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  .العمل
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  عامةمقدمة 

  أ
 

  مقدمة                 

لقد ش�د العالم �قتصادي تطورا كب��ا �� الكث�� من ا��االت ا��تلفة ن�يجة للتطور التكنولو�� ال�ائل الذي 

ا���م، و �عقد وظائف�ا و شدة و  مس املؤسسات �قتصادية ال�� أصبحت �عرف ا�ساعا من حيث الش�ل و

  .التطور  مسايرة �ذا حدة منافس��ا، مما فرض ع�� املؤسسات ضرورة

داخل املؤسسة �ساعد�ا  �دارةو �و ما أدى إ�� ال��وء و ��تمام أك�� بضرورة وجود أداة رقابية مستقلة عن 

من ��ة و سالمة ال���يالت ا��اس�ية و �� القيام بمختلف وظائف�ا بكفاءة عالية و فعالية من خالل التحقق 

املتبعة مما أ�� البحث عن خلية  �جراءاتبالسياسات و  ال��اممدى مطابق��ا للعمليات و التأكد من مدى 

  .ظي�� بما �عرف بالتدقيق الداخ��داخلية �� املؤسسة وت�ي��ا �� �ي�ل�ا التن

ة ��ماية املمتل�ات و ا��افظة عل��ا، و قد زاد ال��وء و و قد ظ�ر التدقيق الداخ�� ن�يجة ا��اجة املاس       

و ال��  العالم، ااملالية ال�� عرف� �زمات��تمام أك�� �عملية التدقيق الداخ�� �س�ب ���يارات �قتصادية و 

�زت املؤسسات �قتصادية، حيث �ان ي�سم بنطاق ضيق يقتصر ع�� تدقيق القيود ا��اس�ية و ال��الت 

 إدار�ةيمكن �ستغناء ع��ا باعتباره وظيفة  الية و اك�شاف �خطاء و الغش فأصبح �ن وظيفة ضرور�ة  الامل

من مدى دقة و  التأكديتم �عتماد عل��ا من أجل الس�� ا��سن  للمؤسسة و ا��افظة ع�� املوارد املتاحة ��دف 

  .املطبقة داخل املؤسسة �جراءاتفعالية �نظمة و 

�عكس ج�ل موقع املؤسسة و أين �و اتجا��ا،  �خ���عت�� �داء املا�� �� املؤسسة أمر ضروري فا�عدام �ذا        

و لذلك فإن تحس�ن من �داء املا�� �عد أمر إلزامي لضمان س�� �شاط املؤسسة، و �و �عكس الوضعية املالية 

طو�ر نظام الرقابة الداخلية، و تقييم و إدارة ا��اطر للمؤسسة و يقوم بتحس�ن أداء�ا من خالل املسا�مة �� ت

ية م��ا و تقديم حلول مث�� لإلدارة لتجنب نقاط الضعف �� أدا��ا و �عز�ز نقاط القوة و بالتا�� او كيفية ا��م

  .مما �عكس بصورة ايجابية ع�� أداء املؤسسةتحقيق درجة كب��ة من الكفاءة 

ل ا��و�ري و املتمثل فاإلش�الية ال�� ة بجميع جوانب املوضوع �ان السؤاطو من �ذا املنطلق و لإلحا        

  تحس�ن �داء املا�� ملؤسسة ؟التدقيق الداخ�� �سا�م من  ل�: سنحاول �جابة ع��ا �اآل�ي 

  :التالية نطرح �سئلة �ش�اليةو لتعمق أك�� �� �ذه     

 أنواعھ؟ما ملقصود بالتدقيق الداخ�� و ما �� أ�دافھ و  .1

 ما �� املعاي�� ال�� تحكم التدقيق الداخ��؟ .2

 ماذا �ع�� باألداء املا��، و كيف �سا�م التدقيق الداخ�� �� تحس�نھ ؟ .3

 املؤسسة ا��زائر�ة و تطبيق�ا للتدقيق الداخ�� ؟ اعتمادما مدى  .4

  : الفرعية نضع الفرضيات التاليةو �سئلة  �ش�اليةو �� ضوء  معا��ة   

 الداخ�� �عت�� وظيفة فحص مستقلة �� املؤسسة؟ �ل التدقيق .1

 ؟كيف �عمل التدقيق الداخ�� ع�� إبراز و اك�شاف �ل من نقاط القوة و نقاط الضعف �� املؤسسة .2

 �ل التدقيق الداخ�� �ساعد ع�� تحس�ن �داء املا�� و ترشيد القرارات ؟ .3

معرفة مدى قدر��ا ع�� خلق من كيف يمكن  �داء املا�� �و ���يص ل��ة املالية للمؤسسة و�ل  .4

 القيمة ؟



  عامةمقدمة 

  ب
 

 كيف �سا�م التدقيق الداخ�� من تحس�ن �داء املا�� للمؤسسة؟ .5

  دوافع و أسباب اختيار املوضوع

  :اختيار املوضوع ألسبابر املوضوع تم اختيا         

  :ذاتية            

 امليل ال����� ل�ذا مل�نة التدقيق، و �ل ما يتعلق ��ا. 

  �� مواصلة البحث �� �ذا التخصصالرغبة. 

  داء املا�� �� املؤسسات ا��ديثةالداخ�� القائم ع�� أساس تحس�ن � ��مية امل��ايدة ملدخل التدقيق. 

  :املوضوعية        

 الضعف الذي �عرفھ التدقيق الداخ�� رغم عصرنتھ. 

  داء املا��"ندرة الدراسات ال�� شملت �ذا املوضوع و خاصة�." 

 ؤسسة للتدقيق الداخ�� �ونھ يحسن من �داء املا�� ل�احاجة امل. 

  :أ�داف الدراسة        

  إظ�ار دور التدقيق الداخ�� و مدى مسا�متھ �� تحس�ن �داء املا�� �� املؤسسة ا��زائر�ة �قتصادية و

 " .EDIMCO" و توز�ع مواد البناء إلنتاجمؤسسة  باألخص

  تأكيد من كفاءة و فعالية التدقيق الداخ�� �� مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء "EDIMCO." 

 تفعيل و تقييم �داء املا�� داخل املؤسسة مما يضمن كفاءة و فعالية التدقيق الداخ��. 

 الدفع من �داء للمؤسسة و تقديم قيمة مضافة ل�ا. 

 تقرار ل�ا�عز�ز قدرة تنافسية للمؤسسة مما يدعم �س. 

  : حدود و صعو�ات الدراسة    

  2019فيفري  7إ�� غاية 2019جانفي  8تار�خ من حيث ا��ال الزم�� بالف��ة من تحدد الدراسة 

  والية مستغانم  و ال�� تقع �� " EDIMCO"و تم إجراء الدراسة �� املؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء 

  أما صعو�ات الدراسة     

  .موافقة ع�� إجراء ال��بص �� املؤسسةمماطلة �� 

  .السر�ة و  التحفظ لدى مسؤو�� إلدارة املؤسسة 

  .قلة �عتماد التدقيق الداخ�� �� مؤسسات ا��زائر�ة

  :الدراسات السابقة

  :إل��اء �ذا البحث استعنا ببعض الدراسات و ال�� نوجز�ا فيماي��  

دور املراجعة الداخلية " تخصص مالية املؤسسة، �عنوان مذكرة تخرج  مقدمة لنيل ش�ادة املاجست�� ،  .1

  .2008/2009، جامعة بومرداس "دراسة حالة سونلغاز" ،"املالية �� تقييم �داء �� املؤسسة اقتصادية

دور التدقيق الداخ�� �� إدارة "مذكرة تخرج لنيل ش�ادة ماس�� تخصص تدقيق و مراقبة ال�سي�� �عنوان  .2

