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اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني
جمعية مهنية عربية تهدف إلى إرساء معايير احملاسبة والتدقيق والسلوك وإلى بناء القدرات من خالل برامج التعليم واإلمتحانات 

والتأهيل املعترف بها دوليا.

Arab Society of Certified Accountants (ASCA)
A regional professional society dedicated to the promotion of the highest accounting, auditing and ethical standards and to 

capacity building through the institution of globally recognized educational and examination qualification programs.

نتائج إمتحانات دورة تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٤

يسر إدارة اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني أن تعلن عن صدور نتائج إمتحانات اجملمع لدورة 
تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٤ والتي عقدت حتت إشراف اإلمتحانات الدولية – جامعة كامبردج 
في عدد (٢٨) مركز إمتحان ، وسيتم تزويد هذه املراكز بكشوفات النتائج للدورة املذكورة كما 
سيتم إعالن أسماء الناجحني في النشرة القادمة وعلى موقع اجملمع اإللكتروني على شبكة 

اإلنترنت.

طلبة جدد

مت قبول مجموعة جديدة من الطلبة للجلوس إلمتحانات اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني 
واحلصول على شهادة محاسب عربي مهني معتمد (ACPA ) وهم :

نشرة شهرية إلكترونيةنشرة شهرية إلكترونية

For more information contact the society at: Tel. 00 962 6 5100 916 / 5100 917   Fax.  00 962 6 5100902    Email: info@ascasociety.org   Website:  www.ascasociety.org

www.ascasociety.org :موقع الكتروني info@ascasociety.org :ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على اجلمعية على: هاتف:916 5100 /  917 5100 962 6 00 فاكس:  902 5100 962 6 00 بريد الكتروني

احملتويات

نتائج دورة إمتحانات تشرين الثاني ٢٠٠٤

طلبة جدد 

(IFAC) أخبار اإلحتاد الدولي للمحاسبني

عبد  د.   - املتكاملة  املالية  الدورة 
اللطيف عبد املطلب

تقييم دور أجهزة الرقابة في مجال حتقيق 
أهداف عملية املراجعة بشكٍل عام

بشكل  لبنان  في  احملاسبة  ديوان  ودور 
خاص – اجلزء الثاني 

 إعداد األستاذ محمد ياسني غادر

دليل تطبيق معيار احملاسبة الدولي ٣٩ : 
اإلعتراف والقياس على عناصر

البيانات املالية – اجلزء األول
إعداد دائرة الرقابة والتطوير املهني 

شركة طالل أبو غزالة وشركاه

مكاتب اإلتصال

العدد ١ / كانون ثاني ٢٠٠٥العدد ١ / كانون ثاني ٢٠٠٥

١

١. أحمد إبراهيم عمر - السودان
٢. معصومة حسن عبد اهللا - البحرين

٣. أحمد عبد اهللا شبيب - األردن
٤. فراس حكمت أبو عودة - األردن 

٥. مخلص خليل - األردن
٦. أمين جوزيف غالي - مصر

٧. مدحت مختار مصطفى - مصر
٨. عمر أحمد صبحة - األردن

٩. عبد اهللا أحمد املرازيق - اإلمارات
١٠. أحمد عبد العظيم سالم - مصر

١١. محمد عصام قرقش - األردن
١٢. شريف عصام قرقش - األردن
١٣. أسامة رياض املدهون - األردن

١٤. فادي فاروق الراس - األردن
١٥. حسام أحمد املغربي - األردن

١٦. خالد جميل كتانة - األردن
١٧. أسامة أسعد أبو خزنة - األردن

١٨. رنا محمود اخلالدي - األردن
١٩. يحيى مصطفى عقل - األردن

٢٠. هشام محمد جميل أبو عابد - األردن
٢١. شريف الصفصافي عبد السالم - مصر

٢٢. محمد سيد بيومي - مصر
٢٣. مصطفى نور طاهر - أرتيريا

٢٤. تامر حسن محمد - مصر
٢٥. أحمد صالح علي - مصر

٢٦. إبراهيم طه بكر - فلسطني
٢٧. طارق السيد إبراهيم - مصر

٢٨. عبد اهللا هاشم النخلي - السعودية
٢٩. أمين محمد صالح البرقاوي - األردن
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إصدار دليل بيانات احملاسبة الدولية للقطاع العام ٢٠٠٥     

تُبرز الطبعة اجلديدة للدليل كافة معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام التي مت إصدارها ابتداء من ٣١ كانون األول ٢٠٠٤، مبا في ذلك معيارين 
جديدين مت إصدارهما عام ٢٠٠٤ أال وهما: أساس النقد ملعايير احملاسبة الدولية للقطاع العام " اإلبالغ املالي مبوجب أساس النقد احملاسبي، وكذلك 
التي مت  باملصطلحات  الدليل مسردا  يتضمن  للنقد". كما  املولدة  األصول غير  رقم ٢١ "تخفيض قيمة  العام  للقطاع  الدولية  احملاسبة  معيار 

حتديثها وملخصا باألوراق والدراسات املعدة ألغراض خاصة وقائمة منتقاة من ثبت املراجع.

وضع مجلس معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام التابع لالحتاد الدولي للمحاسبني كافة املعايير بهدف حتسني جودة اإلبالغ املالي في القطاع 
العام واملمارسات احملاسبية في مختلف أرجاء العالم.

ومن االهداف املهمة جمللس معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام هو حتقيق املقاربة بني املعايير الدولية حول اإلبالغ املالي في القطاع العام. وإلجناز 
هذا الهدف، يأخذ اجمللس في اعتباره اإلرشادات الصادرة عن واضعي املعايير الدولية والسلطات التنظيمية وهيئات احملاسبة املهنية واملنظمات 
األخرى املعنية باإلبالغ املالي واحملاسبي في القطاع العام. كما يأخذ اجمللس في اعتباره ويتبنى، الى احلد الذي يكون فيه األمر مناسبا للقطاع العام، 

متطلبات معايير اإلبالغ املالي الدولية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية. 

توصيات حول أنشطة مقاربة معايير اإلبالغ املالي للقطاع العام

 
كجزء من برنامج اجمللس لدعم املقاربة بني معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام واألسس اإلحصائية لإلبالغ املالي، حسبما هو مناسب، أصدر 
مجلس معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام التابع لالحتاد الدولي للمحاسبني تقريرا يحدد أوجه االختالف في متطلبات معايير احملاسبة الدولية 

للقطاع العام ومناذج اإلبالغ اإلحصائي. ويحتوى التقرير أيضا توصيات لهيئات وضع املعايير وغيرها من املنظمات الرئيسية.

يهدف تقرير معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام واألسس اإلحصائية لإلبالغ املالي: حتليل أوجه االختالف وتوصيات املقاربة، الى تقليل إرباك 
مستخدمي اإلبالغ املالي للقطاع العام  الذي تسببه الفوارق بني النماذج احملاسبية واإلحصائية لإلبالغ املالي. كما يتضمن التقرير مادة معينة حتدد 
وتوضح أوجه االختالف الرئيسية بني النماذج احملاسبية واإلحصائية لإلبالغ املالي ابتداء من ٣٠ حزيران ٢٠٠٤، ويوصي بعملية مقاربة بني املعايير 

لتقليل تلك الفوارق. 

مجلس معايير احملاسبة الدولية للقطاع يقترح متطلبات ملتلقي املساعدة اخلارجية

(نيويورك/ ٤ شباط ٢٠٠٥)- يدعو مجلس معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام التابع لالحتاد الدولي للمحاسبني إلبداء املالحظات حول مسودة 
تلقي احلكومات وغيرها من  املوجه نحو تعزيز شفافية ومالءمة اإلفصاحات حول  العام  واملقترح للقطاع  الدولي اجلديد  املعيار احملاسبي  عرض 

منشآت القطاع العام للمساعدة املالية اخلارجية واستخدامها. 

احملاسبي  النقد  أساس  مبوجب  املالي  اإلبالغ  العام:  للقطاع  املقترح  الدولي  احملاسبي  "املعيار  عنوان  يحمل  الذي  املقترح،  املعيار  تطبيق  سيتم 
– متطلبات اإلفصاح ملتلقي املساعدة اخلارجية"، على احلكومات وغيرها من منشآت القطاع العام التي تتبنى أساس النقد احملاسبي.  

وقد مت وضع هذا املعيار استجابة ملطالب األعضاء لوضع معيار محاسبي مقبول عموما لإلبالغ عن املساعدة اخلارجية. 

إبالغ  باستخدام ممارسات محاسبية وطرق  املعلومات  اإلفصاح عن  الذين يطلبون  اخلارجيني  املزودين  املساعدة من عدد من  املتلقني  قد يستلم 
مختلفة.

ويوفر تبني مجتمع املانحني الدولي للمتطلبات املقترحة آلية لتخفيض تكاليف االمتثال املفروضة على املتلقني. 

يقول رئيس مجلس معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام- فيليب أدهيمار- "أن مسودة العرض هذه تعكس التزام اجمللس بتعزيز متطلبات أساس 
النقد ملعايير احملاسبة الدولية للقطاع العام". كما يضيف أيضا بقوله "أن تبني معايير احملاسبة الدولية بشأن املساعدة اخلارجية يفيد كل من 

٢

توصيات حول أنشطة مقاربة معايير اإلبالغ املالي للقطاع العام
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املعايير قادرين بشكل  االمتثال، وسيصبح مستخدمي تلك  تدني تكاليف  املعايير من  املعايير ومستخدميها. حيث سيستفيد معدي  معدي 
أفضل على تقييم تأثير معونات التنمية أو غيرها من املساعدات اخلارجية على منشآت اإلبالغ".

كما سيتم تطبيق املعيار املقترح على كافة املنشآت التي تتلقى املساعدة اخلارجية وتعمل على إعداد بياناتها املالية ذات األغراض العامة مبوجب 
أساس النقد احملاسبي، وهو نظام احلسابات الذي يستخدمه العديد من متلقي املساعدة اخلارجية. وينبغي قراءة هذا املعيار املقترح باإلنسجام مع 

معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام، أساس النقد ملعايير احملاسبة الدولية للقطاع العام: اإلبالغ املالي مبوجب أساس النقد احملاسبي.

كيفية إبداء املالحظات

املوقع االلكتروني  زيارة  يُطلب تقدمي املالحظات حول مسودة العرض حتى ١٥ حزيران لعام ٢٠٠٥. وميكن اإلطالع على مسودة العرض من خالل 
www.ifac.org/EDs. وميكن تقدمي املالحظات عبر البريد االلكتروني التالي EDComments@ifac.org. أو عن طريق إرسالها بالفاكس الى عناية 
املدير الفني جمللس معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام على رقم: ٩٥٧٠-٢٨٦ (٢١٢) ١+ أو بالبريد العادي على عنوان االحتاد الدولي للمحاسبني، 
٥٤٥ اجلادة اخلامسة، الطابق ١٤، نيويورك، ١٠٠١٧ NY، الواليات املتحدة األمريكية. سيتم اعتبار كافة املالحظات مادة تندرج ضمن السجل العام 

وسيتم نشرها في نهاية االمر على املوقع االلكتروني لالحتاد الدولي للمحاسبني.

"أيفاك" يرحب بتعيني مجلس جديد للرقابة على املصلحة العامة 

رحب اإلحتاد الدولي للمحاسبني (IFAC)  باإلطالق الرسمي للجنة الرقابة على املصلحة العامة  (PIOB) والتي ستشرف على عمل اللجان التي 
تضع  معايير الرقابة والسلوك األخالقي والتعليم والتأكد من إلتزام أعضاء هذه اللجان بالبرنامج املقرر . وسوف يرأس هذه اللجنة التي تتكون 

من ثمانية أعضاء السيد ستافروس ثوماداكس وهو بروفيسور مالية في جامعة أثينا ورئيس سابق لهيئة سوق رأس املال في أثينا.

إن هدف هذه اللجنة هو املساعدة في ضمان أن نشاط وضع املعايير في اإلحتاد الدولي للمحاسبني تعكس املصلحة العامة وتتسم بالشفافية. 

الدورة املالية املتكاملة

د. عبد اللطيف أحمد عبد املطلب

حاصل على : محاسب قانوني عربي

إن احملاسبة املالية ال تنفك بأي حال من األحوال عن احملاسبة اإلدارية والتخطيط املالي ومتثل قاعدة البيانات األساسية لهما مبعنى إن احملاسبة 
اإلدارية تعتمد على حتليل البيانات احملاسبية (القوائم املالية) وحتويلها إلى معلومة جديدة تستفيد منها اإلدارة في اتخاذ القرار السليم  في ضوء 
السياسات املقررة بواسطة إدارة املنظمة وكذلك التخطيط املالي يعتمد بالدرجة األولى على البيانات التي توفرها احملاسبة املالية ... وملا كانت 
هناك دورة محاسبية تبدأ من إنشاء واكتمال العملية املالية (transaction ) و تنتهي بالقوائم املالية األربعة ودورة أخرى لإلدارة املالية تبدأ من 
حيث انتهت الدورة احملاسبية وتنتهي أيضا بالقوائم املالية بعد مراقبة العمليات واخلطط املوضوعة كان البد من تكامل هاتني الدورتني و دمجهما 
في دورة واحدة بحيث تبدأ من بداية العملية املالية و تسير حتى تكتمل القوائم املالية ومن ثم حتليل هذه القوائم واالستفادة منها في عملية 
التخطيط ووضع املوازنات ومراقبتها من خالل التقارير الدورية (شهرياً – ربع سنوي) وتعديل تلك املوازنات متى ما كان ذلك ضرورياً حسب األداء 

والتغييرات التي تطرأ على السوق  والعمليات التشغيلية واالقتصاد عموماً .

وملا كانت معظم الشركات العاملة في السوق وخصوصاً في منطقتنا العربية ( وخاصة الشركات املتوسطة والصغيرة على وجه التحديد) ال 
تهتم كثيراً بالتحليل املالي والتخطيط لعملياتها في املستقبل القريب ناهيك عن املستقبل البعيد ، مما ساهم بشكل كبير في فشل تلك 
أن تدخل عمليات  نرى ضرورة اجتاه كل املؤسسات بكل أحجامها  املؤسسات وخروجها من السوق في وقت قصير جداً من دخولها له. لذلك  
التحليل املالي والتخطيط في سياساتها املالية حتى تستطيع التنبوء مبا ميكن أن تؤول إليها في املستقبل وما ميكن أن حتتاجها لتواكب تطلعات 
أصحابها ومديريها على السواء مما يحقق لهم النجاح أو على األقل تالفي وتصحيح مكامن اخللل في عملياتها التجارية واتخاذ ما ميكن اتخاذه 

من إجراءات تصحيحية.

٣



www.ascasociety.org

و سنتطرق فيما يلي إلى الدورة احملاسبية ودورة اإلدارة املالية بشيء من التفصيل وكيفية دمجهما وكيفية املراقبة حتى ميكن للقائمني االستفادة من هذه الورقة.

الدورة احملاسبية:

ميكن إيجاز الدورة احملاسبية في اخلطوات التالية :

 Analyzing & classifying financial الخ).(   –التزام..  إيراد   – مصروف   – (أصل  النوع  حيث  من  وتصنيفها  املالية  العملية  حتليل   .١
transactions

 Recording & Journalizing  ٢. تسجيل العملية في اليومية العامة
  Posting .٣. الترحيل إلى دفاتر األستاذ املساعد واألستاذ العام

 extracting trial balances . ٤. استخراج موازيني املراجعة
preparation of financial statements ٥. إعداد القوائم املالية

http://business.semo.edu/kunz/FI361/s61ch3r/s61ch3r.PPT reference:

بالنظر إلى تلك اخلطوات جند إن كل املؤسسات تقوم بتنفيذها جميعاً وتنتهي بإصدار القوائم املالية.. ومن ثم النظر إلى مبالغ األرباح واخلسائر وبقية 
البنود املعروفة في امليزانية، وكأن القوائم املالية هي نهاية املطاف من كل العملية احملاسبية ، وهذا املفهوم هو السائد في معظم املؤسسات بالرغم 

من أن القوائم املالية هي بداية العمل املالي للعام اجلديد حيث ترتكز عليها اخلطط القادمة واحتياجات التمويل اجلديد و...و.الخ.

ورمبا يعزى هذا إلى تدني كفاءات  وخبرات القائمني على اجلهازين املالي واإلداري في تلك املؤسسات ، كما إن ميل املؤسسات إلى توظيف أصحاب 
أولئك  ال يشعر  يضرون مؤسساتهم من حيث  التصرف  بهذا  أنهم  إال  املصروفات  تقليل حجم  ثم  ومن  مرتباتهم  لقلة  األقل كفاءة  املؤهالت 
املسؤولون حيث أن احملاسب الكفء على أقل تقدير قد يسدي النصح ويعمل كمستشار مالي حيث يعجز األقل كفاءة عن ذلك ، كما انه يستطيع 

توظيف املوارد بشكل أفضل في مصلحة املؤسسة األمر الذي ينعكس إيجابا على العملية املالية.

كما ان ميل أصحاب األموال و إصرارهم على إدارة مؤسساتهم بأنفسهم وتدخلهم في العمليات املالية رغم عدم درايتهم بها وإصرارهم على تنفيذ 
آراؤهم ولو كانت مغلوطة تضطرهم أحيانا إلى توظيف موظف يطيعه في أوامره وينفذها له بحذافيرها ولو كانت في غير مصلحة الشركة وضد 
القوانني املعمول بها وهذا ما ال ميكن أن يفعله احملاسب املؤهل الذي ينظر الى العملية احملاسبية برمتها انها عملية اخالقية و أي تزوير فيها يدمر شرف 

املهنة برمتها وال يقدم على فعل قد يضر باملنشأة و يبني ذلك ومضاره و ايجاد حلول بديلة أقل ضررا أو أجدى و انفع ملصلحة الشركة.

واقع  بيانات محاسبية صحيحة تعكس  توفير  في  أماناً  أكثر  و  الطريق الصحيح لقواعد محاسبية سليمة  أول  إذن وجود محاسب كفء هو 
العمليات.

باختصار ميكن القول إن القوائم املالية يجب أن تكون تقريراً مالياً عن النتائج احلالية  (اإليراد- التدفقات املالية – االلتزامات املالية ... الخ) ولكن 
يجب أن ال تكون القوائم املالية هي نهاية املطاف إلدارة املنشأة بل يجب أن تذهب لالستفادة من هذه املعلومات بشكل يخدم األغراض واألهداف 

املنشودة.

دورة اإلدارة املالية:

ميكن تعريف دورة اإلدارة املالية أو اإلدارة املالية بأنها استخدام القوائم املالية التي تعكس املوقف املالي للشركة ملعرفة مواطن القوة والضعف 
فيها .. وميكن تلخيص عمليات اإلدارة املالية في اآلتي:

١. توثيق العمليات واألداء (القوائم املالية).
٢. حتليل القوائم املالية ( النسب).

٣. التنبوء بالعمليات املستقبلية ( األداء املستقبلي).

