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Permanence des méthodes Consistency of the system اتساق يف النظام

ىل أ خرى لضامن اس تقامة املقارانت .ثبات يف اس تخدام القواعد احملاسبية املطبقة من س نة ا 

Contrat  d’Emprumt Loan agreement اتفاق ادلين

جياد صيغة قانونية تضمن حقوق وواجبات الك الطرفني .اتفاق أ و تعاقد بني اجلهة ادلائنة واجلهة املدينة من أ جل ا 

Contrat conditionnel relatif à des 

actions  

Conditional share agreement اتفاقية ال سهم املرشوطة

.ىه اتفاقية ل صدار أ سهم معمتدة عىل حتقيق رشوط معينة

Contrat de liquidation principale Master liquidation defecation 
agreement

اتفاقية تصفية رئيس ية

جراء تسوية واحدة صافية مجليع  ىه اتفاقية تدخل مبوجهبا املنشأ ة ىف عدد من معامالت ال دوات املالية مع طرف واحد وتقوم ب 

.ال دوات املالية الىت يغطهيا وذكل ىف حاةل ال خفاق ىف تنفيذ أ ى عقد أ و اتفاق

Valeur contractuelle globale Total Contractual agreement ا جامىل القمية التعاقدية

لهيا مثن الرشاء .ىه ا جامىل القمية ال جيارية مضافًا ا 

Techniques de l’instruction 

(investigations)

Investigation procedures ا جراءات التحقيق

ىه ا جراءات لكتشاف التحريفات الهامة واملؤثرة عىل مس توى التأ كيد، وىه تشمل اختبارات تفاصيل فئات املعامالت، وأ رصدة 

جراءات التحقيق التحليلية و يقوم املراقب بلتخطيط وأ داء ا جراءات التحقيق حىت يس تطيع .     احلسابت، و ال فصاحات وا 

اختبارات التفاصيل اخلاصة :هتمت ا جراءات التحقيق بملبالغ وتنقسم ا يل نوعني . التعامل مع التقيمي املرتبط خبطر التحريف الهام واملؤثر

يل ا جراءات التحليل التحقيقى  .بفئات املعامالت وأ رصدة احلسابت وال فصاحات وا 
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Techniques d’analyse Analytic procedure ال جراءات التحليلية

كام تش متل ال جراءات . ىه معلية تقيمي املعلومات املالية عن طريق دراسة العالقات املتوقعة فامي بني البياانت املالية أ و غري املالية

التحليلية أ يضا عىل الاس تفسار عن وجود تقلبات حمددة وعالقات ل تمتىش مع املعلومات املالية املتصةل هبا أ و تنحرف احنرافا مؤثرا 

.عن املبالغ املتوقعة

Acte de redressement Corrective procedure ا جراء تصحيحي

.معلية تصويب الاحنرافات وال خطاء احلاصةل يف حساب أ و لنشاط معني

Recettes globales Total income ا جاميل ادّلخل

يرادات اليت تتحقق للهيئة العامة خالل فرتة زمنية عادة ما تكون س نة .مجموع ال 

Valeur globale du contrat de leasing Total contractual value of financing 
lease

ا جامىل القمية التعاقدية لعقد ال جيار المتويىل

لهيا مثن الرشاء  .هو ا جامىل القمية ال جيارية مضافًا ا 

Evénements postérieurs à la   date du 

reporting 

Events following the date of balance 
of sheet

ال حداث التالية لتارخي املزيانية

ىه تكل ال حداث الىت تقع بني اترخي املزيانية واترخي اعامتد ا صدار القوامئ املالية سواء اكنت تكل  ال حداث ىف صاحل املنشأ ة أ و ىف 

:وميكن حتديد نوعني من ال حداث. غري صاحلها 

ضافية عن حالت اكنت قامئة ىف اترخي املزيانية و تتطلب تعديل ىف القوامئ املالية (أ    )    أ حداث توفر أ دةل ا  .

أ حداث تشري ا ىل حالت نشأ ت بعد اترخي املزيانية ول تتطلب تعديل ىف القوامئ املالية ، وقد تتطلب ال فصاح عهنا ىف  (ب)و 

.القوامئ املالية 

Haut risqué High probability احامتلية عالية

".حممتل " أ ى حدوثه يعد أ كرب من 
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Réserves Capital reserve احتياطي رأ س املال

عادة تقدير أ و بيع أ صول بأ كرث من قميهتا ادلفرتية أ و عن  يرادات متأ تية للمنشأ ة من غري نشاطها ال صيل كتكل الناجتة عن ا  ا 

كام يعرف أ يضا بكونه ال ربح اخملصصة بصفة مس مترة لتدعمي املركز املايل للمنشأ ة وهو ينقسم ا ىل احتياطي قانوين . التعويضات

.واحتياطات اختيارية

Test des systèmes de contrôle  Control tests اختبارات أ نظمة الرقابة

يطلب من املراقب أ ن يقوم بأ داء اختبارات ل نظمة الرقابة وذكل عندما يش متل تقيمي اخلطر اذلي قام به املراقب عىل توقعات مبدى 

.فعالية تشغيل أ نظمة الرقابة أ و عندما ل توفر ا جراءات التحقيق وحدها أ دةل مراجعة اكفية ومالمئة عىل مس توى التأ كيد

Test du respect de la régularité Testing the efficiency of commitments  اختبار مدى كفاية الالزتامات

ىل الزايدة  ذا اكنت القمية ادلفرتية لاللزتامات التأ مينية ىف حاجة ا  ذا اكنت القمية ادلفرتية لتاكليف  )تقدير حيدد مبوجبه ما ا  أ و ما ا 

ىل التخفيض وذكل ىف ضوء نتاجئ التدفقات النقدية  (الاقتناء املؤجةل املتصةل هبا أ و ما يتصل هبا من أ صول معنوية ىف حاجة ا 

.املس تقبلية

Test du contrôle financier Financial control اختبار الرقابة املالية

ذا اكن هدف رقايب معني قد مت حتقيقه أ ثناء القيام بتكل الرقابة أ م ل .اختبار عينة يمت اختيارها من أ عامل الرقابة املالية لتحديد ما ا 

Compétence juridictionnelle Jurisdiction الاختصاص القضاىئ

.هو حق تفسري وتطبيق القانون وصالحية القيام بذكل

Détournement des Fonds Embezzlement اختالس

والاستيالء بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة عىل أ موال نقدية أ و /ما يرتكبه املوظف العام من حتريف يف البياانت املالية واحملاسبية أ و

.عينية مبقتىض وظيفته أ و بسبهبا بقصد احلصول عىل منفعة غري مرشوعة

Sondage systématique Systematic selection الاختيار املنتظم

.حيث يمت قسمة عدد وحدات العينات يف اجملمتع عىل جحم العينة ويس تخدم انجت القسمة يف حتديد فاصل بني العينات

Sondage aléatorie Random slection الاختيار العشوايئ



تباع أ سلوب هيلكى .حيث يمت اختيار العينة دون ا 
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Sondage stratifié Selection of statistical groups اختيار مجموعات

يعىن اختيار مجموعات من البنود املتجاورة من داخل اجملمتع

Erreurs manifestes Master misstatements أ خطاء جوهرية

.يه ممارسات لها تأ ثري سليب واحض عىل املركز املايل للمنشأ ة ونتيجة نشاطها

Erreurs des exercices antérieurs Errors previous intervals أ خطاء الفرتات السابقة

ىه حذف أ و حتريف ىف القوامئ املالية للمنشأ ة عن فرتة أ و فرتات سابقة والىت تنشأ  نتيجة عدم القدرة عىل اس تخدام املعلومات 

:املوثوق هبا أ و نتيجة سوء اس تخدام هذه املعلومات والىت

اكنت متاحة عند املوافقة عىل ا صدار القوامئ املالية عن هذه الفرتات (أ   ) .

عداد وتصوير هذه القوامئ املالية (ب) اكن من املتوقع عىل حنو معقول احلصول علهيا أ و أ خذها ىف الاعتبار عند ا  .

غفال أ و سوء تفسري احلقائق وكذكل  وتتضمن هذه ال خطاء تأ ثريات ال خطاء احملاسبية واخلطأ  ىف تطبيق الس ياسات احملاسبية أ و ا 

.الغش والتدليس

Erreurs compensatrices Errors substitutes (equals) (املتاكفئة)ال خطاء املعوضة 

.أ خطاء متاكفئة مع بعضها حبيث يغطي لك مهنا أ ثر الآخر

Performance optimale Optimal performance ال داء ال مثل

.ال داء اذلي حيقق أ فضل مس توى ممكن من ال جنازات

Performance réelle Actual performance أ داء فْعيل

نتاجئ تنفيذ نشاط املنشأ ة يف ضوء ال ماكنيات البرشية واملادية املتوافرة فعال والظروف احمليطة بملنشأ ة، ويمت مقارنة ال داء الفعيل 

.بل داء املس هتدف هبدف حتديد الاحنرافات وحتديد أ س باهبا واختاذ القرارات التصحيحية يف الوقت املناسب

Gestion de la banque ou gestion des 

prêts

Credit management دارة الئامتن ا 

.تنظمي معلية منح القروض والتسهيالت املالية وحتديد الضامانت املطلوبة
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Administration financière Financial management ال دارة املـالية

وضع الس ياسات وال جراءات والقواعد املتعلقة بلنوايح املالية للمنشأ ة وتس يريها ملواهجة الزتاماهتا وحتقيق مواردها والتنفيذ ال مثل 

.خلططها املالية

gestion brute ( avantages employées) Gross management ( employees 
benifit)

دارة اجملموعة  (نظم مزااي العاملني )ا 

هو جمرد جتميع لنظم أ حصاب العمل الفرديني معًا للسامح ل حصاب ال عامل املشاركني ىف جتميع ال صول ل غراض الاستامثر وبلتاىل 

دارة الاستامثر و املصاريف ال دارية، ولكن يمت فصل مطالبات خمتلف أ حصاب ال عامل ملصلحة للعاملني دلهيم فقط .ختفيض تاكليف ا 

Instruments de couverture des risques Management of risks أ داة تغطية اخملاطر

أ و أ صل ماىل أ و الزتام ماىل  (ل غراض تغطية خماطر التغريات ىف أ سعار رصف العمالت ال جنبية فقط)ىه مش تقات مالية حمددة 

خبالف املش تقات الىت من املتوقع أ ن تعوض قميهتا العادةل أ و تدفقاهتا النقدية أ ثر التغري ىف القمية العادةل أ و التدفقات النقدية لبند حمدد 

.يراد تغطية خماطره

Acte du droit de propriété Performance of property rights أ داة حقوق امللكية

.ىه لك عقد يثبت احلق ىف بىق أ صول منشأ ة بعد خصم مجيع الزتاماهتا 

Outils de l’audit  financier Performance of Financial controlling أ دوات الرقابة املالية

الوسائل اليت يس تعني هبا املراقب عند قيامه بلرقابة املالية ومهنا أ دةل الرقابة ومعايري التدقيق واحملاس بة املتعارف علهيا والترشيعات 

.ذات العالقة

Instrument financier Financial instrument ال داة املالية

.ىه أ ى عقد يؤدى ا ىل نشأ ة أ صل ماىل ملنشأ ة والزتام ماىل أ و أ داة حقوق ملكية ملنشأ ة أ خرى

Instruments financiers principaux  Basic  financial Instruments ال دوات املالية ال ساس ية

.والىت ليست أ دوات مالية مش تقة (أ وراق القبض وادلفع وأ دوات حقوق امللكية  )أ دوات مالية مثل 
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Instrument financier composé Compound financial instrument أ داة مالية مركبة

.ىه أ دوات مالية تتضمن ــــــــ من وهجة نظر املصدر لها ــــــــ مكون الزتام وحق ملكية معًا

Preuves ou justifications Evidences ثبات أ دةل ال 

.لك عنرص مادي أ و حماس يب أ و قانوين يسمح للمراقب بتدعمي مالحظة أ و اس تنساخ بشلك مناسب وموضوعي

Justifications de l’audit Audit evidences أ دةل املراجعة

بداء رأ يه و يه تش متل عيل املعلومات . ىه مجيع املعلومات اليت يس تخدهما املراقب للوصول ا يل الاس تنتاجات اليت متكنه من ا 

.املوجودة يف السجالت احملاسبية املؤيدة للقوامئ املالية واملعلومات ال خرى 

Instruments du droit de propriété 

accordés

Instruments of property rights أ دوات حقوق امللكية املمنوحة

آخر مبوجب  (سواء اكن مرشوطًا أ و غري مرشوط  )احلق  ىف احلصول عىل أ دوات حقوق ملكية ىف املنشأ ة حتولها املنشأ ة ا ىل طرف أ

.معامةل قامئة عىل مدفوعات مبنية عىل أ سهم

Intruments financiers dérivés Derivative financial instruments ال دوات املالية املش تقة

ىه ال دوات املالية مثل اخليارات املالية وعقود مبادةل سعر الفائدة وعقود مبادةل العمةل والىت تؤدى ا ىل نرش حقوق والزتامات لها 

تأ ثري حتويل خطر ماىل أ و أ كرث اكمن ىف ال داة املالية ال صلية بني أ طراف ال داة فعند نشأ هتا تعطى ال دوات املالية املش تقة أ حد 

آخرــــ مبوجب رشوط تكون ىف الغالب ىف صاحل هذا الطرف ـــ أ و  ال طراف حقًا تعاقداًي ملبادةل ال صول والالزتامات مع طرف أ

تفرض عليه الزتامًا تعاقداًي ملبادةل ال صول أ و الالزتامات املالية مع طرف أ خرــــ مبوجب رشوط تكون غالبا ىف غري صاحله ـــــــ بلرمغ 

هنا عامة ل تؤدى ا ىل حتويل ال داة املالية ال صلية عند نشوء العقد، وليس من الرضورى أ ن حيدث هذا التحويل عند  من ذكل فا 

آن واحد ــــــــ حقًا والزتامًا ل جراء املبادةل، ونظرًا ل نه يمت حتديد رشوط املبادةل عند . اس تحقاق العقد وتتضمن بعض ال دوات ــــ ىف أ

.نشوء ال داة املش تقة فقط تصبح تكل الظروف ىف صاحل املنشأ ة مع تغري ال سعار ىف ال سواق
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Bénéfices ou pertes actuarielles Actuarial profits or losses ال ربح أ و اخلسائر الاكتوارية

:متضمنة ما يىل 

(أ ثر الفروق بني الافرتاضات الاكتوارية السابقة و ما حدث بلفعل  )تعديالت اخلربة  (أ    )    .

آاثر التغريات ىف الافرتاضات الاكتوارية  (ب)و  .أ

.مرحةل من مراحل تنفيذ النفقات العامة يمت خاللها جحز مبلغ معني ملواهجة ما الزتمت به اجلهة: الزتام/ ارتباط

Bénéfices comptables   leader /book profits أ ربح دفرتية

.ال ربح املس تخرجة من احلسابت اخلتامية عىل أ ساس القمية ادلفرتية

Plus value sur cession 

d’immobilisations

Capital profits أ ربح رأ ساملية

.أ ربح انجتة عن بيع أ صل بأ كرث من قميته ادلفرتية

Cumul des bénéfices Accumulated profits أ ربح مرتامكة

ما مت احتجازه يف الس نوات السابقة من ال ربح الفعلية اليت حققهتا اجلهة لتدعمي مركزها املايل واستامثر هذه ال ربح

Bénéfices fictifs Fictitious profits أ ربح ومهّية

.(ومهية)أ ربح مل تتحقق فعال، أ ظهرهتا ادلفاتر نتيجة معليات حماسبية غري حقيقية 

Contrat d’achat confirmé Confirmative purchase commitment ارتباط الرشاء املؤكد

حتدد هذه التفاقية  (أ )اتفاقية مع طرف غري ذى صةل ، ملزمة بلنس بة لالك الطرفني و عادة ما تكون واجبة النفاذ بقوة القانون ، و 

تتضمن عامل غري حتفزيى مقابل عدم ال داء يكون خضامً مبا  (ب)مجيع الرشوط اجلوهرية ، مبا ىف ذكل سعر الصفقات و توقيهتا ، و 

.يكفى جلعل ال داء أ مرًا ذا احامتلية عالية

Contrat confirmé Confirmed commitment الارتباط املؤكد

.هو اتفاق ملزم لتبادل مكية حمددة من املوارد بسعر حمدد ىف اترخي أ و توارخي مس تقبلية حمددة

Données opposées Corresponding figures ال رقام املقابةل



وىه الىت تعرض فهيا املبالغ و ال فصاحات ال خرى كجزء من القوامئ املالية للفرتة اجلارية بغرض قراءهتا مع املبالغ و ال فصاحات 

وال رقام املقابةل يه جزء ل يتجزأ  من القوامئ املالية للفرتة اجلارية و يمت عرضها لقراءهتا مع ال رقام . ال خرى املتعلقة بلفرتة اجلارية 

.اخلاصة بلفرتة اجلارية وليس بعتبارها قوامئ مالية قامئة يف حد ذاهتا
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Abus Abuse of power ساءة الاس تعامل ا 

. سلوك منحرف أ و غري لئق مقارنة بسلوك يُعترب يف نظر خشص يقظ ممارسة جتارية معقوةل ورضورية بلنظر ا ىل احلقائق والظروف

كام تتضمّن ال ساءة أ يضا سوء اس تعامل السلطة أ و املنصب من أ جل مصاحل مالية خشصية، أ و مصاحل عضو عائيل مبارش أ و قريب، 

وال ساءة ل تنطوي بلرضورة عىل غش أ و عىل خرق للقوانني أ و ال نظمة أ و لبنود عقد أ و بنود اتفاق . أ و مصاحل رشيك جتاري

خبصوص منحة، فال ساءة يه احنراف عن مفهوم املالءمة واللياقة اذلي يتعلق بملبادئ العامة للترصّف املايل السلمي يف القطاع العام، 

.وبسلوك املس ئولني يف ذكل القطاع

Comptabilité à base de créances Accrual basis أ ساس الاس تحقاق احملاس ىب

ثبات العمليات املالية وال حداث ال خرى عندما حتدث وليس عندما تقبض أ و تدفع النقدية أ و ما ىف حمكها، ويمت تسجيلها ىف  يمت ا 

.السجالت احملاسبية وتضميهنا القوامئ املالية عن الفرتة الىت متت فهيا

Comptabilité à base de caisse Cash basis ال ساس النقدي

يرادات واملرصوفات عند قبضها أ و دفعها فعال بغض النظر عن املدة املالية اليت ختصها .قاعدة حماسبية يمت عىل أ ساسها تسجيل ال 

Base d’imposition des éléments d’actif 

et de passif    

Tax basis of asset :ال ساس الرضيىب لل صل أ و الالزتام

.هو القمية املتعلقة هبذا ال صل أ و الالزتام لل غراض الرضيبية

Techniques d’audit Audit methods ال ساليب الرقابية

.(همام املراجعة)الطرق والوسائل وال جراءات اليت يعمتد علهيا املدقق لبلوغ وحتقيق أ هداف همامه الرقابية 

Deleting from the accounting sheets الاستبعاد من ادلفاتر

.هو استبعاد أ صل ماىل أ و الزتام ماىل من ادلفاتر اكن س بق الاعرتاف به ىف مزيانية املنشأ ة

Immobilisations foncières Real estate consultation الاستامثرات العقارية

جيار  أ و ارتفاع ىف قميهتا أ و لكـهيام و  (أ و لكهيام – أ و جزء من مبىن – أ راىض أ و مباىن  )ىه عقارات  حمتفظ هبا من املاكل  لتحقيق ا 

:ليـست 

لالس تخدام ىف الانتاج أ و توريد البضائع  أ و اخلدمات أ و لل غراض الادارية (أ    )     .

.للبيع مضن النشاط املعتاد للمنشأ ة  (ب)أ و 
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Investissements conservés jusqu’à la 

date d’exigibilité 

Public audit strategy الاستامثرات احملتفظ هبا حىت اترخي الاس تحقاق

ىه أ صول مالية غري مش تقة لها مبلغ سداد حمدد أ و قابل للتحديد و اترخي اس تحقاق حمدد و دلى املنشأ ة النية و القدرة عىل 

:الاحتفاظ  هبا حىت اترخي اس تحقاقها فامي عدا 

ما مت الاعرتاف به أ وليًا عىل أ ساس القمية العادةل من خالل ال ربح أ و اخلسائر  (أ    )      .

.ما قامت املنشأ ة بتحديده عىل أ نه متاح للبيع  (ب)  و 

.ما ينطبق عليه تعريف ال قراض و املديونيات   (ج)  و 

ذا اكنت خالل الس نة املالية احلالية أ و خالل  ول جيب عىل املنشأ ة تبويب أ ى أ صل ماىل ك صل حمتفظ به حىت اترخي الاس تحقاق ا 

الس نتني املاليتني السابقتني قد بعت أ و أ عادت تبويب أ ى استامثرات حمتفظ هبا حىت اترخي الاس تحقاق ذات قمية  أ كرب من كوهنا 

وتكون القمية أ كرب من كوهنا غري جوهرية قياسًا ل جاميل الاستامثرات احملتفظ هبا حىت تـارخي )غري جوهرية  قبل اترخي اس تحقاقها 

عادة التبويب أ حد الرشوط التالية  (الاس تحقاق  :، ما مل يتوفر ىف البيع أ و ا 

(عىل سبيل املثال ثالثة شهور قبل اترخي الاس تحقاق )أ ن يكون اترخي الاس تحقاق او اترخي اس تدعاء ال صل املاىل قريبًا  (1)      

. حبيث ل يؤثر التغري ىف أ سعار الفائدة تأ ثريًا جوهراًي عىل القمية العادةل لل صل املاىل

عادة التبويب بعد قيام املنشأ ة بتحصيل جزء جوهرى من القمية ال صلية لل صل املاىل من خالل جدول الآجال  (2)أ و  مت البيع أ و ا 

.املرتبط به أ و من خالل السداد املعجل 

.مرتبطًا حبدث اس تثناىئ يفوق قدرة املنشأ ة عىل التحمك وغري  متكرر ومل يكن ممكنًا للمنشأ ة توقعه بدرجة معقوةل  (3)أ و 

Stratégie de révision générale General review strategy ا سرتاتيجية املراجعة العامة

عداد خطة املراجعة ال كرث تفصيال .ىه حتديد لنطاق وتوقيت وتوجيه معلية املراجعة مما يساعد يف ا 

Demandes d’information Enquiry الاس تفسار

. السعي للحصول عىل املعلومات من أ فراد دلهيم املعرفة عن املعلومات املالية وغري املالية سواء اكنوا من داخل املنشأ ة أ و خارهجا

والاس تفسار هو ا جراء من ا جراءات املراجعة يس تخدم بتوسع طوال معلية املراجعة ويكون غالبا ممكال ل داء ا جراءات مراجعة 

ويعترب تقيمي الاس تجابة . وميكن أ ن ترتاوح الاس تفسارات من اس تفسارات رمسية مكتوبة ا ىل اس تفسارات غري رمسية شفهية. أ خرى

.لالس تفسارات جزء ل يتجزأ  من معلية الاس تفسار

Continuité de l’exploitation continuity الاس مترارية



عداد القوامئ املالية عادة بفرتاض أ ن املنشأ ة مس مترة وعليه يفرتض أ نه ليس دلى املنشأ ة النية أ و احلاجة للتصفية أ و لتقليص  جيرى ا 

.كبري ىف جحم معلياهتا
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Actions de trésorerie Treasury stocks أ سهم اخلزينة

.ىه حقوق ملكية املنشأ ة نفسها واحملتفظ هبا مبعرفة املنشأ ة أ و أ ى منشأ ة أ خرى مضن اجملموعة

Actions ordinnaires Ordinary shares ال سهم العادية

.يه أ داة ملكية اتلية يف احلقوق للك أ نواع أ دوات امللكية ال خرى

Actions ordinnaires potentielles Potential ordinary shares ال سهم العادية احملمتةل

.قد متنح حاملها احلق يف امتالك أ سهم عادية (أ و عقد)يه أ داة مالية 

Actions potentielles conditionnelles Conditioned potentioal shares ال سهم احملمتةل املرشوطة

آخر عند حتقق رشوط منصوص علهيا ىف اتفاقية  ىه أ سهم عادية تصدر بدون مقابل نقدى أ و مبقابل نقدى صغري أ و أ ى مقابل أ

.ال سهم املرشوطة

Avis de débit Debtors notes شعار مدين  (خصم)ا 

.مذكرة ختطر العميل بأ ن حسابه املدين تناقص يف ادلفاتر وتتضمن املذكرة ظروف ومالبسات هذا التناقص

Actif Asset (abidance) ال صل

.مورد تس يطر عليه املنشأ ة نتيجة أ حداث سابقة ومن املتوقع أ ن ينجم عنه منافع اقتصادية مس تقبلية

Elément d’actif ou de passif évalué à 

la juste  valeur compte tenu des 

bénéfices et des pertes 

Asset valued at fair value through 

profits or losses

ال صل أ و الالزتام املاىل املقمي بلقمية العادةل من خالل ال ربح أ و اخلسائر

:يعترب أ صاًل ماليًا أ و الزتامًا ماليًا عندما تتوافر فيه أ ى من الرشوط التالية 

ذا اكن  (أ    ) مت تبويبه ك صل حمتفظ به ل غراض املتاجرة ، ويمت هذا التبويب ا   :

عادة الرشاء ىف مدى زمىن قصري (1)     مت اقتناؤه أ و نشأ  بصفة أ ساس ية لغرض البيع أ و ا  .

دارهتا معًا و يوجد دليل عىل وجود معامالت فعلية حديثة تؤيد احلصول عىل  (2)أ و   جزءًا من حمفظة أ دوات مالية حمددة يمت ا 

.أ ربح قصرية ال جل 

.(فامي عدا املش تقات املالية الىت متثل أ داة تغطية خمصصة وفــعاةل  )مش تقات مالية  (3)أ و  



مت تبويبه عند الاعرتاف ال وىل بلقمية العادةل من خالل ال ربح أ و اخلسائر ،  وميكن تبويب أ ى أ صل أ و الزتام ماىل يقع مضن  (ب )  

نطاق هذا املعيار عندما يمت الاعرتاف به أ وليًا  عىل أ نه أ صل أ و الزتام ماىل بلقمية العادةل من خالل ال ربح أ و اخلسائر فامي عدا  

الاستامثر ىف أ دوات حقوق ملكية ليس لها أ سعار سوقية من خالل سوق أ دوات مالية نشطة و الىت ل ميكن قياس قميهتا العادةل  

.بدقة يعمتد علهيا
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Produit de réassurance Re insurance asset عادة التأ مني أ صل ا 

عادة التأ مني .صاىف احلقوق التعاقدية ملعيد التأ مني الصادر مبوجب عقد ا 

Produit d’assurance Insurance asset أ صل التأ مني

.صاىف احلقوق التعاقدية لرشكة التأ مني مبوجب عقد التأ مني

Actifs de reserves Reserve  assets أ صول احتياطية

ل عند الرضورة .أ صول متتلكها املنشأ ة ول تس تخدهما ا 

Actifs détenus par le fond des 

avantages du personnel à long terme

Assets held by the long term employee 

benefits fund

ال صول الىت حبوزة صندوق مزااي العاملني طويةل ال جل

:وتتسم مبا يىل  (خبالف ال دوات املالية غري القابةل للتحويل الىت تصدرها املنشأ ة املعدة للقوامئ املالية)ىه أ صول 

حتتفظ هبا املنشأ ة منفصةل قانونيًا عن املنشأ ة املعدة للتقارير و قامئة فقط لسداد مزااي العاملني أ و متويلها (أ   )   .

و ل  (حىت ىف حالت ال فالس )متاحة لتس تخدم فقط لتسوية مزااي العاملني ، وليست متاحة دلائىن املنشأ ة املعدة للتقارير (ب)و

ذا  ل ا  عادهتا للمنشأ ة املعدة للتقرير ا  :ميكن ا 

اكنت ال صول املتبقية للصندوق اكفية لتلبية الزتامات النظام اخلاص مبزااي العاملني أ و الزتامات املنشأ ة املعـدة للتقرير   (1)  .

عادة ال صول للمنشأ ة املعدة للتقرير لتعويض هذه املنشأ ة عن مزااي العاملني املسددة بلفعل  (2)أ و  .مت ا 

Actif immobilisé Fixed assets ال صول الثابتة

:ىه ال صول امللموسة الىت 

نتاج أ و توفري السلع أ و اخلدمات ، أ و لتأ جريها للغري ، أ و ل غراضها ال دارية (أ   )   حتتفظ هبا املنشأ ة لس تخداهما ىف ا   .

.من املتوقع اس تخداهما ملدة تزيد عن فرتة حماسبية واحدة  (ب)و

Actif biologique Vital assets ال صل احليوي

.هو حيوان أ و نبات يح 

Actif global de l’entité Public assets of the entity ال صول العامة للمنشأ ة



ىه ال صول خبالف الشهرة واليت تسهم يف التدفقات النقدية املس تقبلية للك من  الوحدة املودلة للنقد حمل الاختبار والوحدات 

.ال خرى املودلة للنقدية 
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Crédit d’impôt différé ou reporté Deferred tax assets ال صول الرضيبية املؤجةل

:ىه قمية الرضائب الىت يس تحق اسرتدادها  ىف الفرتات املس تقبلية فامي يتعلق بـ

(أ ى القابةل للخصم من الرحب الرضيىب ىف الفرتات املس تقبلية)الفروق املؤقتة اخملصومة  (أ    ) .

اخلسائر الرضيبية غري املس تخدمة و املرحةل للفرتات التالية (ب) .

اخلصم الرضيىب غري املس تخدم و املرحل للفرتات التالية (ج)  .