، جامعة قاصدي "ECOSESTدراسة حالة مؤسسة البناء ل��نوب الشر�� ورقلة "، "ا��اطر �قتصادية

  .2017/2018مر�اح ، ورقلة 



  عامةمقدمة 

  ت
 

دور التدقيق الداخ�� " مذكرة تخرج لنيل ش�ادة ماس�� تخصص تدقيق محاس�� و مراقبة ال�سي�� �عنوان .3

يد بن باد�س، جامعة عبد ا��م" دراسة حالة مجمع الدواجن للغرب" ، "�� تحس�ن أداء املؤسسة

 .2013/2014مستغانم 

دور التدقيق الداخ�� �� تحس�ن �داء "مذكرة تخرج لنيل ش�ادة ماس�� تخصص فحص محاس�� �عنوان  .4

، "�سكرة-دراسة حالة مؤسسة املطاحن الك��ى ل��نوب وحدة اوماش"." املا�� �� املؤسسة �قتصادية

 .2015/2016جامعة دمحم خيضر، �سكرة 

  :خدم املن�� املست

اعتمدنا �� الدراسة ع�� املن�� التار��� و ذلك لدراسة التطور التار�خ للتدقيق و التدقيق الداخ��، و أيضا ع�� 

  .املن�� الوصفي التحلي�� اس�نادا لطبيعة موضوع البحث

  : �ي�ل البحث

  :تم تقسيم البحث إ�� ثالث فصول رئ�سية �التا�� 

و �طار النظري للتدقيق و التدقيق الداخ�� ق الداخ�� �شمل مدخل للتدقيق و التدقي  :الفصل �ول 

  .أساسيات التدقيق الداخ�� 

يضم ما�ية �داء املا��  �� �� تحس�ن أداء املا�� للمؤسسةالتدقيق الداخ جاء �عنوان دور  :الفصل الثا�ي

  .كمبحث ثا�ي  .كمبحث أول و أثر التدقيق الداخ�� �� تحس�ن أداء املا�� للمؤسسة �قتصادية

مسا�مة التدقيق الداخ�� �� تحس�ن أداء املا�� للمؤسسة �قتصادية خصص واقع  �عنوان  :الفصل الثالث

 " ؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء لدراسة حالة و معرفة واقع مسا�مة التدقيق الداخ�� �� تحس�ن �داء املا�� مل

EDIMCO."  

  

  

    



 

 

  

  

  

  

  

  :لفصل �ول ا

 و التدقيق مدخل إ�� التدقيق

  الداخ�� 
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   :مقدمة الفصل

و من��ية لتقييم و �ش�ل موضو�� و بصفة مستمرة داخل املؤسسة، إن التدقيق الداخ�� �و عملية منظمة 

وجود رقابة محكمة ع�� نتائج أعمال�ا، و �ذا �ع�� و ل�ي تحقق �ذه �خ��ة أ�داف�ا أصبح من الضروري 

التدقيق املستمر للعمليات و ال�شاطات ال�� تقوم ��ا املؤسسة ل��كم ع�� مدى إتباع السياسات و 

ق عل��ا، وأن ضرورة وجود �ذه املص��ة �� املؤسسة و تا�عة ألك�� سلطة ف��ا أصبحت أمرا �جراءات املتف

حيث ال نتصور وجود مؤسسة متعددة الوحدات و الفروع من يفرض عل��ا الالمركز�ة �� ال�سي�� و .احتمي

ع�� مختلف وظائف نواعھ �س�ر ع�� محار�ة �نحراف �ش�� أ اتخاذ القرارات غياب خلية التدقيق ف��ا و ال��

الصادرة عن �يئات املراكز البحث و ضرورة وجود خلية التدقيق الداخ�� �� املؤسسة، و قد أوصت التقار�ر 

املؤسسة، و ضرورة ��تمام بالدور الذي يلعبھ �ونھ يضفي الثقة �� املعلومات املدققة و �عطي تأكيدا ع�� 

.ءات املتفق عل��امدى س�� العمليات �ش�ل مطابق للسياسات و �جرا  

و لقد وضعت عدة معاي�� لتحكم حسن س�� �شاط �ذه امل�نة ب�افة جوان��ا سواء �انت تتعلق بال�ي�ل 

.و آليات عمل�ا أو معاي�� ممارس��ا التنظي�� ل�ذه امل�نة   

:�س�ناخ�� و لقد قسمناه إ�� مبحث�ن رئالد و التدقيق و عليھ يقتصر �ذا الفصل ع�� إلطار النظري للتدقيق  

ة ومف�وم التدقيق �شأ حيث ن�ناول من خاللھ التعرف ع��طار النظري للتدقيق الداخ��، � : �ول املبحث 

وأ�داف التدقيق الداخ�� مرورا باألساليب و �نواع وصوال إ�� آليات وضع نظام �ميتھ أالداخ�� و و التدقيق 

  .التدقيق الداخ��

دراسة كيفية س�� م�مة التدقيق، ثم وسائل و فيھ  و تمت : ��أساسيات التدقيق الداخ: املبحث الثا�ي

  .خ��ا صالحيات و مسؤوليات التدقيق الداخ��دقيق الداخ��، و فروض وخدماتھ و أتقنيات تنفيذ الت
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  �طار النظري للتدقيق و التدقيق الداخ�� : املبحث �ول    

التدقيق الداخ�� أحد أ�م �نظمة الرقابية داخل املؤسسة ملا يلعبھ من دور �� دعم قرارات �دارة و  �عت��

 التخفيف من املسؤولية امللقاة عل��ا كما �عد التدقيق الداخ�� أداة بيد �دارة تراقب بواسط��ا �ل ما يحدث

خارجية فعالة �عمل ع�� تدعيم الس�� ا��يد  أدى إ�� ظ�ور أنظمة رقابية داخلية داخل املؤسسة، �مر الذي 

. �شطة املؤسسةأ��تلف   

 الداخ��  و التدقيق و مف�وم التدقيق �شأة: املطلب �ول 

ق �شأة و مف�وم التدقي:أوال  

 :�شأة التدقيق  .1

بأسماء و لقدم،إذ نجد أن ا��ضارات القديمة، قد مارست �ذه امل�نة ولكن لقد �شأت م�نة التدقيق منذ ا          

كيفيات تختلف ع�� ما �و ا��ال عليھ �ن، و الغاية من �ذه امل�نة فرض الرقاب من طرف الزعماء و رؤساء 

.القبائل و املالك ومن يقوم بتحصيل أموال�م  

مواسم ا��� فرصة لعرض " ر��� الھ عنھ "كما نجد أنھ �� العصر �سالمي جعل ا��ليفة عمر بن ا��طاب 

املسئول�ن العرض الرئ���� من �ذه الوظيفة �و اك�شاف ا��طأ و محاسبة  تدقيق�ا و �ان ��سابات الوالة و

ألجل التأكد من نزا�ة ���اص و املسئول�ن عن أمور  ع��ا، و قد و��صت أ�داف التدقيق �� ذلك الوقت 

1املالية   

و بذلك نرى م�نة التدقيق �ش�ل�ا ا��ا�� �ستمر من �شأ��ا من حاجة إل�سان إ�� التحقق من ��ة البيانات 

.ا��اس�ية ال�� �عتمد عل��ا �� اتخاذ قراراتھ و التأكد من مدى واقعية و ��ة تلك البيانات الظا�رة  

�انت حكمة قدماء املصر��ن و اليونان وتدل الوثائق التار�خية أن �ذه ا��الة أول ما ظ�رت لدى ���ومات، إن 

�ستخدم املدقق�ن للتأكد من ��ة ا��سابات العامة، و  �ان املدقق وق��ا �ستمع إ�� القيود املثبة بالدفاتر و 

