخدمي ل ،والمعلومات األخرى الواردة في اإلیضاحات المتممة في القوائم المالیةتساعد هذه البیانات كما 

خاصة من حیث المبالغ  ،القوائم المالیة في التنبؤ بالتدفقات المالیة المستقبلیة للمؤسسة محل االهتمام

  .والتوقیت واحتمالیة تولید هذه التدفقات النقدیة

  

 نظام المالي المحاسبيمباديء إعداد القوائم المالیة وفق ال:  

 01/01في  تبدأ حیثمالیة  سنة المحاسبیة الدورة تكون ما عادة :الدورة المحاسبیة مبدأ/N  وتنتهي

، 31/12دورتها المحاسبیة مخالف لتاریخ  إلقفال تاریخ تضع أن للمؤسسة یمكن كما ،N/31/12في 

 تكون أن یمكن االستثنائیة الحاالت في وأ المدنیة، للسنة مخالفة إذا كان نشاطها مقید بدورة استغالل

 یجب الحالة هذه في توقف، أو إنشاء حالة في تكون المؤسسة كأن شهرا، 12 من أقل المحاسبیة الدورة

 1" وتبریرها المقررة المدة تحدید

 على انه یجب أن  156- 08من المرسوم التنفیذي  12قد جاءت المادة رقم : الدورات مبدأ استقاللیة

نه األحداث من حیث النتیجة مما ینتج ع ،لها تكون كل سنة مالیة مستقلة عن سابقتها والسنة الموالیة

 والعملیات الخاصة بها

 عن ومنفصلة مستقلة اقتصادیة كوحدة تعتبر المؤسسة فإن المبدأ هذا حسب :مبدأ الوحدة االقتصادیة 

 مسؤولیة تحدید في المبدأ هذا أهمیة تكمن، المالك عن مستقلة معنویة شخصیة اهل أن أي مالكیها،

 -08 رقم التنفیذي المرسوم من 09 رقم المادة علیه نصت ما ذا، هالمالك خاصة الغیر تجاه المؤسسة

1562. 

 

  

                                                           
 المالي المحاسبي النظام حول الدولي الملتقىفي  مداخلة ،يسباحالم ماليال النظام مع الجبائیة القواعد تكییف متطلبات: محمد متناوي علي، عزوز 1

 .2، ص01/2010/ 17،18الوادي یومي  الجامعي المركز الدولیة، المحاسبة المعاییر ظل في
2 Djelloul Saci: Comptabilité de L'entreprise et Système économique, L’expérience Algérienne, Alger, 1991, p: 

84. 
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  عرض القوائم المالیة وفق للمعاییر المحاسبیة الدولیة : الرابعالمطلب 

  (IAS1)  المعیار المحاسبي الدولي األولعرض القوائم المالیة وفق : أوال

مجلس  تم وضع من طرفا، لذلك یمفاهیمي للمعاییر المحاسبیة الدولیة معیارا محاسبالال یمثل اإلطار    

تحت  1975عام  IAS1وقد صدر المعیار  ،المعاییر المحاسبیة الدولیة معیارا خاصا بعرض القوائم المالیة

المعلومات التي یجب اإلفصاح  "بعنوان  IAS 5مع المعیار ،" المحاسبیةاإلفصاح عن السیاسات " اسم 

  .الذي ألغي الحقا"  عنها في القوائم المالیة

  

ولما كانت "  عرض األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة " IAS13 "تم إصدار المعیار  1979في سنة 

 1997أعادت صیاغة هذه المعاییر سنة  ،"IASC"هذه المعاییر الثالثة تعرض نفس الموضوع فإن هیئة 

مع  2007وسنة  2003وقد تم تعدیل هذا المعیار سنة ، األول الدولي كلها في المعیار المحاسبي وأدمجت

 .01/01/2009بدایة تطبیقه في 

   1:تتمثل في ،مكملة له هناك تفسیرات تتعلق بهذا المعیار تم إصدارها

IAS27 : یأخذ شكلها القانوني عقود اإلیجارتقییم جوهر المعامالت التي  

IAS29 : معلومات یجب عرضهاهي عقود االمتیاز  

IFRS1 :تغیر االلتزامات الحالیة المتعلقة بالتفكیك، إعادة التهیئة والعملیات المماثلة 

 الهدف من المعیار -1

مان إمكانیة مقارنة یهدف هذا المعیار إلى شرح أسس عرض القوائم المالیة ذات األغراض العامة لض        

لمؤسسات األخرى، كما یحدد هذا المعیار ابقوائمها المالیة السابقة وقوائم  ،القوائم المالیة الحالیة للمؤسسة

 2.االعتبارات العامة لعرض القوائم المالیة والحد األدنى لمكوناتها

  مجال التطبیق -2

أو قوائم مالیة مجمعة، المعدة ) فردیة(یطبق هذا المعیار على كل القوائم المالیة، سواء كانت مستقلة         

) مؤسسات قطاع األعمال(والمعروضة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة من طرف المؤسسات الهادفة للربح 

یق هذا المعیار وكذلك المؤسسات بما فیها مؤسسات القطاع العام، ویمكن للمؤسسات غیر الهادفة للربح تطب

أو المؤسسات التي ال یتمثل رأسمالها  (IAS 32)التي لیس لها حقوق ملكیة بالمعنى المذكور في المعیار 

، وال یطبق هذا المعیار على القوائم المالیة المرحلیة المعدة طبقا للمعیار )مثل التعاونیات(في حقوق الملكیة 

"IAS34".  
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   القوائم المالیةالغرض من  -3

تهدف إلى توفیر و تمثل القوائم المالیة عرضا هیكلیا للمركز المالي واألداء المالي للمؤسسة،          

من طرف  ،المعلومات عن المركز المالي ونتائج النشاط والتدفقات النقدیة المفیدة في اتخاذ القرارات

 دام اإلدارة للموارد المتاحة لهاالمستخدمین لها، كما تساعد أیضا في إظهار نتائج استخ

وفق المعاییر الدولیة سوف نستعرض أهم البنود المتعلقة بعرض القوائم المالیة المحددة في هذا المعیار 

المنشور من طرف اإلتحاد األوروبي ضمن ) االنجلیزیةباللغة (على النص  ینعتمدإلعداد التقاریر المالیة، م

المصادق علیها  ومعاییر التقاریر المالیة معاییر المحاسبة الدولیةمن كل لالمتضمن  ،1126/2008النظام 

   .18/12/2008بتاریخ  L339رقم  تحت إلتحادعن االصادر  ،15/10/2008حتى 

  

  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة): 1-1(جدول رقم 

IFRS 1   تبني المعاییر الدولیة ألعداد التقاریر المالیة للمرة

  األولى

First-time-adoption of international 

Financial Reporting Standards  

IFRS 2  الدفع على أساس األسهم  Share-Based payment  

IFRS 3  اندماج األعمال  Business Combinations  

IFRS 4  عقود التأمین  Insurance Contrasts  

IFRS 5   األصول غیر المتداولة المحتفظ بها برسم البیع

  والعملیات المتوقعة

None-current assets held for sale and 

discontinued operations  

IFRS 6  استكشاف وتقییم الموارد الطبیعیة  Explorations for and Evaluation of 

mineral resources  

IFRS 7  األدوات المالیة، اإلفصاح  Financial Instruments ;Disclosure  

IFRS 8  القطاعات العملیة  Operating Segments  

IFRS 9  األدوات المالیة  Financial Instruments  

IFRS 10  البیانات المالیة الموحدة  Consolidated Financial Statements  

IFRS 11  الترتیبات المشتركة  Joint Arrangements  

IFRS 12  اإلفصاح عن الحصص في المنشآت المشتركة  Disclosure of Interests in Other Entities  

IFRS 13  قیاس القیمة العادلة  Fair Value Measurement  

SOURCE: http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation- financiere/ressources 

/normes-ifrs-proprement-dites/index.aspx 
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    هیكل المعاییر المحاسبیة الدولیة :اثانی

الصادرة عن مجلس (IAS/IFRS) أهم المعاییر المحاسبیة الدولیة ومعاییر اإلبالغ المالي  جاءت      

، وفق التحدیثات األخیرة 2013إلى غایة  1973منذ نشأته  )سابقا IASC )IASBمعاییر المحاسبة 

 :في الجدول التالي كما هو مبین  للمعاییر

  

  أهم المعاییر المحاسبیة الدولیة): 2-1(جدول رقم 

 إسم المعیار باللغة اإلنجلیزیة  إسم المعیار باللغة العربیة المعیار

IAS 1 عرض القوائم المالیة  Presentation of Financial Statements 

IAS 2  المخزون  Inventories  

IAS 7  قائمة التدفقات النقدیة  Cash Flow Statements  

IAS 8   السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات

  المحاسبیة واألخطاء

Accounting Policies Changes in 

Accounting Estimates and errors  

IAS 10  األحداث الالحقة لتاریخ المیزانیة العمومیة  Sheet Date Events After the Balance  

IAS 11  عقود اإلنشاء  Construction Contracts  

IAS 12 ضرائب الدخل  Income Taxes  

IAS 14  التقاریر المالیة للقطاعات  Segment Reporting  

IAS 16 الممتلكات والمصانع والمعدات  Property Plant and Equipment  

IAS 17 عقود اإلیجار  Leases  

IAS 18 اإلیراد  Revenue  

IAS 19  التقاعد(منافع الموظفین(  Employee Benefits  

IAS 20  محاسبة المنح الحكومیة واإلفصاح عن المساعدات

  الحكومیة

Grants of Accounting for government 

and Disclosure Government Assistance  

IAS 21 آثار التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة  Foreign The Effects of Changes in 

Exchange Rates  

IAS 23 تكالیف اإلقتراض  Borrowing Costs  

IAS 24 اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة  Related Party Disclosures  

IAS 26  منافع التقاعدالمحاسبة والتقریر عن برامج  Accounting and Reporting By 

Retirement Benefit Plans  

IAS 27 القوائم المالیة الموحدة  Financial Consolidated and Separate 

statements  

IAS 28 المحاسبة عن االستثمارات في المنشآت الزمیلة  Investments in Associates  
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IAS 29  االقتصادیات ذات التضخم المرتفعالتقریر المالي في  Hyperinflationary Financial Reporting in 

Economies  

IAS 30  اإلفصاح في القوائم المالیة للبنوك والمنشآت المالیة

  المشابهة

Statements of  Disclosures in the 

Financial Institutions Banks and Similar  

IAS 31  المشتركةالحصص في المشاریع  Interests In Joint Ventures  

IAS 32 اإلفصاح والعرض: األدوات المالیة  Financial Instruments : Disclosure and 

Presentation  

IAS 33 حصة السهم من األرباح  Earnings Per Share  

IAS 34 التقاریر المالیة المرحلیة  Interim Financial Reporting  

IAS 36  قیمة الموجوداتإنخفاض  Impairment of Assets  

IAS 37 المخصصات، واألصول وااللتزامات المحتملة  Eventuels Provisions; Passifs éventuels 

et Actifs 

IAS 38 الموجودات غیر الملموسة  Intangible Assets  

IAS 39 االعتراف والقیاس: األدوات المالیة  Financial Instruments :Recognition and 

Measurement  

IAS 40 االستثمارات العقاریة  Investment Proprty  

IAS 41 الزراعة  Agriculture  

جامعة خنشلة،  مجموعة من محاضرات، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،، المعاییر المحاسبیة الدولیة: خدومة الوردي: المصدر

  .)بتصرف(، 2010-2011

  

  االعتبارات العامة لعرض القوائم المالیة: الثثا

   :یلي وفق ما ،" عرض القوائم المالیة " IAS1 ینص المعیار المحاسبي الدولي

  العرض العادل واالمتثال لمعاییر المحاسبة الدولیة واإلبالغ المالي -1

لتي مرت بها المؤسسة بشكل المالیة عرض أثر األحداث والعملیات ایتطلب العرض العادل للقوائم         

اإلیرادات والمصاریف بموجب اإلطار ، بما یتماشى مع ما تم تحدیده وتعریفه لألصول والخصومصادق، 

  1.العام إلعداد القوائم المالیة من قبل معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة

  فرضیة استمراریة المؤسسة -2

دارة تفید اإلإعداد القوائم المالیة یتم بموجب فرض استمرار المؤسسة، عند وجود مخاوف كبیرة لدى         

بعدم قدرة المؤسسة على االستمرار، یتوجب اإلفصاح عن ذلك وعن األسباب التي أدت إلى هذه الحالة، 

  .واإلفصاح عن األساس الذي یتم بموجبه إعداد القوائم المالیة

                                                           
، اطروحة دكتوراه في اثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على نوعیة المعلومات المحاسبیة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة: شناي عبد الكریم 1

 .132: ، ص2015علوم التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
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  تحقاق المحاسبيأساس االس  - 3

إعداد القوائم المالیة على أساس االستحقاق باستثناء قائمة التدفقات النقدیة التي یتم إعدادها على          

یتطلب أساس االستحقاق االعتراف بالمصروفات التي تخص الفترة المالیة سواء تم دفعها و األساس النقدي، 

ة والمكاسب األخرى سواء تم قبضها أم لم یتم، أي بغض النظر یتم، كذلك االعتراف باإلیرادات المكتسب أم لم

  .عن واقعة الدفع أو القبض النقدي

  االتساق في العرض -4

خالل الفترات المالیة المتتالیة، ال یمكن المعدة في عرض وتصنیف بنود القوائم المالیة  االتساق المحافظة على

ة الدولیة أو عند حدوث تغییر الظروف یمعاییر المحاسب الخروج عن هذا االتساق إال في حالة حدوث تغییر أحد

  .الخاصة بالمؤسسة

  األهمیة النسبیة والتجمیع - 5

عرض البنود غیر المتشابهة والتي تمثل بنود لها أهمیة نسبیة في بنود منفصلة، أما في حالة  الزامیة       

الطبیعة أو الوظیفة  حسب أخرىها مع بنود فیجوز دمج ،كون قیمة البند ال تمثل أهمیة نسبیة عالیة

  . المتشابهة في بند واحد، ویمكن تفصیل ذلك في المالحق

  عدم المقاصة -6

إظهار وعرض بند معین  بالرصید الصافي بعد طرح  الجانب الدائن من الجانب تعني المقاصة        

ا، لذلك فقد منع غموض المعلومات المقدمة لمستخدمیه ظهور العكس، والمقاصة قد تؤدي إلى المدین أو

واإلیرادات، ما لم  عباءواألإجراء المقاصة بین أي من األصول وااللتزامات  األول المعیار المحاسبي الدولي

  .یسمح أو یطلب ذلك أحد معاییر المحاسبة الدولیة

  المعلومات المقارنة -7

المالیة للفترة المالیة الحالیة عرض البیانات المالیة في القوائم األول المعیار المحاسبي الدولي  ینص        

المعلومات ورود  على المعیار یؤكدما لم یتطلب معیار محاسبي معین خالف ذلك، كما  ،والفترة السابقة

  ةالقوائم المالیة للفترة الحالی المقارنة في اإلیضاحات والمالحظات عندما تكون مالئمة لفهم محتویات

  قائمة المركز المالي): 3-1(جدول رقم 

  المبالغ  الخصوم  المبالغ  األصول

األصول غیر الجاریة         

  األصول الثابتة غیر المادیة

  عقارات التوظیف

أصول ثابتة مادیة  

  )ملموسة(

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

 رؤوس األموال 

     رأس المال الصادر

    احتیاطات 

    النتیجة

           فوائد األقلیة

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 
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            األصول البیولوجیة

 مساهمات في شركات حلیفة

                    أصول مادیة أخرى

 األصول الجاریة 

  المخزونات

  آخرونزبائن ومدینون 

  الخزینة وأشیاء الخزینة

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

  

  خصوم غیر جاریة

  قروض بفوائد 

  ضرائب مؤجلة

 ؤونات مخصصات التقاعدالم

 مالیة أخرىخصوم 

  خصوم جاریة

 قروض جاریة بفوائد

 ضرائب جاریة واجبة الدفع

 موردون ودائنون آخرون

  مؤونات الضمان

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

XXXXXX 

 XXXXXXXX  المجموع XXXXXXXX  المجموع

  .)بتصرف(، 63ص ،2008متیجة للطباعة، الجزائر،  ،المالي المحاسبي النظام: لخضرعالوي : المصدر    

  :جدول حسابات النتائج حسب الطبیعة): 4-1(جدول رقم 

  N N-1  مالحظة     N/31/12إلى  N/01/01الفترة من 

  رقم األعمال

  تغییر مخزونات المنتجات المصنعة والجاري تصنیعها

  اإلنتاج المثبت

  االستغاللإعانات 

  إنتاج السنة المالیة- 1

  المشتریات المستهلكة

  الخدمات الخارجیة واإلستهالكات األخرى

  استهالك السنة المالیة- 2

  )2-1(قیمة االستغالل المضافة - 3

  أعباء العاملین

  الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة

  الفائض اإلجمالي عن اإلستغالل - 4

  المنتجات العملیاتیة األخرى

  المخصصات لإلهتالكات واألرصدة

  استئناف عن خسائر القیمة واألرصدة

  النتیجة العملیاتیة - 5

  المنتجات المالیة

  األعباء المالیة

  النتیجة المالیة - 6

  )7+5(النتیجة العادیة قبل الضرائب  - 7
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  الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادیة

  العادیةحول النتائج ) تغیرات(الضرائب المؤجلة 

  مجموع منتجات األنشطة العادیة

  مجموع أعباء األنشطة العادیة

  النتجة الصافیة لألنشطة العادیة - 8

        )یطلب بیانها(المنتجات  –العناصر غیر العادیة 

        )یطلب بیانها(األعباء  –العناصر غیر العادیة 

        النتیجة غیر العادیة - 9

  المالیةالنتیجة الصافیة للسنة  -10

  حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتیجة الصافیة

      

        النتیجة الصافیة -11

 .77 -76 :ص - ، ص2008، متیجة للطباعة، الجزائر، المالي المحاسبي النظامع، ،ز ،ص،لجنة م :المصدر
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  جدول حسابات النتائج حسب الوظیفة): 5-1(جدول رقم 

  N N-1  مالحظة  

  رقم األعمال

  كلفة المبیعات

  هامش الربح اإلجمالي

  منتجات أخرى عملیاتیة

  التكالیف التجاریة

  األعباء اإلداریة

  أعباء أخرى عملیاتیة

  النتیجة العملیاتیة

  تقدیم تفاصیل األعباء حسب النوع

  )مصاریف العاملین، المخصصات لالهتالكات(

  منتجات مالیة

  األعباء المالیة

  النتیجة العادیة قبل الضریبة

  الضرائب الواجبة على النتائج العامة

  )التغیرات(الضرائب المؤجلة على النتائج العادیة 

  النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة

  األعباء غیر العادیة

  المنتجات غیر العادیة

  النتیجة الصافیة للسنة المالیة

  النتائج الصافیةحصة الشركات الموضوعة موضع  المعادلة في 

  النتیجة الصافیة للمجموع المجمد

  منها حصة ذوي األقلیة

  حصة المجمع

      

  .78، صمرجع سابق، 1)ع. ز. ص.م( لجنة  :المصدر

  

                                                           
  .لجنة الصفحات الزرقاء العالمیةهذا الترمیز یعني ): ع  ،ز ، ص، ل (  1
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                                    الشكل العام لقائمة التدفقات النقدیة): 6-1(جدول رقم

 التدفقات النقدیة عن األنشطة التشغیلیة  الداخلتدفق نقدي إلى  تدفق نقدي إلى الخارج  الصافي

 صافي الربح ×  

 مبیعات السلع والخدمات ×  

 فوائد القروض ×  

 )ثمن البضاعة(مدفوعات للموردین   × 

 مدفوعات للدولة عند الضرائب  × 

 (1)صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة   ×

 :االستثماریة التدفقات النقدیة من األنشطة   

 بیع العقارات ×  

 بیع اآلالت ×  

 شراء معدات  × 

 شراء سندات  × 

 )2(صافي التدفقات من األنشطة االستثماریة   ×

 :تدفقات نقدیة من األنشطة التمویلیة ×  

 بیع أسهم ملكیة ×  

  إصدار سندات  × 

  توزیع حصص أرباح المساهمین  × 

  األجلإطفاء دیون طویلة    

  (3)صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة   ×

  )3+2+1(الزیادة أو النقص في النقدیة    ×××

  النقدیة في بدایة الفترة +    ××

  النقدیة في نهایة الفترة=   ××××

  .283، صمرجع سابق :عبد الناصر وآخرونإبراهیم نور  :المصدر
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  التغیرات في حقوق الملكیةشكل قائمة ): 7-1(جدول رقم 

 N/31/12عن السنة المنتهیة في  قائمة التغیرات في الحقوق الملكیة

أسهم   

  رأس

  المال

أرباح 

غیر 

  عةموز

ترجمة 

العملیات 

  األجنبیة

أصول 

مالیة 

متاحة 

  للبیع

فائض 

إعادة 

  التقییم

حصة   اإلجمالي

  األقلیة

إجمالي 

حقوق 

  الملكیة

  X X  (x)  X  -  X  x  X (n)/01/01الرصید  في 

التغیرات في السیاسات 

  المحاسبیة

-  X  -  -  -  X  x  X  

  X  X  (x)  X  -  X  x  X  الرصید مجددا

التغیرات في حقوق الملكیة للسنة 

(n)  

  توزیعات األرباح

  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

- 

-  

 

(x) 

X  

 

- 

X  

 

- 

x  

 

- 

X  

 

(x) 

X  

 

- 

x  

 

(x) 

X  

  X  X  X  X  X  X  X  X (n)/31/12الرصید في 

التغیرات في حقوق الملكیة للسنة 

(n+1)  

  أسهم رأس المال المصدرة

  توزیعات أرباح

  الدخل الشامل للسنة إجمالي

  تحویل إلى األرباح غیر الموزعة

 

x 

- 

- 

-  

 

- 

(x) 

x 

x  

 

- 

- 

x 

-  

 

- 

- 

(x) 

-  

 

- 

- 

x 

x  

 

x 

(x) 

x 

-  

 

- 

- 

x 

-  

 

x 

(x) 

x 

-  

  X  X  X  X  X  X  X  X  (n+1)/31/12الرصید في 

، ملتقى االنتقال لتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة على الوضعیة المالیة للمؤسسة االقتصادیة أثر: حنیش وهیبة :المصدر

  .7، ص2011 البلیدة، دولي حول اإلطار المفاهیمي للنظام المحاسبي المالي الجدید وآلیات تطبیقه، جامعة سعد دحلب،
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  وفق النظام المحاسبي الماليتحلیل القوائم المالیة : المبحث الثالث

یعتمد التحلیل المالي على النسب المالیة لقیاس العالقات بین بعض القیم في القوائم المالیة سواء        

هناك مجاالت عدیدة قیم مشتقة أكثر من قائمة مالیة، أو ) المیزانیة مثال( كانت تلك القیم في نفس القوائم

المالیة من خالل النسب المالیة كتحلیل السیولة، تحلیل الربحیة، تحلیل  تحلیل القوائم یستخدم فیها أسلوب

النشاط وتحلیل الهیكل التمویلي، ولهذا كان لزاما على مستخدمي المعلومات والبیانات المالیة في اتخاذ 

ات وهذا من معلومات وبیان ،قراراتهم االعتماد على قوائم مدققة وممنوحة المصداقیة والموثوقیة في مخرجاتها

  .اقل مستوى ممكن إلىلتدنیة المخاطرة 

 

   ماهیة تحلیل القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي: األولالمطلب 

  التطور التاریخي للتحلیل المالي:األولالفرع 

وما وذلك تزامنا مع ازدیاد انتشار شركات المساهمة  19دأ االهتمام بالتحلیل المالي مع بدایات القرن ب      

ولقد انصب االهتمام في بادئ األمر على المیزانیة باعتبارها القائمة  ،فرضته من فصل بین اإلدارة والملكیة

  .األهم وكان جل االهتمام في التحلیل ینصب على مصادر التمویل الطویلة األجل

  

یعود ذلك إلى  ،ؤسساتمع اتساع الدور المصرفي وخاصة في مجال تقدیم التسهیالت االئتمانیة المطلوبة من الم

ن یطلبوا ممن یقترضون المال أعندما اقر المجلس التنفیذي لجمعیة مصرف والیة نیویورك ب 09/02/1890تاریخ 

ذلك بالصیغة التي توصي بها لجنة البیانات الموحدة  ،تقدیم بیانات مكتوبة حول أصول والتزامات مؤسساتهم

  .للمجموعات المختلفة

         

تم  1908وفي عام  1906التوصیة وألول مرة على ضرورة تحلیل هذه البیانات في عام  لقد تمت      

إعتماد القیاس الكمي بواسطة النسب، كما كان لعملیات االستثمار دورا هاما في تطور التحلیل المالي الن 

لیل بیاناته التفكیر في االستثمار یتطلب بالضرورة تكوین رأي على الوضع المالي للمؤسسة بناءا على تح
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مبادئ االستثمار في السندات المنشور ألول مرة عام  " في كتابه لورنس تشامبرلینولقد استخدم  ،المالیة

  1" نذكر منها نسبة النقل نسبة التشغیل وغیرها 1911

عموما مر التحلیل المالي منذ ظهوره بالكثیر من التطورات التي جاءت نتیجة لتغیر ظروف المحیط وارتبطت 

امتدت تأثیراتها إلى الدراسات االقتصادیة والمالیة أما عن مراحله  ،التطورات بأحداث اقتصادیة هامة بعض

  2:فیمكننا إیجازها فیما یلي

  1960(المرحلة األولى نهایة الستینات(  

في التدخل  ،بدأ التحلیل المالي بانطالقة ضخمة شكلت تطور ثاني حتى ال نقول ثورة وتجسد دلك       

  3بإجراء تحلیل مالي استراتیجي على حسابات المؤسسةلتطویر مجلس المهندسین المهنیین والمحللین المالیین 

 1970(المرحلة الثانیة السبعینات   (  

عرف التحلیل المالي تطورا جدیدا برز في ظاهرتین یفسران في جزء، التطبیق لتقنیة جدیدة تسمح        

سیط استعمال مفهوم سیولة االستغالل، مع انخفاض لمعدل الفائدة الحقیقي بفعل ارتفاع بتمحیص التحلیل وتب

  .معدل التضخم باإلضافة إلى إدماج معدل التضخم في تحدید مخاطر التضخم

 بما یلي ،ه المرحلةذتمیزت ه :)1980(المرحلة الثالثة ابتدءا من سنة:  

  أصبحت معدالت الفائدة معدالت حقیقیة مع عودة أهمیة رؤوس األموال الخاصة كنتیجة 

 زادت انتشار تمویل االحتیاجات المالیة اعتمادا على األسواق المالیة 

 ،تجاري،  أصبح التحلیل المالي یسمح بتقدیر قیمة المؤسسة بظهور منهج تحلیلي شامل، صناعي

  .مالي

 1990(المرحلة الرابعة ابتداء من(  

عرفت تطور النظریة المالیة مع استخدام تقنیات اإلعالم وتطور أسالیب المحاكاة المالیة ومناهج         

مع بدایات القرن الواحد والعشرین  ،زیادة دور المساهمین في القرارات المالیة، التقدیرات المالیة بعیدة المدى

   4یع ألسواق رؤوس األموالعرفت المؤسسات األوربیة أداء جید وتطور سر ) 2000(

  

                                                           
  .11-10 ص - ، ص2005، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، عمان، التحلیل المالي مدخل صناعة القرارات :منیر شاكر محمد، وآخرون 1

  .47، ص2006للنشر،  ل، الطبعة األولى، دار وائالتسییر المالي :یوسف قریشي، الیاس بن ساسي 2

3) Pierre Vernimmen : Finance d'entreprise, 5ème édition, Dalloz, 2002.P 367 

  .49مرجع سابق، ص  :یوسف قریشي، الیاس بن ساسي 4
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  1:یفسر بعدة أسباب نذكرها ،لقد عرف التحلیل المالي في السنوات األخیرة تطورا سریعا

 احتیاجات تسییر المؤسسات والمجموعات -

  تطور المعلومات المالیة  -

 عملیات إعادة الهیكلة -

  الخوصصة -

  )    المتعددة الجنسیات(تطور المؤسسات العالمیة  -

   متعددة الجنسیاتنشوء المؤسسات  -

  األهمیة المعطاة لخلق قیمة للمساهمین -

  

  تعریف التحلیل المالي للقوائم المال: الفرع الثاني

د االعتماد على نتائج التحلیل المالي للقوائم المالیة منذ العقود الماضیة وتوسعت مجاالت از      

المالي وأدواته وكذا أسالیبه ویمكن إعطاء مما أدى إلى زیادة االهتمام بتطویر مفهوم التحلیل  ،استخداماتها

  :بعض التعاریف فیما یلي

  

هو عبارة عن معالجة منظمة للبیانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستعمل في : التعریف األول

  2.عملیة اتخاذ القرار، وتقییم أداء المؤسسات في الماضي والحاضر، وتوقع ما سیكون علیه المستقبل

  

عملیة یتم من خاللها استكشاف أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمیة والنوعیة حول  " 3:الثانيالتعریف 

نشاط المشروع االقتصادي، التي تساهم في تحدید أهمیة وخواص األنشطة التشغیلیة، والمالیة للمشروع، 

هذه المؤشرات بعد  ذلك من خالل معلومات تستخرج من القوائم المالیة ومصادر أخرى، ولكي یتم استخدام

 ." ذلك في تقییم أداء المؤسسة بقصد إتخاذ القرارات

 

  

                                                           
1  Jossette Peyard : Analyse Financière ; 8éme édition éd Vuibert Paris, 1999 , P8. 

 .20، ص1996، عمان، األردن، 1، طاإلطار النظري وتطبیقاته العلمیة: التحلیل المالي: ولید ناجي الحیالي، البطمة محمد عثمان 2

  .3، ص2000، الطبعة األولى، دار وائل للنشر عمان، التحلیل المالي واالئتماني :محمد مطر 3
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   1 یسمح التحلیل المالي بقیاس كفاءة كیفیة خلق المؤسسة للقیمة :التعریف الثالث

دراسة القوائم المالیة بعد توضیحها واستخدام األسالیب الكمیة، وذلك بهدف إظهار  " 2:التعریف الرابع

عناصرها و التغیرات الطارئة على هذه العناصر و حجم وأثر هذه التغیرات،واشتقاق االرتباطات بین 

ء مجموعة من المؤشرات التي تساعد على دراسة وضع المؤسسة من الناحیة التشغیلیة والتمویلیة وتقیم أدا

  . " هذه المؤسسات

  

واحتكاك المؤسسة  تصاللالوسیلة هامة " التحلیل المالي على أنه) P- conso( یعرف :التعریف لخامس

وتهدف إلى وضع تشخیص للوضعیة   التجاري،فقط المالي وٕانما كذلك الصناعي و مع محیطها، لیس 

تشغیل البیانات " فالتحلیل المالي هو وعلیه ،3"المالیة للمؤسسة والذي سوف یسمح باتخاذ القرارات الالزمة 

التاریخیة للقوائم المالیة للتعرف على المركز المالي للمؤسسة مما یساعد على وضع أنسب الخطط المالیة 

  4" العاملین والمجتمعتي تحقق أرباح المالك واإلدارة و ال

    

  : من خالل التعاریف السابقة نستنتج أن

 التاریخیة للقوائم المالیة وأنه یسبق التخطیط الماليالتحلیل المالي یتعلق باألرصدة  .1

 ة األطراف ذوي العالقة بالمؤسسةیهدف إلى تحقیق مصلح .2

 باطات بین عناصر القوائم المالیةإظهار االرت .3

لیة التي تعمل في التحلیل المالي هو عملیة تسمح باكتشاف نقاط القوة والضعف في السیاسات الما .4

  إطارها المؤسسة

  .و وسیلة للرقابة والتي تتیح اكتشاف االنحرافات ومنه تصحیحها حاضرا وتفادیها مستقبالبالتالي ه

 

 

 

                                                           
1  Pierre Vernimmen : Finance  d'entreprise ,4éme Edition Dalloz, 2000, P117 

  .12، ص2000، دار وائل للنشر عمان، 2، طالتحلیل المالي مدخل اتخاذ القرارات: منیر شاكر محمد، إسماعیل إسماعیل، عبد الناصر نور 2

3 Pierre Conso : la Gestion Financière, 5ème Edition Paris, Dunod, 1979, P135  

، 2006، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، األسالیب الحدیثة للتحلیل المالي: خبراء الشركة العربیة المتحدة للتدریب واالستشارات اإلداریة 4

  .65ص
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فهو عبارة عن دراسة البیانات " على العموم یمكن أن نخلص إلى صیاغة تعریفا شامال للتحلیل المالي      

بهدف التوصل إلى  ،القوائم المسجلة في القوائم المالیة إلظهار عالقات االرتباط الموجودة بین مختلف بنود

بعض االستنتاجات التي تساعد على عملیات اإلدارة من تخطیط ورقابة، ویستخدم في ذلك أدوات وأسالیب 

  " تدعى تقنیات التحلیل المالي والتي سنتطرق إلیها فیما بعد

  

      ى زیادة االهتمام التحلیل الماليالعوامل التي أدت إل: الفرع الثالث

  :من بینها ،زیادة االهتمام بالتحلیل الماليأدت إلى توجد العدید من األسباب التي 

  :التطور الصناعي والتكنولوجي - 1

لى الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة، إن التطور العلمي وما صاحبه من ثورة صناعیة كبرى أدت إ          

إلى ظهور شركات المساهمة للتغلب أدى ما هذا ما عجزت عنه المؤسسات الفردیة وشركات االستثمار هذا 

  .على مشكلة توفیر المال

یجاد طبقة مهنیة تدیر المؤسسات نیابة عن إلضرورة في بالتالي تم الفصل بین إدارة الشركة وملكیتها، 

بالتالي زاد االهتمام بالقوائم المالیة والتي توفر إلى ضرورة تقییم أداء المسیرین و كما أدى هذا  ،مالكیها

  .ساس لتقییم األداء المالي لهؤالء المسیریناأل

  : االئتمان - 2

یعتبر االئتمان عصب الحیاة االقتصادیة فتأخر المؤسسة عن سداد التزاماتها التي تحمل تكلفة            

لذلك نرى أن بیوت المال واإلقراض  ،أو تأخر مدیني المؤسسة سوف یسبب مشكلة مالیة االقتراض

اهتماما خاصا بدراسة الوضعیة المالیة للجهات الطالبة للقروض قبل منحها، وهذا  المتخصصة كالبنوك تهتم

   1ما زاد من أهمیة تحلیل القوائم المالیة

  : أسواق األوراق المالیة  - 3

تمثل شركات المساهمة الشكل القانوني األكثر انتشارا في الدول الرأسمالیة لتكوین وٕاستثمار            

ضمان نشر القوائم المالیة لهدف یطرة على أسواق األوراق المالیة تدخل الهیئات المسیاألموال، كما أن 

اعتراف من هذه الهیئات في أحقیة المستثمر في المفاضلة بین الشركات  إلهذا ا للشركات بأسلوب واضح، ما

رغب االستثمار یأن توضح له كفاءة الشركات التي  معبرة وقادرة على شكل موضوعي من واقع، قوائم مالیةب

 .فیها
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  : التدخل الحكومي في طریقة وكیفیة عرض البیانات بالقوائم المالیة - 4

اهتمت الحكومات بإصدار القوانین التي تضمن حمایة المستثمرین من تالعب المدیرین            

ع إلطال والمؤسسین، سواء بالنص على ضرورة تعیین مراجعین للحسابات أو نشر القوائم المالیة وذلك

  1على الوضعیة المالیة للمؤسسة) غیرهمالمساهمین و (األطراف الخارجیة 

  

  أدوات التحلیل المالي وأسالیبه: المطلب الثاني

یمكن ذكرها كلها لهذا سنركز  هناك عدة أدوات وأسالیب تستخدم في التحلیل المالي للقوائم المالیة ال       

وسنركز في األسالیب على أسلوبین وهما التحلیل الراسي  ،ستخدامعلى النسب المالیة األكثر شیوعا في اال

  ) یستخدم في المقارنة بین دورات مختلفة( والتحلیل األفقي 

  

  2التحلیل الراسي: الفرع األول

یهتم التحلیل الراسي بقیاس نسبة كل عنصر من عناصر القائمة المالیة إلى قیمة أساسیة في تلك       

القائمة تستخدم كأساس لقیاس التوزیع النسبي لعناصر القائمة المالیة، على سبیل المثال یمكن قیاس النقدیة 

نسبة كل عنصر من  إجمالي األصول ثم المخزون السلعي إلى إجمالي األصول، وهكذا تتم قیاس إلى

  .عناصر المیزانیة إلى إجمالي المیزانیة

طبیعة الحال القیام بنوع أخر من التوزیع وهو كل عنصر من عناصر المیزانیة إلى إجمالي بویمكن 

المخزون إلى إجمالي  وأالنقدیة إلى إجمالي األصول المتداولة،  :مثل ،المجموعة التي ینتمي إلیها العنصر

ة، في حین یتم قیاس نسبة العدد واآلالت إلى إجمالي األصول الثابتة، هكذا یفهم من هذا إن األصول المتداول

التحلیل الراسي یهتم بقیاس النسب المئویة لتوزیع عناصر القوائم المالیة مما یساعد اإلدارة بال شك في فهم 

نقدیة المطلقة بتلك القوائم قد ال مكونات القوائم المالیة بطریقة أكثر سهولة، حیث أن االعتماد على القیم ال

  .یساعد على فهم مغزى محتوى تلك القوائم

  

                                                           
  .10-9 :ص-وآخرون، مرجع سابق، ص شاكرمنیر  1
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  التحلیل األفقي التاریخي: الفرع الثاني

فترة مالیة أخرى بمعنى  إلىالتغیرات التي تحدث لعناصر القوائم المالیة من فترة مالیة ب یهتم التحلیل األفقي

انه یهتم بدراسة مبالغ ونسب التغیرات، هذا بطبیعة الحال یتطلب توفر مجموعة من القوائم المالیة المقارنة 

  وصل إلى نتیجة من تحلیل التغیراتحتى یمكن قیاس مبالغ ونسب التغیرات ثم الت

  1لفترات المالیة لعناصر القوائم المالیةیمكن القول أن التحلیل األفقي یساعد في فهم االتجاهات بین اكما 

  

  

 تحلیل النسب المالیة  :الفرع الثالث

 یقصد بها قدرة المنشاة على مواجهة وسداد التزاماتها ودیونها المستحقة في األجل  ": نسب السیولة

  1" القصیر

نقدیة لمواجهة التزاماتها تساعد معرفة نسب السیولة المستثمر في تقییم قدرة الشركة على تحویل األصول إلى 

  .قصیرة األجل، حیث یجب أن تحافظ الشركة على توفیر رأس مال عامل كافي للوفاء بالتزاماتها المتداولة

      

العامل والذي یتم حسابه بخصم مجموعة االلتزامات المتداولة من  نسب تحلیل السیولة في رأس المال لعل أهم

مجموع األصول المتداولة، حیث یجب أن تحتفظ بقدر مناسب من رأس المال العامل لجذب المستثمرین، 

ویمكن التعرف على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وزیادة مبیعاتها واستغالل الفرص المالیة المتاحة بتحدید 

 2دى كفایة رأس مالها العاملم

سریعة التحول إلى نقدیة، لذلك  ةهناك طریقة أخرى الختیار كفایة رأس المال العامل وهي األصول المتداول

یستبعد المخزون من حساب نسب السیولة السریعة، ویتم حساب تلك النسبة بقسمة األصول سریعة التداول 

 .على االلتزامات المتداولة

   2:هي، ع من نسب السیولة مستخدمة في التحلیل المالينجد ثالثة أنوا

 هذه النسبة تعبر عن مقارنة األصول قصیرة األجل والخصوم قصیرة األجل،  :نسبة السیولة العامة

  :وتحسب بالعالقة التالیة

  

                                                           
 .49: ، ص2004، الطبعة األولى، جامعة عمان األهلیة، األردن، أسس المحاسبة المالیة: رضوان حلوة وآخرون 1

  .4:مرجع سابق، ص: الدراسات المصرفیةنشرة یصدرها معهد  2
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 ذلك عن طریق سداد المؤسسة في المدى القصیر،  تقیس هذه النسبة قدرة: بة السیولة المختصرةنس

  .إبعاد المخاطر التجاریة التي تؤثر على المخزونات

  :یمكن التعبیر عنها بالعالقة التالیة

  الدیون قصیرة األجل) / المخزون –األصول قصیرة األجل = (نسبة السیولة المختصرة 

  

 ذلك عن طریق استعمال مخزون  لمؤسسة االنسبة قدرة سداد تقیس هذه : نسبة السیولة الفوریة

، أو رالنقدیة المتاح وذلك دون أن تكون ضرورة تصفیة أو بیع المخزونات والذمم في المدى القصی

كم من ها، بعبارة أخرى یبین هذا المؤشر مقدرة المؤسسة على الدفع الفوري من موجوداتها لسداد دیون

  .قابل للتحویل إلى نقد أو ما شابه النقد لسداد االلتزامات قصیرة األجل موجودات المؤسسة السائلة

  :یمكن التعبیر عنها بالعالقة التالیة

  القروض قصیرة األجل/ النقدیات= نسبة السیولة الفوریة 

  

 نسب الرافعة المالیة 

تبین كیفیة أو مدى اعتماد الشركة على االقتراض لتمویل أنشطتها وقدرتها على مواجهة االلتزامات المترتبة  

دفع الفوائد المتعلقة  على هذا االفتراض، فاإلسراف في االقتراض یؤدي إلى زیادة التكالیف بالشركة لوجوب

ولكن الزیادة عن حد المعقول تدعو هناك حد معین من االقتراض یستطیع المستثمرون قبوله بالقروض، 

  1:یلي ما ،للحذر، لعل أبرز تلك النسب المتعلقة بتحلیل الرافعة

  

 توضح العالقة بین القروض وحقوق الملكیة، وتستخدم كأداة : نسبة القروض إلى حقوق الملكیة

ة، وكلما تحذیریة من تزاید قروض الشركة، فكلما ارتفعت تلك النسبة كلما ارتفعت المخاطر المالی

  .زادت القروض كلما انخفض حد األمان بالنسبة للدائنین

                                                           
  .566، مرجع سابق، صالدولیةالمحاسبة أمین السید أحمد لطفي،   1
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 یعبر ذلك المعدل عن نسبة تغطیة األصول الملموسة للشركة ولذا فهي تعطي : معدل تغطیة األصول

بأصولها الملموسة وذلك بعد استبعاد الدیون التجاریة  ،للدائن مقیاسا للحمایة التي توفرها له الشركة

  . ون ذات أولویة سابقة على القروضالتي عادة ما تك

 توضح تلك النسب األهمیة النسبیة لكل مصدر من مصادر التمویل في : نسب إجمالي رأس المال

الشركة، وتساعد تلك النسب على توضیح مدى مالئمة الهیكل التمویلي للشركة، حیث أن وجود نسبة 

 .احتمال مواجهة الشركة لمشكالت تمویلیةكبیرة من تمویل الشركة من القروض قد یعطي مؤشرا على 

 

 یقیس ذلك المعدل قدرة الشركة على سداد أعباء الفوائد على القروض ویحدد عدد : معدل تغطیة الفوائد

یحدد معدل تغطیة الفوائد هامش األمان الستمراریة كما ة تلك الفوائد من أرباح الشركة، مرات تغطی

على كلما زاد هامش األمان، حیث أن عدم قدرة الشركة على الشركة حیث كلما كان معدل التغطیة أ

 .مقابلة أعباء التمویل قد یؤدي إلى إفالسها

  .یتم حساب هذا المعدل بقسمة صافي الربح قبل الضرائب وٕاجمالي أعباء الفوائد

  

 یوضح معدل تغطیة الفوائد مدى قدرة الشركة على سداد أعباء الفائدة: معدل تغطیة أعباء الخدمات 

لكنه ال یوضح مدى قدرتها على سداد أقساط تلك القروض والتي تعتبر من األمور  ،على القروض

لذلك یكون من الضروري ، )اإلفالس(التي تواجهها الشركة الهامة التي توضح المخاطر المالیة 

 .احتساب معدل تغطیة أعباء خدمة الدیون سواء األقساط أم الفوائد

  

  1:یلي فیما ،لمالي یمكن تبسیط الفكرة أكثرمن كل ما سبق حول الرفع ا

النسب التي تقیس مدى اعتماد المنشأة في التمویل  يه: Leverage Ratios نسبة الرفع المالي -

  :على مصادر خارجیة

 إجمالي االلتزامات إلى األصول  

  إجمالي األصول÷ إجمالي االلتزامات = إجمالي االلتزامات إلى األصول 

                                                           
1 https://www.facebook.com/accountant.2ordny/posts/1454426631442421#!/accountant.2or, le 11/03/2016 a 18 :10. 
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األصول وكلما انخفضت هذه  إجماليااللتزامات باستخدام  يانیة تغطیة إجمالمدى إمكوتوضح هذه النسبة 

  .النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرین الخارجیین والمقرضین

 االلتزامات إلى حقوق الملكیة  

  إجمالى حقوق الملكیة÷ إجمالى االلتزامات = إجمالى االلتزامات إلى األصول 

  .مكانیة تغطیة إجمالي االلتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكیةتعطي النسبة مدى إ

 معدل تغطیة الفوائد  

  مصروف الفوائد÷ صافى الربح قبل الفوائد والضرائب = معدل تغطیة الفوائد 

وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطیة فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغیل وكلما زادت 

 .ذلك أفضل بالنسبة للشركة هذه النسبة كان

  

 نسب تحلیل الربحیة ونسب تحلیل النشاط  

 یوضح التحلیل المالي للربحیة مدى كفاءة الشركة في استخدام مواردها  :نسب تحلیل الربحیة

لتحقیق أقصى نفع ممكن للمستثمرین فیها، وتعطي الربحیة مؤشرا على السالمة المالیة للشركة على 

  1:أبرز طرق تحلیل الربحیة مایليالمدى الطویل، ولعل 

فید في تحلیل االتجاه الداخلي األداء وأیضا في عمل المقارنات الخارجیة أو ی: هامش مجمل الربح -