Actif  non circulant Non- current assets أ صل غري متداول

.ال صل اذلى ل يس توىف تعريف ال صل املتداول

Actif incorporel Intangible assets ال صل غري امللموس

.هو أ صل ذا طبيعة غري نقدية ميكن حتديده وليس هل وجود مادى 

Actif financier Financial asset ال صل املاىل

ما :هو أ ى أ صل يكون ا 

نقدية   (أ )  

أ داة حقوق ملكية ملنشأ ة أ خرى  (ب)أ و

:حق تعاقدى   (ج)أ و

آخر من منشأ ة أ خرى  (1)    . لس تالم نقدية أ و أ صل ماىل أ

ملبادةل ال صول املالية أ و الالزتامات املالية مع منشأ ة أ خرى مبوجب رشوط تكون عىل ال رحج ملصلحة املنشأ ة  (2)أ و 

:عقد سيمت أ و قد تمت تسويته ىف أ دوات حقوق امللكية للمنشأ ة ذاهتا ويكون   (د)أ و

. من غري املش تقات وتكون أ و قد تكون املنشأ ة ملزتمة مبوجبه بس تالم عدد متغري من أ دوات  حقوق امللكية للمنشأ ة ذاهتا (1)   

آخر، مقابل عدد اثبت من  (2)أ و   مش تقة سيمت أ و قد يمت تسويهتا بطرق أ خرى غري مبادةل مبلغ اثبت من النقد أ و أ صل ماىل أ

أ دوات حقوق امللكية اخلاصة بملنشأ ة ذاهتا ولهذا الغرض ل تتضمن أ دوات حقوق امللكية اخلاصة بملنشأ ة ال دوات الىت تكون ىه 

.نفسها عقود لالس تالم أ و التسلمي املس تقبىل ل دوات حقوق امللكية اخلاصة بملنشأ ة ذاهتا 
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Actif financier négociable Financial assets available for selling ال صول املالية املتاحة للبيع

:ىه أ صول غري مش تقة مت حتديدها ك صول متاحة للبيع عند الاقتناء ، و غري املبوبة 

كقروض  و مديونيات (أ    )      .

اكستامثرات حمتفظ هبا حىت اترخي الاس تحقاق (ب )     .

ك صول مالية بلقمية العادةل من خالل ال ربح أ و اخلسائر (ج )     .

Actif circulant Current assets ال صول املتداوةل

يبوب ال صل عىل أ نه أ صل متداول عندما يتوفر فيه واحد من الرشوط التالية:  :

عندما يكون من املتوقع حتقق قميته أ و يكون حمتفظًا به بغرض البيع أ و الاس تخدام خالل دورة التشغيل املعتادة للمنشأ ة (أ    )      .

.عندما حيتفظ به أ ساسًا لغرض الاجتار  (ب)أ و  

.يتوقع حتقق قميته خالل اثين عرش شهرًا من اترخي املزيانية  (ج)أ و  

ثىن عرش   (د)أ و   ذا اكن ال صل يمتثل ىف نقدية أ و ما ىف حمكها ما مل يكن هناك قيود متنع تبادهل أ و اس تخدامه ىف سداد الزتام ملدة ا  ا 

.شهرًا عىل ال قل بعد اترخي املزيانية 

Actif potentiel Potential asset ال صل احملمتل

هو أ صل ممكن أ ن ينشأ  عن أ حداث ماضية و سوف يمت تأ كيده عن طريق حدوث أ و عدم حدوث حدث مس تقبىل غري مؤكد واذلى 

.ل يكون بأ مكهل حتت س يطرة املنشأ ة

Actif destiné à supporter le coût de 

l’endettement

Assets eligible to bear the cost of 
borrowing 

ال صل املؤهل لتحمل تلكفة الاقرتاض

.هو ذكل ال صل اذلى يتطلب بلرضورة فرتة زمنية  طويةل لتجهزيه لالس تخدام ىف ال غراض احملددة هل أ و لبيعه

Actifs du système des avantages du 

personnel à long terme

Assets system of long period motives 
for the employees.

أ صول النظام مزااي العاملني طويةل ال جل

تتضمن



الىت حيتفظ هبا صندوق املزااي طويةل ال جل للعاملني (أ ) .

بوالص التأ مني املؤهةل (ب) .

Dépréciation de la valeur Impairment of value امضحالل القمية

.ىه مقدار النقص ىف القمية الاسرتدادية لل صل الثابت  عن قميته ادلفرتية
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Organes de la gouvernance dans le 

secteur public

 Governance leaderships in the public 
sector 

ال طراف القامئة بحلومكة يف القطاع العام

أ ي عىل املس تويني (حيمتل أ ن توجد مسؤوليات ذات عالقة بحلومكة يف مس توايت تنظميية عديدة ويف العديد من الوظائف أ يضا 

بل ضافة ا ىل ذكل، . ونتيجة ذلكل فقد توجد حالت تضم عدة مجموعات ممتزية تعرف بأ هنا ال طراف القامئة بحلومكة)العمودي وال فقي

فقد تنطوي العملية الرقابية يف القطاع العام عىل أ هداف ذات عالقة بلبياانت املالية ا ىل جانب أ هداف تتعلق بملطابقة، وقد يشمل 

.ذكل يف بعض احلالت أ هجزة حومكة منفصةل

Droit d’accès à l’information ou aux 

documents

 Access to documents (حق الاطالع)اطالع عىل املستندات 

أ حد احلقوق املمنوحة ل هجزة الرقابة املالية مبوجب الترشيعات لالطالع عىل لك الواثئق اليت من شأ هنا أ ن تسهل رقابة العمليات 

.املالية واحملاسبية للجهات اخلاضعة لرقابهتا

Réevaluation Re-valuation عادة التقيمي ا 

ثبات ال صول والالزتامات بقمي جديدة عادة ا  .ىه ا 

Réactualisation rétroative Proactive proof ثبات بأ ثر رجعى عادة ال  ا 

ثبات و قياس و ال فصاح عن قمي عنارص القوامئ املالية كام لو أ ن خطأ  الفرتة السابقة مل حيدث أ بدًا  .هو تصحيح ا 

Test Re performance عادة ال داء ا 

ما  هو تنفيذ املراقب ل جراءات وأ نظمة الرقابة اليت اكن يمت أ داؤها بصورة مس تقةل منذ البداية كجزء من الرقابة ادلاخلية يف املنشأ ة، ا 

عادة أ داء حتليل أ عامر ادليون .يدواي أ و من خالل اس تخدام أ ساليب املراجعة بلمكبيوتر ، عىل سبيل املثال ا 

Vérification du calcul  Re calculation عادة احلساب ا 

عادة احلساب من خالل اس تخدام تكنولوجيا املعلومات . حفص ادلقة احلسابية للمستندات والسجالت عن طريق . وميكن أ داء ا 

.احلصول عىل ملف الكرتوين من املنشأ ة مثاًل واس تخدام أ ساليب املراجعة بلمكبيوتر للتأ كد من دقة تلخيص امللف

Restructuration Re structuring عادة الهيلكة ا 

دارة املنشأ ة والىت تؤدى ا ىل تغيري جوهري يف  :ىه برانمج أ و خطة يمت تنفيذها والس يطرة علهيا بواسطة ا 

نطاق النشاط  اذلى تقوم به املنشأ ة (أ    )     .



.ال سلوب اذلي يمت به أ داء نشاط املنشأ ة (ب)أ و   

Réechelonnement de la dette Debit re structuring عـادة هيلكة ادلين ا 

عادة جدوةل ادلين سواء اكن ذكل عن طريق ختفيض أ صل ادلين أ و فوائد و أ و توزيع سداد ادلين عىل عدد من الفرتات مبا يمت /ا 

.التفاق عليه بني اجلهة ادلائنة واجلهة املدينة
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Reconnaissance Recognition of assets الاعرتاف

ذا حقق البند تعريف العنرص واكن يفى مبعايري الاعرتاف التالية دراج البند ىف املزيانية أ و قامئة ادلخل ا  :هو معلية ا 

ذا اكن من املتوقع تدفق منفعة مس تقبلية مرتبطة به ا ىل املنشأ ة (أ  ) ا  .

ذا اكن هل تلكفة أ و قمية ميكن قياسها بدرجة من الثقة (ب) ا  .

Reconnaissance des éléments des 

états financiers

Recognition of the elements of 
financial statements

الاعرتاف بعنارص القوامئ املالية

ذا حقق البند تعريف العنرص واكن من املتوقع تدفق منفعة اقتصادية مس تقبلية مرتبطة  دراج البند ىف املزيانية أ و قامئة ادلخل ا  معلية ا 

.به من أ و ا ىل املنشأ ة واكن هل تلكفة أ و قمية ميكن قياسها بدرجة من الثقة

Credit documentaire renouvelable Re incurable  letter of credit اعمتـاد مستندي متجدد

.الاعامتد املستندي اذلي يتجدد بقميته تلقائيا خالل فرتة حمددة بلعامتد ولعدة مرات طاملا يمت تنفيذ رشوط الاعامتد

Crédit documentaire Letter of credit اعامتد مستندي

وثيقة يلزتم مبقتضاها البنك بسداد مبلغ من املال لشخص حيدده العميل الآمر بلعامتد لقاء مستندات معينة تتطابق مع الرشوط 

.واملواصفات املتفق علهيا

Crédit documentaire fractionnable Indivisable letter of credit اعمتـاد مستندي قابل للتجزئة

الاعامتد اذلي يسمح بتجزئة دفع قميته وبشحن بضاعته عىل دفعات حسب الكيفية املتفق علهيا

Crédit confirmé Documented  letter of credit اعمتـاد معـزز

.الاعامتد اذلي يمت تعزيزه من قبل أ حد البنوك املراسةل للبنك فاحت الاعامتد ا ىل املس تفيد

Usages ou pratiques comptables Accounting norms أ عراف حماسبية

.ا جراءات وممارسات حماسبية لقت تداولها بني احملاس بني

Hypothèses actuarielles Actuarial assumptions الافرتاضات الاكتوارية

ىه أ فضل تقديرات للمنشأ ة غري متحزية واملتسقة مع بعضها للمتغريات  ادلميوغرافية واملالية الىت س تحدد التلكفة الهنائية لتقدمي مزااي 

.بعد انهتاء اخلدمة

Hauts responsables Members of the top management أ فراد ال دارة العليا



ومه ال شخاص اذلين ميلكون السلطة واملس ئولية للتخطيط والتوجيه والس يطرة عىل أ نشطة املنشأ ة بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة 

.للمنشأ ة (سواء اكن تنفيذاًي أ و ل)شاماًل ذكل أ ى مدير 
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Achat réciproque Reverse acquisition الاقتناء العكىس

ىه معلية اقتناء تكون فيه املنشأ ة املقتنية ىه املنشأ ة الىت يمت اقتناء حصص حقوق ملكيهتا وتكون املنشأ ة املصدرة لهذه احلصص ىه 

املنشأ ة املقتناة، وقد يكون ال مر كذكل ـــ عىل سبيل املثال ـــ عندما تقوم منشأ ة خاصة بعمل ترتيبات مبوجهبا تقوم منشأ ة أ صغر مهنا 

.مسجةل بلبورصة بقتناهئا وذكل كوس يةل من خاللها يمت التسجيل بلبورصة

Confirmation de l’administration Management  / confirmation of 
management

قرارات ال دارة ا 

قرارات حتريرية حيصل علهيا مراقب احلسابت من ال دارة بأ هنا  :ىه ا 

تعرتف مبس ئوليهتا عن تصممي وتنفيذ أ عامل الرقابة ادلاخلية ملنع واكتشاف أ عامل الغش والتدليس (أ    )   .

.قد أ فصحت ملراقب احلسابت عن نتاجئ تقيميها خلطر أ ن حترف القوامئ املالية حتريفًا هامًا و مؤثرًا نتيجة للغش والتدليس  (ب)و

:قد أ فصحت ملراقب احلسابت مبعرفهتا عن أ عامل الغش أ و أ عامل الغش املشتبه فهيا واليت تؤثر عيل املنشأ ة وتتعلق (ج)و

. بل دارة (1)   

.بملوظفني اذلين يلعبون دورا هاما يف الرقابة ادلاخلية  (2)أ و 

.بلآخرين عندما يكون ل عامل الغش والتدليس تأ ثري هام ومؤثر عيل القوامئ املالية  (3)أ و 

قد أ فصحت ملراقب احلسابت عن معلوماهتا عن أ ى دعاوى بلغش أ و عن الغش املشتبه فيه تؤثر عيل القوامئ املالية للمنشأ ة،  (د)و 

بالغها .يقوم املوظفون أ و املوظفون السابقون أ و احملللون أ و املنظمون أ و غريمه ب 

Clôture de l’exercice comptable Closing the fiscal year قفال الس نة املالية ا 

.معلية تمت يف هناية الس نة املالية بقيود هنائية وترحل ا ىل احلسابت اخملتصة ومهنا ا ىل احلسابت اخلتامية

Engagement /obligation commitment الالزتام

تعهد حال عىل املنشأ ة انشئ عن أ حداث سابقة ومن املتوقع أ ن يتطلب سداده تدفقات خارجة من املوارد الىت متتلكها املنشأ ة الىت 

.تنطوى عىل منافع اقتصادية

Engagement de dette Debit obligation التـزام بدلين

.هو تعهد من املدين بأ داء القمية املالية اليت خبدمته لصاحل ادلائن طبقا لرشوط اتفاقية ادلين



Engagement de l’assureur Insurance obligation الالزتام التأ ميىن

.صاىف الالزتامات التعاقدية امللزمة لرشكة التأ مني مبوجب عقد التأ مني 

Obligation facultative Judicial obligation الالزتام احلمكى

:هو الالزتام اذلي ينشأ  من ترصفات املنشأ ة الىت 

من واقع قواعد اثبتة وفقًا للمامرسات السابقة أ و من واقع الس ياسات املعلنة للمنشأ ة أ و من واقع مستند حمدد تكون املنشأ ة (أ    )    

. قد أ قرت فيه للغري أ هنا تقبل مس ئولية معينة

.نتيجة ذلكل قامت املنشأ ة بتكوين توقع للجزء اذلى لن يتحمهل الغري ل خالء هذه املس ئوليات  (ب)و
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Engagements fiscaux reporté (différés) Deferred taxes liabilities الالزتامات الرضيبية املؤجةل

.ىه قمية رضائب ادلخل الىت يس تحق سدادها ىف الفرتات املس تقبلية واملرتبطة بفروق رضيبية مؤقتة

Engagement financier Financing commitment الالزتام املاىل

ما :هو أ ى الزتام يكون ا 

الزتامًا تعاقداًي  (أ    )    :

آخر ا ىل منشأ ة أ خرى  (1)   . لتسلمي النقدية أ و أ صل ماىل أ

.ملبادةل ال صول أ و الالزتامات املالية مع منشأ ة أ خرى مبوجب رشوط تكون عىل ال رحج ىف غري مصلحة املنشأ ة  (2)أ و

:عقد سيمت أ و قد تمت تسويته ىف أ دوات حقوق امللكية للمنشأ ة ذاهتا ويكون  (ب) أ و

املنشأ ة ملزتمة مبوجبه بس تالم عدد متغري من أ دوات حقوق امللكية للمنشأ ة ذاهتا- أ و قد تكون - من غري املش تقات وتكون   (1)   

آخر ، مقابل أ دوات حقوق - أ و قد مت - مش تقة سيمت   (2)أ و تسويهتا بطرق أ خرى غري مبادةل مبلغ اثبت من النقد أ و أ صل ماىل أ

امللكية اخلاصة بملنشأ ة ذاهتا ، ولهذا الغرض ل تتضمن أ دوات  حقوق امللكية اخلاصة بملنشأ ة ال دوات الىت تكون ىه نفسها عقود 

.لالس تالم أ و التسلمي املس تقبىل ل دوات حقوق امللكية اخلاصة بملنشأ ة ذاهتا

الزتام مزااي حمددة

:صاىف مجموع املبالغ التالية 

القمية احلالية للزتام املزااي احملددة ىف اترخي املزيانية (أ   ) .

غري معرتف هبا (خمصومًا مهنا أ ية خسائر اكتوارية )يضاف ا ىل ذكل أ ية أ ربح اكتوارية  (ب ) .

خيصم من ذكل أ ية تلكفة خدمة سابقة مل يعرتف هبا بعد (ج) .

ن وجدت)خيصم من ذكل أ يضًا القمية العادةل ىف اترخي املزيانية ل صول النظام  (د) الىت سيمت مهنا تسوية الالزتامات مبارشة  (ا  .

Engagement probable Potential liability الالزتام احملمتل:



هو الزتام ممكن أ ن ينشأ  عن أ حداث ماضية وسوف يمت تأ كيده عن طريق حدوث أ و عدم حدوث حدث مس تقبىل غري (أ    )     

مؤكد و اذلى ل يكون بأ مكهل حتت س يطرة املنشأ ة  .

:الزتام حال نشأ  عن أ حداث يف املايض ومل يمت الاعرتاف به ل نه  (ب)أ و 

ليس من املتوقع أ ن يكون هناك تدفقا خارجا للمنافع الاقتصادية للمنشأ ة لتسوية هذا الالزتام  (1) .

.ل ميكن قياس قمية الالزتام بطريقة ميكن الاعامتد علهيا بصور اكفية  (2)أ و   
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Engagement juridique Legal obligation الالزتام القانوين

:هو الالزتام اذلي ينشأ  من 

(من خالل رشوطه الرصحية أ و الضمنية)عقد  (أ    ) .

حمك قضاىئ (ب) .

آخر للقانون (ج) أ ى تطبيق أ .

Deniers publics  Public money ال موال العامة

.يه ال موال اململوكة أ و املس تحقة أ و اليت تسامه هبا ادلوةل واملؤسسات العامة التابعة لها

ماكن املراقبة  .مدى قابلية اجلهة املعينة لرقابهتا: ا 

Production agricole  Agricultural production نتاج الزراعى ال 

.هو منتج حمصود من ال صول احليوية للمنشأ ة 

Productivité productivity نتـاجيـة ا 

نتاهجا وبعبارة أ خرى، يه النس بة ما بني اخملرجات . النس بة بني مقدار السلع أ و اخلدمات املنتجة وبني مقدار املوارد املس تخدمة أ ثناء ا 

نتاجية مبعيار ال داء جتعل مهنا أ حد مقاييس الكفاءة. واملدخالت ن عالقة ال  .ا 

Productivité marginale Marginal productivity نتاجية حدية ا 

نتاج  نتاج الناجتة عن تغري يف أ حد عنارص ال  .مع ثبات بيق العنارص (رأ س املال أ و العمل)الزايدة يف ال 

Observations (critiques) comptables Accountant criticisms انتقادات حماسبية

آخذ واخملالفات املكتشفة يف السجالت احملاسبية والقوامئ املالية ونظم الرقابة ادلاخلية واليت يلفت املراقب أ و هجاز  املالحظات واملأ

لهيا ويطلب تصويهبا .الرقابة النظر ا 

Activités d’exploitation  Operating  acivilities أ نشطة التشغيل

يراد للمنشاة ، وال نشطة ال خرى اليت ل متثل أ نشطة استامثر أ و متويل  .يه ال نشطة الرئيس ية املنتجة لال 

Activités de financement Financing activities أ نشطة المتويل

.يه ال نشطة اليت ينتج عهنا تغيريات يف جحم ومكوانت حقوق امللكية والاقرتاض بملنشأ ة 



Activités d’investissement Investments activities أ نشطة الاستامثر

.يه أ نشطة اقتناء واستبعاد ال صول طويةل ال جل والاستامثرات ال خرى اليت ل تدخل يف حمك النقدية

Travaux d’audit Audit activities أ نشطة الرقابة

ىه تكل الس ياسات وال جراءات الىت تساعد ىف التأ كيد عىل تنفيذ توجهيات ال دارة، وعىل سبيل املثال، اختاذ ال جراءات الرضورية 

وأ نشطة الرقابة سواء اكنت داخل نظم تكنولوجيا املعلومات أ و داخل النظم . للتعامل مع اخملاطر الىت هتدد حتقيق أ هداف املنشأ ة

.اليدوية واليت يكون لها أ هداف متعددة ويمت تطبيقها عىل مس توايت وظيفية وتنظميية خمتلفة
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Systèmes financiers  Financial  systems أ نظمة مالية

.جموعة القواعد وال جراءات اليت تنظم املعامالت املالية بني ال طراف اخملتلفة داخل ادلوةل

Préoccupations de l’audit financier Concerns of financial control اهامتمات الرقابة املالية

.وتتحدد بأ هداف وأ ولوايت العمل الرقايب، املسائل اليت هتمت هبا الرقابة املالية واليت تدخل مضن اختصاصاهتا

Amortissement consumption (الاس هتالك)ال هالك 

نتاىج  .(أ و اس هتالك أ صل عىل املدة املقدرة لالس تفادة منه )هو حتميل منظم للقمية القابةل لال هالك ل صل عىل مدار معره ال 

Importance significative  significances أ مهية نسبية

.مبدأ  يعمتد عليه املدقق يف تقديره واختاذه للقرار بشأ ن مدى أ مهية عنرص ما ليمت تضمينه يف رأ يه الرقايب

L’importance significative Commercial reports ال مهية النسبية

ذا اكن لهذا احلذف أ و التحريف منفردًا أ و مجمعًا تأ ثري عىل القرارات الاقتصادية الىت تتخذ بناء  يعترب حذف أ و حتريف البنود هامًا ا 

عىل اس تخدام القوامئ املالية ، وتعمتد ال مهية النسبية عىل جحم و طبيعة اخلطأ  أ و التحريف اذلى مت حتديده ىف الظروف احمليطة و قد 

.يكون جحم أ و طبيعة البند أ و لكهيام العامل احملدد ىف هذا الشأ ن 

Effets  de commerce Commercial paper أ وراق جتـارية

لزامية وقابةل للتداول يفاء بللزتامات التجارية ولها صبغة قانونية وا  .حمررات ذات قمية مـالية يمت اس تخداهما لال 

Feuilles de travail  Working reports أ وراق العمل

اجلداول ونسخ الواثئق طبق ال صل وبياانت حتليل املعلومات والتصديقات واملالحظات وغريها من املذكرات اليت يقوم املراقب 

.بتجميعها عند قيامه بعمهل الرقايب

Priorités  de l’audit financier Priority of Financial control أ ولوايت الرقابة املالية

عطاؤها أ مهية أ كرث من غريها اجلوانب املالية واحملاسبية أ و أ ي بند من البنود اليت يه حمل التدقيق اليت ينبغي الرتكزي علهيا يف الرقابة وا 

Recette ou produit Revenue يراد ال 



هو ا جامىل تدفق املنافع الاقتصادية ادلاخةل للمنشأ ة خالل الفرتة املالية و الىت تنشأ  من ممارسة املنشأ ة ل نشطهتا العادية و ينتج عن 

.تكل التدفقات زايدة ىف حقوق امللكية خبالف الزايدات الناجتة عن مساهامت املشاركني ىف رأ س املال

Recettes ou produits dus Reserve due يرادات مس تحقة ا 

يرادات ختص الس نة املالية غري أ هنا مل حتصل يف تكل الس نة .ا 

Information complémentaires Clarifications ال يضاحات

التغري ىف حقوق – التدفقات النقدية – قامئة ادلخل – املزيانية )حتتوى عىل معلومات بل ضافة ا ىل ما مت عرضه بلقوامئ املالية 

.وتقدم ال يضاحات رشحاً وتوضيحًا للبنود املعروضة ىف تكل القوامئ  (امللكية
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Vendeur avec non propriété Bald Seller بئع عىل املكشوف

.منشأ ة تبيع أ صوًل مالية قد اقرتضهتا ومل متتلكها بعد

Recherches Researches البحوث

.ىه حفص ودراسة أ صلية خمططة من أ جل اكتساب وتفهم معرفة علمية أ و فنية جديدة 

Programme de la mission de l’audit Program of financial control برانمج الرقـابة املالية

ىل التحقق  جنازها أ ثناء مرحةل الفحص عند القيام بلرقابة املالية وذكل للوصول ا  وثيقة تتضمن حتديد العنارص أ و اخلطوات اليت جيب ا 

ذا اكنت قواعد الرقابة املالية ومعايريها قد متت مراعاهتا بدقة أ م ل . - النظم واملستندات والبياانت املالية اليت جتب مراقبهتا. - مما ا 

جراءات الرقابة املالية . - نطاق الرقابة املالية. -ال هداف اخلاضعة للرقابة املالية جنازه وا  تفصيالت خمتلف مراحل العمل الواجب ا 

نه. املس تخدمة يف ذكل جنازه، ذلكل فا  يصلح أ ن : - ويبني برانمج الرقابة املالية، وفقا لتسلسل منطقي، طبيعة ومدى العمل الواجب ا 

ىل التأ ثري يف نتاجئ الرقابة املالية ينظم معل املراقبني . - يسهل متابعة أ داء العمل وال رشاف عليه. - يكون أ ساسا للعمل اذلي يؤدي ا 

.بطريقة أ كرث كفاءة

البند اذلى يمت تغطيته

:هو أ صل أ و الزتام أ و ارتباط مؤكد أ و معامالت متوقعة بدرجة عالية من الاحامتل أ و صاىف الاستامثر ىف معليات أ جنبية و الىت

تعرض املنشأ ة خملاطر التغري ىف القمية العادةل أ و التدفقات النقدية املس تقبلية (أ    )    .

.مت حتديدها عىل أ هنا بند متت تغطية خماطره  (ب)و

Actif de trésorerie Explicit items / cash asset البنود ذات الطبيعة النقدية

.تشمل النقدية احملتفظ هبا وأ صول والزتامات املنشأ ة الىت سوف حتصل أ و تدفع بوحدات اثبتة من العمةل أ و قابةل للتحديد

Nomenclature des dépenses Classification of the expenditures  (تبويهبا)بنية النفقات

ىل أ بواب وبنود وبرامج يرصد للك مهنا اخملصصات املالية الالزمة ليمت التقيد هبا وعدم جتاوزها .تقس مي النفقات ا 

Police d’assurance spécifique Qualified insurance policy بوليصة التامني املؤهةل

ذا اكنت عوائد البوليصة تتسم مبا يىل  :ىه بوليصة تأ مني تصدرها رشكة تأ مني ل متثل طرفًا ذا عالقة بملنشأ ة املعدة للقوامئ املالية ا 



ميكن اس تخداهما فقط لسداد أ و متويل مزااي العاملني طبقًا لنظام مزااي حمددة (أ   )  .

ذا (حىت ىف حاةل ال فالس )ليست متاحة دلائىن املنشأ ة املعدة للتقارير املالية  (ب ) ل ا  ول ميكن سدادها لهذه املنشأ ة ا   :

لهيا (1)     اكنت هذه العوائد متثل أ صوًل زائدة  ل تتطلهبا البوليصة للوفاء جبميع الزتامات مزااي العاملني املشار ا   .

.اكن من املمكن رد هذه العوائد لهذه املنشأ ة لتعويضها عن مزااي العاملني املسددة بلفعل  (2)  أ و



الفرنسية باللغة المصطلح االنجليزية باللغة المصطلح العربية باللغة المصطلح

Environnement de l’audit Audit environment بيئة الرقابة

. ىه الترصفات و ال ملام بل مور و ترصفات ال دارة و املس ئولون عن احلومكة فامي خيص نظام الرقابة ادلاخلية وأ مهيته ىف املنشأ ة

يقاع املنظمة، وتقوى من مدى الوعى الرقايب للعاملني هبا أ هنا ال ساس للرقابة . وتشمل بيئة الرقابة وظائف احلومكة وال دارة و ضبط ا 

:ادلاخلية الفعاةل، والىت توفر الالزتام والهيلك التنظميى، و تشمل بيئة الرقابة العنارص التالية

التصالت وتأ كيد الزناهة والقمي ال خالقية (أ    ) 

الالزتام بلكفاءة (ب) 

مشاركة املس ئولني عن احلومكة (ج) 

فلسفة ال دارة وأ سلوب التشغيل  (د )  .

الهيلك التنظميى (هـ )  .

تفويض السلطة واملس ئولية  (و )  .

س ياسات وممارسات املوارد البرشية  (ز ) .