" Audire"أصل�ا مشتق من �لمھ التي�ية "Audit"ال��الت للوقوف ع�� مدى ����ا، و �نا نجد أن �لمة تدقيق

 2.بمع�� �سمع 

ثم ا�سع نطاق التدقيق ل�شمل بذلك املؤسسات �قتصادية للقطاع ا��اص، و ذلك ن�يجة للتطور الذي مس 

مختلف ��شطة م��ا ا��اسبة و �ذا من خالل إتباع نظام القيد املزدوج، و لقد جاء �� ذلك �� موسوعة لوفا 

  .1494عام   .geomatria.proprtoni.et proprtponalita summande de arthmatiqua: باشيليو تحت عنوان

ما عرف عن التدقيق �� �ذه املرحلة انھ �ان مقتصر ع�� الوحدات : م1500ا لعصر القديم إ��  من الف��ة

غش  ا���ومية، و كذا املشروعات العائلية، و �ان ال�دف إ�� الوصول إ�� الدقة و منع حدوث أي تالعب أو

ان املدقق  يكتفي باالستماع إ�� ا��سابات ال�� �انت تم�� عليھ ع�� أن � بالدفاتر ا��اس�ية، خالل �ذه الف��ة

  3.يقف ع�� مدى ��ة �ذه املعلومات بناءا ع�� تجر�تھ

                                                                 
.11، ص2012دار وائل لل�شر و التوز�ع ، ،، الطبعة �و��،عمان "�طار النظري "إ��اب نظ��، تدقيق ا��سابات  1  

. 19 - 18، ص 2000دار وائل لل�شر ،،الد أم�ن، علم التدقيق ا��سابات، الناحية النظر�ة و العلمية، الطبعة �و��، �ردن خ 2  

.14، ص 1996دار النھضة العربیة، ،، لبنانالرابعةعاییر و إجراءات، الطبعة إدریس عبد السالم اشتیوي، المراجعة،م 3  
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لم يتغ�� �دف التدقيق خالل الف��ة  السابقة، إذ اقتصر ع�� اك�شاف الغش و  :م1850م إ�� 1500الف��ة من 

ال��و�ر �� الدفاتر ا��اس�ية، لكن ان�شار التجارة �� �ذه الف��ة أدى إ�� ز�ادة املشار�ع و بالتا�� ز�ادة املدقق�ن 

  .للتأكد من ��ة القوائم املالية

املسا�مة الكب��ة تزامنا مع ظ�ور الثورة شر�ات �ور ش�دت �ذه الف��ة ظ: م1905مإ�� 1850الف��ة من 

الصناعية �� اململكة املتحدة و بالتا�� �نفصال التام ب�ن املالك و �دارة وما زاد إ��اح املسا�م�ن من الطلب 

  .ع�� املدقق�ن ل��فاظ ع�� أموال�م املس�ثمرة 

اك�شاف �خطاء الفنية، اك�شاف �خطاء �� اك�شاف الغش و �خطاء، :ومن أ�داف التدقيق �� �ذه املرحلة

  1.تطبيق املبادئ ا��اس�ية 

أ�م ما يم�� �ذه الف��ة �و ظ�ور الشر�ات الك��ى و كذا �عتماد ع�� نظام  :م إ�� يومنا �ذا1905الف��ة من 

ائية وفق أساس الرقابة الداخلية بدرجة كب��ة �� عملية التدقيق، باإلضافة إ�� استعمال أسلوب العينات �حص

  .عل�� 

في�تقل التدقيق من اك�شاف الغش و �خطاء إ�� تقر�ر املدقق املستقل ا��ايد فيما �انت البيانات ا��اس�ية 

  2.تب�ن عدالة املركز املا��

 :مف�وم التدقيق .2

�غض التدقيق بصورة رئ�سة فحص املعلومات أو البيانات املالية من قبل ��ص مستقل محايد ألي مؤسسة 

  .النظر إ�� �دف�ا أو ��م�ا أو ش�ل�ا القانو�ي

إجراءات منظمة ألجل ا��صول ع�� أدلة املتعلقة : و قد عرف اتحاد ا��اس�ي�ن �مر�كي�ن التدقيق أنھ

�قتصادية و �حداث و تقييم�ا بصورة موضوعية لتحديد درجة العالقة ب�ن �قرارات و " �رصدة "باإلقرارات 

  .ال النتائج إ�� املستفيدينمقياس مع�ن وإيص

أنھ إجراءات منظمة : IIA "Institute of Intermals  Auditors"وقد عرف مجمع ا��اسب�ن الداخلي�ن 

لتقييم فاعلية و كفاءة �شاط املؤسسة، و تقديم تقر�ر مناسب إ�� �دارة ا��تصة حول النتائج وإعطاء 

  .3التوصيات الضرور�ة لإلصالحات 

  ومف�وم التدقيق الداخ�� �شأة : ثانيا

 4:يمكن شرح أ�م التطورات ال�� مرت ��ا وظيفة التدقيق الداخ�� فيماي��:ة التدقيق الداخ�� �شأ    .1

 Internal Audingالتدقيق الداخ�� ا��ديث " �شر كتاب عن التدقيق الداخ�� �عنوان  :��1941 عام        

Modern كما تم تأس�س مع�د املدقق�ن الداخلي�ن للواليات املتحدة �مر�كية،و �عت�� �ذا ا��دث�ن بمثابة ،

عضو ��  24ن الداخلي�ن من �قمع�د املدق أعضاءعالمة ع�� �شأة التدقيق الداخ�� كم�نة، و قد تزايد عدد 

  .عضو �� مختلف دول العالم 40000إ�� ما يز�د عن  1941عام

                                                                 
.14، ص2006، األردن، دار المسیرة لنشر و التوزیع ،الطبعة األولى غسان فالح المطارنة، تدقیق الحسابات المعاصرة، 1  

.19،ص 2006ر، ،دار وائل للنش ،ھادي التمیمي، مدخل إلى التدقیق من الناحیة العملیة و النظریة، الطبعة الثانیة، األردن 2
  

.20ھادي التمیمي، مدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة و العلمیة، مرجع سبق ذكره،ص  3  

.31، ص2006حلف عبد هللا الوزدات، التدقیق الداخلي بین النظریة و التطبیق، الطبعة األولى، عمان دار وثاق ، 4  
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تم إصدار أول قائمة  1957تم إصدار أول قائمة تتضمن مسؤوليات التدقيق الداخ��، ثم �� عام 1947و �� عام 

، و قد قام املع�د ببذل 1964التدقيق الداخ��، �� عام معدلة للتدقيق الداخ��، كما تم اعتماد دليل لتعر�ف 

  .ج�ود فعالة ع�� صعيد التطور امل�� للتدقيق الداخ�� 

، قام املع�د ب�شكيل ��ان لدراسة و اق��اح  إطار مت�امل ملعاي�� �داء امل�� للتدقيق الداخ�� و 1974أما �� سنة

�� 1978عام 37ع�� �ذه املعاي�� �� املؤتمر الدو�� ، و تم التصديق ال��ا�ي 1977قدمت تقر�ر ب�تائج دراس��ا عام 

  1مدينة سان فرا�س�س�و 

اخ�� �� بادئ �مر ع�� تدقيق ا��سابات للتأكد من ��ة ���يل العمليات املالية و لقد اقتصر التدقيق الد

ت��يح �خطاء، و مع تطور الشر�ات أصبح من الضروري تطو�ر التدقيق الداخ�� و توسيع نطاق عمل�ا، فقد 

باملعلومات، و ��ذا الرقابية و إمداد �دارة �ستخدم �أداة لتقييم نطاق عمل�ا و مدى فعالية �ساليب  أصبحت