ومبا أن القوائم املالية هي خالصة الدورة احملاسبية للسنة املنتهية فإن اإلدارة املالية تعتمد على معلومات السنني املاضية لتخطيط املستقبل.
عليه فإن القوائم املالية التاريخية للمنشأة متثل نقطة االنطالق لدورة اإلدارة املالية.. لذا إن عمليات التحليل تقوم على حتليل القوائم املالية 

ملعرفة مواطن الضعف في امليزانية وتقويتها وكشف مواطن القوة لالستفادة منها في التخطيط للسنوات القادمة.
أما عمليات التنبوء فهي عمل ميزانيات وقوائم مالية  أولية لعمليات املنشأة للسنة القادمة وحتديد االحتياجات املالية وكيفية تدبيرها ومن ثم 

مراقبة هذه القوائم ومعرفة اخللل متى ما كان ذلك ممكناً واتخاذ اخلطوات التصحيحية املناسبة.

٤
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األدوات  أجنح  من  ولذلك فهي  الصحيح  الطريق  تتلمس  ان  للمنشأة  تعتبر خريطة طريق ميكن من خاللها  التقديرية  املوازنات  فإن عملية  لذا 
والوسائل املالية و أكثرها فاعلية.

وميكن ان تقسم املوازنة الى أرباع سنوية حتى ميكن مراقبتها حيث تقارن النتائج الفعلية (مصروفات – مبيعات ... الخ) بتلك اخملططة ومعرفة 
الفوارق واتخاذ اخلطوات التصحيحية املناسبة إلعادة األمور إلى نصابها الصحيح.

Reference:  http://www.onlinewbc.gov/docs/finance/budget1.html

الدورة املالية املتكاملة:

كثير من املنشآت تنتهي عملياتها بالقوائم املالية وبعضها قد يذهب حتى حتليل تلك القوائم ويكتفي بذلك.. مما يضيع فرصة االستفادة من هذه 
املعلومات املتضمنة في تلك القوائم و التي حتوي خالصة العمليات في العام املاضي  ويعزى هذا كما ذكرنا لنقص التأهيل واخلبرة في الكوادر في 

اجلانب اإلداري واملالي ...

ولكن فإذا ما كانت الدورة املالية الكاملة هي املتبعة في املنشأة فإنها حتتم إكمال الدورة احملاسبية وإنفاذ التحليل ومن ثم التخطيط للسنة 
املالية التالية ومراقبة تلك التنبوءات واتخاذ ما يلزم لتصحيح مسار العمليات وهذا أمر سهل إذا ما مت تطبيق هذه الدورة وتتلخص في دمج 

الدورتني معا في دورة واحدة:

وبذلك ال ينتهي العمل احملاسبي باستخراج القوائم املالية و إمنا يتعداها إلى ما سوى ذلك لالستفادة من املعلومات الكبيرة التي تضمنتها: وميكن 
إيجاز هذه الدورة في اآلتي:

١. استخراج القوائم املالية (خالصة الدورة احملاسبية العادية).
٢. حتليل النتائج (القوائم) من خالل النسب احملاسبية املعروفة.

٣. التخطيط والتنبوء للمستقبل مستخدمني أدوات التخطيط املالي املعروفة مثل: 

i. طريقة القوائم املالية األولية املتكاملة مبا في ذلك قوائم التدفق النقدي واستخدامه مسترشدين في ذلك بالبيانات التاريخية 
للسنني املاضية وحتليلها. 

ii. ميكن استخدام الطريقة الرياضية في حتديد املبالغ املطلوبة من خارج املنشأة عند إعداد امليزانية العامة.
iii. امليزانية الرئيسية الشاملة (حيث يتم فيها حتديد حجم املبيعات (نقدية وآجلة) وكيفية حتصيلها واملصروفات  وكيفية دفعها 

واملشتريات وكيفية السداد للموردين ... الخ ومن ثم عمل املوازنة لكل شهور السنة ومتابعتها شهرا بشهر ومراقبتها.

٤. املراقبة على فترات للعمليات ومقارنتها باخملطط من خالل تقارير األداء (شهرية أو ربع سنوية) وتعديل اخملطط والتنبوء لباقي السنة على 
ضوء املستجدات الطارئة حتى نهاية العام واستخراج القوائم املالية النهائية.

وبهذا ميكن االستفادة من املعلومات ونتائج العام املاضي في التخطيط للمستقبل ومن ثم مراقبة هذه اخلطط في ضوء نتائج العمليات الفعلية 
وحتديث العمليات اخملططة شهرا بشهر حتى نهاية العام ومن ثم إصدار القوائم الفعلية واحلقيقية للعام وهكذا التخطيط للسنة القادمة. 

٥
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تقييم دور أجهزة الرقابة في مجال حتقيق أهداف عملية املراجعة بشكٍل عام
ودور ديوان احملاسبة في لبنان بشكٍل خاص.

إعداد : محمد ياسني غادر
دبلوم : املال واألعمال

اجلزء الثاني

الفصل الثاني
دور أجهزة الرقابة العليا في مجال املراجعة والدور الواقعي امليداني لرقابة ديوان احملاسبة في اجلمهورية اللبنانية

أو على نطاق املراجعة اخلارجية والتي يقوم  د أهدافها سواء على نطاق املراجعة الداخلية،  م الفصل السابق املفهوم العام للمراجعة، وحدَّ قدَّ
الرقابة في القطاع العام، كما أوضح تقسيمات املراجعة في كافة مجاالتها  أو أجهزة  بعملياتها مراجع خارجي مستقل في القطاع اخلاص، 

وميادينها.

لكن هذا الفصل سوف يتناول باختصار الدور العام ألجهزة الرقابة العليا في مجال املراجعة من خالل حتديد مفهومها واملعايير الرقابية املطبَّقة، 
ويركز على دور اجلهاز األعلى للرقابة في اجلمهورية اللبنانية (ديوان احملاسبة)، ومدى اعتماده على تطبيق معايير الرقابة بشكٍل عام ومعايير العمل 

امليداني بشكٍل خاص.

١ – املفهوم العام ألجهزة الرقابة العليا:
األجهزة العليا للرقابة هي هيئات عمومية تابعة للدولة ومتارس مبوجب القانون وظيفة الرقابة العمومية العليا لتلك الدولة كيفما كانت طريقة 

تعيينها أو تشكيلها أو تنظيمها (١).

ومن خالل هذا التعريف نرى انه في كل دولة توجد هيئة عليا للرقابة املالية، ولكن التشريعات التي ترعاها تختلف تبعاً لألنظمة السياسية 
للمحاسبات في  املركزي  اجلهاز  ذلك  ومثال  الدول،  لدى هذه  املتخصصة  الرقابة  األجهزة  اإلختالف في تسمية هذه  يتم  السائدة، كما  واملالية 
اللبنانية، وديوان املراقبة العامة في السعودية، واجمللس األعلى للحسابات في اململكة  جمهورية مصر العربية، وديوان احملاسبة في اجلمهورية 
املغربية، واجلهاز املركزي للرقابة املالية في اجلمهورية السورية، إلى تسمياٍت أخرى مختلفة في كل دولة، لكن جميعها تعتبر أجهزة رقابية عليا 

متخصصة في الرقابة املالية على اإلدارات واملؤسسات احلكومية وفقاً لقوانني إنشائها واألنظمة السائدة لكل دولة.

وميكن تصنيف هذه األجهزة في ثالثة أنواٍع رئيسية:

- النوع األول : ويتألف هذا النوع من محاكٍم للحسابات في نظامها وعملها أيضاً فهي عبارة عن غرٍف تتمتَّع باإلستقالل إزاء السلطتني 
التشريعية والتنفيذية رغم تعاون هذه األجهزة معهما، ولها صالحيات في الرقابة املالية املسبقة أحياناً، وفي الرقابة املؤخرة النهائية دائماً، 
كما لها صالحيات قضائية تطال موظفي تنفيذ املعامالت املالية في الدولة، ويندرج ديوان احملاسبة في اجلمهورية اللبنانية ضمن هذا النوع 
ويتمتَّع باإلضافة إلى صالحياٍت رقابية بصالحياٍت قضائية ال تقل أهميًة عن صالحيات محكمة احلسابات في أٍي من الدول املتبِّعة مثل هذه 

األنظمة.

تتألف من غرٍف  إلى تنظيمها أكثر من وظيفتها، فهي  التسمية تشير  أن هذه  إلى  الثاني: ويضم هيئاٍت حتمل تسمية محاكم  النوع   -
يرأسها رئيس يتمتَّع بصالحياٍت هامة، ومتارس أعمالها من خالل الرقابة اإلدارية املسبقة أو املؤخرة الالحقة، أو اإلثنني معاً، إال انها ال تتمتَّع 
إطالقاً باختصاصاٍت قضائية، وهي تتمتَّع حتماً باإلستقالل إزاء احلكومة دون السلطة التشريعية، ومثل هذا النوع من األجهزة محكمة 

احلسابات في أملانيا.

- النوع الثالث : وهو نظام املراقبني العامني أو املراجعني العامني، وميتاز بهذا النوع كل من بريطانيا والواليات املتحدة والدول التي عليها تأثير 
دها خصيصاً لذلك.  بريطاني، وميارس هذا النوع من األجهزة أعمال الرقابة مباشرًة ويزوِّد السلطة التشريعية نتائج هذه الرقابة بتقارير يعِّ

وفي العالم العربي معظم أجهزة الرقابة املالية ليس لها الصفة القضائية باستثناء املغرب وتونس واجلزائر ولبنان املتأثرة تشريعاتهم بالقوانني 
الفرنسية، وهي جميعها تزاول عمالً رقابياً فقط. وقد ظهرت تنظيمات لهذه األجهزة سواء على املستوى الدولي أو االقليمي احمللي يرعى شؤونها 

٦

١  - تعريف األنتوساي.
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ويسعى إلى تبادل اخلبرة واملعرفة فيما بينها ومن أمثلة هذه التكتالت منظمة (األنتوساي) وهي منظمة دولية تهتم بالرقابة املالية احلكومية من 
خالل إقامة الندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية وإعداد املعايير الضرورية للرقابة املالية احلكومية بالتنسيق بني أعضائها واحلث على تطبيق 
أوروبية "أيسكوف  املتحدة، كما ظهرت منظمة  األمم  إلى جمعية  املنتسبني  أغلب أعضائها هم األعضاء  وان  باستمرار  املعايير وتطويرها  هذه 
 ) واحملاسبة  املالية  للرقابة  العليا  اجملموعة  تأسيس  متَّ  العربي  الصعيد  وعلى  جزئياً،  أو  كلياً  الفرنسية  باللغة  الناطقني  لألعضاء   I/AISCCUF
االرابوساي) سنة ١٩٧٦ ومن أهم أهداف هذه اجملموعة هو تنظيم وتنمية التعاون على اختالف أشكاله بني األجهزة األعضاء، باإلضافة إلى تشجيع 
تبادل وجهات النظر واألفكار واخلبرات والدراسات والبحوث في ميدان الرقابة املالية، باإلضافة للتنسيق مع املنظمات الدولية األخرى، وان جميع 
األعضاء في جامعة الدول العربية يعتبرون حكماً أعضاء في هذه اجملموعة، كما ظهرت تنظيمات اقليمية محلية مثل املنظمة اإلفريقية لألجهزة 
م إليها أغلب الدول العربية الواقعني ضمن القارة اإلفريقية، وفي الفترة األخيرة أسست  العليا للرقابة على األموال العامة ( االفروساي)، وقد انضَّ
منظمة للمجموعة األسيوية للرقابة احلكومية (أسوساي) إال أن جهاز ديوان احملاسبة اللبناني قد انتسب إلى اجملموعات الثالث األوائل وهو بصدد 

درس إمكانية انضمامه للمجموعة األسيوية (أسوساي)، السيما وانه انضم اليها بعض الدول العربية األسيوية.

وفي الواقع ان وجود هذه التنظيمات ما هو إال دليل على أهمية الدور الذي تلعبه أجهزة الرقابة العليا في مجال حتقيق عملية املراجعة والرقابة 
على العمليات املالية في اإلدارات واملؤسسات احلكومية، وحتظى الرقابة البناءة لهذه األجهزة باهتمام كافة الدول النامية واملتقدمة على السواء، 
ونتيجًة لذلك شهدت مجاالت الرقابة تطوراٍت هامة، ساهم فيها عدد من العوامل التي تكمن في اتبَّاع املنهج التخطيطي للتنمية، وتزايد حجم 
النفقات العامة وزيادة تأثيرها على احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية، وتطبيق التحليل اإلقتصادي في مجال اتخاذ القرارات لتحقيق التخصيص 
األمثل للموارد املالية العامة في عالقتها باإلستخدامات البديلة لهذه املوارد، ولم تعد تقتصر الرقابة املالية فقط، وامنا امتد نطاقها ليشمل رقابة 

األداء التي تتناول مجاالت االقتصاد والكفاءة والفعالية، وهذا ما يعرف مبصطلح الرقابة املتكاملة.

وانطالقاً من ذلك تقوم األجهزة العليا للرقابة بالتطوير املستمر ألساليبها الرقابية ملسايرة االجتاهات احلديثة في الرقابية خاصًة في ظل اقتحام 
احلاسب اآللي الستخدامات معظم اجلهات اخلاضعة للرقابة واملراجعة.

ر العلمي في مجال الرقابة واملراجعة، حيث ترتكز استراتيجيتها على ضرورة  وهي دائماً وبالتعاون فيما بينها لم تتواَن حلظًة عن مسايرة التطوُّ
بالطرق واألساليب  اآللي بتكثيف تدريبهم عليه وتعريفهم  ر ومد جميع أعضائها بكل جديد، وحثِّهم على استخدام احلاسب  التطوُّ مسايرة 
الرقابية املمكن استخدامها بواسطته، هذا باإلضافة إلى املشاركة في املؤمترات واللقاءات والندوات التي تتناول بالبحث والدراسة مجاالت الرقابة 

اخملتلفة سواء على املستوى احمللي أو اإلقليمي أو العاملي.

للحصول  تطبيقها  الواجب  واملراجعة  للرقابة  معايير  لوضع  العمل  على  األجهزة  هذه  بدأت  الثمانينات  بداية  ومنذ  املهم  الدور  لهذا  وتأكيداً 
على كفاءٍة عالية في مجال تنفيذ عمليات املراجعة على اإلدارات واملؤسسات احلكومية، على غرار ما اعتمد من معاييٍر في مراجعة املؤسسات 
والشركات في القطاع اخلاص، والذي أثبت من خالل تطبيقها جناح املراجع لتلك املؤسسات والشركات في مراجعة وفحص حساباتها خالل الفترة 

السابقة من بداية هذا القرن.

وفي احلقيقة تهدف معايير الرقابة إلى حتديد الكيفية أو املناخ الذي يتم بها ممارسة وظيفة املراجعة، وهي مبثابة مقياس األداء املهني، كما ميكن 
اعتبارها النموذج املستخدم إلظهار احلكم على نوعية العمل الذي يقوم به املراجع أو اجلهاز ككل، واجلدير بالذكر ان هذه املعايير ما زالت في 
بدايتها في مجال املراجعة العامة، ولم تتمتع بصفة التنفيذ اإللزامي ملستخدميها رغم اعتراف اجلميع بأهميتها ومن أشهر هذه املعايير ممارسًة 
وأفضلها تلك املعايير املنبثقة من قبل منظمة االنتوساي والتي أجمعت عليها الهيئات العليا للرقابة املالية في أغلب الدول وهي ما زالت معايير 

إرشادية تعطي السلطة لكل هيئة من هيئات الرقابة املالية جلعلها مالئمة لظروفها.

٢ – معايير الرقابة املالية ألجهزة الرقابة ( معايير التدقيق الدولية احلكومية)(٢)

١ – ٢ – املعطيات األساسية في الرقابة احلكومية:
املعايير  تطوير  تساعد كلها على  ومبادئ منطقية  ومتطلبات  ومنطلقات منسقة  أساسية،  افتراضات  الرقابة  في  األساسية  املعطيات  متثل 

دة. الرقابية وتساعد املدققني في تكوين آرائهم وصياغة تقاريرهم خاصًة في احلاالت التي ال توجد فيها معايير محدَّ

ن املعطيات األساسية في الرقابة املعايير التالية: وتتضمَّ

١-١-٢- قابلية معايير الرقابة للتطبيق:

ينص هذا املعيار على انه يجب على اجلهاز األعلى للرقابة االهتمام بأن تأتي تصرفاته مطابقة ملعايير الرقابة بالنسبة جلميع األمور التي تعتبر 
ذات أهمية نسبية.

٧
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ويوضح لنا هذا املعيار أن بعض املعايير قد ال يكون من املمكن تطبيقها على بعض أعمال اجلهاز األعلى للرقابة مبا في ذلك تلك األجهزة التي تأخذ 
صورة محاكم احملاسبات وال على األعمال األخرى غير أعمال الرقابة التي تقوم بها تلك األجهزة، لذا يجب على تلك األجهزة وضع معايير ميكن 

تطبيقها على تلك األعمال لضمان انها ذات نوعية عالية بصفٍة دائمة.

٢-١-٢- القرار أو احلكم غير املتحيِّز:

ينص هذا املعيار على انه يجب على اجلهاز األعلى للرقابة أن يتخذ القرار الالزم بنفسه بالنسبة جلميع األمور اخملتلفة التي تظهر أمامه أثناء القيام 
بالرقابة احلكومية.

دة لسلطة اجلهاز األعلى للرقابة هي األولى باإلتباع عند وجود تعارٍض بينها وبني معايير الرقابة املتعارف  ويوضح لنا هذا املعيار ان النصوص احملدَّ
عليها، ونتيجًة لذلك ال ميكن ألية معايير رقابية دولية، خارج اجلهاز األعلى للرقابة أن تكون آمرًة أو أن تكون لها صفة التطبيق اإللزامي على اجلهاز 
األعلى للرقابة أو موظفيه. ومع ذلك يجب على اجلهاز األعلى للرقابة أن يعتبر بأن معايير الرقابة الدولية متثل رأياً مجمعاً عليه من قبل املراقبني 
املاليني (املدققني)، وحتاول أن تطبِّق هذه املعايير كلما كانت منسجمة مع السلطة القانونية للجهاز األعلى للرقابة املالية. كما يجب على جهاز 

الرقابة أن يسعى جاهداً إلى إزالة أي تعارٍض كلما كان األمر ضرورياً لكي يتبنى بعض هذه املعايير املرغوب بها.

٣-١-٢- املساءلة العامة:

ينص هذا املعيار على انه نتيجة للوعي العام املتزايد فإن املطالبة بتقرير املساءلة العامة على األفراد أو الوحدات التي تدير موارد عامة صارت أكثر 
وضوحاً، بحيث أصبحت احلاجة ملحة إليجاد عملية املساءلة وإدارتها بفعالية.

ويبنيِّ لنا هذا املعيار ان اإلجراءات القانونية املتخذة من قبل األجهزة العليا للرقابة، يجب أن ينظر إليها على انها جزء من املنطق الذي يحكم 
األهداف العامة، أو على انها تؤدي إلى حتقيق األهداف العامة للوحدات التي تتم متابعتها من قبل األجهزة وبوجٍه خاص تلك األهداف املتعلقة 

باملسائل احملاسبية، وعلى اجلهات العامة تنفيذ واجبات املساءلة.

٤-١-٢- مسؤولية اإلدارة:

ويقضي هذا املعيار بأن إعداد وتطوير نظم مناسبة للمعلومات والرقابة الداخلية والتقومي وإعداد التقارير ضمن اإلدارة احلكومية سوف يسهل 
عملية املساءلة، وان اإلدارة مسؤولة عن صحة وكفاية صيغة التقارير املالية واملعلومات األخرى.