Vente avec droit au bail Selling by re rent عادة الاستئجار البيع مع ا 

هو قيام املؤجر بتأ جري مال ا ىل مس تأ جر و يكون هذا املال قد أ لت ملكيته ا ىل املؤجر من املس تأ جر مبوجب عقد يتوقف نفاذه عىل 

برام عقد تأ جري متويىل ا 

Date d’établissement des états 

financiers 

Date of financial statements اترخي ا صدار القوامئ املالية:"

عدادمه مجموعة القوامئ املالية اخلاصة بملنشاة ،و حتملهم  هو التارخي اذلى يقوم فيه هؤلء اذلين دلهيم السلطة املعرتف هبا بتأ كيد ا 

و حتقيقا ل غراض معايري املراجعة املرصية يكون اترخي ا صدار القوامئ املالية هو التارخي . مس ئوليهتا مبا ىف ذكل ال يضاحات ذات الصةل

عداد مجموعة اكمةل من القوامئ املالية .اذلي يؤكد فيه هؤلء اذلين ميتلكون السلطة أ نه  قد مت ا 

Date d’acquisition Date of holding اترخي الاقتناء

.هو التارخي اذلى قامت فيه املنشأ ة املقتنية بحلصول عىل الس يطرة عىل املنشأ ة املقتناة

Date d’échange Exchange date اترخي التبادل

ذا اكن جتميع ال عامل  عند حتقيق معلية جتميع ال عامل مبعامةل تبادل منفردة واحدة ، فا ن اترخي التبادل يكون هو اترخي الاقتناء ، أ ما ا 

يمت من خالل أ كرث من معامةل تبادل ، عىل سبيل املثال، عىل مراحل يمت خاللها رشاء متتابع لل سهم ، فا ن اترخي التبادل يكون 

.التارخي اذلى يمت فيه الاعرتاف بلك استامثر منفرد ىف القوامئ املالية للمنشأ ة املقتنية 



Date de conclusion du contrat Contracting date of business 
accumulation (Agreement date)

(اترخي التفاق  )اترخي التعاقد لتجميع ال عامل 

آت املعلن عهنا  ىل اتفاق جوهرى بني أ طراف التجميع وهو التارخي املعلن للجمهور يف حاةل املنشأ هو التارخي اذلى يمت التوصل فيه ا 

ىل اتفاق بني أ طراف التجميع هو التارخي  ن التارخي ال ول اذلى يمت فيه التوصل ا  واملسجةل وىف حاةل الاقتناء بعد خالفات ومقاضاة فا 

.اذلى قبل فيه عدد اكف من أ حصاب املنشأ ة املتنازل عهنا عرض املنشأ ة املقتنية للس يطرة عىل املنشأ ة املتنازل عهنا



الفرنسية باللغة المصطلح االنجليزية باللغة المصطلح العربية باللغة المصطلح

Date du rapport de l’auditeur Date of the auditor’s report اترخي تقرير مراقب احلسابت

ول ينبغي أ ن يؤرخ تقرير املراقب بتارخي يس بق اترخي حصوهل . هو التارخي اذلى خيتاره املراقب ليؤرخ به تقريره عىل القوامئ املالية 

و تشمل أ دةل املراجعة الاكفية و املالمئة أ دةل عىل أ ن . عىل أ دةل مراجعة اكفية ومالمئة ميكن أ ن يبىن علهيا رأ يه اخلاص بلقوامئ املالية

.مجموعة القوامئ املالية اخلاصة بملنشاة قد أ عدت و أ ن هؤلء اذلين دلهيم السلطة املعرتف هبا  قد أ كدوا عىل أ هنم يتحملون مس ئوليهتا

Date des états financiers  Date of financial statements "اترخي القوامئ املالية"

آخر فرتة غطهتا القوامئ املالية، و اذلي يكون يف العادة اترخي أ حدث مزيانية يف القوامئ املالية حمل املراجعة .هو اترخي هناية أ

Date d’évaluation Measurement date اترخي القياس

التارخي اذلي يمت فيه قياس القمية العادةل ل دوات حقوق امللكية املمنوحة ل غراض هذا املعيار، و بلنس بة للمعامالت اليت جترى مع 

العاملني وغريمه ممن يقدمون خدمات مماثةل يعترب اترخي القياس هو اترخي املنح، بلنس بة للمعامالت اليت جترى مع أ طراف خبالف 

، يكون اترخي القياس هو ذاته اترخي حصول املنشأ ة عىل السلع أ و تقدمي الطرف (وأ ولئك اذلين يقدمون خدمات مماثةل)العاملني 

.الآخر للخدمة

Date de l’opération Date of the transaction اترخي املعامةل

هو التارخي اليت تلزم املنشأ ة فهيا نفسها برشاء أ و بيع ال صل

Date d’attribution grant / Endowment date اترخي املنح

آخر  عىل ا جراء معامةل قامئة عىل مدفوعات مبنية عىل أ سهم، وذكل  (مبا يف ذكل العاملني)التارخي اذلي تتفق فيه املنشأ ة مع طرف أ

عند توصل املنشأ ة والطرف الآخر ا ىل فهم مشرتك ل حاكم ورشوط املعامةل، وختول املنشأ ة يف اترخي املنح ا ىل الطرف الآخر احلق 

يف احلصول عىل السداد نقًدا أ و يف شلك أ صول أ خرى أ و يف شلك أ دوات حقوق ملكية بملنشأ ة، رشيطة أ ن يمت استيفاء رشوط 

ن وجد ذا اكن هذا التفاق خاضًعا لعملية موافقة أ و اعامتد . الاس تحقاق املنصوص علهيا، ا  ، (عىل سبيل املثال من قبل املسامهني)وا 

.يعترب اترخي املنح هو اترخي احلصول عىل املوافقة أ و الاعامتد

Date de publication des états 

financiers 

Date of financial schedules display اترخي نرش القوامئ املالية



هو التارخي اذلي يصبح فيه تقرير مراقب احلسابت والقوامئ املالية اليت متت مراجعهتا متاحة للغري واذلي ميكن أ ن يكون يف العديد 

من الظروف ووفقًا لل حاكم القانونية املقررة هو التارخي اذلي يس بق انعقاد امجلعية العامة بأ س بوعني عىل ال قل أ و التارخي اذلي مت فيه 

رسال القوامئ املالية ا ىل اجلهة الرقابية اخملتصة أ هيام أ س بق .ا 

Confirmation appropriée Suitable watch التأ كد املناسب

مفهوم يرتبط بتجميع ال دةل الرضورية للمزاول للتوصل لس تنتاجات متعلقة بملعلومات اخلاصة بملوضوع كلك حىت يكون يف وضع 

.يسمح هل بلتعبري عن تكل الاس تنتاجات يف المنوذج الاجيايب املطلوب يف همام ا صدار تقارير تأ كد مناسب

Dépréciation du capital Corrosion of the capital آلك رأ س املال تأ

.مقدار الاخنفاض املس متر يف قمية رأ س مال املرشوع عن قميته ال صلية



الفرنسية باللغة المصطلح االنجليزية باللغة المصطلح العربية باللغة المصطلح

Confirmation de l’exhaustivité de la 

révision

Confirming the reference completion تأ كيد الاكامتل ىف املراجعة

.أ ن مجيع املعامالت وال حداث املتعلقة بملنشأ ة قد مت تسجيلها

Confirmation des mesures de 

réduction à la révision

Confirming the reference discontinue تأ كيد ا جراءات القطع ىف املراجعة

.املعامالت وال حداث جسلت يف الفرتة احملاسبية الصحيحة

Confirmation de l’exactitude de la 

révison

Confirming the reference accuracy تأ كيد ادلقة ىف املراجعة

.املبالغ والبياانت ال خرى املرتبطة بملعامالت وال حداث اليت وقعت مت تسجيلها بصورة مالمئة

Confirmation de la réalisation de la 

révision

Confirming the reference occurrence تأ كيد احلدوث ىف املراجعة

أ ن املعامالت و ال حداث اليت مت تسجيلها خالل الفرتة وقعت وختص املنشأ ة

Confirmation des droits et obligations Confirming the reference rights and 
liabilities

تأ كيد احلقوق والواجبات ىف املراجعة

.أ ن املنشأ ة متتكل احلقوق يف أ صولها وتس يطر علهيا ، و أ ن الالزتامات متثل تعهدات عىل املنشأ ة

داري .تصنيف يرتكز عىل الهيلك التنظميي للوحدة وفقا ملتطلبات العمل هبا: تبويب ا 

Consolidation relative Relative assembly التجميع النس ىب

يرادات ومرصوفات الوحدة اخلاضعة  هو أ سلوب للمحاس بة و اذلى من خالهل يمت جتميع حصة املشارك ىف أ صول والزتامات وا 

.(ماكل احلصة)للس يطرة املشرتكة مع البنود املامتثةل بلقوامئ املالية للمشارك أ و يمت تسجيلها ىف بنود منفصةل بلقوامئ املالية للمشارك 

Consolidation des affaires Business assembly جتميع ال عامل

آت أ نشطة أ عامل منفصةل مضن منشأ ة واحدة معدة للتقارير املالية .هو جتميع منشأ



آت أ و أ نشطة أ عامل ختضع لس يطرة مشرتكة هو مجموع ال عامل و توحيد ل نشطة ال عامل يمت فيه خضوع  التجميع اذلى يتضمن منشأ

آت  حمل التجميع لس يطرة مطلقة من جانب نفس الطرف أ و ال طراف قبل وبعد معلية التجميع و تكون هذه الس يطرة  مجيع املنشأ

.غري انتقالية

Omission ou erreur significative Relative important distortion التحريف أ و ال سقاط الهام نسبيًا

ذا اكن هذا التحريف أ و ال سقاط   يؤثر عىل متخذ القرار اذلى يعمتد عىل القوامئ املالية – منفردًا أ و جممتعًا – يعترب هامًا ىف حاةل ما ا 

، وتعمتد ال مهية النسبية عىل طبيعة وجحم ومدى احلمك الشخىص ىف احلالت املثيةل ، و يعترب  طبيعة أ و جحم البند أ و الكهام معًا من 

.العوامل الىت حتدد ال مهية النسبية



الفرنسية باللغة المصطلح االنجليزية باللغة المصطلح العربية باللغة المصطلح

Instruction sur des infractions 

financières 

Investigation in the financial 
irregularities

حتقيق يف خمالفات مـالية

ذ يتيح لها اس تدعاء مجيع املوظفني واس تجواهبم ومساءلهتم عام  وهو أ حد املؤيدات القانونية للرقابة املالية وعنرص هام من عنارصها ا 

ارتكبوه من خمالفات مالية للوصول ا ىل حتديد مدى املسؤولية امللقاة عىل اكهلهم لختاذ القرار الالزم يف املوضوع من قبل اجلهة اليت 

وجلهاز الرقابة املالية أ ن يتوىل التحقيق يف اخملالفات املالية سواء اكنت تكل اخملالفات مما كشفه اجلهاز نفسه أ و كشفته . حددها القانون

.هجات ال دارة

Analyse administrative Administrative analysis داري حتليل ا 

جراءات العمل يف املنشأ ة واملس تخدمة من قبل ال داريني لصنع قراراهتم وتنفيذها وتقومي املدى اذلي  حتليل مجيع النظم وال ساليب وا 

.تتحقق عنده النتاجئ املس هتدفة ويشمل ذكل التحليل ال حصايئ ودراسات الوقت واحلركة وتقارير ال داء وغريها

Analyse du coût / avantage Cost and benefits analysis حتليل التلكفة واملنفعة

.دراسة العالقة بني تلكفة املرشوع وعوائده واملقارنة بيهنام لبيان مدى جناحه ورحبيته وجدواه

Analyse des états financiers Analysis of financial statements حتليل القوامئ املالية

ختبارات هتدف ا ىل حتديد العالقات بني خمتلف أ رصدة القوامئ املالية أ و التغريات فهيا بغرض الوقوف عىل مواطن القوة  مجموعة ا 

.والضعف للمركز املايل للمنشأ ة

Transformation biologique Vital converting التحويل احليوي

نتاج و التاكثر والىت ينتج عهنا تغريات مكية أ و نوعية ىف ال صل احليوي  .يتكون من معليات المنو ووقف المنو و ال 

Privatisation privacy ختاصية، خصخصة

ىل القطاع اخلاص بشلك لكي أ و جزيئ: دارة مؤسسة عامة ا  .حتويل ملكية أ و ا 

Spécialité des credits (fonds) Allocation of funds ال موال (اعامتد)ختصيص 

.ختصيص مبلغ من املال لتأ دية نشاط معني عىل أ ن يمت رصفه وفق القواعد احملددة والغاايت اليت خصص من أ جلها

Spécialité des crédits  Allocation of credits ختصيص الاعامتدات

.ترخيص متنحه هيئة ترشيعية لتخصيص أ موال ل غراض حيدّدها الربملان أ و هيئة شبهية

Planification stratégique Strategic planning ختطيط استـراتيجي



دارة  (طويةل ال جل)ختطيط طويل ال جل يتضمن حتديد ال هداف الكربى  لهيئة ما وس ياس هتا اليت سوف حتمك حيازة واس تخدام وا 

ن اخلطط ال سرتاتيجية تتفاعل مع الس ياسات وال هداف الكربى عالية املس توى واليت تكون أ حياان . مواردها لتحقيق تكل ال هداف ا 

ن تنس يق التخطيط ال سرتاتيجي ما بني الوحدات املهمينة يف هيئة ما يعترب أ مرا هاما. موجودة يف ذهن الرئيس ال داري ال عىل ا 

Planification de la mission d’audit Audit planning ختطيط الرقابة املالية

مكذكرة ختطيط الرقابة املالية وبرانمج الرقابة املالية واملوازانت التقديرية )معلية حتديد ال دوات الالزمة ل دارة همام الرقابة املالية 

.(للموارد



الفرنسية باللغة المصطلح االنجليزية باللغة المصطلح العربية باللغة المصطلح

Planification de la mission de révision Reference procedure planning التخطيط لعملية املراجعة

و . هو وضع اسرتاتيجية مراجعة عامة للمهمة ووضع خطة مراجعة وذكل لتخفيض خطر املراجعة ملس توي منخفض مقبول نسبيا

يشرتك ىف التخطيط لك من الرشيك املس ئول وغريه من ال عضاء ال ساس يني يف فريق العمل لالس تفادة من خربهتم وأ فاكرمه ولتعزيز 

.فعالية وكفاءة معلية التخطيط

Mesures de l’audit Audit procedures تدابري رقابية

.ما جيب اختاذه من ا جراءات يف لك مرحةل من مراحل الرقابة هبدف ضامن حسن تأ ديهتا يف الآجال احملددة لها

Capacité d’autofinancement Cash flows تدفقات نقدية

.قدرة املنشأ ة عىل المتويل اذلايت من خالل اس تغالل مواردها ووسائلها

Flux financiers The discounted cash flow التدفقات النقدية

.ىه التدفقات  النقدية وما يف حمكها ادلاخةل واخلارجة

Flux financier actualisé Bank settlement التدفق النقدي اخملصوم

جياد القمية احلالية للتدفقات النقدية املس تقبلية خالل فرتة زمنية  أ حد الطرق وال ساليب املس تخدمة لتقومي الاستامثرات وذكل ب 

.بس تخدام معدل اخلصم السائد يف السوق

Rapprochement bancaire Debit liquidation تسوية البنك

.(املرصف)معلية املطابقة بني الرصيد ادلفرتي للمنشأ ة ورصيدها الفعيل بلبنك 

Remise à l’escompte monetization of debt تسييل ادّلين

.حتويل ادليون ا ىل س يوةل نقدية مقابل خصم معني

Législation legislation الترشيع

.هو قانون أ و مجموعة من القوانني تقرتهحا احلكومة ويصادق علهيا الربملان

Délégation des pouvoirs  Authority delegation تفويض الصالحية

آخر وينتج عهنا انتقال املسؤولية هو أ ن يعهد صاحب الصالحية مبامرسة جانب من صالحياته ا ىل خشص أ

Evaluation comptable Accounting estimate التقدير احملاس يب

.هو القمية التقريبية للبند يف ظل غياب الوس يةل ادلقيقة لقياسه



Rapport sans reserve Unqualified report تقرير بدون حتفظ

.تقرير يوافق فيه املراقب املايل عىل عداةل احلسابت والقوامئ املالية

Rapport de l’audit financier Financial audit report تقـرير الرقابة املالية

ذا اقتىض ال مر ذكل- بيان بملالحظات والنتاجئ فضال عن التوصيات ، اليت ترى هيئة الرقابة املالية أ نه من املناسب وضعها حتت - ا 

وميكن لتقرير الرقابة . نظر الهيئة اخلاضعة للرقابة املالية أ و أ ية هيئة أ و سلطة معنية أ خرى وذكل حسب طبيعة الرقابة املالية املؤداة

.املالية أ ن يكون مصحوب بردود الهيئة اخلاضعة للرقابة أ يضا
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Rapport annuel Annual report التقـرير السنـوي

تقـرير س نوي تقدمه الهيئة أ و اجلهاز القامئ بلرقابة املالية يتضمن بيان بأ مه املالحظات اليت تتعلق بلرقابة املالية وتقومي ال داء 

.والتوصيات يقدم ا ىل السلطات املعنية

Rapport financier global Comprehensive financial report تقـرير مايل شامل

.تقرير يتضمن بياانت مالية عن اكفة جوانب أ نشطة املؤسسة وتطورها

Technique de l’audit financier Financial audit techniques تقنيات الرقابة املالية

ثبات الرضورية من أ جل القيام بلرقابة املالية .الوسائل املتاحة للمراقب اليت تساعده عىل مجع املعلومات وأ دةل ال 

Audit de performances Performance evaluation تقومي ال داء

ن تعبري  منا ميتد ا ىل  (رقابة ال داء)هو تعبري أ وسع من تعبري  (تقومي ال داء)ا  آاثر ال داء حفسب، وا  ذكل ل ن التقومي ل يعين بيان نتاجئ وأ

.حتليل تكل النتاجئ والآاثر أ يضا للوصول ا ىل احلمك عىل مدى سالمة ال داء مبعناه العام

Evaluation de l’investissement du 

capital 

Capital investment evaluation تقومي استامثر رأ س املال

.حتقق من الاس تخدام ال مثل لرأ س املال

Régularisation Computation achieving evaluation حتقيق تقدير/ تقومي

.التقومي هو عبارة عن تصحيح ال خطاء وتعديل الاحنرافات املالية عن طريق ال ساليب العلمية واملعايري املتعارف علهيا

Evaluation des programmes Programs evaluation تقيمي الربامج

.احلمك عىل مدى جناح الربامج يف حتقيق ال هداف املوضوعة بكفاءة وفعالية خالل فرتة زمنية حمددة

Evaluation de la Faisabilité de 

l’investissement 

Investment possibilities evaluation ماكنية الاستامثر تقيمي ا 

.دراسة بدائل الاستامثر املتاحة لختيار أ فضلها ال كرث حتقيقا لل هداف

Evaluation du projet  Project evaluation تقيمي املرشوع

.دراسة موضوعية للتأ كد من مدى جدوى املرشوع وحتقيقه لل هداف املرجوة

Application – Execution application تطبيق



.الالزتام بتنفيذ الربامج واخلطط املوضوعة

Exécution avec effet rétroactif Application by previously effect التطبيق بأ ثر رجعى

هو تطبيق الس ياسة احملاسبية اجلديدة عىل املعامالت و ال حداث و الظروف ال خرى كام لو اكنت هذه الس ياسة مطبقة بصفة 

.مس مترة 

Exécution retrospective Subsequent application التطبيق الالحق

:-للتغيري ىف الس ياسة احملاسبية و الاعرتاف بتأ ثري التغيري ىف التقديرات احملاسبية يمتثل عىل الرتتيب فامي يىل

تطبيق الس ياسة احملاسبية اجلديدة عىل املعامالت و ال حداث و الظروف ال خرى الىت تنشأ  بعد اترخي تغيري الس ياسة (أ )      .

.الاعرتاف بتأ ثري التغري ىف التقدير احملاس ىب ىف الفرتات احلالية و املس تقبلية املتأ ثرة بلتغيري  (ب)و 
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Développement  developpement التطوير

نتاج جديد أ و حمسن بشلك جوهرى ملواد و  هو تطبيق نتاجئ البحوث وغريها من املعارف عىل خطة أ و تصممي ما بغرض تقدمي ا 

نتاج عىل نطاق جتارى  .أ دوات أ و منتجات أ و معليات أ و أ نشطة أ و خدمات وذكل قبل البدء ىف ال 

Endossement endorsement تظهيــر

مضاء الورقة يف اجلهة اخللفية لها من طرف حاملها  (املظهر هل)حتويل احلق الثابت يف الورقة التجارية للقيد  املسمى )عن طريق ا 

.(املظهر

Difficulté d’exécution   execution difficulty (صعوبة التطبيق)تعذر التطبيق 

. يعترب تطبيق أ حد املتطلبات غري معىل عندما يتعذر عىل املنشأ ة تطبيق هذا ال مر بعد القيام بجملهودات املعقوةل ىف هذا الشأ ن 

ثبات بأ ثر رجعى لتصحيح أ ى  عادة ال  ولفرتة معينة قد يكون من املتعذر تطبيق التغيري ىف الس ياسة احملاسبية بأ ثر رجعى أ و القيام ب 

:خطأ  وذكل ىف احلالت الآتية 

ثبات بأ ثر رجعى (أ    )     عادة ال  عدم حتديد تأ ثريات التطبيق بأ ثر رجعى أ و ا   .

ثبات بأ ثر رجعى وجود افرتاضات ختتلف عام اكنت عليه نية ال دارة ىف هذه الفرتة ، (ب)أ و  عادة ال  ذا تطلب التطبيق أ و ا  ا 

عداد تقديرات هامة للقمي واملبالغ واكن من املتعذر متيزي املعلومات املتعلقة  (ج)أ و  ثبات بأ ثر رجعى ا  عادة ال  ذا تطلب التطبيق أ و ا  ا 

هبذه التقديرات عن غريها من املعلومات بصورة موضوعية

Modification des indemnities changing indemnities التغيري ىف التعويضات

وىه اكفة أ نواع املقابل املدفوع أ و املقدم بواسطة الرشكة أ و نيابة عن الرشكة ىف مقابل خدمات أ ديت . تتضمن لك مزااي العاملني  

: -للرشكة، ويتضمن كذكل املقابل املدفوع نيابة عن الرشكة القابضة واملتعلق بملنشأ ة وهذا يتضمن 

مزااي العاملني قصرية ال جل مثل ال جور واملرتبات و مسامهة املنشأ ة ىف التأ مينات الاجامتعية وال جازات الس نوية املدفوعة (أ    )  

آت  ذا اكنت س تدفع خالل )وال جازات املرضية املدفوعة وتوزيعات ال ربح واملاكفأ واملزااي غري النقدية ( شهر من هناية الفرتة12ا   

(مثل الرعاية الصحية ، السكن ، الانتقالت ، والسلع واخلدمات اجملانية أ و املدمعة)

نظام معاش وتقاعد العاملني اكملعاشات ومزااي التقاعد ال خرى والتأ مني عىل احلياة والرعاية الصحية بعد التقاعد (ب) .

مزااي العاملني ال خرى طويةل ال جل متضمنة ال جازات طويةل ال جل أ و املزااي طويةل ال جل ال خرى أ و مزااي العجز طويةل (ج)  

آت املؤجةل  ( شهر من هناية الفرتة12ىف حاةل عدم سدادها بلاكمل خالل )ال جل وكذكل توزيعات ال ربح واملاكفأ .

هناء اخلدمة (د ) مقابل ا 



مزااي تعويضات ىف شلك حصص أ و حقوق ملكية (هـ )

Mandat de l’audit Censorship delegation التفويض الرقايب

الصالحيات واملسؤوليات والاجهتادات والواجبات الرقابية اليت متُنح جلهاز أ عىل للرقابة مبوجب ادلس تور أ و سلطة قانونية أ خرى 

.اتبعة لدلوةل

Evaluation comptable Accountant estimate التقدير احملاس ىب

هو تعديل القمية ادلفرتية ل ى أ صل أ و الزتام أ و تعديل قمية ال هالك ادلورى ل ى أ صل و ينشأ  هذا التعديل عن تقدير املوقف 

و ينشأ  التغيري ىف التقديرات احملاسبية من املعلومات . احلاىل و املنافع املس تقبلية املتوقعة و الالزتامات املرتبطة بل صول و الالزتامات

.و التطورات اجلديدة و بلتاىل فال تعد هذه التغيريات تصحيحًا ل خطاء
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Répartition de la population en classes Stratification تقس مي اجملمتع ا ىل طبقات

 .(عادة يف القمية النقدية  )تعين معلية تقس مي اجملمتع ا يل جممتعات فرعية لك مهنا مجموعة من وحدات العينة ذات خصائص مامتثةل 

Evaluation de performance Performance rectification evaluation تقومي ال داء

هو ال نشطة الرقابية لتقومي وحتليل ال داء الفعىل مقارنة بملوازانت، وتقارير التنبؤ، وال داء ىف الفرتة السابقة، وما يتصل هبا من 

اجملموعات اخملتلفة من البياانت سواء اكنت بياانت تشغيلية أ و بياانت مالية مع بعضها البعض، ويمت ذكل مع حتليل العالقات 

.وال جراءات التصحيحية ، ومقارنة البياانت ادلاخلية مع املصادر اخلارجية للمعلومات، وتقومي ال داء الوظيفى أ و أ داء النشاط

Coût de production indirect fixe Constant un diametrical production 
costs

نتاج غري املبارشة الثابتة تاكليف ال 

نتاج نتاج غري املبارشة الىت تبقى اثبتة نسبيًا بغض النظر عن جحم ال  بأ هنا تاكليف ال 

Coût de production indirect variable variable diametrical production costs نتاج غري املبارشة املتغرية تاكليف ال 

نتاج مثل املواد والعامةل غري املبارشة نتاج غري املبارشة الىت تتغري تغريًا مبارشًا أ و ش به مبارش مع جحم ال  .تاكليف ال 

Coût de vente Selling costs تاكليف البيع

، مع استبعاد  (أ و اجملموعة اجلارى التخلص مهنا )التاكليف ال ضافية الىت تعزى بشلك مبارش ا ىل الترصف ىف أ صل من ال صول

.تاكليف المتويل و مرصوفات الرضيبة عىل ادلخل

Coût de retrait d’un actif Riddance costs تاكليف التخلص

وىه التاكليف ال ضافية اليت تتعلق مبارشة بلتخلص من أ صل أ و وحدة مودلة للنقدية مع استبعاد تاكليف المتويل ومرصوفات 

.الرضائب عىل ادلخل

Coût de reconstitution des stocks  Figuration costs تاكليف التشكيل



تتضمن تاكليف تشكيل اخملزون تكل التاكليف الىت ترتبط مبارشة بلوحدات املنتجة مثل العامةل املبارشة وتتضمن كذكل اجلزء احململ 

.من التاكليف غري املبارشة الثابتة واملتغرية الىت تتحملها املنشأ ة ىف سبيل تشكيل املواد اخلام وتصنيع املنتجات التامة 

Coût direct Direct costs تاكليف مبارشة

نتاج أ و قسم معني نتاجية وميكن حتديدها وحتميلها مبارشة لوحدة ا  .التاكليف اليت تدخل يف العملية ال 

coût Cost التلكفة

ىه مبلغ النقدية أ و ما ىف حمكها املدفوعة أ و القمية العادةل ملدفوعات أ خرى قدمت من أ جل احلصول عىل ال صل من أ جل اقتنائه أ و 

نشائه أ و القمية الىت تنسب لهذا الاصل عند الاعرتاف الاوىل .ا 

Coût de la dette Borrowing cost تلكفة الاقرتاض

.ىه الفوائد و التاكليف ال خرى الىت تتكبدها املنشأ ة نتيجة لقرتاض ال موال

Charges courantes  Current cost التلكفة اجلارية

ىه مبلغ النقدية أ و ما ىف حمك النقدية واذلى جيب دفعه للحصول عىل نفس ال صل أ و ما مياثهل ىف الوقت احلارض أ و ىه املبالغ غري 

.اخملصومة من النقدية أ و ما ىف حمكها واملطلوبة لسداد تعهدات ىف الوقت احلارض
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Coût du service actuel Present services cost تلكفة اخلدمة احلالية

.ىه الزايدة ىف القمية احلالية للزتام املزااي احملددة النامجة عن خدمة العامل ىف الفرتة احلالية

Coût du service antérieur Previous services cost تلكفة اخلدمة السابقة

دخال أ و ا جراء  ىه الزايدة ىف القمية احلالية للزتام املزااي احملددة خلدمة العاملني ىف الفرتات السابقة الناجتة ىف الفرتة احلالية عن ا 

جيابية  ما ا  حيث  )تعديالت ىف مزااي ما بعد هناية اخلدمة أ و مزااي العاملني ال خرى طويةل ال جل ، وقد تكون تلكفة اخلدمة السابقة ا 

دخال املزااي أ و حتسيهنا  ( .حيث يمت ختفيض املزااي القامئة) أ و سلبية  (يمت ا 

Coût d’achat Purchasing cost تلكفة الرشاء

: غري تكل الىت تسرتدها املنشأ ة فامي بعد)تتضمن مثن الرشاء و الرسوم امجلركية  عىل البنود املس توردة مهنا والرضائب والرسوم ال خرى   

وتاكليف النقل واملناوةل والتاكليف ال خرى املتعلقة مبارشة بقتناء املنتجات التامة أ و املواد اخلام أ و اخلدمات (من اجلهة ال دارية  

ويس تزنل اخلصم التجارى والتخفيضات املشاهبة عند حتديد تلكفة الرشاء .

Coût d’intérêts Interest rate cost تلكفة الفائدة

ىل التسوية مبقدار فرتة واحدة  .ىه الزايدة خالل فرتة ىف القمية احلالية للزتام مزااي حمددة تنجم بسبب أ ن املزااي أ قرب ا 

التلكفة املس هتلكة لل صل املاىل أ و الالزتام املاىل

ليه أ و  ىه القمية الىت يقاس هبا ال صل املاىل أ و الالزتام املاىل عند الاعرتاف ال وىل به انقصًا أ قساط سداد أ صل املبلغ مضافًا ا 

ل ى فروق بني القمية ال صلية و القمية ىف اترخي الاس تحقاق  (بس تخدام طريقة سعر الفائدة الفعىل )خمصومًا منه الاس هتالك اجملمع 

.(سواء مبارشة أ و من خالل خمصص )انقصًا خسائر الامضحالل ىف قمية ال صل أ و ملواهجة عدم قابلية البند للتحصيل 

Coût de l’opération Transaction cost تلكفة املعامةل

ىه التاكليف ال ضافية املرتبطة مبارشة بقتناء أ و ا صدار أ و استبعاد أ صل ماىل أ و الزتام ماىل ، أ و ىه املرصوفات الىت مل تكن 

.املنشأ ة لتتحملها لو مل تقنت أ و تصدر أ و تستبعد ال داة املالية

Formation du capital Capital  formation التكوين الرأ ساميل

.قمية ال ضافات اليت تمت عىل ال صول بس تثناء رشاء ال رض وقمية ال صول القامئة القدمية والزايدات يف قمية اخملزون

Adaptation de l’audit financier à son 

environnement 

Accommodation of financial 
censorship with environment

تكيف الرقابة املالية مع البيئة



مقدرة هجاز الرقابة املالية يف التكيف مع مجموعة احملددات اليت تواجه معلية الرقابة ومهنا معايري الرقابة وتوصيات املنظامت ادلولية 

قلميية للرقابة وكذكل ال حاكم القانونية والبيئة اليت توجد فهيا الوحدة اخلاضعة للرقابة .وال 

Financement funding المتويل

.هو حتويل ال صول ا ىل صندوق مس تقل عن مؤسسة صاحب العمل وذكل ملقابةل الالزتامات املس تقبلية لسداد مزااي التقاعد
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Connaissance de l’organisation et de 

son environnement 

Understanding the establishment and 
its environment

تفهم املنشاة وبيئهتا

:يتشلك من تفهم اجلوانب التالية 

عداد التقارير املالية املطبق، والتنظميية ، العوامل الصناعية  (أ    ) طار ا  واخلارجية ال خرى مبا يف ذكل ا  .

طبيعة املنشأ ة مبا يف ذكل اختيار املنشأ ة وتطبيقها للس ياسات احملاسبية (ب)  .