  2.أصبح التدقيق الداخ�� أداة لتبادل املعلومات و �تصال ب�ن املستو�ات �دارة ا��تلفة 

أو ح�� حديثة �ع��اف ��ا ك�شاط ال يمكن  �ستعمالأما �� ا��زائر فيمكن القول أن �ذه الوظيفة حديثة         

وجي�� تمن القانون ال40إال �� ��اية الثمان�نات من خالل املادة  عنھ، فلم ينص عل��ا املشرع ا��زائري  �ستغناء

، ال�� تنص ع�� أنھ يتع�ن ع�� املؤسسات العمومية 1988جانفي  12الصادر ب  88/01للمؤسسات رقم

تنظيم �يا�ل داخلية خاصة باملراقبة �� املؤسسة و تحس�ن بصفة مستمرة أنماط س���ا و �سي���ا،  �قتصادية

خارج   اقتصادية�� املؤسسة العمومية � إدارة و �سييتدخل � أنع�� أنھ ال يجوز ��د  ��58 نص املادة كما جاء

�ج�زة املش�لة قانونا و العاملة �� إطار صالحيات ا��اصة ��ا، �ش�ل �ل مخالفة ل�ذا ا��كم �سي�� ضمنيا و 

  3.ع��ا �� �ذا الشأني��تب ع��ا تطبيق القواعد املسؤولية ا��زائية و املدنية املنصوص 

 :مف�وم التدقيق الداخ��  .2

لقد �عددت �عار�ف التدقيق الداخ�� ب�ن املعا�د العلمية و املتخصص�ن �� مجال التدقيق الداخ�� و ال�� نذكر 

  :م��ا

وظيفة يؤد��ا موظف�ن  أنھ �عرف": IIA"�عر�ف ا��مع املدقق�ن الداخلي�ن بالواليات املتحدة �مر�كية: أوال

املستمر ل��طط و السياسات من داخل املشروع و ت�ناول الفحص �نتقا�� لإلجراءات و السياسات و التقييم 

�دار�ة و إجراءات الرقابة الداخلية، ذلك ��دف التأكد من تنفيذ �ذه السياسات �دار�ة و التحقق من أي 

  4.ا ��يحة و دقيقة و �افيةمقومات الرقابة الداخلية سليمة و معلوما��

يرى أ التدقيق الداخ�� �و فحص الدوري  ":IFAC"�عر�ف املع�د الفر���� للمدقق�ن الداخلي�ن  :ثانيا

للوسائل املوضوعة تحت تصرف املدير�ة قصد مراقبة و �سي�� املؤسسة، �ذا ال�شاط تقوم بھ مص��ة تا�عة 

خرى ، و أن ��داف الرئ�سية للمدقق�ن الداخلي�ن �� إطار �ذا ملدير�ة املؤسسة  و مستقلة عن با�� املصا�� � 

                                                                 
.95، ص 2005الدار الجامعیة ، ،ندریة، اإلسكد لطفي،مراجعات المختلفة األغراضأمین السید أحم 1  

.32حلف عبد هللا الوزدات، التدقیق الداخلي بین النظریة والتطبیق، مرجع سبق ذكره ص 2  

.1988جانفي 12الصادر بتاریخ  88/01، القانون 2الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 3  

.140،ص2002،، دار المعرفة الجامعیةاإلسكندریة الشامل، دمحم السید سرایا، أصول و قواعد المراجعة و التدقیق 4  
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،أي أن املعلومات ةال�شاط الدوري �� التدقيق إذا �انت �يرادات املعمول ��ا تتضمن الضمانات ال�افي

  1.شرعية و فعالة ال�يا�ل وا��ة ومناسبة الصادقة و العمليات 

�شاط التأكد و �س�شارات املستقل واملوضو��،ف�و �ساعد املؤسسة : التدقيق الداخ�� �و عبارة عن  :ثالثا

ع�� تحقيق أ�داف�ا عن طر�ق �عتماد ع�� مدخل م���� منظم لتقييم و تحس�ن فعالية إدارة ا��اطر و الرقابة 

  .و عمليات ا��وكمة

ل�امل و املنظم للقوائم املالية و ال��الت ا��اس�ية و و �عرف التدقيق الداخ�� ع�� أنھ الفحص ا :را�عا

العمليات املتعلقة بتلك ال��الت لتحديد مدى تطابق�ا مع املبادئ ا��اس�ية املتعارف عل��ا و السياسات 

  2.�دار�ة و املتطلبات �خرى 

   :من خالل التعار�ف السابقة يمكن است�تاج أن التدقيق الداخ��

 اخل املؤسسة�و وظيفة مستقلة د.  

 و عملية منظمة�.  

 يقوم ب��و�د خدمات تتضمن فحص و تقييما ألنظمة.  

 يقوم ع�� الرقابة و �داء و ا��طر �� �افة وحدات ا��اصة والعامة.  

  أ�مية أ�داف التدقيق الداخ��: املطلب الثا�ي

 :أ�مية التدقيق لداخ�� .1

��تلفة لألطراف الداخلية و ا��ارجية ا��يطة باملؤسسة خ�� دورا م�ما �� تلبية ا��اجات ايلعب التدقيق الدا

ات و �ونھ رقابة فعالة �ساعد املؤسسة و مالك�ا ع�� رفع جودة �عمال و تقييم الداء و ا��افظة ع�� ممتل�

  :��ي أصول املؤسسة و ذلك من خالل

  3:أ�مية  التدقيق الداخ�� بال�سبة لإلدارة : أوال

  وجود ا��ماية ال�املة وال�افية التأكد من ��ة البيانات املستخرجة من ��الت املؤسسة و التأكد من

 .لألصول 

 التأكد من �ل��ام با��طط و السياسات و �جراءات و وسائل الرقابة الداخلية. 

  التأكد من مدى نجاح �دارة �� تحقيق متطلبات نظام ا��ودة. 

  أداء �دارات و �قسام ا��تلفة داخل املؤسسةقياس مدى فعالية وكفاءة. 

  4:أ�مية التدقيق  الداخ�� بال�سبة للمدقق ا��ار��: ثانيا

  :يحقق اعتماد املدقق ا��ار�� ع�� أعمال املدقق الداخ�� العديد من الفوائد للمدقق ا��ار�� لعل أبرز�ا ما ي��

  الرقابة الداخليةاطمئنان املدقق ا��ار�� إ�� دقة و فعالية �ي�ل. 

                                                                 
.32، ص2013رضا خالصي، مھام المراجعة الداخلیة للمؤسسة،، الجزائر دار ھومة ، 1  

.126،ص 1998،، دار وائل للنشرعمان خالد أمین عبد هللا، التدقیق و الرقابة في البنوك، 2  

.385دار الجامعي، ص،جیھان عبد المعز، المراجعة  الداخلیة و حوكمة الشركات، الطبعة األولى،بیروت   3  

.386جیھان عبد المعز، المراجعة الداخلیة و حوكمة الشركات، مرجع سبق ذكره، ص  4  
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 د طبيعة و توقيت إجراءات التقييم الشامل ��اطر التدقيق، ومن ثم اتخاذ القرارات ال�� تتعلق بتحدي

 .التدقيق الواجب القيام بھ

  القوائم و الكشوف ال�� يحتاج�ا املدقق ا��ار�� بصورة مرضية تج���. 