ويشير هذا املعيار إلى أن واجب الوحدة محل الرقابة هو توفير معلومات تتعلق مبوضوع الرقابة موثوق في صحتها ودقيقة وصحيحة وكافية أي 
على الوحدة موضوع الرقابة ضمان صحة وكفاية التقارير املالية والبيانات املالية التي تعبِّر عن املركز املالي ونتائج العمليات.

٥-١-٢- إصدار املعايير:

وينص هذا املعيار بأن تقوم السلطات اخملتصة بالتحقق من صدور قواعد محاسبية مقبولة بشأن إعداد التقارير املالية وإقفال احلسابات تتعلق 
بحاجة اإلدارة احلكومية. كما تقوم الوحدات اخلاضعة للرقابة بوضع أهداٍف تفصيلية محددَّة وقابلة للقياس، فضالً عن وضع أهداٍف كلية تتعلق 

باألدلة.

وهذا املعيار يوضح أمرين هما:

- انه يجب على األجهزة العليا للرقابة املالية أن تعمل مع الهيئات التي تضع املعايير احملاسبية للمساعدة على التأكد من وجود معايير 
محاسبية مالئمة صدرت عن اإلدارة احلكومية.

- أن توصي األجهزة العليا للرقابة املالية الوحدات اخلاضعة لرقابتها بأن تضع أهدافاً واضحة وقابلة للقياس.

٦-١-٢- ثبات املبدأ احملاسبي:

يقضي هذا املعيار بأنه يجب أن يؤدي التطبيق املستمر ملبادئ احملاسبة املقبولة إلى عرٍض دقيق للمركز املالي ونتائج العمليات.

وهذا املعيار يوجب على الوحدة اخلاضعة للرقابة املالية بأن جتعل تصرفاتها مطابقًة للمبادئ احملاسبية حسب الظروف املالئمة، فضالً عن ضرورة 
تطبيق مثل تلك املبادئ بصفٍة مستمرة.

٨
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٧-١-٢- أنواع الرقابة الداخلية:

يقضي هذا املعيار بأن وجود نظام مالئم للرقابة الداخلية يقلل من خطر األخطاء واخملالفات، وهذا املعيار يوجب على الوحدة اخلاضعة للرقابة بأن 
تضع نظماً مناسبة للرقابة الداخلية للمحافظة على مواردها، وأن تتحقق من أن أنواع الرقابة الداخلية قد وضعت في محلها الصحيح، وانها 
ق من أن التصرفات قد جاءت مطابقًة للقوانني واألنظمة املوضوعة، ورغم أن ذلك مسؤولية الوحدة وليس مسؤولية  تعمل للمساعدة في التحقُّ
املراقب املالي (املدقق)، إال أن هذا ال يعفي املراقب املالي من تقدمي اإلقتراحات والتوصيات إلى الوحدة اخلاضعة للرقابة إذا كانت أنواع الرقابة الداخلية 

غير مالئمة أو مفقودة.

٨-١-٢- اإلطالع على املعلومات:

ينص هذا املعيار على أن تسهل القواعد التشريعية تعاون اجلهات اخلاضعة للرقابة بتوفير حق اإلطالع واحملافظة عليه بالنسبة جلميع املعلومات 
املتعلقة مبوضوٍع ما، والالزمة من أجل التقومي الشامل لألنشطة محل الرقابة.

ومبقتضى هذا املعيار، يحق للجهاز األعلى للرقابة اإلطالع على مصادر املعلومات والبيانات، فضالً عن حق اإلتصال مبوظفي ومستخدمي الوحدة 
اخلاضعة للرقابة، وذلك من أجل القيام بصورٍة مناسبة مبسؤولية الرقابة.

٩-١-٢- األنشطة التي يجب مراقبتها:

مبوجب هذا املعيار فإن جميع أوجه نشاط الرقابة داخلة ضمن السلطة القانونية للرقابة املالية التي ميارسها اجلهاز األعلى للرقابة.
ن الرقابة النظامية ورقابة األداء. ويوضح لنا هذا املعيار بأن النطاق الكامل للرقابة احلكومية يتضمَّ

كما يوضح هذا املعيار بأن مهما اختلفت اختصاصات وسلطات أجهزة الرقابة العليا، فإن وظيفتها األساسية هي دعم وتأييد املساءلة العامة، 
خاصًة ونحن جند في بعض البلدان اجلهاز األعلى للرقابة على هيئة محكمة، ومن هنا فإن الوظيفة القانونية تتطلَّب من محكمة احلسابات أن 

تتأكد من أن كل شخٍص مخوَّل بالتعامل باألموال العامة عرضة للمساءلة أمامها، وانه يكون خاضعاً الختصاصها القضائي.

١٠-١-٢- حتسني تقنيات الرقابة املالية:

وينص هذا املعيار على انه يجب على األجهزة العليا للرقابة أن تعمل على حتسني التقنيات الالزمة للقيام مبراقبة صحة مقاييس األداء.
إذا كانت  ما  لتقومي  ومناهج جديدة  تقنيات  وتطوير  يتطلَّب منهم حتسني  للمراقبني(املدققني)  الواسع  الرقابي  الدور  أن  املعيار  لنا هذا  ويوضح 
مقاييس األداء تستعمل من قبل الوحدة املراقبة صحيحة ومعقولة، ويجب على املدققني أن يستفيدوا من تقنيات ومناهج فروع العلوم األخرى 

مثل اإلحصاء، اإلدارة، نظم املعلومات…

١١-١-٢- تعارض املصالح:

وينص هذا املعيار على انه يجب على األجهزة العليا للرقابة أن تتجنَّب تعارض املصالح بني املراقب (املدقق) والوحدة اخلاضعة للرقابة.

ويوضح لنا هذا املعيار أن نطاق السلطة القانونية للرقابة املالية يحدد نطاق القواعد التي يجب تطبيقها من قبل اجلهاز األعلى للرقابة ويجب 
على اجلهاز األعلى احلفاظ على استقالليته وموضوعيته.

٢-٢- املعايير العامة في الرقابة احلكومية:

ن كل منهما من القيام بتنفيذ املهام املتعلقة  تتناول هذه املعايير املؤهالت التي يجب أن تتوفَّر في كٍل من املدقق واملؤسسة الرقابية، حتى يتمكَّ
باملعايير امليدانية واملعايير اخلاصة بإعداد التقارير بكفاءٍة وفعالية.

ن املعايير العامة ما يلي: وتتضمَّ

١-٢-٢- التوظيف والتعليم:

ص للقيام بأعمال الرقابة ( التدقيق)، وخبرة في ممارسة املهنة ملدٍة  يتطلَّب ممارسة مهنة الرقابة( التدقيق) مؤهالت علمية معيَّنة، وتدريب مخصَّ
معيَّنة.

٩
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٢-٢-٢- التدريب والتطوير:

ويقضي هذا املعيار بأنه على اجلهاز األعلى للرقابة تأمني التدريب الالزم للمدققني وغيرهم من موظفي اجلهاز، سواء كان ذلك داخل اجلهاز نفسه 
أو من خالل املشاركة في الدورات التي تعقد خارجه. كما انه يجب االحتفاظ بسجالٍت عن مهارات موظفيه مما يساعده على التخطيط للعمليات 

الرقابية، ومعرفة االحتياجات املتعلقة بالتطوير املهني والعمل على حتقيقها.

على اجلهاز أن يضع املعايير اخلاصة بترقية موظفيه ومراجعتها بشكٍل منتظم.

٣-٢-٢- التوجيهات املكتوبة:

ويقضي هذا املعيار بأنه على اجلهاز األعلى للرقابة اإلحتفاظ بسجالٍت عن ممارساته الرقابية، وعن السياسات التي يتبعها عن معاييره كما يؤكد 
هذا املعيار بأن االتصال مبوظفي اجلهاز بواسطة التعاميم املكتوبة هو أمر مهم إليصال اإلرشادات والتوجيهات إليهم.

٤-٢-٢- استخدام املهارات:

ويقضي هذا املعيار بأنه على اجلهاز األعلى للرقابة تقدير عدد أصحاب املهارات املطلوبة لتنفيذ أي عمليٍة رقابية، حتى يتمكن من تعيني املوظفني 
الذين سيقومون بعملية التنفيذ، وبالتالي مراقبتهم.

٥-٢-٢- املراجعات اخلاصة بضمان اجلودة:

ويقضي هذا املعيار بأنه على اجلهاز األعلى للرقابة اإلهتمام بالبرامج التي تضمن اجلودة في تنفيذ العمليات الرقابية. ويجب على اجلهاز األعلى 
للرقابة أن يضع نظماً وإجراءات بهدف :

- التأكد من أن العمليات الرامية إلى ضمان اجلودة الكاملة قد متَّ تطبيقها بشكٍل مرٍض.
- تأمني جودة التقرير الرقابي.

- ضمان التحسينات وتفادي تكرار النواقص.

٦-٢-٢ اإلستقاللية:

ويقضي هذا املعيار بأن يكون اجلهاز األعلى للرقابة واملدقق مستقلني عن السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، والهيئة اخلاضعة للرقابة. 
ودون  الرقابية بحريٍة  بالعملية  القيام  والتنفيذية، مما ميكنها من  التشريعية  السلطتني  لتوجيه  العليا خاضعة  الرقابة  بحيث ال تكون هيئات 

تدخالٍت أو قيود. وهذا يضمن املصداقية لنتائج العمل الرقابي لهذه األجهزة.

٧-٢-٢- تضارب املصالح:

ويقضي هذا املعيار على انه يجب على األجهزة العليا للرقابة أن تتفادى تعارض املصالح بني املدقق والهيئة اخلاضعة للرقابة.

٨-٢-٢- الكفاءة – اإلختصاص:

وينص هذا املعيار على انه يجب أن يكون لدى املدقق ولدى اجلهاز األعلى للرقابة الكفاءة املطلوبة.

ويوضح لنا هذا املعيار أهمية أن يكون لدى اجلهاز األعلى للرقابة املهارات واخلبرات الضرورية من أجل املمارسة الفعالة لسلطته الرقابية، ويجب 
أن يؤدي العمل الرقابي من خالل أشخاٍص تكون مؤهالتهم العلمية وخبراتهم منسجمة مع طبيعة ونطاق عمل الرقابة.

٩-٢-٢- العناية الالزمة:

ن بذل العناية الالزمة في  ويقضي هذا املعيار بأنه على املدقق واجلهاز األعلى للرقابة بذل العناية الالزمة عند تطبيق معايير الرقابة، وهذا يتضمَّ
حتديد اإلثباتات وجمعها وتقوميها، وفي إعداد التقارير بشأن املالحظات املكتشفة والنتائج والتوصيات.

على اجلهاز األعلى للرقابة أن يكون منصفاً في عملية التقييم وإعداد التقرير بشأن أي عملية رقابية على اإلدارات واملؤسسات العامة، كما أن 
عليه أن يكون موضوعياً في هذه الرقابة.

١٠
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٣-٢- املعايير امليدانية في الرقابة احلكومية:

ان املعايير امليدانية في الرقابة احلكومية متثل معايير تنفيذية تتعلق باجلانب التنفيذي لعملية الرقابة. في حني كانت املعايير العامة متثل اجلانب 
التنظيمي للعملية الرقابية.

فاملعايير امليدانية في الرقابة تهدف إلى حتديد اإلطار العام لإلجراءات التي يجب على املدقق اتخاذها من أجل القيام بالعمل الرقابي وإداراته، بغية 
ل إلى افضل النتائج التي يسعى للحصول عليها من العملية الرقابية. التوصُّ

إن املعايير امليدانية قابلة للتطبيق على جميع أنواع الرقابة، وهي تتمثَّل في ما يلي:

١-٣-٢-التخطيط:

ويقضي هذا املعيار بأنه يجب على املدقق أن يضع تخطيطاً للعملية الرقابية يضمن له تنفيذها بدرجٍة عالية من اجلودة، وبطريقٍة اقتصادية 
وفعالة وكفوءة وفي الوقت املناسب، كما ميكنه من اكتشاف أي عملية غش أو سوء تصرف أو غيرها من األعمال غير القانونية.

٢-٣-٢- اإلشراف واملراجعة:

ويقضي هذا املعيار بأنه ينبغي اإلشراف على عمل املوظفني املوجلني بالعملية الرقابية على كافة مستوياتهم، وفي أي مرحلٍة من مراحل العمل 
الرقابي، فاإلشراف ضروري للحفاظ على جودة ونوعية العمل الرقابي، بغية حتقيق األهداف املرسومة للعملية الرقابية.

٣-٣-٢- دراسة وتقييم املراقبة الداخلية:

يقضي هذا املعيار بأنه على املدقق عند حتديد مدى ونطاق العملية الرقابية، أن يدرس حدود إمكانية االعتماد على الرقابة الداخلية.

٤-٣-٢- املطابقة مع القوانني واألنظمة املعمول بها:

إن احترام القوانني واألنظمة أمر هام في الرقابة املالية احلكومية، ألن الهيئات والوحدات احلكومية تنشأ عادًة مبوجب القانون، وحتكمها أنظمة 
لة أكثر من تلك التي حتكم الهيئات اخلاصة. وقوانني مفصَّ

إن هذا املعيار يوجب إجراء اختبارٍ ملدى مطابقة التصرفات أو العمليات للقوانني والنظم املعمول بها عند تنفيذ العملية الرقابية، كما على املدقق 
أن يضع خطوات وإجراءات العملية الرقابية، بحيث تضمن له الكشف عن األخطاء واخملالفات والتصرفات اخملالفة لألنظمة والقوانني، والتي ميكن 
أن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على املبالغ الواردة في البيانات املالية أو على نتائج الرقابة، كما أن على املدقق حتديد مدى تأثير هذه األفعال 

على نتائج الرقابة.

٥-٣-٢- إثباتات الرقابة:

ويقضي هذا املعيار بأنه يجب أن يحصل املدقق على األدلة الكافية خالل عملية الفحص واملالحظة واإلستفسارات واملصادقات، وذلك لتوفير 
أساٍس مالئم إلبداء الرأي بخصوص الهيئة والبرنامج والنشاط أو الوظيفة املراقبة، ومن الضروري أن تكون أدلة اإلثبات كافية من حيث الكمية 

والتنوُّع، وجيدة ميكن االعتماد عليها بدرجٍة مقبولة.

ينبغي أن يوثق املدققون اثباتات الرقابة توثيقاً كافياً في أوراق العمل مبا في ذلك التخطيط ومداه والعمل املنجز ونتائج العملية الرقابية.

إن أوراق العمل ينبغي أن تكون مكتملًة ومفصلة، بحيث يتمكن أي مدقق متمرِّس في املهنة وليس له عالقة مسبقة بالعملية الرقابية من تأكيد 
النتائج التي متَّ التوصل إليها وذلك من خالل إطالعه على هذه األوراق.

إن مدى ما حتتويه أوراق العمل وتنظيمها يدالن على درجة الكفاءة املهنية التي يتمتع بها املدقق.

٦-٣-٢- حتليل البيانات املالية:

وينص هذا املعيار على انه ينبغي على املدققني عند القيام بالرقابة املالية وغيرها من أنواع الرقابة األخرى، أن يحللوا البيانات املالية للتثبت من 
مراعاة املعايير احملاسبية بشأن إعداد التقرير والكشوف املالية، وينبغي اجراء حتليٍل للبيانات املالية إلى احلد الذي يتم فيه احلصول على اساٍس 

معقول يساعد على ابداء الرأي في البيانات املالية.
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٤-٢- معايير صياغة التقارير في الرقابة احلكومية:

ن رأي املدقق واملالحظات املتعلقة بالبيانات املالية بنهاية العملية الرقابية املالية التقليدية(النظامية)، إلى جانب  ان تعبير صياغة التقارير يتضمَّ
تقرير املدقق بنهاية إمتام رقابة على األداء.

وتقضي هذه املعايير:

على أن يقوم املدقق في نهاية كل عمليٍة رقابية بإعداد رأي مكتوب أو تقريٍر في شكل مالئم، يوضح فيه املالحظات املكتشفة بأسلوٍب مناسب، 
وأن يكون محتواه سهل الفهم وبعيداً عن الغموض واإللتباس، متضمناً املعلومات املتعلقة باملوضوع واملؤيدة بإثباتاٍت كافية.

على اجلهاز األعلى للرقابة أن يقرر اإلجراء الواجب اتخاذه فيما يتعلق باملمارسات االحتيالية أو اخملالفات اخلطيرة املكتشفة من قبل املدققني.
إن معايير صياغة التقرير في الرقابة تنقسم إلى قسمني هما:

١-٤-٢- املعايير الشكلية:

١ - العنوان:

وينص هذا املعيار على أن يسبق الرأي أو التقرير بعنواٍن مناسب يساعد القارئ على متييزه عن البيانات واملعلومات الصادرة عن اآلخرين.

٢ - التوقيع والتاريخ:

ويقضي هذان املعياران بأن الرأي أو التقرير ينبغي أن يكون موقعاً بشكٍل مناسب، وأن يذكر التاريخ مما يفهم القارئ بأن املدقق قد أخذ باالعتبار 
تأثير احلوادث أو املعلومات التي علم بها حتى ذلك التاريخ.

٢-٤-٢- املعايير اخلاصة باحملتوى:

١ - األهداف والنطاق:

ن الغرض من العملية الرقابية وحدودها. ويقضي هذان املعياران بأن الرأي أو التقرير ينبغي أن يتضمَّ

٢ - بلوغ حد الكمال:

ويقضي هذا املعيار بأنه ينبغي أن تلحق اآلراء بالبيانات املالية املتعلقة بها وأن تنشر معها، أما بالنسبة لتقارير األداء فيمكن أن ال تلحق بشيء.
ت من قبله دون تغيير، وذلك من أجل حفاظ اجلهاز األعلى للرقابة على استقالله، كما ينبغي أن يكون  إن آراء وتقارير املدقق ينبغي أن تقدم كما أعدَّ
اجلهاز األعلى للرقابة قادراً على تضمني تقاريره ما يراه مناسباً وهاماً، وهذا ما يساعد على بلوغ تقرير الرقابة املالية حد الكمال. أما إذا كانت هناك 

ن هذه املعلومات السرية. ل يتضمَّ معلومات ال ميكن الكشف عنها بسبب تأثيرها على املصلحة الوطنية، ميكن للمدقق إعداد تقريٍر منفصَّ

٣ - املرسل إليه:

د التقرير أو الرأي اجلهة التي سيرسل إليها، وقد يتم اإلستغناء عن ذلك في حالة وجود اجراءات تسليم  ويقضي هذا املعيار بأنه ينبغي أن يحدِّ
رسمية.

٤ - حتديد املوضوع:

ن التقرير  ويقضي هذا املعيار بأن يحدد الرأي أو التقرير البيانات املالية بالنسبة للرقابة املالية واجملال بالنسبة لرقابة األداء التي يتعلق بها. ويتضمَّ
أو الرأي اسم الوحدة اخلاضعة للرقابة والتاريخ والفترة التي تغطيها البيانات املالية وموضوع البحث الذي مت رقابته.