واليت ميكن أ ن ينتج عهنا حتريف هام ومؤثر للقوامئ املالية، ال هداف والاسرتاتيجيات وما يرتبط هبا من خماطر النشاط  (ج )  .

قياس وتقيمي ال داء املايل للمنشأ ة   (د )  .

الرقابة ادلاخلية (هـ)  .

ذا اكنت تامتيش مع (و) ذا اكنت هذه الس ياسات مناس بة ل نشطهتا و ما ا  تفهم لختيار املنشأ ة وتطبيقها للس ياسات احملاسبية و ما ا   

عداد التقارير املالية املطبق والس ياسات احملاسبية املس تخدمة يف الصناعة ذات الصةل طار ا  .ا 

سرتاتيجيهتا وخماطر النشاط املرتبطة هبا واليت ميكن أ ن ينتج عهنا حتريف هام (س) تفهم ل هداف املنشأ ة وا  .

Documentation de l’audit Audit documentation توثيق املراجعة

:تعىن وجود جسل حيتوى عىل 

.بيان ا جراءات املراجعة املنفذة •

.أ دةل املراجعة املناس بة الىت مت احلصول علهيا •

لهيا • . نتاجئ املراجعة الىت مت التوصل ا 

Prix d’achat du contrat de bail Purchasing price for financing rent 
contract

مثن الرشاء لعقد التأ جري المتويىل

.هو المثن احملدد ىف العقد لنتقال ملكية ال صل ا ىل املس تأ جر ىف هناية مدة التأ جري

Consolidation des états financiers Consolidation of financial statement تـوحيد القوامئ املـالية

.معلية دمج القوامئ املالية للرشكة ال م والرشاكت التابعة لها يف هناية الفرتة املالية



Recommandations de l’audit financier Financial censorship advises توصيات الرقابة املالية

ا جراءات التصحيح اجملدية اليت يمت اقرتاهحا من قبل هيئة الرقابة املالية من أ جل معاجلة جوانب النقص اليت مت الكشف عهنا عند 

.القيام بلرقابة املالية

Cybercriminalité Computer crimes جرامئ احلاسوب

اس تغالل احلاسب يف تنفيذ معليات للحصول عىل منافع غري مرشوعة
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Inventaire de l’actif corporel Intangible assets جرد ال صول امللموسة

الفحص املادي لل صول وميكن أ ن يوفر جرد ال صول امللموسة أ دةل مراجعة ميكن الاعامتد علهيا فامي خيص وجودها ولكن ليست 

وغالبًا ما يمت حفص بنود اخملزون لك عىل حدة  أ ثناء القيام . بلرضورة عن احلقوق والواجبات اخلاصة بملنشأ ة أ و تقيمي هذه ال صول

.بعملية مالحظة جرد اخملزون

Inventaire  physique Actual inventory جرد فعيل

احلرص املادي للموجودات ومطابقهتا مع رصيدها ادلفرتي من أ جل اس تخالص الفوارق

Sanction disciplinaire Displenary action جـزاء تأ ديىب

نذار واخلصم من  حدى العقوبت املتخذة حبق موظف عام من قبل ال دارة خملالفته الترشيعات واللواحئ املطبقة بملنشأ ة اكلتنبيه وال  ا 

... .املرتب 

Institution de contrôle Censorship department(auditing ) (مؤسسة التدقيق)هجاز الرقابة 

هيئة ملكفة مبوجب القانون مبامرسة همام الرقابة العليا عىل اجلهات اخلاضعة لرقابهتا

Organisme soumis au contrôle 

financier 

Supreme Audit Institution (هجة مراقبة)هجة خاضعة للرقابة املالية 

.يه لك هجة يفرض القانون أ و النظام خضوعها للرقابة املالية اخلارجية

Institution Supérieure de Contrôle superior Audit  institution اجلهاز ال عىل للرقابة املالية

. الهيئة العامة التابعة دلوةل ما واليت تضطلع، همام اكنت تسميهتا أ و تركيبهتا أ و تنظميها، بأ عىل وظيفة رقابية لتكل ادلوةل، مبوجب قانون

ويمتتع مبسؤولية اكمةل عن العمليات “الرشيك يف املهمّة “يف بعض ال هجزة العليا للرقابة يوجد مدقق عام يضطلع بدور يعادل دور 

الرقابية اليت تمت يف القطاع العام، وميكن ل هجزة رقابية أ خرى أ ن تكون منظمة مكحامك حسابت أ و أ ن يكون لها هيئة جامعية أ و 

.جملس تنفيذي

Cas de non respect des lois et 

réglements et du mandat pour agir

Un abidance of authorities 

circumstances 

حاةل من عدم الالزتام بلصالحيات

.عدم التقيّد بلقوانني أ و ال نظمة، مبا يف ذكل الصالحيات املتعلقة بملوازنة، للقيام بعمل أ و مبعامةل

Porteur du document /pièce/ Documents holder حامل الوثيقة

.الطرف اذلى هل احلق ىف التعويض مبوجب عقد التأ مني ىف حاةل وقوع حدث مؤمن ضده



Fait générateur Binding circumstance احلدث امللزم

ل تسوية هذا الالزتام .هو احلدث اذلي يؤدى ا ىل خلق الزتام قانوين أ و حمكى واذلي يرتتب عليه عدم وجود بديل واقعى للمنشأ ة ا 

Risque assuré Circumstance which insured against it احلدث املؤمن ضده

.حدث مس تقبىل غري مؤكد يمت تغطيته مبوجب عقد التأ مني و ينتج عنه خماطر تأ مني 

Compte des pertes et profits  Account of profits and loses حساب ال ربح واخلسائر

أ حد حسابت النتيجة ل يضاح ما أ سفر عنه نشاط املنشأ ة، خالل فرتة زمنية غالبا ما تكون س نة
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Compte d’avance Advances account حساب السلـف

.(أ ي حساب حتت التسوية)خيصص هذا احلساب للمبالغ املدفوعة مقدما كسلف تسوى فامي بعد 

Compte annuel d’un organisme public Clossing account (وحدة حكومية)حساب ختايم 

يرادات الفعلية للوحدة خالل فرتة مالية سابقة  وما يرتتب علهيا من فائض أ و جعز ومقارنهتا مبا  (س نة مالية)بيان بلس تخدامات وال 

يضاح املربرات .هو مقدر مع ا 

Compte de fin d’exercice The harvest حسـاب ختايم

يرادات واملرصوفات الفعلية خالل فرتة مالية  .وكذا صايف رحب أ و خسارة الفرتة (س نة مالية)بيان ال 

Récolte harvest احلصاد

يقاف حياة ال صل احليوي  نتاج عن ال صل احليوي أ و ا  .هو فصل ال 

Droit de propriété Property  right حق امللكية

.هو حق أ حصاب املنشأ ة ىف املتبقى من ال صول بعد طرح اكفة الالزتامات

Droits des minorités Little groups rights حقوق ال قلية

ىه ذكل اجلزء من ال ربح و اخلسائر و صاىف أ صول املنشأ ة التابعة الىت تعزى حلصص حقوق امللكية الىت ل متتلكها املنشأ ة ال م 

.مبارشة أ و بطريقة غري مبارشة من خالل الرشاكت التابعة 

Gouvernement The government احلكومة

.يقصد هبا الوزارات واملصاحل والهيئات احلكومية و اجلهات املامثةل احمللية أ و ادلولية

Impartialité Objectivity احلياد

.خلو املعلومات ىف القوامئ املالية من التحزي

Expertise de l’audit financier Audit experience خربة رقابة مالية

املؤهالت العلمية واخلربة العملية املكتس بة واملعرفة بلقوانني وال نظمة ومعايري التدقيق واحملاس بة املتعارف علهيا اليت تسمح مبامرسة 

.معلية الرقابة بكفاءة وفعالية

Expert Expert اخلبري

.يعين خشص أ و مؤسسة متكل همارة معينة ومعرفة وخربة يف جمال حمدد خبالف احملاس بة واملراجعة



Pertes Loses اخلسائر

.ىه نقصان يف املنافع الاقتصادية ول ختتلف يف طبيعهتا عن املرصوفات ال خرى

Pertes de dépréciation de la valeur Value decrease خسارة الامضحالل ىف القمية

.ىه املبلغ اذلى تزيد فيه القمية ادلفرتية لل صل أ و الوحدة املودلة للنقدية عن القمية الاسرتدادية لها
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Fraude Fraud احتيـال/ خـداع

خفاء اختالس يف املوجودات أ و  ما هبدف ا  خفاء اختالس يف املوجودات أ و حتريف متعمد يف املعلومات املالية ا  فعل يرتكب هبدف ا 

دخال تغيري علهيا، طمس املعلومات : ل هداف أ خرى وذكل من خالل الوسائل التالية التالعب، تزوير السجالت أ و املستندات أ و ا 

.الواردة يف الصفقات أ و املستندات، تسجيل صفقات ل أ ساس مادي لها، سوء تطبيق املبادئ احملاسبية

Réduction/Rabais Discount خصــم

ختفيض من مثن سلعة أ و خدمة مينحه البائع لعمالئه، أ و خدمة يقدهما البنك يمت مبوجهبا منح العميل القمية احلالية للمكبياةل واليت تقل 

.(ال جيو)عن قميهتا الامسية وذكل يف اترخي يس بق اترخي اس تحقاقها ويطلق عىل الفرق بني القميتني مصاريف اخلصم 

Réduction d’émission de titres securities emission reduction خصم ا صدار السنـدات

.ا صدار الس ندات بأ قل من قميهتا الامسية

Lettre de confirmation des opèrations 

d’audit

Declamations combined with 
reference procedures

خطابت الارتباط بعمليات املراجعة

رساهل لىك يمت جتنب أ ى فهم خاطئ للمهمة املطلوبة  و يوثق و يؤكد موافقة املراقب عىل تعيينه ، كام يتضمن . خطاب يقوم املراقب ب 

.أ يضًا هدف و نطاق املراجعة و حدود و مس ئوليات املراقب جتاه العميل بل ضافة ا ىل شلك التقارير املزمع ا صدارها

Erreur exceptionelle Discrete error خطأ  متفرد

ل ىف مناس بات ميكن حتديدها بصورة خاصة وبلتايل ل يكون ممثاًل لل خطاء يف  يعين اخلطأ  اذلي ينشأ  عن حدث منعزل ل يتكرر ا 

.جممتع العينة 

Plan d’action Work plan خطة معل

.برانمج حيدد ال هداف التفصيلية املراد حتقيقها والفرتة الزمنية والوسائل الالزمة لتنفيذ ذكل

Plan de l’audit Reference plan خطة املراجعة

ىه حتديد لطبيعة وتوقيت ومدي ا جراءات املراجعة املفرتض أ ن يقوم أ عضاء فريق العمل بأ داهئا وذكل للحصول عيل أ دةل مراجعة 

.اكفية ومناس بة لتخفيض خطر املراجعة ملس توي منخفض مقبول

Risque de détection Watching process dangerous خطر معلية التأ كد



صدار رأ ى غري مناسب وذكل بسبب وجود حتريف هام ىف املعلومات اخلاصة مبوضوع املهمة .قيام املزاول ب 

Risques d’erreurs significatives dans 

les états financiers

Dangerous of distortion and effective 

at the financial schedules

خطر التحريف الهام و املؤثر يف القوامئ املالية

آخر خطر وجود حتريف هام ومؤثر ىف القوامئ املالية قبل معلية املراجعة أ

Risque d’audit Audit risks خطر الرقابة

واليت قد تكون هامة ومؤثرة سواء مبفردها أ و عند – هو خطر أ ن تقع حتريفات يف أ رصدة احلسابت أ و يف فئة من املعامالت 

ول يمت منعها أ و اكتشافها وتصحيحها عىل أ ساس منتظم عن طريق نظام الرقابة - جتميعها مع حتريفات يف أ رصدة أ و فئات أ خرى

وتعكس مثل تكل اخملاطر دلياًل عىل مدى كفاءة وضع وتشغيل نظام الرقابة ادلاخلية يف حتقيق أ هداف املنشأ ة املتعلقة . ادلاخلية

عداد قوامئها املالية .وهناك بعض من أ خطار الرقابة س يظل قامئًا بسبب احملددات املتأ صةل ىف نظام الرقابة ادلاخلية. ب 
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Risque de non détection Dangerous of non discovered detection خطر عدم الاكتشاف

هو اخملاطر اليت تنشأ  عن جعز ا جراءات التحقق اليت يطبقها املراقب يف اكتشاف حتريفات يف أ رصدة احلسابت أ و يف فئات 

ويعكس خطر عدم الاكتشاف مدى . املعامالت قد تكون هامة سواء مبفردها أ و عند جتميعها مع حتريفات يف أ رصدة أ و فئات أ خرى

ول ميكن تقليل خطر عدم الاكتشاف ا ىل الصفر بسبب عدم قيام املراقب عادة . فعالية ا جراءات املراجعة اليت يطبقها املراقب

قيام املراقب بختيار ا جراء مراجعة . بفحص مجيع فئات املعامالت أ و أ رصدة احلسابت أ و ال فصاحات وبسبب عوامل أ خرى مهنا

ساءة اس تخدام ا جراء مراجعة مالمئ أ و تفسري نتاجئ املراجعة بشلك خاطئ وميكن التعامل مع تكل العوامل ال خرى . غري مالمئ أ و ا 

تباع الشك املهين وال رشاف وحفص أ عامل املراجعة اليت  حلاق ال فراد املناس بني بفريق العمل وا  عادة من خالل التخطيط املناسب وا 

.مت أ داؤها

Risque lié au choix de l’échantillon Sample risk خطر العينة

لهيا املراقب  ماكنية اختالف النتيجة اليت توصل ا  ذا اخضع ، ينشأ  من ا  لهيا ا  استنادًا عيل حفص عينة عن النتيجة اليت اكن سيتوصل ا 

:وهناك نوعان من خطر العينة هام. جممتع العينة بأ مكهل لنفس ا جراء املراجعة

خطر أ ن يتوصل املراقب لنتيجة ـــ ىف حاةل اختبارات الرقابة ــــ مؤداها أ ن أ نظمة الرقابة أ كرث فعالية مما ىه عليه يف واقع (أ    )    

ويؤثر. احلال، أ و يف حاةل اختبار التفاصيل أ ن يتوصل لنتيجة مؤداها عدم وجود خطأ  هام ومؤثر بيامن هو يف واقع احلال موجود فعاًل  

يل التوصل ا يل رأ ي مراجعة غري مناسب .مثل هذا النوع من اخلطر عيل فعالية معلية املراجعة ويف أ غلب الاحامتلت يؤدي ا 

خطر أ ن يتوصل املراقب لنتيجة ــــــ يف حاةل اختبارات الرقابة ـــــ مؤداها أ ن أ نظمة الرقابة أ قل فعالية مما ىه عليه يف واقع  (ب)و

ويؤثر هذا . أ و يف حاةل اختبارات التفاصيل لنتيجة مؤداها وجود خطر هام ومؤثر بيامن يف احلقيقة أ ن هذا اخلطر غري موجود، احلال

ثبات أ ن النتاجئ املبدئية اكنت غري حصيحة ضافيًا ل  هنا ستتطلب ىف الغالب معاًل ا  .النوع من اخلطر عيل كفاءة معلية املراجعة حيث ا 



ن املمتامت احلسابية لهذه اخملاطر تسمي مبس توايت الثقة هو خطر تعرض أ رصدة حسابت أ و فئات معامالت : اخلطر املتأ صل.ا 

بسبب طبيعهتا لتحريفات قد تكون هامة و مؤثرة سواء مبفردها أ و عند جتميعها مع حتريفات يف أ رصدة أ و فئات أ خرى، مع افرتاض 

ويعد خطر مثل هذا التحريف اكرب بلنس بة لبعض التأ كيدات ونوعية املعامالت وأ رصدة . عدم وجود رقابة داخلية مناس بة 

فعىل سبيل املثال تعترب احلسابت املعقدة أ كرث عرضة للتحريف عن احلسابت . احلسابت وال فصاحات ذات الصةل عنه يف أ خرى

املبسطة ، و تكون احلسابت الناجتة عن التقديرات احملاسبية الىت يكتنفها عدم تأ كد جوهري يف القياس، عرضة خملاطر أ كرب من تكل 

وميكن أ يضا أ ن تؤثر الظروف اخلارجية اليت قد تتسبب يف . اليت تشلكها احلسابت الىت تتكون من بياانت واقعية روتينية نسبيًا

ىل تقادم منتج معني مما جيعل اخملزون  أ خطار النشاط عىل اخلطر املتأ صل، فعىل سبيل املثال قد تؤدى التطورات التكنولوجية ا 

وبل ضافة ا ىل تكل الظروف اليت تعد خاصة بتأ كيد حمدد قد تؤثر عوامل يف املنشأ ة . عرضة لظهور قميته بأ عىل من قميته احلقيقية

. والبيئة اليت ترتبط بعدد من أ و مجيع فئات املعامالت أ و أ رصدة احلسابت أ و ال فصاحات، عىل اخلطر املتأ صل املتعلق بتأ كيد حمدد

آخذًا يف التدهور .وتشمل العوامل ال خرية أ يضا عىل سبيل املثال نقص رأ س املال العامل الاكف لس مترار معليات أ و نشاط أ
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Risque d’audit Audit risk خطر املراجعة

بداء رأ ي مراجعة غري مالمئ عندما حترف القوامئ املالية حتريفا هاما ومؤثرا  .اخلطر املمتثل يف قيام املراقب ب 

Réduction du résultat par action Decreasing fund share of profits اخلفض  ىف نصيب السهم ىف ال ربح

هو الاخنفاض يف نصيب السهم يف ال ربح أ و الزايدة يف نصيب السهم من اخلسارة والناجتة عن افرتاض أ ن ال دوات القابةل للتحويل 

.قد مت اس تخداهما وأ ن ال سهم احملمتةل قد مت ا صدارها مع حتقق الرشوط اخلاصة هبا (الرشاء/ البيع )قد مت حتويلها وأ ن خيارات 

Options, engagements et assimilés Alternatives and commitments and 
which related to

اخليارات والتعهدات وما ىف حمكها

.ىه أ دوات مالية تعطى حلاملها احلق ىف رشاء أ سهم عادية

Options de vente des actions 

ordinaires

Alternative sales of normal funds سهم العادية خيارات البيع لل 

.يه عقود تعطى حلاملهيا احلق يف بيع ال سهم العادية بسعر حمدد خالل فرتة حمددة

Option de réémission des titres Re issue alternative عادة ال صدار خيار ا 

.خيار جديد لالكتتاب يف ال سهم يمت منحه عندما يمت اس تخدام ال سهم لستيفاء سعر املامرسة يف خيار سابق لالكتتاب يف ال سهم

Option de souscription des actions Funds subscription alternative خيار الاكتتاب يف ال سهم

لزامه، يف الاكتتاب يف أ سهم املنشأ ة بسعر اثبت أ و قابل للتحديد ملدة زمنية معينة .هو عقد مينح حامل السهم احلق، مع عدم ا 

Créanciers creditors دائنون

.هجات تقدم للمنشأ ة سلع وخدمات مقابل مبالغ مالية معينة تلزتم هبا املنشأ ة وتسدد يف وقت لحق

Revenu income ادلخل

الزايدة ىف املنافع الاقتصادية أ ثناء الفرتة احملاسبية ىف شلك تدفقات داخةل أ و الزايدة ىف ال صول أ و نقصان الالزتامات مما ينشأ  عهنا 

.زايدة ىف حقوق امللكية عدا تكل املتعلقة مبساهامت أ حصاب املنشأ ة

Etude de faisabilité économique Economics feasibility studies دراسات اجلدوى الاقتصادية



نشاؤها هبدف اختاذ قرار من اجلهة اخملتصة بلبدء يف تنفيذ تكل  التحليل املايل والاقتصادي والفين والاجامتعي للمرشوع املزمع ا 

.املرشوعات أ و تعديلها أ و عدم تنفيذها

Degrée d’appréciation appropriée Suitable watch level درجة التأ كد املناس بة

حيصل مراقب احلسابت اذلي يقوم بعملية مراجعة طبقا ملعايري املراجعة املرصية عىل درجة تأ كد مناس بة بأ ن القوامئ املالية كلك خالية 

عن جتميع اكفة أ دةل املراجعة " درجة التأ كد املناس بة"ويعرب مفهوم . من التحريفات الهامة واملؤثرة سواء أ اكنت بسبب غش أ و خطأ 

الرضورية للمراقب ليتحقق من أ ن القوامئ املالية كلك خالية من أ ى حتريفات هامة ومؤثرة ،ومن هنا يتضح مدى ارتباط درجة التأ كد 

.املناس بة بعملية املراجعة كلك

Livre de caisse  Cash book دفرت الصندوق

.دفرت يسجل به املقبوضات واملدفوعات النقدية أ ول بأ ول ميكن من معرفة الرصيد

Guide de l’audit financier  Audit manual دليل الرقابة املالية

عطاء صورة معلية واحضة عن كيفية تنفيذ - بصورة أ كرث تفصيال من كتيب الرقابة املالية- وثيقة توحض أ سلوب وتقنيات الرقابة املالية وا 

.العمل يف لك جزء من أ جزائه
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Cycle de l’exploitation Employing course دورة التشغيل

ىل نقدية .ىه الفرتة بني اقتناء املواد الىت دخلت حزي التشغيل وبني حتققها نقدًا أ و ىف شلك أ داة ميكن حتويلها ا 

Institution d’audit (Bureau de 

contrôle)

Audit Bureau  (أ ية هيئة عيل أ خرى للرقابة املالية)ديـوان احملاس بة

هبدف التحقق من احلفاظ عىل املال العام  (مالية، أ داء، قانونية)هيئة مس تقةل تقوم باكفة أ نواع الرقابة مبوجب الترشيعات النافذة 

.وضامن كفاءة وحسن اس تخدامه وتقدمي تقرير بشأ ن احلسابت والبياانت املالية ا ىل اجلهات املعنية بدلوةل

Dette à long terme Long term debt دين طويل ال جل

.دين عىل املنشأ ة يس تحق ال داء خالل فرتة زمنية تزيد عن س نة

Dette publique Public debt دين عام

أ رصدة : ديون مشكوك يف حتصيلها. ال موال اليت تقرتضها احلكومة أ و الهيئات العامة أ و املؤسسات العامة من ادلاخل أ و اخلارج

.بعض املدينني اليت تتوقع املنشأ ة عدم حتصيلها

Institution d’audit (Bureau de 

contrôle)

Audit Bureau ديوان احملاس بة

يف منوذج ديوان احملاس بة يكون اجلهاز ال عىل للرقابة جزءا ل يتجزأ ّ من النظام القضايئ اذلي يعمل بشلك مس تقل عن السلطتني 

ويعرف اجلهاز ال عىل للرقابة عادة بديوان . وقد تكون عالقة ديوان احملاس بة بلربملان الوطين عالقة حمدودة. التنفيذية والترشيعية

ل يف القضااي املالية) أ و ديوان الرقابة(احملاس بة  وقد يكون جزءا من احملمكة العليا، وذكل . ويشلّك معوما حممكة قامئة بذاهتا ل تبت ا 

ومن اخلصائص الرئيس ية أ ن. أ قل ش يوعا، ويعرف عند ذاك بغرفة احملاس بة

اجلهاز ال عىل للرقابة هو حممكة وأ عضاؤه قضاة ميكهنم احلمك بأ حاكم زجرية عىل املس ئولني اخلاضعني للرقابة     · .

تكوين املوظفني املهنيني يف اجلهاز ال عىل للرقابة هو يف الغالب تكوين قانوىن وليس حماس ىب ذو طابع رقاىب     · .

.وقد توجد اختالفات من دوةل ل خرى مضن المنوذج القضاىئ الواسع اذلى مت وصفه. متابعة الربملان لتقارير ادلائرة ىه متابعة حمدودة

Créances irrécouvrables Bad debts ديون معدومة

.مبالغ مالية مسجةل يف احلسابت املدينة واليت ل ميكن حتصيلها رمغ اختاذ لك ال جراءات القانونية بشأ هنا

Opinion de l’audit financier Financial audit opinion رأ ي الرقابة املالية



.الرأ ي اذلي يعرب فيه عن مدى عداةل القوامئ املالية ومطابقهتا للقوانني واللواحئ املالية والقواعد احملاسبية املتعارف علهيا

Bénéfice ou profits profit الرحب

من ادلخل، وأ ى مبلغ  (شاماًل تسوايت احلفاظ عىل رأ س املال عندما يكون ذكل مناس بًا  )هو املبلغ املتبقى بعد طرح املرصوفات 

.فوق ذكل املطلوب للحفاظ عىل رأ س املال يف بداية الفرتة

Benefice ou perte comptable Accounting profits and loses الرحب أ و اخلسارة احملاسبية

.هو رحب أ و خسارة الفرتة قبل خصم عبء الرضائب

Benefice fiscal ou perte fiscal Tax profits or loss (اخلسارة الرضيبية)الرحب الرضيىب 

عىل أ ساسه  (تسرتد)الفرتة احملدد  طبقًا للترشيع الرضيىب و القواعد الىت تضعها ال دارة الرضيبية و اذلى تسدد  (خسارة)هو رحب 

.رضائب ادلخل 
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Responsable public Administrator رجل ال دارة

لك من هل اختصاصات قيادية مهنا التوجيه والتنس يق والرقابة واملشاركة يف تنفيذ الس ياسة العامة للجهة لتحقيق ال هداف املرسومة 

.لها
Lettre d’observation Management letter     (خطاب ال دارة  )رسـاةل ال دارة

.تقـرير رقايب خطي مرسل ا ىل املس ئول اخملتص يف الوحدة اخلاضعة للرقابة

Capital capital رأ س املال

مبوجب املفهوم املاىل لرأ س املال ــــ مثل ال موال املستمثرة ــــ أ و القوة الرشائية املستمثرة هو صاىف ال صول أ و حقوق امللكية يف 

آت املفهوم املاىل لرأ س املال )املنشأ ة  ، ومبوجب املفهوم املادى لرأ س املال ــــ مثل القدرة التشغيلية ـــــــ هو (وتتبىن أ غلب املنشأ

نتاج اليومية نتاجية للمنشأ ة املمتثةل      ـــــ عىل سبيل املثال ـــــــ يف وحدات ال  .الطاقة ال 

capital social Authorized capital رأ س املال املرخص به

صدارها واليت وردت بعقد تأ سيس الرشكة يعرب عن قمية ال سهم املرصح للرشكة ب 

Capitalisation Capitalization الرمسةل

.الاعرتاف بتلكفة كجزء من تلكفة ال صل

Contrôle administratif Administration control دارية رقابة ا 

.حفص لفاعلية وكفاءة ال ساليب واملامرسات ال دارية للوحدة اخلاضعة للرقابة

Contrôle ou audit de performance Performance audit رقابة ال داء

معلية رقابية عىل الاقتصاد والكفاءة والفعالية الىت هبا تس تعمل الهيئة اخلاضغة للرقابة مواردها عند الاطالع مبس ئولياهتا وتعرف أ يضا 

نفاق  (أ و رقابة مردود ال موال  )برقابة عائد ال 

Contrôle de régularité Compliance audit رقابة الالزتام

ىل التحقق من مدى الالزتام بلقواعد والقوانني والقرارات وأ ية ا جراءات أ خرى سارية املفعول ومدى توافق  أ سلوب رقايب هيدف ا 

.التنفيذ مع ما هو خمطط

Contrôle de la sécurité des systémes 

informatiques

Computer system security censorship رقابة أ من نظام احلاسوب



ىل التأ كد من قوة أ نظمة ضبط احلاسوب محلاية الربامج والبياانت احملوس بة ضد الرسقة والضياع وال تالف  مجموعة ا جراءات هتدف ا 

.وال رضار املادية أ و الاس تغالل وادلخول غري املرخص وسوء الاس تعامل
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Contrôle selectif Selectivity censorship رقابة انتقائية

ويه اليت هتمت بختيار جوانب معينة من النشاط والعمليات يف اجلهة اخلاضعة للرقابة لتقوم بفحصها وتركزي اهامتهما علهيا، أ و تقوم 

بنتقاء نس بة معينة من مجموعات املستندات عىل شلك عينات معربة عن خمتلف أ وجه النشاط أ و العمليات من أ جل حفصها من اجلهة 

اخلاضعة للرقابة بلصورة اليت ينطلق فهيا هذا الانتقاء من معايري ومؤرشات تعمتد عىل مس توى الرقابة ادلاخلية أ و ال مهية النسبية أ و 

.القميية للعمليات أ و نتاجئ للمالحظات اليت مت اكتشافها يف املرات السابقة أ و غري ذكل

Contrôle financier classique Traditional censorship رقابة تقليـدية

.ويه الرقابة املالية اليت هتمت مبراقبة جانب املرشوعية واجلانب احلسايب يف العمليات والبياانت املالية اخلاضعة للرقابة

Contrôle interne Interior control رقـابة داخلية

جراءات تس تخدم لتطوير كفاءة التنظمي وتشجيع قبول الس ياسات وال جراءات السلمية يف الهيئة ولفحص مدى  يه مجموعة أ ساليب وا 

.حصة معلومات ال دارة فهيا ومحلاية موجوداهتا والتقليل من أ خطاهئا

Contrôle intégré Comprehensive  audit رقابة شـامةل

.ورقابة ال داء يف نفس الوقت (املرشوعية واحملاسبية)رقابة مالية شامةل تتضمن ممارسة الرقابة املالية التقليدية 

Contrôle des contrats Contracts audit رقابة عقود

.التحقق من سالمة ونظامية بنود العقد وفقا للترشيعات النافذة والزتام املتعاقدين برشوط العقد

Contrôle de performance Performance audit رقابة عىل ال داء

ذا اكنت مواردها قد أ ديرت بلصورة اليت روعت فهيا جوانب التوفري والكفاءة والفعالية ومن  ويه تقومي ال نشطة هيئة ما للتحقق مما ا 

لهيا بصورة معقوةل .أ ن متطلبات املساءةل قد متت الاس تجابة ا 
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Contrôle économique et contrôle 

informatique 

Audit of Computer economy الرقابة عىل اقتصادية ورقابة احلاسوب

دارة واس تخدام ش بكة ونظم احلاسوب ورفع قمية وكفاءة خمرجاته ومدى تناس هبا مع تلكفة  ىل التأ كد من حسن ا  رقابة هتدف ا 