 :أ�داف التدقيق الداخ�� .2

يمات و التوصيات و يبالتحليالت و التق سسةؤ الداخ�� �و تزو�د أعضاء املال�دف �سا��� من التدقيق 

  .من أجل تأدية مسؤوليا��م بفعالية  �س�شارات

  1:و�مكن  أ�داف التدقيق  الداخ�� فيما يأ�ي

  : من خالل:  �دف ا��ماية: أوال

 .التأكد من سالمة امللمات ا��اس�ية املعدة و مدى �عتماد عل��ا -

 .عل أصول املؤسسة من جميع أنواع ا��سائرا��افظة  -

 .التأكد من استخدام �قتصادي الكفء للموارد -

 .التأكد من انجاز ��داف املوضوعة للعمليات ال�شغيلية -

  :�داء  �دف البناء: ثانيا

 .قياس و تقييم فعابة أساليب الرقابة سواء �انت محاس�ية أو مالية -

 .حيث ا��ودة وتحقيق الكفاية �دار�ة بصفة عامة�داء و تقو�مھ من تنفيذ متا�عة  -

 .تقديم توصيات و اق��احات ال�� يرى املراجع فائد��ا لإلدارة املؤسسة -

  :الرفا�ية للمجتمع �دف تحقيق الكفاية للوحدات �قتصادية و توف��:ثالثا

من قبل �دارة العليا للمؤسسة مدى ال��ام  العامل�ن بتطبيق السياسات و اللوائح املالية و �دار�ة ا��ددة  -

 .�أساس لتنفيذ �عمال �� �افة نوا�� �شاط املؤسسة

 .مدى نجاح �دارة �� استخدام و تحقيق متطلبات نظام ا��ودة املس��دف -

مدى نجاح �دارة �� تحقيق متطلبات ا��افظة ع�� الب�ئة بما يضمن للمؤسسة �ستمرار �� ممارسة  -

 .حقيق النمو و�ستقرارال�شاط و إضافة إ�� ت

  أساليب و أنواع التدقيق الداخ�� :املطلب الثالث

  :أسالب التدقيق الداخ��: أوال

  2:ي�� ل�ي يتحقق التدقيق الداخ�� وأ�دافھ يتع�ن ع�� املدقق الداخ�� القيام بما

  .فحص و دراسة و تحليل أنظمة الرقابة و الضبط الداخ�� و تقييم مدى كفاي��ا و فعالي��ا -

 . التحقق من وجود أصول امل�شأة و ��ة قيد�ا بالدفاتر -

                                                                 
     1                            .42، ص 2007اتحاد املصارف العر�ية ل�شر، داوود يوسف الصبح، دليل التدقيق الداخ�� وفقا للمعاي�� الدولية، الطبعة �و��، ب��وت،

إبراھیم رباح المدھون، دور المدقق الداخلي في تفعیل إدارة المخاطر في مصارف،مذكرة الماجستیر، كلیة التجارة الجامعیة  2

   .17، ص2011اإلسالمیة،غزة،
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 .ال�� �عد�ا �دارات ا��تلفة�رة بالقوائم املالية أو التقار�ر التحقق من ��ة البيانات ا��سابية الظا -

 .تقييم نوعية �داء �� تنفذ السياسات املقررة

 .إبداء التوصيات لتح�ن أساليب العمل  -

 .و �ل��ام ��ااسات املوضوعة ل��طط املرسومة التحقق من مدى مراعاة السي -

 .تحقيق أك�� كفاية إدار�ة و إنتاجية ممكنة بتقديم ا��دمات ألعضاء �دارة -

  :أنواع التدقيق الداخ��: ثانيا

  :حدد الباحثون أنواع التدقيق الداخ�� �عدة أنواع نذكر م��ا التا��

للعمليات املالية والقوائم و ال��الت ا��اس�ية  �و عبارة عن فحص املنظم :التدقيق الداخ�� املا�� .1

ع��ا و السياسات �دار�ة، و أي متطلبات  املتعلقة ��ا لتحديد مدى �ل��ام باملبادئ ا��اس�ية املتعارف

أخرى، و بالتا�� التدقيق املا�� �و ا��ال التقليدي للتدقيق الداخ��، و ال�دف منھ  إظ�ار البيانات املالية 

 1.ؤسسةمموضوعية �ي �عكس الوضع ا��قيقي للبصورة 

�عت�� التدقيق ال�شغي�� �و ا��ال غ�� التقليدي للتدقيق الداخ��، حيث : التدقيق الداخ�� ال�شغي�� .2

 .�ان وليدا للتطورات ال�� حدثت �� مجال التدقيق الداخ��، و يطلق عليھ أيضا املراجعة ا ألداء 

تقييم لل�ي�ل التنظي�� و سياسات و طرق �دارة للتحقق مما إذا �انت و �و فحص منظم و شامل و بناء و 

املوارد امل�شأة �س�� من قبل �دارة بطر�قة اقتصادية ذات كفاءة ل��صول ع�� أفضل النتائج  و �� أقصر 

  2. وقت ممكن لتحيق ��داف

�ا املدقق الداخ�� حسب ما �ذا النوع من التدقيق يتعلق بامل�ام ال�� يقوم � : تدقيق امل�ام ا��اصة .3

أو النطاق مع النوع�ن السابق�ن و  �سلوب�ستجد من موضوعات تكفلھ �دارة العليا ��ا و يتفق من حيث 

 3.من ناحية التوقيت إذ انھ غالبا ما ي�ون فجائيا و غ�� مدرج ضمن  خطة التدقيقلكنھ يختلف 

  :آليات وضع نظام التدقيق الداخ��: املطلب الرا�ع

البد أن م�مة التدقيق الداخ�� مبادئ و أسس وقواعد تقوم عل��ا، مثلھ مثل بقية الوظائف املوجودة �� 

  .املؤسسة، و تتحدد باعتماد ع�� مجموعة من املعاي��

وضع مع�د املدقق�ن الداخل�ن دليال جديدا ألخالقيات م�نة التدقيق الداخ��،و  :مبادئ التدقيق الداخ��: أوال 

  :ليل أر�عة مبادئ أخالقية و اث�� عشرة قاعدة سلوكية يمكن إجمال�ا فيما ي��قد تضمن الد

  

  

  

                                                                 
.136، ص2009،ر كنوز المعرفة للنشر و التوزیعدا ،الطبعة األولى التدقیقیة،خالد غیب، التأمین من الناحیة المحاسبیة و 

1
  

محمود عبد السالم محسن، مدى اعتماد المدققین الخارجیین على المدققین الداخلیین في تقییم نظام الرقابة الداخلیة، مذكرة ماجستیر  2

   .11، ص2011، الجامعة اإلسالمیة بغزة، فلسطین 

السالم محسن، مدى اعتماد المدققین الداخلیین على المدققین الداخلیین في تقییم نظام الرقابة الداخلیة، مرجع سبق محمود عبد   3 

  .16ذكره، ص 
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  املبادئ �ساسية للتدقيق الداخ��: )1-1( ا��دول 

  املبادئ �ساسية للتدقيق الداخ��

  

  الكفاءة امل�نية  "�مانة"السر�ة  املوضوعية  ال��ا�ة 

بأداء القيام _1

أعمال�م بأمانة و اج��اد 

  .مسؤوليةو 

مراعاة القوان�ن و _2

تقديم �فصاح املتوقع 

م��ك وفقا للمتطلبات 

  .القانونية وامل�نية

عدم �ش��اك �� _3

أعمال أو أ�شطة  أي

  .غ�� معروفة

اح��ام أ�داف _4

املؤسسة �خالقية و 

املشروعة و املسا�مة 

  .�� تحقيق�ا

  