٥ - األساس القانوني:

ويقضي هذا املعيار بأنه ينبغي أن يحدد التقرير أو الرأي الرقابي التشريع أو غيره من السلطات التي تنص على اجراء الرقابة.
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٦ - مطابقة املعايير:

ويقضي هذا املعيار بأن على اآلراء والتقارير املالية أن تشير إلى املعايير أو املعلومات الرقابية التي طبقت عند القيام بالعملية الرقابية، لطمأنة 
القارئ من أن الرقابة قد أجريت وفقاً لإلجراءات أو األصول املقبولة بصفٍة عامة.

٧ - املطابقة مع القوانني واألنظمة:

ويقضي هذا املعيار بضرورة أن تعد اآلراء والتقارير املالية حسب القوانني واألنظمة اخلاصة بها واخلاصة بالهيئة اخلاضعة للرقابة وبالقوانني ذات 
العالقة. وعلى املدققني أن يكونوا حذرين في وضع مالحظاتهم بصورٍة مالئمة في حالة عدم املطابقة مع القوانني واألنظمة.

٨ - مراعاة الوقت املناسب:

ويقضي هذا املعيار بأن الرأي أو التقرير الرقابي ينبغي أن يكون جاهزاً في الوقت املناسب، لكي يستفيد منه القراء أو املستعملني له إفادًة قصوى، 
وخاصًة أولئك املطلوب منهم اتخاذ اجراءاٍت ضرورية.

بالنسبة للرأي، ينبغي أن يشير بوضوح إلى ما إذا كان غير مقيداً أو مقيداً، وإذا كان مقيداً فهل هو مقيَّد في نواٍح معيَّنة أو هو مخالف أو انه 
امتنع عن إعطاء رأي.

ينبغي أن حتتوي التقارير حتى تكون بناءًة على اجراءاٍت عالجية في املستقبل وليس على انتقاداٍت فقط.

٣ – الدور الواقعي امليداني لرقابة ديوان احملاسبة في اجلمهورية اللبنانية.

حددَّت مهمة ديوان احملاسبة بالسهر على األموال العمومية واألموال املودعة في اخلزينة وذلك (٣):

- مبراقبة استعمال هذه األموال ومدى انطباق هذا االستعمال على القوانني واألنظمة املرعية االجراء.
- بالفصل من صحة وقانونية معامالتها وحساباتها.

- مبحاكمة املسؤولني عن مخالفة القوانني واألنظمة املتعلقة بها.

وتخضع لهذه الرقابة:

١. إدارات الدولة (٤).
٢. بلديات بيروت وطرابلس وامليناء وبرج حمود وصيدا وزحلة املعلقة وسائر البلديات التي أخضعت أو تخضع لرقابة ديوان احملاسبة مبرسوٍم 

يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
٣. املؤسسات العامة التابعة للدولة أو للبلديات اخلاضعة لرقابة ديوان احملاسبة.

٤. هيئات الرقابة التي متثل الدولة في املؤسسات التي تشرف عليها أو في املؤسسات التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من األرباح.
٥. املؤسسات واجلمعيات وسائر الهيئات والشركات التي للدولة أو البلديات أو املؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات عالقة مالية بها 

عن طريق املساهمة أو املساعدة أو التسليف.

وميارس ديوان احملاسبة دوره في مجال الرقابة واملراجعة من خالل الوظائف احملددَّة له، ولديوان احملاسبة وظيفتان: وظيفة إدارية ووظيفة قضائية.

١-٣- الوظيفة اإلدارية:

اإلدارية  احلسابات  على  جتري  مؤخرة  إدارية  ورقابة  املوازنة،  تنفيذ  على  جتري  مسبقة  إدارية  رقابة  خالل  من  اإلدارية  رقابته  احملاسبة  ديوان  ميارس 
التفصيلية ومشروع قطع احلساب الذي يعرض على اجمللس النيابي إلقراره، كما يقوم بإبداء الرأي في بعض األمور املالية والتي من شأنها أن تهدف 

إلى حتسني العمليات املالية وتخدم عمليات املراجعة فيما بعد.

١-١-٣- الرقابة اإلدارية املسبقة:

جتري الرقابة اإلدارية املسبقة على بعض أعمال تنفيذ املوازنة قبل اكتمال هذه األعمال أي عندما تكون في الطور التحضيري لها، وهي تهدف إلى 
التثبت من صحة املعاملة وانطباقها على املوازنة وأحكام القوانني واألنظمة، أي التثبت من قانونية املعاملة.

١٣
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وهذه الرقابة هي من املعامالت اجلوهرية وتعتبر كل معاملٍة ال جتري عليها هذه الرقابة غير نافذة ويحظر على املوظف وضعها في التنفيذ حتت 
طائلة العقوبات املنصوص عليها في املواد ٦٠ و٦١ من قانون تنظيم ديوان احملاسبة. 

واجلدير بالذكر أن ديوان احملاسبة استنفذ كافة األساليب والطرق في ممارسة هذه الرقابة وأتقن كافة األحكام الالزمة لها، لكن في اآلونة األخيرة 
بدأ التفكير في الغاء هذه الرقابة ليحل محلها الرقابة على األداء والتركيز على الرقابة على احلسابات مبا يعرف باملراجعة.

وتخضع لهذه الرقابة فيما خص الواردات املعامالت التالية:

- معامالت تلزمي اإليرادات عندما تفوق القيمة خمسة ماليني ليرة لبنانية.

- معامالت بيع العقارات عندما تفوق القيمة خمسة ماليني ليرة لبنانية.
وتخضع لهذه الرقابة فيما خص النفقات املعامالت التالية:

- صفقات اللوازم واألشغال واخلدمات عندما تفوق القيمة  ٧٥٠٠٠٠٠٠ ل.ل.
- اإلتفاقات الرضائية مبا فيها عقود اإليجار عندما تفوق القيمة ٥٠٠٠٠٠٠٠ ل.ل.

- معامالت املنح واملساعدات عندما تفوق القيمة ١٥٠٠٠٠٠٠ل.ل.
- معامالت املساهمات عندما تفوق القيمة  ١٥٠٠٠٠٠٠ ل.ل.

- معامالت املصاحلات احلبية على دعاوى أو خالف تفوق القيمة موضوع النزاع ١٥٠٠٠٠٠٠ل.ل.

وتعتبر موافقة الديوان املسبقة على هذه املعامالت ملغاة إذا لم يعمل بها خالل السنة املالية التي أعطيت خاللها.
وبنتيجة هذه الرقابة التي يجريها الديوان يتخذ قراراً باملوافقة على املعاملة أو بعدم املوافقة، وفي هذه احلالة األخيرة ميكن لإلدارة اخملتصة عرض 

القضية على مجلس الوزراء الذي يبت فيها بقرارات معللة.

ومن حسنات هذه الرقابة جتري قبل التنفيذ ومن شأنها أن حتول دون الوقوع في بعض اخملالفات والتجاوزات مما يساهم في حفظ وصيانة األموال 
العمومية التي هي مهمة الديوان األساسية، لكن من عيوبها انها تزيد الروتني اإلداري وتعيق الرقابة املؤخرة نظراً النهماك الديوان في إجنازها 

د إلنهائها وقلة عدد املوظفني في مالكاته. بسبب ضيق الوقت احملدَّ

٢-١-٣- الرقابة اإلدارية املؤخرة أو الالحقة:

جاء حتديد الغاية من هذه الرقابة في املادة ٤٥ من قانون الديوان بأنها" تقرير املعامالت املالية ونتائجها العامة من حني عقدها إلى حني االنتهاء 
من تنفيذها إلى قيدها في احلسابات وبنتيجة هذه الرقابة يضع الديوان تقريراً سنوياً، وتقارير خاصة يضمنها مالحظاته واقتراحاته ويقدمها إلى 

السلطات العامة واملراجع اخملتصة.

ويتضح من التحديد القانوني ان الرقابة اإلدارية املؤخرة تعطي الديوان صالحيات واسعة في مجال تقومي األداء لدى اإلدارات والهيئات اخلاضعة 
لرقابته. السيما إذا مت ممارسة هذه الرقابة من خالل مفهومها الواسع الذي ينطلق من العناصر األساسية التي تقوم عليها رقابة األداء، وهي 
استخدام املوارد اإلقتصادية مبا يحقق الغاية املثلى وهي التوفير والكفاءة والفعالية انطالقاً من واقع أقل تكلفة بأفضل جودة وفي الوقت الالزم 

واحملدد.

املصروفة،  النفقات  شقيها  في  املوازنة  تنفيذ  لعملية  اإلدارية  املرحلة  مبراجعة  القيام  هو  حالياً  الرقابة  لهذه  التقليدي  املفهوم  فإن  وبالتالي 
واإليرادات احملققة واملوضوعة قيد التحصيل، وان عملية املراجعة تتم من خالل بياناٍت فصلية ترسل إلى الديوان تباعاً من قبل املرجع اخملتص في 
اإلدارات العامة، ويهدف الديوان من عملية مراجعة هذه البيانات التحقق فيما يخص النفقات من صحة اإلنفاق ومدى انطباقه على القوانني 
واألنظمة واالعتمادات املرصدة له في املوازنة، وفيما يخص الواردات صحة اإليرادات احملققة واملوضوعة قيد التحصيل للتأكد من قانونية اإليراد 

احملقق واملراد حتصيله ومدى انطباقه على قانون املوازنة أو أي قانون آخر. أما فيما يخص الواردات احملصلة سوف تراجع في إطار حساب املهمة.

وتعتبر هذه املراجعة مدخل للرقابة على مشروع قانون قطع حساب املوازنة الذي يجب تقدميه إلى الديوان قبل ١٥ آب من السنة التي تلي سنة 
املوازنة على أن يضع الديوان تقريراً يحدد فيه املالحظات الناجمة عن عملية تنفيذ املوازنة وتأثيرها على العمليات املالية خلزينة الدولة واحلالة 

املالية للبالد، ويتم ارفاقه مبشروع قانون قطع احلساب عند إرساله للبرملان إلقراره، لكن لم ميارس الديوان هذه الرقابة بفاعلية ألسباب عديدة.

٣-١-٣- إبداء الرأي في بعض األمور املالية:

م يقوم ديوان احملاسبة بإبداء رأيه في املواضيع املالية التي تعرض عليه من قبل اإلدارات والهيئات اخلاضعة لرقابته، وهذا الرأي  إضافًة إلى ما تقدَّ
له الصفة اإلستشارية، إال أن اإلدارات أو املؤسسات طالبة الرأي تتقيَّد به عادًة وهي تعتمد مجموعات اآلراء اإلستشارية التي يصدرها الديوان 

كمراجع تسترشد بها عند احلاجة.

١٤
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٤ – الوظيفة القضائية.

ميارسها ديوان احملاسبة برقابته على احلسابات وعلى كل من يتولَّى استعمالها أو إدارة األموال العمومية واألموال املودعة في اخلزينة وهي رقابة 
مؤخرة وعلى نوعني:

١-٤- الرقابة على احلسابات:

تشكل الرقابة على احلسابات املهمة األساسية لديوان احملاسبة، وميكن اعتبارها ركناً أساسياً للديوان في حتقيق عمليات املراجعة، وجتري هذه 
مة إليه، مبا في ذلك حسابات مهمة احملتسبني غير النظاميني، أي الذين يتولوُّن مهمة احملتسب دون أن  الرقابة على حسابات مهمة احملتسبني املقدَّ
تكون لهم الصفة القانونية ويطلق عليهم اسم احملتسب الواقعي، والهدف من هذه الرقابة هو البت في صحة هذه احلسابات وانطباقها على 

القوانني واألنظمة.

د له. ب الرد عليها خالل مهلٍة حتدَّ ويصدر الديوان بنتيجتها قرارات مؤقتة تبنيِّ املآخذ واملالحظات املوجهة إلى احملتسب والتي يتوجَّ
ثم قراراٍت نهائية تبنيِّ أن احملتسب برئ الذمة أو مسلفاً أو مشغول الذمة، وفي هذه احلالة يحكم الديوان على احملتسب بتسديد القيمة الباقية 

في ذمته.

وتتناول الرقابة على احلسابات املعامالت التالية:

١-١-٤- فيما يتعلَّق بواردات املوازنة:

- صحة املستندات التي متَّ التحصيل مبوجبها.
- صحة التحصيالت وانطباقها على قوانني اجلباية.

لة إلى الصناديق العامة. - توريد املبالغ احملصَّ

٢-١-٤- فيما يتعلَّق بنفقات املوازنة:

- صحة املستندات التي جرى الدفع مبوجبها وانطباق املعاملة على القوانني واألنظمة املرعية االجراء.
- التأكد من وجود األوراق املثبتة للنفقة كما حّددها القانون.

٣-١-٤- فيما يتعلَّق مبقبوضات ومدفوعات اخلزينة:

- صحة معامالت القبض املقبوضة حلساب اخلزينة وانطباقها على األوامر الصادرة عن اجلهة الصاحلة.
- صحة معامالت الدفع املدفوعة حلساب اخلزينة وانطباقها على األوامر الصادرة عن اجلهة الصاحلة.

٤-١-٤- فيما يتعلَّق مبحاسبة املواد:

- صحة استالم املواد واملستندات املؤيدة لذلك.
- صحة حفظ هذه املواد وتسليمها واألرصدة املتبقية منها.

- صحة تنظيم بيانات اجلردة ومطابقتها على السجالت.

٥-١-٤- فيما يتعلق بالعمليات احلسابية للحسابات:

- صحة احلسابات وانطباقها على القوانني واألنظمة ومبادئ احملاسبة املتفق عليها.
ة. - صحة انطباق القيود على األوراق املثبتة املقدمَّ

٥ – العمل امليداني للرقابة على احلسابات املمارسة في ديوان احملاسبة:

قبل اخلوض في كيفية ممارسة ديوان احملاسبة للعمل امليداني في نطاق رقابته القضائية على احلسابات، أرى أنه من الضروري اإلشارة إلى عدم تطرُّق أي 
مؤلف أو باحث من قبل إلى هذا املوضوع، وبشكٍل تخصصي في لبنان، على الرغم من أهميته البالغة، إذ اقتصرت جميع األبحاث واملؤلفات املتداولة 

على ذكر املعامالت جلهة الواردات أو النفقات التي تتناولها الرقابة سواء على احلسابات أو على املوظفني والنصوص القانونية التي ترعى ذلك. 
وفيما يلي نبذة عن الواقع امليداني للموضوع:

١٥
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١-٥- في كيفية إرسال حسابات املهمة إلى ديوان احملاسبة املتعلقة باإلدارات العامة (٥):

إدارة  محتسب  املركزي،  البريد  محتسب  املركزي،  اجلمارك  محتسب  املركزي،  املالية  (محتسب  احملليون  واحملتسبون  املركزيون  احملتسبون  يرسل 
محتسب  أي  أو  املركزي،  السكري  والشمندر  احلبوب  مكتب  محتسب  املركزي،  اليانصيب  محتسب  املركزي،  والالسلكية  السلكية  املواصالت 
مركزي ملوازنة ملحقة عند اإلقتضاء، احملتسبون احملليون كمحتسبي املالية واجلمارك والبريد واملواصالت السلكية والالسلكية ومحتسبو اإلدارات 
ذات املوازنات امللحقة بحال وجودهم، وكذلك كل موظف يعطى هذه الصفة مبرسوم) ( ) حسابات مهمتهم إلى ديوان احملاسبة بواسطة مصلحة 
مة بطريقة القيد املزدوج بالنسبة إلى احملتسب املركزي، والقيد البسيط بالنسبة  احملاسبة العامة في وزارة املالية وبتواريٍخ حددَّها القانون، واملنظَّ

د خصيصاً لذلك. إلى احملتسب احمللي وفقاً للتصميم العام للحسابات احملدَّ

ن حساب املهمة ما يلي: ويتضمَّ

- وضعية احلساب في أول السنة أو في التاريخ الذي استلم فيه احملتسب مهمته.
- مجموع العمليات التي قام بها احملتسب من قبٍض أو دفٍع خالل السنة أو خالل مدة العمل الفعلية.
- وضعية احلساب في آخر السنة أو في تاريخ مهمة احملتسب إذا انتهت هذه املهمة قبل آخر السنة.

دة خصيصاً للمحتسب املركزي ومناذج للمحتسب احمللي(٦)، ويرفق احملتسب مع حساب مهمته. وان إرسالها يتُّم وفقاً لنماذج محدَّ

مستنداٍت ثبوتية عامة تتعلَّق بالوثائق املثبتة لوضعية احملتسب الشخصية وأخصها قرار تسميته ومحضر حلفه اليمني أمام ديوان احملاسبة 
م وكذلك كشف حساب املصرف في ١٢/٣١ من السنة مع خالصة حساب املطابقة والبيانات املثبتة ومحاضر تعداد الصندوق  وسند الكفالة املقدَّ
ناً قيمة البقايا في ٣١ كانون األول واملدوَّرة إلى  في آخر السنة، وكذلك بياناً عن السنة اخملتصة باإليرادات التي جتبى مبوجب جدول تكليف متضمِّ
ل والقيم  ل من قيمة اإللغاء والتنزيل واحلسومات الناجتة عن الدفع املعجَّ السنة اخملتصة، وقيمة التحققات والغرامات واإللغاء والتنزيل واحملصَّ

لة والباقية قيد التحصيل. الهالكة والساقطة مبرور الزمن والصافية الواجب حتصيلها واحملصَّ
ومستنداٍت ثبوتية خاصة تتعلَّق مبا يلي:

أ – بالنسبة لعمليات املوازنة:

- أوامر القبض أو التحصيل أو سندات التصفية.
- حواالت الصرف مع أوراقها املثبتة بحسب تنفيذ املوازنة وتنسيبها.

ب – بالنسبة للعمليات اجلارية خارج املوازنة:

د لكل نوٍع منها بقرارٍ يصدر عن اإلدارة اخملتصة. - أوراق الثبوت التي حتدِّ

٢-٥- في كيفية إرسال حسابات املهمة املتعلقِّة باملؤسسات العامة والبلديات إلى الديوان (٧):

يرسل املوظفون اخملتصون في املؤسسات العامة والبلديات اخلاضعة لقانون احملاسبة العمومية حسابات املؤسسة أو البلدية واملستندات وأوراق 
ق مبرسوٍم يتخذ في  الثبوت العائدة لها وفقاً لنظاٍم خاص يوضع باإلتفاق بني املؤسسة أو البلدية من جهة، وديوان احملاسبة من جهٍة أخرى، يصدَّ

مجلس الوزراء.

٣-٥- في كيفية إرسال حساب املهمة للمؤسسات واجلمعيات وسائر الهيئات التي للدولة أو البلدية عالقة مالية بها عن طريق املساهمة أو 
د في القانون حالياً مببلغ ٢٥ مليون ل.ل. خالل السنة املالية ( ): املساعدة أو التسليف إذا جتاوزت هذه املساهمة أو املساعدة حداً معيَّناً محدَّ

واملستندات  الثبوت  أوراق  كافة  إليه  يضم  للهيئة،  املعطى  املال  عن  اإلدارة حساباً  إلى  التالية  السنة  من  آخر شهر شباط  قبل  القيِّم  يرسل 
واإليضاحات العائدة له، تودع اإلدارة بشخص املدير أو الرئيس لديها، هذا احلساب مع مستنداته إلى ديوان احملاسبة قبل آخر شهر آذار، وترفقه 

مبطابقتها بشأنه ( ).