معدل ربحیة مبیعات الشركة بعد خصم تكلفة المبیعات ویتم حسابها  ،یظهر هامش مجمل ربح

  .بقسمة مجمل الربح على صافي المبیعات

 ،عد من النسب المتحفظة التي تقیس قدرة الشركة على استخدام مواردهای :هامش الربح التشغیلي -

ألنها تأخذ في اعتبارها المصروفات البیعیة العمومیة واإلداریة التي تتكبدها الشركة بجانب تكلفة 

 .المبیعات، ویتم حسابها بقسمة صافي الربح التشغیلي على صافي المبیعات

إلظهار كفاءة إدارة الشركة بعد أخذ كافة المصروفات  یعد مؤشرا هاما: هامش صافي الربح -

 .والضرائب في االعتبار
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قیس معدل العائد الذي حققته الشركة على جمیع األموال ی: صافي العائد على رأس المال المستثمر -

المستثمرة بها، حیث یتم حسابها عن طریق قسمة صافي الربح قبل البنود غیر العادیة باإلضافة إلى 

  .أعباء الفوائد على رأس المال المستثمر إجمالي

  

تعتبر النسبة هامة لحملة األسهم العادیة  :صافي العائد على حقوق الملكیة لحملة األسهم العادیة -

ألنها تعكس ربحیة رأس مال الشركة، یتم حسابها بقسمة صافي الربح قبل البنود غیر العادیة ناقصا 

  .ق الملكیة لألسهم العادیةمنها توزیعات األسهم الممتازة على حقو 

  

 تقیس معدالت النشاط مدى كفاءة الشركة في إدارة أصولها كالمخزون  :نسب تحلیل النشاط

 1:ذلك من خالل ما یعرف بمعدالت الدوران، لعل أبرزها مایلي ،وحسابات المدینین

خالل العام  یقیس ذلك المعدل عدد مرات نحول حسابات المدینین إلى نقدیة :معدل دوران المدینین -

كمؤشر على كفاءة سیاسات االئتمان والتحصیل التي تتبعها إدارة الشركة، یتم حساب معدل دوران 

  .المدینین بقسمة صافي المبیعات السنویة على متوسط أرصدة المدینین

  متوسط رصید المدینین/ صافي المبیعات = معدل دوران المدینین 

  

یقیس هذا المعدل متوسط عدد أیام فترة تحصیل حسابات المدینین، حیث یتم  :متوسط فترة التحصیل -

 .حسابها بقسمة عدد أیام السنة على معدل دوران المدینین

 

یقیس ذلك المعدل عدد مرات تحول المخزون إلى نقدیة خالل السنة، ویمكن  :معدل دوران المخزون -

تم حسابه بقسمة تكلفة المبیعات على متوسط التعبیر أیضا عن هذا المعدل بعدد أیام المخزون، وی

  . المخزون

  متوسط المخزون/ تكلفة المبیعات = معدل دوران المخزون 
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تعني تلك الفترة الزمنیة الممتدة من بدء استخدام النقدیة في شراء المخزون  :متوسط دورة التشغیل -

لخدمات المنتجة، ویعتبر طول حتى إعادة تحصیل النقدیة من خالل بیع السلع وا ،من المواد الخام

فترة التشغیل عامال هاما في تحدید احتیاجات الشركة من األصول المتداولة، یتم حساب ذلك 

المتوسط بطرح متوسط فترة سداد الموردین من حاصل جمع متوسط فترة المخزون ومتوسط فترة 

 .التحصیل

  

 نسب تحلیل القیمة ومعدالت التدفقات النقدیة  

  بط نسب تحلیل القیمة بین السعر السوقي ألسهم الشركة المتداولة بالبورصة تر : القیمةنسب تحلیل

توزیعات األرباح وربحیة السهم العادي، ومن أهم  :وبعض المعلومات الواردة بالقوائم المالیة مثل

 :یلي ما ،نسب تحلیل القیمة وأكثرها شیوعا

یتم مساهمین إلى صافي أرباح الشركة، على التوضح نسبة األرباح الموزعة  :نسب توزیعات األرباح -

حساب نسبة التوزیعات لألسهم العادیة بقسمة التوزیعات على األسهم العادیة على صافي الربح 

 )إن وجدت(زیعات لألسهم الممتازة مطروحا منه التو 

  

حیث أن یهتم حملة األسهم العادیة بالعائد على السهم  :)ربحیة السهم(العائد على السهم العادي  -

تأثیر الربحیة على سعر السهم في السوق أكبر من تأثیر التوزیعات، یتم حسابها بقسمة صافي الربح 

قبل البنود غیر العادیة مطروحا منها التوزیعات لألسهم الممتازة على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 .العادیة القابلة للتداول خالل السنة

نسبة التوزیعات على األسهم العادیة والممتازة إلى سعر السهم الحالي في السوق،  وه: عائد التوزیع -

یتم حسابه بقسمة التوزیعات السنویة ة بین مختلف السنوات والمؤسسات، وتسمح بإجراء مقارنات عادل

  .لكل سهم على سعر السوق للسهم

یوضح ذلك المعدل كما وقي، مقارنة العائد على السهم العادي بسعره السبیسمح : مضاعف الربحیة -

عدد أضعاف سعر بیع السهم بالنسبة للعائد على السهم العادي، ویعتبر ذلك المضاعف من أكثر 

   .كل المعدالت األخرى في معدل واحدأنه یدمج و المعدالت المالیة استخداما ذلك 

 الربحیة، كما توضح تساعد معدالت التدفقات النقدیة في تحلیل السیولة و : معدالت التدفقات النقدیة

  :ما یلي، أبرز هذه المعدالتمن أیضا مدى قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها المالیة، 
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على یستخدم في تحدید قدرة المؤسسة  1:التدفقات النقدیة التشغیلیة إلى القروض قصیرة األجل -

ى تحسین مستوى تعتبر الزیادة في تلك النسبة مؤشرا ایجابیا علمواجهة دیونها قصیرة األجل، 

یتم حسابها بقسمة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة على السحب على ، السیولة بالمؤسسة

 .المكشوف من البنوك

یشرح المعدل سیاسة التوزیعات وتأثیرها الالحق : متوسط التغطیة النقدیة للقروض قصیرة األجل -

قدرة  للمؤسسة، تظهر تلك النسبة أیضا مدى على النقدیة المتاحة لمقابلة االلتزامات قصیرة األجل

، یتم حساب تلك النسبة بقسمة التدفقات النقدیة من األنشطة المؤسسة على مواجهة القروض

 .التشغیلیة مطروحا منها التوزیعات النقدیة على السحب على المكشوف من البنوك

مدى قدرة المؤسسة على تظهر هذه النسبة  :التدفقات النقدیة التشغیلیة إلى إجمالي القروض -

كلما انخفضت تلك النسبة كلما انخفضت قدرة ام تدفقاتها النقدیة التشغیلیة، ستخدإمواجهة دیونها ب

 .المؤسسة المالیة على السداد، یتم حسابها بقسمة التدفقات النقدیة التشغیلیة إلى إجمالي القروض

التدفقات النقدیة المتولدة عن األنشطة  تظهر هذه النسبة إلى :التدفقات النقدیة التشغیلیة للسهم -

التشغیلیة بالنسبة لكل سهم، على المدى القصیر تعد التدفقات النقدیة للسهم مؤشرا أفضل على مدى 

قدرة المؤسسة على اتخاذ قرارات بالتوسعات المستقبلیة وسداد توزیعات األرباح، یتم حساب ذلك 

 .ألنشطة التشغیلیة على متوسط عدد األسهم العادیةالمعدل عن طریق قسمة التدفقات النقدیة من ا

یشیر ذلك المعدل إلى قدرة المؤسسة على تغطیة  :التدفقات النقدیة التشغیلیة إلى التوزیعات النقدیة -

كلما زادت هذه النسبة كلما زادت ، التوزیعات النقدیة من خالل التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

د التوزیعات النقدیة، یتم حساب تلك النسبة بقسمة التدفقات النقدیة من قدرة المؤسسة على سدا

 .األنشطة التشغیلیة على التوزیعات النقدیة لكل من األسهم الممتازة والعادیة
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  أهم المؤشرات المالیة المتعارف علیها): 8-1(جدول رقم 

  طریقة حساب المؤشر  المؤشر  البیان

یهدف إلى تحدید القدرة على الوفاء بالدیون قصیرة  :معدل التداول  السیولة

  األجل

  االلتزامات المتداولة/ األصول المتداولة 

یهدف إلى قیاس كیف یتم بیع المخزون  :معدل دوران المخزون  الكفاءة

  .بسرعة

یهدف إلى تحدید كفاءة المتحصالت  :معدل دوران حسابات المدینین

  .من المدینین

یهدف إلى قیاس االحتیاطي المتولد من  :معدل دوران األصول

  .األصول المستخدمة

  متوسط المخزون/ تكلفة البضاعة المباعة 

  

  متوسط المدینین/ قیمة المبیعات اآلجلة 

  

متوسط إجمالي / صافي المبیعات 

  األصول

  .یهدف إلى مقارنة الهامش بهوامش أرباح المنافسین :هامش الربح  الربحیة

  یهدف إلى قیاس كفاءة ربحیة األصول: العائد على األصول

یهدف إلى قیاس كفاءة ربحیة استثمارات  :العائد على حقوق الملكیة

  .المساهمین

  صافي المبیعات/ صافي الربح

  متوسط إجمالي األصول/ صافي الربح 

  متوسط حقوق المساهمین/ صافي الربح 

یهدف إلى تحلیل المقدرة على الوفاء بالتزامات  :مؤشر الدیون  التغطیة

  .الدیون

یهدف إلى مقارنة التمویل عن  :مؤشر الدیون إلى حقوق الملكیة

  .طریق استثمارات حقوق الملكیة

  إجمالي األصول/ إجمالي االلتزامات 

  حقوق المساهمین/ إجمالي االلتزامات 

 .575، صبقامرجع س ،المحاسبة الدولیة أمین السید احمد لطفي، :المصدر
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  :ةــــــــــــــــــــــــــــخالص

  

أكثـر مـن أي وقـت مضـى، فـي زمـن لدول نحـو االرتبـاط ببعضـها الـبعض في الوقت الذي تتجه فیه ا         

أصــبح لــواؤه العولمــة وزوال الحــدود التقلیدیــة، كــان ال بــد أن یــدور االقتصــاد فــي هــذا الفلــك هــو كــذلك، بصــورة 

نصـهار فـي تكــتالت تتسـم بالعالمیـة، سـواء كــان فـان مجــال المحاسـبة هـو میـدان أخــر لالنفتـاح واإل، لـه مسـایرة

  .فإنها أصبحت في حكم الحتمیة التي المفر منها ̨لك ألسباب داخلیة أو خارجیةذ

       

من أكثر  ، هو ذلك الذي یلبي احتیاجاتوالتحلیل المالي إن االنفتاح المنشود المتعلق بالمجال المحاسبي

إطار المصلحة الوطنیة من جهة ومصلحة المحیط الدولي بما في  المجال طرف، ویفتح أفاق تطور هذا

  .أخرىمن متعاملین دولیین من جهة  ینطوي علیه
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  :دــــــــــــــــــتمهی

قد أصبح تطویر علیه  ،تعد المراجعة أهم ركائز ومقومات التسییر الفعال في المؤسسة االقتصادیة         

 والمستهدفة من المخاطر المحیطةالواقي ، بمثابة الدرع والخارجیة ورفع كفاءة مستوى األداء للمراجعة الداخلیة

  .أشكالها ختالفعلى إلمؤسسة االقتصادیة ل

یم و معهد المراجعین الداخلیین بإعادة تق القائمة على تطویر المراجعة بما فیها الدولیة ت الهیئاتقام هذال

المؤهل العلمي  السهر على توفرباإلضافة إلى والخارجیة،  المبادئ التي تحكم مهنة المراجعة الداخلیة

  .والمهارة الكافیة للقائم بالمهمة

أولى منذ  مهنة المراجع في المؤسسة االقتصادیة ةمكان تتعزز فقد ، المنشودة ستقاللیتهال هفرض عنما أ

فضیحة  :منها 2001 اتبعد الفضائح التي هزت الوالیات المتحدة األمریكیة نهای ،التوصیات التي انبثقت

  لالتصاالت ورلد كومشركة فضیحة و ، انرونشركة الطاقة 

 :مباحث ثالثةلذا تم تقسیم الفصل إلى 

  

  لمراجعة النظري ل اإلطار: المبحث األول

  وفق النظام المحاسبي الماليم المالیة لقوائالداخلیة لمراجعة ال: المبحث الثاني

   لخارجیةالمراجعة االداخلیة و المراجعة التكامل بین : المبحث الثالث
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  اإلطار النظري للمراجعة :األولالمبحث 

عدید المنظمات المهنیة المنظمة لمهنة المراجعة عبر العصور بالعمل جاهدة على وضع إطار  تقام       

نظري شامل، یهیكل المهنة في قالب سهل وسلس یسهل عمل المراجع خالل تأدیته لمهامه، ذلك وأن هذا 

  .هذا المجاللم یسلم من عدید المراجعات بالنظر للتطورات المتسارعة في  اإلطار

  

  ة ــــــة المراجعـــــــماهی: ولالمطلب األ 

  ةـــــــالمراجع أةـــــــــنش: الفرع األول

إجراءات وعملیات المراجعة من أسالیب المراجعة التقلیدیة إلى األسالیب الحدیثة المنبثقة  انتقلتلقد 

المراجعة، مها تخطیط وتنفیذ أنشطة اهمفي الوالیات المتحدة وأوروبا والتي من  ،عن الجمعیات المهنیة

بحیث یتم تركیز جهود إدارة المراجعة نحو المجاالت األكثر خطورة وذات األهمیة الكبرى في المؤسسة 

إلى تطبیق إجراءات المراجعة وفق ما تفرضه المعاییر الدولیة التي نصت علیها المنظمات  ،االقتصادیة

  .مختلفةاألسواق المالیة الالمهنیة العالمیة خاصة منذ الفضائح التي هزت 

علیها أن تستند على نظام  فعالة،نتائج  مؤسسة اقتصادیة لكي تقدم أي: " لذلك فإن الفرض القائم على أن

 قویة التي ال تعتمد على المراجعة الداخلیة مؤسسةالن أ یبقى فرض صحیح نسبیا ذلك ،"قوي فعال و رقابة

بینما النوع  ،طریق التصفیة واالنتهاء السریعحتما ف ستعر أین  ،ال تتحكم في درجة نموهاونظام رقابة فعال 

بة الداخلیة االتي تهدف إلى االستمرار، یجب أن تتبنى طریقة سلیمة و فعالة في الرقو  ؤسساتالثاني من الم

  .اإلداري والمحاسبيسواء من الجانب اإلستراتیجي أو من الجانب 

عتبارها أحد إعن طریق االعتراف بها ب) والخارجیةالداخلیة (یمكن الحصول على فهم أفضل للمراجعة كما " 

  .1"أدوات الرقابة التنظیمیة التي تقوم بقیاس وسائل الرقابة األخرى
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  1" لم تظهر المراجعة إال بعد ظهور المحاسبة واستخدام قواعدها ونظریاتها في إثبات العملیات المالیة "

والیونانیین، الذین استخدموا المراجعین من أجل التأكد من إن أول من عرف المراجعین هم قدماء المصریین 

للتأكد من  ،صحة الحسابات العامة حیث كان المراجع وقتها یستمع إلى القیود المسجلة بالدفاتر والسجالت

عملیات التسجیل، مع مرور الزمن تطورت المراجعة  ةاألخطاء وٕاثبات صح، سالمتها وخلوها من التالعب

بروز المنظمات الدولیة ب أن كافة المناحي العلمیة والمهنیة التي تتطور وتتقدم بمرور الزمنشأنها في ذلك ش

  .ةاالقتصادیة الضخم منشآتوال

انفصال الملكیة إلى  أدى حجم المنشآت وانتشارها جغرافیًا، ةیادي األنشطة االقتصادیة وز فإن التوسع الكبیر "

 2"ذي تلعبه المراجعة في عملیة الضبط المالي لهذه األنشطة عن اإلدارة، كل ذلك زاد من أهمیة الدور ال

 ،تخطیط عملها تقوم بوضع أهداف تسعى إلى تحقیقهافي منذ اللحظة األولى المنشآت في ذات السیاق فإن 

في هذا اإلطار تبقى اإلدارة بحاجة  ،في أولویة عمل اإلدارة أو المسیرین"  وأن تحقیق هذه األهداف یكون

جل تعظیم ألمن أجل ضمان حسن سیر العمل وٕانجازه بأقل تكلفة ممكنة وبكفاءة عالیة  ،إلى معلومات

  3  " األرباح

بالبیانات المالیة  ،الخ... بالتالي إمداد الجمهور الخارجي من مستثمرین ومقرضین وحكومة ومساهمین

 المتعاملین نالعدید م "محل أنظار"وهي هنا  ،ي تعیشه تلك الشركاتذملي الالتي تعكس الواقع العالصحیحة 

  .ذوي مصالح مختلفة ومتعارضة أحیاناً 

البد أن  ،لكي تنال رضاهم ،من هذا المنطلق ینبغي تزوید هؤالء بالمعلومات الالزمة حول النشاطات والنتائج

  .والمراجعة للمراقبةأن تخضع و تكون تلك المعلومات بعیده عن الشكوك، 

  :فیما یلينستعرضها  عدة مراحلب ،هي علیه اآلن لتصل إلى ماقد تطورت المراجعة ل

  

القیود المثبتة في السجالت والدفاتر للوقوف على  إلىیستمع  كان المراجع آنذاك :م 1500قبل  مرحلة ما

   .ناها یستمععم، "Audire  "مشتقة من الكلمة الالتینیة "Audit "مدى صحتها، وهكذا نجد كلمة

                                                           
1 - Brown.R.Gene :Changing Audit Objectives and Techniques, p-2 

  http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session-2 المؤسسة العامة للتعلیم الفني: مراجعه ومراقبة داخلیة، السعودیة، 2006، ص7.

  9ص. 2005.الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة، من النظریة إلى التطبیق  المراجعة ومراقبة الحسابات: محمد بوتین3-
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 تهتم كانت التي العائلیة والمشروعات الحكام على تقتصر كانت"  الحقبة تلك في المراجعة مهنة أن إال 

 هو منها الهدف الواحدة، الفترة مرات في عدة متكررة العملیة هذه تكون حیث السلعي، المخزون بجرد خاصة

  1"للدفاتر غش أو تالعب أي لمنع الدقة إلى الوصول

  

  :م 1850إلى م  1500المرحلة الممتدة ما بین 

 المجاالت كل في جذریا تغیرا أحدثت التي الصناعیة الثورة ظهور بوادر بزوغ الفترة هذه یمیز ما أهم لعل

  .والمراجعین للمراجعة الحاجة وزیادة اإلدارة عن المؤسسة لملكیة الفعلي االنفصال ظهر حیث

  

 ولو حتى النظام المحاسبي، في المزدوج القید نظریة واستعمال تطبیق " بظهوركذلك  الفترة هذه تتمیز  كما

  2" المشاریع على الداخلیة الرقابة من نوع وظهور حالیا، مستعمل هو كما متطورة بصورة تكن لم

  

  :م 1905م إلى  1850المرحلة الممتدة من 

 وحدات تكوین إلى الحاجة ظهرت وبالتالي للمجتمع شامل تغییر حصل الصناعیة، الثورة ظهور بعد

 عملیات بتسجیل االهتمام ولیس االقتصادیة الوحدة عملیات بتسجیل المحاسبة اهتمام بدأ هنا من اقتصادیة،

 .الوحدة صاحب

 .بها یستهان ال مهمة كمهنة لتصبح المراجعة أمام مفتوحا المجال أصبح التطورات هذه فبعد

  

 :م 2001 أواخر إلى 1905المرحلة الممتدة من 

 والمركز اإلدارة عن العالمي جغرافيال نتشاراإلو  الفروع ذات"  الكبرى الشركات ظهور هو الفترة هذه یمیز ما

 یتم العمل أن من والتأكد التابعة الفروع في تم من معامالتی ما لمعرفة الضروریة الحاجة إلى أدى، الرئیسي

 سالمة على االطمئنان إلى اإلدارة تحتاج بالتالي الرئیسي، المركز بواسطة الموضوعة والقواعد للسیاسات وفقا

                                                           

    .3ص ،1998عمان،  للنشر، وائل ردا ،البنوك في والرقابة التدقیق :اهللا عبد أمین خالد 1

  .2: ص ،1996، 4، دار النهضة العربیة، بیروت، طالمراجعة اجرءات ومعاییر :السالم عبد إدریس اشیتوى 2
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 في اإلدارة ویساعد المؤسسات المنتشرة فروع یغطي للمراجعة نظام إیجاد طریق عن الفروع تلك في العمل

 1" الفروع تلك على رقابتها فرض ضمان

  

 النوع ذلك یتطلبه وما، التأمین وشركات كالبنوك الكبیرة المالیة المنشآت بظهور " أیضا الفترة هذه تمیزت كما

 نإف ودقتها، سالمتها من للتأكد العملیات حدوث وبعد قبل بأول أوال ودقیقة مستمرة مراجعة إلى المنشآت من

 أیة في الوقوع وأن خصوصا العملیات سالمة من للتأكد للمراجعة مستقلة إدارة تخصیص إلى یحتاج األمر

  2" سمعتها یؤثر على المؤسساتمثال هذه  في تالعب أو أخطاء

  

  3:إلى یومنا هذا م 2002المرحلة من 

منها حیث قام معهد المراجعین عرفت هذه المرحلة منعرجا كبیرا فیما یخص مهنة المراجعة خاصة الداخلیة 

بإعادة صیاغة معاییر المراجعة الداخلیة بحیث یبین الدور  م 18/10/2001الداخلیین األمریكي بتاریخ 

 .الذي تقوم به المراجعة الداخلیة وفق المفهوم المطور

  

، التي قدمت إلى سوق األوراق م 2002صدور عدد من التوصیات لمعهد المراجعین الداخلیین في أبریل 

  :المالیة بنیویورك وتضمنت

 بيضرورة االلتزام بمبادئ األداء الرقا - 

 إلفصاح عن تقییم مجلس اإلدارة لفاعلیة نظام الرقابة الداخلیة في الشركةا - 

موارد الكافیة واألفراد ر الیتوف معاإلبقاء على وظیفة مستقلة للمراجعة الداخلیة  وأضرورة إنشاء،  - 

 المؤهلین

  

نتیجة حاالت  م 2002تصف عام نعن الكونجرس األمریكي في م أوكسلي ساربانیسصدور قانون 

الذي وضع عددًا من القواعد التي یجب أن تلتزم بها شركات المساهمة من ، االنهیار في الشركات العمالقة

ذه اللجان عن والتأكید على استقاللیة ه ،حیث ضرورة إنشاء لجان المراجعة في جمیع الشركات المساهمة

                                                           

  .12:ص ،2001مارس والمحاسبة، اإلدارة الخبرات مركز ،الحسابات ومراجعة الداخلیة الرقابة: أمین محمد 1 

  . 12: ه، صنفس المرجع  2

  http://alqashi.com/rch/rch22.pdf ).بتصرف(، 2009 ،13، العدد لجنة المراجعة الداخلیة للمملكة العربیة السعودیةمجلة   3
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ولیة مجلس اإلدارة ؤ ضمن التقریر السنوي یؤكد مس إلزام إدارة كل شركة بإصدار تقریرمع  ،اإلدارة التنفیذیة

 .عن وجود نظام للرقابة الداخلیة، تنفیذه بفاعلیة

  

 Professional(قام معهد المراجعین الداخلیین بإعداد إطارًا للممارسات المهنیة  م 2003في عام 

Practices Framework "PPF"(،  حدد بموجبه المقومات الرئیسة لبناء وٕادارة المراجعة الداخلیة وتنفیذ

  . عملیات المراجعة

 :من ،یتكون اإلطار

 معاییر المراجعة الداخلیة - 

 قواعد السلوك المهني - 

من قبل  جمیع المنتمین إلى مهنة المراجعة الداخلیة إذا تم تبني هذه المعاییرى لعالمعاییر إلزامیة  - 

  الجهة التي ینتمون إلیها

  

إرشادات الممارسات المهنیة وتمثل هذه اإلرشادات أفضل الممارسات التي تبناها معهد المراجعین الداخلیین 

 .لتطبیق معاییر المراجعة الداخلیة وقد حث معهد المراجعین الداخلیین على االلتزام بهذه اإلرشادات

  

صدرها أو تبناها معهد المراجعین الداخلیین للمساعدة في تنفیذ األعمال، المواد واألدوات المساعدة التي أ

والتي لم ترد ضمن معاییر وٕارشادات المراجعة الداخلیة، بما في ذلك ما صدر من كتب ودراسات ومؤتمرات 

  .وندوات ذات صلة بمهنة المراجعة الداخلیة
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  أهم المراحل التاریخیة التي مرت بها المراجعة:)9- 2(رقمالجدول 

  أهمیة الرقابة الداخلیة  دى الفحصــــــم  الهدف من عملیة المراجعة  رةــــــــــــــــالفت

  اعدم االعتراف به  بالتفصیل  اكتشاف التالعب واالختالس  1500قبل عام 

  بهاعدم االعتراف   بالتفصیل  اكتشاف التالعب واالختالس  1850 -  1500

  اكتشاف التالعب واالختالس   1905 -1850

  كتشاف األخطاء الكتابیةإ

بعض االختبارات ولكن األساس 

  هو المراجعة التفصیلیة

  عدم االعتراف بها

سالمة، وصحة تقریر المركز تحدید مدى   1933 – 1905

  المالي

  اكتشاف التالعب واألخطاء

  اعتراف سطحي  اختباریةبالتفصیل ومراجعه 

سالمة، وصحة تقریر المركز تحدید مدى   1940 – 1933

  المالي

  اكتشاف التالعب واألخطاء

  بدایة في االهتمام  مراجعة اختباریه

صحة تقریر المركز  تحدید مدى سالمة،  1960 – 1940

  المالي

  هتمام وتركیزا  مراجعه اختباریة

SOURCE: Brown, R, Gene: Changing Audit Objectives and Techniques, P: 2. 
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  تعریف المراجعة وخصائصها :الفرع الثاني

 األزماتاالهتمام الذي حازته بعد  الكبیر منالحیز  إلىلقد وردت للمراجعة عدة تعریفات بنوعیها نظرا 

من التعاریف لتوضیح  وفي الفقرة الموالیة سنورد مجموعة ،المتكررة من كبریات الشركات في العالم والفضائح

  .وجهات النظر

 

   :التعریف األول

 بالعناصر المرتبطة القرائن على للحصول عملیة منتظمة"  أنها على األمریكیة المحاسبیة الجمعیة عرفتها    

  1" المعنیة األطراف إلى ذلك نتائج توصیل ثم موضوعیة، وتقییمها بطریقة االقتصادیة األحداث على الدالة

  

  :الثاني التعریف

 ألي ومحاید مستقل شخص قبل من المالیة البیانات أو لمعلوماتل فحص "هو  رئیسیة وبصورة التدقیق     

 2" القانوني وشكلها وحجمها هدفها عن النظر بغض مؤسسة

  

   :الثالث التعریف

 مقارن تقییم جوهره في التسییر نظام تدقیق: " بأنه S.G.Francelin- G.R.Terry من كل عرفه وقد

  3 " مؤسسة معینة ومراقبة الدفع التنظیم، لتخطیط،ا: لوظائف ومنتظم

  

   :رابعالتعریف ال

 مؤهل مهني طرف من وبناء صارم تقني اختبار"  أنها على: Germond -Bonnaullt حیث عرفها

 طرف من المقدمة المالیة المعلومات ومصداقیة نوعیة على ومعلل محاید رأي إعطاء من ومستقل، یمكنه

  4 " إعداد هذه المعلومات في المعاییر احترام مدى وعلى المؤسسة،

                                                           

  .9ص  ،2003 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،الحسابات وتدقیق المراجعة: صدیقي مسعود طواهر، التوهامي محمد 1 

  .20 ، ص2004األردن،  ، عمان ،2ط للنشر، وائل دار ،التدقیق إلى مدخل: التمیمي هادي 2 
3
 George R.Terry. Stephan. Franclin : Les Principes du mangement, éd Eeconomica Paris p : 518. 

4
 Lionel Collins, Gérard Vallin : Audit et Contrôle Interne, p : 21. 
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   :خامسال التعریف

 من بالتحقق یقوم حیث الرقابة أنظمة مراقبة هو التدقیق"أن  على"  :أیضا Burpaud, Simon عرفه قد

  1" المقدمة المعلومات ومطابقة صحة مدى من التحقق وكذا النظام، هذا وكفاءة فعالیة مدى

  

إن تخصیص تعریف شامل لما سبق التعرض له یندرج ضمن تعریف المراجعة، غیر أن هذا التعریف یبقى 

فحص أنظمة الرقابة الداخلیة  ( :المراجعةب یقصد محل إنتقاد من طرف جهات أخرى ترى غیر ذلك، حیث

، بقصد الخروج برأي فني منظماً  فحصًا انتقادیاً  نشأةوالبیانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالم

محاید عن مدى داللة القوائم المالیة عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهایة فترة زمنیة معلومة، 

  .) ومدى تصویره لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة

  

  خصائص المراجعة: لثالفرع الثا

  :   ، تتمثل فیما یليبارزة تحدد اإلطار العام للمراجعةهناك ثالث خصائص 

 المساعدة في التسییر: 

ومستخدمي فالمراجع یعمل بجانب أي مسؤول عن الوظائف األخرى، فیقدم المراجع مساعدات للمسؤولین 

لسیطرة الجیدة على كل وأدوات المعالجة المشاكل من كل األصناف والمتعلقة باإلجراءات التقاریر، 

   .النشاطات

  المعلوماتالتأكد من مصداقیة:  

بما یساعد المستثمرین وأعضاء الجمعیة العامة المراجعة تعد خاصیة صدقیة المعلومات من أهم خصائص 

كذا اكتشاف األخطاء ، صداقیة للمعلومات والبیاناتالم إعطاءف ،على تحسین األداء ولیس الحكم على األداء

  .یعبر عن ابرز خاصیة تضمن حقوق األفراد وجدت إنومواطن القصور 

  

                                                           
1 Elie Cohen:Dictionnaire de Gestion, Casbah, Edition 96, ALGER, p : 81. 
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 وحیادیة وظیفة مستقلة:  

على حد حجر الزاویة في موضوعیة نتائج وتوصیات المراجع الداخلي والخارجي االستقالل والحیاد یعد 

تكون نتائج  والحیادیة دون هذه االستقاللیةفمن  ما تم نشره في القوائم المالیة، وقبول ةمدى مالئمالسواء، في 

لذلك نجد ارتباط كل خاصیة من  وتوصیات المراجع بعیدة عن الموضوعیة وتعتبر فیها شيء من التمییز

  .خصائص المراجعة بأخرى

 

  أهمیة وأهداف المراجعة: المطلب الثاني

  أهمیة المراجعة: األولالفرع 

 لخدماتها الطالبین األطراف من العدید خدمة إلى تهدف ،غایة ال وسیلة كونها في المراجعة أهمیة تكمن

  1:بها، وهم حاجة له طرف كلا بحسب ومخرجاته

 

  :المؤسسة مسیرو  1-

أو على مخرجات المراجعة بصفة عامة وما تتضمنه من  المالیة المعلومات على نیعتمدهم من ابرز الم

لذلك   ،وتقییمه األداء مراقبةلتعظیم الربح في  ،)التقدیریة المیزانیات(الناجعة  الخطط لوضعتقاریر مرافقة، 

غایة في  محایدة فنیة هیئة طرف من مدققةال والمعلومات البیانات تلك تكون أن على ونحرصنجدهم ی

 .الصدق والشفافیة

  

 :وكـــــالبن  2-

 قصد إتخاذ قرارات مالیة مرتبطة إرتباطا المدققة المالیة القوائم من المالیة المستخرجة  المعلومات على عتمدت

 القروض منح قرارات وثیقا بین مع ما هو موجود في القوائم ومع ما هو موجود في ارض الواقع، لضمان

  .التي قد تكون سببا في الخسارة إن كانت هذه القرارات غیر صائبة ئتمانیةاال تسهیالتالو 

  

                                                           

،مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة  القیاس واإلفصاح عن عناصر القوائم المالیة في ظل النظام المحاسبي المالي :زین عبد المالك 1

  .76: بوقرة بومرداس، الجزائر، غیر منشورة، ص أمحمدوعلوم التسییر، جامعة 
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 :الدولة 3-

 :یلي فیما تلخیصها یمكن كثیرة أغراض في المدققة المالیة القوائم على هي األخرى تعتمد 

 الرقابة - 

 الضرائب فرض  - 

  األسعار تحدید - 

  بترقیتها تهتم التي الصناعات لبعض تقریر اإلعانات - 

   :لالعما - 4

بعض المنظمات المهنیة الممثلة في النقابات العمالیة على القوائم المالیة المدققة لمراقبة أمرین،  تعتمد 

  :هما

 االجتماعيإلتزام المؤسسة بدفع إشتراكات الضمان  - 

 كذا سیرورة العمل من خالل الناتج المالي للمطالبة بالزیادات في األجور والمنح والمكافئات  - 

  

  : المؤسسة ومالك المساهمین -  5

  :من للتأكد المراجعة نتائجب المساهمین یهتم

 الناجع التسییر على المسؤولین قدرة - 

   المستثمرة لألموال واألمثل الجید االستغالل - 

  العلیا وتنفیذها قراراتالب االلتزام - 

  انتشارها منعلى تصویبها والحد  ملعال أو حدوثها ومنع الغش أخطاء عن الكشف - 

  

  :المحتملین المساهمین - 6

غیر أن صدق  ،المحتمل جلبهم في حالة تحقیق المؤسسة إلرباح كبیرة قد تغریهم المدخرات أصحاب هم

 تقدم حیثتحقیق هاته األرباح یبقى مرهون صدق المعلومة المالیة المنشورة في القوائم المالیة المدققة، 

  .مساهماتهم لطلب جدیدة استثمارات حالة في أساسي كضمان
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 بین تتم التي المعلومات في المطلوبة الثقة تعطي المالي المركز سالمة إن :نوالموردو الدائنون  7-

 درجة أن كما المالي، والمركز المالیة القوائم في المراجع برأي یستعینوا أن یمكن حیث ،دائنیها و المؤسسة

 وتحدید المالیة الحالة سالمة لتقریر كأساس تعتبر بالتالي لهم، قصوى أهمیة ذات تعدان والربح السیولة

 .اتجاهها

  

صحة  مدى من األساسیة للتحقق األداة باعتبارها المراجعة أهمیة مدى عن لنا یعبر إلیه التطرق سبق ما فكل

 .والمراجعة على حد سواء المحاسبة تقدمها التي ،والمعلومات البیانات

    

  ةــــــأهداف المراجع :الفرع الثاني

حق وكل ما هو محاسبي مالي المالو  المالیةللقوائم  اإلنتقاديالفحص  ذلك تعرف المراجعة على أنها      

إثبات حول  أدلةبأكثر  حیادي مدعمفهدف المراجع األساسي هو إعطاء رأي   اإلدارة،في تقریر مجلس 

  .محتوى القوائم المالیةشرعیة وصدق 

تمثل الهدف األساسي للمراجع الحیادي یاألهداف هي الغایات المرجو تحقیقها من نشاط معین، نجد أن  منهو 

غرض تكوین ب، منظمةإلجراءات  نتیجةهذا الرأي الذي یمثل ، المالیةالمستقل في التعبیر عن رأیه في القوائم 

  .رأي المراجع

  

قد تنبثق یجب تحقیق أهداف المراجعة عند مراجعة حسابات القوائم المالیة والتحقق منها، هذه األهداف  لذلك

  :اجعةاف وسیطة، كما أنها ُترشد في التطبیق العملي لمعاییر المر أهدعنها 

  )  اإلفصاح(عرض القوائم المالیة بصدق وعدالة  -1

 شرعیة وصحة العملیات المالیة       -2

 )الحقوق وااللتزامات(الملكیة  -3

 المالیةات استقالل الفتر  -4

 یمیالتق -5

 الوجود -6
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كحلقة وصل بین معاییر المراجعة وٕاجراءاتها، أو مع الوسیلة التي تتحول  عتبرذه األهداف تكل ه

  .لها معاییر المراجعة إلى إجراءاتمن خال

ن فحص السجالت أل ،القوائم المالیة ةاألهداف أو كلها عند تدقیق أرصد جب تحقیق بعضو  "لذلك 

ینتج للمراجع الداخلي مقدرة على الحكم على مدى قوة النظام الموضوع ونقاط  ،المحاسبیة والتقاریر

  1" الضعف فیه

  

  :، كما یليسنتحدث عن كل هدف من هذه األهداف الست السابق ذكرها بشيء من التفصیلبالتالي 

  

 :عرض القوائم المالیة - 1

فان المراجع یجب أن یكون معنیا بالتحقق من أن عناصر ) اإلفصاح(هدف عرض القوائم  لتحقیق

  .أو مكونات القوائم المالیة التي قد تم تبویبها واإلفصاح عنها طبقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها

التي تحقق من صحة مزاعم اإلدارة لعلى المراجع أن ینفذ إجراءات المراجعة ل قد وجبومن هنا ف

ن اإلفصاح یشمل ما جاء في صلب القوائم المالیة أو ما ألحق بها إقامت بإعداد القوائم المالیة، وبالطبع ف

في شكل مالحظات أو مرفقات، وان هدف عرض القوائم یجب أن ینفذ ویستوفي لكافة العناصر الجوهریة 

  بالقوائم المالیة

  

 :)الشمولیة(شرعیة وصحة العملیات المالیة  - 2

ضرورة التحقق من أن كل العملیات  شرعیة وصحة العملیات من المراجعیق في هدف التحق یتطلب

تغیرات موارد والتزامات الشركة خالل هذه تعكس بشكل صحیح وفعال  ،ل الفترةالمالیة المسجلة بالدفاتر خال

  :هما ن هدفین فرعیین،االفترة، لضم

 ةومدعم ةفان هذه العملیات یجب أن تكون مؤید ،العملیاتلمساعدة على التحقق من شرعیة وصحة ا: أوال

بنظام جید للرقابة الداخلیة، ومن هنا كانت مسؤولیة المراجع المتعلقة بدارسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة 

  المعمول به بالنسبة لكل عملیه من العملیات المالیة المسجلة بالدفاتر

                                                           

  .39، ص2007، الدار الجامعیة، مصر في المراجعة الحدیثة التطورات: السید أحمد أمین1-
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یساعد المراجع على تقریر طبیعة وتوقیت  المولد لهذه القوائم، حیث اخلیةدراسة وتقییم نظام الرقابة الد :ثانیا

الحسابات المختلفة، بحیث یتمكن  ةومدى االختبارات األساسیة الواجب أدائها بالنسبة لكل رصید من أرصد

  بخصوص عدالة وصدق عرضهاه رأی المراجع من إبداء

  

  ):الحقوق وااللتزامات(الملكیة  -3

المشروع من أي تصرفات غیر  أصولعلى المراجع فحص الوسائل المختلفة الالزمة لحمایة یجب " 

، وعلى الرغم من أن الحیازة قد تكون دلیال مقبوال على ملكیة بعض األصول، إال أن المراجع یجب 1"مرغوبة

وتمتلكها  موجودة أن یعتمد على بعض اإلجراءات األخرى التي تؤكد له أن األصول المسجلة بالدفاتر

  المؤسسة فعال

  

  :المالیةات استقاللیة الفتر  -4

یتمثل هذا الهدف في التحقق من أن اإلیرادات والتكالیف قد تم تسجیلها بشكل مالئم بین الفترات 

المحاسبیة، وهذا یتطلب من المراجع التحقق من أن كل العملیات المالیة التي حدثت قبل نهایة الفترة 

أن العملیات المالیة  من نشاط هذه الفترة، وبالمثل یجب أن یتحقق المراجع منالمحاسبیة قد سجلت كجزء 

  .ع المراجعةو التي تخص الفترة التالیة لم تدرج ضمن نشاط هذه الفترة الحالیة موض

سلسلة خالل السنة، وتتبع أو تهذا الهدف یتطلب غالبا ضرورة فحص المستندات ذات األرقام الم

  ى سجالت الفترةمطابقة هذه المستندات عل

، فضال المخزونات ستنفاذإ ستهالك و كما أن هذا الهدف یتطلب أیضا، إعادة حساب قیم معینة كاال

  قبوضة مقدما والمصروفات المستحقةعن تحدید كافة اإلیرادات الم

ما یكون أكثر  باكل عناصر القوائم المالیة، لكنه غالى لعالهدف یجب أن یتحقق ویطبق فهذا  وعلیه

  العناصر عنه بالنسبة للبعض األخربالنسبة لبعض  ةأهمی

                                                           

  .219،ص، 1998، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، المستوى الكلي و الجزئيعلى : الرقابة و المراجعة :عبد الفتاح الصحن و آخرون1
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  :یمیالتق -5

ما تقوم األصول على أساس التكلفة  ةیم األصول غیر النقدیة هدفا هاما بالنسبة للمراجع، وعادییمثل تق    

التاریخیة، أو السوق أیهما اقل، وذلك طبقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیها، كما أن هناك بعض اآلراء 

الحدیثة تتطلب اإلفصاح عن التكالیف التاریخیة المعدلة بمستوى األسعار والتكالیف الجاریة للمخزون 

  .الكبیرة منشآتوالمباني والمعدات بال

، كالعقود وفواتیر البیع، بفحص أدلة اإلثبات المستندیة"  خیةتم المراجعة والتحقق من التكالیف التاریتقد      

كما أن قیم السوق لألوراق المالیة المتداولة یتم التحقق منها بالرجوع إلى األسعار الیومیة المعلنة في 

منها عن لراكد أو المتقادم فانه یمكن التحقق الصحف المالیة، أما قیم السوق لبعض األصول كالمخزون ا

  1  " طریق التقدیرات المحایدة

ن إفصاح العمیل عن التكالیف التاریخیة المعدلة بمستوى األسعار والتكالیف الجاریة إوحتى وقتنا الحاضر ف

  .غیر مطلوب مراجعتها

النسبة ألغلب االلتزامات فإنها الزال یتحمل بعض المسؤولیة بخصوصها، إما ب مع هذا فان المراجع "     

  2"القیمة النقدیة المطلوبة لسدادها في تاریخ المیزانیة تقوم على أساس

  

   :جلأ، من هذا الهدف من أهداف المراجعة یجب أن یستوفى ویطبق بالنسبة لكافة األصول غیر النقدیة

 والغش األخطاء وجود إمكانیة تقلیل - 

 المتعارف علیها المحاسبیة بالمبادئ االلتزام - 

 أخرى إلى دورة من المحاسبیة الطرق ثبات - 

  

 :)الحدوث( والتحقق الوجود -6

هدفا من أهداف مراجعة كافة حسابات األصول والخصوم وحقوق  ،یمثل التحقق والتأكد من الوجود

فمسؤولیة المراجع األساسیة فیما بتعلق بحسابات األصول والحقوق تتمثل في التأكد من أن األصول  الملكیة،

                                                           

  .178،ص2013، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة ، تحلیل القوائم المالیة ألغراض االستثمار :الدهراوي كمال الدین و السید محمد1
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D88A%D9%86.2 نالمدققین الداخلیین األمریكیجمعیة 2   )06/12/2016(                                        



مراجعة القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي: الثاني الفصل  

 

71 
 

ان مسؤولیة المراجع تتمثل في التحقق من أن فأما فیما یتعلق بحسابات الخصوم  والحقوق موجودة فعال،

د على طبیعة العنصر االلتزامات الموجودة مسجلة بالدفاتر، وان إجراءات التحقق من الوجود إنما تعتم

  .وفعالیة تكلفة الحصول على الدلیل

  

  وأنواعها المراجعة فرضیات: المطلب الثالث

ها من اجل تأدیة دورها على أكمل وجه وللمراجعة بكل أنواعها فرضیات تقوم لیلكل مهنة فرضیات تقوم ع      

  .وبدونها تختل المهنة وتذهب مصداقیتها ،عنها

  

  فرضیات المراجعة : األول الفرع

الفرضیات هي معتقدات ومتطلبات یجب توفرها تعتمد علیها األفكار والمقترحات والقواعد األخرى، وتتمثل 

  1:یلي فیما ،الفرضیات األساسیة التي تعتمد علیها المراجعة

 أن البیانات قابلة للفحص -1

 بین مصلحة المراجع الخارجي واإلدارة عدم وجود تعارض حتمي وضروري -2

 أن العناصر والمفردات التي كانت صحیحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل -3

 ع كمراجع فقط عند مزاولته لمهنتهیتصرف المراج -4

  

2:إلى ،یمكن تقسیم فرضیات المراجعةأین 
  

 فرض عدم التأكد: 

ویرجع عدم  ،هذا الفرض الحاجة إلى وجود مجموعة من أدلة اإلثبات الكافیة إلزالة حالة عدم التأكد یظهر

  :التأكد في المجال المحاسبي إلى األسباب التالیة

 االستخدام غیر المتكامل للبیانات المحاسبیة  - أ

 عدم القدرة على تقریر كافة الظروف المستقبلیة عند اتخاذ القرارات  - ب

 م جید لالتصال في التنظیمعدم وجود نظا  - ت

  

                                                           
  .90-89: ، ص، ص2003، الجامعة المفتوحة، طرابلس ، لیبیا، الجزء األول، الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق :حازم هاشم اآللوسي  1
  .50، ص 2012، 01،دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط الدولیة للتدقیق المدخل إلى التدقیق والتأكید، وفقا للمعاییر: أحمد حلمي جمعة  2
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 فرض استقالل المراجع:  

المراجع عندما یمارس عمله یعتبر حكما یعتمد على رأیه فیما كلف به من أعمال، ویعتمد فرض استقالل     

  :هما ،المراجع على نوعین أساسیین من المقومات

 الخلقي وخبرته العملیة ،بشخص المراجع وتكوینه العلمي ةتعلقالم: مقومات ذاتیة  - أ

 المهنیة من أحكام وقواعد وضماناتما تتضمنه التشریعات، وما تصدره الهیئات : مقومات موضوعیة  - ب