عدم املشاركة �� _5

أ�شطة أو عالقات قد 

��م ع�� تضعف من قدرا

أعمال�م، و �شمل ذلك 

ال�شطة و العالقات ال�� 

تتعارض مع مص��ة 

  .املؤسسة ال�� �عمل ف��ا

يجب ع�� املدقق�ن _ 6

الداخلي�ن عدم قبول أي 

���ء من �طراف ذات 

العالقة باملؤسسة ال�� 

  .�عملون ف��ا

يجب ع�� املدقق�ن _ 7

عن  �فصاحاخلي�ن الد

  .الالزمة�ل املعلومات 

ع�� املدقق�ن  يجب_ 8

الداخلي�ن أن ي�ونوا عقالء 

�شأن استخدام و حماية 

املعلومات ال�� يحصلون 

عل��ا أثناء القيام 

  .بواجبا��م

عدم استخدام _ 9

املعلومات ال�� يحصلون 

عل��ا لتحقيق أي م�اسب 

��صية أو استخدام�ا 

�ش�ل يتعارض مع القانون 

و يضر باأل�داف 

املشروعة و �خالقية 

  .ةللمؤسس

يجب ع�� املدقق�ن _ 10

 يؤدون الداخلي�ن أن 

خدما��م با����ة امل�نية 

و املعرفة وامل�ارة 

  .ال�افية

يجب ع�� املدقق�ن  _11

الداخلي�ن أن يؤدون 

خدمات  التدقيق 

الداخ�� بما يتما��� مع 

معاي�� ممارسة امل�نية 

  للتدقيق الداخ��

يجب ع�� _12

املدقق�ن الداخلي�ن أن 

تحسن �عملوا ع�� 

كفاءا��م و فعالية و 

  .جودة خدما��م 
الصفاء لل�شر و  دار، الطبعة �و��، عمان دقيق و التأكيد ا��ديث،أحمد حل�� جمعة، املدخل إ�� الت: إعداد الطالبة باالعتماد ع��: املصدر

 .47، ص2009،  التوز�ع،

  أساسيات التدقيق الداخ��: املبحث الثا�ي

وظيفة التدقيق الداخ�� ألية مؤسسة، يتطلب م��ا إتباع مراحل عمل وا��ة إن �مر ضروري ملمارسة 

واعتماد من��ية سليمة، حرصا ع�� دقة النتائج املتحصل عل��ا و املتوصل إل��ا، و �ذا ل�ي يؤدي التدقيق 

 الداخ�� دوره بصورة سليمة و بفعالية كب��ة، يجب أن يحظى بمجموعة من ا��صائص ال�� ي يجب توافر�ا،

كما تمس �ذه ا��صائص أيضا الكيفية  ال�� يتموضع ��ا قسم التدقيق الداخ�� داخل التنظيم املؤسسة ك�ل 

  .بحيث يجب أن يتصف ��ا يؤ�ل قسم التدقيق الداخ�� ألداء م�امھ  ب�ل موضوعية وجدية ونزا�ة
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 س�� م�مة التدقيق الداخ��: املطلب �ول 

تتمثل مراحل تنفيذ التدقيق الداخ�� �� مجموعة من ا��طوات و القواعد الواجب إتباع�ا لتحقيق �دف  

املراجعة الداخلية و الوصول إ�� أدق النتائج و ز�ادة فعالية التدقيق الداخل، و نم�� ثالث مراحل بداية بمرحلة 

  .تحض�� للم�مة ثم مرحلة تنفيذ امل�مة و أخ��ا مرحلة النتائج

  :مرحلة التحض�� و التخطيط للم�مة: والأ

إن م�مة التدقيق الداخ�� �ستوجب تحض��ا جيدا ح�� تتمكن من تحقيق أ�داف�ا املسطرة و ال�� �عت�� بمثابة  

�طار الذي يحدد ا��ال تدخل�ا، فم�مة التدقيق الداخ�� تبدأ غالبا �عد إرسال �دارة العامة للمؤسسة ألمر 

  1:التدقيق الداخ��، و تتمثل خطوة تحض�� للم�مة ��  بامل�مة إ�� مص��ة

�مر بامل�مة �و عبارة عن التفو�ض الذي �عطى من قبل �دارة العامة للمؤسسة للمراجع�ن  :�مر بامل�مة .1

الداخلي�ن، و الذي �علم املسؤول�ن املعني�ن بقيام بم�مة التدقيق �� وثيقة مكتو�ة �� حدود صفحة تقر�با ، 

 .�ون ع�� ش�ل أمر شف��أو قد ي

إن �ذه املرحلة �عت�� ضرور�ة و �امة جدا إلنجاح م�مة التدقيق الداخ�� حيث يجب : الدراسة و التخطيط .2

ع�� املدقق�ن الداخلي�ن وضع لتدقيق مب�� ع�� ا��اطر، لتحديد أولو�ات م�مة التدقيق، بما يتالءم و 

 :ل ��ي��داف املسطرة، و يتم تنفيذ �ذه املرحلة من خال

 ذه ا��طوة يجب ع�� املدقق الداخ�� أن يقوم �عملية �طالع ع�� جميع املعلومات  :�طالع و الف�م� ��

 2:ال�افية و الالزمة، ال�� تمكن من ف�م املوضوع محل التدقيق �غرض تحقيق ��ي 

 معرفة ��داف املطلوب تحقيق�ا من �ذه امل�مة. 

 ة �� ال�شاط أو الوظيفة محل التدقيق و تحديد املشا�ل �ساسية معرفة الرقابة الداخلية املطبق

 .املتعلقة ��ا

 عد أن يقوم املدقق الداخ�� باإلطالع و الف�م للم�مة امل�لف ��ا، فإنھ يقوم بإعداد : خطة التقارب�

التدقيق إ�� خطة التقارب، و �� عبارة عن وثيقة تظ�ر �� ش�ل جدول يقوم بتقسيم ال�شاط أو الوظيفة محل 

مجموعة أعمال أولية، س�لة املالحظة، حيث يقسم ا��دول إ�� عمودين ب�ن �ول تقسيمات �عمال أو 

 3.العمليات �ولية، ب�نما العمد الثا�ي ي�ن أ�داف تلك �عمال و العمليات

 اطر لل�شاط ع�� املدقق الداخ�� أن يقوم بتقييم مدى مالئمة و فعالية إدارة ا�: تحديد مواقع ا��طر�

و أنظمة الضبط مقارنة بإطار العمل املتعلقة بھ، و �� ��اية �ذه ا��طوة ع�� ضوء تحديده ملواقع ا��طر، فإن 

 4:املدقق يقوم بإكمال جدول خطة التقارب بإضافة 

                                                                 
  .66_65، ص2010عبد هللا أبو سرعة، التكامل بین المراجعة الداخلیة و المراجعة الخارجیة، مذكرة الماجستیر، جامعة الجزائر،   1
جلیل، نموذج مقترح إلدارة و تقییم أداء وظیفة المراجعة الداخلیة في ضوء توجھاتھا المعاصرة، مجلة البحوث عبد اللطیف دمحم  2

  .417، ص 2003، جانفي، فیفري، "25"، المجلد2التجاریة، العدد
3
الماجستیر، جامعة الجزائر، عبادي دمحم أمین، مساھمة المراجعة الداخلیة في تقییم نظام المعلومات المحاسبیة للمؤسسة، مذكرة  

  .113، ص 2007

  .114، ص سبق ذكره مرجع عبادي دمحم أمین، مساھمة المراجعة الداخلیة في تقییم نظام المعلومات المحاسبیة للمؤسسة،   4 
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 يحدد ا��طر املرتبط ب�ل عمل : عمود الثالث. 

 عا��، متوسط، منخفضيتضمن تقديم م��ص ل��طر حسب ثالث مستو�ات، : عمود الرا�ع. 