.مدخالته لضامن حتقيق أ كرب قدر من الكفاية والفعالية والاقتصادية يف التشغيل

Contrôle de l’économie Saving audit (الاقتصاد)رقابة عىل التوفري

ىل أ دىن مس توى ممكن مع أ خذ النوعية أ و . يه عنرص من عنارص رقابة ال داء وهتمت بتقليل تلكفة املوارد اململوكة أ و املس تخدمة ا 

.اجلودة املناس بة بعني الاعتبار

Contrôle par le retraitement 

informatique

Treatment method Censorship رقابة عىل طريق معاجلة

.حفص ومراجعة مدخالت وخمرجات هجاز احلاسوب للتأ كد من أ ن تشغيل البياانت أ ليا قد مت وفقا للمعايري والتطبيقات املتفق علهيا

Contrôle de l’efficacité Efficacy audit رقابة عىل الفعالية

وهتمت بتحديد العالقة ما بني النتاجئ املس هتدفة والنتاجئ الفعلية للمرشوعات والربامج والنشاطات . يه عنرص من عنارص رقابة ال داء

ال خرى، أ ي أ هنا هتمت بتحديد مك هو مس توى النجاح اذلي بلغته اخملرجات من السلع واخلدمات أ و النتاجئ ال خرى يف حتقيق أ هداف 

.الس ياسة وغاايت العمليات والنتاجئ املس هتدفة ال خرى

Contrôle de l’efficacité des dépenses Audit of costs effectiveness رقابة عىل فعالية التاكليف

ذا اكن  ذا اكن من املمكن اس تخدام تكل النفقة بصورة أ كرث فعالية أ و ما ا  ويه الرقابة اليت هتمت بتحليل منافع نفقة معينة لتحديد ما ا 

.من املمكن احلصول عىل نفس تكل املنافع ولكن بنفقة أ قل

Contrôle de l’efficience Audit of efficiency رقابة عىل الكفاءة



واملوارد  (أ و غريها من النتاجئ ال خرى)يه عنرص من عنارص رقابة ال داء وهتمت مبراقبة العالقة ما بني اخملرجات من السلع واخلدمات 

نتاهجا، كام هتمت بتحديد ما هو مدى حتقق احلد ال قىص من اخملرج بلنس بة ملدخل معني أ و ما هو مدى  اليت اس تخدمت من أ جل ا 

.اس تخدام احلد ال دىن من املدخل للوصول ا ىل حتقيق خمرج معني
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Contrôle de l’efficience 

organisationnelle

Organizing Sufficiency Censorship رقابة عىل كفاءة التنظمي

يه عنرص هام من عنارص الرقابة املالية عىل الكفاءة، وتركز اهامتهما عىل دراسة وتقومي مدى سالمة التنظمي اذلي تتضمنه القواعد 

.القانونية النافذة دلى اجلهات املشموةل بلرقابة املالية، فضال عن دراسة وتقومي نظم الرقابة ادلاخلية فهيا جبانبهيا ال داري واملايل

Contrôle de l’efficience de l’exécution 

des opérations financières

Financial procedures circulation 

sufficiency censorship

رقابة عىل كفاءة سري العمليات املالية

وهتمت بتحديد العالقة ما بني النتاجئ املس هتدفة والنتاجئ الفعلية للمرشوعات والربامج والنشاطات . يه عنرص من عنارص رقابة ال داء

ال خرى، أ ي أ هنا هتمت بتحديد مك هو مس توى النجاح اذلي بلغته اخملرجات من السلع واخلدمات أ و النتاجئ ال خرى يف حتقيق أ هداف 

.الس ياسة وغاايت العمليات والنتاجئ املس هتدفة ال خرى

Contrôle de régularité Compliance audit رقـابة عىل املرشوعية

.يه الرقابة اليت هتمت بلتحقق من مطابقة مجيع العمليات املالية للقانون مبعناه العام بدءا من ادلس تور وحىت التعاممي ال دارية

Contrôle a posteriori Post audit رقـابة لحقة



يه الرقابة اليت تمت بعد تنفيذ العمليات املالية وتعترب بذكل ال سلوب ال سايس اذلي متارس مبوجبه الرقابة املالية اخلارجية وذكل أ اي 

داراي وميكن هذا ال سلوب من كشف ال خطاء واخملالفات . اكن شلك النظام الرقايب اذلي يتخذه هجاز الرقابة سواء أ اكن قضائيا أ و ا 

لقاء ضوء واحض عىل مسؤولية موظفي اجلهات  وجوانب التبذير والاحنراف عن حتقيق ال هداف وحتديد مسؤولية املوظفني وا 

عادة ارتاكب ال خطاء واخملالفات والاحنرافات، وذكل  اخلاضعة للرقابة، كام يساعد عىل التعويض عن ال رضار، واحليلوةل دون ا 

بلصورة اليت ميكن فهيا لهذه الرقابة أ ن تتناول العملية املالية من مجيع جوانهبا

Audit financier Financial censorship الرقابة املالية

ذا اكنت الظروف املالية لهيئة خاضعة للرقابة ونتاجئها واس تعاملها للموارد  ىه تقيمي مس تقل انجت عن رأ ى تأ كيدى معقول حول ما ا 

عداد التقارير املالية مقدمة تقدميًا عادًل وفقا ل طار ا 

Audit financier du secteur public State financial censorship رقـابة مـالية حكومية

ما بصورة رقابة مالية خارجية تقوم هبا هيئة عليا مس تقةل عن اجلهات اخلاضعة : - تبدو الرقابة املالية احلكومية يف شلكها احلكويم ا 

طار ما حيدده القانون من اختصاص لتكل الهيئة، حبيث  للرقابة اليت تكون عادة من الهيئات اليت يتصل معلها بملال العام ويف ا 

ذا اكن التنفيذ  مطابقا للتوجيه الصادر عن السلطات العليا اليت متكل مساءةل  (يف اجلهات اخلاضعة لرقابهتا)تتحقق هذه الهيئة مما ا 

، وتقوم بفحص العمليات املالية (الاقتصاد)تكل اجلهات من جوانب املرشوعية واملالمئة وادلقة احلسابية والكفاءة والفعالية والتوفري 

يف تكل اجلهات وحتليل البياانت والتفتيش وكشف اخملالفات والاحنرافات والتحقيق فهيا وفرض املسؤوليـة واملطابقة بختاذ 

دارية تعمل داخل – . ال جراءات التصحيحية وبسرتداد ال مـوال الضائعة للرقابة املالية أ و بصورة رقابة مالية داخلية تقوم هبا وحدة ا 

دارة ال موال ودقة  دارة العليا فهيا وبوجه خاص خدمات مفيدة وبناءة بشأ ن مدى مرشوعية وسالمة ا  اجلهة اخلاضعة للرقابة وتقدم لال 

وميكن لوحدة الرقابة املالية ادلاخلية أ ن حتقق . احلسابت يف تكل اجلهة ويه تعترب بذكل ولشك عنرصا هاما من عنارص الرقابة

النجاح املطلوب مهنا بلقدر اذلي تمتتع به من الاس تقالل وذكل بتبعيهتا ل عىل سلطة يف اجلهة اليت تعمل فهيا وبلقدر اذلي متنح فيه 

وللرقابة . من الاختصاصات الواسعة وبلقدر اذلي يمت فيه التنس يق ما بيهنا وبني الرقابة املالية اخلارجية اليت تفحص أ عامل تكل اجلهة

لهيا مهنا املالية صور وأ نواع متعددة حسب الزاوية اليت ينظر ا 

Audit interne Interior financial censorship رقـابة مالية داخليـة



دارية داخل الهيئة بصفة مس مترة،  يه رقابة مالية تتضمن تقومي مدى كفاءة نظم رقابة ال دارة وحصة معلياهتا املالية تقوم هبا وحدة ا 

ويه جزء من الرقابة ادلاخلية فهيا وترفع تقاريرها مبارشة ا ىل ال دارة العليا يف الهيئة

Audit financier par échantillonnage Audit by using statistical  samples رقابة مالية بلعينات

يه الرقابة اليت تعمتد عىل حفص جزء من العمليات والبياانت املالية أ و غريها يمت اختياره من مجموعة حمددة مهنا حبيث يعكس ذكل 

الرقابة الانتقائية : راجع). أ و يساعد عىل حتديد، مدى سالمة ودقة أ و مرشوعية اجملموعة اليت مت انتقاؤه مهنا باكملها. (العينة)اجلزء 

.(أ يضا

Audit financier coordonné Concur ate audit رقابة مالية منسقة

.تنس يق بني القامئني بلرقابة املالية ملنع التكرار والازدواجية يف العمليات الرقابية

Contrôle d’accompagnement Associated censorship (مزامنة)رقابة مرافقة 

يه الرقابة اليت تمت مصاحبة للتنفيذ ومزامنة هل، حبيث تؤدي ا ىل اكتشاف اخلطأ  أ و الاحنراف خالل فرتة قصرية من حدوثه وتسامه 

بذكل يف تداركه ومعاجلته وعدم اس متراره، وتأ خذ هذه الرقابة، يف التطبيق العميل، شلك التفتيش أ و متابعة تنفيذ العمليات املالية 

اكلتفتيش عىل سري العمليات املس تودعية ومتابعة تنفيذ العقود من النوايح القانونية واملالية واملادية

Contrôle de suivi d’exécution des 

opérations

Practicability track censorship رقابة مسار العمليات

اليت ميكن، من خاللها، اقتفاء اثر املعلومات يف دورة سري العمليات املالية داخل نظام ال دارة والرقابة ادلاخلية يف الهيئة اخلاضعة 

.للرقابة

Contrôle à priori Pre- audit رقـابة مس بقـة

متثل الرقابة املس بقة نوعا من رقابة املرشوعية واملالمئة عىل املعامالت والترصفات املالية وذكل قبل ا صدار القرار اخلاص بلترصف 

برام العقد أ و قبل تنفيذه وذكل للحيلوةل دون الوقوع يف اخملالفات وال خطاء وال رساف بقدر ال ماكن من  املايل أ و قبل تنفيذه وقبل ا 

.هجة وقبل ترتب الالزتام عىل اجلهة املصدرة للترصف أ و املربمة للعقد من هجة أ خرى



Contrôle sur pièces Incumbent censorship رقابة مستندية

ثباته يف ادلفاتر والسجالت .حفص املستندات اليت تعزز حصة القيد اذلي مت ا 



الفرنسية باللغة المصطلح االنجليزية باللغة المصطلح العربية باللغة المصطلح

Contrôle de conformité Compliance audit رقابة املطابقة

تعاجل رقابة املطابقة مدى احرتام الهيئة اخلاضعة للرقابة القواعد، أ و القوانني وال نظمة، أ و الس ياسات، أ و املدوانت الثابتة، أ و ال حاكم 

ومعوما فا ن رقابة املطابقة هتدف ا ىل توفري . وقد تغطي رقابة املطابقة مجموعة كبرية ومتنوعة من املواضيع. والرشوط املتفق علهيا، اخل

عند القيام بعمليات رقابة املطابقة .ضامنة للمس تعملني املس هتدفني خبصوص نتيجة تقيمي أ و قياس موضوع ما يف ضوء مقاييس مناس بة

نتوساي هناك مفهومان هلام صةل هامة بملوضوع، هام :يف س ياق املبادئ الرقابية ال ساس ية التابعة لال 

مفهوم مفاده أ ن ال نشطة واملعامالت واملعلومات اليت تعكسها البياانت املالية لهيئة خاضعة للرقابة متّت وفقا: النظامية . أ 

للترشيعات اجلاري هبا العمل، وال نظمة الصادرة عن الهيئة ال دارية، وغريها من القوانني وال نظمة والتفاقيات ذات الصةل، مبا فهيا 

قوانني املوازنة، واليت متت املصادقة علهيا بطريقة حصيحة؛

دارة املالية السلمية يف القطاع العام واىل سلوك املس ئولني يف ذكل– املالءمة واللياقة . ب مفهوم يشري ا ىل املبادئ العامة لال 

.القطاع

نه ميكن لرقابة املطابقة أ ن تكون رقابة عىل النظامية أ و رقابة عىل املالءمة واللياقة  وحبسب التفويض املمنوح للجهاز ال عىل للرقابة فا 

.أ و لكهيام

وملّا اكنت املالءمة واللياقة ل ختضع للتحقيق املوضوعي بسهوةل، فقد يكون من الصعب، ويف بعض احلالت من املس تحيل التأ كد من 

لهيا لقياس املالءمة واللياقة مفا ميكن قبوهل يف جزء . املالءمة ا ىل مس توى املعقول واندرا ما توجد مقاييس واحضة وموضوعية يُرجع ا 

آخر منه .من القطاع العام قد ل يكون مقبول يف جزء أ

Contrôle budgétaire Balance censorship رقابة املوازنة

.رقابة املوازانت التقديرية بغرض مقارنة النتاجئ املالية الفعلية بتكل اخملططة ملعرفة مدى دقة النتاجئ

Contrôle sur place Field audit رقـابة ميدانية

.ممارسة العمل الرقايب بجلهة اخلاضعة للرقابة للقيام بلفحوصات الرضورية الالزمة لعملية املراجعة



Contrôle de régularité Systematic audit رقـابة نظاميـة

.ويه الرقابة املالية اليت تقرتب يف مفهوهما من مفهوم الرقابة املالية البحتة وتركز اهامتهما عىل جانب املرشوعية بوجه خاص
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Contrôle de régularité Financial records رقابة النظامية

100تشمل رقابة النظامية حسب ما جاء يف املعيار ادلوىل لل هجزة الرقابية 

بداء أ راء خبصوص البياانت املالية     - أ  شهادة يف املساءةل املالية للهيئات املس ئوةل تنطوى عىل حفص السجالت املالية وتقميها وعىل ا  .

شهادة يف مساءةل ال دارة احلكومية باكملها-  ب .

رقابة ال نظمة واملعامالت املالية مبا فهبا تقيمي الالزتام بلقوانني وال نظمة السارية  - ج .

رقابة وظائف املراقبة ادلاخلية والرقابة ادلاخلية    - د .

رقابة نزاهة ومالءمة القرارات ال دارية الىت مت اختاذها داخل الهيئة اخلاضعة للرقابة  - ه .

والتبليغ عن أ ى مسائل أ خرى انمجة عن العملية الرقابية أ و ذات عالقة هبا ويرى اجلهاز ال عىل للرقابة أ نه ينبغى ال فصاح عهنا   - و .

وتشمل العمليتان رقابة البياانت املالية وبعض أ و . اس تعامل متبادل" الرقابة املالية"و " رقابة النظامية"وغالبا ما يس تعمل املصطلحان 

.أ عاله، حبسب تفويض اجلهاز ال عىل للرقابة) و(ا ىل ) أ (لك العنارص املنصوص علهيا يف النقاط 

Registres financiers et comptables financial records جسـالت مـالية

ثبات العمليات والقيود احملاسبية واملالية  ما يمت مسكه يف املنشأ ة من دفاتر نصت علهيا الترشيعات وال عراف احملاسبية املعمول هبا ل 

عداد القوامئ املالية .هبدف ا 

Registres comptables accouting records جسالت حماسبية

مجموعة ادلفاتر القانونية اليت متسكها اجلهة بصفة نظامية واليت تقيد هبا العمليات احملاسبية بصفة منتظمة وتعكس الوضعية احملاسبية 

.واملالية لهذه اجلهة

Confidentialité Confidential الرسيــة

احملافظة عيل رسية املعلومات الىت حيصل علهيا من خالل أ دائه لعمهل املهىن ، وعدم اس تخدام  أ و الكشف عن أ ى من هذه 

وجيب عدم . املعلومات دون ترخيص رصحي وحمدد أ و عندما يكون هناك حق قانوىن أ و همىن أ و واجب يعطيه احلق بلكشف عهنا

اس تخدام املعلومات الرسية الىت مت احلصول علهيا نتيجة لعالقات همنية أ و عالقات معل لتحقيق مزااي خشصية للمحاسب املهىن أ و 

.للغري
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Prix de clôture Closing price قفال سعر ال 

.هو سعر الرصف احملدد ىف اترخي املزيانية 

Taux  de change Exchange rate سعر الرصف

.هو معدل التبادل بني معلتني خمتلفتني

Taux de change  instantané Immediate exchange price سعر الرصف الفورى

.هو سعر الرصف للتسلمي الفورى

Autorité authority سلطة

داري ما هبدف متكني هؤلء من تنفيذ  الصالحيات والواجبات اليت متنحها هجة خمتصة ل شخاص أ و خشصيات معنوية مضن تنظمي ا 

.املهام املنوطة هبم وضامن حسن سري العمل

Compétences légales d’une institution 

de contrôle financier 

Legal authority for finance censorship سلطة قانونية للقيام بلرقابة املالية

.السلطة املقررة يف ادلس تور أ و القانون لهيئة الرقابة املالية مبراقبة أ عامل ونشاطات أ ية وزارة أ و هيئة أ و هجة عامة أ و خاصة

Comportement professionnel Ethical behavior السلوك املهىن

.يتعني عىل احملاسب املهىن الالزتام بللواحئ و القوانني السائدة و الابتعاد عن لك ما خيل بملهنة

Année budgétaire Fiscal year س نة مالية

.فرتة زمنية حمدودة بثين عرش شهرا تبدأ  وتنهتيي حسب أ نظمة لك دوةل تظهر نتاجئ تنفيذ املوازنة واحلسابت اخلتامية لها

Titres ou obligations Bonds س ندات

أ وراق مالية متثل قرضا تتعهد مبوجهبا اجلهة املقرتضة بسداد قميهتا يف توارخي معينة مقابل فائدة حمددة أ و  أ وراق مالية متثل الزتام 

.طويل ال جل تتعهد فيه اجلهة املصدرة لها بدفع قميهتا الامسية يف اترخي اس تحقاقها بل ضافة ا ىل فائدة س نوية تسدد يف مواعيد حمددة

Marché actif Active market السوق النشطة

:ىه السوق اليت تتوافر فهيا اكفة الرشوط الآتية



جتانس البنود اليت يمت التعامل فهيا يف السوق (أ    )  .

سهوةل وجود مشرتين وبئعني من ذوى ال رادة احلرة يف أ ى وقت (ب) .

أ ن تكون ال سعار متاحة للجمهور (ج) .

Marché monétaire Explicit market السوق النقدي

.سوق تتضمن السوق املالية يمت فيه تبادل العمالت النقدية وبدائلها

Méthodes comptables Accounting polices الس ياسات احملاسبية

عداد و عرض القوامئ املالية  .ىه املبادئ و ال سس و القواعد  واملامرسات الىت تقوم املنشأ ة بتطبيقها عند ا 

Politique monétaire Monetary policy س ياسة نقدية

.الس ياسة اليت يتبعها البنك املركزي يف التأ ثري عىل الس يوةل النقدية املتاحة للتداول بل سواق مكعدل الفائدة ومعدل اخلصم

Pouvoir de décision Control الس يطرة

.ىه مدى القدرة عىل التحمك ىف الس ياسات املالية و التشغيلية لنشاط اقتصادى وذكل للحصول عىل منفعة من أ نشطهتا 
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Pouvoir de décision partagé Common control الس يطرة املشرتكة

ىه مشاركة مبوجب اتفاق تعاقدي ىف الس يطرة عىل النشاط الاقتصادى و توجد الس يطرة املشرتكة فقط عندما تتطلب قرارات 

(ال طراف اذلين يشاركون ىف الس يطرة  )التشغيل و القرارات املالية الاسرتاتيجية املرتبطة بلنشاط موافقة بل جامع من الرشاكء 

.أ و ىه التفاق التعاقدى للمشاركة ىف الس يطرة عىل وحدة اقتصادية

Liquidité Liquidity الس يوةل

.ىه توفري النقدية ىف املس تقبل القريب بعد أ خذ الالزتامات املالية ىف الاعتبار

 Prime de réémission Re issue sign عادة ال صدار مسة ا 

ضافية من اخليارات ال ضافية لالكتتاب يف ال سهم عندما ميارس حامل اخليار خيارات اكتتاب  السمة اليت تنص عىل تقدمي منحة ا 

.ممنوحة يف وقت سابق مس تخدمًا أ سهم املنشأ ة بدًل من ال موال النقدية، لستيفاء سعر املامرسة

Intranet Computer net work ش بكة احلاسوب

.مجموعة أ هجزة احلاسوب املتصةل ببعضها البعض سواء اكن التصال حمليا أ و دوليا ميكن من تبادل البياانت واملعلومات

Achat ou vente ordinnaire Purchasing &selling with normal 
method

رشاء أ و بيع بلطريقة املعتادة

طار زمىن يمت حتديده من خالل أ سواق املال املعنية  هو رشاء أ و بيع أ صل ماىل طبقًا لعقد تتطلب رشوطه تسلمي ال صل خالل ا 

.بصورة رمسية أ و عرفية 

Filiale Subside الرشكة التابعة

.و يشمل ذكل رشاكت ال فراد (تعرف بلرشكة القابضة  )ىه الرشكة الىت تس يطر علهيا رشكة أ خرى 

Société soeur Cognate company الرشكة الشقيقة

ىه رشكة يكون للمستمثر فهيا نفوذ مؤثر و لكهنا ليست رشكة اتبعة كام أ هنا ليست حصة ىف مرشوع مشرتك للمستمثر و تتضمن 

.أ يضًا رشاكت ال فراد
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Holding Holding company الرشكة القابضة

.يه املنشأ ة اليت يكون دلهيا رشكة اتبعة أ و أ كرث 

Conditions d’exigibilité Deserving conditions رشوط الاس تحقاق

أ و أ دوات حقوق - وغريها من ال صول - الرشوط اليت جيب استيفاؤها حىت يصبح الطرف الآخر مس تحقًا لس تالم ال موال النقدية 

وتضم رشوط الاس تحقاق رشوط اخلدمة اليت تقتيض أ ن يقوم . امللكية يف املنشأ ة، مبوجب عقد قامئ عىل مدفوعات مبينة عىل أ سهم

متام مدة خدمة معينة، كام تضم رشوط ال داء اليت تتطلب استيفاء أ هداف أ داء حمددة  عىل سبيل املثال زايدة )الطرف الآخر ب 

.(حمددة يف أ ربح املنشأ ة عرب مدة زمنية معينة

Partenaire de la mission Commission partner الرشيك يف املهمة

آخر يف الهيئة الرقابية املس ئول عن املهمة الرقابية وعن تنفيذها وعن التقرير الصادر نيابة عن اجلهاز  هو الرشيك أ و أ ى خشص أ

الرقاىب ويمتتع الرشيك عند الاقتضاء بلسلطة املناس بة الىت متنحه أ هيا هيئة همنية أ و قانونية أ و تنظميية وىف العديد من الاختصاصات 

ويكون مس ئوًل مطلقًا عن العمليات الرقابية الىت تمت يف  (الرشيك يف املهمة  )يوجد مدقق عام معني وحيد يتطلع بدور يعادل دور 

آخر م ذا قام املدقق العام بتعني موظف أ و خشص أ هل تأ هياًل مناس بًا للقيام بعملية رقابية نيابة عنه فا ن املدقق {القطاع العام لكن ا 

املعني هو اذلى يفى بلزتامات الرشيك يف املهمة وبلنس بة لل هجزة العليا للرقابة الىت تعمل يف بيئة ديوان حماس بة ينبغى تفسري 

املصطلحات مضن س ياق البيئة اخلاصة بجلهاز ال عىل للرقابة واملتعلقة بلقيادة ال سرتاتيجية للهيئة ال دارية ومضن تعاريف مس ئوليات 

.ال عضاء الرئيس يني يف الفريق الرقاىب

Forme de la participation avec option Elective mutuality conformation شلك املشاركة الاختيارية

ضافية كعنرص ممتم للمزااي املضمونة       و الىت  :حق تعاقدى ىف احلصول عىل مزااي ا 

حيمتل أ ن تشلك جزءًا كبريًا من ا جامىل املزااي التعاقدية (أ   )    .

.حيدد قميهتا و توقيت رصفها مبوجب العقد بناًء عىل تقدير املصدر  (ب)و 

:تبىن من الناحية التعاقدية عىل (ج) و 

.أ داء مجموعة بعيهنا من العقود أ و نوع حمدد من العقود (1)    

.أ و غري احملققة عىل مجموعة معينة من اًلصول الىت حيتفظ هبا املصدر/ عوائد الاستامثر احملققة و  (2) أ و 

صدار العقد  (3)أ و  .ال ربح أ و اخلسائر اخلاصة بلرشكة أ و الصندوق أ و أ ية منِشأ ة أ خرى تقوم ب 
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Suspicion Occupational suspicion الشك املهين

ىل تقيمي  دراك ل ماكنية وجود الظروف اليت قد تتسبب يف حتريف املعلومات اخلاصة بملوضوع حتريفا هاما و مؤثرا مبا يؤدى ا  هو ا 

نقدي بعقل يقظ متسائل عن حصة ال دةل اليت مت احلصول علهيا ، ويكون يقظًا لل دةل اليت يكون هبا تناقض أ و تثري التساؤل بشأ ن 

ماكنية اعامتد الطرف املس ئول عىل الواثئق أ و ال قرارات .ا 

ويتطلب الشك املهين تساؤًل مس مترًا عام .   وهو أ يضا منط ىف الترصف يتضمن عقلية متسائةل كام يتضمن تقيمي حذر ل دةل املراجعة

ذا اكنت املعلومات وأ دةل املراجعة اليت مت احلصول علهيا ترحج وجود حتريف هام ومؤثر انجت عن الغش  .ا 

Certificat de dépôt Deposition certificate يداع شهـادة ا 

يداع مبلغ معني يف أ حد البنوك لفرتة زمنية حمددة وبسعر فائدة معني ويمت تداولها بل سواق املالية بيعا  عبارة عن قس مية يمت مبوجهبا ا 

.ورشاء

Publicité reputation الشهرة

.ىه املنافع الاقتصادية املس تقبلية الناش ئة عن ال صول الىت ل ميكن حتديدها و الاعرتاف هبا بشلك منفرد لك عىل حدة

Associé ou actionnaire Allocation holder صاحب احلصة

.هو طرف ىف املرشوع املشرتك ودليه س يطرة مشرتكة عىل املرشوع املشرتك 

Investissement net dans une entité 

étrangère

Net investment of foreign project صاىف الاستامثر ىف كيان أ جنىب

.هو قمية نصيب املنشأ ة الىت تعرض قوامئها املالية ىف صاىف أ صول الكيان ال جنىب

Actif net disponible de retraite Net assets witch available for 
contraction advantages

صاىف ال صول املتاحة ملزااي التقاعد

ىل الفرق بني أ صول والزتامات نظام املزااي هذا .يه القمية احلالية الاكتوارية للمزااي املتعهد هبا بل ضافة ا 

Prix de vente net des produits semi 

finis

Net selling value for un completed 
production

نتاج غري التام صاىف القمية البيعية لال 

متام معلية البيع متام وكذكل أ ى تلكفة أ خرى يس تلزهما ا  .هو السعر التقديرى للبيع من خالل النشاط العادى انقصًا التلكفة التقديرية لال 
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Qualité des auditeurs Definitive characters for financial 
censorship employees

صفات ممزية ملوظفي الرقابة املالية

مجموعة املعايري واملبادئ اليت جيب أ ن يتصف هبا املوظف، اكل مانة والرشف والصدق والعدل واحلياد والاس تقالل واملوضوعية 

.والرسية والكفاءة املهنية

Compétences ou attributions authorities الصالحيات

ا جراءات أ و قرارات الربملان، أ و غريها من ال دوات النظامية أ و التوجهيات أ و ال رشادات القانونية الصادرة عن هيئات اتبعة للقطاع 

.العام تمتتع بسلطات ينّص علهيا القانون وينتظر من الهيئة اخلاضعة للرقابة أ ن تلزتم هبا

Fonds d’investissement Investment funds صناديق الاستامثر

ىه منشأ ة ل ميتلكها مستمثرون عىل سبيل املثال ، رشكة تأ مني مشرتكة أ و صندوق استامثر يقدم تاكليف أ قل أ و مزااي اقتصادية 

.أ خرى مبارشة و بلتناسب محلةل واثئق التأ مني أ و املشاركني فهيا 

Contrôle interne Interior controls ضبـط داخيل

يه مجموعة من ال ساليب وال جراءات املتسقة اليت تطبقها اجلهة يف سبيل حتقيق ادلقة والصحة يف سري معلياهتا ومعلوماهتا واحملافظة 

آن واحد .عىل موجوداهتا حبيث ل ميارس موظف ما مراقبة معلية ما يتوىل تنفيذها يف أ

Impôt sur le bénéfice Permanent tax الرضيبة اجلارية

.للفرتة (اخلسارة الرضيبية)املرتبطة بصاىف الرحب الرضيىب   (الاسرتداد)ىه قمية الرضائب املس تحقة السداد 

Capacité normale de production Production normal energy نتاج الطاقة العادية لال 

نتاج املتوقع حتقيقه ىف املتوسط عىل مدار فرتات أ و موامس عديدة ىف ظل الظروف العادية مع ال خذ ىف الاعتبار مقدار الطاقة  ىه ال 

.املفقودة الناجتة عن الصيانة اخملطط لها مس بقًا

Nature de l’organisation Establishment nature طبيعة املنشأ ة

والطريقة اليت يمت هبا هيلكة املنشأ ة ، تمتثل ىف معليات املنشأ ة وملكيهتا وحومكهتا وأ نواع الاستامثرات اليت تقوم هبا واخلطط املزمع معلها

ويُمَكن فهم طبيعة املنشأ ة مراقب احلسابت من فهم فئات املعامالت وأ رصدة احلسابت ال فصاحات املتوقعة يف . وكيف يمت متويلها

.القوامئ املالية
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Partie prenante Related side الطرف ذو العالقة

ذا :يعترب الطرف ذو عالقة بملنشأ ة ا 

اكن الطرف بطريقة مبارشة او غري مبارشة من خالل وس يط أ و أ كرث (أ    ) :

ويتضمن هذا الرشكة القابضة، الرشاكت التابعة، الرشاكت)يس يطر، أ و حتت س يطرة، أ و حتت س يطرة مشرتكة للمنشأ ة   (ز )  

.(الشقيقة والزميةل

.هل نصيب ىف املنشأ ة مما يعطيه حق التأ ثري الهام عىل املنشأ ة   (2)أ و 

.هل س يطرة مشرتكة عىل املنشأ ة  (3)أ و 

اكن رشكة شقيقة للمنشأ ة (ب) .