  

ویعتبر هذا الفرض حق المراجع في االطالع على الدفاتر والسجالت والمستندات، وطلب البیانات من 

  .ء الرأي المعارض في تقریرهإدارة المؤسسة التي یقوم بالتقریر عن أحداثها وحقه في إبدا

  

 فرض توافر تأهیل خاص للمراجع:  

ممارسة وظیفته، في ظل غیاب إطار متكامل لنظریة اإلثبات في  دالمراجع یستخدم حكمه الشخصي عن     

ا یتطلب قدر علمي ذمحاسبیة أو ضریبیة أو فنیة كل ه فإن المراجع یتعرض عند الفحص لمشاكل ،المراجعة

  .ألداء مهمتهوعملي كاف 

  

 فرض توافر نظام كاف للرقابة الداخلیة:  

أنشطة الرقابة، المعلومات واالتصال، تقدیم المخاطر، تشیر الرقابة الداخلیة إلى نظام یتكون من بیئة الرقابة، 

 المراقبة، ومما ال شك فیه أن فهم المراجع لنظام الرقابة الداخلیة یعتبر بحق نقطة البدایة لمهنة المراجعة

  .والتأكد الخارجي

  

 فرض الصدق في محتویات التقریر: 

یعبر هذا الفرض في أن تقریر المراجع یعتبر األساس عند توزیع األرباح أو قبول اإلقرار الضریبي، كما أن 

عبئ اإلثبات یقع على المراجع وال یستطیع نقله إلى اإلدارة، وینشأ فرض الصدق من حقیقة وضع المراجع 

  1.ثقة جمیع األطراف أصحاب المصالح في المؤسسة أو خارجهاعتباره محل إب

  

                                                           

  .22ص  بق،اسمرجع ، أحمد حلمي جمعة  1
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  أنواع المراجعة : الفرع الثاني

مراجعة طرف داخلي عملیة على جانب القائم الللمراجعة عدة أنواع وتقسیمات منها على وجه الخصوص 

  :فیما یلي ،رض األنواعأین نستع ،تعتبر داخلیة، وان كان طرف خارجي تعتبر خارجیة

  

 المراجعة المالیة: 

نظم الضبط والرقابة في المؤسسة،  ،لجوانب المالیةامراقبة في فحص و النشاط الذي یقوم به المراجع  تمثل

وتتركز اهتمامات المراجع في التأكد من توفر الحمایة الكافیة لألصول والسجالت، والعمل على اكتشاف 

  1.وضع األخطاء والمخالفات

  

  2:المالیة للمراجعة المالیة والمستندیةتخضع كافة عملیات 

 شى مع ما تسمح به اللوائح والقواعد والتعلیمات المعمول بهااالتأكد من أن الصرف یتم - 

 التأكد من سالمة إجراءات الصرف  - 

 من اعتماد السلطة المخول لها اعتماد الصرفأكد الت - 

 المراجعة المستندیة لعملیة الصرف  - 

 المخالصات واإلیصاالت األصلیة د الصرف األساسي كالفواتیر والتأكد من استكمال أصل مستن - 

 ف من خالل الصرف بالمستند األصليالتأكد من عدم احتمال تكرار الصر  - 

 

 مراجعة االلتزام: 

تهدف إلى التحقق من مدى االلتزام باألنظمة والقوانین المعمول بها واإلجراءات الموضوعة من المنشأة، ویقع 

  :المراجعة الداخلیة عبءعلى عاتق إدارة 

 التأكد من تطبیق القوانین واللوائح والتعلیمات التي تصدرها المؤسسة - 

 انین واللوائح والتعلیمات العامةاإللمام الكامل بالقو  - 

 رقابة مدى التزام اإلدارات المختلفة بتطبیق النظام الداخلي في إداراتها - 

                                                           
  .50، ص 2010، دار الجنادریة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة األولى، المراجعة الداخلیةمحمد عبد ربه،   1

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة بین النظریة والتطبیق، وفقا لمعاییر التحقیق الداخلي الدولیة التدقیق الداخليخلف عبد اهللا الوردات،  2

  .57، ص 2006األولى، 
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 المراجعة التشغیلیة: 

إلى التحقق من الكفاءة والفعالیة االقتصادیة في األنشطة المراد مراجعتها ومساعدة اإلدارة على  تهدف    

  :من أجل سلوك نهج عمل واقعي قد یشمل ،حل المشاكل بتقدیم توصیات مجدیة

 تدقیق العملیات  - 

  تقییما كامال للنظام - 

 ) الخ...لثابتةتدقیق المشتریات، األصول ا(ف مشاكل هامة في مجال العملیات اشإكت - 

  

عرفت المراجعة بأنها النطاق الذي تغطیه الرقابة من حیث اختبار وتقویم النشاطات التشغیلیة واإلداریة 

  1.ونتائج األداء للنشاطات زیادة عما تتطلبه المراجعة التقلیدیة

  

 مراجعة نظم المعلومات: 

للتأكد من اكتمال  ،المؤسسة التي تتبع نظم الحاسوب داخل تتمثل في ذلك النشاط الذي یقوم به المراجع     

  2هذه النظم وأیضا الرقابة الداخلیة في بیئة الحاسوب باإلضافة إلى الفعالیة للنظم اإللكترونیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .56خلف عبد اهللا الوردات، مرجع سابق، ص   1
  .51ص  بق،اسمحمد عبد ربه، مرجع   2
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  وفق النظام المحاسبي الماليلقوائم المالیة الداخلیة لمراجعة ال :المبحث الثاني

لكن مع تزاید الفضائح المالیة أصبح من الضروري  ،هي السباقة للظهورلقد كانت المراجعة الخارجیة    

التي تؤدي إلى عدم صدق المعلومات  ،خلق میكانیزم داخل المؤسسة ینذر بوجود التجاوزات واالختالالت

  .داخل المؤسسة أشخاصتستمد من القوائم المالیة المعدة من طرف  التيوالبیانات 

  

 :المراجعة الداخلیةتعریف : المطلب األول

   :التعریف األول 

على أنها تحقیق العملیات والقیود بشكل مستمر في بعض األحیان ویقوم  : "عرفتها زاهرة توفیق عواد     

ل إلى الكفایة اإلنتاجیة إلدارة العلیا ومساعدتها في التوصلخدمة  ،بها فئة من الموظفین لحمایة األصول

  .1"صالحیة النظام المحاسبي وطرف المراقبات األخرى العمل على قیاس مدىب ،القصوى

   :التعریف الثاني

داخل المؤسسة، وظیفة مستقلة للتقییم الدوري للعملیات  هاالمراجعة الداخلیة على كون" كذلك  تعرف   

  2" لصالح المدیریة العامة

   :لثاثالتعریف ال

نشاط تقییمي مستقل یهدف إلى  : "بأنها ،معهد المراجعین الداخلیین في الوالیات المتحدة األمریكیة عرفها    

ة، باإلضافة إلى القیام بالرقابة یإلدار اا من العملیات األخرى مراجعة العملیات المحاسبیة والمالیة وغیره

  3" اإلداریة والخاصة بقیاس فعالیة األدوات الرقابیة المستخدمة

  

   :رابعتعریف الال

                                                           
  .108خلف عبد اهللا الوردات، مرجع سابق، ص 1
2
   

  .79:، ص2015، دار الجنان للنشر والتوزیع، األردن، المالیة المحاسبة: لونیسة محمد أمین 3
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في ید اإلدارة تعمل على  وأداةحلقة من حلقات الرقابة الداخلیة  "على أنها : صحنالعرفها عبد الفتاح      

  1" حول سیرورة العملیات المحاسبیة المالیة والعملیات التشغیلیة األخرى ،مد اإلدارة بالمعلومات المستمرة

تعد وظیفة مستقلة داخل المؤسسة، یقوم بها شخص تابع (  :إذ ن تقدیم تعریف للمراجعة الداخلیةیمك

للمؤسسة، تتمثل نشاطات هذه الوظیفة في القیام بعملیة الفحص للوسائل الموضوعة تحت تصرف 

المؤسسة قصد مراقبة المؤسسة، إن كانت اإلجراءات المعمول بها تتضمن الضمانات الكافیة، وأن 

  .) ساعدة اإلدارة في تحقیق أهدافهاالعملیات شرعیة والمعلومات صادقة بهدف م

  

  أهمیة المراجعة الداخلیة وأهدافها: المطلب الثاني

الذكر بأن المراجعة الداخلیة تطورت عبر العصور، وهذا التطور انعكس على أهمیتها وأهدافها بكما أسلفنا 

 :فیما یلي ،في المؤسسات ویمكننا توضیحها

  

  أهمیة المراجعة الداخلیة: ولالفرع األ 

ترجع أهمیة المراجعة إلى مستخدمي البیانات المحاسبیة أو المستفیدین منها، وكلما كبر حجم المؤسسة      

نظرا الستخدام هذه البیانات  ،أهمیةوزاد عدد مستخدمي البیانات المحاسبیة كلما أضحت مهمة المراجع أكثر 

  .السیاسات المستقبلیة وتصحیح االنحرافات ملقرارات االقتصادیة المناسبة لرسفي اتخاذ ا

  

، ارتبطت بأعلى مستویات التنظیم یة مكانة بارزة في معظم المؤسساتلقد تبوأت وظیفة المراجعة الداخل     

  :ألنشطة التالیةفاعل للیس كأداة رقابیة فحسب، وٕانما ك

 تطویرها وتحقیق أقصى كفایة لتدقیق وفحص كافة األنشطة والعملیات المختلفة بهدف : نشاط تقییمي

  .إنتاجیة منها

 من خالل مراجعة األحداث والوقائع الماضیة :نشاط وقائي.  

                                                           
  .266:عبد الفتاح الصحن و آخرون، مرجع سابق، ص 1
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 تشمل التأكد من كل أنشطة المؤسسة وذلك من خالل وضع برامج المراجعة :نشاط إنشائي.  

 تطمئن اإلدارة بأن المخاطر المرتبطة بالمؤسسة مفهومة ویتم التعامل معها بشكل  :نشاط تأكیدي

  .مناسب

 تزوید اإلدارة بالتحلیالت واالستشارات الالزمة التخاذ القرارات :نشاط استشاري.  

 بارتباطها بأعلى مستوى إداري داخل المؤسسة :نشاط مستقل.  

 بأداء األعمال الموكلة إلیها :نشاط موضوعي.  

یع هذه األدوات تعمل من أجل إضافة قیمة للمؤسسة وفحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة والعمل على جم

  .اقتراح ما من شأنه تحسین العمل

  أهداف المراجعة الداخلیة: ثانيالفرع ال

  :یمكن تلخیصها في ،هناك أهداف أساسیة لوظیفة المراجعة الداخلیة    

الرقابة المحاسبیة والمالیة والتشغیلیة عن طریق تقییم نظم الرقابة فحص وتقییم مدى مالئمة تطبیق  - 

 .المختلفة

 .تحدید مدى مالئمة إجراءات المحاسبة عن األصول، ومدى كفایة الحمایة لها - 

التحقق من مدى مصداقیة وسالمة المعلومات وفحص الرسائل المستخدمة في تحدید وقیاس وتبویب  - 

 .مثل هذه المعلومات

نجاعة واقتصادیة استخدام موارد المؤسسة والتقریر عن االنحرافات إن وجدت وتحلیل تقییم مدى  - 

 .وتوصیل ذلك إلى المسؤولین عن اتخاذ القرارات الصحیحة

 .تقییم نوعیة وجودة األداء في تنفیذ المسؤولیات المحددة - 

  :وهناك أهداف أخرى - 

  الرقابة المصرح بهاالتحقق من مدى االلتزام بالسیاسات واإلجراءات ووسائل. 

 التحقق من مدى كفایة وفعالیة أداء اإلدارات واألقسام المختلفة.  

  :بناءا على ما تقدم یمكن تقسیم أهداف المراجعة الداخلیة إلى هدفین وهما

 یعني مفهوم الحمایة تدقیق األحداث والوقائع الماضیة للتحقق من: هدف الحمایة :  

  دقة وتطبیق الرقابة المحاسبیة - 
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 إمكانیة االعتماد على البیانات المحاسبیة - 

 أن أصول المؤسسة قد تتم المحاسبة عنها، وأنها محاطة بالحمایة الكافیة  - 

 اختیار الرقابة الداخلیة خاصة فیما یتعلق بالفصل بین الوظائف - 

  تقییم الضبط الداخلي من حیث تقسیم األعمال بما یحقق تسلسل تنفیذ العملیات - 

 یراجع كل موظف عملیات الموظف الذي قبله وبما ال یؤدي إلى تكرار األعمال  - 

  

هو الجدیر بالذكر أن المراجع الداخلي لدیه الوقت والخبرة لیتمكن من انتقاء وتقییم أوجه الرقابة  وما     

  .الداخلیة، ولذلك یطلق على هدف الحمایة المراجعة المالیة

 یتحقق هدف البناء من خالل اقتراح وظیفة المراجعة الداخلیة للعالج، التوصیات : هدف البناء

بنتیجة الفحص وبصفة خاصة أثناء عملیات مراجعة األنشطة فإن المراجع الداخلي یواجه معارضة 

اإلدارة الوسطى والعلیا في المؤسسة، وذلك ألن المراجع الداخلي عند قیامه بوظیفة مراجعة العملیات، 

قوم بفحص النظام الموضوع بواسطة اإلدارة وتقویمه، كما هو الحال في المراجعة المالیة،  إنما ال ی

یقوم بمراجعة وتقویم مدى تطابق العمل اإلداري مع النظام، أي تقویم عمل اإلدارة بذاته، فإذا وجد 

  . في اإلدارة المراجع الداخلي خطأ في العملیة اإلداریة ال تتفق مع السیاسات فإنه یرفع تقریره

  .ویحدد الهدف األول طبیعة المراجعة الداخلیة، أما الثاني یمثل التطور الحدیث لها

 

   إجراءات مراجعة عناصر القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي :ثالثالمطلب ال

معتمدا على ما جاءت حاسبي المالي میقوم القائم بمراجعة عملیات المؤسسة االقتصادیة وفقا للنظام ال      

به المعاییر الدولیة للتدقیق، حیث تتم عملیة المراجعة للقوائم المالیة المنتجة في ظل النظام المحاسبي المالي، 

وما تحتویه من معلومات وبیانات لتقییم وٕاصدار الحكم على مدى مصداقیتها والموثوقیة فیها، لمعالجة 

طویر وتحسین عملیة التسییر للموارد المتاحة واتخاذ قرارات األخطاء التي تحتویها لوضع خطط صحیحة وت

سلیمة، كما یجب التنویه إلى أن المراجع یحاول تطبیق المعاییر النوعیة للتدقیق التي تم التطرق إلیها وهي 

  .التقییم –الشمولیة  –التسجیل المحاسبي السلیم  –الملكیة  –الوجود  :كمایلي
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 حسابات الصنف األول  

كانت علیه في حسابات أكثر مما ضم یالنظام المحاسبي المالي أصبح  أنحیث  :ألموال الخاصةمعالجة ا

  1:العناصر التالیة ،ظل المخطط المحاسبي الوطني

 الدیون المالیة والدیون ألكثر من سنة - 

 االقتراضات والدیون المماثلة - 

 واألعباء خارج دورة االستغالل المنتجات - 

 الدیون المرتبطة بالمساهمات - 

  

 حسابات الصنف الثاني  

النظام  إلىحیث عرفت هي األخرى عدة تغییرات من المخطط المحاسبي الوطني  :معالجة التثبیتات

والت والتغییرات ویمكن حصرها المحاسبي المالي، على المراجع االنتباه لها والسهر على احترام هذه التح

التثبیتات المعنویة، العینیة : إلى ثالثة أنواعلتثبیتات لف النظام المحاسبي المالي الجدید یصنبحسب ت

  2:والمالیة، لكن ستقتصر دراستنا فقط على التثبیتات المعنویة والعینیة في هذا العمل

    

 : مفهوم التثبیتات المعنویة

األصول المعنویة، إلى توضیح المعالجة المحاسبیة للتثبیتات  38دف المعیار الدولي المحاسبي رقم یه 

حیث ینص على أن تعترف المؤسسة أو الكیان باألصل إذا توافرت شروط معینة، كما یحدد هذا  المعنویة

  .المعیار أیضا كیفیة قیاس المبلغ المسجل للتثبیتات المعنویة ویتطلب إفصاحات معینة بشأنها

ة في إطار مراقبة ومستعمل تعرف التثبیتات المعنویة على أنها أصول قابلة للتحدید غیر نقدیة وغیر مادیة

   :أنشطة المؤسسة العادیة

 راءة االختراعـب - 

                                                           
   .162: مرجع سبق ذكره، ص :جودي محمد رمزي 1

  ).جاءت في شكل فقرات(مدونة وقواعد سیر الحسابات ، محتوى، عرض القوائم المالیة، وكذا تقییم، محاسبةالمحدد لقواعد  26/07/2008المقرر 2
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 رخص االستغالل - 

 أنظمة اإلعالم اآللي - 

 مصاریف التطویر - 

 فرق االقتناء أو شهرة المحل وغیرها - 

  :من شروط االعتراف بتثبیت معنوي وقیاسهف

 مل تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیةإذا كان من المحت  

  بشكل موثوق و صادقإذا كان باإلمكان قیاس تكلفة األصل 

 ناء على افتراضات معقولة و مدعمةتقییم احتمال المنافع االقتصادیة ب 

  قیمة األصل مبدئیا بمقدار تكلفتهیجب قیاس 

  

   ):المادیة(التثبیتات العینیة 

التثبیتات العینیة إلى وصف المعالجة المحاسبیة لألصول المذكورة واالعتراف  16 یهدف المعیار رقم    

  .كما یحدد عناصر تكلفة األصل والنفقات الالحقة المتعلقة به وٕاعادة تقییمه واستهالكه واستبعاده ،بها

  :في ،إن المسائل الرئیسیة في محاسبة الممتلكات والمنشآت والمعدات تتمثل على وجه الخصوص

 توقیت االعتراف بالموجودات -

 االهتالك التي یتم االعتراف بها تحدید قیمها المدرجة وأعباء -

  تحدید أوجه التدني األخرى التي تحدث في قیمتها المدرجة والمعالجة المحاسبیة لهذا التدني -

  

اإلنتاج،  :تعرف التثبیتات العینیة على أنها األصول أو الموجودات المادیة الملموسة یحوزها الكیان من أجل

استعمالها إلى أكثر من اض إداریة، والذي یفترض أن تستغرق مدة تقدیم الخدمات، اإلیجار واالستعمال ألغر 

  :تتمثل خصوصا في، و سنة مالیة

  المعداتالممتلكات والمنشآت و  - 

 حذف المصاریف اإلعدادیة من قائمة المركز المالي - 
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 حذف ممتلكات المؤسسة الغیر المستغلة والمؤجرة للغیر - 

 القروض االیجاریة ضمن التثبیتات دمج  - 

 )أمكن ربطها بدورة معینة إذاباألخص ( تسجیل مصاریف البحث والتنمیة والتطویر ضمن التثبیتات  - 

 الیة ألكثر من سنة ضمن التثبیتاتتسجیل الحقوق الم - 

التقییم یكون باالعتماد على القیمة العادلة أو على أساس القیمة القابلة للتحقیق، وذلك عمال بالمعیار  - 

 ،"36"والمعیار الحاسبي الدولي رقم " 16"المحاسبي الدولي رقم 

 1.كما اجبر القانون على إجراء تحدید قیمة األصول مرة واحدة كل سنة وهذا لتقلیل خطر التقییم الزائد

  

 2:لتثبیتاتا إهتالكمفهوم 

یعرف اإلهتالك على أنه استهالك المنافع االقتصادیة المرتبطة بأصل عیني أو معنوي، ویتم توزیع       

القابل لإلهتالك بصورة مطردة على مدة دوام نفعیة األصل مع مراعاة القیمة المتبقیة المحتملة لهذا المبلغ 

  .األصل بعد نهایة الخدمة أو عند انقضاء مدة نفعیته

ویقصد بالقیمة المتبقیة هي المبلغ الصافي لألصل الذي یرتقب الكیان الحصول علیه عند انقضاء مدة     

  .الیف الخروج المنتظرةنفعیته بعد استبعاد تك

لإلشارة فإن طریقة إهتالك أي أصل هي انعكاس تطور استهالك الكیان للمنافع االقتصادیة التي 

  :یدرها أو ینتجها ذلك األصل، والطرق التي جاء بها النظام المحاسبي المالي مایلي

 طریقة اإلهتالك الخطي أو الثابت  

 طریقة اإلهتالك المتناقص  

  مال أو اإلنتاج المنتظر من األصلاإلنتاج التي تقوم على االستعطریقة وحدات  

 طریقة اإلهتالك المتزاید 

ینصح النظام المحاسبي المالي باعتماد طریقة اإلهتالك الثابت في حالة عدم التمكن من تحدید هذا التطور 

  .في استهالك الكیان للمنافع االقتصادیة بصورة صادقة

                                                           

.11، ص مرجع سابقمفیدة یحیاوي، عبد الرزاق عریف،   1  

، مطبوعة مقدمة للطلبة،  كلیة العلوم االقتصادیة )SCF(وتدهور قیم التثبیتات في ظل النظام المحاسبي المالي الجدید  إلهتالكاتا: عمورة جمال. 2 

  .التسییروالتجاریة وعلوم 
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اإلهتالك، مدة النفعیة والقیمة المتبقیة في أعقاب المدة النفعیة المطبقة ویجب أن تدرس دوریا طریقة 

على التثبیتات العینیة، ففي حالة حدوث تعدیل مهم للوتیرة المنتظرة من المنافع االقتصادیة الناتجة عن تلك 

  .األصول، تعدل التوقعات والتقدیرات لكي تعكس هذا التغیر في الوتیرة

  

  :ماهیة عقود اإلیجار

 مدى التوافق مع المعیار المحاسبي الدوليبار وفقا لنظام المحاسبة المالیة عرف تصنیف عقود اإلیجی    

IAS 17 ، حجم التأجیر التمویليباإلضافة إلى معرفة  كیف تتم عملیة التأجیر من ناحیة عملیةو.  

 یعرف عقد اإلیجار على أنه اتفاق یتنازل بموجبه المؤجر للمستأجر  :تعریف عقود اإلیجار

 .لمدة محددة عن حق استعمال أصل مقابل دفع واحد أو دفعات عدیدة

   1:بـ )تشغیلي( ویمكن التمیز بین عقد إیجار تمویلي وعقد إیجار بسیط

إیجار التمویل هو عقد إیجار تترتب علیه عملیة تحویل شبه كلي مخاطر ومنافع ذات  عقد -     

  .صلة بملكیة أصل إلى مستأجر، مقرون بتحویل الملكیة عند انتهاء مدة العقد أو عدم تحویلها

وال تترتب علیه عملیة تحویل .عقد اإلیجار البسیط كل عقد إیجار آخر غیر عقد إیجار التمویل -     

  .كلي مخاطر ومنافع ذات صلة بملكیة أصل إلى مستأجر شبه

تجدر اإلشارة أن التعریف السابق هو نفسه الموضوع من قبل لجنة المعاییر الدولیة في المعیار 

  .IAS17الدولي

  

  

                                                           
مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حو ل اإلطار : يالتمویلي وفقا لنظام المحاسبي المال الـتأجیرالمعالجة المحاسبیة لعقود : عبد الرزاق یخلف1

تطبیقه في ظل المعاییر المحاسبیة الدولیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب ـ  وآلیاتالمفاهیمي للنظام المحاسبي المالي الجدید 

  ـ 3:البلیدة، ص
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 حسابات الصنف الثالث  

 ث أي تغییر في الجانب الشكلي للعناصر المكونة و حدسجل عدم حیث  :المخزونات

یمكن حصر فالنظام المحاسبي المالي، المخطط المحاسبي الوطني و عة بین للمجمو 

  :التغییرات في جانب المضمون

 د أخیرا صادر أوالر حذف طریقة تقییم المخزونات وا - 

 )التكلفة الوسطیة المرجحة، وارد أوال صادر أوال( اإلبقاء على الطرق األخرى للتقییم  - 

  

الحریة للوحدة في تحدید قیمة المخزون إما بطریقة التكلفة الحقیقیة النظام المحاسبي المالي ترك " لكن       

، مما یعطي أهمیة لرقابة الموازنة، فهي مساهمة هامة من اجل مساعدة 1" أو بطریقة التكلفة المعیاریة

  .المسیرین بمقارنة التكالیف الحقیقیة مع التقدیریة ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة

  

  :المخزون ویفرق بین نوعین من المخزونات ختالفباتختلف التكلفة 

البعض ویصعب تشخیصها والتفرقة بین مفرداتها القدیمة والجدیدة بعد إدخالها  بعضهامخزونات تعوض  -

)stocks fongibles(  

 stocks non( بواحدةمخزونات ال تعوض بعضها البعض، ویمكن تشخیص وتمییز مفرداتها واحدة  -

fongible(  

  :بطریقتین )fongibles(یقیم النوع األول من المخزونات 

  )first in first out : FIFO(یخرج أوال  أوالما دخل  - 

  المرجح التكلفةمتوسط  - 

  بعنصر، بالتكلفة الحقیقیة للعنصرفیتم تقییم مفرداته، عنصرا  )non fongible( الثانيأما النوع  

  

                                                           

.30: ، ص19العدد  ة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجریدة الرسمی  1  



مراجعة القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي: الثاني الفصل  

 

84 
 

  مدى تدهور قیم مخزونات وذلك بمقارنة  المؤسسةتدرس  1:عند الجرد المخزوناتتقییم

للمخزون المعني مع  )valeur nette de réalisation(القیمة الصافیة القابلة للتحقیق 

 .تكلفة إدخاله

یكون هناك تدهور، وتدهور ضروري إذا كانت القیمة الصافیة القابلة للتحقیق أصغر من تكلفة إدخاله       

  .إلى المخازن عند الحصول علیه

مبلغ القیمة الصافیة القابلة للتحقیق وتكلفة : یقیم المخزون عند الجرد بالمبلغ األصغر ما بین المبلغین     

  .المخزون عند الحصول علیه

  :الصافیة القابلة للتحقیق لمخزون كما یلي القیمةتحسب 

كلفة المقدرة الت –سعر البیع المقدر في إطار النشاط العادي = القیم الصافیة القابلة للتحقیق 

 التكالیف المقدرة الضروریة لتحقیق عملیة البیع –إلنتاج المخزون 

  

 حسابات الصنف الرابع  

 جاء النظام المحاسبي المالي بتغییرات جوهریة فیما یخص هذه المجموعة یجب على  :حسابات الغیر

المراجع االنتباه لها، حیث أصبح یسجل فیها الدیون والحقوق قصیرة األجل األقل من سنة وعلیه 

  2:تتضمن مایلي ،أصبحت المجموعة

 حسابات الموردون والحسابات الملحقة - 

 ةسابات الزبائن والحسابات الملحقح - 

 سابات الشركاءح - 

 ات المستخدمین والحسابات الملحقةحساب - 

 حسابات الهیئات االجتماعیة والحسابات الملحقة - 

 حسابات الدولة، الجماعات العمومیة والهیئات الدولیة والحسابات الملحقة - 

                                                           
  .176:ص، حول المعاییر المحاسبیة الدولیة: محمد بوتین، تقدیم شعیب شنوف 1

.165: ص سابق،مرجع  :جودي محمد رمزي  2  
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 فة مدینون، حسابات مختلفة دائنونحسابات مختل - 

 الحسابات الوسیطة، مبالغ في انتظار التحمیل - 

 إیرادات وأعباء مسجلة مقدما حساب - 

 حساب نقص القیمة في حسابات الغیر - 

  

الجدید في هذه المجموعة وفق النظام المحاسبي المالي یمكن أن تكون األرصدة دائنة أو مدینة وهذا وفقا 

  .لطبیعة ووضعیة الحساب، بمعنى أخر یمكن تسجیلها في األصول كما یمكن تسجیلها في الخصوم

  

 الصنف الخامس تحسابا  

 1:التالیة، ا الصنف الخامس الحسابات المالیةیحتوي هذ :الحسابات المالیة  

 حساب القیم المنقولة للتوظیف - 

  حساب البنوك والمؤسسات المالیة المماثلة - 

  أدوات الخزینة، األدوات المالیة حساب - 

 حساب الصندوق - 

  حساب سلف مستدیمة واعتمادات - 

  داخلیةحساب تحویالت  - 

 القیمة في األصول المالیةحساب نقص  - 

 

 حسابات الصنف السادس 

 وفق ما نص علیه النظام المحاسبي المالي الحسابات الرئیسیة اآلتیة والتي على  تضمنت :األعباء

  :المراجع االنتباه لها

 حسابات المشتریات المستهلكة - 

  حسابات الخدمات الخارجیة - 

  األخرىحسابات الخدمات الخارجیة  - 

                                                           
.166- 165: مرجع سبق ذكره، ص،  ص: جودي محمد رمزي

1
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  حسابات المستخدمین - 

  حسابات الضرائب والرسوم - 

  وظیفیة أخرىحسابات مصاریف  - 

  حسابات مالیة - 

  حسابات العناصر االستثنائیة - 

  ك والمؤونات ونقص القیمة حسابات مخصصات االهتال - 

  الضرائب على األرباح حسابات - 

  

مبلغ تدني قیمة التثبیتات أصبحت  أنما یالحظ انه قد تم دمج كل المشتریات في حساب رئیسي واحد، كما 

  .تنسب لدورة واحدة وتسجل ضمن االهتالكات

  

 حسابات الصنف السابع  

 یتم تقسیم هذه اإلیرادات  محاسبیة) فترة(في نهایة كل مدة  تااإلیرادمراجعة وتسویة  لغرض :تارادـــــیاإل

  1:هما ،إلى قسمین

قبل أن تؤدى الخدمة المقابلة لها، أي أنها تقبض تلك اإلیرادات التي تقبض : اإلیرادات غیر مكتسبة - 

ویظهر في نهایة الفترة في قائمة الدخل مع باقي اإلیرادات، المتبقي یظهر في جانب االلتزامات  ،مقدما

 .من قائمة المركز المالي

  

ل في تلك اإلیرادات التي تخص الفترة المالیة موضوع الدراسة، ولكنها لم تسج: اإلیرادات مستحقة القبض - 

الدفاتر بعد، لذلك یجب احتساب مبلغ اإلیراد في نهایة الفترة، في هذه الحالة یظهر الحساب في جانب 

  .للفترة المالیة التي تحقق فیها) جدول حسابات النتائج( األصول المتداولة، أما في قائمة الدخل

  

  1:اآلتیة ،یضم الحسابات الرئیسیة الصنف السابع نأالنظام المحاسبي المالي بین حیث 

                                                           
  .169: ، ص2004، الطبعة األولى، جامعة عمان األهلیة، األردن، أسس المحاسبة المالیة: و آخرون وان حلوة رض 1
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 یعات البضاعة والمنتجات والخدماتحسابات مب - 

 المخزن اإلنتاجحساب  - 

 القیم الثابتة إنتاجحساب  - 

 االستغالل إعاناتحساب  - 

 وظیفیة أخرىحساب إیرادات ونواتج  - 

 حساب إیرادات مالیة - 

 إیرادات - حساب غیر مادیة - 

 حساب استرجاع خسائر القیم والمؤونات - 

هذا الصنف لم تطرأ علیه تغییرات جوهریة، ماعدا دمج بعض الحسابات الفرعیة في حساب رئیسي  :مالحظة

 .واحد

سب الطبیعة والثاني حسب القوائم المالیة أصبح بإمكانه إنتاج جدولین لحسابات النتائج، األول حمعد إال أن      

  .كذا مسیري المؤسسة هذا في صالح المحللین المالیین وطالبي خدماتهم الوظیفة،

كما یجب اإلشارة إلى أن األعباء واإلیرادات االستثنائیة تستبعد من حساب الوعاء الخاضع للضریبة على أرباح 

  . الشركات

  

    ةالخارجی ةبین المراجعة الداخلیة والمراجع التكامل :المبحث الثالث

تعلق بالمراجع تلبها اغفي وجدت أین  ،المراجعةعملیة إلى  هابسب رجعی لألزمات المالیة تعرضال عند       

وهو الدور المنوط بالمراجع الخارجي، وال شك أن المراجعة  ،الواردة في التقریر ج عملیة المراجعةئذاته ونتا

تتسم بجودة محاسبیة  ،معلومات تقدیممؤثر قوي في  هاالمراجعة على اعتبار الداخلیة كطرف من أطراف 

 لهم في من خالل عالقتها التعاونیة مع باقي األطراف ودعمها ،توقعات المستخدمین لهاتحقق الدقة عالیة 

  .أداء أدوارهم

  

                                                                                                                                                                                           

  .177-176: ص،  ص سابق،مرجع : جودي محمد رمزي 1 
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اإلجراءات التي  ىمع المراجعة الخارجیة فإن المراجعة الداخلیة یمكن أن تؤثر عل كامل والتعاونفي مجال الت

 ىمسبقـًا أو عل المراجع الداخليوتقاریر أعمال  ىقد یعتمد المراجع الخارجي علف ،ینفذها المراجع الخارجي

  .أثناء تنفیذ المهمة مباشرة أعمال تطلب منه

  

    ةالخارجی ةبین المراجعة الداخلیة والمراجع كاملالتمدى  :المطلب األول

لمراجعة الداخلیة یمكن أن یؤدي إلي تقلیص حجم المهام والوقت الالزم لتنفیذ اال شك أن وجود وظیفة        

المهنة  داءوآوااللتزام بقواعد ن الداخلیین بالكفاءة شرط أن یتحلى المراجعو  ،المراجع الخارجيب المنوطة مهامال

   .ل المنوطة بهموتنفیذ جمیع األعما

  

 انعكاسات تكامل المراجعة الداخلیة والخارجیة  :الفرع األول

بلوغ توقعات مستخدمي التقاریر  إلقاء مسؤولیة عدم جودة المعلومات المالیة وقصور عملیات المراجعة عن

المراجعین مسؤولیات مهنیة وقانونیة ضخمة بما یشكل ضغوط  ىق المهنیین، حمل ذلك علعات ىالمالیة عل

  .1قد تؤثر علي أداء المراجع لمهامه

   

المهمتین،  ىلخارجیة ویعكس أثًرا إیجابًیا علوهو ما یعظم فوائد التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة ا

ق إمكانیة وقوع الخطأ یحیث یرتقي بأداء كل منهما من جهة، كما أن هذا الرقي بمهمة المراجعة یحقق تضی

أصبحت فجوة التوقعات حقیقة مألوفة في بیئة المراجعة، یصعب استبعادها بشكل حیث من الجهة األخرى، 

تعلق بعض أسبابها بمستخدمي القوائم المالیة كامل إذا اعتمدنا مدخل المراجعة فقط في التعامل معها، وذلك ل

أدني مستویاتها من خالل دعم دور المراجعة وتوضیحها، والتأكید  ىلكن یمكن تقلیص هذه الفجوة إل، أنفسهم

  .كفاءتها ىعل

  

  

  

  

                                                           
1
 https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKbHJBSE1vYmpld1U/edit ) 2016/ 17/03)  (بتصرف(  
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  1أثر التكامل ألصحاب المصالح داخل المؤسسة: الفرع الثاني

 ة في سلیمإتخاذ القرارات ال ىإلدارة علاتساعد  للمؤسسةول الوضعیة المالیة فصلة حم توفیر معلومات

 الوقت والمكان المناسبین

 نظم الرقابة الداخلیة المعتمدة قوةة، وكذلك عتمدتأكید سالمة األنظمة المعلوماتیة الم  

  أوراق عمل المراجع مثلیملف كامل تكوین 

 ازدواجیة العملالنوعین واستبعاد تكالیف المراجعة عن طریق التكامل بین  تدنیة 

 الحیاد( اطمئنان هؤالء األطراف عن الرأي المعبر عنه من قبل المراجع الخارجي( 

 في القوائم المالیة الختامیة باعتماد التكامل بین النوعین شمولیة الرأي لكل العناصر 

 اتخاذ لعناصر المحتواة في القوائم المالیة، مما یسمح لألطراف ذات العالقة من بصدق عن ا اإلفصاح

 ةالقرارات المناسب

  تحسین عملیة اإلتصال في بیئة المراجعة، سواء بین المراجع ومستخدمي القوائم المالیة، أو بین المراجع

  الهیئات والتنظیمات القائمة على مهنة المراجعةواإلدارة أو بین المراجع 

 الداخلیةبفضل تفعیل دور المراجعة  الخارجي المحافظة على إستقالل المراجع 

 زیادة موثوقیة المعلومات والبیانات المحتواة في القوائم المالیة 

  

حیث یعتبر التقریر النهائي لعملیة المراجعة أداة إظهار مدى التكامل والتعاون بین المراجعة الداخلیة 

  .والمراجعة الخارجیة

  

  

  النظام الحاسبي الماليتقریر إبداء الرأي حول عناصر القوائم المالیة وفق  :ثانيالالمطلب 

لمراجعة، فهو یمثل المعلومات المبلغة لعملیة ا النهائيتمت اإلشارة سابقًا إلى أن تقریر المراجعة یمثل المنتج 

ومن ثم فإنه یكون من المهم توفیر كافة المعلومات الالزمة بهذا التقریر "  من المراجع ألغلب المستخدمین،

                                                           
1https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKbHJBSE1vYmpld1U/edit )17/03/2016) (بتصرف(  
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أن یكون واضحًا ومختصرًا باإلضافة إلى كونه متطابقًا مع النموذج الذي  بقدر اإلمكان، كما أنه یجب أیضاً 

  .1" یتبع عادة بمهنة المراجعة

كال منهما یعتمد على تقریر  أنالتقریر یعتبر عامل مشترك بین المراجع الداخلي والخارجي حیث  أنحیث 

لما سبق حدد مجمع المحاسبین  وتأكیدا، األخر في انجاز عمله وهذا ما تطرقنا له في التكامل بینهما

  :وهي ،القانونیین األمریكي أربعة معاییر تحكم إعداد تقریر المراجعة

  لمبادئ المحاسبة المتعارف علیها یجب أن یوضح التقریر ما إذا كانت القوائم المالیة قد أعدت طبقاً  - 

یقة تطبیقها أن یوضح التقریر ما إذا كانت هذه المبادئ قد طبقت خالل الفترة الحالیة بنفس طر  یجب - 

  خالل الفترة السابقة

ما لم یشیر التقریر إلى خالف تعبر القوائم المالیة بشكل كاف ومناسب عن ما تتضمنه من معلومات  - 

  ذلك

دة واحدة، أو قد یمتنع عن إبداء الرأي، وفي یجب أن یتضمن التقریر رأي المراجع عن القوائم المالیة كوح - 

 .هذه الحالة فإن التقریر یجب أن یتضمن أسباب ذلك

في كل األحوال التي یرتبط اسم المراجع بالقوائم المالیة فإن التقریر یجب أن یوضح خصائص فحص 

  .المراجع ودرجة المسؤولیة التي یتحملها

  

  أنواع التقاریر  

حسب المعلومات حسب نوع المراجعة التي قام بها  عدة أشكال یعدها من حیث المحتوى وهذا للمراجع

وفیما یلي سنستعرض  ،المحتوى ولیس في الشكل أيحیث أن االختالف یكون في الموضوع  ،المستنتجة

  :أنواع تقاریر المراجع ومحتواها

  :ما كلف بهلیتم إعداد التقاریر من طرف المراجع وفقا 

 2:إلىبدورها التي تنقسم  :حیث درجة اإللزام من 

 ریر المرتبطة بمهام محددة وخاصةهي التقا :التقاریر الخاصة 

                                                           

  . 26ص، 1999رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة آل البیت،األردن ،، البنوك األردنیة في، مدى تطبیق معاییر التدقیق الداخلي محمود شحروري، 1
  

  .125، ص 2006، دار المسیرة للطباعة والنشر، عمان، األردن، الحسابات المعاصر الناحیة النظریة تدقیق فالح المطارنة،غسان   2
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 یها هي التي یعدها المراجع تماشیا مع نصوص القوانین المنظمة للمؤسسة ویطلق عل :التقاریر العامة

 تقاریر السنویة

 

 1:إلى أیضاتنقسم بدورها  :من حیث إبداء الرأي 

 رأي المراجع اإلیجابي حول المعلومات المحاسبیة كونه یعبر عن تمثیل عن بر یع :التقریر النظیف

طبقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف  التمثیال عاد ،القوائم المالیة لنتیجة أعمال المؤسسة ومركزها المالي

 علیها 

 التحفظات یراها المراجع ضروریة  یعتبر امتداد للتقریر النظیف، كونه یشیر إلى بعض :التقریر التحفظي

 عن الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة حیحةللوصول إلى معلومات ص

 یعده المراجع إذا قام بعملیة المراجعة وفقا لمعاییرها ورأى أن المعلومات المحاسبیة  :التقریر السالب

 عموما لمبادئ المحاسبیة المقبولةللم یتم إعدادها وفقا  ،الناتجة عن النظام المولد لها

 یكون عادة عند استحالة تطبیق إجراءات المراجعة التي یرى المراجع ضرورة  :تقریر عدم إبداء الرأي

 استخدامها، كاستحالة حصوله على األدلة والبراهین التي تساعده على إبداء رأیه

  

 2:تنقسم إلى :من حیث محتویات التقریر 

 فقرة النطاق فیها : هما ،ویتكون من جزئینارف علیه المختصر المتع هو التقریر العادي :التقریر القصیر

 القوائم المالیة ككل حولفقرة الرأي یقوم بإبداء رأیه الفني  ،مدى عملیة المراجعة وشمولها

 یسهب في شرح أمور ال یرد ذكرها في التقریر القصیر وٕان ذكرت فال تعدوا كونها : التقریر المطول

 تلمیحات مع عدم اإلخالل بوضوحها

  

  : اآلتیةبصفة عامة یمكن حصر محتوى تقریر المراجع في العناصر 

                                                           
  .57-55: ص ،ص ،بق امرجع س: طواهر محمد التهامي، صدیقي مسعود  1
  .94، ص سابقمرجع : خالد أمین عبد اهللا  2
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ككل، أو على  یحتوى تقریر المراجع على رأیه في القوائم المالیة :إبداء الرأي اإلجمالي في القوائم المالیة -

بیان یذكر فیه أنه ال یستطیع إبداء رأیه في هذه القوائم، في هذه الحالة یجب علیه أن یذكر أسباب عدم 

 .إبداء الرأي

  

ة المتعارف یمبادئ المحاسبالتعتبر  :مدى إتفاق القوائم المالیة مع مبادئ المحاسبة المتعارف علیها - 

تتكون هذه المبادئ من القواعد واإلجراءات الالزمة لتعریف علیه صدق القوائم المالیة، علیها معیار یقاس 

 .دید الممارسة المحاسبیة المقبولةوتح

 

الهدف من ثبات تطبیق المبادئ المحاسبیة  :التطبیق للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیهامدى ثبات  - 

المتعارف علیها تمكین المراجع من إجراء المقارنة بین الفترات المختلفة، ذلك نتیجة لعدم وجود تغیرات 

إلشارة إلى ذلك في جوهریة في المبادئ المحاسبیة المطبقة، وفي حالة وجود تغیرات جوهریة یقوم المراجع با

 .تقریره

 

یجب على المراجع أن یفصح بشكل كاف في تقریره عن أي معلومات  :مدى كفایة اإلفصاح الكافي - 

  .هامة، مثال ذلك في حالة عدم وجود إفصاح كاف للقوائم المالیة فعلى المراجع اإلشارة إلى ذلك في تقریره
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  :لــــــــــة الفصـــــخالص

  

المهنیة  واألسسالقوائم المالیة یتطلب مجموعة من القواعد مراجعة نستخلص مما سبق أن 

التي تضمنتها القوائم  ،التي تبقى على روح المهنة في تحري خصائص المعلومات المالیة واألخالقیة،

في  األساستضع حجر منها، التدقیقیة  أوالمعاییر الدولیة سواءا المحاسبیة  أنالمدققة، لذلك وجب القول 

تكرس استقاللیة قوانین وقواعد  األصلیحكمها في  ،تتمتع باالستقاللیة إلى حد مقبول مهنة حرةسبیل تحري 

  .ایدت مخاطر التظلیل والغشتز  كلمامتخصص المحترف ال هشخصفي والمراجع المهنة 

و الخارجیة و أعطتها لهذا دأبت الهیئات والتنظیمات على تاطیر مهنة المراجعة سواء الداخلیة أ

مفهوم وأسس وكذا معاییر ، كما أوصت إلى حد اإللزام بتنیها لفرض اكبر قدر ممكن من الثقة في المعلومة 

  .المستقاة من القوائم المالیة المدققة
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  :دـــــــــــــــــــــــــیــتمه

المادیة بطریقة مثلى لتحقیق األهداف لموارد البشریة و لاستخدام  هي التسییر عملیة أنیمكن القول           

عبارة ": ، كما یعرف كذلك بأنهموارد المؤسسة االقتصادیة لتحقیق أهدافها المسطرة المزج بین أي ،بأقل تكلفة

، ومنه یمكن اعتبار مراقبة التسییر على أنها وظیفة تمارس داخل " رقابةعن تخطیط، تنظیم، تنسیق و 

  .عتبار هذه األخیرة حلقة من األنشطة الدینامیكیة المتفاعلة فیما بینهاإالمؤسسة ب

من طرف المؤسسات األمریكیة، ذلك في صور مختلفة  1920ول مبادرة في مراقبة التسییر سنة لقد كانت أ

تم تطویرها بصفة ملحوظة من  1970، في عام ) الخ...المرد ودیةمراقبة المیزانیة، سعر التكلفة، دراسة (

عرفة متسییرها و تحكم أكثر في لا بغیةنظرا لتعقد نشاطها وكبر حجمها،  قبل مسیري المؤسسات الفرنسیة

  .محیطها

لكن  ،(L’EXPERT COMTAPLE )عموما فإن مراقبة التسییر كانت نفسها وظیفة الخبیر المحاسبي 