التدقيق  نتائج  نه  يضمِّ بنتيجته تقريراً خاصاً  إيداعه، ويضع  تاريخ  التدقيق في احلساب في مدِةٍ أقصاها ثالثة أشهٍر من  ديوان احملاسبة  يتولَّى 

١٦

٥ - احملتسب املركزي هو الذي يسأل عن واردات املوازنة ونفقاتها، وعن العمليات اخلارجة عن نطاق املوازنة أي عمليات اخلزينة. أما احملتسب احمللي هو الذي يسأل عن العمليات 
ن محليًا قبض واردات املوازنة ودفع نفقاتها حلساب احملتسب املركزي املرتبط به. اخلارجة عن نطاق املوازنة، ويؤمِّ

٦ - املرسوم رقم ٣٤٨٩ تاريخ ١٩٦٥/١٢/٢٨.
٧ - املرسوم ٣٣٧٣ تاريخ ١١ كانون األول ١٩٦٥.
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وتوصياته واقتراحاته، ويبلغ هذا التقرير إلى كٍل من الوزير اخملتص واإلدارة والهيئة، وميكن إبالغه عند اإلقتضاء إلى سائر املراجع املنصوص عنها 
في املادة ٤٩ من قانون تنظيم الديوان ( ).

ويعتمد تقرير الديوان أساساً إما لتبرئة ذمة القيِّم عن املال املعطى للهيئة وإما إلشغال ذمته ( ).

٤-٥- في هيئة ديوان احملاسبة ونظامه:

يتألف ديوان احملاسبة من قضاة ومراقبني ومدققي حسابات ( )، ويلحق به موظفني إداريني، وتكون لديه نيابة عامة مستقلة.

م رئيس الديوان اإلدارة الداخلية، وكيفية ممارسة كافة أعماله املناطة بالديوان، ويراسل جميع اإلدارات العامة مباشرًة. وينظِّ

بالطريقة  اإلقتضاء  عند  التوزيع  هذا  تعديل  وميكن  الديوان،  مجلس  موافقة  بعد  الديوان  رئيس  من  بقرارٍ  الديوان  أعمال  وتوزَّع  الغرف  تشكل 
نفسها.

٥-٥- في التخطيط واإلشراف على عملية املراجعة:

يبدأ التخطيط في الديوان منذ القيام بتشكيل الغرف وتوزيع األعمال عليها، فالغرفة بالديوان عبارة عن هيئة برئاسة قاٍض ومستشارين إثنني، 
وميكن عند اإلقتضاء تشكيل أكثر من هيئة في الغرفة الواحدة وفقاً الحتياجات العمل، ويتم توزيع األعمال على هذه الغرف حسب اإلختصاص 
د لكٍل منها باإلستناد إلى قرار توزيع األعمال الصادر عن رئيس الديوان بعد موافقة مجلس الديوان، ويوزَّع رئيس الغرفة اخملتصة األعمال اخلاصة  احملدَّ
في غرفته على أحد املستشارين لدرسها باإلستناد إلى نفس قرار توزيع األعمال السابق، ويكون املستشار احملالة إليه هذه األعمال املقرِّر لها، كما 
ميكن أن يقوم رئيس الغرفة بدراسة األعمال اخلاصة به، باإلستناد لذات القرار، وهنا يصبح هو املقرِّر لهذه األعمال. وبعد ذلك يدرس القاضي املقرِّر 
املعامالت احملالة إليه ويقوم مبهام الرقابة املسبقة واملؤخرة وإبداء الرأي مع الهيئة التي ينتمي إليها، وميكن أن يعاون املراقب أو مدقق احلسابات 

القاضي في مهمته أو يدرسها القاضي بنفسه، وذلك باإلستناد إلى قرار توزيع املراقبني ومدققي احلسابات على الغرف.

وقبل املباشرة بأية عملية مراجعة وتدقيق من قبل املراقب أو مدقق احلسابات يضع املدقق أو املراقب بالتنسيق مع املستشار الذي يعمل معه 
خطة لعملية املراجعة بهدف إجراء رقابة بدرجٍة عالية من الكفاءة والفعالية، معتمداً على املستندات املرسلة من اجلهة أو الهيئة اخلاضعة 

ن هذه اخلطة: للرقابة في امللف موضوع املراجعة، وتتضمَّ

- التعرف على طبيعة عمل الهيئة اخلاضعة للرقابة واإلطالع على القوانني واألنظمة التي تدعمها والسيما األنظمة املالية.
- حتديد هدف العملية الرقابية ونطاقها واالختبارات الضرورية لتحقيقها.

- اإلطالع على األنظمة التي ترعى عمل الهيئة اخلاضعة للرقابة وعلى املراقبات الداخلية، ويجري تقييماً أولياً للتعرُّف على نقاط ضعفها 
وقوتها، وبالتالي حتديد مدى اإلستفسارات التي يتم اجراؤها.

- حتديد املسائل التي يتم التركيز عليها في عملية التدقيق معتمداً األهمية النسبية في عملية االختبار وخبرة املدقق أو املراقب.
- إبالغ الهيئة اخلاضعة للرقابة واملراجعة بهدف التنسيق معها للحصول على كافة املعلومات واملستندات التي تتطلَّبها العملية.

- وميكن للمراجع أو املراقب تعديل اخلطة بالتنسيق مع املستشار املشرف واملقرِّر على العملية عند اإلقتضاء إذا وجد ذلك ضرورياً.

أما عملية اإلشراف على عملية املراجعة والتدقيق تتم من قبل املستشار أو الرئيس الذي يعمل املدقق املكلف بالعملية معه، حيث يقوم املدقق 
بإعالم املقرِّر عن كل مرحلٍة من مراحل التدقيق، وعن كل ما يكتشفه من أخطاٍء أو انحرافاٍت أو غير ذلك من األمور التي تعترضه خالل نفس 

املرحلة. وبالتالي يتفق معه على كافة اخلطوات الواجب اتخاذها حلسن سير وجناح عملية التدقيق.

لكن املشكلة الرئيسية املواجهة لعملية املراجعة في نطاق اإلشراف تكمن باملستشار املقرِّر باعتباره حامالً إجازة في احلقوق وخبيراً في العلوم 
املالية العامة لكن ليس لديه معلومات كافية في علوم احملاسبة املتقدمة واحلديثة، مما يؤثر في بعض األحيان على نطاق اإلشراف وخاصًة في 

األمور الفنية املعقدة.

ومن ثم تبقى عملية بذل العناية املهنية املالئمة على عاتق مدقق احلسابات فقط، علماً انه وحسب ما ورد سابقاً فهو املساعد لعملية املراجعة 

١٧

٨  - املرسوم رقم ٣٤٨٩ تاريخ ١٩٦٥/١٢/٢٨.
٩  - مرسوم رقم ١٣٦١٥ صادر في ٢١ آب ١٩٦٣ إخضاع بعض املؤسسات واجلمعيات لرقابة ديوان احملاسبة.

١٠  - املادة ٤ من نفس املرسوم.
١١  - املراجع املنصوص عنها في هذه املادة فخامة رئيس اجلمهورية ومجلس النواب والتفتيش املركزي، ومجلس اخلدمة املدنية.

١٢  - املادة ٦ من نفس املرسوم.
١٣  - ان وظيفة مدقق حسابات في الديوان استحدثت مؤخرًا في بداية التسعينات.
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والتدقيق وليس املقرِّر لها وهذه النقطة املهمة يبقى موضوع معاجلتها في غاية األهمية حلني تعديل قانون تنظيم ديوان احملاسبة الواجب أن ينظر 
إليها مبوضوعية. 

٦-٥- في دراسة وتقييم أنظمة املراقبة الداخلية واملطابقة مع القوانني واألنظمة:

والرقابة  واإلجراءات  والطرق  التنظيمي،  الهيكل  ذلك  مبا في  املراقبات  وغيرها من  املالية  املراقبة  نظام  بها كامل  الداخلية يقصد  املراقبة  إن   "
الداخلية والذي تضعه اإلدارة ضمن أهداف املؤسسة للمساعدة على تنفيذ أعمال الهيئة اخلاضعة للرقابة بطريقة كفاءة وفعالية واقتصادية 
عادية، وعلى ضمان اإللتزام بسياسات اإلدارة وصيانة األصول واملوارد وضمان دقة دفاتر احلسابات واكتمالها وإصدار معلوماٍت مالية وإدارية يعتمد 

عليها وفي موعدها" ( ).

وفي لبنان ركزَّت اإلدارة اللبنانية على املراقبة الداخلية، فإضافًة للرقابة اإلدارية التسلسلية الناجمة عن مراقبة الرئيس إلى مرؤوسيه وبالتسلسل 
اإلداري، أخذت مبدأ الفصل بني الوظائف اإلدارية واحلسابية في تنفيذ عمليات املوازنة، والذي يحول دون إفساح اجملال أمام سوء اإلستعمال والتالعب 
ل  إليها تسهِّ التي ينتمون  الدوائر  أو على األقل فإنه يجعلها بعيدة االحتمال وذلك ان من شأن تعدد املوظفني واختالف  في األموال العمومية 
مراقبة بعضهم البعض، وان عملية الفصل هذه بني األعمال اإلدارية املنظمة من قبل احملاسب واألعمال احلسابية املنظمة من قبل احملتسب قد 
تساعد ديوان احملاسبة على مراقبة عملية تنفيذ املوازنة وذلك من خالل مطابقة القيود الواردة في حساب مهمة احملتسبني مع البيانات الواردة من 
احملاسبني مع بعضها البعض وهذا ما حددته املادة ٥٣ من قانون تنظيم الديوان عن بيانات املطابقة والتي هي برأيي مظهر من مظاهر التقييم 
لنظام الرقابة الداخلية والذي لم ميارسه الديوان نهائياً بعد احلرب اللبنانية، كما باستطاعته مطابقة احلسابات اخلارجة عن نطاق املوازنة أي 
حسابات اخلزينة من خالل مطابقة إجمالي قيمة كل حساٍب وارد في حساب املهمة مع البيانات التفصيلية املكملة له ومطابقة كافة هذه 

العمليات مع القيود والقوانني واألنظمة املعمول بها.

كما يكمل نظام املراقبة الداخلية أجهزة مراجعة داخلية تتمثَّل في مراقبة عقد النفقات بالنسبة إلى نفقات املوازنة، ومراقبة التحقق بالنسبة 
إلى مراقبة حتقق واردات املوازنة ومراقبة اجلباية بالنسبة إلى مراقبة حتصيل الواردات واملراقبة املالية بالنسبة للرقابة على املؤسسات العامة 

واملراقبة العامة بالنسبة للرقابة على البلديات، وبرأيي ان هذا النظام يعبِّر عن مظاهر الرقابة الداخلية في لبنان.
وان عملية فحصه تتم من خالل خبرة مدقق احلسابات حيث يقوم بدراسته وتقييمه فيما يخص حسابات املهمة التابعة لإلدارات العامة، وكذلك 
األمر بالنسبة لدراسة حساب مهمة املؤسسة العامة أو البلدية أو أي هيئٍة خاضعٍة للرقابة لتحديد مدى مصداقية هذا النظام، وبالتالي مدى 

إمكانية االعتماد عليه أم ال.

ومن أهم األهداف التي يسعى إليها املدقق أثناء وضع خطة التدقيق هو الكشف عن األخطاء واخملالفات واألفعال اخملالفة للقانون والتي قد يكون 
لها تأثير هام ومباشر على مبالغ البيانات املالية املتمثلة في حسابات املهمة أو على نتائج الرقابات النظامية، كما انه يكون على وعٍي بإمكانية 
وجود أفعاٍل مخالفة للقوانني واألنظمة والتي قد يكون لها تأثير غير مباشر ولكنه هام على تلك احلسابات أو على نتائج الرقابات النظامية، 

وبالتالي يحدد حجم اإلختبارات التي يرى انه من الضروري القيام بها.

٧-٥- القيام بإجراءات املراجعة والفحص امليداني للحسابات والبيانات املكملة لها:

ويفحص  يدقق  الديوان  أن  إلى  اإلشارة  بد من  ال  لها،  املكملة  والبيانات  للحسابات  امليداني  والفحص  املراجعة  إجراءات  تفصيل  البدء في  قبل 
هذه احلسابات استناداً إلى حسابات املهمة املرسلة إليه واملستندات املرفقة معه، وله احلق في أن يطلب من اإلدارات اخملتصة جميع احلسابات 
املعنية  املهل  ضمن  املطلوبة  واملستندات  واملعلومات  احلسابات  تقدمي  عن  املوظف  تأخر  وإذا  املراقبة،  تستلزمها  التي  واملستندات  واإليضاحات 
للديوان احلق في تكليف خبيٍر بجمعها وتقدميها إليه على نفقة املوظف املذكور على أن يحدد الديوان أجرة هذا اخلبير، وله أن يقرر التدقيق في 
أو  البلدية  أو  اإلدارة  إلى  احلالة يطلب  لرقابته، وفي هذه  الهيئات اخلاضعة  العامة وسائر  واملؤسسات  والبلديات  اإلدارات  لدى  املستندات محلياً 

املؤسسة أو الهيئة املعنية عدم إرسال املستندات إلى الديوان، بهدف تدقيقها محلياً.

وعندما يبدأ مدقق احلسابات بدراسة حساب املهمة يأخذ بعني االعتبار ما يلي:

فحص حساب املهمة من الناحية الشكلية للتأكد من صحة إعداده وفقاً لألصول احملددة لذلك، ثم يتأكد من املستندات الواجب أن ترفق 
معه والتي تعتبر جزءاً مكمالً له، ويفحص ميزان الدخول للتأكد من أنه ميزان اخلروج للسنة السابقة له وان الديوان قد أصدر قراراً نهائياً 

في صحته.

*  املسح املبدئي للقواعد والنظم التي حتكم إيرادات املوازنة، وأهم اإلجراءات التي يجب عليه القيام بها ما يلي:

- فحص القوانني والقرارات واألنظمة واللوائح والتعليمات التي تنظم عملية ربط وحتصيل وتوريد اإليرادات إلى اخلزينة العامة.

١٨

١٤  - من تعاريف االنتوساي.



www.ascasociety.org

- التثبُّت من أن جباية أي إيرادٍ يستند إلى نٍص قانوني صادر من السلطة اخملتصة.
- فحص نظام التحصيل والتوريد ومدى كفايته.

علماً أن املستندات التي حتكم اإليرادات اخلاصة باملوازنة ال ترسل مع حساب املهمة بل يرفق بها كشف مفصل إلى كل نوٍع من أنواع هذه اإليرادات 
نظراً لتعدد مصادرها وكثرة هذه املستندات.

لذلك يتم فحص هذه املستندات محلياً عن طريق استخدام العينة Sondage ، باإلضافة إلى مطابقة البعض منها على السجالت والدفاتر 
بطريقة تقنع املدقق من مدى صحتها واالعتماد عليها.

* املسح املبدئي للقواعد والنظم التي حتكم نفقات املوازنة وتتمثَّل مبا يلي:

إن عملية فحص نفقات املوازنة تتم من خالل حواالت الصرف الصادرة على نفس املوازنة والتي ترسل للديوان فصلياً منظمة وفقاً لتنسيب املوازنة 
مع األوراق الثبوتية املدعمة واملؤيدة لها والتي تعتبر املستندات الرئيسية للنفقات املصروفة.

ويتم فحص هذه احلواالت باستخدام أسلوب االختبارات العينة Sondage والتعميم من اجلزء إلى الكل، وهنا تبرع خبرة املدقق في اختيار حجم 
العينة ونوعيتها موضع الفحص ومقدرته على جمع األدلة والبراهني الكافية من حيث الكمية والنوعية عنها بشكٍل يجعله مقتنع في صحة 

النفقات املصروفة واملدرجة في احلسابات. 
- فحص وتدقيق كافة احلسابات املدرجة في حساب املهمة واملتمثلة في حسابات خارج نطاق املوازنة والتي تعتبر حسابات اخلزينة.

خالل  من  وذلك  صحتها،  من  للتأكد  خاصة  عناية  املدقق  يعطيها  وقد  املهمة،  حساب  من  به  بأس  ال  جزء  ومتثِّل  ومتنوِّعة  عديدة  هي  والتي 
اإلستفسارات واملصادقات التي يرى من الضروري احلصول عليها سواًء من مصادر داخلية أو مصادر خارجية، وفي كل األحوال فإن املدقق يسعى إلى 
التأكد من مدى اإلرتباط بني هذه اإلستفسارات واملصادقات وأدلة اإلثبات الذي يسعى دائماً إليها للتأكد من صحتها واإلقتناع بها، وبالتالي ميكن 

تقسيم عمل مدقق احلسابات في فحص حسابات املهمة إلى قسمني:

١-٧-٥- قسم املراجعة املستندية:

باإلضافة للمراجعة الشكلية والفحص املذكور سابقاً، يقوم املدقق بعملية املراجعة املستندية والتي هي تقوم على أساس أن املستند املعنيَّ 
هو األداة الرئيسية التي يستخدمها في إجناز عملية املراجعة عن طريق مقارنة البيانات الواردة في املستند ومطابقتها مع املعلومات الواردة في 
احلسابات، ويتِّم فحصه وتدقيقه للتأكد من مدى سالمته وصحته وقانونيته، وعلى املدقق أن يبذل العناية املهنية الالزمة لإلقتناع بصحة هذه 

املستندات واالعتماد عليها.

٢-٧-٥- قسم املراجعة احلسابية:

الرقمية  باملراجعة  قيامه  في  وتتمثَّل  املستندية  املراجعة  من  االنتهاء  بعد  التالية  املرحلة  في  املدقق  بها  يقوم  التي  املراجعة  عن  عبارة  وهي 
واحلسابية لكل ما هو مدرج في حساب املهمة، وله أن يتأكد من صحة هذه القيمة الرقمية من خالل املطابقة لها مع السجالت احملاسبية، والتي 
عادًة ال ترسل نهائياً إلى الديوان، لكن ميكن اإلطالع عليها ميدانياً والتأكد منها ومطابقتها مع احلسابات والبيانات املرسلة في امللف، كما يتم 
ن كافة املالحظات املؤيدة  التأكد من عمليات اجلمع والطرح، وذلك وفقاً ملا يراه املدقق مناسباً، وتختم عملية املراجعة بإعداد تقريٍر مفصٍل يتضمَّ
باألدلة والقرائن املثبتة لصحة احلساب أو عدم صحته، ويرفع مع امللف واحلسابات واملستندات املؤيدة إلى القاضي املقرِّر والذي له احلق في األخذ 
بهذا التقرير أو عدم األخذ به نهائياً باعتباره املقرِّر لعملية الرقابة املالية وفقاً لتنظيم قانون ديوان احملاسبة واملدقق مساعداً له فقط، وهذا ما 

د في القرار الداخلي رقم ٣٢٤ الصادر عن رئيس ديوان احملاسبة بتاريخ ١٩٩٣/١١/٢٥ حيث جاء فيه ما يلي: حدِّ

" أوالً : يلحق مدقق احلسابات بقراٍر من رئيس الديوان بأحد القضاة ملعاونته في درس املعامالت من الناحية احلسابية.
د مهمة مدقق احلسابات وفقاً ملا يلي: ثانياً : حتدَّ

أ – في نطاق الرقابة اإلدارية املؤخرة:

أوالً : احلسابات اإلدارية:

مها احملاسبون اإلداريون. - درس وتدقيق كافة البيانات التي يقدِّ
- درس وتدقيق بيانات املطابقة.