اكن مرشوعًا مشرتاكً واملنشأ ة رشيك ىف هذا املرشوع (ج ) .

اكن عضوًا أ ساس يًا ىف ال دارة العليا سواء للمنشأ ة أ و رشكهتا القابضة (د ) .

(د)و  (أ )اكن عضوًا قريبًا لعائةل خشص مت ذكره ىف (هـ ) .

أ عاله مبا ميلكونه من قوة تصويت (د،هـ)اكن منشأ ة حتت الس يطرة أ و الس يطرة املشرتكة أ و التأ ثري الهام ل شخاص من الفقرتني  (و )  

.هامة بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة

آت أ و أ ى منشأ ة لها عالقة بملنشأ ة  (ز) اكن نظامًا مس تقاًل عن املنشأ ة ملزااي ومعاشات التقاعد لصاحل العاملني ىف املنشأ .

Methode du coût Cost method طريقة التلكفة

ثبات الاستامثر بلتلكفة يرادات الاستامثر فقط يف حدود ما يس تلمه املستمثر .  يه طريقة حماسبية يمت بناًء علهيا ا  و يعرتف املستمثر ب 

من توزيعات ال ربح  احملققة للرشكة املستمثر فهيا بعد اترخي الاقتناء و تعترب التوزيعات املس تلمة بلزايدة عن تكل ال ربح مبثابة 

.اسرتداد لالستامثر و يمت الاعرتاف هبا كتخفيض لتلكفة الاستامثر 

Coût moyen pondéré Probable average method طريقة املتوسط املرحج

يمت حتديد تلكفة لك بند طبقًا لطريقة املتوسط املرحج للتلكفة عىل أ ساس املتوسط املرحج لتلكفة البند ىف بداية فرتة ما وتلكفة 

ما عىل أ ساس دورى أ و لكام مت اس تالم حشنة  الوحدات املشرتاة أ و املنتجة من نفس البند خالل نفس الفرتة ، وحيسب املتوسط ا 

ضافية وذكل حسب ظروف املنشأ ة .ا 
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Methode du taux de réalisation Completion rate method متام طريقة نس بة ال 

يرادات العقد يمت مقابلهتا  ن ا  متام العقد وىف ظل هذه الطريقة فا  يراد و املرصوف بل شارة ا ىل مس توى ا  ىه الاعرتاف بتحقق ال 

يرادات واملرصوفات وال ربح الىت  ظهار ال  متام احلايل ، والىت ينتج عهنا ا  نفاقها ىف سبيل الوصول ا ىل مس توى ال  بلتاكليف الىت مت ا 

حتققت من هذا اجلزء املس تمكل من العمل ،

Methode du taux d’intérêt réel Actual interest rate method طريقة الفائدة الفعلية

و توزيع  (أ و مجموعة من ال صول املالية أ و الالزتامات املالية)ىه طريقة حساب التلكفة املس هتلكة ل صل ماىل أ و الزتام ماىل 

يراد الفوائد عىل مدار معر ال صل أ و الالزتام املاىل  .مرصوف الفوائد أ و ا 

Méthode des droits de propriété    Property rights method طريقة حقوق امللكية

بتلكفة الاقتناء مث يمت تعديل تكل التلكفة بلك تغيري يطرأ  عىل – عند اقتنائه – ىه طريقة حماسبية يمت بناء علهيا الاعرتاف بلستامثر 

.نصيب املستمثر ىف صاىف أ صول الرشكة املستمثر فهيا ، وتظهر قامئة ادلخل نصيب املستمثر ىف نتاجئ أ عامل الرشكة املستمثر فهيا 

العائد عىل أ صول النظام

يرادات ال خرى املتودلة من أ صول النظام بل ضافة ا ىل ال ربح أ و اخلسائر احملققة أ و غري احملققة من  هو الفائدة و أ ربح ال سهم و ال 

.أ صول النظام خمصومًا مهنا أ ية تاكليف ل دارة النظام وخمصومًا مهنا كذكل أ ية رضيبة مس تحقة ادلفع من قبل النظام نفسه 

Pression fiscale Tax charge (returning taxes) (الرضائب املسرتدة)العبء الرضيىب 

.هو القمية ال جاملية الىت تدخل ىف حتديد صاىف رحب أ و خسارة الفرتة واملتعلقة بلرضيبة اجلارية والرضيبة املؤجةل

Cessation de paiement Constancy decrepitating العجـز عن الـوفاء

.عدم قدرة املنشأ ة عىل الوفاء بلزتاماهتا املالية يف توارخي اس تحقاقها

Déficit budgétaire global Deficit جعز مايل عام

نفاق العام عن املوارد العامة لدلوةل .مقدار الزايدة يف ال 

العقارات املشغوةل مبعرفة املاكل

نتاج أ و توريد البضائع واخلدمات أ و لل غراض ال دارية .ىه عقارات حمتفظ هبا من املاكل لالس تخدام ىف ال 



الفرنسية باللغة المصطلح االنجليزية باللغة المصطلح العربية باللغة المصطلح

Marché de travaux Constructions contract عقد ال نشاءات :

برامه خصيصًا ل نشاء أ صل أ و مجموعة من ال صول الىت ترتبط ببعضها أ و تعمتد عىل بعضها البعض من انحية التصممي أ و  هو عقد مت ا 

.التقنية أ و الوظائف أ و الغرض أ و الاس تخدام الهنايئ لها

Marché à prix contrôlé Contract by cost + rate عقد بلتلكفة زائد نس بة

هو عقد ال نشاءات اذلى يقوم مبوجبه املقاول بسرتداد التاكليف املسموح هبا أ و املعرفة بلعقد بل ضافة اىل نس بة مئوية من التاكليف 

.أ و مبلغ أ تعاب حمدد

Contrat de réassurance Re insurance contract عادة التأ مني عقد ا 

عادة التأ مني )عقد تأ مني تصدره ا حدى رشاكت التأ مني  عن اخلسائر  (معيد التأ مني الصادر )لتعويض رشكة تأ مني أ خرى  (رشكة ا 

.(معيد التأ مني الصادر )النامجة عن عقد واحد أ و أ كرث من العقود الىت أ صدرهتا رشكة التأ مني املؤمن علهيا 

Contrat d’assurance Insurance contract عقد التأ مني

آخر        (رشكة التأ مني )عقد يقبل مبوجبه أ حد ال طراف  : بلتفاق عىل تعويض (حامل وثيقة )خطر تأ ميىن كبري من طرف أ  

يؤثر سلبًا عىل حامل الوثيقة (احلدث املؤمن ضده )حامل وثيقة ىف حاةل وقوع حدث مس تقبىل معني غري مؤكد         .

Contrat d’assurance directe Diametrical insurance contract عقد التأ مني املبارش

عادة تأ مني .عقد التأ مني اذلى ل يكون عقد ا 

عقد قامئ عىل مدفوعات مبنية عىل أ سهم

آخر  برامه بني املنشأ ة وطرف أ لدلخول يف معامةل قامئة عىل مدفوعات مبنية عىل أ سهم متنح الطرف  (مبا يف ذكل العامل)اتفاق يمت ا 

الآخر احلق يف تلقي أ موال نقدية أ و أ صول أ خرى من أ صول املنشأ ة نظري مبالغ تقوم عىل أ ساس سعر أ سهم املنشأ ة أ و غريها من 

أ دوات حقوق امللكية يف املنشأ ة، أ و متنح الطرف الآخر احلق يف اس تالم أ دوات حقوق ملكية يف املنشأ ة رشيطة استيفاء رشوط 

ن وجدت .الاس تحقاق، ا 

Contrat à taux fixe Price determined contract العقد حمدد السعر

هو عقد ال نشاءات اذلى يوافق فيه املقاول عىل سعر حمدد للعقد كلك أ و عىل سعر حمدد للك عنرص أ و للك خمرج من خمرجات 

.تنفيذ العملية واذلى قد يتضمن ىف بعض مواده احلق ىف زايدة ال سعار بنس بة معينة
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Contrat à perte Contract holed loss العقد احململ خبسارة

هو العقد اذلي تكون فيه التاكليف اليت ل ميكن جتنهبا للوفاء بلزتامات العقد أ كرب من املنافع الاقتصادية املتوقع احلصول علهيا من 

.هذا العقد

Relation/engagement contractuelle Contractive relation عـالقة تعـاقدية

عـالقة قانونية تربط طرفني أ و أ كرث تنص عىل الزتامات وحقوق لك مهنم

Prime d’émission  des titres  Debentures issue allowance عالوة ا صدار الس ندات

.ا صدار الس ندات بأ كرث من قميهتا الامسية

Durée de vie Productivity lifetime العمر ال نتاىج

ما أ ن يكون ا 

الفرتة الزمنية اليت يتوقع خاللها اس تخدام ال صل من قبل املنشأ ة (أ    )      .

نتاج أ و الوحدات املامثةل املتوقع أ ن حتصل علهيا املنشأ ة من ال صل (ب)أ و  .عدد وحدات ال 

.ىه أ ى معةل أ خرى خبالف معةل التعامل للمنشأ ة: العمةل ال جنبية

.ىه العمةل الىت يمت اس تخداهما داخل  البيئة الاقتصادية ال ساس ية الىت متارس فهيا املنشأ ة أ نشطهتا: معةل التعامل

.ىه العمةل الىت تعرض هبا القوامئ املالية للمنشأ ة: معةل العرض

ما قد مت الترصف فيه أ و تصنيفه مكحتفظ به لغرض البيع و : العمليات غري املس مترة :أ حد عنارص املنشأ ة يكون ا 

ميثل خطًا جتاراًي كبريًا مس تقاًل أ و منطقة جغرافية للعمليات (أ    )      .

.يشلك جزءًا من خطة واحدة منسقة للترصف ىف خط جتارى كبري مس تقل أ و منطقة جغرافية للعمليات  (ب) أ و 

عادة بيعها (ج)أ و   .رشكة اتبعة مت رشاؤها فقط  بغية ا 

خبالف – ىه العملية الىت يعرب فهيا احملاسب املزاول عن نتيجة هتدف ا ىل تعزيز درجة ثقة املس تخدمني املرتقبني : معلية التأ كد 

.ىف انجت تقيمي أ و قياس موضوع  التقرير وذكل بلرجوع ا ىل مقاييس حمددة معينة– الطرف املس ئول عن موضوع املهمة 
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Opérations étrangères Foreign operations العمليات ال جنبية

آخر أ و  ىه منشأ ة اتبعة أ و شقيقة أ و مرشوع مشرتك أ و فرع للمنشأ ة الىت تعرض قوامئها املالية، والىت تقع أ و تبارش أ نشطهتا ىف بدل أ

.بعمةل أ خرى خبالف البدل الىت تقع فهيا أ و العمةل الىت تس تخدهما املنشأ ة الىت تعرض قوامئها املالية

Evaluation des risques de l’entité Risk evaluation operation for the 
establishment

معلية تقيمي اخلطر ىف املنشأ ة

عداد التقارير املالية، تشمل معلية . ىه معلية حتديد خماطر النشاط و كيفية التعامل معها والنتاجئ املرتتبة علهيا  وحتقيقا ل هداف معلية ا 

عداد القوامئ املالية الىت تعرب بعداةل ووضوح ىف مجيع جوانهبا الهامة  وذكل  تقيمي اخلطر ىف املنشأ ة كيفية حتديد ال دارة للخطر املتعلق ب 

عداد التقارير املالية املطبق، وتقدير أ مهيهتا، وتقدير احامتل ظهورها و اختاذ القرارات بشأ ن ال جراءات الالزمة للتعامل  طبقًا ل طار ا 

.معها

Eléments des états financiers Elements of the financial statements عنارص القوامئ املالية

.تصنيف للآاثر املالية للعمليات وال حداث الىت حتدث بملنشأ ة

Diligence The attention العناية

.ىه حتمل مس ئولية العمل وفقًا لرشوط العملية وكذكل العمل بعناية ودقة مع الالزتام بل طار الزمىن احملدد

Elément garanti Secure element العنرص املضمون

.الزتام بسداد املزااي املضمونة يمت النص عليه ىف العقد اذلى حيتوى عىل شلك املشاركة الاختيارية 

Dépréciation Defect or deficiency عيب أ و نقـص

.ما قد يصيب النظم املعمول هبا يف املنشأ ة من قصور أ و اخاللت يف تطبيقها وما قد يصيب أ صول املنشأ ة من أ رضار نتيجة ذكل

Echantillons statistiques Statistical samples العينات ال حصائية

:وتعين أ ى طريقة لختيار العينات وتتوافر لها اخلصائص التالية

اختيار عشوايئ للعينة (أ    )    .

.اس تخدام نظرية الاحامتلت لتقيمي نتاجئ العينة مبا ىف ذكل قياس خطر العينات   (ب)و

.عاليه عينات غري ا حصائية  (ب  )و  (أ   )تعترب العينات اليت ليست لها خصائص 



عينة يمت اختيارها كمنوذج معرب عن اكمل مفردات اجملموعة اليت مت انتقاؤها مهنا بلصورة اليت ميكن معها تعممي نتاجئ حفصها : عينة ممثةل

.(اجملمتع)عىل اكمل الوحدات 

معل متعمد يقوم به فرد أ و عدة أ فراد من بني أ فراد ال دارة أ و أ ولئك املس ئولني عن احلومكة أ و العاملني أ و الغري ،ويتعلق ذكل : الغش

وعىل الرمغ من أ ن الغش مفهوم قانوين واسع النطاق فتحقيقا . بس تخدام اخلداع للحصول عىل مزية غري قانونية و غري مس تحقة

ملقاصد هذا املعيار هيمت املراقب بلغش اذلي يؤدي ا ىل حتريف هام ومؤثر يف القوامئ املالية، علامً بأ نه ليس من اختصاص املراقب 

.ا صدار توصيف قانوين يتعلق حبدوث الغش من عدمه
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Intérêt composé Compound interest rate فائدة مـركبة

ضافهتا عىل الفوائد احملتس بة واملس تحقة أ صال عىل املبالغ املقرتضة .الفائدة اليت يمت احتساهبا وا 

Intérét rendu Certain decreased interest rate الفائدة املؤكد ختفيضها

يراد مس تحق للمنشأ ة ثباهتا يف السجالت املالية بعتبارها ا  .القمية اليت ميكن ا 

Réviseur ou contre rapporteur auditor / against reporter فاحص ما قبل ال صدار

آخر يف املؤسسة ، أ و خشص من خارج املؤسسة مؤهاًل تأ هياًل مناس بًا، أ و فريق مكون من مجموعة من أ ولئك  هو رشيك أ و خشص أ

لهيا  ال فراد اذلين دلهيم اخلربة املالمئة والاكفية والصالحية لتقيمي ال حاكم الهامة اليت قدهما فريق العمل والاس تنتاجات اليت توصلوا ا 

.عند صياغة التقرير بطريقة موضوعية وذكل قبل صدور التقرير

Cycle comptable Accounting period حماسبية (أ و دورة)فرتة 

عداد احلسابت اخلتامية واملركز  املدة الزمنية اليت يغطهيا ملخص بياانت اجلهة اخلاضعة للرقابة ويه س نة بلعادة حبيث يمت يف هنايهتا ا 

.املايل لهذه اجلهة

Cycle Periodicity period الفرتة ادلورية

.ىه الفرتة الىت تصدر فهيا  قوامئ مالية دورية عن فرتة أ قل من س نة مالية اكمةل

Délai d’exigibilité Deserving period فرتة الاس تحقاق

.الفرتة اليت يمت خاللها استيفاء اكفة رشوط الاس تحقاق اخلاصة بعقد قامئ عىل مدفوعات مبنية عىل أ سهم

Audit /verification /Examen Audit تدقيق/ حفص

ويعين التدقيق يف العمليات املالية أ و احلسابت أ و البياانت املالية التحقق من مدى حصهتا ومرشوعيهتا وسالمهتا بصورة دورية عىل 

.(Audit)وهو صورة من صور الرقابة املالية . الغالب
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Examen analytique Analysis auditing حفص حتليلـي

يف فرتة ما مقارنة بفرتة أ خرى، فضال عن حفص لالجتاهات الواحضة يف . اخل...حفص جيريه املراقب للسب والتغريات يف ال رصدة 

البياانت املالية وذكل من أ جل الوصول ا ىل فهم واسع للمعلومات املالية وغريها املتعلقة بلهيئة، حمل الفحص، وحتديد التقلبات غري 

.العادية والبنود حمل التساؤل اليت لبد من ا جراء حفص ا ضايف علهيا

Révision ou contre rapport Before issue examining حفص ما قبل ال صدار

عن ال حاكم اجلوهرية اليت اختذها فريق العمل - قبل صدور تقرير مراقب احلسابت -  يه معلية مصممة لتقدمي تقيمي موضوعي 

لهيا عند صياغة التقرير .والاس تنتاجات اليت توصلوا ا 

Efficacité de la couverture des  risques Risks coverage efficiency فعالية تغطية اخملاطر

لغاء أ و تعويض أ ثر التغري ىف القمية العادةل أ و التدفقات النقدية لبند متت تغطية خماطره من خالل التغري ىف القمية العادةل أ و  ىه درجة ا 

.التدفقات النقدية ل داة تغطية اخملاطر

Efficacité du coût Cost efficiency فعالية التلكفة

.مدى جناعة التلكفة اليت مت حتملها يف سبيل الوصول ا ىل حتقيق ال هداف املرجوة

Ecarts fiscaux provisoires Impermanent taxes differences الفروق الرضيبية املؤقتة

ىه الفروق بني القمية ادلفرتية لل صول أ و الالزتامات ىف املزيانية وال ساس الرضيىب لهذه ال صول أ و الالزتامات ، و تمتثل الفروق 

ما ىف  :املؤقتة ا 

و ىه الفروق املؤقتة الىت سوف يرتتب علهيا أ ربح خاضعة للرضيبة  ىف حتديد الرحب الرضيىب: فروق مؤقتة خاضعة للرضيبة    (أ  )   

ىف الفرتات املس تقبلية عندما يمت اسرتداد أ و تسوية القمية ادلفرتية لل صل أ و الالزتام (اخلسارة الرضيبية)  .

اخلسارة )وىه الفروق املؤقتة الىت سوف يرتتب علهيا خصومات ختفض مقدار الرحب الرضيىب : فروق مؤقتة قابةل للخصم  (ب)أ و 

.ىف الفرتات املس تقبلية عندما يمت اسرتداد أ و تسوية القمية ادلفرتية لل صل أ و الالزتام  (الرضيبية

Ecart de conversion Difference of exchange rate فرق سعر الرصف

.هو الفرق الناشئ عن ترمجة عدد معني من الوحدات من معةل ما ا ىل معةل أ خرى بأ سعار رصف خمتلفة



الفرنسية باللغة المصطلح االنجليزية باللغة المصطلح العربية باللغة المصطلح

Ecart positif de la valeur Value Differences with excess فرق القمية بلزايدة

ن )أ ن يكتتب فهيا أ و يس تلمها، والسعر  (سواًء برشوط أ و بدون رشوط)الفرق بني القمية العادةل لل سهم اليت حيق للطرف الآخر  ا 

 15عىل سبيل املثال خيار الاكتتاب يف سهم بسعر املامرسة . يلزتم الطرف الآخر بسداده نظري تكل ال سهم( سوف)اذلي  (وجد

.5 ، يبلغ فرق القمية بلزايدة 20،عىل سهم قميته العادةل 

Légal ou réglementaire   juridical :قانوين

مقرّر أ و مراقب بقانون

Equipe de l’audit financier Financing censorship team فريق رقابة مالية

.مجموعة من املراقبني املاليني تقوم بأ داء معل رقايب مبوجب خطة معل

Compréhensibilité Understanding acceptability القابلية للفهم

أ ن املعلومات املتاحة يف القوامئ املالية لها صفة قابليهتا للفهم مبعرفة املس تخدمني اذلين دلهيم مس توى معقول من املعرفة بل عامل 

.والنشاطات الاقتصادية واحملاس بة كام أ ن دلهيم الرغبة يف دراسة املعلومات بقدر معقول من العناية

Solvabilité infract ability   / soundness القدرة عىل السداد

.ىه توفر النقدية يف املدى الطويل ملواهجة الالزتامات املالية عندما حتل

Capacité à effectuer l’audit financier Financing censorship ability قدرة القيام بلرقابة املالية

وفر مجيع مس تلزمات الرقابة املالية من اس تقاللية وصالحيات ومؤهالت علمية وخربات معلية وصفات خشصية وسلوكية للقيام بملهمة 

.الرقابية بلك موضوعية وحياد وفاعلية

Remise de dettes Loans which able toe be condescend القروض القابةل للتنازل عهنا

.ىه القروض الىت يتعهد فهيا املقرض بلتنازل عن اسرتدادها حتت ظروف معينة 
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Emprunts et dettes Loans & obligations القروض و املديونيات

:ىه أ صول مالية غري مش تقة ذات اترخي  سداد حمدد أ و قابل للتحديد و غري متداوةل ىف سوق نشط فامي عدا 

ال صول الىت تنوى املنشأ ة بيعها فورًا أ و ىف مدى زمىن قصري ، و الىت مت تبويهبا ىف هذه احلاةل ك صول حمتفظ هبا ل غراض  (أ    )  

املتاجرة ، و الىت مت الاعرتاف هبا أ وليًا بلقمية العادةل من خالل ال ربح أ و اخلسائر .

ال صول الىت بوبهتا املنشأ ة عىل أ هنا متاحة للبيع عند الاعرتاف ال وىل هبا (ب )  .

ال صول الىت لن يس تطيع حاملها بصورة جوهرية اسرتداد قمية استامثره ال صىل فهيا  ل س باب أ خرى خبالف تدهور القدرة (ج )  

. الئامتنية و الىت سيمت تبويهبا ك صول متاحة للبيع

قراضًا أ و مديونيات  مثل الاستامثرات  )ول تبوب كقروض أ و مديونيات تكل الاستامثرات الىت مت اقتناؤها ىف مجموعة أ صول  ليست ا 

 .(ىف ا صدارات صندوق استامثر أ و ما شاهبه

هو عنرص قابل للمتيزي يف املنشأ ة ويشارك يف تقدمي منتجات أ و خدمات داخل بيئة اقتصادية حمددة، وخيضع خملاطر : قطاع جغرايف

وتتضمن العوامل اليت تؤخذ يف الاعتبار عند حتديد . وعوائد ختتلف عن تكل اخلاصة بلعنارص اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أ خرى

:القطاع اجلغرايف ما ييل

تشابه الظروف الس ياس ية والاقتصادية (أ  ) .

العالقة بني العمليات يف املناطق اجلغرافية اخملتلفة (ب ) .

تقارب العمليات (ج) .

اخملاطر اخلاصة املرتبطة بلعمليات يف منطقة حمددة (د) .

قواعد الرقابة عىل النقد (هـ) .

خماطر العمةل ال ساس ية (و) .

Secteur d’activité Active sector قطاع نشاط

هو عنرص قابل للمتيزي يف املنشأ ة ويشارك يف تقدمي منتج أ و خدمة منفردة أ و مجموعة من اخلدمات أ و املنتجات املرتبطة ببعضها :  

وتتضمن العوامل اليت تؤخذ يف. البعض و الىت ختضع خملاطر وعوائد ختتلف عن تكل الىت ختضع لها  قطاعات ال نشطة ال خرى  

ذا اكنت املنتجات واخلدمات ترتبط ببعضها البض ما ييل الاعتبار عند حتديد ما ا  :

طبيعة املنتجات أ و اخلدمات  (أ    ) .

نتاج (ب ) طبيعة معليات ال  .



نوعية أ و فئة مس هتكل املنتجات أ و اخلدمات (ج)  .

ال ساليب املس تخدمة لتوزيع املنتجات أ و تقدمي اخلدمات (د ) .

ن أ مكن طبيعة البيئة التنظميية والرقابية ، عىل سبيل املثال بنوك ، تأ مني ، مرافق عامة (هـ) ا  .

Etat des flux financiers Statement of cash flow قوامئ التدفقات املالية

بختالف مصادرها وأ نواعها بغض النظر عن  (س نة مالية)كشوفات تبني مقبوضات ومدفوعات املنشأ ة النقدية خالل فرتة مالية 

.اس تخداماهتا، وتعترب من القوامئ املالية الرئيس ية اليت يتوجب نرشها من قبل الرشاكت املسامهة العامة
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Etats financiers cycliques Periodicity financing schedules القوامئ املالية ادلورية

ما عىل مجموعة اكمةل من القوامئ املالية، أ و مجموعة خمترصة من القوامئ املالية للفرتة ادلورية .تعىن القوامئ املالية الىت حتتوى ا 

Etats financiers Financial statements قـوامئ مالية

عدادها يف اترخي معني لبيان مركزها املايل ونتيجة نشاطها .القوامئ اليت تقوم املنشأ ة ب 

Etats financiers de porté générale Public purposes financial statements القوامئ املالية ذات ال غراض العامة

.القوامئ املعدة ملقابةل احتياجات املس تخدم اذلى ل يكون يف وضع يسمح هل بطلب تقارير تعد خصيصًا للوفاء مبتطلباته اخلاصة 

Etats financiers consolidés Collector financing schedules القوامئ املالية اجملمعة

.يه تكل القوامئ املالية جملموعة و اليت يمت عرضها و ك هنا ملنِشأ ة اقتصادية واحدة

Etats financiers autonomes Dependant financing schedules القوامئ املالية املس تقةل

ىه تكل القوامئ الىت يمت عرضها بواسطة الرشكة القابضة أ و أ ى مستمثر ىف رشكة شقيقة أ و صاحب حصة ىف مرشوع مشرتك و الىت 

يمت فهيا معاجلة الاستامثرات عىل أ ساس احلصة املبارشة ىف امللكية و ليس عىل أ ساس نتاجئ ال عامل و صاىف أ صول الرشاكت املستمثر 

.فهيا

Règles de bonne conduite rule of conduct آداب املهنـة قـواعد أ

آداب العمل يف همنة معينة .مجموعة مبادئ متعارف علهيا يف شلك نصوص تتضمن سلوك واخالقيات وأ

Normes de l’audit financier Financing audit rules رقابة مالية (معايري)قواعد 

يه قواعد تنظم هجاز الرقابة املالية وأ نواع الرقابة اليت ميارسها وأ ساليهبا واس تقاللها ورشوط املراقب املايل وحقوقه وغري ذكل مما هل 

.(املعايري)صةل برقابته، وقد تس تخدم أ حياان لدللةل عىل مفهوم 
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Valorisation ou mesures measurement القياس

.هو معلية حتديد القمية النقدية للعنارص الىت س يعرتف هبا ىف القوامئ املالية

Mesures de l’efficacité Efficiency measurement قيـاس الفعالية

.مقارنة ال داء الفعيل بل هداف املرسومة للتأ كد من مدى حتقيقها وصول لتحديد الاحنرافات ودراس هتا وحتليلها ومعاجلهتا

Valeur d’amortissement Employing value القمية الاس تخدامية

ىه القمية احلالية للتدفقات النقدية املس تقبلية املتوقع حدوهثا من أ ي أ صل أ و وحدة مودلة للنقد

Valeur de récupération Recapture value القمية الاسرتدادية

. تسجيل ال صول مببلغ النقدية أ و ما ىف حمكها الىت ل ميكن احلصول علهيا ىف الوقت احلارض مقابل بيع ال صل بلطريقة العادية

وتسجيل الالزتامات بقمي السداد أ ى بملبالغ غري اخملصومة النقدية أ و ما ىف حمكها الىت من املتوقع ان تدفع لسداد الالزتامات مضن 

.النشاط العادى للمنشأ ة

Valeur de récuperation de l’actif ou de 

l’unité génératrice de trésorerie

Recapture value for the assets القمية الاسرتدادية لل صل أ و للوحدة املودلة للنقدية

.ىه قميته العادةل انقصًا تاكليف البيع أ و قميته الاس تخدامية  أ هيام أ كرب 

Valeur locative du contrat du leasing Rental value for financing rental 
contract  

القمية ال جيارية لعقد التأ جري المتويىل

.ىه القمية املتفق علهيا ىف العقد ، والىت يلزتم املس تأ جر بأ داهئا ا ىل املؤجر مقابل احلق ىف اس تخدام ال صل املؤجر تأ جريًا متويليًا

Valeur courante Current value قميـة جارية

.دون النظر ا ىل قميته ادلفرتية أ و الرشائية (القمية السوقية)قمية أ صل مادي أ و معنوي يف الوقت احلارض 

Valeur actuelle Present value القمية احلالية

تسجل ال صول بلقمية اخملصومة احلالية لصاىف التدفقات النقدية املس تقبلية الىت من املتوقع أ ن يودلها ال صل مضن النشاط العادى 

وتسجل الالزتامات بلقمية اخملصومة احلالية لصاىف التدفقات النقدية اخلارجة الىت من املتوقع أ ن تطلب لسداد الالزتامات . للمنشأ ة

.مضن النشاط العادى للمنشأ ة
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Valeur comptable Books value القمية ادلفرتية

.وىه املبلغ اذلي يمت الاعرتاف به لل صل بعد خصم أ ى مجمع لال هالك أ و الاس هتالك          أ و خسائر الامضحالل ىف قميته

.أ و ىه القمية الىت يظهر فهيا ال صل ىف املزيانية بعد خصم مجمع الاس هتالك اخلاص به ومجمع اخلسارة الناجتة عن نقص القمية

Juste valeur Fair value القمية العادةل

ىه القمية الىت ميكن مبوجهبا تبادل أ صل أ و تسوية الزتام بني أ طراف لك مهنم دليه الرغبة ىف التبادل وعىل بينة من احلقائق ويتعامالن 