 تعتمد على تقنیات وأدوات فعالة تضمن تحسین األداء ذاتها،حد اآلن أصبحت وظیفة مراقبة التسییر قائمة ب

، ول القیادةا، جدبحوث العملیاتتحلیل المالي، المحاسبة ، ال: ، ومن بین هذه األدواتعلى كل المستویات

 داخل زیادة التنسیق بین الوظائفیكمن دور مراقبة التسییر في حیث ، الخ..الموازنات التقدیریة، اإلحصاء

من الواضح االهتمام أكثر بهذه الوظیفة، وهذا لما  ا، ومن هنا بد)تكاملال البحث عن( االقتصادیة لمؤسسةا

  .الحدیثة من تطورات في جمیع المجاالتاالقتصادیة  المؤسساتمحیط شهده ی

  :مباحث هي ةأربعیر من خالل في هذا الفصل سیتم التعرف على مراقبة التسی

  ر في المؤسسة االقتصادیةالتسیی النظري لمراقبةاإلطار  :المبحث األول

  موازنات التقدیریةال: المبحث الثاني

  القیادةماهیة لوحة : المبحث الثالث

  مراقبة التسییر تفعیلمیكانیزمات  :المبحث الرابع
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    اإلطار النظري لمراقبة التسییر في المؤسسة االقتصادیة: المبحث األول

مراقبة التسییر في المؤسسة االقتصادیة إحدى المهام األساسیة التي یتوقف علیها نجاح عملیة  عدت       

وتطور التأثیر خاصة في ظل بیئة األعمال الحالیة التي تتسم بالتعقید بسبب العولمة وسرعة تبادل  ،التسییر

  التكنولوجي وتزاید حدة المنافسة المستوى

  

  .في المؤسسة االقتصادیة ماهیة مراقبة التسییر: المطلب األول

تساعد المؤسسة االقتصادیة على عملیة التسییر واتخاذ  األجزاءمراقبة التسییر كوظیفة متناسقة إن       

  أیضا تطورا في داللتها وتطبیقاتها تماشیا مع مفهوم المؤسسة االقتصادیة وبیئتها قرارات سلیمة، عرفت

  مراحل التطور التاریخي لمراقبة التسییر: الفرع األول

المؤسسات األمریكیة هذه المؤسسات ومع تطور ظهرت مراقبة التسییر في بدایة القرن العشرین في      

الطرق الرقابیة الكالسیكیة  تعجز المتتالیة، االقتصادیة العالمیة  اتاألزم بسببتها انشاطها وتعقد عملی

حاولت إیجاد طرق وأسالیب رقابیة جدیدة من طرق فالمستعملة في إخراج هذه المؤسسات من أزمتها، 

هذه الطرق التي  ،الخ...التحلیلیة وطرق ریاضیة أخرى مثل بحوث العملیات محاسبیة مثل المحاسبیة 

 تومن أبرز المؤسسات التي ساهم ،ابتكرتها هذه المؤسسات كانت هي بدایة میالد مراقبة التسییر الحدیثة

هذه الشركات التي أدخلت طرق ، " DU PONT "و شركة " جینیرال موتورز" و "فورد "في ذلك نجد شركة 

الیب جدیدة على نظام مراقبة التسییر من أجل تدعیم وتنمیة الفعالیة االقتصادیة وذلك للتحكم في إدارة أسو 

  ة مهما كبر حجمها وتعددت وظائفهاالمؤسس

  :لقد شهدت مسیرة مراقبة التسییر أربعة مراحل

عالم المسیرین إل ،في البدایة وكمرحلة أولى استعملت مراقبة التسییر المحاسبة العامة :المرحلة األولى

بالنشاط، المنتجات المحققة والمباعة من طرف  المردودیةبالمعلومات الالزمة المتنوعة المتعلقة بعالقة 

 . المؤسسة
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وشاع  ستعمال أنظمة النسب ومؤشرات قیاس األداء منذ بدایة القرن الماضيهكذا وضعت النقاط األولى إل

"   DUPONT "مثل مؤسسة  ،وتطور داخل المؤسسات الكیمیائیة األمریكیة خاصة ،نظام النسب

هذا النظام وضع ألول مرة في عالقة مع حسابات المیزانیة وحسابات النتائج من أجل إبراز  ،1907 سنة

  مختلف خطوات تكوین المردودیة في كل الهوامش التجاریة

  

 المؤسسة حیث تم وضع  مرحلة بدایة الالمركزیة في ،تعتبر هذه المرحلة  :المرحلة الثانیة

الخزینة (  :داخل المقر المركزي مثل ،تنظیم وتقسیم هیكل المؤسسة إلى عدة وظائفمیكانیزمات 

األقسام في التسییر وٕاجراء مقارنة   ، باإلضافة إلى فرض نظام استقاللیة)رالمالیة، البحث والتطوی

 تحدید الموارد الضروریة لالستثمارات الجدیدة وتطویرهاداخلیة مع األقسام األخرى من أجل 

 

 المرحلة التي تأسس فیها نظام مراقبة التسییر التي جاءت بعد الحرب العالمیة الثانیة  :المرحلة الثالثة

التي طبقت في المؤسسات الخاصة، هذه األخیرة ، في عصر الطرق التقنیة للتسییر والتنبؤ التقدیري

تخطیط العملیات والموازنة عن طریق األقسام التي تعتبر ذات أهمیة في المستقبل خصت إستراتیجیة 

بالنسبة للمسیرین، لكن ذلك في تخطیط عملیاتهم وتسییر المیزانیة الداخلیة من أجل مطابقة الموارد 

  مع االهتمامات الخاصة

  

 ة التسییر ظهرت في التطور مراقب هذه المرحلة التي تعتبر من أهم المراحل  :المرحلة الرابعة

التي أنشأت نمط التنظیم التسلسلي الذي یعتمد على  ،الستینات مع انتشار أسس اإلدارة باألهداف

عن طریق تصمیم مراكز المسؤولیة معالجة األهداف ومقارنتها بالنتائج الموازیة، الذي استدعى 

 التسلسلیة مراقبة التسییر وبذلك رسمت مراقبة التسییر أولى مستویات المسؤولیات
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  تعریف مراقبة التسییر :الفرع الثاني

  :مایلي ،یمكن ذكر منها متعدد االستعماالت، نظرا لكونها موضوعا واسعا و لمراقبة التسییر ریفاهناك عدة تع

هي العملیة المنجزة في مؤسسة اقتصادیة للتأكد من التجنید الفعال والمستمر للطاقات "  :التعریف األول

 1" الوصول إلى الهدف الذي تتبعه هذه المؤسسة والموارد بغرض

  

هي مجموع التقنیات واألدوات الكمیة التي یمكن استخدامها لتسهیل اتخاذ القرارات وضمان "  :التعریف الثاني

  2" المسطرة هاتحقیق أهدافلي وصول المؤسسة ل، بالتاةاالستخدام األمثل للموارد المتاحة األقل تكلف

  

والتي من  ،الخطة التنظیمیة وجمیع االجرءات والوسائل التي تتبع داخل المؤسسةهي  " :التعریف الثالث

الدفاتر ودرجة االعتماد  من صحة البیانات المحاسبیة المسجلة في والتأكد أصولهاشانها المحافظة على 

 اإلداریةفي عملیات المؤسسة وااللتزام بتنفیذ السیاسات  اإلنتاجیةالكفاءة  من تحقیق اكبر قدر ممكنلعلیها، 

 3" المرسومة

  

هي نظام مترابط ودینامیكي یسمح للمؤسسة بتحقیق أهداف الخطة المحددة من طرفها، هذا "  :لرابعالتعریف ا

   4:هي ،النظام یتضح من خالل ثالثة عناصر مترابطة

  األعمال من خالل إعداد المیزانیةتخطیط  - 

  القیام باألعمال من خالل تحدید المسؤولیاتالتنفیذ و  - 

  تقییم األداءو توافق ی بماقیاس وتحدید اإلنجازات،  - 

                                                           

1  Abdo Khemahem : Le Dynamique du Contrôle de Gestion : Imprimerie Offset aubin, bordas, paris, 2éme 

Edition, 1982, p16. 

2 Jean MEYER : le Contrôle de Gestion : Presse Universitaire, France, 4éme Edition, 1980, p09. 

  .16: ، ص1994،  األردن –مركز احمد یسین الفني، عمان )  2ط( : الرقابة في االدارة العامة: محمد عبد الفتاح الیاغي  3

4 Massoud boualem Tafini : Contrôle de Gestion dans une Entreprise Algérienne : Office de la publication 

Universitaire Alger, 2 éme édition, 1986, p 08.  
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أنها إحدى الدوالیب األساسیة للتعدیل الداخلي والقیادة،  " عرفت مراقبة التسییر على: التعریف الخامس

تهدف إلى تعبئة الموارد البشریة وجعل األعمال بها مختلف األعوان داخل المؤسسة متناسقة، حتى تساهم في 

  1" تحقیق األهداف

 ،م أساسیةأن مراقبة التسییر ترتكز على ثالثة مفاهیمن خالل كل ما سبق نستخلص تعریف مراقبة التسییر، ب

، ولشرح أكثر ) المالئمة، الكفاءة، الفعالیة : (موه ،هي معاییر یعتمد علیها مراقب التسییر في تقییم األداء

  : نقدم

 المستعملة، أي ما هي النتیجة المحققة ) الموارد(الوسائل  عهي مقارنة النتائج المحققة م :الكفاءة

  باستعمال وحدة واحدة من المدخالت أو الوسائل

 لمؤسسة من هي مقارنة النتائج المحققة باألهداف الموضوعیة أي إلى أي درجة تمكنت ا :الفعالیة

  تحقیق أهدافها المسطرة

 الوسائلهي العالقة بین األهداف و  :المالئمة  

  التسییر یمثل نظام مراقبة ): 1- 3(الشكل 

                                

  

                                         

Source : Massoud boualem Tafini, op,cit , p 08.  

  أهداف مراقبة التسییر: الفرع الثالث

  2:یمكن عرض بعض أهداف مراقبة التسییر في النقاط التالیة 

                                                           

العلوم االقتصادیة والتجاریة ، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة أدواته ومراحل إقامته بالمؤسسة االقتصادیة: نظام مراقبة التسییر: عقون سعاد 1

  .70، ص 2002وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،

  .311، ص 1994مطبعة الفرزدق، الریاض، : مبادئ اإلدارة العامة: محمد عبد الفتاح یاغي   2

 الرقابة التنفیذ میزانیة تقدیریة

  مراقبة التسییر

 أھداف)إنجاز(تحقیق 
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  االلتزام بهاتوصل إلى تنفیذ الخطة الموضوعة و ذلك بالسییر الفعال و تحقیق الت - 

توفیر المعلومات التي تسمح بالتسییر الحقیقي، التحقق من أنه یسیر كما لتنبؤ باحتیاجات التسییر الجید و ا - 

  .هو مطلوب

  ستخراج نقاط القوة في المؤسسة من أجل تدعیمها وترقیتهاإ - 

  الضعف من أجل اقتراح مجموعة من األسالیب للقضاء علیهاج نقاط استخر إ - 

  تحسین األداءل البحث عن طرق العملاقتراحات و عمل على إصدار توصیات و ال - 

تحلیل االنحرافات التي تنتج عن النشاط الفعلي والتقدیري، وشرح األسباب التي أدت إلى حدوثها وكل هذا  - 

  یتم عن طریق نظام الموازنات التقدیریة

  عن طریق نظام المحاسبة التحلیلیة وعقلتنهاعمل على ترشید التكالیف ال - 

  .التأكد من حسن استغالل الموارد المتاحة، وأن العمل یسیر وفق اللوائح واألنظمة واإلجراءات المقررة - 

  

  مراقبة التسییرومراحل خصائص  :المطلب الثاني

  خصائص مراقبة التسییر: الفرع األول

  1:ما یأتي ،أهم الخصائص التي تتصف بها مراقبة التسییر من 

 وهذا یعني أن تكون وسائل مراقبة التسییر واضحة وصریحة ومفهومة لدى : الوضوح و سهولة الفهم

االستعانة بذوي االختصاص إلیضاح الوسائل واألدوات األكثر مع جمیع العاملین في المؤسسة، 

تعقیدا، ألن عدم فهمها بوضوح یؤدي إلى عدم تحقیق األهداف المسطرة، وعدم فعالیة النظام 

  . الرقابي

 مراقبة التسییر عند اكتشافها لالنحرافات التي وقعت أو التي  أي أن :سرعة اإلبالغ عند االنحرافات

د، تقوم بإبالغ وٕایصال المعلومات إلى المسیرین حتى یتمكنوا من عالج الموقف بع لم یتم حدوثها

قبل تفاقمه وذلك بأسرع وقت ممكن، لذا فإن لمراقبة التسییر دورا وقائیا، ألنها تتمیز بالسرعة في 

                                                           

  .249-284 :،ص، ص1993، الطبعة الثانیة، المطابع المركزیة، عمان، المفاهیم اإلداریة الحدیثة: مهدي حسن زویلف  1
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اكتشاف األخطاء ومعالجتها، وهذا یتطلب اختیار وسائل رقابیة مناسبة للتبلیغ عن االنحرافات 

  .بسرعة

 مراقبة التسییر تتالءم مع طبیعة المؤسسة وحجمها، فالمؤسسات الصغیرة التي  أي أن :المالئمة

تمارس نشاطا غیر معقد تحتاج إلى نظام مراقبة سهل وبسیط ومالئم لنشاطها، وهذا النظام یختلف 

ت مع ذلك الذي تحتاجه المؤسسات الكبیرة ذات النشاطات المعقدة، التي تستوجب استعمال أدوا

  .مراقبة معقدة تتالءم مع نشاطها

 إن مراقبة التسییر تحتاج إلى تكالیف في جمع المعلومات بحیث تتناسب مع  :االقتصاد في النفقات

الفوائد التي تجنیها هذه المراقبة للمؤسسة من جراء تطبیقها، فال حاجة لنظام المراقبة الذي تفوق 

  . تكالیفه الفوائد الناتجة عن تطبیقه

 إن معاییر التقییم التي یستخدمها نظام مراقبة التسییر یجب أن تكون : الموضوعیة والواقعیة

موضوعیة قدر اإلمكان وغیر خاضعة العتبارات شخصیة، ألنها لو كانت كذلك ستؤثر في الحكم 

  . على األداء وتجعله حكما غیر سلیم، وأن تكون المعاییر واقعیة أي یمكن تحقیقها

 التعدیل بما یتالءم وتغیرات الظروف غیر المتوقعةراقبة التسییر قابلة للتطویر و م نإ :المرونة.  

  ال تقتصر مهمة نظام مراقبة التسییر على اكتشاف األخطاء : االنحرافاتتصحیح األخطاء و

بل تقوم بتحدید موقع حدوثها، والجهة المسؤولة عن وقوعها  ،واالنحرافات عن الخطط الموضوعة

  .تفادي وقوعها مستقبالت الالزمة لتصحیحها و تخاذ القراراوا

 االنحرافات قبل رعة الفائقة في اكتشاف األخطاء و إن مراقبة التسییر تتمیز بالس: التنبؤ بالمستقبل

، إال أن حقائق الحیاة اإلداریة تتضمن فجوة هذا هو أساس المراقبة السلیموقوعها، أي التنبؤ بها، و 

تصحیحي، بالتالي على المسیرین أن یبحثوا عن أسالیب مراقبة العمل الو زمنیة بین االنحراف، 

  .لقیام باإلجراءات التصحیحیة الالزمةلتمكنهم من التنبؤ باالنحرافات في وقت یسمح لهم 

 ولین، ؤ إن التنظیم هو األداة الرئیسیة للتنسیق بین واجبات ومهام المس: االعتماد على قاعدة تنظیمیة

فالنظام یه على المراقبة الشاملة على جمیع المجاالت والوظائف، وعلوهو أیضا وسیلة للمحافظة 

  .الرقابي یعكس النموذج التنظیمي للمؤسسة
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  مراحل مراقبة التسییر: الفرع الثاني

مراقبة التسییر ال تختلف مهما اختلفت طبیعة النشاطات التي یتم مراقبتها في المؤسسة، وال تختلف    

عملیة المراقبة تتحقق سواء كان القطاع المراقب قطاعا عاما أو خاصا، وتمر فریة، باختالف المستویات اإلدا

  1:هي ،بثالثة مراحل أساسیة

  المعاییر المحددةعاییر األداء الفعلي بالمقاییس و متحدید مستویات و  - 

  علي بالمقاییس والمعاییر المحددةمقارنة األداء الف - 

  اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة - 

  توضیح مراحل سیر هذه العملیة  ):2-3(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  .212، صبقامرجع س :عبد الفتاح یاغي:  المصدر 

یتضح من خالل الشكل أن عملیة مراقبة التسییر تبدأ بتحدید األهداف و تصل إلى تحقیقها، وهذا بتدخل 

، ومقارنته مع أهداف یجعل مراقبة التسییر تتطلب معاییر لتقییم األداء الفعلي مماوظائف إداریة بینهما، 

، و إذا لم تتطابق فهذا یعني وجود انحراف أو یعني تحقق األهداف المسطرة فهذا ، فان كانت متطابقةالخطة

                                                           

  .213-212 :،صمرجع سابق ، ص: محمد عبد الفتاح یاغي  1

 األھداف

  األداء المعدل

 المقاییس و المعاییر المتوقعة

التصحیح أو التعدیل في الخطة إذا 

 كان ضروریا

 األداء الفعلي

 الفعلیة جمقاییس النتائ

 انحراف

مقارنة

  المعدل
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أخطاء، ویجب عند إذن القیام باإلجراءات التصحیحیة الالزمة من أجل تحقیق األهداف المرجوة، وفیما یلي 

  .توضیحا للمراحل السابقة الذكر

  

  تحدید مستویات و معاییر األداء: المرحلة األولى

تحدید المعاییر الواقعیة لألداء، وهي المقاییس الموضوعیة التي تستخدم لقیاس النتائج الفعلیة، یتم       

وتعرف على أنها الحد األدنى من األداء المتوقع، إن تحدید األهداف كما تم ذكرها سابقا، من األغراض التي 

یر المراقبة مرتبطة بعملیة التخطیط، د تحقیقها مستقبال، بحیث تصبح بمثابة النتائج النهائیة فتحدید معایایر 

حیث تتضمن الخطة تحدید مؤشرات ومعاییر تعكس مدى كفاءة تحقیق الخطة الموضوعة، وهناك أنواع 

  :عدیدة من المعاییر من بینها

 التي یمكن وضع مواصفات لها بدقة وهي: المعاییر الكمیة -

 المطلوب نوع األداءوتتعلق بوضع مواصفات درجة وت: عیةالمعاییر النو  -

 الت وغیرها من المعدات لكل وحدةوتتعلق بتكلفة المواد واألجهزة واآل: معاییر التكلفة -

 امج الزمني المحدد إلنجاز عمل ماوتتعلق بالبرن: معاییر زمنیة -

  

  قیاس األداء و مقارنته بالمعاییر: المرحلة الثانیة

تحدید النتائج المتوقعة بواسطة المعاییر المحددة مسبقا و في هذه المرحلة تتم مقارنة النتائج الفعلیة مع        

مما یجدر ذكره هنا أن سالمة تقییم األداء تتوقف على تحلیل أسباب حدوثها، نوع وطبیعة االنحرافات ثم 

  .مقدار الدقة في قیاس األعمال التي تم إنجازها، وتوفر المقاییس المناسبة

نجاح عملیة المقارنة، لهذا یجب أن تكون هذه األخیرة واضحة وعادلة إن كفاءة القیاس المستخدمة تؤثر على 

بقدر معقول  ومفهومة لجمیع أفراد المؤسسة، وأن تكون المعاییر المستخدمة فیها واقعیة حتى یمكن تحقیقها

  من الكفاءة والمجهود
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  اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة: المرحلة الثالثة

عملیة مراقبة التسییر حیث یتم تصحیح االنحرافات واألخطاء وذلك باتخاذ هي المرحلة األكثر أهمیة في      

اإلجراءات الالزمة لتصحیحها وتعدیل الخطة المسطرة، یتطلب هذا التصحیح إجراء تعدیل في الطرق 

شرحها للمنفذین وتوعیتهم باألهداف المنشودة، والخطط مع مر والتعلیمات واالمستخدمة في األداء، أو األ

تخاذ اإلجراءات التصحیحیة یحتاج إلى جهود بإدبیرها لرفع كفاءتهم اإلنتاجیة، رة وسیاسات العمل وتالمقر 

  .تثبیتها حتى تأخذ طابع االستمراریة

  

  ونظام معلوماتها أدوات مراقبة التسییر :المطلب الثالث

  أدوات مراقبة التسییر: الفرع األول

تتمثل  ،الجزئي من أهم األدوات المستعملة في مراقبة التسییروعها على المستوى ر تعتبر المحاسبة بمختلف ف

  :هذه الفروع في

 للمحاسبة العامة عدة تعاریف نذكر منها :المحاسبة:  

المحاسبة هي تسجیل وتصنیف وتلخیص العملیات التجاریة ذات الصفة المالیة، واستخالص "  -

 1" النتائج وتحلیلها

معاینة كل الحركات المضبوط المتمثل في متابعة و عبارة عن فن للتسییر المحكم و  المحاسبة"  -

المخصصة لالستثمار داخلیا وخارجیا، التي تمكن من معرفة الحالة المالیة للمؤسسة في مدة معینة 

 2" خسارةالربح أو المع تحدید النتیجة من حیث 

  3:یلي یتمثل دور المحاسبة فیما

العملیات التي تقوم بها المؤسسة بمجرد حدوثها، وذلك عن طریق دفاتر الیومیة، التي یمكن  تسجیل - 

  .  الرجوع إلیها عند الحاجة لمتابعة عملیات المؤسسة

                                                           

  .13، ص1990، مركز الكتب األردني، األردن، أصول المحاسبة: خالد أمین، عبد اهللا و آخرون   1

  .05، ص 1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،المحاسبة العامة في المؤسسة : محمد بوتین  2

  .16، ص 1981، دار النهضة العربیة، بیروت أصول المحاسبةفي : خیرت ضیف  3
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تصنیف وتبویب العملیات التي تقوم بها المؤسسة، وذلك بترحیلها إلى الحسابات الخاصة بها بدفتر األستاذ  - 

  .من أصول وما علیها من التزاماتوذلك لمعرفة ما للمؤسسة 

أو حسابات النتیجة، التي تتضمن ملخصا  تلخیص نتیجة المشروع عن طریق إعداد حسابات ختامیة، - 

وذلك بقصد الوقوف على حقیقة المركز المالي  لنشاط المؤسسة عن طریق تصویر المیزانیة العمومیة،

  . للمؤسسة

التحكم في كل العملیات، ذلك بواسطتها یث یمكن للمؤسسة المحاسبة أداة فعالة في مراقبة التسییر ح

كتشاف أدنى األخطاء وكذا مرتكبیها، إذا حدث وان وقع اختالس أو غش أو تالعب فانه یسهل التعرف إب

على المتسبب في ذلك مهما كانت درجته في السلم اإلداري ومهما كانت الطریقة التي استعملها في 

   1.االختالس أو االحتیال

 المحاسبة، وتكون مهمتها  تعتبر المحاسبة التحلیلیة فرعا من فروع ": )التكالیف(  المحاسبة التحلیلیة

سعر تكلفة المنتجات أو توزیع المصروفات من اجل تحدید تجمیع وتحلیل بیانات التكالیف و 

الخاصة تقدیم معلومات دقیقة إلى إدارة المؤسسة، تقوم بتسجیل كل العملیات النسبیة الخدمات و 

  2" بالمؤسسة

أداة مراقبة التسییر تسمح بدراسة ومراقبة المردودیة وتحدید فعالیة "  وتعرف المحاسبة التحلیلیة أیضا أنها

المؤسسة، كما تسمح بمراقبة المسؤولیات سواءا على مستوى التنفیذ أو اإلدارة، وتعتبر أداة ضروریة لتسییر 

   3".المؤسسات

  4:إلىتهدف المحاسبة التحلیلیة 

  استخراج سعر تكلفة اإلنتاج التام وسعر تكلفة الخدمة، مجمل التكالیف في مختلف مراحل اإلنتاج - 

                                                           

  .155، ص 1998، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، على المستوى الكلي و الجزئي: الرقابة و المراجعة: صحنالعبد الفتاح   1

  .07، ص1997، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المحاسبة التحلیلیة : بویعقوب عبد الكریم  2

  .08، ص2000، دار المحمدیة العامة، محاسبة تحلیلیة:تقنیات مراقبة التسییر : ناصر دادي عدون  3

  .09ص ،مرجع سابق: بویعقوب عبد الكریم 4 
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  الموازنات التقدیریة دادالبحث عن نتائج الفروع المختلفة للمؤسسة وتحلیل االنحرافات وٕاع - 

  ساعدة المؤسسة في اتخاذ القراراتم - 

التقاریر الدوریة التي  على قسم المحاسبة التحلیلیة في إعداد محاسبة أو تحدید المسؤولیات، حیث یعتمد - 

لألعمال مقارنة باألداء المخطط مسبقا، مما یساعد ) الحقیقي( على بیانات تفصیلیة عن األداء الفعلي حتويت

  .تحلیل االنحرافاتء الحقیقیة باألعباء المعیاریة و على مقارنة األعبا

  

  1:بالنسبة لمراقبة التسییر في النقاط التالیةن فائدة المحاسبة التحلیلیة مكت

 رادات والنفقاتیٕاظهار مكوناتها عن طریق مراقبة المردودیة واإلتحلیل النتائج و  -

 )الخ...المخزون، المنتوج( عناصر األصول ٕاعطائها قواعد تقدیریة لبعض المحاسبة و تكملة  -

 الرقابة علیهاتزوید المؤسسة بقواعد لتقدیر تكالیف اإلنتاج مع ضمان  -

  

 هذه األداة ال تقل أهمیة عن األدوات األخرى لمراقبة التسییر، فهي ال تختلف  2:الموازنات التقدیریة

 :كثیرا عن المحاسبة التحلیلیة من حیث المبدأ، قد أعطي للمیزانیة التقدیریة عدة تعاریف منها

 التنسیق و الرقابة المیزانیة التقدیریة تعبیر كمي لخطة األعمال، تساعد على تحقیق -

المیزانیة التقدیریة خطة كمیة ونوعیة یتم تحضیرها والموافقة علیها قبل فترة محددة، تبین عادة اإلیراد  -

المخطط المنتظر تحقیقه، أو النفقات المنتظر تحملها خالل هذه الفترة واألموال التي تستعمل لتحقیق 

 .هدف معین

للعمل في فترة مستقبلیة، تهدف إلى تنظیم وتنسیق أوجه ) جأو برنام(المیزانیة التقدیریة هي خطة  -

النشاط االقتصادي لمؤسسة معینة في حدود الموارد البشریة والمادیة والمالیة المتاحة، بحیث یمكن 

تحقیق أفضل النتائج فیما یتعلق بتحقیق األهداف المرغوبة والمحددة مقدما، باستخدام أفضل الوسائل 

 لى هذه األهدافلطرق التي توصلت إوا

                                                           

1 Christian Raulet: Comptabilité Analytique et Contrôle de Gestion, Tom2, bordas, paris, 1982, p04. 

  .12، ص2001، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، المدخل الحدیث في استخدام الموازنات: محمد سامي راضي آخرون 2
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هي إال خطة تتبعها المؤسسة، تتضمن التفصیالت الخاصة بكیفیة إنفاق األموال على نة ما واز إذن فالم

الخ، كما أنها تتضمن الحصول على هذه األموال ویمكن ...غیرهاالسلع الرأسمالیة و العمالة والخامات و 

یتمثل الدور الرقابي للمیزانیة في والرقابة على إدارتها المختلفة، استخدامها كأداة لوضع خطط المؤسسة 

  اذ اإلجراءات التصحیحیة المالئمةاستخدام تنبؤاتها لقیاس األداء واكتشاف االنحرافات تمهیدا التخ

مع ذلك فقد تغطي فترة أقل من ذلك، ذلك ة التقدیریة هي سنة، لفترة النموذجیة التي تغطیها الموازنتعتبر ا

  1كان نشاط المؤسسة یتصف بالموسمیة وعدم التأكد لو كلما

  

  :اآلتي ،لمیزانیة دورا فعاال في عملیة الرقابة، من خالل إسهامها في تحقیقل   

  منع اإلسراف في استخدام الموارد االقتصادیة المتاحة والتي تتسم بالندرة - 

  انب ذات األهمیة النسبیة الكبیرةالتركیز على الجو  - 

إذ أن استخدام المیزانیة یحث اإلدارة على التفكیر  العدید من األسباب المؤدیة إلى انحرافات األداء، تجنب - 

تؤثر على مستقبل مما یتیح فرصة االكتشاف المبكر للعناصر التي  ولین عنه،ؤ مقدما فیما یجب عمله، والمس

  النشاط واألهداف

نماذج تعد جداول و ا قیاس اإلنجاز، یر كمعیار یتم بهتستخدم الموازنات التقدیریة في عملیة مقاربة التسی

  :یوضح ذلك ،خاصة تسهل هذا العمل، والجدول التالي

  

  

 

 

  

                                                           

  .183-181، ص 1997، الدار الجامعیة اإلسكندریة، مدخل اتخاذ القرارات: اإلدارة المالیة: عبد الغفار حنفي 1
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  یوضح نموذج الستخدام المیزانیة التقدیریة في عملیة مراقبة التسییر ):10- 3( الجدول

  مالحظات  االنحراف  أرقام الموازنة الفعلیة للفترة نفسها  أرقام الموازنة التقدیریة للفترات  البیان

بنود 

  الموازنة

Xxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxx

xxxxxxx  

xxxxxxx

xxxxxxx  

  .183ص ،1995 ،5الطبعة  ،ةمركز الكتب األردنی ،المفاهیم اإلداریة الحدیثة :ملفؤاد الشیخ سا: المصدر

  

  نظام معلومات التسییر: الفرع الثاني

لقد أصبحت المعلومات في المؤسسة الحدیثة موردا من الموارد المكلفة والمؤثرة في حیاة المؤسسة من      

جهة، ووسیلة للتأثیر في المحیط من جهة أخرى، ومعلومات التسییر مثل غیرها من المعلومات أصبحت 

اط العادي للمؤسسة، تتحصل علیها المؤسسة وتحولها لتنتج أخرى جدیدة، هذه العملیة تكون من خالل النش

ألن أي حركة داخلیة تولد معلومات في صورة كمیة أو نوعیة عن تلك الحركة، أو عن طریق االنعكاس أو 

قد یتم إنتاج المعلومات بشكل آخر في مصالح أو أجهزة في المؤسسة ، (LE Feed back)األثر الرجعي 

متى تتم عملیة إنتاج المعلومات اقبة وغیرها، و متخصصة لدعم أنظمة اإلدارة، من تخطیط واتخاذ القرار والمر 

  .استعمالها یجب أن یتوفر ما یسمى بنظام معلومات التسییرو 

یعتبر نظام معلومات التسییر نظاما لجمع المعلومات من عدة مصادر، داخلیة أو خارجیة، وتعالج باستعمال 

المعلومات الضروریة في الوقت المناسب ، وهذا الجهاز یوفر ) معنویة ،تقنیة ،مادیة، بشریة( وسائل 

ولین بمختلف مستویات القرار واإلدارة، حتى یتمكنوا من القیام باإلجراءات المناسبة من أجل أداء ؤ للمس

  1.أعمالهم بالشكل المالئم

ولین معلومات مفیدة ؤ تقدم للمس من منظور آخر یعد نظام معلومات التسییر شبكة بیانات مصممة رسمیا كي

ویجري تصمیم النظام بكیفیة تسمح للمسیر ، ل زیادة فعالیة التخطیط والرقابةبة التوقیت، من أجمناسو 

  .ربوي في المؤسسة بأفضل األشكال الممكنةتبالحصول على المعلومات التي تتناسب مع عمله ومع مستواه ال

                                                           

  .269، ص 1998دار المحمدیة ، الجزائر ، الطبعة األولى ، : اقتصاد المؤسسة : ناصر دادي عدون  1
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  1:كما یلي ،هناك عدة أنواع لنظم المعلومات والتي یمكن تصنیفها

  تقوم هذه النظم عموما بتشغیل بیانات المؤسسة مثل بیانات المبیعات، وأوامر  :البیاناتنظم تشغیل

، یعتبر التصنیف والعملیات الحسابیة والترتیبیة والتلخیص، والتخزین من ...الطلب، وحركة المخزون

 .أهم عملیات تشغیل البیانات

 

 داریة، وتركز هذه النظم على تدعیم تسمى أیضا بنظم إعداد التقاریر اإل: نظم المعلومات اإلداریة

القرارات التي تكون احتیاجاتها من المعلومات معروفة مسبقا، التي یمكن تحدیدها بدقة من خالل 

تحلیل موقف القرار الذي یجب اتخاذه، باإلضافة إلى هذا فان القرارات التي تسعى هذه النظم إلى 

تنفیذ نظما للمعلومات تعمل على توفیر تصمیم و  یة، ویمكن في هذه الحالةمساندتها تتصف بالروتین

المعلومات المطلوبة التخاذ مثل هذه القرارات، وبما أنها تعد دوریا، في كل مرة تشمل التقاریر 

 .تفاصیل تلك األهداف التي تمت بعد آخر تقریر تم إعداده وٕارساله إلى المدیرین

 

 

 تدعیم القرارات هي نظم معلومات تهدف إلى مساعدة المدیرین عند نظم إن : نظم تدعیم القرارات

اتخاذهم القرارات غیر المتكررة، حیث أن المعلومات المطلوبة في هذا النظام تجمع من مصادر 

متعددة، فبعضها یكون متاحا داخل المؤسسة نتیجة تشغیل البیانات، والبعض اآلخر متاحا خارج 

لالحتیاجات الغیر متوقعة أو الغیر  استجابةت یتم تصمیمها وتنفیذها المؤسسة، ونظم تدعیم القرارا

ي تتعامل الت اإلستراتیجیةمستوى اإلدارة على مخططة من المعلومات، تتمیز هذه النظم بأهمیتها 

  .متنوعة وغیر متوقعةعادة مع مشاكل متغیرة و 

النظم تستخدم مع نظم الحاسبات اآللیة، ما  تستخدم النظم الخبیرة لتعزیز إمكانیات نظم تدعیم القرارات، وعادة

تقوم بتخزین الحقائق التي تحكم عملیة اتخاذ القرار یلها باستخدام الحاسبات اآللیة و الخبیرة هي برامج یتم تشغ

 .بواسطة اإلنسان الخبیر أو المتخصص في مجال معین

 

                                                           

  )بتصرف(.612- 608، ص 1992الدار الجامعیة، بیروت، : تنظیم و إدارة األعمال: عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف  1
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 تعتبر نظم معلومات المكتب نوعا خاصا من نظم تشغیل المعلومات، التي : نظم معلومات المكتب

 یمكن استخدامها في نطاق أعمال وأنشطة المكاتب، هذا وقد تطورت النظم لتصبح أكثر من مجرد 

استخدام نظم معالجة الكلمات التي تعمل على تحسین قدرات المدیرین والعاملین في إعداد 

ونظرا لتأثر أنشطة المكتب بتقنیة الحسابات واالتصاالت فان هذه النظم المستندات بذاتها، إال أنه 

  .أصبحت جزءا من نظم المعلومات في المؤسسة

نظم االتصاالت عن ، باإلضافة إلى معالجة الكلمات و تقوم معلومات المكاتب الیوم على تكامل المعلومات

عملیات التشغیل، قد تستخدم أسالیب نقل البیانات بعد، عادة ما تعتمد هذه النظم على البیانات المخزنة نتیجة 

  .في تبادل المعلومات والمراسالت بین المكاتب والمواقع المختلفة

  

في األخیر یمكن القول أنه حتى تكون مراقبة التسییر ذات مصداقیة، وتتأكد فعالیتها ویكون لها أثر في 

حصل هذه األخیرة من مصادر داخلیة وخارجیة، ، تُ ممتاز معلومات تحسین األداء، یجب أن تعتمد على نظام

  .ولین في المؤسسةؤ وتكون موجهة لمعظم المس
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  لموازنات التقدیریة ا :لثانيالمبحث ا

اإلنتاج والبیع، حیث اتخاذ قرارات عملیة  المنتهجة قبل األدوات أكثرمن تعتبر الموازنات التقدیریة         

 رسم نهج، إذ تلعب دورا كبیرا في للمستقبل تؤابناءا على معطیات قبلیة وتنبریة الموازنات التقدی دتع

  .المؤسسة لتنفیذ إستراتجیتها

  لموازنة التقدیریةا وتعریف نشأة :المطلب األول

الحاجة إلى  استلزمت أدوات مراقبة التسییر وبالنظر إلى أهمیتها أهم أحد  التقدیریة تعتبر الموازنات        

  .والتعریف بهاعرضها 

  

  نبذة عن تطور الموازنة التقدیریة: الفرع األول

لمستعملة حیث أول من عرف اعداد الموازنات التقدیریة من أقدم األسالیب إبأسلوب المراقبة  دعی      

الموازنات التقدیریة العامة واستخدمها هم قدماء المصریون إذ كانت تقدیراتهم تنحصر في النفقات التي تلزم 

   1.الدول لتغطیة مشروع كبیر أو المتعلقة بالعملیات وكذلك مصادر تلك النفقات

في األصل كانت كلمة الموازنات التقدیریة تطلق على الكشف الذي تعده الدولة لتقدیر إیراداتها ومصروفاتها 

وازنات التقدیریة ففي المراحل األولى الستخدام الم وتعني حقیبة، Budget التینیةصل إلى الكلمة الاألویرجع 

لبریطاني في اوم ممالیة یعد تقدیرات المیزانیة التي یقدمها إلى مجلس العالفي الحكومة اإلنجلیزیة، كان وزیر 

  Budget.2حقیبة جلدیة وعلى هذا أصبحت هذه التقدیریة معروفة باسم 

ها وبزیادة دارتالمتعلقة بإعقد المشاكل ت، و ومشروعاتها االستثماریة االقتصادیة مؤسساتال زدیاد حجمإب  

في جمیع أنحاء العالم إلى  مؤسسات االقتصادیةال اولو ؤ اضطر مس ة قتصادیحاالت عدم التأكد في الحیاة اال

                                                           

  .100، ص 1980عین شمس، مصر، مكتبة : أسالیب المحاسبة اإلداریة والموازنات التقدیریة:  محمد عادل الهاشمي  1
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أول من  gazeux Dé یعتبرو مشروعاتهم إذ  أنشطةمختلف أوجه على لرقابة لاستخدام الموازنة التقدیریة 

   .استخدم لفظ الموازنة التقدیریة

التي وصفها بجدول  ،في كتابهفصال كامال عن الموازنة التقدیریة م 1825طبعة سنة في أخرج  حیث

توقیت هذه االحتیاجات، لكن استخدام الموازنات التقدیریة كنظام للرقابة مراعاة االحتیاجات من المواد مع 

  . م1912ویرجع أصلها إلى سنة  تعتبر حدیثة العهد،

  الموازنة التقدیریةتعریف : الفرع الثاني

تعددت التعاریف الخاصة بها بتعداد وجهات النظر رجال الفكر واالقتصادیین وذلك حسب اتجاهاتهم       

  :وفیما یلي بعض التعاریف ،الفكریة والمدارس التي ینتمون إلیها

  ألولاالتعریف : 

بأرقام وبالتالي هي قوائم یر عنها عبـعرفها على أنها خطة خاصة بفترة زمنیة مقبلة مع التی     

  1.النتائج المتوقعة معبر عنها بقیم مالیة

 

 التعریف الثاني: 

نشاط االقتصادي لوحدة الة تهدف إلى تنظیم وتنسیق یخطة أو برنامج للعمل في فترة مستقبل      

 معینة في حدود الموارد البشریة والمالیة المتاحة، بحیث یمكن تحقیق أفضل الوسائل اقتصادیة

 2.واألسالیب والطرق التي توصل إلى هذه األهداف

 

 التعریف الثالث : 

 ،خطة منسقة وشاملة لجمیع عملیات المشروع في فترة ما معبرة عنها في شكل نقدي أو كمي       

  وهي تمد المشروع ببیانات مسبقة عن  ،فق علیهاتوتعد مقدما على ضوء سیاسة إنتاجیة وبیعیة ی

  

  

                                                           
  .19، ص1999دار الجامعة اإلسكندریة،  :إدارة أعمال مدخل وظیفي: توفیق جمیل أحمد  1

  .88، ص1998دار الجامعات المصریة، مصر،  :المعلومات المحاسبیة وبحوث العملیات في اتخاذ القرار: عبد الحي مرعي  2



اإلطار العام لمراقبة التسییر في المؤسسة االقتصادیة: الثالثالفصل   

  113 

 

  1.حداوٕایراداته وأرباحه وكل قسم على  مصروفاته

لموازنة لوالتعریف األكثر شموال  ،مشتركة بین التعاریف السابقة یمكن القول أن هناك نقاطمن خالل التعاریف 

ترجمة ألهداف المؤسسة وخطة عمل مستقبلیة تعتمد على عدة  الموازنة التقدیریة هي(  والتقدیریة ه

فهي تعتبر أداة تستخدم  تنفیذها، نولة عؤ افتراضات معینة وتتطلب موافقة المستویات اإلداریة المس

 .) یر الكمي والمالي عن األهداف التي تسعى إدارة المؤسسة لتحقیقهاعبللت

  

  ووظائفهاأنواع الموازنة التقدیریة  :المطلب الثاني

  أنواع الموازنة التقدیریة: الفرع األول

  :فیما یلي یمكن حصرها، واعأنعدة  الموازنة التقدیریةل شمت

 هو إعداد الموازنة ،إعداد الموازنات التقدیریة مسؤولواأول ما یقوم به  :الموازنات التقدیریة للمبیعات 

وتتم  ،عداد الموازنات التقدیریة األخرىتعتبر األساس الذي یستند علیه إ التقدیریة للمبیعات ألنها

  :اآلتیةلتقدیر وفقا للكیفیة ا عملیة

 تحدید الهدف من التقدیر -

 ت المراد بیعها لمجموعات متجانسةقسم المنتوجاتیجب أن  -

 مبیعات، وترتیبها حسب قوة تأثرهامعرفة العوامل التي تؤثر على ال -

 اختیار أسلوب التنبؤ الذي یناسب كل منتوج  -

   ا تحلیال علمیا واستخالص النتائججمع المعلومات والبیانات وتحلیله -

  

  قدیر الكمیات التي ترغب المؤسسة تتهدف الموازنة التقدیریة لإلنتاج إلى : الموازنة التقدیریة لإلنتاج

إن  ،وازنة التقدیریة للمبیعات في الوقت المناسبماحتیاجات ال فترة الموازیة حتى تلبيالخالل  إنتاجها في

  : األقسام التالیة نتاج تقوم بهاعملیة تقدیر ومراقبة برنامج اإل

 مكتب الدراسات -

 االنطالقةمصلحة  -

                                                           
  .106، ص1987، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر المعاني للمصطلحات في محاسبة التكالیف: عطیة محمد كامل  1
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 ألسالیبامكتب  -

 مصلحة المستخدمین  -

 مصلحة الترتیب الصناعي     -

 مصلحة مراقبة التسییر -

  أنظمة إنتاج وطریقة إعداد الموازنة  

بصناعة أنواع خاصة من المنتوجات لتنفیذ طلبات تقوم المؤسسة هنا : اإلنتاج على أساس الطلبات -

 .الزبائن وهنا نجد صعوبة في التنبؤ بالمبیعات

یمكن التنبؤ في هذه الحالة بالمبیعات كما أنه یستوجب على : اإلنتاج بالسلسلة أو اإلنتاج المستمر -

  .المؤسسة تخزین كمیات معتبرة وبصفة دائمة من المنتوجات التامة لمقابلة الطلب 

، لمعرفة برنامج المبیعات التقدیریة :ج إلنتاج المستمرذحدید البرنامج التقدیري بالنسبة لنمو ت -

  .مخزون أخر مدة - مخزون أخر مدة المستهدف +المبیعات =اإلنتاج :ستنتج اإلنتاجی

  :األخذ بعین االعتبار عدة عواملمع ویتحدد المخزون  تحقیقه، المرادیجب أن یحدد مخزون أخر مدة 

 رأس المال العامل احتیاجاتیجب تجاوزه من  المستوى الذي ال -

 أو العكسمخزون أول مدة المتواجد حالیا الذي یكون قد وصل إلى مستوى متدني  -

ثم تأتي المرحلة الثانیة المتمثلة في معرفة هل  ،بعد تحدید المخزون نستطیع إعداد برنامج اإلنتاج -

  اإلنتاج أم ال تكفي لتنفیذ برنامجاإلنتاجیة المتاحة حالیا  أن الطاقة

 الخاص باختیار  األمد تعتبر أداة تحلیل تساعد في عملیة التخطیط طویل :الموازنات االستثماریة

وتخصیص رأس مال محدد لكون أن النفقات المتعلقة بهذه المشاریع تؤثر  ،المشاریع  االستثماریة

جدول الزمني الوتعد هذه الموازنات عبر إعداد  ،للمؤسسة لفترة طویلة من الزمنعلى المركز المالي 

لكیفیة تمویل اإلستثمارات من جهة أخر ویمكن إعداد التوزیع  لالستثمارات من جهة والجدول الزمني

  :الزمني لالستثمارات بإتباع ثالثة طرق مختلفة 

 حسب تاریخ االلتزام -

 سب توزیع التسدیدح -

  )مؤقت أو نهائي(م الحسب توزیع اإلست - 
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  العالقة بین مختلف الموازنات التقدیریة: )3-3( الشكل

موازنة 

 المبیعات

 

 

  

  

  

  

 

موازنة مشتریات المواد   موازنة األعباء  موازنة اإلستثمارات

 أألولیة

 

 یجةموازنة النت

 

  

 

  .242صالجزائر، سلسلة المعارف،  ،زنات التقدیریةالموا :فركوس محمد: المصدر

  

  

موازنة مخزون 

 المواد

 النتائج التقدیریةجدول حسابات 
المیزانیة العامة 

 التقدیریة

 موازنة اإلنتاج

 موازنة مخزون المواد
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  وظائف الموازنة التقدیریة: الفرع الثاني