- درس وتدقيق البيانات العائدة لقطع احلساب.

١٩
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هذه  صحة  جلهة  الديوان  تنظيم  قانون  من  الثانية  املادة  من  و٥   ٤ الفقرتني  في  عنها  املنصوص  الهيئات  حسابات  وتدقيق  درس   : ثانياً 
احلسابات وانطباقها على املستندات واألوراق الثبوتية املرفقة بها.

ب – في نطاق الرقابة القضائية:

أوالً : محتسبو النقود: درس وتدقيق حسابات املهمة وانطباقها على املستندات واألوراق الثبوتية العائدة لها.

ثانياً : محتسبو املواد: درس وتدقيق بيانات اجلردة وانطباقها على مستندات اإلستالم واحلفظ وسائر القيود والتدقيق محلياً للتثبُّت من 
انطباق بيانات اجلردة على املوجودات الفعلية.

ج – سائر املهام احلسابية التي يكلفه بها القاضي اخملتص.

ثالثاً : يبلغ هذا القرار حيث تدعو احلاجة."

٦ – الرقابة القضائية على املوظفني:

الغاية من الرقابة القضائية على املوظفني، هي محاكمة املسؤولني عن مخالفة القوانني واألنظمة املتعلقة باألموال العمومية.
أو من غير  اخلزينة سواًء كان موظفاً،  املودعة في  واألموال  العمومية  األموال  بإدارة واستعمال  يقوم  أعمال كل من  الرقابة على  وتشتمل هذه 

املوظفني، وعهد إليه تولِّي هذه املهام سواء بالتعيني أو باإلنتخاب أو بالتعاقد.

ن القرار املؤقت وصف اخملالفة املنسوبة للموظف وتعطيه مهلة لبيان دفاعه  وتتم املالحقة باإلستناد إلى قرارات مؤقتة وقرراٍت نهائية، فيتضمَّ
قبل إصدار القرار النهائي.

من  انطالقاً  لرقابته  اخلاضعة  واملؤسسات  اإلدارات  لدى  املستخدمني  أو  املوظفني  تعيني  على  القضائية  الرقابة  الديوان  ميارس  لذلك  وباإلضافة 
نصوص التعيني التي يجب إبالغها للديوان فور صدورها.

وإذا تبنيَّ للغرفة اخملتصة أن التعيني جاء خالفاً ألحكام القوانني واألنظمة النافذة، فعليها أن تتخذ قراراً قضائياً بعدم صرف النفقة الناجتة عن 
هذا التعيني.

٧ – جلنة املراقبة السنوية على املؤسسات العامة:

مبوجب املادة ٣١ من املرسوم رقم ٤٥١٧ تاريخ ١٩٧٢/١٢/١٣، أنشيء في ديوان احملاسبة جلنة خاصة للرقابة على املؤسسات العامة تسمى:" جلنة املراقبة 
السنوية على املؤسسات العامة"، تكلَّف التدقيق السنوي في احلسابات التي يرسلها احملتسب لدى املؤسسة إلى الديوان قبل أو حزيران.

وتتألف هذه اللجنة التي تعنيَّ مبرسوٍم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء على الوجه التالي:

- رئيس ديوان احملاسبة - رئيساً.
- مستشاران من ديوان احملاسبة

- املدير العام اخملتص في وزارة الوصاية بالنسبة للمؤسسات العامة اخلاضعة لهذه الوصاية وموظف فني من الفئة الثالثة على األقل من 
اإلدارة ذاتها.

- مدير احملاسبة العامة في وزارة املالية.

تبلَّغ تقارير هذه اللجنة واملتعلقة بحسابات املؤسسة العامة إلى الوزير الذي ميارس الوصاية، وإلى وزير املالية خالل مهلٍة أقصاها ستة أشهر تبدأ 
من تاريخ إحالة حسابات املؤسسة على اللجنة.

ني على  وهذه التقارير تتخذ أساساً، إما الستصدار قرارٍ مشترك عن الوزيرين املذكورين بإقرار صحة احلسابات بصورٍة نهائية، وبإبراء ذمة القيمِّ
دة في قانون التجارة. املؤسسة عن إدارتهم خالل السنة اخملتصة، وإما إلعالن مسؤوليتهم وفقاً للشروط احملدَّ

لكن إعالن املسؤولية املالية بالنسبة حملتسب املؤسسة العامة فال يصدر إال عن ديوان احملاسبة، في إطار رقابته القضائية على احلسابات، أما فيما 
يخص أعمال اللجنة، فهي في إطار تقييم أداء هذه املؤسسات وإدارة القيِّمني عليها.
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٨ – التقرير السنوي لديوان احملاسبة:

ن كافة األعمال الرقابية املنجزة خالل السنة املنصرمة  م الديوان في نهاية كل سنة تقريراً سنوياً عن نتائج رقابته بكافة أنواعها، يتضمَّ ينظِّ
ن التوصيات واالقتراحات واإلصالحات التي يقترح إدخالها على مختلف القوانني  واخملالفات التي متَّ اكتشافها نتيجًة لتلك األعمال، كما يتضمَّ
واألنظمة التي يؤدي تطبيقها إلى نتائج مالية، ويبلَّغ هذا التقرير إلى اإلدارات والهيئات املعنية لتقدمي أجوبتها على تساؤالت الديوان قبل إخراجه 

بصورته النهائية، وعلى هذه اإلدارات والهيئات تقدمي أجوبتها في مهلة شهٍر واحد وللديوان احلق في التعليق عليها.

مه رئيس الديوان إلى فخامة رئيس اجلمهورية مع أجوبة اإلدارات  ر الديوان التقرير بهيئته العامة بعد االستماع إلى املدعي العام لديه، ويقدِّ ويقِّ
م نسخاً عنه إلى إدارة مجلس  م أيضاً نسخاً عنه إلى مجلس النواب لتوزَّع على أعضائه، كما يقدِّ والهيئات املعنية وتعليق الديوان عليها، ويقدِّ
اخلدمة املدنية، وإلى إدارة التفتيش املركزي، وينشر مع أجوبة اإلدارات والهيئات املعنية والتعليق في اجلريدة الرسمية، ويطبع في كتاٍب مستقل، 

ويوزَّع على اإلدارات والهيئات اخلاضعة لرقابة الديوان.

كما للديوان، وكلما رأى لزوماً أن يرفع إلى فخامة رئيس اجلمهورية أو إلى دولة رئيس مجلس النواب أو إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، أو إلى اإلدارات 
العامة والهيئات املعنية تقارير خاصة مبواضيع معيَّنة واقتراحاٍت مالئمة لها. 

دليل تطبيق معيار احملاسبة الدولي ٣٩ : اإلعتراف والقياس
على عناصر البيانات املالية - اجلزء األول 

إعداد : دائرة الرقابة والتطوير املهني
شركة طالل أبو غزالة وشركاه

سيتم توزيع نشر هذا املوضوع على أكثر من نشرة نظرا لكبر حجم مادته.

يشمل نطاق البحث في هذا الدليل جميع املسائل الواردة في معيار احملاسبة الدولي ٣٩ األدوات املالية: اإلعتراف والقياس باستثناء األمور 
التي ليست شائعة اإلستعمال في بعض املناطق مثل التحوط بعد أن مت تناول تعريف األدوات املالية بشكل عام في نشرات سابقة عند 

التطرف إلى املعيار (٣٢) األدوات املالية – اإلفصاح والعرض.

ويختص هذا القسم باالستثمارات فقط باإلضافة إلى السياسات احملاسبية العامة التي يتطلب تعديلها أو إدراجها حسب معيار احملاسبة 
الدولي ٣٩: األدوات املالية: اإلعتراف والقياس.  

وسيتم بداية تناول أنواع املوجودات واملطلوبات املالية بالتركيز على اإلستثمارات وفقا لتصنيفها حسب معيار احملاسبة الدولي : األدوات 
املالية : اإلعتراف والقياس.  
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  أنواع الموجودات والمطلوبات المالية وفقاً لتصنيفها حسب

  األدوات المالية واإلعتراف والقياس: ٣٩معيار المحاسبة الدولي 

  
الموجودات المالية 
  والمطلوبات المالية 

Financial Assets and 
Financial Liabilities  

موجودات مالية أو مطلوبات 
 Financial. مالية للمتاجرة

Assets or Financial 
Liabilities Held for 

Trading 

استثمارات محتفظ بها حتى 
  .تحقاقاإلس

Held to Maturity 
Investment 

قروض وذمم مدينة أنشأها 
  .المشروع

Loans and Receivables 
Originated by the 

Enterprise 

موجودات مالية 
  .متوفرة للبيع

Available for sale 
Financial Assets 

  

ورد التعريف لهذا النوع 
من الموجودات المالية 

أو المطلوبات المالية في 
مخطط على الصفحة ال

  الالحق) ٤(رقم 

ورد التعريف الخاص 
باإلستثمارات المحتفظ 
بها حتى اإلستحقاق في 
المخطط على الصفحة 

 الالحق) ٥(رقم 

ورد التعريف للقروض 
والذمم المدينة التي 

إنشاءها المشروع في 
المخطط على الصفحة 

 الالحق) ٦(رقم 

ورد التعريف 
للموجودات المالية 

 للبيع في المتوفرة
المخطط على الصفحة 

 الالحق) ٧(رقم 
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  تعريف الموجودات أو المطلوبات المالية للمتاجرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٣٩من معيار المحاسبة الدولي رقم )١٠(إبدأ من الفقرة رقم

  هل عنصر الميزانية العمومية موضوع البحث
أو االلتزامات  أداة مالية ويقع من األصول
 المالية ؟

هل تم الحصول على األصل المالي أو اإللتزام 
قيق الربح من المالي بهدف رئيسي هو تح
 المتاجرة به؟

هل فترة المتاجرة باألصل المالي أو اإللتزام 
 المالي هي فترة قصيرة المدى؟

هل تحقيق الربح يعتمد على التغير قصير األمد 
في السعر أو هامش الربح للمتعامل باألصول 

 أو اإللتزامات المالية؟

ال

ال

ال

ال

نعم 

نعم 

نعم 

نعم 
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 ال نعم

ل  األصول المالية أو اإللتزامات المالية هي جزء ه
من محفظة توفر منها دليل حديث بوجود نمط فعلي 
بتحقيق أرباح على المدى القصير من التعامل بهذه 

  األصول أو اإللتزامات ؟

هل اًألول أو اإللتزامـات هـي مشتقـات ماليـة 
أو مشتقات مالية خصوم وغير مخصصة ) أصول( 

 م تصنيفها كأداة مالية للتحوط؟للتحوط أو ت

ال

نعم

العنصر يتحقق فيه شروط التعريف 
ويعتبر ) ١٠(الواردة في الفقرة رقم 

موجودات مالية أو مطلوبات مالية 
  ألغراض المتاجرة

ال تعتبر هذه األصول أو 
اإللتزامات موجودات أو 
  .مطلوبات ألغراض المتاجرة

 
  إلستحقاقتعريف اإلستثمار المحتفظ به حتى ا

Held-to- Maturity Investments 
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هل األصل ليس قرضاً أو ذمم مدينة تم الدخول 
 من قبل المشروع؟) أحداثها(فيها أو إنشائها 

ال يعتبر األصل استثمار 
محتفظ به حتى اإلستحقاق وال 

 )١٠(تنطبق عليه الفقرة رقم 

يعتبر األصل استثمار محتفظ به حتى تاريخ 
اإلستحقـاق وينطبق عليه التعريف الوارد بالفقرة رقم 

  .٣٩من معيار المحاسبة الدولي ) ١٠(

  ٣٩من معيار المحاسبة الدولي رقم )١٠(إبدأ من الفقرة رقم

  هل األصول هو أداة مالية أو أداة حقوق؟

 هل األصل ذا دفعات ثابتة أو محددة؟

 هل األصل له تاريخ استحقاق ثابت؟

 نية إيجابيةهل لدى المشروع  -١
 لالحتفاظ باألصل حتى تاريخ

  اإلستحقاق؟
  على قدرةهل لدى المشروع  -٢

االحتفاظ باألصل حتى تاريخ 
 اإلستحقاق؟

ال

ال

ال

ال

 نعم 

 نعم 

 نعم 

 نعم 

 نعم 
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  تعريف القروض والذمم المدينة التي أحدثها المشروع

Loans and Receivables Originated by the Enterprise  

هل هذه األداة المالية ليست قرضاً أو ذمة مدينة 
تدخل ضمن اإلستثمارات المحتفظ بها حتى 

 تاريخ اإلستحقاق؟

  ٣٩من معيار المحاسبة الدولي رقم )١٠(أ من الفقرة رقمإبد

  هل األصل أداة مالية؟ 

هل نشأت هذه األداة المالية عن توفير أموال 
 وبضائع وخدمات مباشرة للمدين؟

هل هذه األداة المالية لم يتم إنشاؤها ألهداف 
 بيعها مباشرة أو على المدى القصير ؟

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم

عمن

أدوات مالية أخرى تصنف 
ضمن الفئات األخرى لألدوات 

 .المالية 

تعتبر األداة المالية التي تحقق الشروط أعاله ضمن فئة 
  .القروض والذمم المدينة التي أحدثها المشروع

نعم
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  تعريف الموجودات المالية المتوفرة للبيع

Available – for -Sale  Financial Assets 

  ٣٩من معيار المحاسبة الدولي رقم)١٠(إبدأ من الفقرة رقم

 مدينة هل األداة المالية ليست قرضاً أو ذمة
  أحدثها المشروع؟

هل األداة المالية ليست استثمار محتفظ به حتى 
 تاريخ اإلستحقاق؟

هل األداة المالية ليست موجودات مالية محتفظ 
 بها للمتاجرة؟

ال

ال

ال

 نعم

 نعم

 نعم

أدوات مالية أخرى تقع ضمن 
أحد التصنيفات األخرى 

الواردة في معيار المحاسبة 
 .٣٩الدولي 

عتبر األداة المالية التي تحقق الشروط أعاله ت
  .موجودات مالية متوفرة للبيع
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أنواع اإلستثمارات الشائعة اإلستخدام في مناطق تواجد مكاتب المؤسسة وتصنيفاتها 

  ا والمعالجة المحاسبة لفروقات إعادة القياس الخاصة به

  
اإلستثمارات الشائعة اإلستخدام في 

مناطق تواجد مكاتب المؤسسة الخاضعة 
 األدوات ٣٩لمعيار المحاسبة الدولي 

اإلعتراف والقياس : المالية  

إستثمار في 
أسهم شركات 
  مساهمة متداولة
Marketable 

Equity 
Securities  

إستثمار في 
مشاركات 

Investments in 
Participations  

إستثمار في سندات 
  إقراض 

Investments  
in Bonds  

استثمار في * 
محافظ أوراق 

 Portfoliosمالية 
استثمار في  *

صناديق استثمارية 
Funds  

استثمار في شركات 
تابعة يتم قياس قيمتها 
بالتكلفة نتيجة عملها 

روف تحد من في ظ
  السيطرة عليها
Subsidiary 
Companies  

إستثمار في 
  جمعيات تعاونية 
Co-operative 

Societies  

  
  

  ممكن ان تكون 
  مصنفة تحت 

  بند؟

استثمارات 
محتفظ بها 
  للمتاجرة

استثمارات 
متاحة 
 للبيع

  
  

  ممكن ان تكون 
  مصنفة تحت 

  بند؟

استثمارات 
متاحة 
 للبيع

 

استثمارات 
حتفظ بها م

لتاريخ 
 اإلستحقاق

  
  

  ممكن ان تكون 
  مصنفة تحت 

  بند؟

استثمارات 
متاحة 
 للبيع

 

استثمارات 
محتفظ بها 

لتاريخ 
 اإلستحقاق
 

  
  

 :       تصنيفها هو 
 

استثمارات 
متاحة 
 للبيع

 

  
  

 :       تصنيفها هو 
 

استثمارات 
متاحة 
 للبيع

 

  
  

 :       تصنيفها هو 

استثمارات 
فظ محت
بها 

للمتاجرة 
بشكل 

  عام 

تسجيل  

الفروقات 

في بيان 

  الدخل

للمشروع 
حرية 

اإلختيار ما 
بين تسجيل 

الفروقات في 
بيان الدخل أو 
مباشرة في 

  حقوق الملكية 

يسجل 

اإلطفاء 

في بيان 

  الدخل 

للمشروع 
حرية 

اإلختيار ما 
بين تسجيل 

الفروقات في 
  بيان الدخل 

 

يسجل 

اإلطفاء في 

  الدخل بيان 

للمشروع 
حرية 

اإلختيار ما 
بين تسجيل 

الفروقات في 
بيان الدخل أو 
مباشرة في 

  حقوق الملكية 

يسجل 

اإلطفاء 

في بيان 

  الدخل 

للمشروع 
حرية 

اإلختيار ما 
بين تسجيل 

الفروقات في 
بيان الدخل أو 
مباشرة  في 

  حقوق الملكية  

للمشروع 
حرية 

اإلختيار ما 
بين تسجيل 

في الفروقات 
بيان الدخل  
أو مباشرة  
في حقوق 
  الملكية 
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  تحديد القيمة العادلة 
Fair Value Determination  

 

 من معيار المحاسبة ٦٧إبدأ من الفقرة رقم
 ٣٩الدولي 

  
هل تم تحديد سعر العملية أو 

سعر  السوق  كأساس 
 لقياس القيمة العادلة ؟

في حالة أن سعر العملية قد 
تم تحديده كأساس لقياس 

  القيمة العادلة

في حالة أن سعر السوق قد 
 تحديده كأساس لقياس تم

  القيمة العادلة

هل تم تحديد سعر السوق 
بشكل يعتمد ( بموثوقية 

 ).عليه

يعتبر سعر العملية 
هو أساس القياس 
وهو بذلك يمثل 
القيمة العادلة 

 .للعملية

  :إن القيمة العادلة للعوض تقدر بـ
مجموع جميع الدفعات النقدية المستقبلية أو   -  أ

  .بليةمجموع المقبوضات المستق
أعاله مخصوم باستخدام ) أ(الناتج في البند  - ب

سعر الفائدة في السوق سائد على أدوات 
 .مالية مشابهة ولها تصنيف ائتماني مشابه

يعتبر سعر السوق 
أساساً للقياس وبذلك 

فهو يمثل القيمة 
 العادلة

ال

 نعم
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  ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ٦٦الفقرة 
Initial Measurement of Financial Assets and Financial Liabilities  

 القياس المبدئي للموجودات والمطلوبات المالية
 
  

القياس المبدئي للموجودات والمطلوبات 

  ٦٦المالية حسب الفقرة رقم 

  قياس الموجودات المالية
Measurement of Financial 

Assets 

  قياس المطلوبات المالية
Measurement of 

Financial Liabilities  

 ملخص القياس
  
  
يتم قياس الموجودات المالية  -١

مبدئياً بالتكلفة وهي القيمة 
  .العادلة للعوض المدفوع

يتم تضمين تكلفة العمليات  -٢
ميع ضمن القياس المبدئي لج

  . الموجودات المالية

  ملخص القياس
  
  
يتم قياس المطلوبات المالية  -٣

مبدئياً بالتكلفة وهي القيمة 
  .العادلة للعوض المستلم

يتم تضمين تكلفة العمليات  -٤
ضمن القياس المبدئي لجميع 

  . المطلوبات المالية

تدرج الفروقات الناتجة عن إعادة القياس 
 في رصيد حساب ١/١/٢٠٠١في 
  اح المحتفظ بها كما في ذلك التاريخاألرب
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اإلستثمارات في أسهم شركات متداولة

• تشتمـل اإلستثمـارات في أسهم شركات متداولة اإلستثمارات التي لها سوق نشط (مسعرة) Quoted وهي املدرجة في سوق تداول 
األسهم الرئيسي أو املوازي وكذلك اإلستثمارات في أسهم شركات ( غير مسعرة) Unquoted  التي ليست مدرجة في سوق تداول 

األسهم الرئيسي أو املوازي.
• تصنف اإلستثمارات في أسهم مسعرة Quoted   كاستثمارات للمتاجرة إذا حققت الشروط التالية:

.Dealer ١- مت شراءها أصالً لهدف احلصول على ربح من التقلبات قصيرة األجل في سعرها أو من هامش ربح املتعامل
٢- هي جزءاً من محفظة استثمارية والتي يتوفر دليل فعلي لنمط احلصول على الربح من التقلبات قصيرة األجل في سعرها.