رادة حرة  .ب 

Juste valeur diminuée des charges de 

vente

Equitable value minus selling costs القمية العادةل انقصًا تاكليف البيع

وىه املبلغ اذلي ميكن احلصول عليه من بيع أ صل ما أ و وحدات مودلة لنقدية خمصومًا منه تاكليف البيع ىف معلية بني أ طراف دلهيم 

رادة حرة .الرغبة ىف التبادل و عىل بينة من احلقائق و يتعامالن ب 

Valeur amortissable Value which able to be consumed القمية القابةل لال هالك

.ىه تلكفة ال صل أ و أ ى قمية أ خرى حتل حمل التلكفة ىف القوامئ املالية انقصًا القمية التخريدية

Valeur amortissable القمية القابةل لالس هتالك

.ىه تلكفة ال صل ، أ و أ ى قمية أ خرى بديةل للتلكفة مدرجة ىف القوامئ املالية انقصًا القمية املتبقية هل 

Valeur résiduelle Residual value القمية املتبقية

.ىه صاىف القمية املتوقع احلصول علهيا ىف هناية العمر الافرتاىض لل صل بعد خصم تاكليف التخلص منه

Valeur determinée selon l’appréciation 

de l’entité

Value determined by the 
establishment opinion 

القمية احملددة من وهجة نظر املِنشأ ة

ىه القمية احلالية للتدفقات النقدية الىت تتوقع املنشأ ة أ ن تنشأ  من الاس تخدام املس متر لل صل ومن الترصف فيه ىف هناية العمر 

.الافرتاىض هل أ و الىت تتوقع تكبدها عند تسوية الزتام 

Valeur d’utilité Utility value قمية املنفعة



القمية احلالية للتدفقات النقدية املس تقبلية املقدرة املتوقع أ ن تنشأ  عن الاس مترار ىف اس تخدام ال صل أ و عن الترصف فيه ىف هناية 

.معره الانتاىج 
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Ecritures  de clôture Closing account sheets قفـال قيـود ال 

قفال حسابت النتيجة  .(احلسابت املؤقتة)القيود اليت تمت يف هناية الس نة املالية ويرتتب علهيا ا 

Ecritures de régularisation Settlement account sheets قيود التسوية

عداد  جراء التصحيحات احملاسبية الالزمة قبل ا  القيود احملاسبية اليت جيب ا جراؤها يف هناية الفرتة احملاسبية لتسجيل حدث مل يسجل وا 

.احلسابت اخلتامية بصورهتا الهنائية

Contre-passation d’une écriture Reverse account sheet قيد عكيس

لغاء قيد سابق .قيد حماس يب يمت مبوجبه ا 

Guide de l’audit financier Financing censorship booklet كتيب الرقابة املايل

وثيقة تس تخدم مكرجع معيل لتوضيح أ ساليب وتقنيات وقواعد الرقابة املالية اليت جيب عىل املراقبني احرتاهما، وبذكل هو أ داة رضورية 

.ل جياد أ سلوب متناسق ومتسق ما بني املراقبني اذلين يعملون يف نفس هيئة الرقابة املالية

Compétence administrative Administrative efficiency دارية كفاءة ا 

ىل أ فضل النتاجئ بأ قل قدر من  القدرة اليت يمتتع هبا من يريد معال وتمتثل يف املؤهالت واخلربات لتحقيق ال هداف املطلوبة والوصول ا 

.الوقت والتلكفة

Compétence professionnelle Professional efficiency & incumbency 
care

الكفاءة املهنية والعناية الواجبة

يتعني عىل احملاسب املهىن أ ن يقوم بخلدمات املهنية بلعناية الواجبة والكفاءة وادلقة واملثابرة ، كام يتعني عليه أ ن يلزتم بلس مترار ىف 

اكتساب املعلومات واملهارات املهنية واحملافظة علهيا عىل املس توى املطلوب للتأ كد من أ ن العميل يتلقى خدمات همنية بكفاءة ممتزية 

و يتعني عىل احملاسب الترصف بلعناية الواجبة وفقًا للمعايري . تواكب أ حدث التطورات والترشيعات و أ ساليب املامرسة املهنية 

.املهنية و الفنية املعمول هبا عند تقدمي اخلدمات املهنية 

Commission permanente Standing committees جلان دامئة

.يه جلان غري حمدودة املدة لها أ هداف وهمام حمددة

Commission de l’audit financier Financial audit committee جلنة الرقابة املالية

.مجموعة من اخلرباء احملاس بني واملراقبني املاليني خيتارمه اجلهاز الرقايب ل داء معل معني

Assimilé à la trésorerie Net Explicit policy ماىف حمك النقدية



يه الاستامثرات قصرية ال جل وعالية الس يوةل واليت ميكن حتويلها بسهوةل ا ىل مبالغ نقدية حمددة ، واليت يكون تعرضها خملاطر التغري 

.يف قميهتا ضئياًل
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Régles et normes d’audit Audit documents مؤيدات الرقابة

قواعد ومبادئ تتضمهنا الترشيعات النافذة حبيث تكفل لل هجزة العليا للرقابة املالية اس تقالليهتا ل داء اختصاصاهتا وواجباهتا القانونية 

.عىل الوجه ال مكل

Principes comptables Accounting principles مبادئ احملاس بة

ال عراف احملاسبية والقواعد املقبوةل قبول عاما من قبل املامرسني واملتخصصني يف املهنة واعدهتا منظامت دولية هممتة بشؤون املهنة 

.وتتعلق بلك جوانب العمل احملاس يب

Fiabilité du contrôle Prosecution of censorship elements  متابعة عنارص الرقابة

ذا اكنت هذه العنارص تعمل وفقًا للمخطط وأ نه  ىه معلية لتقيمي جودة أ داء عنارص الرقابة ادلاخلية مبرور الوقت و الوقوف عىل ما ا 

ذا اكنت . يمت تعديلها لتكون مناس بة للتغريات ىف الظروف وميكن أ ن تشمل متابعة عنارص الرقابة أ نشطة مثل حفص ال دارة ملا ا 

التسوايت البنكية يمت جتهزيها دوراًي، وأ ن تقيمي املراجعون ادلاخليون ملدى تنفيذ مس ئويل املبيعات لس ياسات املنشأ ة من انحية 

.رشوط عقود املبيعات ورأ ى ال دارة القانونية من انحية تطبيق س ياسات املامرسات ال خالقية أ و أ نشطة املنشأ ة ال خرى

Population The society اجملمتع

يل نتيجة لك البنود يف فئة من املعامالت أ و ، عيل سبيل املثال. يعين مجموعة البياانت الاكمةل اليت يس متد املراقب مهنا عينة للتوصل ا 

وميكن تقس مي اجملمتع ا يل طبقات أ و جممتعات فرعية ويمت اختبار لك طبقة عيل حدة وتس تعمل لكمة جممتع . رصيد حساب تشلك جممتع

.لتشمل يف معناها مصطلح طبقة

Comité exécutif de l’INTOSAI UNTOSAI Governing Board نتوساى اجمللس التنفيذى لال 

 عضوا وجيمتع عادة س نواًي ىف الفرتة ما بني املؤمترات ولضامن متثيل متوازن للك البدلان ال عضاء فا ن 18يتكون هذا اجمللس من 

قلميية الس بع وأ مه أ نواع ال نظمة الرقابية العامة تكون ممثةل ىف اجمللس .مجموعات العمل ال 



الفرنسية باللغة المصطلح االنجليزية باللغة المصطلح العربية باللغة المصطلح

Marge bénéficiaire Gross profit مجمل الّرحب

نتاج أ و رشاء املواد أ و اخلدمات وأ سعار بيعها الفرق ما بني تاكليف ا 

Groupe Group اجملموعة

آت التابعة لها .ىه الرشكة ال م ولك املنشأ

Lot  de biens en cours de cession Aggregation under riddance اجملموعة اجلارى التخلص مهنا

مجموعة ال صول املزمع الترصف فهيا بطريق البيع أ و غري ذكل ،جممتعة مكجموعة ىف صفقة واحدة ، و الالزتامات املتصةل مبارشة بتكل 

ذا اكنت  ال صول الىت من املزمع نقل ملكيهتا ىف الصفقة ، و قد تتضمن اجملموعة شهرة مت احلصول علهيا من جتميع ال عامل ، وذكل ا 

ذا اكنت معلية داخل الوحدة املودلة للنقد .اجملموعة املعنية عبارة عن وحدة مودلة للنقد  و مت ختصيص الشهرة لها، أ و ا 

Jeu des états financiers The complete aggregation of 
financing schedules 

اجملموعة الاكمةل من القوامئ املالية

ىه عادة املزيانية، قامئة ادلخل، قامئة التدفقات النقدية، الايضاحات والقوامئ ال خرى، واملواد التفسريية الىت متثل جزءًا ممكاًل للقوامئ 

.املالية

Expert comptable Accountant حمـاسب

الشخص اذلي ميهتن احملاس بة ويقوم بختاذ ال جراءات الكفيةل بقيد وتسجيل وتصنيف وتلخيص وتفسري نشاطات الوحدة ال دارية 

.ومعربا عهنا بوحدات نقدية

Auditeur agréé Certified Pubic Accountant حماسب قانوين معمتد

جازة رمسية ملامرسة همنة احملاس بة واملراجعة .خشص مؤهل حاصل عىل ا 

Auditeur agréé juridical accountant حماسب قـانوين

الشخص املؤهل علميا ومعليا يف جمال احملاس بة واملراجعة واملرخص هل مبزاوةل نشاطه من خالل تقدميه خلدماته يف جمال احملاس بة 

.واملراجعة والاستشارات الفنية ذات العالقة

Comptabilité accountancy حمـاس بة

لهيا يف تنظمي ومعاجلة العمليات املالية يف ادلفاتر ووضع  العمل اذلي يتضمن ال صول واملبادئ والقواعد والنظرايت اليت ميكن الاستناد ا 

ىل نتاجئ تكل العمليات ومبا يساعد يف جما اختاذ القرارات املناس بة تباعها للوصول ا  .ال سس اليت ميكن ا 



Comptabilité analytique Costs accounting حماس بة التاكليف

.أ حد فروع احملاس بة اذلي يعىن بتحديد تلكفة املنتجات واخلدمات

Comptable accounting حماسبـي

ثبات العمليات املالية عند حدوهثا، من واقع مستندات مؤيدة  نظام يشمل مجموعة من املبادئ وال سس والقواعد اليت تس تعمل يف ا 

ىل النتاجئ .لها، مث تبويب وتصنيف هذه العمليات هبدف حتليلها والوصول ا 
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Risques d’endettement Credit risks خماطر الئامتن

آخر نتيجة فشهل ىف تنفيذ تعهداته .ىه خطر تسبب أ حد أ طراف أ داة مالية خسارة مالية لظرف أ

Risques de dépréciation des prix Other prices risks خماطر ال سعار ال خرى

داة املالية أ و تذبذب التدفقات النقدية املس تقبلية مهنا بسبب تغريات سعر السوق أ و خبالف تكل  ىه خطر تذبذب القمية العادةل لل 

.الناجتة عن اخلطر ىف سعر الفائدة أ و اخلطر من العمةل

Risques d’assurance Insurance risks خماطر التامني

.الىت تنتقل من حامل الوثيقة ا ىل مصدرها– خبالف اخملاطر املالية – ىه اخملاطر 

Risque commercial Commercial risks اخملاطر التجارية

أ و عدم – مبا فهيا الربامج واسرتاتيجيات الربامج وال هداف ذات الصةل – هذا املفهوم يشري ا ىل خطر عدم الانهتاء من ال نشطة 

جنازها بل ضافة ا ىل ذكل فا ن اخملاطر املتعلقة بقضااي مثل املناخ الس يايس والصاحل العام وحساس ية الربامج، أ و بحامتل عدم الالزتام . ا 

بلترشيعات أ و بلصالحيات احلقيقية، تعترب ذات صةل يف س ياق القطاع العام

Risques d’audit Auditing risk (الرقابة)خماطر التدقيق 

بداء املراجع رأ اي بأ ن القوامئ املالية للمنشأ ة تعرب بصدق وعداةل عن املركز املايل .اخملاطر الناجتة عن احامتل ا 

Risques du taux d’intérêt Interest rate risks خماطر سعر الفائدة

داة املالية أ و تذبذبت التدفقات النقدية املس تقبلية بسبب التغري ىف أ سعار الفائدة ىف السوق .وىه خماطر التذبذب ىف القمي العادةل لل 

Risques du marché Market risks خماطر السوق

داة املالية أ و تذبذب التدفقات النقدية املس تقبلية مهنا بسبب تغريات سعر السوق وتتكون خماطر  ىه خطر تذبذب القمية العادةل لل 

.السوق من ثالث خماطر ىه خماطر العمةل، خماطر سعر الفائدة ، خماطر ال سعار ال خرى
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Risques de liquidité Financing risks (خماطر المتويل  )خماطر الس يوةل 

.وىه خماطر تعرض املنشأ ة لصعوبت ىف مجع الاموال الالزمة للوفاء برتباطاهتا املتعلقة بل دوات املالية

Risques de non détection Other un discovered risks خماطر عدم الاكتشاف ال خرى

يل نتيجة خاطئة ل س باب متنوعة غري مرتبطة حبجم العينة عىل سبيل املثال قد ل . تنشأ  من عوامل تتسبب يف أ ن يتوصل املراقب ا 

يس تطيع املراقب اكتشاف خطأ  ما كنتيجة لعامتده عىل أ دةل مراجعة مقنعة ولكهنا ليست حامسة أ و لس تخدامه ا جراءات مراجعة 

ساءة تفسري أ دةل املراجعة 0غري مالمئة أ و نتيجة ا 

Risques de change Currency risks خماطر العمةل

.ىه خماطر التغري ىف قمية ال داة املالية بسبب التغري ىف أ سعار رصف العمالت ال جنبية

Risques financiers Financial risks اخملاطر املالية

اخلطر الناشئ عن تغري مس تقبىل حممتل عىل واحد او أ كرث من معدل فائدة حمدد أ و سعر أ داة مالية أ و سعر سلعة أ و سعر الرصف 

ال جنىب أ و جدول ومؤرشات ال سعار أ و املعدلت أ و التصنيف الئامتين أ و مؤرش الئامتن أ و غري ذكل من املتغريات رشيطة أ نه ىف 

ذا اكن املتغري غري ماىل أ ل يكون املتغري خاصًا بأ ى من طرىف العقد .حاةل ما ا 

Infraction financière Financial violation خمـالفة مالية

.خمـالفة القواعد وال جراءات والنظم املالية واحملاسبية السارية املفعول

Provision Insurance risks خملصص

.هو الزتام غري حمدد املدة ول املقدار

Auditeur Général allowance املدقق العام

.هو رئيس هجاز رقايب مؤسس وفقا لمنوذج املدقق العام

Auditeur du secteur public Auditor General مدقق القطاع العام

طار قانون أ و اتفاقية خشص أ و أ شخاص يترصف بعتباره ممثاًل لهيئة رقابة وطنية أ و حملمكة حسابت . خشص أ و أ شخاص معني يف ا 

.مكونة من قضاة
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Débiteurs Public sector auditor مـدينون

.أ شخاص عىل عاتقهم ديون جتاه املؤسسة

Porté de l’audit debtors التدقيق (نطاق)مدى 

.اجملال الزمين أ و النوعي أ و املوضوعي لعملية الرقابة

Note de planification de l’audit Scope of Audit مذكرة ختطيط الرقابة املالية

عداد توثيق – . حتديد ال طار الاكمل للرقابة املالية ونطاقها– . عرض ال هداف العامة للرقابة املالية: - يه وثيقة هتدف ا ىل ما ييل ا 

.اليت مت انتقاؤها من أ جل القيام بلرقابة املالية (من العمليات)خاص بلختيارات ال ساس ية 

Note d’application Planning reminder for financial 
censorship

مذكرة تطبيقية

نتوساى للرقابة املالية وتفرس كيفية تطبيق املعيار ادلوىل للتدقيق يف معلية الرقابة الىت تمت يف  توجد هذه املذكرة مضن توجهيات ال 

رشادات ذات صةل بعملية الرقابة عىل هيئات القطاع العام بل ضافة ا ىل ال رشادات  القطاع العام، كام تتضمن املذكرة التطبيقية أ يضًا ا 

.املتوفرة يف املعيار ادلوىل للتدقيق

Etapes de l’audit financier extérieur Practical reminder مراحل الرقابة املالية اخلارجية

:تتأ لف الرقابة املالية اخلارجية من املراحل املتعاقبة التالية

.ادلراسة الشامةل -

.املسح املبديئ -

.ختطيط الرقابة املالية -

.دراسة النظم -

.أ داء الرقابة املالية -

.مالحظات الرقابة املالية ونتاجئها وتوصياهتا وتقاريرها -

.تبليغ املالحظات املبدئية والرد علهيا -

.املتـابعة -
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Auditeur expert Stages of exterior financing censorship املراجع اخلبري

:يعىن املراجع اذلى دليه تفهم معقول فامي يتعلق بـام يىل 

.أ ساليب معلية املراجعة •

. معايري املراجعة املرصية و املتطلبات القانونية و التنظميية املطبقة •

.بيئة العمل الىت تعمل فهيا املنشأ ة •

عداد التقارير املالية املتعلقة مبجال معل املنشأ ة • . موضوعات املراجعة و ا 

Examen par échantillonnage Reference by sample املراجعة بلعينة

تتعلق بتطبيق ا جراءات املراجعة عيل نس بة تقل عن مائة يف املائة من البنود املتضمنة يف أ رصدة احلسابت أ و فئات  (العينات)  

املعامالت،  مما يساعد املراقب عيل احلصول عيل وتقيمي أ دةل املراجعة املتعلقة بأ حد خصائص البنود اخملتارة وذكل ليك متكنه أ و  

يل نتيجة بشأ ن اجملمتع اذلي مت اختيار العينة منه  حصائية أ و غري. تساعده ىف التوصل ا  ما طرقا ا  وميكن أ ن تس تخدم املراجعة بلعينة ا   

.ا حصائية

Audit interne Internal control املراجعة ادلاخلية

.و تتضمن وظائف املراجعة ادلاخلية، مضن أ مور أ خرى ، متابعة الرقابة ادلاخلية. نشاط تقيمي يمت ا جراؤه داخل منشأ ة كخدمة لها

Vérification sur pièces et vérification 

des registres comptables  

Sheets reference and records check املراجعة املستندية وحفص السجالت

.حفص السجالت واملستندات سواء اكنت داخلية أ و خارجية ، يف صورة ورقية أ و الكرتونية أ و أ ى وسائل أ خرى

Vérification globale ou intégrale du 

système informatique  

Reference comprehensive data 
composing

املراجعة الشامةل لبياانت نظم احلاسوب

مراقبة .رقابة متارس عىل برامج وبياانت احلاسوب بقصد التأ كد من سالمة ومالءمة البياانت املدخةل ومعاجلهتا ومدى دقة خمرجاهتا

نظام هيدف ا ىل درجة تأ كد مناس بة بأ ن مؤسسة املراجعة والعاملني هبا ميتثلون للمعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظميية :  اجلودة

.وأ ن التقارير الصادرة عن املؤسسة أ و الرشاكء املس ئولني مالمئة للظروف
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Auditeur financier Financial Controller مراقب مايل

.هو املوظف املؤهل علميا ومعليا للقيام بلرقابة املالية

Auditeur financier-adjoint inspector financing assistant مراقب مايل مساعد

الشخص اذلي يقوم مبساعدة املراقب املايل يف مجيع ال عامل املناطة بعهدته ويعمل حتت ا رشافه

Auditeur général Auditor General املراقب العام

ل أ ن وظيفة املراقب تمكن يف املراقبة وليس يف الرقابة املالية ويمت أ داؤها قبل رقابة  ميكن امجلع بني دور املدقق العام ودور املراقب، ا 

.النفقات امللزتم هبا

Contrôle de l’organisation 

administrative 

administration control مـراقبة ال دارة

جراءات واس تخدام املوارد  حفص لفعالية وكفاءة الوحدة اخلاضعة للرقابة من حيث البنية التنظميية والس ياسات واملامرسات ونظم وا 

.راجع أ يضا رقابة ال داء (ويه مرادفة ملراقبة العمليات)البرشية واملالية واملادية فهيا 

Contrôle interne Interior auditing املراقبة ادلاخلية

النظام الشامل لعمليات املراقبة املالية أ و غريها مبا فهيا البنية التنظميية واملناجه وال جراءات والرقابة ادلاخلية الىت تضعها ال دارة مضن 

وضامن التقيد بس ياسات .أ هداف الرشكة للمساعدة عىل تنفيذ معل الهيئة اخلاضعة للرقابة بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفعالية عادية

دارية موثوق هبا وىف الوقت املناسب .ال دارة وحامية ال صول واملوارد وضامن دقة السجالت احملاسبية واكامتلها وانتاج معلومات مالية وا 

Prime de départ Advantages termination service هناء اخلدمة مزااي ا 

ما  :ىه مزااي العاملني املس تحقة نتيجة ا 

هناء خدمة عامل قبل اترخي التقاعد العادى (أ    )      لقرار املنشأ ة ب   .

.لقرار العامل بقبول ترك العمل الاختيارى مقابل هذه املزااي (ب) أ و 

Prime après cessation du contrat  Premium after termination of the 
contract

املزااي بعد انهتاء اخلدمة

هناء اخلدمة  )ىه مزااي العاملني  كامل فرتة  اخلدمة  (عدا مزااي ا  .املس تحقة بعد ا 
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Avantages du personnel Other Advantages laborer long term مزااي العاملني

.ىه اكفة أ شاكل املقابل اذلى تعطيه املنشأ ة مقابل اخلدمة الىت يقدهما العاملون

Avantages du personnel à long-terme Benefits of long-term employee مزااي العاملني ال خرى طويةل ال جل

هناء اخلدمة )ىه مزااي العاملني   شهرًا بعد هناية 12الىت ل تصبح مس تحقة باكملها خالل  (عدا مزااي ما بعد انهتاء اخلدمة و مزااي ا 

.الفرتة الىت يقدم فهيا العاملون خدماهتم

Avantages du personnel à court terme Advantages laborer short term مزااي العاملني قصرية ال جل

هناء اخلدمة  )ىه مزااي العاملني   شهرًا بعد هناية الفرتة الىت يقوم خاللها العاملون 12الىت تصبح مس تحقة باكملها خالل  (عدا مزااي ا 

.بتقدمي اخلدمة 

Avantages acquis du personnel Advantages laborer acquired مزااي العاملني املكتس بة

.ىه مزااي العاملني غري املرشوطة بأ ى معلية توظيف ىف املس تقبل

Avantages garantis Advantages assured املزااي املضمونة

املدفوعات او املزااي ال خرى الىت يكون حلامل الوثيقة أ و املستمثر بعينه حق غري مرشوط فهيا، مع عدم اخلضوع ل ى حتفظ تعاقدى 

.ملصدر العقد

Réédition du compte Accountability مساءةل

ليه وفقا للقواعد والرشوط املقررة موال املعهودة ا  دارته لل  .الزتام مفروض عىل الشخص اخلاضع للرقابة بأ ن يثبت كيفية ا 

Obligation de rendre compte Accountability املساءةل

يه مبدأ  أ ن ال شخاص وال هجزة واجملمتعات احمللية مس ئولون عن اس تعامهلم للموارد العامة وميكن مطالبهتم بتقدمي تفسري للغري حول 

.اس تعامل املوارد العامة

Réédition des comptes publics Public accountability مسـاءةل عـامة



دارهتا  ىل أ ية سلطة عليا عن ا  ويه الزتام اجلهة أ و السلطة التنفيذية بتقدمي التقارير والبياانت الالزمة ا ىل السلطة الترشيعية أ و ا 

موال العامة بلصورة اليت تكون فهيا تكل اجلهة أ و السلطة التنفيذية عرضة للمساءةل أ مام السلطة الترشيعية أ و السلطة العليا .لل 

Contrôle administratif Administrative accountability دارية مساءةل ا 

دارية خموةل مبساءةل ال شخاص أ و اجلهات اليت ترتكب اخملالفات ال دارية .احملاس بة واملساءةل ال دارية تعين أ ن هناك هجة ا 

Responsabilités et obligations de 

l’auditeur financier 

Responsibilities of  financial controller مسؤوليات املراقب املايل

وتكون هذه املسؤولية أ مام . املهام والواجبات اليت جيب أ ن يقوم هبا املراقب املايل واملسؤولية املرتتبة عليه نتيجة تقصريه أ و ا خالهل هبا

.اجلهة اخملتصة

Dons ou subventions publics Government Assistance املساعدات احلكومية

آت طبقًا ملعايري معينة .يه لك ا جراء حكويم هيدف ا ىل منح مزااي اقتصادية معينة ا ىل منشأ ة أ و مجموعة من املنشأ

Investisseur associé Investor in project community املستمثر ىف املرشوع املشرتك

.هو طرف ىف املرشوع املشرتك ولكن ل يشارك ىف الس يطرة عىل املرشوع املشرتك 

Niveau de tolérance des erreurs Tolerable errors مس توي ال خطاء املسموح هبا

.وهو احلد ال قىص من ال خطاء يف اجملمتع و الىت يكون املراقب عىل اس تعداد لقبوهل



الفرنسية باللغة المصطلح االنجليزية باللغة المصطلح العربية باللغة المصطلح

Niveau de la performance réelle  Performance level مس توى ال داء

.مس توى ال داء الفعيل أ اكن مطابقا للمس هتدف أ و دونه

État des lieux Audit survey مسـح رقـايب

.معلية مجع املعلومات املتعلقة بللواحئ والنظم املالية للجهة اخلاضعة للرقابة من حيث طبيعهتا وأ هدافها للخروج بنطباعات عهنا

Instruments financiers dérivés Financial derivatives املش تقات املالية

:ىه أ دوات مالية أ و أ ى عقود أ خرى  تتضمن لك اخلصائص الثالث التالية 

تتغري قميهتا وفقًا للتغري ىف سعر فائدة معني أ و سعر أ داة مالية معينة أ و سعر سلعة أ ولية أ و سعر رصف معةل أ و مؤرش (أ    )       

أ سعار أ و معدلت تصنيف ائامتىن أ و مؤرش ائامتىن أ و أ ى متغريات أ خرى  برشط أ نه ىف حاةل املتغري غري املاىل ، جيب أ ل يكون هذا  

(يطلق عليه ىف بعض ال حيان مضمون العقد)املتغري خاصًا بأ حد أ طراف العقد   .

ل تتطلب صاىف استامثر أ وىل أ و تتطلب صاىف استامثر أ وىل أ قل من املطلوب ل نواع أ خرى من العقود الىت يتوقع أ ن تتأ ثر  (ب)و 

.تأ ثرًا مماثاًل بلتغريات  ىف عوامل السوق 

.يمت تسويهتا ىف اترخي مس تقبىل   (ج)و 

Législateur / Parlement legislator املرشع

.هو عضو هيئة ترشيعية

Société Joint project املرشوع املشرتك

.هو اتفاق تعاقدى يقوم مبوجبه طرفان او أ كرث مبامرسة نشاط اقتصادى خاضع لرقابة مشرتكة 
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Circularisation    endorsements املصادقات

قرار مبعلومات أ و عن وضع موجود مبارشة من الغري فعىل سبيل املثال ميكن . يه نوع حمدد من الاس تفسار ويه معلية احلصول عىل ا 

ودامئا ما تس تخدم املصادقات فامي . أ ن يسعى املراقب للحصول عىل مصادقات مبارشة عن املديونيات عن طريق التصال مع املدينني

خيص أ رصدة احلسابت ومكوانهتا ولكهنا جيب أ ل تكون مقصورة عىل هذه البنود فقط ، فميكن أ ن يطلب املراقب مصادقة عن 

ذا مت ا جراء تعديالت يف  رشوط التفاقات أ و املعامالت اليت قامت هبا املنشأ ة مع الغري و يكون طلب املصادقة مصمم للسؤال عام ا 

ن وجدت وتس تخدم املصادقات أ يضا للحصول عىل أ دةل مراجعة تتعلق بعدم وجود . التفاق والتفاصيل املتعلقة هبذه التعديالت ا 

يراد" التفاقات اجلانبية"بعض الظروف مثل عدم وجود  .اليت من شأ هنا أ ن تؤثر عىل الاعرتاف بل 

Approbation  Letter of credit association  (اعامتد)مصادقة

ثبات  لهيا وقبول تنفيذ معلية  (اخل...مستندات، بياانت مالية، تقارير،)الترصحي بملوافقة عىل أ دةل ا  وعىل حصة النتاجئ اليت مت التوصل ا 

.معينة

Circularisation externe    Exterior endorsement املصادقة اخلارجية

قرار للمعلومات أ و حلاةل قامئة ويأ ىت من الغري ردًا عىل طلب للمعلومات  يه معلية احلصول عىل أ دةل مراجعة وتقيميها من خالل ا 

.خبصوص بند حمدد يؤثر عىل التأ كيدات يف القوامئ املالية أ و ال فصاحات ذات الصةل

Approbation des comptes Accounts endorsement املصادقة عىل احلسابت

.يقصد به املصادقة عىل القوامئ املالية ويمتثل ذكل يف رأ ي املراقب حول مدى عدالهتا واذلي يضمنه يف تقريره يف هناية معلية الرقابة

Circularisation  externe positive   Positive exterior endorsement  املصادقة اخلارجية الاجيابية

ما بل شارة ا ىل موافقة مرسل الرد عىل  ىه مصادقات خارجية يطلب فهيا من مرسل الرد أ ن يرد عىل املراقب يف مجيع احلالت ا 

املعلومات املعطاة أ و بسؤال مرسل الرد بكتابة املعلومات الناقصة؟ ويتوقع عادة أ ن يوفر الرد عىل املصادقة الاجيابية أ دةل مراجعة 

.ميكن الاعامتد علهيا
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Circularisation  à blanc  White (blind) endorsement :(العمياء)املصادقة البيضاء 

بشأ ن طلب املصادقة ، بل تطلب من مرسل  (أ و أ ى معلومات أ خرى)ىه نوع من املصادقات اخلارجية الاجيابية اليت ل تذكر املبلغ 

وهذا النوع من الطلب ميكن أ ن يسفر عن معدلت اس تجابة اقل ل نه مطلوب من . الرد كتابة املبلغ أ و كتابة أ ى معلومات أ خرى 

.مرسيل الرد بذل هجد ا ضايف 

Circularisation  négative Negative endorsement املصادقة السلبية

ىه نوع من املصادقات اخلارجية الىت يطلب فهيا من مرسل الرد ، أ ن يرد فقط يف حاةل عدم املوافقة عىل املعلومات املوجودة يف 

:اخملزون هو أ صل.الطلب

حمتفظ به بغرض البيع مضن النشاط العادى للمنشأ ة (أ    )    .