القرارات من أجل تسییر فعال  تتجسد الوظیفة الرئیسیة للموازنة التقدیریة في مساعدة اإلدارة على اتخاذ

  :وهي ،القیام بوظیفة هامةعند للمؤسسة ویتحقق ذلك 

 د طموحات المؤسسة واستمرارها یتجس فيت نجاحها تالتي أثب األسالیبیعتبر التخطیط من  :التخطیط

لى إالتي تؤدي  ،فالتخطیط هو وضع األهداف وٕاعداد البرامج واإلجراءات ضمن إستراتیجیة محكمة،

 سبة للمشروعمخطط قصیر األجل بالن ضع هذه األهداف في صورة مخطط طویل األجل،تل تحقیقها،

بدائل لیقوم أساسا على االختیار الواعي لالتخطیط ف، وبالنسبة لكل قسم من أقسامه ،الصغیر

فهو إذن یشمل  ،...)فتح أسواق جدیدة، تحقیق أكبر ربح(ألهداف الموضوعة الذي یحقق ا المتاحة،

  :خطوات التالیةال

 .تحدید األهداف -

 .فتحدید البدائل التي تمكن من تحقیق هذه األهدا -

 .تقییم هذه البدائل حتى یمكن اختیار بدیل منها -

  1:منها ،یوفر لنا التخطیط مزایا وفوائدكما 

یجب  ،إذا كان هدف المؤسسة هو تعظیم أرباحها واالستغالل األمثل لمواردها وتخفیض تكالیفها  -

بالمؤسسة والسیطرة علیها وتسییرها بصورة تخدم  ةعلیها أن تقوم بدراسة مسبقة للظروف المحیط

 .المؤسسة

یؤدي إلى الرفع من كفاءة العاملین  مما إن وضع الخطة تكون بمساهمة كل المستویات اإلداریة، -

 .وشعورهم بالمسؤولیة

لرفع من معنویاتهم والعمل على تحقیق هذه ، لإلى كل العاملین بها لمؤسسةاف اتوضیح أهد -

 . األهداف

                                                           

، 2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، دیوان ، تقنیات التسییر میزانیات المؤسسة االقتصادیة المستقلة: خالص صالح صافي  1

  .16ص



اإلطار العام لمراقبة التسییر في المؤسسة االقتصادیة: الثالثالفصل   

  117 

 

تمكن إدارة المؤسسة من متابعة عملیة التنفیذ والمراقبة  ،وضع الخطة على شكل موازنات تقدیریة -

 األسس التي بنیت علیها هذه الخطةالمستمرة للسیاسات واإلجراءات التنفیذیة و 

                      

 وحد الجهود بین األقسام المختلفة للمشروع بحیث یعمل تة التي بموجبها تالتنسیق هو العملی :التنسیق

جب أن یصدر أحد األقسام قرارات تخصهم یكون تو كل قسم منها نحو تحقیق الهدف الموضوع ولهذا 

  .لها أثر على األقسام األخرى دون الرجوع إلى هذه األقسام

  1:حیث تعطي عدة فوائد ومزایا منها ،نسیق بین أقسام المؤسسة المختلفةتبرز ضرورة الت

هذا سیبین لنا موطن الضعف  ،من خالل التنسیق نلزم جمیع األطراف على تحمل مسؤولیة التنفیذ -

 . هي التي ستتخلف عند تنفیذ الخطة ةؤ كفالحیث أن األقسام غیر  داخل  المؤسسة،

أو  ،وتعطیل رأس المال العاملح تجمید ، فال یسملنقدیة وحالة السیولة في المؤسسةمراقبة الحركة ا -

 .استعماله بصورة غیر اقتصادیة

  

  فهي عملیة متابعة تنفیذ  ،التخطیط ال یكفي لتحقیق الخطط لهذا البد من الرقابة :)المتابعة(الرقابة

دون جدوى، لهذا یسمى نظام  دون مراقبة یصبح التخطیطمن ف واألهداف الموضوعة، الخطط

السیطرة، فالرقابة تعني تنظیم الفعالیات في المؤسسة ومواكبتها والرقابة بهذا الموازنات التقدیریة بنظام 

المرسوم للوصول  الهدف على تنفیذ ،المعنى عبارة عن متابعة الخطط وتحفیز العاملین في المؤسسة

اذ اإلجراءات ٕاتخمنع االنحرافات و بإلى المستویات المطلوبة في األداء، والعمل على تحقیق األهداف 

  2:مایلي ،تحقیق ذلك یجب العمل علىلفات و التجاوز هذه اإلنحر  ،الالزمة

  .تحلیل وتفسیر النتائج الفعلیة وٕاعداد تقاریر یومیة أو أسبوعیة أو شهریة وذلك حسب هذه النتائج -

لبحث عن أسبابها ومعالجة هذه االنحرافات عند لتحدیــد االنحـرافات ما بین المخطط  والمحقق فعال  -

 .كذلك تحدید المسؤولیة التي أدت إلى حدوث هذه االنحرافات  حدوثها،

  .ع ما خطط له في الموازنات التقدیریةمقارنة النتائج الفعلیة م -

                                                           
  .13، ص1975، دار النهضة العربة، بیروت ،الموازنات التقدیریة: خیرت ضیف  1

  .13مرجع سبق ذكره، ص ،تقنیات تسییر میزانیات المؤسسات اإلقتصادیة  : صافي خالص صالح  2
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 الترقیات،  كذاو أو مادیـة عن طریق المكافآت والعالوات  كالتشجیع معنویــةقد تكون الحوافـز  :التحفیز

إال أن التحفیز یثیر في نفوس األفراد روح التعاون واإلخالص في العمل ویجعلهم أكثر إیمانا 

  مما یسمح بكسر الحواجز النفسیة ،إلدارة العلیا والفئة العمالیــةالعالقة بین ا واطمئنانا فتتواجد

  

   تطبیقهاواعد إعداد الموازنات التقدیریة ومزایا ق: المطلب الثالث

  التقدیریةقواعد إعداد الموازنات : الفرع األول

  :في ،تتمثل هذه القواعد

 في  ،ر ماليیبینا فیما سبق بأن الموازنة هي تعرأ :طبیعـة المؤسسـة على شكل مراكز مسؤولیة

 مسؤولیــةال تطبیق هذا النظام یتطلب ضرورة تواجد تنظیم إداري تكون فیــه مراكزلمسؤولیــة، المركز 

   مكننا من تحدید المسؤولیةحتى نتمكن من ربط الموازنات بتلك المراكز وهذا ما یواضحة 

 یمثل التنبؤ توقع األحداث في المستقبل، وتشمل عملیة التنبؤ دراسات  :اعتماد الموازنة على التنبؤ

 ، فتحت ضوء الدراسات نبنى افتراضات الفترةیةالمستقبلو  للفترات الماضیةوٕاستشرافیة حصـائیة إ

  .التأكدوعدم  ةطر اخمال الموازنة ویجب أن نأخذ في الحسبان المستقبلیة لكل بند من بنود

 یجـب أن تشمل الموازنــة علــى كل أنشطة المؤسسة بما یتحمل ذلك من بنود التكالیف :الشــمـول 

   .كذلك الجوانب الكمیة والمالیةوكل المستویات اإلداریة، اإلیرادات و 

 أو شهر  فصل مراقبة كل ، البد منداءاأل لكي نتابع ونقیم: توزیــع الموازنات توزیعا زمنیا وجغرافیا

  .داءات الضعیفةاالهتمام بالمناطق ذات األ هیوحتى توج ،معیـن

 ولین في إعداد الموازنات ألن عدم إشراكهم في ؤ یجب إشراك جمیع المس :المشاركة في اإلعداد

ولین في ؤ إشراك المسحیث أن  ،یؤدي إلى تقاعسهم عن تحقیق أهداف الموازنةمرحلة اإلعداد سوف 

واالطمئنان  عداد الموازنات یرفع من معنویاتهم ویحفزهم على تحقیق التقدیرات وینمي روح التعاونإ

 . على مستقبلهم المهني في المؤسسة في نفوسهم
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  مزایا تطبیق نظام الموازنات التقدیریة: الفرع الثاني

   1:منها ،كثیرة یوفر لنا مزایا وفوائد ،إتباع نظام الموازنة التقدیریة

 ورسم السیاسیات والبرامج وضع خطط واضحة وتحدید األهداف -

إلزام كل فرد من أفراد اإلدارة بالتفكیر في وضع الخطط المناسبة للقیام بدوره في تنفیذ المهام الملقاة  -

  وب منه للوصول إلى أهداف المؤسسةلكي یستطیع أن یساهم بالشكل المطل ،على عاتقه

 طیطیةالتخ عداداتاشتراك وٕالزام كافة المستویات بالمساهمة في اإل -

 م ودوره في تنفیذ الخطط المرسومةتحدید مسؤولیة كل فرد وكل قس -

 بجدولة زمنیة محددة ة محددة تربطرجمة أهداف المؤسسة وأهداف األقسام المختلفة إلى أهداف رقمیت -

 الني للموارد االقتصادیة المتاحةباالستعمال العق لاللتزامحث جمیع المستویات واألقسام  -

 ولین عن حدوثها ووضع الحلول الالزمة لتجاوزهاؤ تحدید نقاط االختناق وأسبابها والمس -

  .متابعة التنفیذ ومعرفة مدى التقدم في أنشطة المؤسسة وتقییم الخطة -

  تطبیقات حول الموازنة التقدیریة :الثالث الفرع

 الرقابة على میزانیات المبیعات:  

 وٕالیك المعطیات التالیة حول   x1 ،x2كانت لدیك معلومات حول مؤسسة ما تبیع منتوجین هما : مثال

  :النشاط التقدیري للمؤسسةو النشاط الفعلي 

  .وحدة  x2   :4000المنتوج / وحدة  x1  :1500المنتوج  : النشاط الفعلي

  دج للوحدة  x2  :140المنتوج /   دج للوحدة x1  :110المنتوج  :  سعر البیع

  .دج وحدة  x2  :3000المنتوج /  دج وحدة x1 :2000المنتوج  :النشاط التقدیري

                                                           
  .15ص بق،اسمرجع : خیرت ضیف  1



اإلطار العام لمراقبة التسییر في المؤسسة االقتصادیة: الثالثالفصل   

  120 

 

  .دج للوحدة  x2 :160المنتوج  /للوحدة  جد x1  :100المنتوج :  سعر البیع

  .x2دج للمنتوج  100و  x1دج للوحدة للمنتوج  60تغیرة تشكل مبما أن التكالیف ال

تحلیل أسباب اإلنحراف وتحدید المسؤولیة على اإلنحراف ؟ حسب اإلنحراف الكلي مع التفسیرأ :المطلوب

  ؟باستخدام التحلیل الثنائي لإلنحراف

 E=  رقم األعمال الفعلي –رقم األعمال التقدیري :   حساب اإلنحراف الكلي - 1 :الحل

                          = QR. M /CVR-QP .M/CVP 

 نشاط فعلي نشاط تقدیري

 البیان 

M/CV CV P Q M/CV CV P Q 

 x1 المنتوج 1500 110 60 50 2000 100 60 40

 x2 60 100 160 3000 40 100 140 4000المنتوج 

 المجموع 5500    5000   

  

M / CV = ( P –CV ) 

E = {(QR. M/CVR)1+(QR.M/CVR)2}-{(QP.M/CVP)1(QP.M/CVp)2} 

   = {(1500.50) (4000.40)}-{(2000.40) (3000.60)} 

   = -25000 
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  :تحلیل االنحراف الثنائي - 2

               E/Q = (QR-QP) M/CVp :       x1= (1500-2000)40=-20000 

E                                                x2 = (40000-3000)60=60000                

                                                                                     = 40000          

        

              E/M/CV = (M/CVR-M/CVP)QR                x1=(50-40)1500=15000  

                     =-65000                                   x2= (40-60)4000=-80000 

 :التشكیلة انحرافحساب  - 3

E/Q مزیج المواد  انحراف                          Q1 (Qp/∑ Qp - Qp/  ∑ Qr  ) ∑ Q. 

           ( متوسط س ت –انحراف ست  )       Q2 

  العائد     انحراف          : Q1 1نوع                     (QR-QP) 1   متوسط السعر التقدیري للنوع

   : Q1 1نوع                   QR-QP) (  2عر التقدیري للنوع  متوسط الس

  : حیث

ي ر یدمتوسط السعر التق      = QP1.M/CVP+QP2.M/CVP/QP1+QP2                                            

                                      =    2000.40+3000.60/5000 =52 

   X1= (2000/5000-1500/5500)5500(52-40) =8400إنحراف مزیج الموادE/Q          

................X2=  (3000/5000 - 4000/5500)  5500 (52-60) = 5600                                            

14000 

 X1  =  (1500-2000)   52 = -  26000           إنحراف العائد

                                         X2   =  (4200-3000)    52  =  62400  

                                                                  36400 
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 الرقابة على میزانیات اإلنتاج:  

  :لهذا المنتوج هي كما یلي التكلفة المعیاریةوبطاقة   xتنتج مؤسسة ما منتوج: ُمثال

 .كلغ/دج 1كلغ ب  4: مادة أولیة  -

 .سا/دج 3.2سا ب  3: ید عاملة مباشرة -

  .سا ید عاملة غیر مباشرة/دج 2.4: أعباء غیر مباشرة  -

دج أعباء  1.25دج أعباء ثابتة و  138000أعدت المیزانیة التقدیریة لألعباء الغیر مباشرة على أساس 

  .متغیرة للساعة

  :كانت كما یلي: المعطیات الحقیقیة

 .كلغ/دج 1.04كلغ ب  170000: مادة مستعملة -

 .سا/دج  3.1 سا ب  125000: ید عاملة مباشرة -

 .دج 239600: أعباء غیر مباشرة  -

  .وحدة 42000إنتاج الشهر یقدر ب  -

  لیلها؟حساب كل الفروق وتح: المطلوب
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 حساب الفروق اإلجمالیة :الحل:  

  

  عناصر

  

  

  وحدة 42000تكالیف حقیقیة 

  

  

  حدةو  42000تكالیف معیاریة 

  

  فروق

  

  حك 

  

  حت 

  

  حت  حك 

  

  مك 

  

ت 

  ت

  

  تت  مك 

  

+  

  

  ــ

  

  مباشرةأعباء غیر 

  مادة أولیة

  ید عاملة مباشرة

  

125000  

170000  

125000  

  

2.34  

1.04  

3.1  

  

293600  

176800  

387500  

  

126000  

168000  

126000  

  

2.4  

1  

3.2  

  

302400  

168000  

403200  

  

8800  

  ــ

15700  

  

  ــ

8800  

  ــ

    

420000  

  

20.42  

  

857900  

  

420000  

  

6.6  

  

873600  

  

24500  

  

8800  

      F 15700  

  )أ غ م ، ید ع م. ( سا 126000=  42000.  سا 3=ك م : حیث

  )مادة أولیة. ( كلغ 168000=  42000. كلغ 4=             

  :تحلیل الفروق ـ 2 

  المادة األولیة:      E /Q = (QR –QP) CP = (170000 - 168000) 1   = 2000 DA  

E/C = (CR - CP) QR = (1.04 -1) 170000   = 6800 DA 

                  8800 DA  
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 ید عاملة مباشرة: 

E/Q= (125000-126000) 3.2    = -3200D 

         E/Q= (3.1-3.2) 125000            = -12500D  

D15700                                               - 

 تحلیل األعباء غیر المباشرة:  

  وحدة 40000= سا 120000/3: األعباء غیر المباشرة المعیاریة

  سا/دج X 2.4/40000  =7.2 120000= التكلفة المعیاریة للوحدة 

  سا/دج 2.4=  288000/120000= التكلفة المعیاریة للساعة 

  1.15/  138000= سا عمل مباشرة 120000 :مالحظة

  دج 120000: النشاط الحقیقي

        1.15: ت ثا                                       سا       125000        دج        293600

138000  

          1.25: ب م                                                                                

156250 

  على أساس النشاط الحقیقي 294250

  المیزانیة المرنة –المیزانیة الفعلیة = فرق المیزانیة 

             =393600 - 294250 =  - 650 F   
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  النشاط الحقیقي xالتكالیف المعیاریة لوحدة القیاس = المرنة                  : فرق النشاط

                                F- 5750 = 125000 (2 .4 – 294250)  

  اإلجمالیة ت ثا x) )*(النشاط المعیاري / النشاط الحقیقي  - 1(                               

F- 5750 = 138000 (120000/125000 – 1)  

  لوحدة القیاس/ ت ثا ) نشاط حقیقي  –نشاط معیاري (                                

F-5750 = 1.15 (125000 – 120000)                                                                  

  البحث عن النشاط المعیاري (*) : 

  }تكلف كلیة ثابتة = ت ثا للوحدة . نشاط  معیاري 

  138000=  1.15. نشاط معیاري 

  ساعة ید عمل مباشرة  120000=  138000/1.15= نشاط معیاري 

  الوحدة /معیاریةتكلفة ) اإلنتاج الحقیقي –(*) يبة للنشاط الحقیقسناإلنتاج المعیاري بال(      فرق المردودیة 

   7.2} 42000 –) كمیة النشاط لوحدة القیاس / النشاط الحقیقي (   {=                               

                               =}  )125000  /3 9 - 42000{ 7.2  =2400 – F  

  النشاط المعیاري / مجموع التكالیف المعیاریة = لفة المعیاریة لوحدة القیاس تكال                       

  .سا  2.4=  120000/  288000=                                

  اإلنتاج المعیاري / مجموع التكالیف المعیاریة = لتكلفة المعیاریة للوحدة ا                        

  سا  702=  40000/  288000=                           

  .وحدة 40000= 3/  120000= اإلنتاج المعیاري                         

  ت معیاریة لوحدة القیاس ) النشاط المعیاري بالنسبة للنشاط الحقیقي –النشاط الحقیقي(                      

       )125000 – 126000 (2.4  =2400 –   
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  ماهیة لوحة القیادة: الثالثالمبحث 

لوحــة القــیادة هي وسیلة اتصال بین جمیع مراكز المسؤولیة وأداة تحلیل ومراقبة وظهرت فكرة لوحة        

على شكل نسب وبیانات ضروریة تسمح للمسیرین بتوجیه المؤسسة نحو  ،1930مرة سنة  القیادة ألول

تطور المصطلح بالوالیات  1948وفي ، ذلك بمقارنة النسب التقدیریة بالنسب الحقیقیة ،األهداف المسطرة

  .مبدأ النظام التسییر التقدیري  المتحدة األمریكیة وكان یستعمل من طرف المؤسسات التي تعمل على

  

  تعریف وخصائص لوحة القیادة :المطلب األول

  مفهوم لوحة القیادة: الفرع األول

وبیداغوجي لمؤشرات التسییر التي تسمح ألي مسؤول  يلوحة القیادة هي عرض تركیب" : التعریف األول

   1" األهداف في وحدته التسییریة وتقدم الحسابات بمتابعة وتحدید

هي عبارة عن مجموعة مؤشرات ومعلومات مهمة تسمح لنا بأخذ نظرة مجملة وٕاظهار "  :التعریف الثاني

لكي تنتظر األهداف المحققة من االستراتیجیات یجب كذلك إعطاء اللغة  ،تسییریةقرارات  االضطرابات وأخذ

  2" المشتركة لمختلف أعضاء المؤسسة

بتوجیه نشاط  للمسیرینتعتبر لوحة القیادة تركیب مرقم للمعلومات األساسیة والضروریة  " : التعریف الثالث

  3" التجمع البشري المتواجد تحت سلطتهم نحو االستعمال األحسن لوسائل االستغالل المتاحة

وثیقة شفافة تستعمل لالستخدام الداخلي حیث تجمع المعلومات األساسیة  " لوحــة القــیادة هي :لتعریف الرابعا

   4" لنشاط مراكـز المسؤولیة في شكل أطر وعالمات ساطعة من أجل مراقبة یومیة جیدة لعملیات المؤسسة

                                                           

1  Michel Leroy: Le Tableau de Bord au Service de L'entreprise, Edition D'organisation, 1998, P12. 

2Franclin Kubler: Le Control de Gestion pour les Performance de L’entreprise, Edition D'organisation, 1999, 

P285. 

3 Jean Richard Sulzer: Comment Construit Le Tableau de Bord, Edition Dunod, 1975 P11. 

4 Jean Rene, Edgheffer: Précis de Gestion D’entreprise, Edition Nathan, 1994, p126.  
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جدول القیادة هو تجمیع منظم للمعلومات التي تسمح للمسیر معرفة وبشكل سریع إذا " : التعریف الخامس

 ة معلسیر نشاط المؤسسة وأجهزتها هو نفسه ما تم تقدیره وتخطیطه، ووضع اإلنحرافات المحتمكان 

  1" توضیحها

  

  :وهي ،من التعاریف السابقة یمكن إستخالص النقاط التالیة حول جدول القیادة انطالقا 

المحصلة من حسب الحاجة إلیها ومصدرها  ةالمستقا للمعلوماتترجمة جدول القیادة عبارة نظام  -

 .، واضح وتركیبيصخارجي، والمعروضة بشكل تحلیلي، وملخالداخلي أو المحیط ال

 .ویسهل ممارسة المسؤولیات والفهم  سهل اإلستعمال -

 ).مالیة، إستغالل، إنتاج، توزیع، إدارة( یكون تاما، أي یعكس سیر المؤسسة في جمیع المجاالت  -

 .و المتوسط المدى القصیر فيبأنواعه یساهم في تقییم األداء  -

 درجة مخاطرة بأقل أنواعهابكل  إتخاذ القراراتعملیة في  عدیسا -

 للموارد المتاحةیستعمله المسیرون بهدف اإلستعمال األمثل  -

 ةمحیطبیئتها الیوضح وضعیة المؤسسة و  -

 )التقدیري( المخطط له مع ) الفعلي(  المنجزیوضح مدى تطابق النشاط  -

  

  :سبق نستطیع القول إن لوحة القیادة أو كما یدعوه البعض جدول القیادة مما

من مصدر داخلي وخارجي، والمعروضة بشكل المحصلة   ختلفةالقیادة عبارة عن نظام للمعلومات الم لوحة" 

تخاذ القرارات إل، و المتوسط تحلیلي ملخص ، سهل اإلستعمال ویساهم في تقییم األداء في المدى القصیر

  لمنجز والمخططوذلك للمطابقة بین اسلیمة لا

   

                                                           
1 Jean Gerbier: Organisation et Fonctionnement de L’entreprise, Corlet Imprimerie, France, 1993, p827. 
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  مبادئ جدول القیادة: الفرع الثاني

  :إن جدول القیادة یقوم على عدة مبادئ أهمها 

  المعلومات والمؤشرات، تعرض هذه األخیرة بشكل واضح، تحلیلي، سهل التفسیر  علىأن یتضمن

 .وتام، بحیث یعكس سیر المؤسسة في جمیع المجاالت

  مقاییس موضوعیة تسمح بالسیطرة على قرار المؤسسة ومحیطها، وتشمل خصوصا أن یحتوي

 1:على

 ...)أهدافتقدیرات، ( خط سیر المؤسسة    -

 ات المحققةتقریر على اإلنجاز    -

 ین التقدیرات واإلنجازات المحققةاإلنحرافات ب   -

  

یختلف جدول القیادة بإختالف حجم المؤسسات، فإذا كانت المؤسسة صغیرة یكون لها في أغلب األحیان 

جدول قیادة واحد یمسكه عادة المسؤول األول، أما إذا كانت المؤسسة كبیرة، یكون لها جداول قیادة تحلیلیة 

لى مستوى اإلدارة العامة ، ویكون ع)إستراتیجي ( وتخص كل فرع، وعموما یجب إعداد جدول قیادة عام 

القیادة  وحةل(، ویوجد على مستوى المصالح والمدیریات الفرعیة، مثل حداوجدول قیادة یخص كل فرع على 

  ...).ةالقیادة المالی لوحة، یةالقیادة للتسویق لوحةلإلنتاج، 

إلى جداول القیادة  أونیلجلمعرفة طبیعة المشكلة، فإنهم حیث إذا قرر المسؤولین إتخاذ القرارات التصحیحیة 

، بمعنى أن المدیر العام ال یمكن إعطاءه كل ومرد ودیتهاالجزئیة لتحسین األداء العام في المؤسسة 

المعلومات والمؤشرات، وٕانما فقط التي تدله على الخطة العامة، فقراءة المعلومات من الجداول الجزئیة تسمح 

   .ومحاولة إیجاد الحلول للمدیر العام بتشخیص المشاكل وتحدید األسباب

  

                                                           
1 Jean Richard: référence mentionné, p89.    
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  یوضح تمثیال لجدول القیادة عبر الهیكل التنظیمي للمؤسسة): 4-3(الشكل رقم 

  

   

   

  

  

  

  

  

   

  

Source : pierre lauzel et robert Teller, Contrôle de Gestion et Budgéts, Imprimerie de 

Normandie, France, 8eme Edition, 1997,p249. 

  خصائص لوحة القیادة : الفرع الثالث

  : نذكر منها ،خصائص للوحة القیادة

 جدول القیادة للمدیریة العامة

جدول القیادة 

لمصلحة 

 المستخدمین

جدول القیادة لمصلحة 

 التخطیط

جدول القیادة 

 لمصلحة التمویل

جدول القیادة للمصالح 

األخرى الموجودة في 

 المؤسسة

 جدول القیادة القسم أ جدول القیادة القسم ب جدول القیادة القسم ج

 جدول القیادة للوظیفة اإلنتاجیة

 جدول القیادة للوظیفة التجاریة

 جدول القیادة للوظیفة المالیة
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 .تسمح بقیاس أداء المراكز بالنسبة لألهداف المسطرة  -

 .التصحیحیةتسمح بالقیام باإلجراءات  -

 .تسمح بتحضیر القرارات المستقبلیة ومراقبة تنفیذ هذه القرارات -

 .تخاذ القرارالنقاط األساسیة إل ختیار عدد محدد من المؤشرات واالستفادة منإ -

 .نوعیة المعطیات المستعملة وٕارسالها إلى القطاع العلمي -

   .السرعة في استخراج المعلومات لتوجیهها نحو التطبیق والتنبؤ -

  

  ومكانتها مهام لوحة القیادةو  أهداف :المطلب الثاني

  أهداف لوحة القیادة :الفرع األول

  :وظائف هي تبعا للممیزات التي انفردت بها لوحة القیادة، فإن أبعادها متعددة في شكل

 النتائج الفعلیة مقارنةبعملیة قیاس األداء تتم  :وسیلة لقیاس األداء بالنسبة لغایة المسطرة 

ات یابالغ هاقارنون) الكمیة المنتجة والمباعة ( حیث نأخذ بعین االعتبار النتائج المادیة  باألهداف المسطرة،

 .تمثل االنحرافعددیة  قیمةأو نسبة كان  سواءاقیمة مطلقة الالمسطرة مسبقا والفرق الممثل ب

  

 ب معرفة أسباب هذه عند ظهور االنحرافات یدل هذا على وجود خلل، فیج: یةوسیلة تنبؤ تشخیص

، والقیام بعملیة التحلیل مسؤولیةالتحدید اإلجراءات التصحیحیة في كل مركز  االنحرافات والتفكیر في مبادرة

ومعرفة الوضعیة الحقیقیة  ،لكشف نقاط ضعف النظام العام للمؤسسة جعل من لوحة القیادة مبنى ممتازی

 .للمؤسسة

  

 القیادة إلى خلق مجال للحوار والتفاوض عبر كافة مراكز تهدف لوحة : وسیلة مشاورة وتفاوض

 االحتیاطات نحراف والمسؤولیة فعند إجراء اجتماعات یكون كل مركز مسؤولیة قد توصل إلى أسباب اإل

 .كافة المستویاتفي  التي یجب العمل بها
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 من طرف فروع أو  لوحة القیادة تقوم بإعالم كافة المسؤولین بالنتائج المحصل علیها: وسیلة إعالم

  ).، مركز العائد، مركز االستثماراألرباح، مركز التكالیف مركز( كامل المؤسسة 

 نتائجخالل من  ،الوثیقة التي تكشف لنا حقیقة المسؤولین هاعتبار إب :وسیلة تحضیر المسؤولین 

 .أهدافها طابع الواقعیةتظهر لوحة القیادة في شكل شامل یبدأ في اللحظة التي تأخذ فیها و تحریاتهم الكبرى، 

  

 لوحة القیادة تعمل على تحسین دائم للنقاط األساسیة في تسییر  :وسیلة بیداغوجیة لترقیة اإلطارات

 .التفكیر إلیجاد أحسن الحلول ومعرفة مشاكل اآلخرین واستعمالاإلطارات 

  

  مهام لوحة القیادة: الفرع الثاني

هتمام إلوحـــة القیادة هي أداة أساسیـة  لمراقبة التسییر، وهذه األداة تساعد مراقب التسییــر على توجیه 

  :المسؤولین إلى عناصر أساسیة، ومن مهامها

  یمارس ممثل السلطة مهامه في أغلب األحیان في المؤسسات : السلطة) تفویض(وسیلة لتمریر

وهنا تظهر الالمركزیة  ،وتكون بدرجة أقل من المؤسسات الصغیرة ،الكبیرة والمتوسطة الحجم

وهذا النوع من المهام ال یكون فعال  ،وتعرف تطبیقا واسعا من قبل مختلف المستویات ،للمسؤولیات

ألنه في حالة وجود انحرافات یجب أن تصحح بسرعة داخل المؤسسة، ، في المؤسسات الكبیرة الحجم

قبل نهایة الدورة من أجل معرفة االنحرافات الصادرة في  ،ب تصحیحهوٕاذا كان الخطأ كبیر یج

 .التسییر

  عدد كبیر من المعلومات داخل المؤسسة والمتعلقة  هي اقتناء مهمة لوحة القیادة: مركز المعلومات  

  مستویات تعتبر بمثابة  ة، وٕایداعها في بنك المعلومات، وهذه المعلومات توجه إلى عدحاضروال لماضيبا

  .عداد خطة سیر مستقبلیةمرجع إلالمعیار أو ال

  

  مكانة لوحة القیادة: الفرع الثالث
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تحتل لوحة القیادة مكانة أولى لدى مسیري المؤسسة وذلك نظرا ألهمیة الدور التي تقوم به كأداة فعالة لمراقبة 

  :یلي التسییر، كما

 یمثل التسییر مجموعة العملیات المنسقة والمتكاملة فیما : مكانة جدول القیادة ضمن حلقة التسییر

بینها، وهو العنصر المسؤول عن تحقیق األهداف والنتائج التي تسعى لبلوغها جمیع المؤسسات، 

مجموعة تقنیات تحقق لها وذلك باإلستغالل العقالني للموارد المتاحة، وتعتمد المؤسسة في ذلك على 

لومات، ثم وضع خطة لسیر أعمالها، ویتم التنفیذ وفق الخطة أهدافها، حیث تقوم بجمع المع

المرسومة، تتبعها في ذلك عملیة الرقابة، وبعد ذلك إتخاذ القرار، لكن لإلنتقال من كل مرحلة إلى 

المراحل السابقة الذكر، البد من اللجوء إلى تقنیات معینة یظهر من بینها جدول القیادة الذي یشكل 

ي المراقبة وٕاتخاذ القرار، حیث یتم تزویده بمعلومات خاصة بأهداف المؤسسة، حلقة وصل بین وظیفت

 .إنجازها، واإلنحرافات الناتجة عنها، ویتم بموجبها إتخاذ القرارات المناسبة

 

 ة إلتخاذ القرارات، ویمكن تحدید موقع جدول القیادة دإذن جدول القیادة فعال یمثل نظاما للمراقبة وقاع

  :ر من خالل الشكل المواليضمن حلقة التسیی
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  تحدید موقع جدول القیادة ضمن حلقة التسییر): 5-3(الشكل 

 

 

  

  

  

  

  

  

     

  

Source :Claud Alazard et sabrine séparI, op, cit, p268.  

 

Source: Franclin Kubler, op, cit, p268. 

 

  

 تعتمد وظیفة مراقبة التسییر بدرجة كبیرة على : مكانة جدول القیادة ضمن أنظمة مراقبة التسییر

نظام جدول القیادة، ألنه یعرض المعلومات الضروریة عرضا تاما، ونظام عمل جدول القیادة یعتمد 

ویعتمد ...القرارحیث یستمد المعلومات الالزمة للتحلیل، التشخیص، إتخاذ  على النظام المحاسبي،

  المعلومات جمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طرق التحلیل                                                                                     

  تعدیالت خارجیة

  

  

 داخلیة تعدیالت

 جدول القیادة
 دراسة المردودیة

 قرار

 تنفیذ

 تخطیط

 تحلیل اإلنحرفات میزانیة، معاییر

 مراقبة
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ذلك في ضوء الخطة العامة للمؤسسة، ویمكن عرض  كذلك على الموازنات في تحدید شكله وهیكله،

 :جدول القیادة ضمن مراقبة التسییر من خالل الشكل التالي

  

  عرض جدول القیادة ضمن مراقبة التسییر): 6-3(الشكل 

  مدى طویل 

  سنوات 10إلى  5من 

  مدى متوسط

  سنوات 5إلى  2من 

  مدى قصیر

  سنة واحدة

  

  نتائج متوقعة

  

 نتائج محققة

Source : Franclin Kubler, op, cit, p274. 

 

  

  

  

مخطط إستراتیجي 

 لھدف إجمالي

العملي المخطط  

 میزانیة اإلستثمار   میزانیة الخزینة   حسابات النتائج المتوقعة

 المیزانیات

 میزانیة اإلستثمار     میزانیة الخزینة      میزانیة اإلستغالل

 جدول القیادة

أھداف                         فروقات                   نتائج      

 المحاسبة

 العامة                    التحلیلیة                 مراقبة المیزانیة

 

 توقعات

 

 

 نتائج
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   وأهم لوسائل المستخدمة بنائهاممیزات لوحة القیادة ومراحل  :المطلب الثالث

  ممیزات لوحة القیادة: الفرع األول

  : بالنقاط التالیة القصیرة، وتتمیز تسییر حدیثة النشأة وتستعمل في اآلجال ةلوحة القیادة هي أدا

 دقة المعلومات وحداثتها، تجعل لوحة القیادة تتمیز بالسرعة من حیث :السرعة  

 تفاق علیها مسبقا ویكون ذلك كل مركز مسؤولیة له معلومات ومؤشرات خاصة بـه یكون اال: االنتقـاء

  أهداف كل مركز مسؤولیةحسب 

 یتعلق بمدى قدرة المسؤول على تجاوز النشاط الموكل إلیه وتكون: الدوریـة :  

، تكالیف إعدادهاقلة ( : ـستعماال في المؤسسات وهذا لكونها تتمیز بإوهي الحالة األكثر  :شهریة - 

  )نظرة عامة على المؤسسات في مدة قصیرةو 

 تخطیط ، إنتاج : وهي تحدید المهام الرئیسیة للمسؤول عن الورشة مثل: أسبوعیة - 

  مدة استخدام الید العاملة یومیا وهي تخص رئیس فریق العمل، ویكون له تأثیر على: یومیـة - 

  

 االنسجام، ودقة المعطیات بتقدیم معلومات هامة، محددة حسب مبادئ ثابتة  من حیث :النجاعة

  .مسبقا ومبرمجة

 المنحنیات "سهولة القراءة واالختیار باللجوء إلى التمثیل المباشر، عن طریق في  :وضوحال، 

  " الخ...،األهرام

 یتم ضبط المقیاس بحیث یسهل عملیة استخراج نسخة عنه :الحجــم   

  عند جمع المعلومات الضروریة لكل مركز مسؤولیة نجد أن هناك أربعة أجزاء: القیادةأجزاء لوحة 

  : تتشكل من لوحة القیادة

یخص الجزء الذي یحمل المؤشرات المعتمدة من طرف كل مركز مسؤولیة مع تباین الجهة  -

 .قسم ، ورشة أو دائرة: سواء كانت هذه الجهة، المرسل إلیها

 .یهتم بجمع المؤشرات الواجب تفسیرها، كمیة أو نوعیة من طرف الجهة المرسل إلیها -

 .یشمل أهم القرارات التي تهم اتخاذها والتعلیق الذي یتبع لوحة القیادة -
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  .جزء یخص القواعد التي تم على إثرها اتخاذ القرارات -

 لفیزیائیة كعدد القطع المنتجة أو المعلومات المجمعة تقیم بالتقریب أو بالوحدات ا :الوحدة المختارة

 .ساعات العمل عدد

 

  مراحل بناء لوحة القیادة: الفرع الثاني

من أحد أهم مراحل بناء لوحة القیادة هو إحترام قواعد اإلعداد حیث من الضروري توضیح كفاءة ودور كل 

كتابیا أو في شكل (مسؤول على إعداد الملفات ومصادر المعلومات، وطرق تموین المعطیات  ،موظف

 .، وهذا مع إحترام القواعد الموضوعة عند إعداد الملفات والتقاریر)بیاني

من خالل قیادة شهریة، ام بعد مدة اإلعداد لیخرج بلوحة یقوم المسیر بإعداد لوحة القیادة في عشرة أیبعدها 

  :  ل التاليویمر إعدادها بالمراح اإلجراءاتتشكیل 

 قبل التطرق إلى دراسة الخریطة التنظیمیة للمؤسسة وعالقاتها: دراسة الخریطة التنظیمیة للمؤسسة 

  .بلوحة القیادة علینا أوال إظهار مفهوم إعدادها بالمراحل التنظیمیة وأنواعها

مرسوم یبین بعض المظاهر الهامــة عن شكل  وهي عبارة: مفهــوم الخـریطة التنظیمــیة -

بینها ومسالك األشراف والتفویض السلطوي  الوظائف الرئیسیة والعالقات" للتنظیم مثل

وعادة تقتصر  ،"وظیفة من هذه الوظائف الرئیسیة والسلطة النسبیة لكل مسؤول عن

 )السلطة طوطخ(الخریطة التنظیمیة على إظهار األقسام األساسیة 

  : وهناك عدة أنواع نذكر منها :التنظیمــیةأنواع الخرائط  -

لتنظیم بعضها  األجزاءعالقات كل فهي تقدم صورا كاملة ل بأكملهمي تبین الهیكل التنظی :الخرائط الرئیسیة

  .ببعض

التوضیحات المتعلقة  فهي تبین نقائص لكل مسؤولیة أو لجزء أساسي مع تقدیم المزید من :الخرائط المكملة

 .والسلطة والواجبات داخل هذا المركزبالعالقات 
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 الخریطة التنظیمیةو وحة القیادة ناسب بین لتت ، فهي التيلهیكل التنظیميا لتعد أحدث تطویر األشكال التي  أما

  : یلي فة مار یجب معحیث للمؤسسة 

 مركز المسؤولیة  -

 حدود المسؤولیة -

 شرافنطاق اال -

 المستوي الهرمي لكل مسؤول -

  الرسمیةمسالك السلطة  -

 فهي  وقد تسمى بالعوامل األساسیة للتسییر أو المتغیرات اإلستراتیجیة، :تحدید معاییر الدراسة

ألن تحدیدها یكون مرحلة  ،هام جدامتابعتها عن قرب و میزات النشاط في كل مركز مسؤول م

ستنتاج أن لوحة القیادة مالئمة لخطة ویمكن اإل ،حساسة إذ یرتكز على تحدید أهداف المؤسسة

  : المؤسسة، وعلیه یجب توفر ما یلي

 . تطور المعاییر باستخدام المؤشراتقیاس  -

 .متابعة اإلجراءات وٕامكانیة الحصول على إجراءات التصحیح -

 .تحدید األهداف األساسیة لكل مركز الكمیة والنوعیة -

  

 فیما و هي عبارة عن معلومات رقمیة تسجل مدى مرونة المعاییر  المؤشرات :البحث عن المؤشرات

  : كیفیة اختیار المؤشرات یلي

تحدید المؤشرات یتم من خالل مساهمة كل المسؤولین وذلك من أجل الوصول إلى المؤشرات التي  -

وسرعة منفعة بالتكون أكثر تقییم لمركز المسؤولیة انطالقا من كفاءتهم وخبرتهم والتي یجب أن تتمیز 

  . نجاعة واقتصاد في التكلفة وذات داللة و

األهداف وجعلها أكثر وضوح  الحتراماإلنقاص من عدد المؤشرات في كل مركز مسؤولیة وذلك  -

  .والمساعدة في اتخاذ القرار
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إال أن هناك بعض المؤشرات ال یمكن قیاسها مثل المستفیدین من الخدمة وٕارضاء الزبائن ولهذا یجب 

  .)عدد الشكاوي(على مؤشرات نوعیة  االعتماد

 

  

 من خالل ،یجب أن تكون دراسة كافیة لكافة المعلومات ویتم ذلك: دراسة جمیع المعلومات :  

  البحث عن المعلومات الغیر متوفرة ودراسة كیفیة تحدیدها -

  تصنیف عناصر المعلومات حسب الطبیعة والمصدر، دوریة النشاط وتاریخ توفرها  -

  المعلومات الضروریة تحدید -

  جمع المعلومات المتوفرة بالمؤسسة -

 من ،في مرحلة إعداد لوحة القیادة یجب أن تظهر كل :بناء لوحة القیادة:  

  معاییر التسییر -

 المؤشرات تحدید -

  وحدة القیاس -

  تاریخ نشر اللوحة -

  ل تحصیل المعلوماتاأج -

  

 ولهذا یجب علیه في التنبؤات المستقبلیةتمد تستعمل لوحة القیادة كمرجع یع :تقدیم لوحة القیادة ،

إبراز االنحرافات وعرض كل هذه المعلومات في لوحة القیادة وذلك عن طریق جداول رقمیة أو رسوم 

  . بیانیة
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 بل یجب أن یتطور مع االبتدائيیجب أن یكون جدول القیادة ثابتا في شكله  ال: إجراءات المراقبة ،

تغیر تنظیم المؤسسة ومشاكلها ومصادر المعلومات التي بحوزتها، ولتحقیق كل ذلك یستحسن التنبؤ 

  .ودراسة ملفات ومعلومات جدول القیادة لالختیارباإلجراءات القاعدیة 

ستعماله سهال وفي األخیر یمكن القول أنه كلما كان مزودا أكثر بوسائل تجسده تجسیدا جیدا، كلما كان إ

تحسین األداء، وسیتم توضیح مراحل إعداد جدول القیادة من خالل یقه في المؤسسة یعطي نتائج جیدة لوتطب

  .الوسائل المستخدمة فیه

  

  الوسائل المستخدمة في جدول القیادة: الفرع الثالث

 إلتمام كل الجوانب التي یجب أن یتوفر علیها الجدول یعتمد إعداد جدول القیادة على عدة وثائق ومعطیات

  : نوضحها كاألتي

 یعتمد نظام جدول القیادة كثیرا على النظام  :الوثائق المحاسبیة المعتمدة في جدول القیادة

المحاسبي، ومن بین الوثائق المحاسبیة التي یستعملها جدول القیادة والتي تشكل مصدرا من مصادر 

  .نیة، جدول حسابات النتائج، وجدول حركة عناصر الذمة المالیةالمیزا: معلوماته

   .في الفصل األول وقد تم عرضها من قبل :)قائمة المركز المالي (  المیزانیة – 

كما عرف في الفصل ویعرف : )قائمة الدخل حسب الطبیعة وحسب الوظیفة (  جدول حسابات النتائج - 

  .ولاأل

لقد تم التعرض له من قبل ): سیولة الخزینة وحركة رؤوس األموال الخاصة(جدول حركات عناصر الذمة  - 

  .األولفي الفصل 

     

تعتبر هذه القوائم المالیة بمثابة مصدر المعلومات الداخلیة للمؤسسة، حیث أن اعتمادها في جدول         

مكوناتها على شكل نسب وموازنات، ودراسة التغیرات  القیادة یساعد في التحلیل، وذلك من خالل استنطاق
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في شكل منحنیات، وبالتالي یسهل تشخیص الوضعیة للمؤسسة، ومعرفة ذمتها ونتیجتها الحقیقیة، ومن ثم 

  .اتخاذ قرارات مالئمة نسبیا تكون في تحسین األداء العام

النتیجة العملیاتیة، اللذان اإلجمالي، و  الهامش: لقوائم وهماتجدر اإلشارة إلى عنصرین هامین من خالل هذه ا

 لهما أثر فعَّال في تسییر المؤسسة، ومراقبة قدرتها التجاریة، وبالنسبة للنتیجة العملیاتیة، فهو مؤشر یستعمل

قتصادیة سیاستها اإل لعدة أغراض تحلیلیة تساعد المسیر أو المدیر في مراقبة تطور المؤسسة، ذلك إلستنتاج

  1.وقدرة مسیرتها

  

 إن التقییم الفعال لألداء العام في المؤسسة، یأتي من خالل اعتماد نظام : نماذج لجدول القیادة

  :جدول القیادة لكل وظیفة في المؤسسة إن تطلب األمر، ویمكن اقتراح النماذج التالیة لجدول القیادة

تعتبر وظیفة اإلنتاج من أهم الوظائف في بعض المؤسسات، حیث تولي لها  :جدول القیادة لإلنتاج -     

القیادة في  )جدول( باستعمال لوحةهذه األخیرة اهتمامًا كبیرًا، وتعمل دائمًا لتحسینها بواسطة تحقیق الجودة، 

ة اإلنتاج، ویمكن ، وتعتبر رقابة اإلنتاج عمًال ضروریًا للتأكد من أن األهداف مطابقة لخط...التقییم والرقابة

اعتبار جدول القیادة لإلنتاج كوسیلة تهدف إلى إعالم اإلدارة بشكل دائم بالمطابقة أو عدم المطابقة 

للمخططات واألهداف والسیاسات، وذلك من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحیح االنحرافات وتقویم 

  2.السیاسات

  نموذج لجدول قیادة خاص باإلنتاج ):11- 3( جدول

  انحرافات  فعلي  تقدیري  البیان 

        

   .باحثمن إعداد ال: المصدر

                                                           
  .82- 76مرجع سبق ذكره، ص :ناصر دادي عدون  1

  .273، ص1995، مطبعة طربین، دمشق، إدارة اإلنتاج :شقرا أكرم  2
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إن الفكرة األساسیة للتسویق هي أنه عملیة الربط بین إمكانیات المؤسسة،  :جدول القیادة للتسویق -     

ورغبات احتیاجات المستهلكین، وذلك لتحقیق أهداف كال الطرفین، ویأتي ذلك باعتماد إستراتیجیة تسویقیة 

     1.اتقوم على تقنیات فعالة، مثل جدول القیادة الذي یعطي نظرة عن الوظیفة التسویقیة كي یتسنى تحسینه

یعتبر جدول القیادة المالي مجمعًا لمعطیات محصلة من النظام المحاسبي، والتي  :جدول القیادة المالي - 

ه أهم المؤشرات الخاصة بالهیكلة منتتمثل أساسًا في النسب، أي أن جدول القیادة المالي وعاء تستخلص 

   2.المالیةالمالیة للمؤسسة، سیولتها، مدیونیتها، تسییرها، توازناتها 

  

  المالي جدول القیادة): 12- 3(جدول  

كیفیة   البیان 

  الحسابات

المؤشر األمثل   الفترات

  اقتصادیاً 

  التعلیق

السنة 

  ن

السنة 

  1+ن

 السنة

  2+ن

......  