وإذا لم تتحقق الشروط الواردة أعاله تصنف كإستثمارات متاحة للبيع.

• تصنف اإلستثمارات في أسهم شركات متداولة غير مسعرة ( أي أنها غير مدرجة في السوق املالي لتداول األسهم الرئيسي أو املوازي) 
كإستثمارات متوفرة للبيع في معظم احلاالت.

 

القياس والعرض عند تطبيق معيار احملاسبة الدولي ٣٩ األدوات املالية: اإلعتراف 
والقياس على أرصدة املوجودات واملطلوبات كما في ١ يناير ٢٠٠١ ألول مرة

• في بداية السنة املالية ٢٠٠١ يتم تصنيف أرصدة اإلستثمارات في أسهم شركات متداولة الى استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 
واستثمارات متاحة للبيع.

• يتم إعادة قياس هذه اإلستثمارات الى القيمة العادلة كما في ذلك التاريخ اعتماداً على املعلومات املتوفرة حول القيمة العادلة لها كما 
في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠.

• تدرج كامل الفروقات الناجتة عن إعادة قياس اإلستثمارات في أسهم شركات متداولة مسعرة وغير مسعرة مباشرة في حساب األرباح 
احملتفظ بها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠ ( أي األرباح احملتفظ بها في بداية السنة املالية ٢٠٠١)

• جميع اإلستثمارات في أسهم الشركات غير املسعرة والتي لم يكن باإلمكان حتديد قيمتها العادلة وفقاً للطريقة املوصوفة في معيار 
احملاسبة الدولي ٣٩ ( الفقرات من ٩٥ الى ١٠٢) يتوجب إظهارها بالتكلفة والرجوع الى الفقرات من ١٠٩ الى ١١٩ لتحديد فيما اذا كان 

هناك حاجة حلجز مخصص للهبوط في قيمتها.

القياس الالحق لالستثمارات في أسهم شركات متداولة 

أ ) يتم قياس كافة اإلستثمارات في أسهم شركات متداولة التي مت تصنيفها كإستثمارات للمتاجرة بالقيمة العادلة لها بتاريخ البيانات 
املالية وتدرج الفروقات الناجتة عن إعادة القياس في صافي الربح أو اخلسارة للفترة.

ب ) يتم قياس كافة اإلستثمارات في أسهم شركات متداولة مسعرة وغير مسعرة مصنفة كإستثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة 
لها كما بتاريخ امليزانية العمومية ويتم اختيار إحدى املعاجلتني التاليتني لتسجيل الفروقات الناجتة عن إعادة القياس:

١- إدراج الفروقات الناجتة عن إعادة القياس في صافي الربح أو اخلسارة للفترة.
٢- اإلعتراف بالفروقات مباشرة في حقوق امللكية من خالل بيان التغيرات في حقوق امللكية.

٣١

القياس والعرض عند تطبيق معيار احملاسبة الدولي ٣٩ األدوات املالية: اإلعتراف
والقياس على أرصدة املوجودات واملطلوبات كما في ١ يناير ٢٠٠١ ألول مرة

اإلستثمارات في أسهم شركات متداولة

القياس الالحق لالستثمارات في أسهم شركات متداولة 



 
٣٢ 

  القياس الالحق للموجودات المالية

Subsequent Measurement of Financial Assets 

  

  

  

 

تصنيفات الموجودات المالية 
وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

٣٩ 

قروض وذمم مدينة 
أحدثها المشروع 

Loans and 
receivables 

originated by the 
enterprise 

اإلستثمارات المحتفظ 
  بها حتى اإلستحقاق
Held- to maturity 

investment  

الموجودات المالية 
  المتوفرة للبيع

Available-for- 
Sale financial 

Assets 

الموجودات المالية 

  للمتاجرة 

Financial assets 

Held  for trading 

 ملخص القياس
  
يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام سعر فائدة      ١

  . استحقاق ثابتساري المفعول إذا كان لها
  
       يتم قياسها بالتكلفة اذا لم يكن لها تاريخ ٢

  .       استحقاق ثابت

     يتم قياس الذمم المدينة بقيمة الفواتير ما لم يكن ٣

  .استنباط عنصر الفائدة الضمني مادياً

  
  .     يتأثر بيان الدخل بمبلغ الفائدة المطفأة٤

  ملخص القياس
  
  قيمة العادلةيتم قياسها بال     ١
  
    ال يتم خصم تكاليف العملية التي قد تتحملها ٢

المنشأة عند البيع أو تصرف باألصل بطريقة 

  .أخرى من القيمة العادلة

  
     تدرج الفروقات الناتجة عن الموجودات المالية ٣

للمتاجرة في صافي الربح والخسارة للفترة 

أما الموجودات المالية المتوفرة للبيع 

شروع حرية اإلختيار ما بين إدراجها في فاللم

صافي الربح أو الخسارة للفترة أو مباشرة 

  .  الملكيةفي حقوق



 
٣٣ 

  المكاسب والخسائر من إعادة قياس إلى القيمة العادلة

  ٣٩ من المعيار ١٠٧ وحتى الفقرة ١٠٣إبدأ من الفقرة 

عملية إعادة القياس 
 الى القيمة العادلة

أصل أو التزام مالي للمتاجرة  أصل مالي متوفر للبيع
 يطيةليس جزءاً من عالقة تحو

يتم معالجة المكسب أو الخسارة الناتجة عن 
إعادة القياس للقيمة العادلة ضمن صافي الربح 

 أو الخسارة للفترة التي نشأت فيها

يتم معالجة المكسب 
أو الخسارة بإحدى 
 هاتين الطريقتين

  الطريقة األولى
  

إدخال المكسب أو الخسارة 
ضمن صافي الربح أو الخسارة 

 .أ فيهاللفترة التي ينش

  الطريقة الثانية
  

يعترف بالمكسب أو الخسارة 
مباشرة في حقوق الملكية من 
خالل بيان التغيرات في حقوق 

 الملكية

يبقى المكسب أو الخسارة معترف به مباشرة في حقوق الملكية  إلى أن يتحقق أحد األحداث 
  :التالية
  .يتم بيع األصل المالي أو تحصيله أو التصرف به -١
حديد انخفاض قيمة األصل وفي هذه الحاالت يتم إدخال المكسب أو الخسارة أن يتم ت -٢

 .صافي الربح أو الخسارة للفترة



 
٣٤ 

اإلعتراف : ٣٩ب إجراءه عند التطبيق المبدئي لمعيار المحاسبة الدولي القيد المحاسبي الواج

  ٢٠٠٠ يناير ١والقياس على أرصدة اإلستثمارات في أسهم شركات متداولة في 

  

لتوضيح القيد المحاسبي لتسجيل الفروقات الناتجة عن قياس اإلستثمارات المتداولة بالقيمة 

  :التالي فقد تم وضع المثال ١/١/٢٠٠١العادلة في 

  

  

 ديسمبر ٣١عدد من اإلستثمارات في أسهم شركات متداولة كما في ) X(لدى الشركة 

  : على النحو التالي٢٠٠٠

رقم 

مسلسل

القيمة / وضع التداول اإلستثمارات

 العادلة

التكلفة أو السوق 

 ٣١أيهما أقل في 

 ٢٠٠٠ديسمبر 

القيمة العادلة 

 ٣١كما  في 

 ٢٠٠٠ديسمبر 

 الفرق

 في محفظة استثمارية استثمار ١

  )Y(لدى شركة مديرة لالستثمار 

لها سعر سوق  وهي 

مدرجة ي سوق تداول 

 األسهم 

٣,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٥٠٠,٠٠٠ ٣,٥٠٠,٠٠٠

اسهم شركات متداولة محتفظ بها  ٢

 لدى الشركة 

مدرجة في سوق 

تداول األسهم ولها 

 سعر سوق

٣,٠٠٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠

 محتفظ بها اسهم شركات متداولة ٣

 لدى الشركة 

غير مدرجة في سوق 

تداول األسهم إال أن 

سعرها محدد بطرق 

 اخرى

٥٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ 

أسهم شركات محتفظ بها لدى  ٤

 الشركة

غير مدرجة في سوق 

األسهم وال يمكن 

تحديد قيمتها العادلة 

 بشكل يعتمد عليه

١,٠٠٠,٠٠٠ - - 

  

)١(المثال رقم



 
٣٥ 

  أعاله) ١(قم معالجة الحالة في المثال ر

حسب تصنيفات اإلستثمارات ) ١(تحديد تصنيف اإلستثمارات في المثال رقم  -١

  : كاآلتي٣٩الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

 معالجة الفروقات ٣٩التصنيف وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  رقم االستثمار

 يصنف استثمار للمتاجرة وذلك ألنه جزء من محفظة  )١(اإلستثمار رقم 

مالية سريعة التداول ولها سعر محدد من خالل 

 .السوق المالي ولذلك يتم قياسها بالقيمة العادلة

 في بيان الدخل

  :يمكن اعتبارها للمتاجرة إذا كانت  )٢(اإلستثمار رقم 

نية الشركة هو للمتاجرة بها واالستفادة من  •

  .التقلبات قصيرة األجل في السعر 

ها نمط هي جزء من محفظة استثمارية ل •

 .حديث من التداول السريع

واذا لم تتحقق الشروط أعاله فتعتبر استثمارات 

 .متاحة للبيع ويتم قياسها بالقيمة العادلة

اذا تم اعتبارها استثمارات  •

للمتاجرة بعد تحقق الشروط 

المطلوبة تعالج الفروقات في 

  .بيان الدخل

 -اذا اعتبرت متاحة للبيع •

 : للشركة خياران

وقات في بيان إدراج الفر -

 .الدخل

إدراج الفروقات مباشرة  -

 .في حقوق الملكية

يتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع ويتم قياسها   )٣(اإلستثمار رقم 

 .بالقيمة العادلة

  :للشركة خياران

معالجة الفروقات في بيان  -

  .الدخل

أو إدراج هذه الفروقات  -

مباشرة في بيان حقوق 

 .الملكية 

يتم قياسها بالتكلفة ويتم الرجوع الى الفقرات من رقم   )٤(اإلستثمار رقم 

لتحديد ما اذا كانت هناك ) ١١٩(الى رقم ) ١٠٩(

وتعتبر من ضمن . حاجة لحجز مخصصات لها

 .اإلستثمارات المتاحة للبيع

يعالج المخصص المحجوز 

لإلستثمارات بشكل عام في بيان 

الدخل كانخفاض في قيمة 

 .اإلستثمارات



 
٣٦ 

 يناير ١ادة قياس اإلستثمارات في أسهم شركات بالقيمة العادلة كما في إثبات  إع

  . وقيد الفرق كتعديل لألرباح المحتفظ بها٢٠٠١

استثماراً للمتاجرة ) ١(في المثال رقم ) ٢(في حالة تصنيف إدارة الشركة اإلستثمار رقم 

  :فإن القيد المحاسبي يكون كالتالي

 البيان له منه

٣,٠٠٠,٠٠٠  

  

٣,٠٠٠,٠٠٠  

٥٠٠,٠٠٠ 

  

  

  

  

٦,٥٠٠,٠٠٠ 

  مذكورين/ من حـ

   مسعرة-  محافظ أوراق مالية–استثمارات للمتاجرة / حـ

   مسعرة– لدى الشركة –استثمارات للمتاجرة / حـ 

   غير مسعرة- استثمارات متاحة للبيع/ حـ

 األرباح المحتفظ بها/ الى حـ

  
 وبتصنيفات جزئية استثمارات "استثمارات للمتاجرة" تصنف هذه اإلستثمارات ضمن بند * 

  .في محافظ مالية مدارة أو لدى الشركة

 في ١/١/٢٠٠١القيد المحاسبي إلعادة قياس اإلستثمارات أعاله بالقيمة العادلة في  -٢

استثمار متاح للبيع ) ١(من المثال رقم ) ٢(حالة اعتبار الشركة لالستثمار رقم 

  :كاآلتي

 البيان له منه

٣,٠٠٠,٠٠٠  

٣,٠٠٠,٠٠  

٥٠٠,٠٠٠ 

  
  
  
  

٦,٥٠٠,٠٠٠ 

  مذكورين/ من حـ
   مسعرة- استثمارات للمتاجرة / حـ

   مسعرة– متاحة للبيع –استثمارات للمتاجرة / حـ 
   غير مسعرة- استثمارات متاحة للبيع/ حـ
 األرباح المحتفظ بها/ الى حـ

  

 وبتصنيفات مسعرة وغير" استثمارات متاحة للبيع" تصنف هذه اإلستثمارات ضمن بند * 

  .مسعرة



 
٣٧ 

  القياس الالحق لالستثمارات في أسهم شركات متداولة

  

 ٣٩يتم قياس اإلستثمارات في أسهم شركات متداولة الحقاً لتطبيق معيار المحاسبة الدولي 

  :ألول مرة على النحو التالي

  

  

 نوع اإلستثمار 

  

 ٣٩القياس وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

ياسها بالقيمة العادلة وإدراج الفرق في بيان يتم ق اإلستثمارات  للمتاجرة ) أ

الدخل في السنة المالية التي تظهر فيها 

 الفروقات

اإلستثمارات المتاحة للبيع المدرجة في ) ب

سوق تداول األسهم الرئيسي أو الموازي 

والتي يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل 

يعتمد عليه أو تلك اإلستثمارات غير 

ل األسهم إال أنه المدرجة في سوق تداو

يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد 

  .عليه

يتم قياسها بالقيمة العادلة وللمشروع حرية 

  :االختيار ما بين المعالجتين التاليتين

  .إدراج الفروقات في بيان الدخل مباشرة )١

 إدراج الفروقات مباشرة في حقوق إو )٢

الملكية من خالل بيان التغيرات في حقوق 

  .الملكية

  

اإلستثمارات المتاحة للبيع التي ليس لها ) ج

سوق تداول نشط وال يمكن قياس قيمتها 

  .العادلة بشكل يعتمد عليه

يتم قياسها بالتكلفة ويتم الرجوع الى الفقرات 

 لتحديد المخصص المطلوب لها ١١٩ الى ١٠٩

  .اذا كان هناك انخفاض في قيمة اإلستثمارات

  



 
٣٨ 

  لية وعدم إمكانية تحصيلهاانخفاض قيمة  الموجودات الما

:أدلة متوفرة تتعلق بـ

 وحتى الفقرة رقم ١٠٩إبدأ من الفقرة رقم 
 ٣٩ من معيار المحاسبة الدولي ١١٧

هل توفرت للمنشأة بتاريخ القوائم المالية 
لى انخفاض قيمة الموجودات أدلة ع

 المالية؟

  هل تشمل األدلة المتوفرة على انخفاض القيمة ما يلي؟
  .صعوبة مالية كبيرة أمام الجهة المصدرة -١
 إخالل فعلي بالعقد مثل تقصير في دفعات الفائدة؟ -٢
منح المقرض للمقترض امتيازاً ال يأخذه المقرض  -٣

 خالفاً لذلك في االعتبار؟
س أو إعادة تنظيم مالي للجهة  احتمال كبير لإلفال -٤

 المصدرة؟
اعتراف بخسارة انخفاض في قيمة ذلك األصل  -٥

 في فترة مالية سابقة؟

ال يخفض األصل 
المالي ويبقى بقيمته 
المسجلة أو يعدل 
بالزيادة إذا كانت 
القيمة العادلة أكبر 
 من القيمة المسجلة 

يجب تخفيض األصل الى  -١
المبلغ القابل لالستيراد 

ة أو من خالل مباشر
  .احتياطي 

إدخال مبلغ الخسارة ضمن  -٢
صافي ربح أو خسارة 

.الفترة

خسارة في أصل مالي مسجل مباشرة في حقوق 
  :الملكية 

عكس الخسارة وحذفها من حقوق الملكية   -  أ
وإدراجها ضمن الربح أو الخسارة للفترة حتى 

 .ولو لم يلغي اإلعتراف باألصل المالي
لة لألصل المالي في الفترة اذا ارتفعت القيمة العاد - ب

الالحقة يتم عكس الخسارة وإدخال المبلغ 
  .المعكوس في صافي الربح او الخسارة للفترة

موجودات مالية مسجلة 
  بمقدار التكلفة المطفأة

موجودات مالية معاد 
 قياسها بالقيمة العادلة

 :أدلة متوفرة تتعلق بـ

 ال

 ال

 نعم



 
٣٩ 

  

  

إضافة إلى وجود المعلومات ) ١(باستخدام نفس البيانات الواردة أعاله في المثال رقم 

  :٢٠٠١ ديسمبر ٣١اإلضافية التالية حول هذه اإلستثمارات في 

  

 تاريخ تحديد القيمة العادلة القيمة العادلة البيان

 ٢٠٠١يسمبر  د٣١كما في  ٥,٥٠٠,٠٠٠ )١( اإلستثمار قم - 

  ٢٠٠١ ديسمبر ٣١كما في   ٨,٥٠٠,٠٠٠  )٢( اإلستثمار رقم - 

  ٢٠٠١ ديسمبر ٣١كما في   ١,٥٠٠,٠٠٠  )٣( اإلستثمار رقم - 

  
بمبلغ ) ٤( تم تقرير وجود هبوط في قيمة اإلستثمار رقم ١١٩  الى ١٠٩ بالرجوع الى الفقرات - 

  .اإلستردادية لهذا اإلستثمار من خالل تحديد القيمة ٢٠٠١ ديسمبر ٣١ كما في ٤٥٠,٠٠٠

 

  

  

  

اإلعتراف والقياس فيما يتعلق : األدوات المالية: ٣٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي  •

باإلستثمارات المتاحة للبيع اإلختيار ما بين أسلوب قيد الفروقات الناتجة عن إعادة 

وسيتم . لكيةالقياس بالقيمة العادلة في بيان الدخل أو إدراجها مباشرة في حقوق الم

  .فيما يلي إجراء القيود المحاسبية في كال الحالتين

في حالة هبوط قيمة اإلستثمارات : ٣٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي  •