  ذكر وسائل الرقابة الداخلية ال�� يجب توافر�ا إلبطال �ذه ا��اطر باالعتماد ع�� : عمود ا��امس

 .�جراءات و املعاي��، و �دوات املالئمة أو �فراد املؤ�ل�ن

 جودة و ال �شارة إ�� وجود أو عدم وجود �جراءات ال�� �عت�� ذات أ�مية، أو أ��ا مو :عمود السادس

 .ولكن توجد وسائل أخرى تتحكم �� العمل  تؤدي عمل�ا و العكس غ�� موجودة

 يحدد التقر�ر التوجي�� أسس تحقيق م�نة التدقيق الداخ�� و نطاق�ا، و �عرض : التقر�ر التوجي��

لتقارب، ��داف ال�� �س�� املدقق الداخ�� إ�� تحقيق�ا، كما �عرف مواقع ا��طر ا��ددة مسبقا ضمن خطة ا

و ال�� ع�� ضو��ا يتم تحديد نطاق امل�مة، كما يتضمن مق��ح املدقق�ن بمجاالت تدخال��م، من حيث مجال 

العمل الوظيفي، أي �دارة و الفروع ال�� ستخضع للتدقيق، و مجال العمل ا��غرا��، أي م�ان القيام بامل�مة، و 

 .دقيق و الطرف �خر الطالب ل�ا�ذا التقر�ر قابل للتعديل �عد ال�شاور ب�ن فر�ق الت

 و �ستعمل �ذا ال��نامج لتحقيق ��داف املسطرة �� التقر�ر التوجي��، ف�و بمثابة : برنامج التحقق

التعر�ف بامل�مة، توز�ع الفر�ق، التخطيط، متا�عة أعمال : وثيقة داخلية بمص��ة املراجعة، موجھ للقيام ب

 .قاط القوة  و مدى تأث�� نقاط الضعفاملراجع�ن فمن خاللھ نتأكد من وجود ن

�عد أن ي�ت�� املدقق الداخ�� من دراسة و تخطيط م�مة التدقيق امل�لف ��ا، تبدأ :مرحلة التنفيذ: ثانيا

خطوات التنفيذ امليدا�ي للم�مة و ال�� من خالل�ا يقوم املدقق الداخ�� بجمع املعلومات و أدلة �ثبات بما يملكھ 

  1:امل�مة و تتمثل �ذه ا��طوات �� ثالث مراحل �� من تحقيق أ�داف �ذه

 يتم عقد اجتماع �فتتا�� ��  مقر �شاط الذي س�تم تدقيقھ ب�ن الفر�ق امل�لف : �جتماع  �فتتا��

بامل�مة و املسؤول�ن بال�شاط محل التدقيق، و فيھ يتم بناء أول العالقات ب�ن الطرف�ن، وكذالك ال��يئة امليدانية 

 .لتدقيق و الفحص الذي س�تملعملية ا

 يقوم بتقسيم �عمال ب�ن مختلف �عضاء وفقا ملؤ�ال��م و خ����م :)برنامج الفحص(برنامج التدقيق

و حسب الزمن، �سمح للمدقق بمعرفة أدق التفاصيل عن م�متھ، لضمان الس�� العادي للم�مة خالل الزمن و 

دقق، و �عت�� مرجعا م�ما بال�سبة للم�مات املستقبلية و كما تحديد املراحل ال�� تم التوصل إل��ا من طرف امل

يجب أن ال يتم ا��لط ب�ن �ذا ا��طط و خطة التقارب فالثانية تخطط العمل ح�� ��اية مرحلة الدراسة و 

 .التخطيط فقط

 تدقيق يتم تنفيذ �ذه ا��لة مباشرة �عد إعداد برنامج التدقيق و اعتماده من املدير ال :العمل امليدا�ي

حيث يقوم فر�ق التدقيق بتطبيق �ذا ال��نامج ع�� الواقع من خالل إجراء �ختبارات املقارنات و غ���ا �غرض 

جمع أدلة �ثبات ال�افية و املالئمة لتحقيق أ�داف م�مة التدقيق، و الكشف عن أي مشا�ل أو مخالفات أو 

 .انحرافات قد تحدث

                                                                 
  .68عبد هللا أبو سرعة، الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا��ارجية، مرجع سبق ذكره، ص 1



مدخل إ�� التدقيق و التدقيق الداخ��                                                         :الفصل �ول   
 

 

 
12 

�ذه ا��طوة �عت�� �خ��ة �� انجاز م�مة التدقيق : عة التوصياتمرحلة إعداد التقار�ر و متا�: ثالثا

   1:الداخ�� و تتمثل �� أر�عة مراحل

 يتم إعداد �ذا التقر�ر من خالل أوراق إبراز و تحليل املشا�ل ال�� تم إعداد�ا : التقر�ر �و�� للتدقيق

�نحرافات و ا��الفات ال�� تكشف للمدقق�ن أثناء تنفيذ برنامج التدقيق، و ال�� �شمل ع�� �افة املشا�ل و 

 .أثناء تنفيذ�م للم�مة و �ذا التقر�ر �عت�� أ ساس إعداد التقر�ر ال��ا�ي

 يتم عقد اجتماع ب�ن فر�ق التدقيق الذي قام ب�نفيذ م�مة التدقيق و : حق الرد من ���اص أعمال�م

التدقيق �عرض املالحظات و النتائج ال�� توصلوا إل��ا ���اص التدقيق أعمال�م، و �� �ذا �جتماع يقوم فر�ق 

مدعمة باألدلة املؤ�دة ل�ا، من خالل الت��يرات و التوضيحات و �نتقادات ال�� يقدمو��ا إن �ان لد��م،و قد 

 2:يؤدي ذلك إ�� نزاعات ب�ن الطرف�ن و تظ�ر �ذه ال��اعات �� حالت�ن

 و�ة و منھ ين�� ال��اعيقدم املدقق أدلة إثبات ق: ا��الة �و��. 

 عدم القدرة ع�� تقديم �ذه �دلة و منھ ي�نازل املدقق عن نقطة ال��اع: ا��الة الثانية. 

 يتم إعداد التقر�ر �� صورتھ ال��ائية، و�تم إرسال املسؤول�ن املعني�ن و  �عد ان��اء التدخل،: التقر�ر ال��ا�ي

وصيات املق��حة ملعا��ة املشكالت و �ختالالت ال�� برزت خالل �دارة، إلعالم�م ب�تائج م�مة التدقيق، و الت

عملية التدقيق، و يجب أن ي�ون تقر�ره موضو�� و وا�� و�ناءا و أن يتم إعداده  وتقديمھ �� الوقت 

 3: املناسب ، أما من ناحية التقديم الشك�� للتقر�ر، يجب أن يتضمن العناصر التالية

 العنوان ال�امل للم�مة، التار�خ، أسماء فر�ق التدقيق      و محرري " من صفحة العنوان، و يجب أن يتض

 ".التقر�ر

 مر بامل�مة و يوضع �� بداية �ل تقر�ر�. 

 الف�رس. 

 مضمون التقر�ر. 

 املالحق ال�� ترفق بالتقر�ر. 