        

  باحثمن إعداد ال: المصدر

یبین هذا الجدول في أقصى الیمین مختلف النسب والتوازنات المالیة، ثم خانة لحساب النسب وفق قوانین 

، أي اقتصادیامعینة، ثم تأتي خانة توضح النسب لمختلف السنوات، ثم خانة أخرى توضح المؤشر األمثل 

  .سبابمعیار القیاس أو مؤشر القطاع وفي األخیر خانة لتعلیق على النسب مع ذكر األ

إن الجـودة كوظیفـة ال تخـص مركـز واحـد فـي المؤسسـة بـل تخـص كـل  :جدول القیادة حسـب نظـام الجـودة - 

  . مراكز النشاط، وكل المسؤولین لهم دور في تحقیق الجودة سواءا بالنسبة للمنتوج أو الخدمات

                                                           
، معهد اإلدارة العامة للبحوث، المملكة العربیة السعودیة، كیفیة إعدادها وتطبیقها: الخطط التسویقیة:صالح محمد الدویش، محمد عبد اهللا العوض  1

  . 13،ص1996
2 Jean Rêne Edighffer, Précis de Gestion d’entreprise, Imprimerie jean Lamour, France, édition Nathan, 1997, 

P126. 
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 ة للجــودة فــي تقــدیم تقیــیمدورا فعــاال كمرجــع فــي عملیــات الرقابــة، ویبــرز دور جــدول القیــاد ظــام الجــودةیلعــب ن

ـــــــام المؤشـــــــرات و لجـــــــودة، حل ـــــــدیم أرق ـــــــوم بتق ـــــــث یق ـــــــااإلنحر ی ـــــــات ف ـــــــائنف ـــــــاج، مؤشـــــــرات إرضـــــــاء الزب     1ي اإلنت

  

جـدول القیـادة للجـودة مـن جهـة المنتوجـات التـي تتمیـز بخاصـیة الجـودة، ویوضـح مـن جهـة أخـرى یوضح كما 

خاصـیة  اكتسـابهاالمنتوجات التي تتمیز بها، ویكشف أسباب تدهورها النسبي، لیسهل تقدیم قرارات تسـاهم فـي 

  2الجودة وجعلها قابلة للمنافسة

  3:یلي بما ،یقوم عموما یعتبر جدول القیادة أداة لمراقبة الجودة حیث

 .تقییم األداء الفعلي للعمل -

 .الموضوعة باألهداف) الفعلي ( مقارنة األداء المحقق  -

 .ءات التصحیحیةااإلجر  باتخاذ واالنحرافات االختالفاتمعالجة  -

 

  جدول القیادة للجودة): 13- 3(الجدول 

  جدول القیادة للجودة

  :التاریخ

  :المدة                                           :                            المسؤول

  تعدیالت_ إصالحات

  :عقد الكفالة

  اإلحتجاجات(مدة الشكاوى( 

  لإلصالح والتعدیل(مدة التدخل( 

 مكان التدخل 

 الموقع  -

 الورشة -

        

                                                           
1 Jean Maric Gogue, Traité de La Qualité, Economica, France, 2000,PP43-48. 

2 Jean Rêne Edighoffer, op, cit, p78. 

  .96، ص2000، دار السیر للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، إدارة الجودة الشاملة م محمود،ظخضیر كا  3
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  والتعدیالتالتكلفة المتوسطة لإلصالحات 

  :خارج العقد

 عدد التدخالت 

 المدة المتوسطة 

 التدخالت/  معدل اإلحتجاجات  

  :صیانة

 عدد العقود 

 عدد التدخالت 

 مدة التدخل 

 الفوترة 

 التكلفة الشهریة  

        

  :مساعدون وأعوان عمومیون

 تكالیف. 

 )ساعة24/24(خدمات دائمة  -

 تجمیع المعدات -

 تشكیل البرامج -

 التعبیر الساعي لألنشطة  

        

          معدل إرضاء الزبائن

          المجموع

Source : Jean Richard Sulzer, op, cit, p241. 

  

المؤسسة ككل، فیتم  أنشطةفي األخیر یمكن القول أن الوسائل المستخدمة في جدول القیادة تعكس وتلخص 

جابي لوضعیة المؤسسة، وبهذا یتجسد دور جدول یي إلى التغییر اإلدتؤ وسلیمة  بموجب ذلك قرارات سریعة 

  .القیادة في تحسین األداء
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  میكانیزمات تفعیل مراقبة التسییر: المبحث الرابع

من خالل یعتبر كأحد میكانیزمات تفعیل دور المراجعة كل جهد أو فعل ذو سمة إشرافیة أو رقابیة       

، بغرض خلق واستدامة نظام رقابي محصن أو أي جهات رقابیة أخرى ذات صلة أجهزة النظام نفسه

في المؤسسة  كاشتر االاهم في تحقیق أهداف األطراف المتعددة یس، قتصادومتماسك ومتفاعل مع اال

تحقیقًا ألهداف السیاسة المنتهجة على وجه الخصوص، والمساهمة في السیاسات  ،االقتصادیة بتوازن مقدر

  1جسید مطلوب الخطط االقتصادیة واالجتماعیة الكلیة لتاألخرى 

  

   تفعیل الرقابة الداخلیة: المطلب األول

قد یختلف شكل الرقابة ، و بالمؤسسة على التسییر ي لتمكین الرقابةسنظم الرقابة الداخلیة النظام الرئی عتبری

  :من مؤسسة اقتصادیة إلى أخرى، لكن یمكن تعریفها في الجملة باآلتي

تقدیم درجة  إلىمنظمة ومستمرة تهدف  إداریةالرقابة هي وظیفة  أنإلى مفهوم الرقابة یشیر بشكل عام " 

  2" قد تم انجاز االهداف حسب ما تم تحدیده لهذه االهداف بأنه ،قولةمع

  

  أنواع وأشكال الرقابة: الفرع األول

  :نجملها في اآلتي ،هناك أنواع من الرقابة التي تمارسها السلطات الرقابیة على المؤسسات المالیة

 قویة مقاومة لكل الهزات االقتصادیة، الداخلیة تأسیس مؤسسة هدف لت: رقابیة احترازیة ووقائیة

باتجاهات األداء المالي، لها القدرة على كشف ضعف األداء واالختالالت مبكرًا،  بأنتتو والخارجیة، 

  الة مستعملة نظام اإلنذار المبكربأجهزتها الفع

                                                           

 .)بتصرف(، 2010ابریل  28-27، السودان، الخرطوم ،مؤتمر الخدمات المالیة اإلسالمیة الثاني :أحمدمحمد على یوسف  1

  .215، ص 1990، الدار الجامعیة بیروت، المراجعة بین النظري والتطبیق: الصبان محمد سمیر وآخرون 2
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 عبارة عن عملیات كون غالبًا بعد مباشرة المؤسسة المالیة لعملها، وهى ت :رقابة عالجیة وٕاصالحیة

، ولتنفیذ األسس والضوابط والشروط المتفق علیها والمتابعة لتصویب أخطاء التطبیق التدقیق والتحلیل

  :ن أو لوائح أو منشورات وهى نوعانبقانو 

تحلیلها واستخالص التوجیهات بالشهریة والبیانات الدوریة  تقاریرتعتمد على ال: رقابیة غیر مباشرة -

 والنتائج منها

تعتمد على وجود فرق تفتیش تابعة للسلطات الرقابیة بالمؤسسة االقتصادیة، أو فرق : بیة مباشرةرقا -

  . مراجعة داخلیة أو خارجیة

  

هذا وقد تتداخل هذه األنواع من الرقابة، وقد یكون الهدف منها موسعًا شامًال أو محدودًا ال یتجاوز مدى 

  .األوامر الصادرة من السلطات الرقابیة أو حسب الطلبالتأكد من التزام المؤسسة المالیة بالضوابط و 

  

 1:الضبط الداخليتفعیل : المطلب الثاني

, ترجع أهمیة الضبط الداخلي إلى احتمال تغیر الرقابة الداخلیة عبر الزمن ما لم توجد آلیة للمراجعة المستمرة 

بعدم االكتراث ما لم یقم شخص ما بالمتابعة أو یصابون , بحیث ینسى األفراد عادة أو ال یتبعون اإلجراءات عمدا 

بغض النظر عن جودة , باإلضافة إلى ذلك یوجد احتمال لوقوع الغش أو التحریفات غیر المتعمدة , وتقییم أدائهم 

 . الرقابة

  

یمثل الضبط الداخلي كأحد مقومات نظام الرقابة الداخلیة مجموعة من اإلجراءات والترتیبات الخاصة التي یتم 

والتطویر المستمر في أداء العمل من ناحیة , عها بغرض منع واكتشاف األخطاء أو التحریفات والغش من ناحیةوض

  الترتیبات واإلجراءات هي ما یمكن أن یطلق علیه  قواعد وأسس الضبط الداخلي هأخرى و هذ

  

  

                                                           
1
 .میدانیة ةدراس ،تقییم فعالیة وظیفة التدقیق في المؤسسات اإلقتصادیة العامة ،هوام جمعة، مزیاني نورالدین 
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 :قواعد وأسس الضبط الداخلي: الفرع األول    

  

اإلجراءات الخاصة بالتامین على األصول التي طبیعتها خاصة كقابلیة  حیث یتم وضع مجموعة من       

 .تعرضها للسرقة أو االختالس أو التلف أو الضیاع مثل النقدیة والمخزون

  :المزدوجةاستخدام أسلوب الرقابة الحدیة والرقابة  

  رقابة التقدیر الذاتي

أن المسؤولیة األساسیة للضوابط الرقابیة المالیة وااللتزام ینظر إلیها على أنها تعود إلى المراقب المالي أو المدققین 

الخارجیین والداخلیین ویعتبر المدیرین في بیئة األعمال مسؤولین عن االستخدام المناسب للموارد التي أوكلت إلیهم 

  . والرقابة علیها

  

  في مراقبة التسییر المراجعة الداخلیة كآلیة لحوكمة الشركات :الثانيالفرع 

  :المفهوم الحدیث للمراجعة الداخلیة 

  : 1یمكن تلخیص طبیعة المراجعة الداخلیة في اآلتي

  نشاط داخلي مستقل في المنشأة.  

  أداة رقابة بغرض انتقاد وتقییم جمیع الرقابات أألخرى. 

 منها وظیفة تنفیذیة وظیفة استشاریة أكثر. 

 یمتد نشاطها إلى جمیع الرقابات اإلداریة والمحاسبیة والضبط الداخلي. 

 تعمل على تقییم الرقابة المحاسبیة. 

 .المراجع الداخلي یجب أن ال یقوم بأي عمل من أعمال التنفیذ أو یشترك في أداء عمل سوف یقوم بمراجعته

                                                           
 .95، ، مرجع سابق، صالمدخل إلى التدقیق الحدیثجمعه، احمد حلمي،   1
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 "المدقق الخارجي خالل فترة وجودة همات التي یقوم بهایستطیع المدقق الداخلي أن یقوم بذات الم، 

ویستطیع أیضًا تدقیق كافة القیود والعملیات داخل المنشأة على مدار العام،ووجود دائرة للتدقیق الداخلي بشكل 

 . 1" ویختصر الوقت ،ویوفر التكالیف على المنشأة صحیح یؤدي إلى تقلیل عمل المدقق الخارجي،

الوكالة التي تنشا بین اإلدارة األسالیب التي تستخدم للتعامل مع مشاكل الشركات الطرق و  لیة حوكمةتعني آ"

كما تعرف على أنها مجموعة  حملة األسهم عموما، وبین األقلیة واألغلبیة المسیطرة من حملة األسهم،و 

ذه الطرق على الطرق واألسالیب التي تطبق على مستوى المؤسسة لحل مشاكل المؤسسة، ویتوقف استخدام ه

ویمكن القول أن هناك شبه إجماع بین الباحثین في مجال  نظام الحوكمة المطبق في البلد محل الدراسة،

   "  حوكمة الشركات على تصنیف آلیات حوكمة الشركات إلى آلیات داخلیة وأخرى خارجیة

مهما في عملیة الحوكمة، إذ تؤدي وظیفة المراجعة الداخلیة دورا حیث  :تعتبر المراجعة الداخلیة من أهمها

أنها تعزز هذه العملیة، ذلك بزیادة قدرة المواطنین على مساءلة الشركة، حیث یقوم المراجعین الداخلیین من 

تحسین سلوك الموظفین العاملین في الشركات  العدالة، خالل األنشطة التي ینفذونها بزیادة المصداقیة،

سؤولیة على أهمیة م Cadbury comité  فقد أكدت لجنة، والمالي تقلیل مخاطر الفساد اإلداريلمملوكة و ا

ولتحقیق هذه الوظیفة ألهدافها، یجب أن تكون مستقلة  اكتشاف الغش والتزویر،المراجع الداخلي في منع و 

  .وتنظم بشكل جید وتستند إلى تشریع خاص بها

  

   

  

  

  

 

  

                                                           
1 Fester.R.D, The External Auditors Use of Internal Auditors Staff, op, cit, p19. 
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  :خالصة الفصل

في شق  ،للمراجعة ارتباط وثیق مع مراقبة التسییر أنمن خالل كل ما سبق نستطیع الحكم على       

رقابي  إجراءعنها في  اإلعالنالمراجعة الداخلیة التي تعمل على تصویب االنحرافات في التسییر أو حتى 

  بأخرى آوقبلي، لذلك فإن مراجعة القوائم المالیة یحسن من مراقبة التسییر بطریقة 

البد وان  ،نیزمات المحسنة لمراقبة التسییرامصف المیك إلىوحتى تتكمن القوائم المالیة من الوصول 

لجان  : (من ،تكون هي في حد ذاتها محسنة وذات جودة، ذلك بتفعیل كل من الحوكمة ومیكانیزماتها

ارجي في وضع لمسته في هذه ناهیك عن دور المراجع الخ ،) يالضبط الداخل ،داخلیةالرقابة ال ،ةجعمراال

  .حیث یمد المسیرین بمعلومات موثوقة تساعدهم في استخدامها للتنبؤ وضبط میزانیاتهم التقدیریة المرحلة

وعلیه فإن أثر المراجعة على القوائم المالیة یكرس الدور الهام في تحسین مراقبة تسییر المؤسسة 

الفصل ( التحقق من صحة ذلك في الفصل الموالي  االقتصادیة، هذا ما تم التوصل إلیه نظریا، لیتم

  .)التطبیقي

  

 

 

   

 

 

 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-باتنة فرع  –دراسة حالة مجمع صیدال : الفصل الرابع  
 

150 
 

        :تمهیــــــــد

، ولربط المالیةالقرارات التسییریة و القوائم المالیة ومدى تأثیرها على مراجعة العالقة بین  تتضحتى ح

في  النیةإنتاج المواد الصید عتباره الرائد فيإذلك ب صیدال مجمع ختیاراارتأینا ، التطبیقيالنظري ب الجزء

  وبكفاءة طاقمه البشري ضخمة في ذلك بطرق تسییریة حدیثة، وٕامكانیات مادیة ومالیة ، حیث اعتمدالجزائر

نهتم س حیث ، قمنا بدراسة میدانیة على مجمع صیدال،منطلق أن التطبیق أقرب إلى الواقع من التنظیرمن 

  .الوقوف على وضعیته المالیة واالقتصادیة لمجمع صیدال من خاللالخصائص المالیة بدراسة هذه ال في

   :ثالث مباحث إلى تطبیقیةدراستنا ال متقس

  تقدیم عام لمجمع صیدال :المبحث األول

  عرض القوائم المالیة لمجمع صیدال واستخداماتها:  المبحث الثاني

 بمراقبة تسییر داخل المجمع الداخلیة إجراءات المراجعةلربط  نموذج مقترح :لثالمبحث الثا
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  تقدیم عام لمجمع صیدال: المبحث األول

یعد مجّمع صیدال من أهم وأكبر المؤسسات االقتصادیة الجزائریة في مجال الصناعة والرائدة فیها،      

  .العالمي والمحلي االقتصاديمع التحوالت والتطورات التي عرفها المحیط  هتأقلمب

  نشأة مجمع صیدال، أهدافه ومهامه   : المطلب األول

  نشأة مجمع صیدال : ولالفرع األ 

یسند لها حیث ، 1969بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في سنة  (PCA)أنشأت الصیدلیة المركزیة الجزائریة 

أنشأت لغرض اإلنتاج، ، الصیدالنیة ذات االستخدام البشريستیراد وتسویق المنتجات إلمهمة ضمان الدولة 

و  (BIOTIC)" ببوتیك"شراء وحدتي  1975إلى  1971وحدة الحراش لیتم في الفترة الممتدة من  1971سنة 

  .(PHARMAL)"  فارمال "

وفقا  (ENPP)تبعا إلعادة هیكلة الصیدلیة المركزیة، تم إنشاء المؤسسة الوطنیة للمنتجات الصیدالنیة 

 1982أفریل  24في 161/82صدر الرسوم رقم حیث  ،1982أفریل  24المؤرخ في  161/82 للمرسوم

 1989القاضي بتحویل الصیدلیة المركزیة الجزائریة إلى المؤسسة الوطنیة للصناعة الصیدالنیة، في فیفري 

بهدف صناعة وتسویق األدویة في السوق الجزائریة  ،تم تحویل هذه المؤسسة إلى شركة إقتصادیة عمومیة

أصبحت المؤسسة تابعة للشركة القابضة للكیمیاء والصیدلة  1997سنة  بدایة معتحت تسمیة صیدال، 

، وبعد اإلصالحات الهیكلیة للمؤسسات العمومیة اإلقتصادیة في فیفري %100بإمتالكها لرأس مالها بنسبة 

قدر برأس مال  ،)فارمال، بیوتیك وأنتبیوتیكال(یتكون من ثالث فروع  ،تم تحویلها إلى مجّمع صناعي 1998

عن  1999المتبقیة تم التنازل عنها في سنة  %20نسبة إمتالك الدولة و  %80دج،  2.500.000.000 بـ

شرع مجمع  2014 في جانفي، الطبیعیینطریق البورصة إلى المستثمرین من المؤسسات واألشخاص 

وبهذه العملیة فارمال وبیوتیك،  أنتبیوتیكال،: ندماجعن طریق اال ،صیدال في إدماج فروعه اآلتي ذكرها

  1.تصبح كل المصانع التابعة لهذه الفروع تابعة مباشرة للمجمع

عموما مر مجمع صیدال بمرحلتین حسب النظام االقتصادي الذي كان سائدا في الجزائر، ففي مرحلة 

هتم أساسا بالجانب الكمي ولم یول العنایة الكاملة أو  ،االحتكاراالقتصاد المخطط تمیز المجمع بوضعیة 

وعیة وجودة منتجاته، حیث تمثلت مهمته في إنتاج منتوج تام الصنع فقط، أّما في مرحلة إقتصاد السوق، لن

                                                           
1 - [http://www.Saidalgroup.dz] . )27/02/2015(  
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فقد تبنى مجمع صیدال إستراتیجیات جدیدة للرفع من مستوى نوعیة وجودة منجاته والعمل على تنمیة حصته 

، التي 2000نسخة  ISO 9001على شهادة الجودة  2005 فیفري 05السوقیة، حیث تحصل المجمع في 

 Association Française d’audit et Qualitéمنحته إیاها المنظمة الفرنسیة للمراجعة والجودة 

AFAQ.  

  :من خالل الجدول التالي ،یمكن تلخیص البیانات الخاصة بالمجمع

  البطاقة التقنیة لمجمع صیدال): 14-  4(الجدول رقم 

  مجمع صیدال  البیان

  )التجاریةالعالمة (الشعار 

  

  الدار البیضاء الجزائر العاصمة 11الطرق الوطني رقم   المقر االجتماعي

  .دج 2.500.000.000شركة مساهمة برأس مال   رأس المال

  .س سهم2.000.000من رأس المال  %20سعر العرض العام   طبیعة الصفقة

  .أسهم إسمیة  نوع األوراق المالیة

  .مساهم 19.288  عدد المساهمین

  Chimie-pharmacie%80عقد عمومي مع   غالبیة المساهمین

  .دج800دج وتصدر بـ 250سهم بقیمة إسمیة  2.000.000طرح   التعامالت

  .1999مارس  15فیفري إلى 15من   مدة العرض

  . 1999جویلیة  17  الدخول في البورصة

Source : http://www.cosob.org consulté le 2015/05/02  

قامت بشراء  2010في سنة ، %59رفعت صیدال من حصتها في رأسمال سومیدال إلى حدود  2009في 

إلى  %38.75من " تافكو"من رأسمال شركة إیبیرال، كما رفعت من حصتها في رأسمال شركة  20%

 .%60رفعت شركة صیدال حصتها في رأسمال إیبیرال إلى حدود  2011في ، 44.51%
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  :في الشكل التالي ،بها المجمعیمكن تلخیص المراحل التي مر 

 مراحل تطور مجمع صیدال) : 7 -  4(شكل رقم 

  

  

  

  

 

      بناء على معطیات المجمع الطالب الباحثمن إعداد : المصدر

  مهام مجمع صیدال : الفرع الثاني

  :في النقاط التالیة ،مجمع صیدالالتي یقوم بها یمكن إبراز أهم مهام 

  البشري والحیوانيالقیام بأبحاث في مجال الطب  - 

قصد في شكل مواد أولیة أو منتجات نصف مصنعة  اویةیوالكیمإنتاج استیراد وتصدیر المواد الصیدالنیة  - 

  االستعمال البشري أو البیطري

تحضیر االستراتجیات والسیاسات العامة والمتعلقة بالمالیة، الصناعة، التسویق، التطویر والنوعیة، وكذا  - 

  متعلقة بإنتاج المواد الصیدالنیةاالستراتیجیات ال

 رة المحافظ المالیة للمجمع في إطار بورصة الجزائرالتحكم في فروع المجمع ومراقبتها وٕادا - 

  أهداف مجمع صیدال: ثثالالفرع ال

ة، یطمح من خاللها لتحقیق أهداف عدیدة تعزز من وضعیته في السوق یإن المهام الموكلة للمجمع كانت غا

  :فیما یلي ،وتعمل على ترقیته إلى المستوى الدولي، هذه األهداف التي نبرزها ،المحلي

  .دویة بجودة عالیة وأسعار تنافسیةتقدیم األ - 

  .ة مع المؤسسات والمخابر األجنبیةتوسیع إطار الشراك - 

1969 

ة املركزية يالصيدل

  )PCA( زائريةجلا

1982 

املؤسسة الوطنية 

 لإلنتاج الصيدالين

)ENPP(  

1984 

املؤسسة العمومية 

االقتصادية صيدال 

)SAIDAL(  

1998 

جممع صيدال 

GROUP 

SAIDAL  
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  .الصیدلة ومراكز البحوث األجنبیة تعزیز البحث العلمي، وذلك بالتعاون مع كلیات - 

  .جم الواردات الصیدالنیةللحد من حتوسیع حجم االستثمارات وترقیتها  - 

  .ة ومنافستها خاصة اإلفریقیة منهاالخارجی التوغل في األسواق - 

  .دات كوحدتي الحراش ووحدة قسنطینةتجدید بعض الوح - 

  .في میدان التسویق واإلعالم الطبي لرفع إنتاجیة المجمع المجهوداتتكثیف  - 

  الهیكل التنظیمي لمجمع صیدال : المطلب الثاني

  تقدیم الهیكل التنظیمي لمجمع صیدال: ولالفرع األ 

عرف الهیكل التنظیمي للمجمع عدة تغیرات وهذا لمواكبة التحوالت االقتصادیة التي شهدتها  1997بدایة منذ 

  .الجزائر بما یتناسب ومخطط أعمال المجمع

ذلك بتجمیع الوحدات اإلنتاجیة المتشابهة في الفرع الواحد، إضافة إلى ثالثة  یضم ثالثة فروع، أصبححیث 

في  ) CRD(وكذلك مركزا للبحث والتطویر  ،ج الصیدالنيوتسویق المنتتجاریة تهتم بتوزیع وحدات 

  .المنتجات الحالیة والجدیدة

  :مي لمجمع صیدال في الشكل المواليیمكن توضیح الهیكل التنظی
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  الهیكل التنظیمي لمجمع صیدال): 8- 4(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عالقة هرمیة                                 

  عالقة وظیفیة                                 

2015/03/30, : Notice d’information, groupe SAIDAL Source  

 الرئيس المدير العـام

 األميـن العـام

 املالية احملافظ واالسرتاتيجياتمديرية تسيري 

 املـوارد البشريـةة ـريـديـم

 التسويق واملعلومات الطبيةة ـريـديـم

 التطوير الصناعي والشراكةة ـريـديـم

 تأمني النوعية واألعمال الصيدالنيةمديرية 

 املراجعة والتحليل والرتكيبة ـديريـم

 )ئراجلزا(الوحـدة التجاريـة للوسـط 

 )باتنة(الوحـدة التجاريـة للشـرق 

 )وهران(الوحـدة التجاريـة للغـرب 

 خمبــر البحــث والتطــويـر

مركب املضادات 

 احليوية املدية

فرع أنتيبيوتيكال 

Antibiotical 

فرع فارمال 

Pharmal 

فرع بيوتيك 

Biotic 

 وحدة الدار البيضاء

 وحدة قسنطينة

 وحدة عنـابة

 وحدة جسر قسنطينة

 وحدة احلراش

 وحدة شرشال
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  شرح عالقات الهیكل التنظیمي: ثانيالفرع ال

  :من خالل مالحظة الهیكل التنظیمي للمجمع، نجد أنه یتضمن نوعین من العالقات هما

 وهي العالقات التي تربط بین مختلف الفروع، وبین كل من الرئیس المدیر العام : العالقات الوظیفیة

  .واألمین العام

 التي تربط من جهة بین مختلف المدیریات ووحدات الخدماتوهي العالقات : العالقات الهرمیة 

ومركز البحث والتطویر  ،)الوحدة التجاریة المركزیة، الوحدة التجاریة للشرق، والوحدة التجاریة للغرب(

CRDومن جهة أخرى بین كل ما سبق واألمین العام والرئیس المدیر العام ،.  

  التنظیميشرح مستویات الهیكل : ثالثالفرع ال

  :وهي ،مستویات 04بتحلیل الهیكل التنظیمي لمجمع صیدال، نالحظ أنه یتكون من أربع 

 تمثل اإلدارة العلیا المستوى األول في الهیكل التنظیمي، وهي مكونة من: مستوى اإلدارة العلیا:  

  .یوجد في أعلى هرم المجمع ):PDG(الرئیس المدیر العام  - 

فهو الممثل للجهة االستشاریة التي تتولى التنسیق والمساعدة في عملیة اتخاذ  ):SG(األمین العام  - 

  .القرارات

 یتفرغ مجمع صیدال إلى ثالثة فروع، وتتمثل في: مستوى الفروع:  

، الفرع بمنطقة عین الذهب بالمدیةیتواجد هذا ": Antibiotical" فرع المضادات الحیویة أنتبیوتیكال - 

  .1988صیدال سنة تم تحویله إلى شركة 

، یتواجد مقره - صیدال –نشأ هذا الفرع، بعد إعادة هیكلة المؤسسة االقتصادیة  ":biotic" فرع بیوتیك - 

  :ویتكون من ثالثة وحدات إنتاجیة هي - الحراش - بالمحمدیة

 لتختص هذه الوحدة في إنتاج األقراص، 1971بدأت نشاطها سنة : وحدة جسر قسنطینة ،

 .و األمبوالت و بها ورشة التحالیلالتحمیالت، الكبسوالت،المحالیل 

 متخصصة في إنتاج الشراب 1971افتتحت سنة  :وحدة الحراش ،)sirop( ،األقراص ،

  .والمحالیل، المراهم

 تختص في إنتاج 1997انضمت هذه الوحدة إلى مجمع صیدال سنة  :وحدة شرشال ،

  الشراب، 

یتواجد هذا الفرع بمحاذاة مطار الجزائر الدولي، في المنطقة الصناعیة ": pharmal"فرع فارمال  - 

  :لوادي السمار، ومقرها االجتماعي بالدار البیضاء، وهو مقسم إلى ثالث وحدات إنتاجیة هي
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 1977سنة انضمت هذه الوحدة  :وحدة الدار البیضاء. 

 1997هي األخرى انضمت سنة : وحدة قسنطینة.  

 1997 هذه الوحدة سنة انضمت :وحدة عنابة.  

 یضم مجمع صیدال ثالث وحدات تجاریة ومركزا للبحث  :مستوى الوحدات التجاریة والتطویریة

  :والتطویر وهي

 .12/08/1996تأسست بتاریخ : )UCC() الجزائر(للوسط الوحدة التجاریة  - 

  .1999أكتوبر  05في  أنشئت): UCE( )باتنة( الوحدة التجاریة للشرق - 

   .2000أنشئت سنة ): UCO( )وهران(التجاریة للغرب  الوحدة - 

   .، والیة الجزائر)الحراش(، یقع مقره بالمحمدیة 1995أنشأ سنة : )CRD: (مركز البحث والتطویر - 

 تساهم المدیریات في التنسیق بین الوظائف وأنشطة المجمع وهي: المدیریات:  

  مدیریة تسییر المحفظة واالستراتیجیات المالیة - 

  الموارد البشریةمدیریة  -

  مدیریة التسویق اإلعالم الطبي - 

  ةمدیریة التطویر الصناعي والشراك - 

  مدیریة تأمین الجودة واألعمال الصیدالنیة -

 مدیریة المراجعة، التحلیل والتركیب -

  )2014-2010(تطور عدد عمال مجمع صیدال خالل فترة :  )16- 4(جدول رقم

  2014  2013  2012  2011  2010  أصناف العمال

  1800  1737  1626  1484  1355  اإلطارات

  1867  1821  1808  1733  1604  أعوان التحكم

  693  687  669  700  747  أعوان التنفیذ

المجموع 

  اإلجمالي
3706  3917  4103  4245  4360  

  تقاریر مجلس االدارةباالعتماد على  من إعداد الطالب الباحث: المصدر



 

 

2010 -2014(  

المعطیات المتعلقة بالمبیعات، سنتطرق في هذا المطلب للنشاطات التي قام بها مجمع صیدال، من خالل 

  .اإلنتاج و الموارد البشریة ودخوله بورصة القیم المنقولة والشراكة مع أهم المتعاملین

حقق مجمع صیدال نتائج جد مرضیة خالل سنوات نشاطه، أّهلته لیكون من بین المؤسسات الوطنیة األولى 

  .للدخول في بورصة القیم، وفیما یلي سنتطرق لمراحل وأهداف دخول صیدال إلى البورصة

إن دخول مجمع صیدال بورصة القیم المنقولة كان وفقا 

الشركة عقد اتفاق بین المجلس الوطني لمساهمات الدولة و 

وصصة الجزئیة لصیدال، وذلك بالتنازل عن حصة 

خوله تهیئة لدبالقام المجمع،  حیث إصالح اإلجراءات ومالئمة القوانین األساسیة

 .لرأس المال والزیادة فیه
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  :في الشكل البیاني التاليكما یمكن تمثیل معطیات الجدول السابق 

2010(خالل الفترة  صیدال مجمعتطور عدد عمال : 

  تقاریر مجلس اإلدارةباالعتماد على  من إعداد الطالب الباحث

  إنجازات مجمع صیدال

سنتطرق في هذا المطلب للنشاطات التي قام بها مجمع صیدال، من خالل 

اإلنتاج و الموارد البشریة ودخوله بورصة القیم المنقولة والشراكة مع أهم المتعاملین

  دخول مجمع صیدال بورصة القیم المنقولة

حقق مجمع صیدال نتائج جد مرضیة خالل سنوات نشاطه، أّهلته لیكون من بین المؤسسات الوطنیة األولى 

للدخول في بورصة القیم، وفیما یلي سنتطرق لمراحل وأهداف دخول صیدال إلى البورصة

إن دخول مجمع صیدال بورصة القیم المنقولة كان وفقا : مراحل دخول مجمع صیدال في البورصة

  :للمراحل التالیة

عقد اتفاق بین المجلس الوطني لمساهمات الدولة و  1998ابتداء من جانفي : 01

وصصة الجزئیة لصیدال، وذلك بالتنازل عن حصة بهدف الخ ،اء والصیدلةالعمومیة القابضة للكیمی

  .%20من رأسماله والمقدرة بـ 

إصالح اإلجراءات ومالئمة القوانین األساسیة :02

لرأس المال والزیادة فیهر الكلي التحری، بعدة تعدیالت منها الجزائر

دراسة حالة مجمع صیدال : الفصل الرابع  

كما یمكن تمثیل معطیات الجدول السابق 

: )9- 4(شكل رقم 

من إعداد الطالب الباحث: المصدر

إنجازات مجمع صیدال: المطلب الثالث

سنتطرق في هذا المطلب للنشاطات التي قام بها مجمع صیدال، من خالل 

اإلنتاج و الموارد البشریة ودخوله بورصة القیم المنقولة والشراكة مع أهم المتعاملین

دخول مجمع صیدال بورصة القیم المنقولة: ولالفرع األ 

حقق مجمع صیدال نتائج جد مرضیة خالل سنوات نشاطه، أّهلته لیكون من بین المؤسسات الوطنیة األولى 

للدخول في بورصة القیم، وفیما یلي سنتطرق لمراحل وأهداف دخول صیدال إلى البورصة

 مراحل دخول مجمع صیدال في البورصة

للمراحل التالیة

01المرحلة  - 

العمومیة القابضة للكیمی

من رأسماله والمقدرة بـ 

02المرحلة  - 

الجزائر بورصة

اإلطارات

أعوان التحكم

أعوان التنفیذ
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 04لمدة ، عقد مجمع صیدال اتفاقیة 1998أفریل  08تعیین مكتب الدراسات في : 03المرحلة  - 

  .)Arthur Andersen( مع مكتب الدراسات الكنديأشهر 

 تكوین الوثائق األساسیة للتقییم: 04المرحلة  - 

تهدف هذه ، )COSOB(البورصة االجتماعات مع لجنة تنظیم ومراقبة عملیات : 05المرحلة  - 

 .المرحلة إلعداد العرض العمومي للبیع

هدف هذه المرحلة للتعریف بالهیكل ت، )SENV( الحوار مع شركة القیم المنقولة: 06المرحلة  - 

فترة العرض المحددة بشهر واحد، أما  التنظیمي لعملیة العرض العمومي للبیع، كما تم فیها تحدید

 .فترة التسویة والتسلیم بثالثة أسابیع في حین حددت ،األوامر فهي عشرة أیامفترة المصادقة على 

اختار مجمع صیدال  ،)IOB( إبرام االتفاقات مع الوسطاء في عملیات البورصة: 07 المرحلة - 

  :الوسطاء المالیین اآلتي ذكرهم

 رئیسة مجموعة الوسطاء في البورصةشركة ذات أسهم وهي : الشركة المالیة العامة. 

 الشركة المالیة لالستثمار والتوظیف، الراشد المالي وشركة توظیف القیم المنقولة. 

  :فهي ،أما عن البنوك التي اختارتهم صیدال

 .)CNEP( ، الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط)CPA( القرض الشعبي الجزائري - 

 .)BADR( ، بنك الفالحة والتنمیة الریفیة)BEA( البنك الجزائري الخارجي - 

  .)CNSA(، الصندوق الوطني للتضامن الفالحي )BDL( بنك التنمیة المحلیة - 

التلفـزة الوطنیـة على حیث قام المجمع بعمل إشهاري  اإلشهار بالمجمع كشركة ذات أسهم: 08المرحلة  - 

تنظیم أبواب ، مع )ANEP( بإبرام اتفاقیات مع الوكالة الوطنیة للنشر واإلشهـار ذلك ،وٕانشاء معلقات إشهاریة

  .مفتوحة على صیدال

  .أخیرا تم قبول المجمع رسمیا للدخول إلى بورصة القیم المنقولة بعد النتائج المالیة المرضیة التي حققها

  الشراكة في مجمع صیدال: ثانيالفرع ال

إن أهم نتیجة حققها المجمع جراء دخوله بورصة القیم هي تبادل الخبرات في مجال البحث والتطویر 

  .الصیدالني، هذا عن طریق الشراكة التي أتت كلبنة لزیادة شهرته وتقدم نشاطه

  :فعقود الشراكة التي أبرمها المجمع كانت ألهداف عدیدة منها
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ولیا في مجال الصناعة إدماج المجمع في السوق المحلیة والدولیة، وذلك باحترام المقاییس المعمول بها د - 

  الصیدالنیة

  ةیسویة الجنتطویر إنتاج األد - 

  واقتناء المهارات العلمیةنولوجي التبادل التك - 

  تاج المشترك مع المخابر األجنبیةاإلن - 

  توسیع تشكیلة المنتجات وتحسین نوعیتها - 

  :إستراتیجیة ثالثیة تمثلت في المحاور التالیة اكة بمجمع صیدال، الحظنا أنه انتهجبتتبع مسار الشر 

 سنة، أما عن مكان  99بین مجمع صیدال وبین أحد شركائه لمدة فهي شراكة : الشراكة المختلطة

مشروع الشراكة بین (  من أمثلة هذه الشراكة ،إقامة النشاط فهو اختیاري بین الطرفین بعد الموافقة

التي  SAIDAR، الذي تمثل في الشراكة المختلطة )األردن(ودار الدواء ) الجزائر(مجمع صیدال 

رض إنتاج المواد الخاصة بالعیون، حیث دخلت حیز التنفیذ في سنة ، بغ1999أنشأت في أفریل 

2002(.  

 تتمثل هذه الشراكة في إنتاج تخصصات صیدالنیة ألحد الشركاء في  :الشراكة عن طریق الصیاغة

مصانع تابعة لمجمع صیدال، حیث أن الشریك یتحمل مسؤولیة اقتناء المواد األولیة ومركبات 

نیع المنتجات وتحویل المواد األولیة على مستوى مركز البحث والتطویر اإلنتاج، على أن یتم تص

  ).CRD(التابع للمجمع 

 یعقد مجمع صیدال في هذه الشراكة مع مؤسسة غیر معروفة : صناعة األدویة عن طریق الترخیص

- ملف اإلنتاج(بالجزائر، أین یقوم الطرف الجزائري ممثال في مجمع صیدال بشراء الملف أو االسم 

ومن أمثلة هذه  ،على أن یدفع المجمع نسبة متفق علیها من رقم األعمال للشریك) اسم المنتوج

 1997سنة ) الدانمارك( NOVO-NORDISKو ) الجزائر(االتفاق بین مجمع صیدال  ( الشراكة

 .) أجل تصنیع دوائین ضد االلتهابات من

 

 

  



 

 

  المناطق التي تتواجد بها مصانع ومراكز توزیع مجمع صیدال 

  

  عرض القوائم المالیة لمجمع صیدال واستخداماتها

ما و اتها بتاریخ استحقاقها من جهة، على مواجهة التزام

من جهة أخرى، ما یضمن لها مدى إمكانیاتها على خلق عوائد مالیة تساعدها في تطویر نشاطها وتوسیعه 

في رفع  ستخدام المعلومات والبیانات المتحصل علیها من القوائم المالیة المصادق علیها،

  .سیعه

نقوم بتحلیل وضعیته المالیة باالعتماد على أهم النسب والمؤشرات المالیة المستمدة من القوائم المالیة 

المصادق علیها، إضافة إلى استخدام المعلومات والبیانات المحاسبیة والمالیة المتاحة خالل فترة الدراسة 
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المناطق التي تتواجد بها مصانع ومراكز توزیع مجمع صیدال ): 10

عرض القوائم المالیة لمجمع صیدال واستخداماتها:  الثاني ثحبملا  

على مواجهة التزام تهامدى قدر بتقاس قوة المؤسسة بوضعیتها المالیة، 

مدى إمكانیاتها على خلق عوائد مالیة تساعدها في تطویر نشاطها وتوسیعه 

ستخدام المعلومات والبیانات المتحصل علیها من القوائم المالیة المصادق علیها،إ

سیعهاعده على القیام بنشاطه وتو قدرته على تحقیق مردودیة مناسبة تس

نقوم بتحلیل وضعیته المالیة باالعتماد على أهم النسب والمؤشرات المالیة المستمدة من القوائم المالیة 

المصادق علیها، إضافة إلى استخدام المعلومات والبیانات المحاسبیة والمالیة المتاحة خالل فترة الدراسة 

2011 /2010   .(  

دراسة حالة مجمع صیدال : الفصل الرابع  

10-4(الشكل رقم  

 

  

تقاس قوة المؤسسة بوضعیتها المالیة،    

مدى إمكانیاتها على خلق عوائد مالیة تساعدها في تطویر نشاطها وتوسیعه 

إالبقاء واالستمرار ب

قدرته على تحقیق مردودیة مناسبة تس

نقوم بتحلیل وضعیته المالیة باالعتماد على أهم النسب والمؤشرات المالیة المستمدة من القوائم المالیة لذلك 

المصادق علیها، إضافة إلى استخدام المعلومات والبیانات المحاسبیة والمالیة المتاحة خالل فترة الدراسة 

)2013/2012/2011
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  2010/2013لالقوائم المالیة لمجمع صیداعرض : المطلب األول

      2010/2013عرض قائمة المركز المالي : الفرع األول

من خالل هذا الفرع بعرض ودراسة قائمة المركز المالي للمجمع بالتطرق لكل من جانبي األصول نقوم      

  .وهذا لحاجة الدراسة والخصوم
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  2010/2013لسنواتجانب األصول  ،الماليقائمة المركز : )16- 4(جدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  البیانات

  أصول غیر جاریة

  ق االقتناء فر

  تثبیتات معنویة

  تثبیتات عینیة

  أراضي

  مباني

  تثبیتات عینیة أخرى

  تثبیتات في شكل امتیاز

  تثبیتات جاري إنجازها

  تثبیتات مالیة

  سندات موضوعة موضع المعادلة

ودیون دائنة مساهمات أخرى 

  مرتبطة بها

  مساهمات أخرى مثبتة

  قروض وأصول مالیة غیر جاریة

  ضرائب مؤجلة على األصول

  

  ــــــ

31977115,65  

  

7208256149,96  

2676119452,41  

2583834695,59  

  ــــــ

413652826,73  

  ــــــ

  ــــــ

76120418,22  

104583,33  

35036204,18  

187722185,64  

  

  ــــــ

28549179,29  

  

4574051920,08  

2207555194,66  

3154758633,07  

  ــــــ

629850609,89  

  ـــــــ

  ــــــ

355434398,22  

  

22578706,97  

188252038,52  

  

  ــــــ

20550643,13  

  

4583697150,84  

2218566774,15  

2841007825,61  

10680512,00  

1203233977,48  

  ــــــ

  ــــــ

159137625,18  

  ـــــــ

30169720,32  

387701216,20  

  

58268550,00  

13511340,46  

  

4525340,46  

1909285170,47  

2003175109,49  

10346779,38  

470133457,73  

  ــــــ

1776264616,78  

75281129,79  

  

109092099,30  

357881232,62  

مجموع األصول غیر 

  الجاریة

13212823631,71  11161030680,69  11454745444,93  11308739239,87  

  جاریةأصول 

  مخزون 

  دیون دائنة واستخدامات مماثلة

  الزبائن

  مدینون آخرون

  الضرائب

  أصول جاریة أخرى

  نقدیات وما شابهها 

توظیفات وأصول مالیة جاریة 

  أخرى 

  الخزینة

  

6660644545,36  

  ـــــ

  

4412510499,62  

290044345,24  

234772686,32  

170718068,32  

  ــــــ

18559989,19  

3251114197,22  

  

6250258341,88  

  ــــــ

  

3858127846,70  

54920016,67  

115389530,12  

  ــــــ

  ــــــ

18636212,26  

5819608239,40  

  

6175385227.05 

  ــــــ

 

4694957948.14 

353436040.24 

170458536.03 

  ــــــ

  ــــــ

18642816,89  

7153519481,26  

  

5534355055,31  

  ـــــــ

  

3830960856,37  

1865186534,90  

115898709,75  

12500000,00  

  ــــــ

2018559989,19  

5413372987,30     

  18790834132,82  18566400049,62  16116940187,04  15038364330,97  مجموع األصول الجاریة

  30099573372,69  30021145494,54  27277970867,73  28251187962,68  مجموع األصول

 باالعتماد على التقاریر المالیة للمجمع الطالب الباحثمن إعداد  :المصدر
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  2010/2013لسنواتجانب الخصوم  ،قائمة المركز المالي):  17 - 4(جدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  البیانات

  

  رؤوس األموال 

  رأس مال الشركة

  اإلحتیاطات 

  فرق إعادة التقییم

  فارق المعادلة

  النتیجة الصافیة

  أموال خاصة أخرى

  )الفروع(األقلیة حصة ذوي 

  

2500000000,00 

7245587393.87 

375839601.41 

 ـــــــ

1102191923.00 

-163180692.73 

725087222.50  

 

2500000000,00  

7452913713,45  

900905964,74  

  ـــــــ

2060480315,80  

116850810,38  

764331738,25  

  

2500000000,00  

8767303972,03  

645898091,73  

  

1965160951,44  

28874721,33  

839268275,80  

  