Impairment أن يتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المسجلة سابقاً مباشرة في 

 .حقوق الملكية الى حساب األرباح والخسائر للسنة

 )٢(المثال رقم

 أعاله) ٢(حالة في المثال رقممعالجة ال



 
٤٠ 

عن إعادة  القياس لإلستثمارات المتاحة للبيع في الحالة رقم  قات الناتجةقيد  الفرو

   ممارسة خيار قيد الفروقات مباشرة في حقوق الملكية-) ٢(

  

قيد الفروقات الناتجة عن إعادة القياس للقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة ) X(في حالة اختيار الشركة 

  :تحليل القيد المحاسبي سيكون على النحو التاليللبيع في حقوق الملكية مباشرة فإن 

  
قيد الفروقات الناتجة عن التغير في القيمة العادلة وهبوط 

 القيمة
 بيان الدخل

رقم 
 مسلسل

القيمة العادلة  اإلستثمار
كما في 

١/١/٢٠٠١ 

القيمة العادلة 
 ٣١كما في 
 ٢٠٠١ديسمبر 

 الفروقات

خسائر هبوط 
القيمة في بيان 

 الدخل

خسائر انخفاض 
القيمة العادلة 
 في بيان الدخل

  
القيد مباشرة في 
بيان التغيرات في 
 حقوق الملكية

اإلستثمار رقم  ١

)١( 

١,٠٠٠,٠٠٠( ٥,٥٠٠,٠٠٠ ٦,٥٠٠,٠٠٠ (

خسائر انخفاض 

 القيمة العادلة

- )١,٠٠٠,٠٠٠( - 

اإلستثمار رقم  ٢

)٢( 

 ربح ١,٥٠٠,٠٠٠ - - ١,٥٠٠,٠٠٠ ٨,٥٠٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠,٠٠٠

 زيادة القيمة العادلة

اإلستثمار رقم  ٣

)٣( 

١,٠٠٠,٠٠٠( ١,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠ (

خسارة هبوط 

+ القيمة العادلة 

خسارة هبوط في 

القيمة 

Impairment 

)٥٠٠,٠٠٠( - )٥٠٠,٠٠٠( 

اإلستثمار رقم  ٤

)٤( 

٥٥٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ 

القيمة 

 اإلستردادية

)٤٥٠,٠٠٠(  )٤٥٠,٠٠٠( - - 

 ١,٠٠٠,٠٠٠ )١,٠٠٠,٠٠٠( )٩٥٠,٠٠٠( )٩٥٠,٠٠٠( ١٦,٠٥٠,٠٠٠ ١٧,٠٠٠,٠٠٠ المجموع

  



 
٤١ 

  وبناءاً على الجدول أعاله فإن القيد المحاسبي سيكون كاآلتي

  
 البيان له منه

  
٩٥٠,٠٠٠  

  
١,٠٠٠,٠٠٠  
١٠٠٠,٠٠٠ 

  
  
  
  
  
  

١,٠٠٠,٠٠٠  
  

١,٩٥٠,٠٠٠ 

  مذكورين/ من حـ
  )بيان الدخل( خسائر هبوط قيمة لإلستثمارات / حـ

مباشرة (خسارة هبوط انخفاض القيمة العادلة / حـ 
  )ضمن حقوق الملكية

  اإلستثمارات المتاحة للبيع/ حـ
  مذكورين/ الى حـ

المكاسب أو الخسائر المتراكمة من التغيرات في القيمة / حـ
  )مباشرة ضمن حقوق الملكية( العادلة 

  .مخصص هبوط قيمة اإلستثمارات/ حـ
 

  

  قائمة الدخلخيار قيد الفروقات في 

  
  

لقيد الفروقات الناتجة عن إعادة القياس للقيمة العادلة ) X(وفي حالة اختيار الشركة 

  :لالستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل فإن تحليل القيد المحاسبي كاآلتي

  

رقم  بيان الدخل
 مسلسل

القيمة العادلة اإلستثمار
كما في 

١/١/٢٠٠١ 

القيمة العادلة 
 ٣١كما في 
 ٢٠٠١ديسمبر 

 الفروقات

التغيرات القيمة  انخفاض القيمة 
 العادلة

اإلستثمار رقم  ١
)١( 

١,٠٠٠,٠٠٠( - ) ١,٠٠٠,٠٠٠( ٥,٥٠٠,٠٠٠ ٦,٥٠٠,٠٠٠( 

اإلستثمار رقم  ٢
)٢( 

١,٥٠٠,٠٠٠ - ١,٥٠٠,٠٠٠ ٨,٥٠٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠,٠٠٠ 

اإلستثمار رقم  ٣
)٣( 

٥٠٠,٠٠٠( )٥٠٠,٠٠٠( ) ١,٠٠٠,٠٠٠( ١,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠( 

اإلستثمار رقم  ٤
)٤( 

٥٥٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ 
القيمة 

 اإلستردادية

)٤٥٠,٠٠٠(  )٤٥٠,٠٠٠( - 

 - )٩٥٠,٠٠٠( )٩٥٠,٠٠٠( ١٦,٠٥٠,٠٠٠ ١٧,٠٠٠,٠٠٠ المجموع



 
٤٢ 

إثبات إعادة قياس اإلستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتسجيل مخصص هبوط قيمة 

  اإلستثمارات في بيان الدخل

  

قيد الفروقات في القيمة العادلة لالستثمارات ) X(إن القيد المحاسبي في حالة إختيار الشركة 

  :المتاحة للبيع في بيان الدخل هو على النحول التالي

  

 البيان له منه

٩٥٠,٠٠٠   

٩٥٠,٠٠٠ 

  )بيان الدخل( خسائر هبوط قيمة اإلستثمارات / حـ

  مخصص هبوط قيمة اإلستثمارات / حـ

 

  

  .ات إعادة قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة وتسجيل مخصص هبوط قيمة اإلستثمارات إثب

 

  

  



مكاتب االتصال

اململكة األردنية الهاشمية
عمـــــان

األستاذ مروان الصايغ
اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني

ص.ب ٩٢٢١٠٤ عمان ١١١٩٢
هاتف ٥١٠٠٩١٧/٥١٠٠٩١٦ (٦-٩٦٢)

فاكس ٥١٠٠٩٠٢ (٦-٩٦٢)
 www.ascasociety.org موقع إنترنت

 info@ascasociety.org بريد الكتروني

جمهورية مصر العربية
القاهرة

األستاذ محمد عبد احلفيظ 
٥١ شارع احلجاز –الطابق التاسع-املهندسني-اجليزة

ص.ب ٩٦ إمبابة ١٢٤١١
هاتف ٣٤٧٩٩٥٢/٣٤٦٢٩٥١ (٢٠٢)

فاكس ٣٤٤٥٧٢٩ (٢٠٢)
 tagco.cairo@tagi.com بريد الكتروني

جمهورية مصر العربية
اإلسكندرية

األستاذ إبراهيم عبد الرازق 
٦ شارع إبراهيم شريف /مصطفى كامل

٢٥ شارع طلعت حرب 
هاتف ٥٤٦٩٥٩٦/٥٤٦٢٨٢٩

فاكس ٥٤٥٣٨٦٢
اإلسكندرية - جمهورية مصر العربية 

مملكة البحرين
املنامة

األستاذ منيب حمودة
يونيتاك هاوس – الدور األول

شارع احلكومة
ص.ب ٩٩٠ املنامه 

هاتف ٢٢٤٦٥٤ (٩٧٣)
فاكس ٢١٢٨٩٠ (٩٧٣)

 tagco.bahrain@tagi.com بريد الكتروني

دولة الكويت
الكويت

األستاذ صالح ابو عصبة
شارع فهد السالم – بناية السوق الكبير

الطابق التاسع – اجلناح الشرقي
ص.ب ٤٧٢٩ الصفاه ١٣٠٤٨

هاتف ٢٤٣٣٠٠٤ (٩٦٥) (٧) خطوط
فاكس ٢٤٤٠١١١ (٩٦٥)

tagco.kuwait@tagi.com بريد الكتروني

اململكة العربية السعودية
الرياض

األستاذ بسام أبو غزالة
بناية اخلالدية - الطابق الثاني

املدخل اجلنوبي - شارع العليا العام
ص.ب ٩٧٦٧ الرياض ١١٤٢٣
هاتف ٤٦٤٢٩٣٦  (١-٩٦٦)
فاكس ٤٦٥٢٧١٣ (١-٩٦٦)

 tagco.riyadh@tagi.com بريد الكتروني

اململكة العربية السعودية
جدة

األستاذ خالد أبو عصبة
طريق املدينة،مركز اخلليج ، الكعكي-الدور الثالث مكتب (٣١١)

ص.ب ٢٠١٣٥ جدة ٢١٤٥٥
هاتف ٦٦٨٥٤٥٨(٢-٩٦٦)

فاكس ٦٦٨٥٤١٥ (٢-٩٦٦)
 tagco.jeddah@tagi.com بريد الكتروني

اململكة العربية السعودية
اخلبر

األستاذ إبراهيم األفغاني  
عمارة فلور العربية(برج اجلفالي)-الطابق الثالث

طريق اخلبر الدمام السريع
ص.ب ٣١٨٧ اخلبر ٣١٩٥٢

هاتف ٨٨٢١٢٩١/٨٨٢٠٩٤٠- فاكس ٨٨٢١٠٣٢(٣-٩٦٦(
 tagco.khobar@tagi.com بريد الكتروني

سلطنة ُعمان
مسقط

األستاذ عوض جميل عوض 
بيت حطاط - شارع النهضة

وادي عدي - مكتب رقم ٢١٧-٢١٩
ص.ب ٢٣٦٦ روي ١١٢

هاتف ٥٦٠١٥٣/٥٦٠٧٤٠ (٩٦٨)
فاكس ٥٦٧٧٩٤ (٩٦٨)

 tagco.oman@tagi.com بريد الكتروني

دولة قطر
الدوحة

األستاذ حازم فرح 
بناية مركز عبر الشرق

الدور الثالث - طريق املطار
ص.ب ٢٦٢٠ الدوحة

هاتف ٤٤٤٠٩١١/٤٤٢٤٠٢٣/٤٤٢٤٠٢٤ (٩٧٤)
فاكس ٤٣٥٥١٧٥ (٩٧٤)

 tagco.qatar@tagi.com بريد الكتروني



دولة اإلمارات العربية املتحدة
أبو ظبي

األستاذ مروان أبوصهيون
بناية املصرف العربي لإلستثمار والتجارة اخلارجية

الطابق الثامن – شارع الشيخ حمدان
ص.ب ٤٢٩٥ أبو ظبي

هاتف ٦٧٢٤٤٢٦/٦٧٢٤٤٢٥ (٢-٩٧١)
فاكس ٦٧٢٣٥٢٦ (٢-٩٧١)

 tagco.abudhabi@tagi.com بريد الكتروني

دولة اإلمارات العربية املتحدة
دبي

األستاذ زياد عيده 
بناية محمد عبد الرحمن البحر 

شارع صالح الدين األيوبي
ص.ب ١٩٩١ ديرة – دبي

هاتف ٢٦٦٣٣٦٨/٢٦٦٣٣٦٩ (٤-٩٧١)
فاكس ٢٦٦٥١٣٢ (٤-٩٧١)

 tagco.dubai@tagi.com بريد الكتروني

دولة اإلمارات العربية املتحدة
رأس اخليمة

األستاذ طلعت الزبن
بناية السير رقم ١ – الدور السابع

شارع ُعمان – النخيل
ص.ب ٤٠٣ رأس اخليمة

هاتف ٢٢٨٨٤٢٧/٢٢٨١٨٦٢ (٧-٩٧١)
فاكس ٢٢٨٥٩٢٩ (٧-٩٧١)

 tagco.rak@tagi.com بريد الكتروني

دولة اإلمارات العربية املتحدة
الشارقة

األستاذ علي الشلبي
برج الهالل - الطابق ١٢

كورنيش البحيرة
ص.ب ٩٥٢ الشارقة

هاتف ٥٥٦٣٤٨٤ (٦-٩٧١)
فاكس ٥٥٦٢٩٤٧ (٦-٩٧١)

 tagco.sharjah@tagi.com بريد الكتروني

اجلمهورية اللبنانية
بيروت

األستاذ حبيب أنطون
الصنائع- شارع علم الدين
بناية احللبي – الطابق االول

ص.ب ٧٣٨١ -١١
هاتف ٧٤٦٩٤٧ (١-٩٦١)
فاكس ٣٥٣٨٥٨ (١-٩٦١)

 tagco.beirut@tagi.com بريد الكتروني

فلسطني
غزة

األستاذ زهير الناظر
شارع القدس، دوار أنصار، عمارة األوقاف

الطابق الثاني – الرمال اجلنوبي
ص.ب ٥٠٥ غزه

هاتف ٢٨٢٤١٦٦/٢٨٢٦٩١٧ (٨-٩٧٠)
فاكس ٢٨٤٠٣٨٧ (٨-٩٧٠)

 tagco.gaza@tagi.com بريد الكتروني

فلسطني
رام اهللا

األستاذ جمال ملحم
عمارة البرج األخضر – الطابق اخلامس 
شارع النزهة – بجانب مكتبة رام اهللا 

ص.ب ٣٨٠٠ البيرة
هاتف ٢٩٨٨٢٢١ - فاكس ٢٩٨٨٢١٩ (٢-٩٧٠)
 tagco.ramallah@tagi.com بريد الكتروني

فلسطني
نابلس

الدكتور سائد الكوني
عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

جامعة النجاح الوطنية
ص.ب (٧) و (٧٧)

هاتف ٣٨١١١٤/١٥/١٦/١٧ (٩-٩٧٠)
فاكس ٢٣٨٧٩٨٢ (٩-٩٧٠)

 president@najah.edu بريد الكتروني

فلسطني
بيت حلم

ا.م إحسان مصطفى
مدير مركز التعليم املستمر وخدمة اجملتمع

جامعة القدس املفتوحة 
فاكس٢٩٨٤٤٩٢ -٠٢
هاتف ٢٩٥٢٥٠٨-٠٢

 Qouprd@planet.edu بريد إلكتروني

اجلمهورية اليمنية
صنعاء

األستاذ نبيل هزاع محمد
شارع الزبيري - عمارة عبداهللا إسحاق

الطابق الرابع
ص.ب ٢٠٥٥ صنعاء

هاتف ٢٤٠٨٩٩/٢٤٠٨٨٥ (١-٩٦٧)
فاكس ٢٦٣٠٥٣ (١-٩٦٧)

tagco.yemen@tagi.com بريد الكتروني



اجلمهورية التونسية
تونس

األستاذ حازم أبو غزالة
شقه B.3.2 7 نهج (8002) ، مونبليزير تونس (1002)

ص.ب (44) (1013) املنزه (9) 
هاتف 848-499 – 841-024 (216 1)

فاكس 849-665(216 1)
 agip.tunisia@tagi.com بريد الكتروني

اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمى
طرابلس

األستاذ عبد السالم كشادة
(4) شارع دمشق / الدور الثاني 

ص.ب (4769) طرابلس
هاتف 3330941/3334289 (218-21)

فاكس 4446888 (218-21)
akashadah@lttnet.net  بريد الكتروني

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
اجلزائر

األستاذ نبيل أبو عطية
(175) شارع كرمي بلقاسم
اجلزائر – اجلزائر العاصمة

ص.ب (148) اجلزائر (16004)
هاتف 748989-745139-749797

فاكس 746161 (213-21)
 tagco.algeria@tagi.com بريد الكتروني

اجلمهورية التونسية
تونس

األستاذ صالح بن صادق بن احلاج صالح الذهيبي
92 نهج 8600 الشرقية 1 – 2035 تونس 

هاتف 2161770123 – 2161770745 
فاكس 2161771266 

 Salah.dhibi@planet.tn بريد إلكتروني         

فلسطني
طولكرم

األستاذ محمود مصطفى أبو طعمة
مكتب الهدف للخدمات املالية واإلدارية

ص.ب 258 طولكرم
تليفاكس 2682586 جوال 338620-059

hadaf-utmeh2003@yahoo.com بريد إلكتروني

UNITED KINGDOM
LONDON

Mr. Antoine Mattar
CCC House, West Halkin Street, London SW1X 8JL

Tel: 00 44 20 7245 4455 
 Mob. :00 44 78 60461541

                      Fax: 00 44 20 7259 5544
e-mail : amattar@ccc.gr  (office)

e-mail : mattar@blueyonder.co.uk (home)

اجلمهورية السودانية
اخلرطوم

األستاذ محمد احلاج يونس
شارع 47 - بناية رقم 19 الطابق الثاني

مكتب رقم 2 – عمارة الفاروق - اخلرطوم (2)
ص.ب 7024 وزارة التجارة

هاتف 468470 - فاكس 472557 (11-249)
agip.sudan@tagi.com بريد الكتروني

اجلمهورية العربية السورية
دمشق

األستاذ محمد عمار العظمة
جسر الثورة - شارع االحتاد - عمارة البدين

الطابق السابع - مكتب 702/703
ص.ب 31000 دمشق

هاتف 2314403/2316052 (11-963)
فاكس 2314403/2312870 (11-963)

tagco.syria@tagi.com بريد الكتروني

اململكة املغربية
الدار البيضاء

األستاذ خالد بطاش
فضاء باب أنفا رقم  3  زنقة باب املنصور

الطابق الثالث شقة رقم 11 الدار البيضاء 20050
ص.ب 19005 الدار البيضاء العنق

هاتف 2366119/2366121/2366126(2 212)
فاكس 2366133(2 212)

agip.morocco@tagi.com: بريد إلكتروني

اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية العظمى
بنغازي

األستاذ محمد علي حسن فكرون
هاتف : 612235950 – 218 - 00

m.fakroun@raslanuf.com: بريد الكتروني



فلسطني
اخلليل

جامعة اخلليل
الدكتور يوسف حسان

رئيس قسم العلوم املالية واحملاسبية
هاتف ٢٢٢٠٩٩٥ 
فاكس ٢٢٢٩٣٠٣ 

 yousefh@hebron.edu بريد إلكتروني

جمهورية العراق
بغداد

األستاذ محمد اجلبوري
محلة ٧١٢،زقاق ٢٥ ،دار ١١ /٢ ،حي املثنى

زيونة،بغداد
تلفاكس  ٥٥٧٢٢٩٦ ٠٠٩٦٤١

هاتف الثريا  ٢١٦ ٢١١ ٧٣٠٥٩ ٠٠٨٨
تلفون ٧٤٧٠٥٢٤ ٠٠٩٦٤١

٧٤٧٠٥٢٧ ٠٠٩٦٤١
agip.iraq@tagi.com بريد الكتروني

tagco.iraq@tagi.com             

فلسطني
جنني

اجلامعة العربية األمريكية
األستاذ زكريا احلاج حمد

مركز التعليم املستمر وخدمة اجملتمع
هاتف ٤٢٥١٠٩٧٠/٤
فاكس ٤٢٥١٠٩٧٠

 zhamad@aauj.edu بريد إلكتروني

اإلمارات العربية املتحدة
دبي

األستاذ محمد صوان
بلدية دبي

هاتف ٢٠٦٣١٤٤ ٤ ٩٧١ ٠٠ 
فاكس ٢٠٦٤٧٧٨ ٤ ٩٧١ ٠٠ 