نتاج ليصبح قاباًل للبيع (ب)أ و  .ىف مرحةل ال 

نتاج او ىف تقدمي اخلدمات (ج)أ و  .ىف شلك مواد خام أ و همامت تس تخدم ىف مراحل ال 

Sincérité credibility مصداقية

.حصة وسالمة البياانت اليت تقدهما اجلهة واليت ميكن الاعامتد علهيا دون حتفظ

Sincérité The  credibility املصداقية

.اخللو من ال خطاء الهامة والتحزي والتعبري بصدق عن العمليات املالية وال حداث ال خرى الىت يفهم أ هنا تصورها

Dépenses Expenditures املرصوفات

ىه النقصان ىف املنافع الاقتصادية خالل الفرتة احملاسبية عىل شلك تدفقات خارجة أ و نقص ىف ال صول أ و تكبد الزتامات مما ينشأ  

.عنه نقص ىف حقوق امللكية عدا تكل املتعلقة مبساهامت أ حصاب املنشأ ة

Contre réduction du résultat par 

action

Anti decrease of fund share in the 
profits 

مضاد اخلفض ىف نصيب السهم من ال ربح

هو الزايدة يف نصيب السهم يف ال ربح أ و النقص يف نصيب السهم من اخلسارة والناش ئة عن افرتاض أ ن ال دوات القابةل للتحويل 

.قد مت اس تخداهما وأ ن ال سهم احملمتةل قد مت ا صدارها مع حتقق الرشوط اخلاصة هبا (الرشاء/ البيع )قد مت حتويلها وأ ن خيارات  
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Passif probable Liabilities حممتةل (خصوم)مطلوبت 

عداد املزيانية .أ عباء مالية غري مؤكدة مس تحقة للغري عىل منشأ ة يصعب حتديد قميهتا عند ا 

Relations ou transactions avec les 

parties prenantes

Treatment of related sides معامالت ال طراف ذوى العالقة

.ىه تبادل املوارد أ و اخلدمات أ و الالزتامات فامي بني ال طراف بغض النظر عن وجود مقابل مت حتميهل لهذا التبادل

Transaction réalisée  par une 

monnaie étrangère 

Treatment with foreign currency معامةل بعمةل أ جنبية

.معامةل تكون قد أ برمت أ و تتطلب السداد بعمةل أ جنبية

Opérations prévisionnelles Expected treatments املعامالت املتوقعة

.ىه املعامالت غري مؤيدة برتباط ولكن متوقع حدوهثا مس تقباًل

Normes comptables Accounting standards املعايري احملاسبية

عداد  مجموعة ال سس والقواعد املتفق علهيا من قبل املنظامت احملاسبية املهنية، أ و أ ية هيئات أ خرى ذات اختصاص يمت اتباعها عند ا 

.وتقدمي البياانت احملاسبية وأ ساليب معاجلهتا

Normes /indicateurs Financing censorship measures الرقابة املالية (مقاييس)معايري 

دارة ال موال العامة .يه مقاييس تس تخدهما الرقابة املالية للحمك عىل مدى حصة وسالمة ومرشوعية ا 
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Normes officielles Confirmed standards   (أ و صادرة عن سلطة خمتصة)معايري موثوقة

تكل املعايري الصادرة عن سلطة خموةل ك هجزة الرقابة واملنظامت وامجلعيات املهنية واملستندة ا ىل الترشيعات النافذة واخلربة املهنية 

.(مقاييس الرقابة املالية/انظر مصطلح معايري)والعلمية 

Taux de rendement assigné Target income average معدل العائد املس هتدف

:اذلى حيدد من خالل أ حد الطرق التالية 

معدل العائد السائد من نفس النوع من أ داة الوفاء املمنوحة من معالء بنفس التقيمي الئامتىن (أ   )       .

.معدل العائد املس تخدم خلصم القمية ال مسية ل داة الوفاء للوصول لسعر البيع النقدى احلاىل للسلع أ و اخلدمات  (ب) أ و 

le taux de rendement du contrat 

leasing

Average return of finance rental 
contract

معدل العائد الناجت من عقد ال جيار المتويىل

هو معدل الفائدة اذلى يس تخدمه املؤجر حلساب القمية ال جيارية و مثن الرشاء وهو اذلى جيعل القمية احلالية ل جامىل القمية التعاقدية 

.تساوى قمية املال املؤجر عند بدء رساين العقد 

Taux d’intérêt réel Actual benefit average معدل الفائدة الفعىل

داة املالية  أ و  )هو املعدل ادلقيق اذلى يس تخدم خلصم ادلفعات النقدية املس تقبلية املتوقع سدادها أ و حتصيلها خالل العمر املتوقع لل 

ذا اكن ذكل مناس بًا و عند حساب معدل الفائدة الفعىل  ، عىل . لتحديد القمية احلالية ل صل ماىل  أ و الزتام ماىل  (فرتة زمنية أ قل ا 

عىل سبيل املثال ادلفعات املقدمة و حق  )املنشأ ة تقدير التدفقات النقدية بل خذ ىف الاعتبار مجيع رشوط عقد ال داة املالية 

و ل تأ خذ ىف الاعتبار خسائر الئامتن املس تقبلية ، و تتضمن طريقة احلساب اكفة ال تعاب و  (الاس تدعاء و أ ى حق خيار مشابه

املدفوعات أ و املقبوضات من أ طراف العقد   و الىت تعترب جزءًا من معدل الفائدة الفعىل ،  كام تتضمن تلكفة املعامةل و أ ى عالوات 

ماكنية تقدير التدفقات النقدية و العمر املتوقع جملموعة من ال دوات املالية املتشاهبة بصورة . أ و خصومات  وهناك افرتاض مضىن ب 

يعمتد علهيا ، ومع ذكل ففى احلالت النادرة عندما ل ميكن تقديرهام بصورة يعمتد علهيا ، فعىل املنشأ ة اس تخدام التدفقات النقدية 

 .(أ و مجموعة من ال دوات املالية )التعاقدية عىل مدار العمر الاكمل لعقد ال داة املالية 

Taux d’intérêt du bon Coupon benefit average معدل فائدة القس مية

.العائد املس تحق عىل القس مية عن فرتة معينة وحيصل عليه ماكل الس ند يف موعد اس تحقاقه

Porté du contrôle Scope of Audit التدقيق (نطاق)مدى 



.اجملال الزمين أ و النوعي أ و املوضوعي لعملية الرقابة
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Situation financière Financial position املركز املاىل

.هو العالقة ما بني ال صول والالزتامات وحقوق امللكية كام ىه مدرجة بملزيانية

Indicateurs de performance Performance measures مقاييس ال داء

.يه املعايري واملؤرشات املس تخدمة لقياس مدى كفاية وفعالية ال داء الفعيل

Profits Advantages املاكسب

يرادات ىف طبيعهتا هنا ليست خمتلفة عن ال  .ىه الزايدات ىف املنافع الاقتصادية وعىل هذا فا 

Opportunité  Suitability املالءمة

تكون املعلومات مالمئة عندما تؤثر عىل القرارات الاقتصادية للمس تخدمني مبساعدهتم ىف تقيمي ال حداث املاضية واحلارضة واملس تقبةل 

.أ و عندما تؤكد أ و تصحح تقياميت املاىض

Observations de l’audit financier Financial Audit Comments مالحظات الرقابة املالية

من خالل حفص املستندات أ و )وقائع برزة يمت كشفها وحتليلها ومقارنهتا وتسجيلها من قبل املراقب اذلي لحظها ووصف حالهتا 

ىل نتاجئ حمددة يمت اس تخالصها  (اخل... مقابةل ال فراد وقارهنا بلقواعد واملعايري املعمتدة أ ثناء قيامه بلرقابة املالية وذكل هبدف الوصول ا 

.مهنا

Observation physique observation املالحظة

آخرون .النظر ا ىل معلية أ و ا جراء يقوم به أ

Intérêts économiques futurs  Future benefits املنافع الاقتصادية املس تقبلية

ماكنية املسامهة بشلك مبارش أ و غري مبارش ىف حتقيق تدفقات نقدية وما ىف حمكها ا ىل املنشأ ة .ا 
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Dons ou Subventions de l’Etat /dons 

ou subventions publique  

Governmental grants املنح احلكومية

ىه مساعدات حكومية ىف صورة حتويل موارد اقتصادية ملنشأ ة معينة ىف مقابل الزتام تكل املنشأ ة بتنفيذ رشوط معينة تتعلق 

بل نشطة الىت متارسها سواء اكن ذكل الالزتام يرتبط بفرتة مس تقبلية أ و يكون قد مت الالزتام به ىف فرتة سابقة ، ويس تثىن من ذكل 

املساعدات احلكومية الىت ل ميكن حتديد قمية لها ، وكذكل املعامالت مع احلكومة الىت ل ميكن متيزيها عن املعامالت التجارية العادية 

.للمنشأ ة ،و قد تكون املنح احلكومية مرتبطة بأ صول وقد تكون مرتبطة بدلخل 

Subventions liées aux actifs Endowments related to assets املنح املرتبطة بأ صول

نشاء أ و اقتناء أ صول طويةل ال جل هبذه املنحة ، وقد  تشمل املنح احلكومية الىت يكون رشطها ال ساىس قيام املنشأ ة  برشاء أ و ا 

تتضمن الرشوط ال ضافية امللحقة بملنحة حتديد موقع هذه ال صول أ و الفرتة الزمنية الىت حتصل خاللها عىل ال صل أ و الىت حتتفظ 

.خاللها بذكل ال صل

Subventions liées au revenu Endowment related to income املنح املرتبطة بدلخل

.وتشمل ما تقدمه ادلوةل من منح خالف املرتبطة بأ صول

Etablissement public à caractère 

commercial 

Government commercial 
establishments

آت التجارية احلكومية املنشأ

آت مالية مثل املؤسسات املالية ول ختتلف  آت جتارية مثل املرافق العامة ا ىل جانب منشأ آت ىف نفس الوقت منشأ تشمل هذه املنشأ

آت التجارية  ن املنشأ آت الىت تقوم بأ نشطة مماثةل ىف القطاع اخلاص ومعومًا فا  آت التجارية احلكومية من حيث املضمون عن املنشأ املنشأ

احلكومية تعمل لتحقيق رحب رمغ أ ن البعض مهنا قد تكون هل الزتامات حمدودة تتعلق خبدمة اجملمتع تطالب مبوجهبا بتوفري بضائع 

.وخدمات لبعض ال شخاص واملنظامت ىف اجملمتع بدون تلكفة أ و بتلكفة منخفضة

آت التجارية احلكومية تعكس اخلصائص التالية فهيى هيئات لك املنشأ

مسها اخلاص. أ  برام العقود ب  .تمتتع بسلطة ا 

أ س ندت لها السلطة املالية والتشغيلية للقيام مبرشوع جتاري؛. ب

تبيع البضائع واخلدمات لهيئات أ خرى بأ ربح أ و بأ سعار التلكفة، وذكل مضن الس ياق العادي ملرشوعها التجاري. ج

ل يف ما يتعلق برشاء منتجات عىل أ ساس جتاري رصف(ل يعمتد جناهحا عىل متويل حكويم مس متر . د )ا 

.ختضع ملراقبة هيئة اتبعة للقطاع العام. هـ



Organisme/ entité qui a préparé les 

états financiers 

 Establishment which create  Financial 
schedules 

املنشأ ة املعدة للقوامئ املالية

ىه منشأ ة يوجد مس تخدمون لقوامئها املالية و يعمتدون عىل هذه القوامئ املعدة ل غراض عامة وذكل من أ جل تقدمي معلومات قد متثل 

.فائدة هلم عند اختاذ قرارات بشأ ن توزيع املوارد وقد تكون منشأ ة منفردة أ و مجموعة تتضمن رشكة أ م و مجيع رشاكهتا التابعة

Approche du contrôle Audit methodology مهنج املراجعة

برانمج معل يعمتد عىل مجموعة من ال ساليب وال جراءات حيدده املراجع ل داء هممته يف ضوء ما جتمع دليه من معلومات وبل خص ما 

.يتعلق بنتاجئ أ نظمة الرقابة ادلاخلية بقصد حتقيق هدف املراجعة

Ressources publiques Public resources موارد عامة

يرادات الرأ ساملية املقرتضة  يرادات اجلارية والتحويالت اجلارية وكذا ال  يرادات الس يادية وال  يه املوارد اليت حتصل علهيا ادلوةل من ال 

.من ادلاخل أ و اخلارج
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Budget-programme Program base of budget موازنة الربامج

عداد املوازنة اليت تضع ال هداف أ و ال نشطة أ و املرشوعات يف صورة برامج مالية مس تقبلية بناء عىل ال داء السابق .أ حد أ ساليب ا 

Budget prévisionnel Appreciation balance موازنة تقديرية

.خطة مالية لفرتة حمددة تتضمن تقديرات للك من املوارد والاس تخدامات تس تعملها ال دارة بعد اعامتدها ل غراض التخطيط والرقابة

Budget d’investissement Capitalism balance موازنة رأ ساملية

يرادات الرأ ساملية اخملططة للمرشوع عن الفرتة املقبةل .بياانت تقديرية للمرصوفات وال 

Budget à base Zero Zero metric balance املوازنة عىل ال ساس الصفري

عداد املوازنة يبدأ  من نقطة الصفر دون الاعامتد عىل املوازنة السابقة أ و احملقق الفعيل هبدف ضامن حسن توزيع : أ حد أ ساليب ا   

.املوارد

Budget de trésorerie Currency balance مـوازنة نقديـة

خطة مالية تعكس الاحتياجات النقدية للمنشأ ة خالل فرتة مس تقبلية من الزمن وتتضمن تقديرا للمقبوضات واملدفوعات النقدية 

.للوحدة

Impartialité impartiality املوضوعية

.الزتام بعدم التخىل عن احلمك املهىن السلمي بسبب أ ى حتزي أ و تعارض مصاحل أ و تأ ثري من الغري ل مربر هل 

Objectivité Objectivity مــوضوعية

ل  صفة هامة ومطلوب توفرها يف العالقة ما بني املراقب واجلهة اخلاضعة لرقابته حيث جيب أ ل تتأ ثر مالحظات املراقب وتقاريره ا 

ثبات اذلي يمت احلصول عليه وتقدميه لس ياسات الرقابة املالية وممارسات اجلهاز اذلي يقوم هبا .بدليل ال 

Balance générale Trial balance مزيان حتقق، مزيان مراجعة

.قامئة تتضمن أ رصدة احلسابت املفتوحة بدفرت ال س تاذ العام يف اترخي معني بجملاميع أ و ال رصدة

Balance de paiement Balance of payments مزيان املدفوعات

.كشف أ و بيان يوحض نتيجة التعامل النقدي بني املقميني يف ادلوةل والعامل اخلاريج خالل فرتة معينة عادة ما تكون س نة

Bilan de fin d’exercice Balance sheet (معومية)مزيانية ختامية 



.(اخلصوم)والالزتامات (املوجودات)قامئة مالية متوازنة تبني املركز املايل للمنشأ ة يف اترخي معني وتشمل ال صول 
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Bilan d’ouverture Opening balance sheet مزيانية افتتاحية

عدادها عند بداية مزاوةل املنشأ ة لنشاطها .املزيانية اليت يمت ا 

Produit Intérieur Brut (PIB) Gross domestic product الناجت احمليل ال جاميل

.ا جاميل القمية السوقية للك ما ينتجه اجملمتع حمليا من سلع وخدمات هنائية خالل فرتة زمنية معينة عادة ما تكون س نة

Résultat du contrôle  Audit financing  results الرقابة (نتاجئ)نتيجة 

ويقصد هبا النتيجة النامجة عن تقومي درجة أ مهية املالحظة اليت كشفهتا الرقابة املالية وعن تقومي اخملالفة أ و التباين، موضوع تكل 

آاثرها ن أ مكن- املالحظة، وذكل من خالل حتديد ال خطار النامجة عهنا وقياس أ وحتديد واختبار أ س باهبا والبحث عن وسائل - ا 

يرادها يف تقرير هيئة الرقابة ماكن ا  دارة الهيئة اخلاضعة للرقابة ودراسة مدى أ مهية تكل النتاجئ ومدى ا  .معاجلهتا ومناقشة النتاجئ مع ا 

Activité Business activity نشاط ال عامل

:هو مجموعة متاكمةل من ال نشطة الىت تؤدى و ال صول الىت تدار بغرض تقدمي 

عائد للمستمثرين (أ   )    .

.تلكفة أ قل أ و منافع اقتصادية مبارشة و بلتناسب لصاحل محةل  واثئق التأ مني أ و  املشاركني فهيا (ب)أ و

و تتكون أ نشطة ال عامل عامة من مس تلزمات و مدخالت و معاجلات تطبق عىل املدخالت و خمرجات تنشأ  عن ذكل تس تخدم 

ذا ما تواجدت الشهرة ىف مجموعة من ال نشطة و ال صول احملوةل عندئذ يفرتض أ ن تكون هـــذه اجملــموعة نشاط  يرادات ، و ا  لتحقيق ا 

.أ عامل 

Activité agricole Agricultural activity النشاط الزراعى

ىل أ صول حيوية  نتاج زراعى أ و ا  ىل ا  هو اذلى يدار بواسطة منشأ ة للتحويل احليوي لل صول احليوية ا ىل منتجات بغرض البيع أ و ا 

ضافية  .ا 

Résultat par action Fund basic share of profits النصيب ال ساىس للسهم ىف ال ربح

يمت حسابه بقسمة صايف أ ربح أ و خسائر الفرتة اخلاصة حبمةل ال سهم العادية للرشكة ال م عىل املتوسط املرحج لعدد ال سهم العادية 

.القامئة خالل الفرتة
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Résultat réduit par action Decreased fund basic share of profits نصيب السهم اخملفض ىف ال ربح

ل غراض حساب النصيب اخملفض للسهم يف ال ربح يعدل لك من صايف الرحب اخلاص حباميل ال سهم العادية واملتوسط املرحج لعدد 

.(اخلافضة)ال سهم القامئة بلآاثر الناجتة عن لك ال سهم العادية احملمتةل املسببة لهذا الاخنفاض 

Porté du contrôle Censorship range نطاق الرقابة

حتديد نطاق الرقابة من حيث موضوعها وطبيعة الرقابة املالية املزمع القيام هبا واحلزي اذلي س يطبق عليه الرقابة هل وحده اكمل 

.أ و جبزء أ و بوظيفة من تكل الوحدة (...خشص عام، رشكة، مرشوع، اخل)

Système comptable Accounting system نظام حماس يب

.مجموعة متاكمةل من العنارص تعمل معا هبدف توفري املعلومات ل غراض التخطيط والرقابة

نظم أ حصاب العمل املتعددين

:يمت من خاللها (عدا نظم ادلوةل  )أ و نظم مزااي حمددة  (عدا نظم ادلوةل  )ىه نظم اشرتاك حمدد 

آت و ىه الىت ليست حتت س يطرة مشرتكة (أ   )     جتميع ال صول الىت تسامه فهيا خمتلف املنشأ .

اس تخدام تكل ال صول لتقدمي املزااي للعاملني ىف أ كرث من منشأ ة عىل أ ساس أ نه يمت حتديد مس توايت الاشرتاك و املزااي  (ب) و 

.بدون اعتبار لهوية املنشأ ة الىت تس تخدم العاملني املعنيني

Systèmes d’affiliation prédéfinie Definite participation systems نظم الاشرتاك احملدد

.بل ضافة ا ىل عائد استامثر أ مواهل" صندوق التقاعد"يه نظم تدفع مبوجهبا مبالغ مزااي تقاعد حتدد مبقدار الاشرتاك يف 

و ل يكون علهيا  (صندوق)أ و ىه نظم املزااي ملا بعد انهتاء اخلدمة والىت تقوم املنشأ ة مبوجهبا بدفع اشرتااكت اثبتة ىف منشأ ة منفصةل 

ذا مل يكن الصندوق حمتفظًا بأ صول اكفية دلفع اكفة مزااي العاملني املتعلقة خبدمهتم ىف  الزتام قانوىن أ و مضىن دلفع مزيد من الاشرتااكت ا 

.الفرتات احلالية و السابقة

Système des coûts Costs verse نظم التكـاليف

الطرق اليت توفر املعلومات التحليلية بلصورة وادلقة املطلوبة وبلتوقيت املناسب لهدف قياس تلكفة الوحدة مع ضامن حتقيق الكفاءة 

والفعالية

Système des avantages après 

cessation du contrat 

Verses of employment expiration 
advantages

نظم املزااي بعد انهتاء اخلدمة



.ىه ترتيبات رمسية أ و غري رمسية تقوم املنشأ ة مبوجهبا بتقدمي مزااي بعد انهتاء فرتة اخلدمة لعامل واحد أ و أ كرث 

Système des pensions de retraite  Verses of retirement advantages نظم مزااي التقاعد

سواء أ اكنت يف شلك دخل س نوي أ و مبلغ )يه ترتيبات تقوم مبوجهبا املنشاة بتقدمي املزااي ملوظفهيا عند أ و بعد انهتاء خدماهتم 

ذا اكنت تكل املزااي أ و الاشرتااكت عهنا قابةل للتحديد أ و التقدير قبل حلول التقاعد سواء عن طريق أ نظمة موثقة أ و عن  (مقطوع ا 

.طريق ال صول وال عراف العملية بملنشاة

Système des avantages prédéfinies Definite advantages verses نظم املزااي احملددة

.أ و عدد س نوات خدمهتم/ يه نظم تدفع مبوجهبا مزااي تقاعد حتدد مبعادةل تقوم عىل أ ساس دخل العاملني و

. أ و ىه نظم املزااي ملا بعد انهتاء اخلدمة خبالف نظم الاشرتاك احملدد



الفرنسية باللغة المصطلح االنجليزية باللغة المصطلح العربية باللغة المصطلح

Dépenses de recherche et de 

prospection

Questing and evaluation expenses نفقات التنقيب و التقيمي

ىه النفقات الىت تكبدهتا املنشأ ة و املتعلقة بلتنقيب عن، وتقيمي املوارد التعدينية  قبل أ ن تتضح اجلدوى الفنية والفائدة التجارية 

.لس تخراج املوارد التعدينية

Dépenses d’investissement Capital expenditures نفقات رأ ساملية

.أ موال ترصف يف سبيل احلصول عىل أ صول اثبتة

Dépenses reportées( différées) deferred expenses نفقات مـؤجةل

.نفقات بطبيعهتا ايرادية تس تفيد مهنا أ كرث من فرتة مـالية

Pouvoir prépondérant overriding authority النفوذ املؤثر

هو قوة املشاركة ىف الس ياسات املالية والتشغيلية للمنشأ ة دون القدرة عىل فرض هذه الس ياسات وقد يكتسب النفوذ املؤثر عن 

.طريق ملكية ال سهم أ و بلقانون أ و بلتفاق

أ و هو القدرة عىل املشاركة ىف اختاذ القرارات املتعلقة بلبياانت املالية و س ياسات التشغيل للرشكة املستمثر فهيا حبيث ل تصل تكل 

.القدرة ا ىل درجة الس يطرة أ و الس يطرة املشرتكة عىل تكل الس ياسات

Trésorerie treasury النقدية

.تتضمن النقدية بلصندوق والودائع حتت الطلب

Seuil de rentabilité break of profitability نقطة التعادل

يرادات واملرصوفات .جحم املبيعات اذلي تتساوى عنده ال 

collégialité collegiality منوذج اجمللس أ و الهيئة امجلاعية

دارته  طار نظام اجمللس أ و النظام امجلاعي، يضم اجلهاز ال عىل للرقابة عددا من ال عضاء اذلين يشلكّون هيئته أ و جملس ا  يف ا 

وتُرفع التقارير والآراء اليت . ومتثّل الهيئات الرقابية امجلاعية عادة جزءا من نظام برملاين للمساءةل. ويتّخذون القرارات بشلك جامعي

. توافق علهيا الهيئة امجلاعية ا ىل الربملان، اذلي يضم عادة شالك من أ شاكل جلان احملاس بة العامة، للترصّف يف تكل التقارير والآراء

.وقد يكون للهيئات امجلاعية وظائف قضائية أ يضا



الفرنسية باللغة المصطلح االنجليزية باللغة المصطلح العربية باللغة المصطلح

Forme de l’audit financier form / style of financial audit نوعية الرقابة املالية

مس توى أ داء العمل الرقايب ومدى الزتامه مبجموعة القواعد وال جراءات والتقنيات اليت جيب عىل املراقب أ ن يس تخدهما وفقا 

.لل هداف املرسومة

Entité soumise au contrôle entity subject of control الوحدة اخلاضعة للرقابة

.اجلهة اليت ميارس علهيا اجلهاز الرقايب همام املراجعة مبوجب الترشيعات املعمول هبا

Unité de l’échantillon sample unit وحدة العينة

يداع أ و القيود ادلائنة بكشوف ، تعين مفردات البنود اليت يتأ لف مهنا اجملمتع عيل سبيل املثال الش ياكت املدونة ىف حافظة ال 

.احلسابت املرصفية وفواتري املبيعات أ و أ رصدة املدينني أ و وحدة نقدية

Section comptable accounting section وحدة حماسبية

هل اس تقالل اكمل أ و ش به اكمل وهل بيان حماس يب مس تقل حبيث ميكن  (قسم أ و فرع أ و مركز تلكفة)منشأ ة أ و جزء من منشأ ة 

ليه يراد ا  .توجيه عنارص التلكفة حنوه وعنارص ال 

Section génératrice de trésorerie Cash-generating section الوحدة املودلة للنقد

وىه أ صغر مجموعة من ال صول يتودل عهنا تدفقات نقدية داخةل وبشلك مس تقل عن التدفقات النقدية ادلاخةل من أ صول أ خرى أ و 

.مجموعات من ال صول ال خرى

Ministère Ministery وزارة

.دائرة حكومية يقودها وزير

Postes publics public positions دارية وظائف ا 

جناز  مجموعة النشاطات ال دارية وال رشافية املمتثةل يف التخطيط، والتنظمي، والرقابة، والتوجيه اليت متارسها القيادة ال دارية قصد ضامن ا 

.ال عامل وحتقيق ال هداف بكفاءة عالية

Postes consultatifs advisory positions وظائف استشارية

آراء واقرتاحات يف جمال معني  .(اخل...فنية، قانونية، حماسبية،)املهام اليت ختتص بتقدمي أ

Etude nationale Country paper ورقة قطرية

حدى املوضوعات املطروحة .دراسة يقدهما اجلهاز الرقايب املشارك يف اللقاءات العلمية والتدريبية تعكس جتربته بشأ ن ا 

Agence Commission ا لواكةل



.نوع من الهيئات التابعة للحكومة أ و الربملان



الفرنسية باللغة المصطلح االنجليزية باللغة المصطلح العربية باللغة المصطلح

Objectif de la mission de contrôle Supervisory operation target هدف العملية الرقابية

بداء رأ ي موثوق حول مجموعة من البياانت، أ ما يف  ينحرص الهدف الرقايب يف معلية الرقابة املالية لهيئة اتبعة للقطاع اخلاص يف ا 

ذا اكنت البياانت املالية معدّة، من اكفة  بداء رأ ي حول ما ا  ن أ هداف معلية الرقابة املالية تكون غالبا أ وسع من ا  القطاع العام فا 

ضافية (. أ ي نطاق املعايري ادلولية للتدقيق(اجلوانب اجلوهرية، وفقا ل طار التنظمي املايل اجلاري به العمل  وقد تكون هناك أ هداف ا 

انجتة عن التفويض الرقايب، أ و الالزتامات بلنس بة ا ىل هيئات القطاع العام، النامج عن ترشيعات أ و أ نظمة أ و عن توجهيات وزارية 

.أ و عن مقتضيات الس ياسة احلكومية أ و عن قرارات برملانية

وميكن أ ن تشمل هذه املسؤوليات، عىل سبيل املثال، تنفيذ ا جراءات والتبليغ عن حالت عدم الالزتام بلصالحيات، وعن فاعلية

.لكن قد يكون دلى امجلهور انتظارات يف هذا الشأ ن حىت يف غياب مثل هذه ال هداف ال ضافية. أ نظمة املراقبة ادلاخلية

Institutions publiques Government of entity الهيئات احلكومية

.مكتب أ و وحدة أ و واكةل أ و ديوان أ و دائرة أ و وزارة حكومية، أ و مجموعة موحدة من هذه الهيئات

Parlement Legislation configuration الهيئة الترشيعية

ىه مجموعة من ال شخاص املنتخبني رمسيًا أ و اخملتارين بطريقة أ خرى خمولني مس ئولية وصالحية سن القوانني لوحدة ذات س يادة مثل 

.ادلوةل أ و ال مة

Entité soumise au contrôle Auditee الهيئة اخلاضعة للرقابة

.الهيئة أ و الربانمج أ و النشاط أ و الوظيفة اخلاضعة للرقابة

Institution de contrôle The supervisory configuration الهيئة الرقابية

وميكن أ ن تتكوّن هذه الهيئة، يف القطاع اخلاص، من مدقق وحيد، .هيئة احملاس بني املهنينّي أ و غريمه من املدققني املهنينّي اخملتّصني

.ويف القطاع العام ميكن أ ن تمتثّل هذه الهيئة يف اجلهاز ال عىل للرقابة. أ و من رشاكة أ و من رشكة

Exécute Accomplish ينجز/ حيقق

جناز الربامج واخلطط املوضوعة وفقا للخطط والربامج املس هتدفة .ا 