2500000000,00  

9421690281,30  

435055761,63  

556004893,04  

2658147326,76  

319161089,57  

858376750,19 

  16748436102,49  14746506012,32  13795482542,61  11785525448.05  مجموع رؤوس األموال 

  خصوم غیر جاریة

  قروض ودیون مالیة

  )مؤجلة(ضرائب 

  دیون أخرى غیر جاریة 

  نواتج مقیدة سلفا

  

1622608040,67  

219000183,14  

  ـــــــ

6778896457,66  

  

1595341088,53  

264218542,42  

  ــــــــ

3882241343,10  

  

1851741010,35  

359962619,95  

  

4129700666,41  

  

2911046961,36  

252388287,15  

493645268,24  

1351120085,82  

مجموع الخصوم غیر 

  الجاریة

8620504681,47  5741800974,06  6341404296,71  5008200602,57  

  خصوم جاریة

  الموردون والحسابات الملحقة

  ضرائب

  دیون مدینة أخرى

  خزینة الخصوم

  

3456110747,86  

298511166,93  

3005203307,15  

1085332611,22  

  

3168135431,44  

473910601,06  

2943656219,19  

1154985099,37  

  

3250392942,41  

551586033,66  

3662731669,89  

1468524539,53  

  

1227878706,58  

564464142,35  

5818577282,18  

732016536,52  

  8342936667,63  8933235185,49  7740687351,05  7845157833,16  مجموع الخصوم الجاریة

  30099573372,69  30021145494,54  27277970867,73  28251187962,68  مجموع الخصوم

 باالعتماد على التقاریر المالیة للمجمع الطالب الباحثمن إعداد  :المصدر

  

  2010/2013)قائمة الدخل ( دراسة جدول حسابات النتائج  :الفرع الثاني

الدورة المالیة، فمن خالله یمكن معرفة كیفیة سیر نشاط أي مؤسسة في  وأعباءیتم بموجبه تحدید إیرادات    

  :للمجمع لنفس السنواتائج الدورة المالیة المعنیة، وفیما یلي جدول حسابات النت
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  2010/2013 ، لسنواتجدول حسابات النتائج): 18- 4(جدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  البیانات

  رقم األعمال

  تغیر المخزونات الجاریة 

  اإلنتاج المثبت

  إعانات االستغالل

12510199865,69  

938730875,65-  

  ــــ

  ـــ

13504270700,95  

814751265,22-  

  ـــ

  ـــ

13895054472,57  

229626444,54  

379032,26  

  ـــ

11461847581,90  

782030567,10  

  ـــ

  ـــ

  12243878149,00  14125059949,36  12689519435,74  11517468990,04  إنتاج السنة المالیة

  المشتریات المستهلكة

 واإلستهالكاتالخدمات الخارجیة 

  األخرى

4972752469,23-  

914365387,55-  

4699658292,69-  

905122461,07-  

5246886845,95-  

914334046,84  

3556475260,95-  

740255739,42-  

  -4296731000,37  -6161220892,79  -5604780753,76  -5887117856,78  إستهالك السنة المالیة

  7947147148,63  7963839056,57  7084738681,98  5684351133,26  قیمة االستغالل المضافة

  أعباء العاملین

الضرائب والرسوم والمدفوعات 

  المشابهة

3439806440,86-  

308873342,92-  

3342926582,67-  

282932101,17-  

3809104894,13-  

228139765,88-  

3848442866,21-  

211018083,50-  

  3887686198,92  3926594396,57  3458879998,13  1935671349,48  الفائض اإلجمالي عن االستغالل

  المنتجات العملیاتیة األخرى

  األعباء العملیاتیة األخرى

  مخصصات االهتالكات واألرصدة

  واألرصدة إستئناف عن خسائر القیمة

586740850,00  

327275482,25-  

1962879560,27-  

1417710036,21  

250864778,47  

327946833,72-  

1488030462,38-  

730292504,92  

372976278,55  

207496681,94-  

2144929104,62-  

575024462,41  

123256224,16  

135200827,62-  

1431299339,58-  

501957026,14  

  2946399282,02  2522169350,96  2624059985,42  1649967193,17  النتیجة العملیاتیة

  المنتجات المالیة

  األعباء المالیة

131245824,40  

261601048,77-  

102440036,94  

201298040,78-  

100796850,14  

225135653,69-  

73629153,44  

221326017,88-  

  -147696864,44  124338803,55  - 98857903,84  -130355224,37  النتیجة المالیة 

  2798702417,58  2397830547,41  2525202081,58  1519611968,80  العادیة قبل الضریبةالنتیجة 

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج 

  العادیة

  الضرائب المؤجلة حول النتائج العادیة

  مجموع منتجات األنشطة العادیة

  مجموع أعباء األنشطة العادیة

410899297,47-  

  

  ـــــ

13707165700,65  

12598453029,32 -  

431623267,03-  

  

3128993,10  

13776767416,26  

11679016474,41 -  

489506617,86-  

  

105369639,88  

15264646326,18  

13267975918,89  

500440495,49-  

  

4662574,50-  

12942720552,74  

10649121205,15  

  2293599347,59  1996670407,30  2097750941,85  1108712671,33  النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة

) المنتجات(العناصر غیر العادیة 

  )یطلب بیانها(

) األعباء(العناصر غیر العادیة 

  ) یطلب بیانها(

  ـــ

  

  ـــ

  ـــ

  

90,06-  

  ـــ

  

3985277,20-  

  

  ـــ

  

21476,75 -  

  - 21476,75  -3985277,20  -90,06  ـــ  النتیجة غیر العادیة

  2293577870,84  1992685130,10  2097750851,79  1108712671,33  نتیجة السنة المالیة

  70792332,18  27524178,66  37270535,99  -6520748,33  حصة ذوي األقلیة

  293777123,74  1965160951,44  2060480315,80  1102191923,00  النتیجة الصافیة للسنة المالیة

 التقاریر المالیة للمجمعباالعتماد على  الطالب الباحثمن إعداد  :المصدر
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  استخدامات القوائم المالیة لمجمع صیدال: المطلب الثاني

سنركز ، أما نحن الطالبة للقوائم المالیة األطرافللقوائم المالیة عدة استخدامات كل حسب موقعه من        

 :من خالل ،لموارد المؤسسة األمثلل المالي لغرض التسییر واالستخدام یحلتالبفرض على استخداماتها 

 .الخ...النسب المالیة، رؤوس األموال العاملة، نسب السیولة

   

  تحلیل القوائم المالیة باستخدام النسب المالیة: الفرع األول

تبعا لمبدأ زمة على قوائم المركز المالي الال بالتحویالت ومنق مجمعللحصول على القوائم المالیة المختصرة لل

 ااعتماداصر الخصوم حسب درجة االستحقاق، األصول حسب درجة السیولة، كذا ترتیب عنترتیب عناصر 

  :المالي المختصرة التالیة ركزالم قائمة المجمع یمكن وضع تقاریر على المعلومات المستمدة من

   2010/2013، أصول المالي ركزالم قائمة :)19-4(جدول رقم 

  

  دینار جزائري : وحدة القیاس                                                  

  2013  2012  2011  2010  البیانات

          األصول الثابتة

  11308739239,87  11454745444.93  11161030680.69  13212823631.71  مجموع األصول الثابتة

  األصول المتداولة

  قیم االستغالل

  قیم قابلة للتحقیق

  قیم جاهزة

  

6660644545,36  

510804599,2  

3269674186,4  

  

6250258341,88  

4028437393,49  

5838244451,7  

  

6175385227,05  

5218852524,41  

7172162298,1  

  

5534355055,31  

5813296101,02  

7431932976,49  

  18790834132,82  18566400049,62  16116940187,04  15038364330,97  مجموع األصول المتداولة

  30099573372,69  3021145494,54  27277970867,73  28251187962,68  مجموع األصول

 باالعتماد على التقاریر المالیة للمجمع الطالب الباحثمن إعداد  :المصدر

  

  

  

 

   2010/2013، خصوم المالي ركزالمقائمة ): 20 -4(جدول رقم 
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  دینار جزائري: وحدة القیاس                                  

  2013  2012  2011  2010  البیانات

  األموال الخاصة

  دیون طویلة ومتوسطة األجل

11785525448,05  

8620504681,47  

13795482542,61  

5741800974,06    

14746506012,32  

6341404296,71  

16748436102,49  

5008200602,57    

  21756636704,9  21087910309  19537283516,6  20406030129,4  مجموع األموال الدائمة

  8342936667,63  8933235185,49  7740687351,05  7845157833,16  دیون قصیرة األجل

  30099573372,69  30021145494,54  27277970867,73  28251187962,68  مجموع الخصوم

  .عباالعتماد على التقاریر المالیة للمجم الطالب الباحثمن إعداد : المصدر

 تعرض أهم نسب الهیكلة المالیة للمجمعسن :نسبة هیكلة الخصوم 

  2010/2013مجمع لبعض نسب الهیكلة المالیة ل): 21-4(جدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  العالقة  البیان

  0,56  0,50  0,51  0,42  خصوممجموع ال /األموال الخاصة  نسبة االستقاللیة المالیة

   نسبة قابلیة التسدید

  المالءة العامة

  0,44  0,51  0,50  0,58  مجموع األصول /الدیون مجموع

  0,80  1,04  0,98  1,40  األموال الخاصة /مجموع الدیون   نسبة المدیونیة العامة

نسبة المدیونیة قصیرة 

  األجل إلى األموال الخاصة

األموال  /دیون قصیرة األجل

  الخاصة

0,67  0,57  0,60  0,50  

  باالعتماد على التقاریر المالیة للمجمع الطالب الباحثمن إعداد : المصدر

 %42من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة االستقاللیة المالیة للمجمع خالل فترة الدراسة تتراوح ما بین 

  .ما یدل أن مجمع صیدال لیس بحاجة إلى مصادر خارجیة لتمویل استثماراته ،%56و

فكلما كانت هذه  مما یزید من ثقتهم، نلدائنیلالمجمع  اي یمنحهتال اتنسبة قابلیة السداد تعبر عن الضمان

نالحظ أن مجمع صیدال له نسبة قابلیة السداد قریبة مع، المج نتائج النسبة صغیرة زاد ارتیاح الدائنین اتجاه

سة، مما یعني أن دائني المجمع في أریحیة و در مفترة الالطوال  %50جدا من النسبة المعیاریة والتي تمثل 

  .یونهماتجاه د
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 1,40نسبة المدیونیة العامة تعتبر عن مقارنة بین الدیون واألموال الخاصة وقد تراوحت هذه النسبة ما بین 

خالل  ،)ارتفاع طفیف(إلى االرتفاع  ودعلت ،2011خالل سنة  0,98ثم انخفضت إلى  ،2010خالل سنة 

  .0,80الي انحدرت إلى أدنى مستوى بحو  2013، أما سنة 1,04لتصل إلى  2012سنة 

  .فیما یخص األموال الخاصة فقد عرفت تزایدا ملحوظا طوال فترة الدراسة

تستعمل هذه النسبة للتفصیل أكثر في المدیونیة العامة األجل إلى األموال الخاصة و نسبة المدیونیة قصیرة 

لذلك یمكن  ،وهي نسب منخفضة 0,60إلى  0,50في حالة مجمع صیدال نجدها تتراوح ما بین  ،للمجمع

القول أن الدیون قصیرة األجل هي السبب النخفاضها مقارنة باألموال الخاصة وهذا ما یجعل المجمع یعرف 

  .  أریحیة مالیة بسبب قلة الدیون قصیرة األجل

 نسب السیولة:  

السیولة  نسبة السیولة العامة، نسبة السیولة المختصرة، نسبة :الجدول التالي ثالثة أنواع لنسب السیولةیوضح 

  .الفوریة

  2010/2013لمجمع اسیولة نسب : )22-4(جدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  العالقة  البیان

نسبة السیولة 

  العامة

  2,25  2,07  2,08  1,91  الدیون قصیرة األجل/األصول المتداولة

نسبة السیولة 

  المختصرة

الدیون ) /المخزونات-األصول المتداولة(

  قصیرة األجل

1,07  1,27  1,38  1,58  

نسبة السیولة 

  الفوریة

  0,89  0,80  0,75  0,42  الدیون قصیرة األجل/القیم الجاهزة

  باالعتماد على التقاریر المالیة للمجمع الطالب الباحثمن إعداد : المصدر

ي أ ،أن نسبة السیولة العامة خالل فترة الدراسة كانت أكبر من الواحدنالحظ أعاله  المدون من خالل الجدول

یعني أن األصول  هذا، متتالیة) 2.25 -  2.08 -  2.07 -  1,91( حیث تراوحت ما بینتفوق المؤشر 

  .األموال الدائمة مع وجود فائض  تغطيالمتداولة 
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 على التوالي، 1,58 -  1.38 -  1.27 -  1,07أما فیما یتعلق بنسبة السیولة المختصرة فهي تتراوح ما بین 

، هذا االرتفاع ناتج عن الزیادة في 0,5 إلى 0,3عیاریة التي تتراوح بین ة مقارنة بالنسب المالیوهي ع

  .األصول المتداولة وانخفاض الدیون

تسدید االلتزامات قصیرة األجل للمجمع فوجدناها مرتفعة في لسیولة امعرفة جاهزیة لنسبة السیولة الفوریة 

هذا یدل  ،%30 -  %20مقارنة بالنسب المعیاریة التي تتراوح ما بین  %89 -  %40حیث تراوحت بین 

في تواریخ االستحقاق المتفق علیها دون تسدید االلتزامات قصیرة األجل  یمكنه أنعلى أن مجمع صیدال 

خالل الفترات ) غیر مستغلة(وجود سیولة عاطلة ، وهذا ما یعني أن )عجز مالي(وجود أي مشاكل مالیة 

  .لمدروسةالمالیة ا

 نسب هیكلة األصول:  

  2010/2013 لمجمعاأصول نسب هیكلة ): 23-4(جدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  العالقة  البیان

نسبة األصول 

  الثابتة

مجموع /األصول الثابتة

  األصول

0,46  0,40  0,38  0,37  

نسبة األصول 

  المتداولة

مجموع /األصول المتداولة

  األصول

0,53  0,59  0,61  0,62  

  باالعتماد على التقاریر المالیة للمجمع الطالب الباحثمن إعداد : المصدر

خالل فترة  الصول إجمالي إلى ه الثابتةأصولخفض في من خالل الجدول أعاله نالحظ أن مجمع صیدال 

 -  0.38 -  0.40: على التوالي في السنوات الموالیة االنخفاضبقیت في و  0.46الدراسة، حیث كانت 

ما بین  ارتفاعا السنوات عرفت نفس ألصول المتداولة خالللالنسبة ب بینما من مجموع األصول، 0,37

0,53 - 0,59  - 0.61 – 0.62  

 نسب المردودیة :  

تعبر هذه النسب على قدرة المجمع على االستخدام األمثل لموارده المتاحة بفعالیة وكفاءة للحصول على    

  :أعلى عائد، وسنذكر أهم هذه النسب في الجداول التالیة
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  : المردودیة االقتصادیة - 4- 1

  2010/2013للمجمعنسب المردودیة االقتصادیة ): 24-4(جدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  البیان

 )EBIT ( النتیجة قبل

(A)الضریبة والفوائد
(*)

  

1519611968,80  2525202081,58  2397830547,41  2798702417,58  

  28251187962,68  27277970867,73  30021145494,54  30099573372,69  (B)مجموع األصول 

القتصادیة ا المردودیة

(A/B) 

0,054  0,093  0,078  0,093  

(*):
  المالحق المتعلقة بالحسابات المفصلة للمجموعة السادسة نفترض ان الفوائد على الدیون معدومةنظرا لغیاب 

  .باالعتماد على التقاریر المالیة للمجمع الباحثمن إعداد : المصدر

یمكن من خاللها تقدیر كفاءة المشروع  ،تبین لنا هذه النسبة مدى الكفاءة في استخدام الموارد لجلب األرباح

 نالحظ من خالل الجدول أنحیث اتخاذ القرارات المناسبة، من لمستثمر ااالقتصادي للمجمع الذي یمكن 

  0,088لتبلغ  2013 لتعود إلى االرتفاع سنة  2012وجود انخفاض في سنة رغم مالئمة وجیدة  النسب

 المردودیة التجاریة والمالیة: 

  2010/2013  للمجمع المردودیة التجاریة والمالیة): 25-4(جدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  البیان

  1102191923,00  2060480315,80  1965160951,44  2658147326,76 (A)النتیجة الصافیة 

  12510199865,69  13504270700,95  13895054472,57  11461847581,90  (B)رقم األعمال خارج الضریبة

  11785525448,05  13795482542,61  14746506012,32  16748436102,49  (C)األموال الخاصة 

  0,088  0,152  0,141  0,231 (A/B)= المردودیة التجاریة 

  0,093  0,149  0,133  0,158 (A/C)المردودیة المالیة 

  .باالعتماد على التقاریر المالیة للمجمع الباحثمن إعداد : المصدر

من سنة إلى أخرى خالل  مستمرأن المردودیة التجاریة في ارتفاع  ،لقیم المحسوبةا جدولنالحظ من خالل 

  .تراجعت قلیال 2012ماعدا سنة  هذا راجع إلى التغیر المستمر في النتیجة الصافیة، فترة الدراسة

التغیر في  نتیجة ،ل الخاصةراجع الرتفاع األموا موجبمستمر  تغیرالمردودیة المالیة جیدة وفي  نجد مانیب

  .النتیجة الصافیة من سنة إلى أخرى
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  :القدرة على التمویل الذاتي

   2010/2013 للمجمعالقدرة على التمویل الذاتي ): 26-4(جدول رقم 

  2014  2013  2012  2011  البیان

  1102191923,00  2060480315,80  1965160951,44  2658147326,76  (A)النتیجة الصافیة

 مخصصات اإلهتالك

(B) 

1962879560,27  1488030462,38  2144929104,62  1431299339,58  

القدرة على التمویل 

  (A+B)الذاتي 

071483.27 3065  3548510778,18  4110090056,06  4089446666,34  

  باالعتماد على التقاریر المالیة للمجمع الطالب الباحثمن إعداد : المصدر

قیما  نا، حیث أخذالسنتین المذكورتینخالل غیر ممكنة من الجدول نالحظ أن القدرة على التمویل الذاتي 

بالتالي ، یاذات نفسه یدل على أن المجمع غیر قادر على تمویلما  ،2012 – 2010سالبة خالل سنتي 

  .الخارجیة التمویل یتوجب علیه اللجوء إلى مصادر

وهذا راجع إلى الزیادة في قیمة النتیجة  ،فقد عرف المجمع قیما موجبة 2013 -  2011أما خالل سنتي 

تمویل ذاته دون  إلى خالل الفترتین المذكورتین باستطاعته االتجاهالصافیة، هذه النتیجة تدل على أن المجمع 

   اللجوء إلى المصادر الخارجیة

  التوازنات المالیةتحلیل القوائم المالیة باستخدام مؤشرات : المطلب الثالث

  : لمؤسسة صیدال على أهم مؤشرات التوازن المالي ةالمالی اتنعتمد في تحلیلنا للتوازنس

 (FR)رأس المال العامل  - 

  (BFR)احتیاج رأس المال العامل   - 

  (TN)رصید الخزینة  - 

، ةالعامل الو ماألس ؤو ذه الفترة نحاول التطرق ألنواع ر في ه: (FRNG)رأس المال العامل : الفرع األول

   :وهم

  مرأس المال الدائ - 

 تطور رأس المال العامل الدائم في الجدول التاليقدیم یمكن تحیث : رأس المال العامل الدائم:  

   2010/2013 رأس المال العامل الدائم ): 27-4(جدول رقم
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  2013  2012  2011  2010  البیان

  A  20406030129,4  19537283516,6  21087910309  21756636704,9 األموال الدائمة

   األصول الثابتة

B  

13212823631,71  11161030680,69  11454745444,93  11308739239,87  

رأس المال العامل 

 (A-B)الدائم 

7193206497,7  8376252836  9633164864,1  10447897465,1  

   باالعتماد على التقاریر المالیة للمجمع الطالب الباحثمن إعداد : المصدر

یوضح قیمة السیولة في المدى القصیر ویعبر عن ضمان قدرة المؤسسة على الوفاء بدیونها في تاریخ 

  .استحقاقها، فهو یعطي الصورة الدقیقة عن المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها أو عجزها في ذلك

العامل الدائم كان موجبا طوال فترة الدراسة، ما یدل على أن من خالل الجدول أعاله نالحظ أن رأس المال 

مع وجود هامش  ،التي یمتلكها عن طریق األموال الدائمة لدیه ،مجمع صیدال یغطي جمیع األصول الثابتة

 أمان یتسم بالزیادة من سنة ألخرى وهذا راجع إلى الزیادة في األموال الدائمة وبالتحدید األموال الخاصة

  .المنشورةة المركز المالي المعروضة و قائم حسب

عموما یمكن للمجمع أن یعرف وضعیة مالیة یكون فیها رأس المال سالب خاصة في حالة ما إذا كانت درجة 

  .أسرع من درجة إستحقاقیة دیونه قصیرة األجل ،تحول األصول المتداولة

  إحتیاج رأس المال العامل(BFR) : بـالعاملیتم حساب احتیاج رأس المال ،:  

BFR) = التسبیقات البنكیة –دیون قصیرة األجل ( – )للتحقققیم قابلة + قیم االستغالل(  

  )خزینة الخصوم –الخصوم الجاریة ( – )خزینة األصول –الجاریة  األصول= ( BFRأو 

  :حیث أن

  االحتیاجات الدوریة لالستغالل= قیم قابلة للتحقق +قیم االستغالل 

  الموارد الدوریة= التسبیقات البنكیة  –دیون قصیرة األجل 

  :وبالتالي فإن

  الموارد الدوریة –االحتیاجات الدوریة =  ) BFR(احتیاج رأس المال العامل 

قیمة  ،نحدد أنالمتتالیة نستطیع  األربعةباالعتماد على المعطیات المقدمة من قوائم المركز المالي للسنوات 

  المتعاقبة اتاالحتیاج في رأس المال العامل للفتر 
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  2010/2013احتیاج رأس المال العامل ): 28-4(جدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  البیان

  11768690145  10278695735  11394237751  11347651156 (A)احتیاجات الدورة 

  6759825221,9  6585702251,7  7464710645,9  7610920131,1  (B)   موارد الدورة 

احتیاج رأس المال العامل 

(A-B) 

5008864923,1  3692993483,3  3929527105,1  3736731024,9  

  .باالعتماد على التقاریر المالیة للمجمع الباحثمن إعداد : المصدر

یمثل الفرق بین احتیاجات الدورة و موارد الدورة هذا الفرق یوضح ما إذا كانت المؤسسة بحاجة إلى مصادر  

  ). هامش أمان مالي( التمویل 

سبة االحتیاج ن أنالمجمع تغطیة احتیاجات دورات االستغالل بواسطة الموارد المتاحة، لكن نالحظ ع استطا

هو لذلك ،  2013بعدها تناقصت خالل  2012 سبة اقل خالللترتفع بن ،2011-  2010تناقصت مابین 

  ).دیون قصیرة األجل ( بحاجة إلى مصادر وموارد مالیة أخرى لتغطیة احتیاجاته قصیرة األجل مثل 

 تتم عملیة حساب مؤشر الخزینة باستخدام إحدى العالقتین التالیتین :الخزینة:  

  احتیاج رأس المال العامل – الدائمرأس المال العامل = الخزینة 

  خزینة الخصوم –خزینة األصول= الخزینة 

  الصافیةرصید الخزینة ): 29-4(جدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  البیان

  7193206497,7  8376252836  9633164864,1  10447897465,1 (A)  الدائمرأس المال العامل 

 احتیاج رأس المال العامل  

(B)  

5008864923,1  3692993483,3  3929527105,1  3736731024,9  

  2184341574,6  4683259352,7  5703637759  6711166440,2  (A-B)  الخزینة  

  28-27:الجدولین رقم باالعتماد على  الباحثمن إعداد : المصدر
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یدل مما  2011،2013،2012، 2010: المتتالیة األربعةب خالل السنوات موجرصید الخزینة للمجمع  إذا

ما یدل على أن رأس المال العامل قادر  ، قادر على تمویل احتیاجات الدورة  ،على أن رأس المال العامل

على تمویل احتیاجات الدورة، هناك فائض یضم إلى الخزینة، إال أن عملیة تجمید األموال لیست في صالح 

 .األجل أو إعادة  استثمارها لذا یجب على المسییرین استغالل هذا الفائض لتسدید دیونه قصیرة ،المجمع

  مساهمة مراجعة القوائم المالیة في مجمع صیدالمدى : المطلب الرابع

تبرز أهمیتها من خالل ، تعتبر المراجعة أداة مهمة كغیرها من األدوات األخرى في مجمع صیدال      

القرارات بأقل مخاطر محتملة، ذلك مساعدة المحللین المالیین والمسیرین ومتخذي القرارات على اتخاذ أحسن 

تعود على المجمع لالتي تحتویها القوائم المالیة المراجعة،  ،من خالل إضفاء الموثوقیة والمصداقیة للمعلومات

  یةاالستمرار في ترسیم لسیر نحو تحقیق األهداف ل ،تكالیف وأدنىبأعظم ربح 

 رؤوس األموال العاملة للمجمع  

تمول األصول الثابتة التي تبقى في الوحدة لمدة ) التي تستحق في مدة تتجاوز السنة(إن األموال الدائمة      

التي تستحق في ) دیون قصیرة األجل(، بینما الموارد المالیة قصیرة األجل )أعلى المیزانیة(أكثر من السنة 

  .مدة أقل من السنة فتمول األصول المتداولة التي تبقى في المجمع لمدة أقل من السنة

ویمكن ، نه في تاریخ استحقاقها دون صعوبةن تحقق هذا التوازن یفترض أن المجمع یمكنه تسدید دیو إ

  :تلخیص أهم رؤوس األموال العاملة فیما یلي

 مجمع صیدالل النسب المالیة  

ي عالقة بین مقدارین قابلین ، فأدائه الماليمستوى نسب مختلفة من أجل معرفة  صیدالیستخدم مجمع      

، یشترط في ...)المیزانیة المالیة، جدول حسابات النتائج(للمقارنة، تستمد هذه المقادیر من مختلف الوثائق 

سب إال أنها لیست كلها ذات النسبة أن تكون ذات داللة باعتبار أنه یمكن تشكیل مجموعة كبیرة من الن

  .أهمیة
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   أهم النسب المالیة): 30-4(جدول رقم   

  2013  2012  2011  2010  العالقة  النسب

  1,92  1,84  1,75  1,54  أصول ثابتة  / أموال دائمة   نسبة التمویل الدائم

  1,48  1,28  1,23  0,89  أصول ثابتة / أموال خاصة   نسبة التمویل الخاص

نسبة القدرة على الوفاء 

  بالدیون

مجموع / المیزانیة  مجموع

  الدیون

1,71  2,02  1,96  2,25  

دیون / قیم جاهزة+ محققة  قیم  نسبة الخزینة العامة

  قصیرة األجل

0,50  0,73  0,81  0,99  

  0,89  0,80  0,75  0,41  دیون قصیرة األجل/ قیم جاهزة   نسبة الخزینة الفوریة

  على التقاریر المالیة للمجمع باالعتماد الطالب الباحثمن إعداد : المصدر

االحتیاجات التسییریة عن طریق استخدام أهم النسب المالیة ومؤشرات التوازن المالي  إن خطوة تلبیة

  :من خالل ،القوائم المالیة لها دور مهم في معرفة وتقییم األداء المالي واتخاذ قرارات لمجمع صیدال بإستخدام

  تساعد إدارة المجمع في وضع أهدافها وبالتالي إعداد الخطط السنویة - 

  لمجمع من اكتشاف االنحرافات السلبیة لمعالجة أسبابها واالیجابیة لتدعیمهاتمكن إدارة ا - 

  إكتشاف الفرص اإلستثماریة المتاحة المناسبة بأقل درجة من المخاطرة - 

تعتبر عملیة المراجعة بنوعیها أداة فعالة للحكم على مصداقیة المعلومات المالیة لالعتماد علیها في  - 

  التسییر واتخاذ القرارات

  یص الوضعیة المالیة الحقیقیة للمجمعتشخ - 

  الحكم على مدى صحة السیاسة المالیة المنتهجة لدى المجمع - 

  قیاس مردودیة العملیات المحققة من طرف المجمع - 

  وضع المعلومات والبیانات المتوصل إلیها كأسس ومؤشرات للتقدیرات المستقبلیة - 

  المؤسسات المنافسة مقارنة الوضعیات المالیة  للمجمع ما بین السنوات و مع - 
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 بمراقبة تسییر داخل المجمع الداخلیة إجراءات المراجعةلربط  نموذج مقترح :لثث الثاحبملا

المراجعة الداخلیة بمجمع صیدال لمدیریة المراجعة والتركیب والتحلیل بالمدیریة العامة للمجمع ألجل  تعهد    

توحید الخطوات بین مدیریات المراجعة للفروع، ولتسهیل عملیة إعداد تقریر شامل للمجمع بشكل سلیم، حیث 

  :تمر عملیة المراجعة بالمجمع عبر عدة خطوات سنتناولها في اآلتي

 الداخلیة في مجمع صیدال المراجعة خطةإعداد  :لب األولالمط

رنامج ومناقشته مع الرئیس المدیر العام للمصادقة علیه، بعد المصادقة على برنامج المراجعة یتم إعداد الب   

ت الداخلیة من قبل الرئیس المدیر العام للمجمع، یوزع البرنامج على أقسام المراجعة الداخلیة للفروع والمدیریا

  .للتنفیذ

  مدیریة المحافظ واالستراتیجیات المالیة: الفرع األول

یعتمد مجمع صیدال على انتهاج مبدأ إنشاء المحافظ المتنوعة من حیث تكوین المحفظة انطالقا من        

تنوع األسهم والسندات في خطوة إستراتیجیة بعیدة المدى تهدف الى تنوع مصادر األرباح وتعظیمها، غیر أن 

المخاطر المحیطة بهذا النوع من مصادر تعظیم الربح قد تجعل من المحفظة مصدر للخسارة عوض الربح، 

  .لذلك توجب على المجمع اخذ احتیاطاته كنوع من أنواع السالمة بتنویع مكونات المحفظة في حد ذاتها

  

مام عدید التكهنات الرامیة حقیقة اعتماد المجمع على مثل هذا النوع من مصادر التمویل أیضا یفتح الباب أ

شراء "الى صحة القوائم المالیة المعلنة ذلك في شق المساهم أو الشركة نفسها بحسب موقعها من العملیة 

  ".أسهم، أو إصدار أسهم

لذلك یسعى المراجع الداخلي في عملیة دوریة تكاد تكون متصلة تكرس مبدأ الشفافیة في إعداد        

ة إعداد القوائم المالیة وحتى الموازنات التقدیریة في نوع من أنواع الحصانة من المعلومة المالیة، وصح

  .االنحرافات المخلة بالعملیة التسییریة للمجمع

 التحقیق في عدد األسهم: 
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قد تعمد الشركة الى إصدار أسهم في أسواق مالیة دولیة أو حتى محلیة، في خطوة لرفع       

رأسمالها كمصدر من مصادر التمویل الخارجي كبدیل عن القروض، لكن فتح رأس مال الشركة 

  :یخضع لشروط تنظیمیة وأخرى تسییریة تحكم العملیة من حیث

  عدد األسهم المصدرة،- 

  قیمة السهم االسمیة، - 

  ".ممتاز، عادي" نوع السهم المصدر - 

 "یأتي دور المراجع الداخلي في جمع جمیع الوثائق الثبوتیة المصدرة عن المجمع وٕاعادة عدها انطالقا من

  .عملیة جمع المبالغ الحاملة لألسهم

  .ناهیك عن عملیة تتبع للجهات الحاملة لألسهم والتحقق من وقوع تداول األسهم

 كل سهم التحقیق في توزیع حصص: 

بطبیعة الحال فان كل األرقام تعبر عن وضعیة المجمع المالیة، فهي حالة تحقیق ارباح البد وان 

تحدد حصة كل سهم من هذه األرباح، یبقى أمر توزیعها من عدمه قرار راجع لرأي الجمعیة العامة 

رقام متضمنة لهذه األرباح المنعقدة، غیر أن إعداد المیزانیة التقدیریة للسنة المالیة یكون مبني على أ

وحتى تعطي الصورة الشفافة و الصادقة لهذه " حركة رؤوس األموال " في جداول القوائم المالیة 

  .القائمة البد للمراجع أن یراقب التوزیع العادل لألرباح على المساهمین كل سهم ونسبة ربحیته

 مراجعة مبالغ األرباح الغیر موزعة: 

متصل یسعى المراجع في كل مرحلة من هذه العملیة الى التركیز على  في نفس السیاق وفي إطار

المبالغ الغیر موزعة في إطار تحقیق سیاسة المجمع لتوسیع نشاطه وزیادة استثماره كما تسطره 

  .االستراتیجیات المالیة للمجمع المحددة في مخططات التسییر للمجمع واألهداف المسطرة مسبقا

زعة في كثیر من األحیان عند تراكمه دون توزیعه قد یدل على سیاسة مالیة فحساب النتیجة الغیر مو 

غیر رشیدة بتجمید أرباح المجمع وعدم استغاللها في جهة أخرى تدر أرباح أخرى تعظم إجمالي 

  .الربح

 تحلیل إمكانیة جمع األسهم: 
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مع من السوق، إن إمكانیة عدم توزیع األرباح من سنة ألخرى قد تكرس فكرة جمع رأس مال المج

وهذا ما قد یؤثر سلبا على مردودیة المحافظ المالیة التي ینتهجها المجمع، ناهیك عن إستراتیجیة 

المجمع المالیة، فقد یحدث اختالل في احد عناصر لوحات القیادة أو حتى المخططات التسییریة 

  .ار األسهمیتیح الموارد المالیة في الفترات القادمة، جراء عدم تحري الجدیة في إصد

  .لذلك یعمل المراجع على تتبع سلسلة اإلجراءات المحددة الستدعاء األسهم والتأكد من احترامها

  مراجعة الموارد البشریة: الفرع الثاني

  :تكتسي مدیریة الموارد البشریة أهمیة كبرى لدى المجمع سواء كان األمر یتعلق ب

 سیاسة التوظیف: 

المدیریة استفسار حول سیاسة التوظیف المنتهجة وأسباب اختیار فالمراجع یطلب من القائمین على 

هذه السیاسة دون سواها، وال ینتهي األمر هنا فقط بل یتعدى ذلك حتى الى السؤال عن المناصب 

المفتوحة وعددها والمؤهالت المطلوبة ألجل التوظیف، في دراسة معمقة حول إمكانیة حدوث خرق 

  .لهذه اللوائح والتنظیمات

  اجعة سلم تحدید األجورمر: 

إن شبكة األجور المعروفة على مستوى المجمع كما في غیره من المجمعات الناشطة فى هذا 

المجال، غیر أن إمكانیة وقوع الخطأ تبقى واردة في أي لحظة، لذا یستدعي األمر من المراجع في 

  .م المدیریة بهذا السلمكل مرة الرجوع الى سلم األجور على مستوى المدیریة ومراجعة مدى التزا

 مراجعة صرف المنح والعالوات: 

كثیرة هي احتیاجات العمال على طرق صرف المنح والعالوات وكذا التعویضات، وكما هو الحال 

فال یمكن للمراجع أن یتخطى هذه الخطوة دون مراجعة لقوائم المستفیدین من المنح والعالوات خالل 

  .الفترات الزمنیة المعلن عنها

فحقیقة انتهاج الشفافیة ومبدأ األحقیة یمكن المجمع من الحفاظ على طمأنینة العامل وارتیاحه حول 

  .أحقیته وحفاظه على حقوقه

  مراجعة مدیریة التسویق والمعلومات الطبیة: الفرع الثالث

في خطوة ذكیة من القائمین على المجمع فقد اعتمد دمج وظیفة التسویق والمعلومات الطبیة في 

دیریة واحدة ألجل المحافظة على سیرورة ودیمومة المعلومات وكذا تحدیثها بصفة آنیة تلقائیة م
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للحفاظ على السوق ودراسة توسیعه بما یتناسب ومتطلبات سوق األدویة، وعلیه فالمراجع ملزم 

  :بالحفاظ على هذه المیزة من خالل

 مراجعة میزانیة التسویق ومصاریف المهمات: 

یر الرشید للموارد المالیة یضمن تعظیم األرباح من خالل قاعدة تحقیق اكبر ربح عند إن عملیة التسی

  .اقل تكلفة وال یفوت المراجع الداخلي أن یراقب میزانیة التسویق، وكذا مبالغ المهمات ومدى رشادتها

 مراجعة دفاتر الشروط مع الزبائن واالتفاقیات المبرمة: 

المباديء قد یعرض المجمع الى بعض الصعوبات في  أن عدم توفر المجمع على مجموعة من

استرجاع مستحقاته أو حتى تاریخ استرجاعها، ماقد یطرح فكرة عدم تناسب تواریخ االستحقاق مع 

  .تواریخ االلتزام

ناهیك عن إمكانیة وقوع المجمع في ضرورة تشكیل مؤونة للزبائن المشكوك فیهم من خالل عدم 

  .سویق وعدم توثیقهاالدراسة الجیدة لعملیة الت

 مراجعة ملفات األدویة منتهیة الصالحیة: 

وهو أمر في غایة األهمیة بالنسبة للمجمع وباقي المساهمین وكذا المتعاملین، مایكسب هذا البند 

األهمیة البالغة في ضرورة مراجعته والحفاظ على سیرورة هذه المهمة على طول السنة، كما ینجر 

  .ع وصورتهعنه تبعات قد تضر بالمجم

  مراجعة مدیریة التطویر الصناعي والشراكة: الفرع الرابع

 مراجعة میزانیة البحث والتطویر: 

یجب في كل سنة تخصیص میزانیة لجمیع األبحاث الطبیة والعالجیة في إطار تحقیق تطویر 

للمنتوج یواكب التطورات الحاصلة في المیدان، أین تجد في بعض الحاالت مبالغ مالیة ضخمة 

ترصد في المیزانیات التقدیریة دون أي مبرر، أین یقع الشك حول صحة هذه المصاریف وكیفیة 

  .معالجتها، كذلك على المراجع أن یتفطن لهذا األمر

 مراجعة تحقیق االلتزام بعقود الشراكة: 

  .ذلك من خالل دراسة مختلف العقود المبرمة واالتفاقیات الموقعة في سبیل تحقیق االهداف المسطرة
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  مراجعة مدیریة تامین النوعیة و األعمال الصیدالنیة: الفرع الخامس

 االلتزام بقواعد النظافة والتعقیم: 

یراجع المدقق اللوائح والتنظیمات التي تنص على هذه القواعد للحفاظ على سالمة العمال والزبائن 

االلتزام بهذه اللوائح في في نفس الوقت، فهنا البد من التحقق مدى صرامة المسییرین في تحقیق 

  .خطوة الختبار الضبط الداخلي

 تحقیق قواعد الحمایة واألمن الصناعي: 

كثیرة هي الحوادث و األخطار في هذا المیدان من مجاالت صناعة األدویة، لذلك نجد أن المجمع 

وعماله، لذلك یركز كثیرا على هذه النقطة في تحقیق المبتغى وتفادي اآلثار السلبیة على المجمع 

یقوم المراجعون بالتركیز والعودة على هذه النقطة بالذات في سبیل اكتشاف األخطاء والحد منها في 

  .خطوة للوصول الى تسییر ناجح وفعال

  "شرق، وسط، غرب"مراجعة الوحدات التجاریة الفرعیة: الفرع السادس

خارجي عن الفرع التابع للمجمع، یمارس فیها المراجع الداخلي للمجمع مهمته بصفته كمراجع     

حیث یعمد الى التشخیص الجید للوضعیة المالیة، بحسن استخدام الشك المهني في تحري أسلوب 

العینة لدى دراسة كل عنصر من عناصر القوائم المالیة للفروع، كما یعمل للوقوف على مدى االلتزام 

مات والتوصیات وكذا احترام لوحات القیادة في تحقیق االهداف العامة للمجمع من خالل التقید التعلی

  .ومخططات التسییر المركزیة للمجمع

  تنفیذ عملیة مراجعة القوائم المالیة لمجمع صیدال: المطلب الثاني

  :تنفیذ عملیة مراجعة مدیریة المحافظ واالستراتیجیات المالیة: الفرع األول

تم إعداده في المطلب األول، وعلیه یتم تنفیذها عبر عدة خطوات مجزئة الى مراحل بحسب ما 

   :فأولى الخطوات مایلي

  طلب محاضر الجمعیة العامة ومقترحات المدیریة: الخطوة األولى

 .مراجعة أسباب فتح رأس مال المجمع - 

 .مراجعة إستراتیجیة المدیریة في خطوة إصدار األسهم - 

 .مراجعة مقترحات المدیریة حول فكرة إصدار األسهم - 

 .القیم االسمیة لألسهم وكذا عددها واألساس المحدد لذلك مراجعة مقترحات - 
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مراجعة دراسة اختیار السوق المرسمة لعرض األسهم في التداول، وماهي نسب التداول المحتملة  - 

 .عند فتح وغلق السوق في فترة طرح األسهم

مال االطالع على قرارات الجمعیة العامة عقب االجتماع المنعقد والمخصص لقرار فتح رأس   - 

 .المجمع

  

  .مراجعة النتائج المالیة للمحافظ المتداولة في السوق المالیة: الخطوة الثانیة

یعتمد المراجع على المبالغ المالیة المبینة في القوائم المالیة في تحدید مدى ایجابیة النتائج 

ل المالیة المحققة عقب عملیة التداول وأسس توزیع األرباح من عدمه، وأسباب ذلك من خال

  .دراسة قرارات الجمعیة العامة المحددة لذلك

أین نالحظ في تقاریر محافظي الحسابات أنهم لم یشیروا لهذه النقطة خالل الفترة المدروسة على 

  :عكس ذلك نجد أن القوائم المالیة المعلنة تعطي قیم جد معتبرة لهذه النقطة بإشارة سلبیة

  .دج خسارة 130355224.37: ب 2010سنة 

  .دج خسارة 98857903.84: ب 2011سنة 

  .دج خسارة 124338803.55: ب 2012سنة 

  .دج خسارة 147696864.44: ب 2013سنة 

على ذلك فان المنحنى یتأرجح بین قیم الخسارة المحصلة نتاج السنة المالیة فماهي یاترى 

  .األسهم اإلستراتیجیة المالیة اتجاه إصدار هذه األسهم ؟ وأین یكمن الخلل في عدم ربحیة

یستخدم المراجع القوائم المالیة كأداة قیادة تبرز له نقاط القوة والضعف للمجمع في تسییر أمواله، 

كذا القرارات االستثماریة الصائبة اتجاه ذلك في تحدید استراتیجیات المجمع لقاء تحقیق األرباح، 

  :أین تجد أن المجمع حقق النتائج التالیة

  دج -63180692.73:تم تحویل من جدید مبلغ قدر ب 1102191923.01:ب 2010سنة 

  دج116850810.38:تم تحویل من جدید مبلغ قدر ب 2060480315.80:ب 2011سنة 

  دج28874721.33:تم تحویل من جدید مبلغ قدر ب 1965160951.44:ب 2012سنة 

  دج319161089.57:تم تحویل من جدید مبلغ قدر ب 2658147326.76:ب 2013سنة 
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  طلب دفتر إصدار األسهم: الثالثةالخطوة 

 .حساب عدد األسهم في دفتر اإلصدار - 

 .مراجعة القیمة االسمیة لكل سهم - 

 .مراجعة تواریخ إصدار األسهم - 

  .مراجعة ترقیم كل سهم وجمیع البیانات التعریفیة المدونة على الورقة المالیة - 

  تنفیذ مراجعة مدیریة الموارد البشریة: الفرع الثاني

  : مراجعة سیاسة التوظیف: األولىالخطوة 

  :من المالحظ بحسب ما تم نشره في القوائم المالیة أن مصاریف المستخدمین تحوز مبالغ هامة

  .دج3439806440.86: 2010لسنة 

  .دج3342926582.67: 2011لسنة 

  .دج 3809104894.13: 2012لسنة 

  .دج3848442866.21: 2013لسنة 

  .بالزیادة في التوظیف ما یتطلب الزیادة في المردودیةما یفسر الزیادة في المبالغ 

إن العودة الى لوحات القیادة الوظیفیة للموارد البشریة، اإلعالن عن التوظیف في المجمع أو احد 

  .فروعه یكرس إتباع سیاسة معینة

 .سیاسة االنتقاء بدراسة ملف - 

  .سیاسة االختبار - 

 .سیاسة االختبار مع المقابلة - 

ر حول فكرة اختیار أفضل عامل ألفضلیة عطاءه ومساهمته في تحقیق كلها سیاسة تدو 

  .مخططات المجمع المستقبلیة

  مراجعة سلم تحدید األجور: الخطوة الثانیة

هناك عدید العوامل المحفزة للعمال من بینها سلم األجور داخل المجمع، یعمل المراجع على 

العاملة، ناهیك عن تواریخ دفع األجور فحص أعلى خمسة أجور في المجمع بالنسبة لإلطارات 

  .للعمال وكذا التسبیقات

  :بحسب لوحة القیادة الوظیفیة للموارد البشریة یعطي المجمع االرقام التالیة الخاصة بكل الفئات
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  2010/2013یمثل تطور عدد العمال : )31- 4(الجدول   

  2013  2012  2011  2010  السنوات/ التعیین

  339  339  437  438  اطارات

  297  297  433  450  التحكم

  300  300  95  106  التنفیذ

  936  936  965  994  المجموع

  الطالب الباحث اعتمادا على وثائق المجمع إعدادمن : المصدر

 آجالمالي كبیر نتیجة حلول  المجمع شهد نزیف أنیمكن القول  أعالهمن خالل الجدول    

التقاعد للعدد الفارق بین السنة والسنة الموالیة، وعلیه فان عملیة التوظیف في المؤسسة ستشهد 

  .ارتفاعا كبیرا حول ماهو محصى من المناصب الشاغرة في احتیاجات لوحة القیادة الوظیفیة

  مراجعة عملیة صرف المنح والعالوات: الخطوة الثالثة

البد على المراجع فحص جمیع السجالت والدفاتر الخاصة بالمنح والعالوات المصروفة منذ 

  .الى غایة صرفها إقرارها

  :العالوة الممنوحة سواءا أویفحص مدى استحقاق المنحة المصروفة  أنكما ال یفوت المراجع 

 .سبب منحها - 

 .طریقة حسابها - 

 .فترة صرفها - 

  .طریقة صرفها - 

  مراجعة مدیریة التسویق والمعلومات الطبیة : الفرع الثالث

تكتسي هذه المدیریة الطابع الهام في المجمع لتمثیلها عملیة المبیعات الخاصة بمنتجات 

المجمع، لذلك یمیل كل مراجع الى برمجتها ضمن أولویات التدقیق بعد سابقاتها، وتكتسي خطة 

  .مهني والفطنةتدقیق هذه المدیریة الكثیر من الشك ال

  مراجعة مصاریف المهمات: الخطوة األولى

تتم مراجعة مصاریف المهمات من خالل استعراض، األوامر بالمهمات التي تحمل تأشیرة الهیئة 

  ).المنجزة ( المستقبلة 
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على المراجع أن یقوم بمقارنة عدد المهمات المسندة للعمال سواءا كانوا موزعین أو حتى منتجین 

موجود في دفاتر المحاسبة، كما البد أن یتأكد من وجود األوامر بالمهمات في حالة مع ماهو 

  ".تأشیرة الجهة المستقبلة، وكذا تقریر المهمة"استفاء جمیع الشروط القانونیة من 

إن دور مخططات التسییر القیادیة الخاصة ببرمجة المهمات وتوقیتها كذا مدة دوامها یعود في 

یة التقدیریة المتوقعة وفق األرقام البینة في القوائم المالیة لسنوات سابقة والتي األساس الى المیزان

  :نوردها كمایلي

  .دج 327275482.25: 2010بالنسبة لسنة 

  .دج 327946833.72: 2011بالنسبة لسنة 

  .دج 186897088.56: 2012بالنسبة لسنة 

  .دج 135200827.62: 2013بالنسبة لسنة 

  اجعة میزانیة التسویقمر  :الخطوة الثانیة

یعمد كثیر المسییرین الى وضع خطط مدروسة مسبقا في هذا المجال بغیة التحكم في میزانیة 

التسییر، ذلك بحكم عدم القدرة للمحافظة على نفقات الموزعین ومتابعة تحركاتهم، أن ذلك بنسب 

  .متفاوتة بعض الشيء لكن لم ترقى للحد الكافي

یون عند الزبائن اكبر منها عند الموردین أي أن مبالغ التزام الزبائن في نقطة أخرى نجد أن الد

  :اكبر من مستحقات الموردین كما هو مبین في الجدول اآلتي

  2010/2013مقارنة بین الحقوق والدیون للمجمع ): 32-4(الجدول 

  الموردین  الزبائن  السنة

2010  

2011  

2012  

2013  

  دج 4412510499.62

  دج 3858127846.70

  دج 4101107605.48

  دج 3830960856.37

  دج 3456110747.87

  دج 3168910601.06

  دج 2375126489.39

  دج 1227878706.58

  من اعداد الطالب الباحث اعتمادا على وثائق المجمع: المصدر 

  

  مراجعة دفاتر الشروط الممضاة مع الزبائن :الخطوة الثالثة
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خالل مراجعة دفاتر الشروط الممضاة بین المجمع تتم عملیة مراجعة مدیریة التسویق أیضا من 

والزبائن، في تحدید آجال االستحقاق للدین وكذا بیان أقساط دفع الدین، نفس األمر مع الموردین 

  .حددة متفق علیها سابقا مع المجمعالذین یستحقون حقوقهم في تاریخ معین بقیم م

  المیزانیةمراجعة عناصر نمذجة : المطلب الثالث

ل مراجعة أي بند ضمن عناصر القوائم المالیة لمؤسسة ما، وضع النظام المحاسبي المالي عدة من اج

نفسها لباقي  واإلجراءات 2013 لسنة یةیزانالم ةمائق عالجنتوفرها، من خالل هذا المطلب  شروط وجب

  .السنوات المالیة

  :التحقق من الحسابات الواردة بالقوائم المالیة

  یقوم من خالله المراجع بالتحقق من صحة العملیات الحسابیة: الحسابيطریقة التحقق 

 .التحقق من توازن جانبي المیزانیة - 

 .التأكد من عملیة ترصید الحسابات - 

 .الخ...كل على حدا، وكذا الشیكات) البیع، الشراء( التحقق من تسلسل أرقام الفواتیر للعملیتین  - 

  .التحقق من ثبات طرق التقییم - 

  

التأكد من احترام المباديء المحاسبیة المتعارف علیها، في إثبات العملیات : المحاسبي تحققال طریقة

  :المحاسبیة المختلفة، ومن خطوات التحقق المحاسبي مایلي

  .التأكد من صحة القیود المحاسبیة للعملیات المسجلة في الدفاتر -   

  .سابات في القوائم المالیة للمجمعالتأكد من الترحیل والتبویب وكذا التسلسل السلیم للح -   

  .أقساط االهتالك، تشكیل المؤونات، تقییم المخزونات: التأكد من ثبات طرق احتساب -   

تتم عملیة الفحص من خالل التأكد لوجود المستند وصحته، فكل عملیة : فحص واختبار أدلة اإلثبات

  :هذه المستندات مایليیجب إثباتها بمستندات ووثائق ثبوتیة دالة على حدوثها ومن 

 .فواتیر البیع - 

 .فواتیر الشراء - 
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 .فواتیر الصیانة وطلب خدمات - 

 .فواتیر التأمینات - 

 .كشوف الجرد - 

 .الكشوف التقاربیة البنكیة - 

 .العقود واالتفاقیات المبرمة مع الغیر - 

  .المصادقات بمختلف أنواعها - 

  األصولمراجعة عناصر : الفرع األّول

، حیث عدة طرق للتحقق من المیزانیة حسب إختالف طبیعة كل عنصرتختلف طریقة مراجعة عناصر 

  :الحسابات الواردة في القوائم المالیة

  األصول غیر الجاریة  

 األصول المعنویة  

تتمثل األصول المعنویة في كل البرامج الخاصة بمسك المحاسبة و بتسییر المخزونات و كذا األجور التي 

دج،  13511340.46یزانیة بتكلفتها التاریخیة أي بتكلفة الشراء بقیمةإقتنها المؤسسة، حیث تظهر في الم

  .  %5سنة، وتهتلك بمعدل سنوي یقدر بـ 20وقدر قدر العمر اإلنتاجي لها بـ 

 األصول العینیة  

  األراضي  

دج، حیث خضعت األراضي 4525499753.87بـقیمة 2013قدرت قیمة األراضي من خالل میزانیة 

وذلك عند بدایة تطبیق النظام المحاسبي المالي وكان ذلك عن طرق خبیر  2010إلى إعادة تقییم سنة 

  . التقییم عقاري والخبیر المحاسبي المتعاقد مع المجمع، ولم تسجل األراضي أي انخفاض في القیمة بعد هذا

  المباني  

 :یحتوي هذا الحساب على عدة عناصر فرعیة مقدرة بتكلفة إنجازها وهي

حیث قدر العمر اإلنتاجي للمباني بـ . دج 1909285170.47مباني صناعیة وٕاداریة ومباني أخري بقیمة

في ، ولم تخضع إلى إعادة تقییم ولم تسجل أي إنخفاض %5سنة، وبمعدل إهتالك سنوي یقدر بـ  20

  .القیمة
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 األصول العینیة األخرى  

تتمثل األصول العینیة األخرى في كل األصول التي لم تحتویها العناصر السابقة والتي تتمثل المعدات 

الصناعیة، المخبریة، معدات األمن، معدات مكتب وأجهزة اإلعالم اآللي، باإلضافة السیارات ووسائل النقل 

دج، حیث قدر العمر  2003175109.49ظهرت بقیمة محاسبیة صافیة األخرى والمقدرة بتكلفة حیازتها، و 

  .%20سنوات، وبمعدل إهتالك خطي 5اإلنتاجي لهذه األصول بـ 

 األصول المالیة  

  :على عنصرین هما 2013تحتوي األصول المالیة من خالل میزانیة سنة 

 قروض أصول مالیة غیر جاریة  

دج، والتي لم  109092099.30ا المؤسسة المقدر بـ ل األصول المالیة األخرى في قروض قدمتهثمت 

 .یتم تسویتها بعد

 ضرائب مؤجلة على األصول  

دج، وقد 357881232.62تشكل ضریبة مؤجلة كأصول بقیمة 2013نالحظ من خالل المیزانیة لسنة 

  :نتجت هذه الضریبة عن

 .مؤونة منح التقاعد 

تخص اإلنخفاض الذي حصل في قیمة المنتجات فیما یخص الضریبة المؤجلة األصول المتبقیة وهي 

  .، حیث لم تسویة هذه الضریبة بعد بل وتراكمت بعده2010التامة سنة 

 األصول الجاریة    

 المخزونات  

من مجموع األصول في نهایة الفترة، وتقدر القیمة اإلجمالیة لها في  %18تمثل المخزونات ما نسبته 

  :لى العناصر التالیةدج تحتوي ع 5534355055.31بدایة الفترة 

 .المواد األولیة واللوازم والمقدرة على أساس تكلفة الشراء - 

 .التموینات األخرى والمقدرة على أساس تكلفة الشراء  - 

 .منتجات قید اإلنجاز وهي مقدرة على حسب تكلفة نسبة اإلنتاج المتوقفة عندها - 

 .منتجات تامة مقیمة على أساس تكلفة اإلنتاج - 

 .مستوى الوحدات اإلنتاجیةمنتجات تامة على  - 
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 .مواد ولوازم خارج المؤسسة على مستوى المیناء - 

تقوم المؤسسة بعملیة جرد المخزون مرتین في السنة مرة في نهایة السداسي األول شهر جوان والعملیة 

 الثانیة تكون في نهایة السنة المالیة،  وخسائر القیمة تم تقدیرها من طرف مختصین في المؤسسة على حسب

حالة كل عنصر المواد األولیة أو المخزونات وذلك من خالل المقارنة بین قیمة التكلفة والقیمة القابلة 

  .عند إخراج المخزونات CUMPللتحصیل، وتستخدم المؤسسة طریقة التكلفة الوسطیة المرجحة 

 الحقوق وما یماثلها  

  الزبائن  

الوحدات التجاریة التابعة للمجمع وذلك عن طریق تعمل المؤسسة أساسا على بیع منتجاتها بالجملة إلى 

من المبیعات ومدة استحقاقها ال یجب أن  %100إصدار كمبیاالت، حیث تمثل قیمة الكمبیالة المصدرة 

  .یوم 120تتجاوز 

  المدینون اآلخرون  

دج، ویخص 1865186534.90نالحظ من خالل المیزانیة أّن رصید المدینون اآلخرون یقدر ب

  :لتالیةالعناصر ا

 . تسبیقات الموردون والحسابات الدائنة األخرى  - 

  ).. أشباه الضرائب ( الضمان االجتماعي  - 

  الضرائب  

  :دج، وتتمثل هذه الضرائب في العنصریین التالیین115898709.75تقدر قیمة الضرائب بـ 

 قیمة الرسم على القیمة المضافة لخصم السلع والخدمات  - 

  تسبیقات الرسم على القیمة المضافة   - 

  خزینة  

تتمثل خزینة األصول في السیولة النقدیة أو ما یعادلها وذلك من خالل تعامالت المؤسسة المالیة من 

  .دج5413372987.30تحصیالت وتسدیدات والتي تقدر بـ 
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  مراجعة عناصر الخصوم: الفرع الثاني

 نتیجة الدورة  

بالرغم من  2012دج وتعد أفضل مقارنة بسنة  2658147326.76بمقدار حققت المؤسسة نتیجة ربح 

اإلنخفاض الذي حصل في رقم األعمال وهذا بفضل التحكم في بعض األعباء خالل الدورة، ویمكن مالحظة 

  :كما هي موضحة في الجدول التالي 2013إلى غایة  2010النتائج المحققة من طرف المجمع منذ 

  .2010/2013لنتیجة المحققة ا): 33-4(الجدول رقم 

  .دج1:الوحدة

 البیان 2010 2011 2012 2013

 نتیجة الدورة 1102191923.00 2060480315.80 1965160951.44  2658147326.76

 نسبة التغیر - %84 %4-  %32

  .من إعداد الطالب الباحث باإلعتماد على القوائم المالیة للمجمع: المصدر

 الخصوم غیر الجاریة  

  القروض والدیون المالیة  

  :وتتمثل القروض والدیون المالیة فیما یلي

القروض المالیة المقدمة من طرف البنوك والتي تقدر في المیزانیة  - 

دج وهذا بعد تسدید القسط السنوي والذي یعتبر غیر ثابت مقارنة 2911046961.36بمقدار

 .عمالبالسنة السابقة وهو مرتبط باإلنتاج واإلستهالك ورقم األ

  .الودائع والكفاالت المقبوضة من طرف الغیر - 

  ضرائب مؤجلة خصوم  

دج، 252388287.15تشكل ضریبة مؤجلة خصوم بقیمة  2013نالحظ من خالل میزانیة المجمع لسنة 

وقد نتجت هذه الضریبة عن عملیة اإلنتقال من المخطط المحاسبي إلى النظام المحاسبي المالي سنة 

  .یتها بعد، ولم یتم تسو 2010
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  لتحسین مراقبة التسییر تقریر المراجع الداخلينمذجة : المطلب الرابع

إن حوصلة أعمال المراجعة الداخلیة عقب إنهاء المهام المنوطة بها تكمن فى النتائج التي یتضمنها التقریر 

  . النهائي عن ما تم التطرق إلیه خالل مختلف أطوار مجریات عملیة المراجعة

  :المتمثلة فیمایليبغض النظر عن الجانب الشكلي للتقریر و بنود عرضه 

 .أن یكون التقریر موضوعي واضح ومختصر - 

 .أن یحتوي التقریر على حقائق غیر متحیزة وخالیة من التحریف والتضلیل - 

 .یجب أن یوضح غرض ونطاق عملیة المراجعة - 

 .یجب أن یحتوي على رأي المراجع الداخلي - 

التقریر على ملخصات تحوي معلومات حول الوحدات التنظیمیة و األنشطة یجب أن یحتوي  - 

 .والعملیات محل المراجعة

  .ت تكون معبرة عن محتویات التقریرأن یحتوي التقریر على ملخصا - 

ینصب حول فقرة التحلیل ومناقشة النتائج المتوصل إلیها، ناهیك عن فقرة إبداء الرأي سن تركیز الدراسة  لك

أعمال یعتمد عنها اغلب المسیرین أو حتى المساهمین، ذلك لسبب أساسي هو اعتماد المراجع كحوصلة 

الخارجي نهایة كل فترة مالیة على تقاریر المراجعة الداخلیة في إطار التعاون والتكامل بین الطرفین في 

طابع التحفظي في ، خاصة إن كان تقریر المراجع الداخلي یحمل ال)المجمع ( تحقیق حمایة أصول الشركة 

  .فقرته األخیرة

  :لهذا سنركز في هذه المرحلة على التقریر التحلیلي المفسر، من خالل

 عرض وتحلیل نتائج عملیات المراجعة: 

 مراجعة مدیریة المحافظ واالستراتیجیات المالیة: 

الى السنة نظرا لقیمة الخسائر المالیة المعلنة في القوائم المالیة نجد أن عملیة تحویل النتیجة  - 

المقبلة غیر مبررة، أین یمكن استخدامها في استدعاء األسهم المتداولة في السوق المالیة بإشارة 

  .سالبة

 .كما یمكن االعتماد على مخططات تسییریة أكثر فعالیة في تسییر المحافظ المالیة - 
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من طرف  كما یمكن االعتماد على لوحات قیادة تخص متابعة االستراتیجیات المالیة المخططة - 

  .المجمع

 مراجعة مدیریة الموارد البشریة: 

 :مدیریة الموارد البشریة، تركز على هناك عدید النقاط الواجب مراجعتها في

 .تحري سیاسة التوظیف السلیمة - 

 .فحص سلم األجور المعتمد ونظام الحوافز - 

 .فحص صرف المنح والعالوات والمكافآت خاصة اإلطارات - 

   مراجعة مدیریة التسویق و المعلومات الطبیة: 

لقد تمكنا من خالل تسلیط الضوء على هاته المدیریة الخروج بعدة نقاط سلبیة أكثر منها ایجابیة في 

  :عدید المؤشرات أبرزها

حقوق المجمع لدى الزبائن وذلك أن سیاسة التوزیع المنتهجة حالیا یمكن أن توقع المجمع في  - 

هور الزبائن المشكوك في دیونهم، مایلزم تخصیص مبالغ للمؤونة ضخمة مشكل، في حالة ظ

 .تغطي فكرة عجز الزبائن عن السداد

خطوط التسویق المتبعة الترسم الخطة الشبكیة في فكرة التوسع نحو خارج الوطن، ما یحتم  - 

رقم  تقلص السوق الوطنیة أمام المنافسة الشرسة كفرصة تحقق استثمار بدیل وتوسع شامل لرفع

 .األعمال ومنه تحقیق اكبر ربحیة

 مراجعة مدیریة التطویر الصناعي و الشراكة: 

إن عملیة تدقیق هذه المدیریة أفادت أن الدور األساسي لمخططات التسییر الصناعیة في تحقیق  - 

 .بدائل صناعیة وفرص للتوسع الصناعي الجدید أو حتى تطویر القدیم

 تتعدى نسبة التورید في ظل غیاب نقل التكنولوجیا أما عن الشراكة فهي شراكة محدودة ال - 

 .الصیدالنیة وتأهیل الخبرات المحلیة

 مراجعة مدیریة تأمین النوعیة واألعمال الصیدالنیة: 

إن عملیة االلتزام باللوائح والتعلیمات المقدمة في هذا األساس تطبق بأكبر قدر من الحیطة والحذر، لكن 

  :ایليما یعاب على هذه المدیریة، م

خلق خطوط إنتاج جدیدة، تتماشى ( غیاب النوعیة في اإلنتاج وتنویعه بحسب متطلبات السوق  - 

 ).واألبحاث العلمیة الجدیدة في مجال اإلبداع واالبتكار 



-باتنة فرع  –دراسة حالة مجمع صیدال : الفصل الرابع  
 

192 
 

إن األعمال الصیدالنیة للمجمع تبقى رهینة تحرك السوق الوطنیة وتوجه المرضى لهذا النوع من  - 

اغلب المرضى األدویة األجنبیة األصلیة عن المحلیة الجنیسة في المنتجات الدوائیة، أین یفضل 

 .خطوة فقدان الثقة، بین المنتج والمستهلك من حیث جودة المنتوج

  .ثمن مكتسبات المجمع من هذه السوقكلها أمور البد لها من معالجة فوریة ت

 مراجعة الوحدات التجاریة: 

بالتعلیمات المركزیة، وهنا یبرز دور لوحات القیادة تبقى في إطار احترام اللوائح و االلتزام 

في معالجة جمیع األوضاع الطارئة أو صعبة الحل من خالل إبراز مواطن العالج كلها 

  .قراءات تكمن في تحلیل لوحات قیادة المجمع بفروعه ووحداته التجاریة
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  خالصـــــــــــــة 

تطبیق المحاسبة المالیة بجزء النظري على الواقع الفعلي وتحلیل القوائم المالیة الإسقاط  خالل عملیةمن 

في سنوات من تطبیق النظام المحاسبي المالي  6وبعد مرور  ، اتضحالجزائریةاالقتصادیة في المؤسسات 

  :أن مجمع صیدال،

تغییرات جوهریة في الممارسة المحاسبیة والمالیة عما كانت علیه وفق المخطط المحاسبي  هناك - 

 الوطني

 خاصة ما تعلق بعملیة القیاس والتقییم - 

 نظرا لغیاب سوق حرة نشطة المیزانیة زال االعتماد على التكلفة التاریخیة في إدراج العناصرال - 

 جانب الخصوملفتها في تم إدراج القروض والدیون المستحقة على أساس تك - 

 ان في المنافع االقتصادیة المحققةأدرجت اإلیرادات واألعباء حسب قیمة الزیادة أو النقص - 

مما كانت علیه في ترجمة  أفضلمستوى  إلىكلها أمور وغیرها لعبت دورا هاما في الرقي بمراقبة التسییر 

  .لتطبیق النظام المحاسبي المالي األخیرةات لتغیرات النسب المالیة وقیم رؤوس المال العاملة، خالل السنو 
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 :الخاتمة العامة

المالي الجزائري المعتمد منذ الفاتح من المحاسبي النظام  إطارالجدیدة المعدة في  ةتلقى القوائم المالی

ائري مستمد من المعاییر المالي الجز المحاسبي كون النظام لم نقل دولیا  إذا ،إقلیمیاقبوال عاما  2010جانفي 

  .مواكبة التحدیات الراهنة من عولمة اقتصادیة ومالیة هذا بسبب ضرورة حتمیةالمحاسبیة الدولیة، 

الصادرة عن هیئات دولیة تسعى ) للمحاسبة والتدقیق ( تأخرت الجزائر نسبیا في تبني المعاییر الدولیة 

التي تغیرت  ،ومن هذه الهیئات الدولیة لجنة معاییر المحاسبة الدولیة ،للتوحید والتوافق المحاسبي الدولي

 أهممجلس معاییر القوائم المالیة الدولیة، حیث تعتبر القوائم المالیة للمؤسسة االقتصادیة  إلىتسمیتها 

ة إلكسابها المصداقیة والموثوقیة الالزمة الستخدامها داخلیا وخارجیا لذا كانت مراجعة القوائم المالی ،مخرجاتها

  .بأقل درجة مخاطرةو في اتخاذ قرارات سلیمة وصائبة في الوقت المناسب 

للمسیر حیث أصبحت القوائم المالیة  بالنسبة لمراقبة التسییر داخل المؤسسة تعتبر وظیفة مهمة جدا أما

تعطي بیانات معلومات قریبة للدقة ذات  ،في إطار النظام المالي المحاسبي التي تمت مراجعتها ،المنتجة

إلیه  ناتوصلهذا ما ها صفة السالمة، عنمما یعطي للقرارات التي تتخذ باالعتماد  ،مصداقیة وموثوقیة عالیة

  .نظریا ومیدانیا شكالیةلإلمعالجة الالنتائج في استخالص 

  :نتائج الدراسة

  :التالیة ،من خالل معالجة الموضوع في الشق النظري وكذا الدراسة المیدانیة النتائج وتم التوصل

مع توصیات اإلعداد المنصوص تتوافق المالي القوائم المالیة المعدة في إطار النظام المحاسبي  - 

 .من طرف الهیئات الساهرة على المعاییر الدولیة ،عنها

  :هأن ،سبق یمكن القول على ضوء كل ما

المحاسبیة الدولیة، وعلیه  ال یوجد معاییر محاسبیة جزائریة بحتة، بل یتم االعتماد على المعاییر  - 

المالي المحاسبي إعداد وعرض القوائم المالیة في ظل النظام  أسستوافق إلى حد كبیر بین  وجودنستنتج 

 .عیار الدولي األولمالخاصة الدولیة،  المحاسبیة الجزائري والمعاییر

البیانات  موثوقیةرفع مستوى مصداقیة على تعمل  )، الخارجیةالداخلیة(المراجعة  أنعلى  التأكیدتم  - 

 .المالي الجزائريالمحاسبي النظام  إطارالمحاسبیة في  والمعلومات المالیة
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المالي الجزائري  المحاسبي النظام المعدة في إطارالقوائم المالیة مهمة بین د عالقة و وج دكما تأك - 

 بأقلتخاذ قرارات سلیمة إل ،في إطار تحسین عمل المؤسسة االقتصادیة أساسیةكوظیفة  ،ومراقبة التسییر

 .درجة مخاطرة ممكنة

إیجابیة  بصورة  2010المالي الذي تبنه الجزائر فعلیا منذ الفاتح من جانفي  المحاسبي یؤثر النظام - 

ة المسیرین في عملیة دمساع بالتالي ،التسییرعلى إعداد وعرض القوائم المالیة داخل المجمع لتحسین مراقبة 

 .درجة من المخاطرة في بیئة متغیرة باستمرار بأقلالتسییر واتخاذ القرارات 

المؤسسة  المالیة قوائمالفي على إبراز اإلفصاح والعدالة تبني النظام المحاسبي المالي ساعد  - 

 المدققة لیةامما زاد في موثوقیة المعلومات الم ،وكذا التقاریر االقتصادیة

ن المؤسسات االقتصادیة الجزائریة مازالت ال تعتمد على القیمة العادلة في تقییم موجوداتها في تتسم إ - 

الموجودات القیمة  إعطاءبالتالي عدم جوداتها بالقیمة التاریخیة لها، حیث تقیم مو  ،اني من التضخموتع

  .الحقیقیة لها

  :التوصیات

نظرا  ،المعطاة لمعاییر المحاسبة الدولیة لألهمیةمناظرة  أهمیةإعطاء المعاییر الدولیة للمراجعة  - 

  .البعض بعضهمابالرتباطها 

تطورات مستمرة ومتتابعة، لهذا نقترح خلق فضاء للمحاسبین  التقاریر المالیة الدولیةتعیش معاییر  - 

  .معلوماتهم ومعارفهم باستمرار ینلتحیوالمراجعین المحلیین 

القوائم المالیة الجدیدة یتطلب معلومات  إعدادالبورصة المالیة في الجزائر، كون  دور تنشیطتفعیل   - 

  .تم عرضها من خاللها رصة، ویوبیانات توفرها البو 

مجال لمعدي القوائم المالیة في المؤسسات االقتصادیة لرفع مقترحاتهم حول الصعوبات التي  إعطاء - 

المحلیة والعمل على االهتمام  ،اسبیة الرسمیةحلى الهیئات المإ یواجهونها، في تطبیق النظام المحاسبي المالي

 .مواكبة التطوراتة تساعد على ، إلیجاد حلول عملیبعین االعتبار وأخذها بها
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تحیین وتفعیل القوانین المهنیة الرسمیة الخاصة بمهنة المحاسبة والمراجعة في الجزائر، من خالل  - 

مطالبة ال األطرافلدى  ،رفع من مصداقیة تقاریرهملالتي تستحقها  األهمیةمحافظة الحسابات  إعطاء

  .درجة مخاطرة ممكنة بأقلفي اتخاذ قرارات سلیمة وصائبة  ،واالستعانة بها استعمالهاو خدماتهم ب

  :صعوبات الدراسة

تشعب الموضوع وكثرة المتغیرات، مما صعب عملیة الربط بین كل العناصر والمتغیرات المدروسة من 

  .خالل هذا الموضوع

  :أفاق الدراسة

التعمق في عدة مواضیع لدراسة تمت مالحظة انه یجب ل وٕاعدادنامن خالل تطرقنا لهذا الموضوع 

 :مایلي ،تستحق العنایة في ظل التحوالت الراهنة، نذكر منها على سبیل المثال ال الحصر

تحقیق حوكمة الشركات  وعرض التقاریر المالیة الدولیة في إعداد ما مدى مساهمة تبني معاییر -

 في الجزائر

 ظل البیئة االقتصادیة الجزائریة اثر تطبیق القیمة العادلة في -

  المالي ومعاییر المحاسبة الدولیةالتوحید بین النظام المحاسبي  إشكالیة -

وفقنا إلى حد ما من خالل تناولنا هذا الموضوع في هذا  كونن في األخیر ال یسعنا إال أن نتمنى أن

تسمح لفي اإلجابة على التساؤالت المطروحة،  وكذا ،ذات أهمیة بالغة ،العمل المتواضع في إثارة إشكالیة

  .إلى حد بعید لدارسین وباحثین آخرین للتطرق إلى مواطن قصورنا، خاصة أن الموضوع متشعب وخصب

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 : قائمة المراجع بالعربیة

 :تبـــــــــالك

 . 2011التحلیل المالي للقوائم المالیة ؛دار اإلعصار العلمي ؛مصر ؛الطبعة األولى ؛:   احمد محمد العداسي .1

 .2004القیاس والتقییم واإلفصاح المحاسبي، جامعة اإلسكندریة، مصر،  المحاسبة المالیة: احمد نور .2

  .1972دار الجامعات المصریة، اإلسكندریة، مصر: المحاسبة اإلداریة وبحوث العملیات :احمد نور .3

 .2007، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مبادئ المحاسبة المالیة: أحمد صالح عطیة .4

  .1997،السعودیة ،الجمعیة السعودیة للنشر، الطبعة األولى المراجعة الداخلیة الجوانب المالیة والتشغیلیة:السقا السید احمد .5

  .2007، الدار الجامعیة، مصر التطورات الحدیثة في المراجعة: السید أحمد أمین .6

، ، األردن، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمانالمدخل إلى التدقیق والتأكید، وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق: أحمد حلمي جمعة .7

 .2012، 01ط 

 .1996 ،4 ، دار النهضة العربیة، بیروت، طومعاییر المراجعة اجرءات: السالم عبد إدریس اشیتوى .8

  .2004 ، الدار الجامعیة، مصر،المحاسبة الدولیة: أمین السید احمد لطفي .9

  .1997 ،، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالمحاسبة التحلیلیة: بویعقوب عبد الكریم .10

، الدار الجامعیة، )نظرة حالیة ومستقبلیة(ومنح االئتمان تحلیل القوائم المالیة ألغراض االستثمار  :طارق عبد العال حماد .11

  . 2006اإلسكندریة، 

  . 2004، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،)أسس اإلعداد والعرض والتحلیل(التقاریر المالیة : طارق عبد العال حماد .12

  .  2006؛ األردنالثالثة ؛  ؛دار المسیرة ؛ الطبعة تحلیل القوائم المالیة :غسان فالح المطارنة  :مؤید راضي خنفر .13

  .2005، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، عمان، التحلیل المالي مدخل صناعة القرارات :منیر شاكر وآخرون .14

  .2003، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1، الطبعة المحاسبة المالیة :الصفاررضا  هادي .15

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1، الطبعة المحاسبة الدولیة :محمود جربوع، سالم عبد اهللا حلس یوسف .16

2002.  

  .2008، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، األردن،اإلدارة والتحلیل المالي :هیثم محمد الزعبي .17

  .2004، الدار العلمیة ودار الثقافة، األردن، نظریة المحاسبة :حسین القاضي .18

  .2003، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1، الطبعة المحاسبة المالیة :هادي رضا الصفار .19

 .1996، عمان، األردن، 1، طاإلطار النظري وتطبیقاته العلمیة: التحلیل المالي: ولید ناجي الحیالي، البطمة محمد عثمان .20

  .2000عمان، ، الطبعة األولى، دار وائل للنشر التحلیل المالي واالئتماني :محمد مطر .21

، الطبعة الثانیة، دار وائل التحلیل المالي مدخل اتخاذ القرارات:منیر شاكر محمد، إسماعیل إسماعیل، عبد الناصر نور .22

  .2000للنشر عمان، 



 .2003الجزائر، ، الجامعیة المطبوعات دیوان ،الحسابات وتدقیق المراجعة :صدیقي مسعود طواهر، التوهامي محمد .23

 .2005دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،، من النظریة إلى التطبیق  المراجعة ومراقبة الحسابات:محمد بوتین  .24

 .2005مصر  ایجیبت،ة،دار أصول المراجع :محمد الفیومي  .25

 دار المریخ، كمال الدین،احمد وسعید  حجاج،:تعریب  ،المراجعة بین النظریة والتطبیق: أمرسون كيهنولیام و توماس  .26

  . 1989،الطبعة األولىالسعودیة 

 ،2003، 01، الجامعة المفتوحة، طرابلس ، لیبیا، الجزء الطریق إلى علم المراجعة والتدقیق :حازم هاشم اآللوسي .27

 ،1994،  األردن –مركز احمد یسین الفني، عمان )  2ط: ( العامة اإلدارةالرقابة في : محمد عبد الفتاح الیاغي .28

 .1994مطبعة الفرزدق، الریاض، : اإلدارة العامةمبادئ : محمد عبد الفتاح یاغي .29

  .1993، الطبعة الثانیة، المطابع المركزیة، عمان، المفاهیم اإلداریة الحدیثة :مهدي حسن زویلف .30

  .1990، مركز الكتب األردني، األردن، أصول المحاسبة :خالد أمین، عبد اهللا و آخرون .31

  .1998ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوا المحاسبة العامة في المؤسسة، :محمد بوتین .32

 . 1981، دار النهضة العربیة، بیروت في أصول المحاسبة :خیرت ضیف .33

  .2000، دار المحمدیة العامة، محاسبة تحلیلیة:تقنیات مراقبة التسییر :ناصر دادي عدون .34

  .2001اإلسكندریة، ، الدار الجامعیة، المدخل الحدیث في استخدام الموازنات: محمد سامي راضي آخرون .35

  .1995، مركز الكتب األردني، الطبعة الخامسة، المفاهیم اإلداریة الحدیثة: فؤاد الشیخ سالم .36

 .2004األردن عمان الثانیة، الطبعة ، للنشر وائل دار ،التدقیق إلى مدخل  :التمیمي هادي .37

 . 1998عمان، للنشر، وائل ردا ،البنوك في والرقابة التدقیق :اهللا عبد أمین خالد .38

  .1998، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، على المستوى الكلي و الجزئي: الرقابة و المراجعة: صحنالعبد الفتاح  .39

، دروس وتطبیقات محلولة، األوراق الزرقاء، البویرة، الجزائر،  IAS/IFRS معاییر المحاسبة الدولیة: عالوي لخضر .40

2012.  

  .1998، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، المحاسبة المالیةأصول : عبد الناصر إبراهیم نور وآخرون .41

 .1999دار الجامعة اإلسكندریة، : إدارة أعمال مدخل وظیفي: توفیق جمیل أحمد .42

 .1997، الدار الجامعیة اإلسكندریة، مدخل اتخاذ القرارات: اإلدارة المالیة: عبد الغفار حنفي .43

 .1992الدار الجامعیة، بیروت، : تنظیم و إدارة األعمال: عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف .44

 .1980مكتبة عین شمس، مصر، : أسالیب المحاسبة اإلداریة والموازنات التقدیریة:  محمد عادل الهاشمي .45

   .        2013،اإلسكندریة  ،المكتب الجامعي الحدیث ، تحلیل القوائم المالیة ألغراض االستثمار :كمال الدین الدهراوي  .46

  .1998دار الجامعات المصریة، مصر، : المعلومات المحاسبیة وبحوث العملیات في اتخاذ القرار: عبد الحي مرعي .47

 .1987، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر المعاني للمصطلحات في محاسبة التكالیف :عطیة محمد كامل .48

  .1975دار النهضة العربة، بیروت، ،الموازنات التقدیریة: خیرت ضیف .49

، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، تقنیات التسییر میزانیات المؤسسة االقتصادیة المستقلة :خالص صالح صافي .50

  .2003الجزائر، 



ة للبحوث، ، معهد اإلدارة العامكیفیة إعدادها وتطبیقها: الخطط التسویقیة :صالح محمد الدویش، محمد عبد اهللا العوض .51

  . 1996المملكة العربیة السعودیة، 

  .2000، دار السیر للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، إدارة الجودة الشاملة :خضیر كاظم محمود .52

  .1990، الدار الجامعیة بیروت، المراجعة بین النظري والتطبیق: الصبان وآخرونمحمد سمیر  .53

 .، الجزائرالمعارف ، سلسلةالموازنات التقدیریة: فركوس محمد .54

  .1998مصر ، ، الدار الجامعیةاألسس العلمیة والعملیة لمراجعة الحسابات: هالل عیدمحمد الصبان،  .55

 .2004، الطبعة األولى، جامعة عمان األهلیة، األردن، أسس المحاسبة المالیة: رضوان حلوة وآخرون .56

 .2015، والتوزیع، األردن، دار الجنان للنشر المحاسبة المالیة: لونیسة محمد أمین .57

، مؤسسة الوراق التدقیق الداخلي بین النظریة والتطبیق، وفقا لمعاییر التحقیق الداخلي الدولیة :خلف عبد اهللا الوردات  .58

 .2006للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة األولى، 

  .2010ألردن، الطبعة األولى، ، دار الجنادریة للنشر والتوزیع، عمان، االمراجعة الداخلیة: راتب محمد عبد ربه .59

  

LES OUVRAGE 

1- Djelloul Saci: Comptabilité de L'entreprise et Système économique, L’expérience 

Algérienne, Alger 1991. 

2- Pierre Vernimmen: Finance d'entreprise, 5ème édition, Dalloz, 2002. 

3- Jossette Peyard: Analyse Financière, 8éme édition éd Vuibert Paris,1999 . 

4- Pierre Vernimmen: Finance  d'entreprise ,4éme Edition Dalloz, 2000. 

5- Pierre Conso: la Gestion Financière, 5ème Edition Paris, Dunod, 1979. 

6- Brown, R, Gene: Changing Audit Objectives and Techniques. 

7- George R, Terry. Stephan Franclin: Les Principes du Mangement", éd Economica Paris 

8- Lionel Collins, Gérard Vallin: Audit et Contrôle Interne. 

9- Elie Cohen: Dictionnaire de Gestion, Alger, Casbah Edition, 1996. 

10-  Abdo Khemahem : le Dynamique du Contrôle de Gestion : Imprimerie Offset aubin, 

bordas paris, 2éme Edition, 1982. 

11-Jean Meyer: Le Contrôle de Gestion : Presse Universitaire, France, 4éme Edition, 1980. 



12- Massoud boualem Ta fini : contrôle de Gestion dans une Entreprise Algérienne , 

Office de la publication universitaire Alger, 2 éme édition, 1986.  

13- Christian et Christian raulet: Comptabilité Analytique et Contrôle de Gestion, Tom 2, 

bordas, paris.1982. 

14- Michel Leroy: Le Tableau de Bord au Service de L'entreprise, Edition D'organisation, 

1998. 

15- Franclin Kubler: Le Control de Gestion pour les Performance de L’entreprise, Edition 

D'organisation, 1999. 

16- Jean Richard Sulzer: Comment Construit Le Tableau de Bord, Edition Dunod ,1975 . 

17- Jean Rene, Edgheffer: Précis de Gestion D’entreprise, Edition Nathan, 1994.  

18- Jean Gerbier: Organisation et Fonctionnement de L’entreprise, Corlet Imprimerie, 

France, 1993. 

 

19- Pierre Lauzel et Robert Teller: Contrôle de Gestion et Budgéts, Imprimerie de 

Normandie roto, France, 8eme Edition, 1997 

20- Jean Maric Gouge: Traité de la Qualité, Economica, France, 2000. 

 

  :والملتقیاتالمؤتمرات مداخالت 

، مداخلة مقدمة أهمیة تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في تحسین جودة اإلفصاح :سعیدي یحیى، أوصیف لخضر  -1 

دیسمبر  14، 13في مواجهة المعاییر الدولیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، لملتقى دولي حول نظام النظام المحاسبي 

2011.  

، ملتقى دولي حول النظام المحاسبي المالي في واقع تطبیق النظام المحاسبي المالي الجزائري :بودالل علي وآخرون   -2

  .2011والمعاییر الدولیة للمراجعة،  (IAS/IFRS)المحاسبیةة مواجهة المعاییر الدولی

، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي األسس والمبادئ المحاسبیة في النظام المحاسبي والمالي الجزائري :ساعد بوراوي ا3

معة األول حول النظام المحاسبي المالي الجدید في ظل المعاییر المحاسبیة الدولیة، كلیة العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جا

  .2010الوادي، 

 الدولي ،مداخلة في الملتقىالمحاسبي المالي النظام مع الجبائیة القواعد تكییف متطلبات: محمد متناوي علي، عزوز - 4

  .01/2010/ 17،18الوادي یومي  الجامعي الدولیة،المركز المحاسبة المعاییر ظل في المالي المحاسبي النظام حول

  .2008، متیجة للطباعة، الجزائر، النظام المحاسبي المالي :)ع. ز. ص. م(لجنة  -5



، ملتقى دولي أثر االنتقال لتطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة على الوضعیة المالیة للمؤسسة االقتصادیة :حنیش وهیبة -6

   . 2011حول اإلطار المفاهیمي للنظام المحاسبي المالي الجدید وآلیات تطبیقه، جامعة سعد دحلب،البلیدة،

  .2010ابریل  28-27الخرطوم، السودان،  :مؤتمر الخدمات المالیة اإلسالمیة الثاني :أحمدمحمد على یوسف  -7

، مطبوعة مقدمة )SCF(ي ظل النظام المحاسبي المالي الجدید وتدهور قیم التثبیتات ف اإلهتالكات: عمورة جمال-8

 .للطلبة،  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

مداخلة مقدمة في الملتقى : يالتمویلي وفقا لنظام المحاسبي المال الـتأجیرالمعالجة المحاسبیة لعقود : عبد الرزاق یخلف-9

تطبیقه في ظل المعاییر المحاسبیة الدولیة، كلیة  وآلیاتالدولي حول اإلطار المفاهیمي للنظام المحاسبي المالي الجدید 

  العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب ـ البلیدةـ

  .ولیةحول المعاییر المحاسبیة الد: محمد بوتین، تقدیم شعیب شنوف -10

  .دراسة میدانیة ،تقییم فعالیة وظیفة التدقیق في المؤسسات اإلقتصادیة العامة :الدینمزیاني نور هوام جمعة،  -11

  :الرسائل والمذكرات

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات دور المعلومات المالیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة واتخاذ القرارات : بوخروف جلیلة -1

 .2009الماجستیر في علوم التسییر ، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، نیل شهادة 

؛ أطروحة دكتوراه؛ كلیة العلوم التوجه الجدید نحو معاییر اإلبالغ المالي وأثره علي مهنة التدقیق: حواس صالح -2

  .2008، االقتصادیة؛ جامعة الجزائر

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر IAS/IFRSییر الدولیة القوائم المالیة المجمعة على ضوء المعا: سالمي منیر -3

  .2009في علوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة آل .مدى تطبیق معاییر التدقیق الداخلي في البنوك األردنیة: محمود شحروري -4

  .     1999البیت،األردن ،

، رسالة المالي في المؤسسات الجزائریة األداءاییر التقاریر المالیة الدولیة على تقییم اثر تطبیق مع: جودي محمد رمزي -5

 .الجزائر  دوكتوراه في علوم التسییر،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة و علوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة،

 المعلومات المحاسبیة في المؤسسات االقتصادیةاثر تطبیق النظام المحاسبي المالي على نوعیة :  شناي عبد الكریم -6

 .، أطروحة دكتوراه في علوم التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائرالجزائریة

غیر  اطروحة دكتوراه ،"أهمیة إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحید الدولیة: مداني بلغیث-7

 .منشورة، الجزائر

، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة أدواته ومراحل إقامته بالمؤسسة االقتصادیة ،راقبة التسییرنظام م: عقون سعاد-8

  .2002العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،

االقتصادیة ، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة العلوم دور لوحة القیادة في زیادة مراقبة التسییر: بو نقیب احمد-9

  .2006والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر،



،مذكرة القیاس واإلفصاح عن عناصر القوائم المالیة في ظل النظام المحاسبي المالي :زین عبد المالك -10

 ، الجزائر، غیر منشورةبوقرة بومرداس أمحمدماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

2015.  

مقدمة لطلبة السنة الثانیة ماستر، كلیة العلوم االقتصادیة محاضرات ، معاییر المحاسبة الدولیة :خدومة الوردي -11

  .2010/2011والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة خنشلة، 

  :التقاریر والمجالت

،الشركة العربیة المتحدة األسالیب الحدیثة للتحلیل المالي: اإلداریةخبراء الشركة العربیة المتحدة للتدریب واالستشارات  -/1

  .2006للتسویق والتوریدات، 

  . 2001مارس والمحاسبة، اإلدارة الخبرات مركز ،الحسابات ومراجعة الداخلیة الرقابة :أمین محمد -/2

  . 09/02/2009: لجنة المراجعة الداخلیة للمملكة العربیة السعودیة -/3

  .2006، السعودیة مراجعه ومراقبة داخلیة: المؤسسة العامة للتعلیم الفني -/4

  .2010) مصادق من طرف محافظي الحسابات( لمجمع صیدال  اإلدارةتقریر مجلس  -/5

  .2011) مصادق من طرف محافظي الحسابات( لمجمع صیدال  اإلدارةتقریر مجلس  -/6

  .2012) من طرف محافظي الحسابات مصادق( لمجمع صیدال  اإلدارةتقریر مجلس  -/7

  .2013) مصادق من طرف محافظي الحسابات( لمجمع صیدال  اإلدارةتقریر مجلس  -/9

  .1998، األردن، 19مجلة األسمدة العربیة عدد.فلسفة ودینامیكیة عمل التدقیق الداخلي : فیصل الشواورة -/10

  

  :القوانین والمراسیم

  .2007نوفمبر  25، المؤرخ في 71العدد :الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجریدة الرسمیة للجمهوریة  -1

                     .9السلسلة الخامسة العدد  - 2013ل ابری –دولة الكویت  –نشرة یصدرها معهد الدراسات المصرفیة   -2

دونة وقواعد سیر محاسبة، محتوى، عرض القوائم المالیة، وكذا متقییم، المحدد لقواعد  26/07/2008المقرر  -3

  ).جاءت في شكل فقرات(الحسابات 

  

  

  



  :المواقع االلكترونیة

1. https://www.facebook.com/accountant.2ordny/posts/1454426631442

421#!/accountant.2or le (19/03/2016)  

2. [http://www.Saidalgroup.dz] consulté le  )27/02/2015(   

3. http://www.cosob.org consulté le )2015/05/02(   

4. https://docs.google.com/file/d/0B8ITLJi5y4TKbHJBSE1vYmpld1U/edi

t )17/03/2016   (  

5. https://www.facebook.com/alzamel.syria/posts/280309052047055 le 

(05/12/ 2016) 

6. http://www.nifccanada.ca/normesinternationaledinformationfinanciere/

ressources/normes-ifrs-proprement-dites/index.aspx le (05 /12/ 

2016) 

نالمدققین الداخلیین األمریكی .7  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D88A%D9%86 

)06/12/2016(  

 

                     



 