 القيام �عد اق��اح املدقق الداخ�� ��موعة من التوصيات الت��يحية الواجب : متا�عة تنفيذ التوصيات

��ا، بناءا ع�� املالحظات ال�� ��ل�ا أثناء القيام بم�متھ، فإنھ يقوم بمتا�عة مدى �ل��ام ب�نفيذ تلك 

 .التوصيات، و ت�ت�� �ذه املرحلة عند تنفيذ �ل من التوصيات املق��حة و ال�� صادقت عل��ا �دارة

  :تدقيق الداخ�� �� الش�ل ��يومن خالل ما سبق فإنھ يمكننا ت��يص ا��طوات الرئ�سة لتنفذ ال

  

  

  

                                                                 
، 2003نصر ع��، ��اتة السيد ��اتة، املراجعة املتقدمة �� ب�ئة �عمال ا��ديثة، �سكندر�ة، دار التعليم ا��ام�� لل�شر و التوز�ع،  عبد الو�اب  1

  .521ص 
  .118عبادي دمحم أم�ن، مسا�مة املراجعة الداخلية �� تقييم نظام املعلومات ا��اس�ية للمؤسسة، مرجع سبق ذكره،ص   2
  119عبادي دمحم أم�ن، مسا�مة املراجعة الداخلية �� تقييم نظام املعلومات ا��اس�ية للمؤسسة،مرجع سبق ذكره، ص   3
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  املن��ية الرئ�سة لتنفيذ التدقيق الداخ��: ) 2-1(ا��دول 

  �مر بامل�مة

  

 الدراسة و التخطيط -

 الف�م و �طالع -

 إعداد خطة التقارب -

  إعداد التقر�ر التوجي�� -

  

  مرحلة تنفيذ عملية التدقيق الداخ��

  

  اجتماع �فتتاح

 

  املراجعةعداد برنامج 

 

  العمل امليدا�ي

 

  مرحلة إعداد التقر�ر و متا�عتھ

 

  إعداد التقر�ر

  

  متا�عة تنفيذ التوصيات
  .71عبد هللا أبو سرعة، الت�امل ب�ن املراجعة الداخلية و املراجعة ا��ارجية، مرجع سبق ذكره، ص : املصدر

 وسائل وتقنيات تنفيذ التدقيق الداخ�� :  املطلب الثا�ي

ل�ي يقوم املدققون بإنجاز م�مة التدقيق الداخ�� بما يتضمنھ من تخطيط و تنفيذ �عمال التدقيق و ت��ير 

النتائج و التوصيات الواردة �� تقار�ر التدقيق، فإنھ يحتاجون إ�� معلومات نوعية و أخرى كمية، يتم جمع�ا و 

  : � �شمل فيما ي��تحليل�ا باالعتماد ع�� مجموعة من الوسائل و التقنيات و ال�
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فإنھ يجب عليھ : ل�ي يتأكد املدقق من ��ة و حقيقة الرصيد الدف��ي لألصل: املعاينة و ا��رد الفع��: أوال

معاينة �صل ع�� الواقع و كذلك الوثائق املثبة لوجوده، و القيام �عمليات العد و القياس و ا��رد، و �ذه 

  1.ن الوجود الفع�� لألصلالوسيلة �عت�� أ�م و أقوى وسيلة للتحقق م

��دف �ذا �جراء إ�� التأكد من سالمة �رقام و البيانات ا��اس�ية امل��لة  :التدقيق ا��سا�ي: ثانيا

باملس�ندات و الدفاتر و الكشوف و القوائم املالية، و ذلك من الناحية ا��سابية فقط، و رغم �ساطة �ذه 

دقق من مراحل العمل ا��اس��، و �شمل التدقيق ا��سا�ي النوا�� الوسيطة إال أ��ا وسيلة ضرور�ة تمكن امل

  2: �تية

  التحقق من �رصدة �فتتاحية ��مع ا��سابات و مطابق��ا مع �رصدة الواردة �� امل��انية عن السنة املالية

 .السابقة

  ذلك ، الواردة �� ، إ�� غ�� "من ا��مع، الطرح، ضرب و القسمة" التدقيق و فحص العمليات ا��سابية

 .املس�ندات الدالة ع�� حدوث العمليات ا��تلفة ذات العالقة ب�شاط املؤسسة

  تدقيق جميع الصفحات دف�� اليومية و ترحيل �ذه ا��اميع من صفحة ألخرى. 

 ة تدقيق رصيد جميع ا��سابات املدينة م��ا و الدائنة، و نقل �ذه �رصدة إ�� م��ان املراجعة املعدة �� ��اي

 .السنة املالية

  تدقيق العمليات ا��سابية املتعلقة �عناصر املصروفات و �يرادات ا��اصة بإعداد ا��سابات و القوائم

 : العمليات ا��سابية املتعلقة باح�ساب  العناصر �تية: ا��تامية، من �سو�ات مختلفة مثل

 ا�تالك �صول ا��تلفة ا��اصة بالسنة املالية. 

  اح�ساب �يرادات ا��اصة بالسنة املالية و تحديد املقدم و املستحق م��ا 

 تدقيق نقل �رقام إ�� القوائم و التقار�ر ا��تامية. 

 تدقيق النتائج ال��ائية ل�شاط املؤسسة من صا�� أر�اح أو ا��سائر، وما تم �شأ��ا 

� مرجعا سليما �عتمد علية املدقق �� تأكيد من إن املس�ندات و�� أوراق ال�� �عت� : ملس�ندياالتدقيق : ثالثا

ا��دوث الفع�� لواقعة معينة، و من ��ة املتعلقة ��ا، و �عت�� التدقيق املس�ندي من أ�م الوسائل املستخدمة 

ل��صول ع�� �ثبات �� التدقيق و يتوقف نجاح عملية التدقيق ع�� دقة أدلة التدقيق املس�ندي، حيث أ��ا 

  .�� الر�ط ب�ن �حداث و التصرفات املالية ال�� تمت باملؤسسة�ساعد املدقق ع

                                                                 
1
  .37، ص2013شر�قي عمر، التنظيم امل�� للمراجعة، أطروحة الدكتورة، علوم �قتصادية، جامعة طيف، ا��زائر،   

  .56لشامل، مرجع سبق ذكره، ص دمحم السيد سرايا، أصول املراجعة و التدقيق ا  2
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و �� �ذا ا��ال البد من املدقق أن يتحقق من الشروط الواجب توافر�ا �� املس�ندات، حيث يتمكن اعتبار�ا 

  1:دليل إثبات و قر�نة من القرائن التدقيق، و �ذه الشروط تتمثل ��

  بصفة خاصة املس�ندات ال�� تأخذ ش�ل عقودالتأكد من شروط القانونية للمس�ند، و. 

 التأكد من توضيح أسماء �طراف ذات العالقة باملس�ند. 

 تار�خ تحديد املس�ند، تار�خ القيد �� الدفاتر، : التأكد من توضيح البيانات الرقمية �� املس�ند و من أ�مھ

يجب التأكد من تحر�ره رقميا و رقم �سلسل املس�ندات، املبلغ النقدي ا��رر بھ املس�ند حيث يجب أن 

 .حرفيا

 التأكد من طبيعة العملية ال�� �ع�� ع��ا املس�ند، و أ��ا تدخل �� نطاق �شاط املؤسسة. 

   التوقعات ا��تلفة ا��اصة باملس�ند. 

 التأكد من اس�يفاء للدمغات و الطوا�ع 

 التحقق منم التوجيھ ا��اس�� السليم للعملية ال�� يتضم��ا املس�ند. 

إن املصادقات �� عبارة بيان أو إقرار مكتوب من الغ��، املرسل إ�� املدقق �غرض  :نظام املصادقات : را�عا

ضمن أقوى أدلة إثبات �و��ا معدة من طرف   التأكد من ��ة رصيد البيانات معينة، و �ذه الوسيلة تصنف

�� يحصل عل��ا املدقق �� التحقق من ثالث خارج املؤسسة، و �سلم مباشرة إ�� املدقق، و �ساعد املصادقة ال

وجود الفع�� و من امللكية و التقييم لبعض �صول غ�� املوجودة بحيازة املؤسسة، مثل �رصدة النقدية لدى 

  .البنوك، أرصدة العمالء، أوراق القبض، �وراق املالية املودعة لدى البنوك، و ا��زون اململوك للمؤسسة

اء عملھ إ�� �عض �يضاحات من داخل املؤسسة عن �عض النظم و العمليات أو يحتاج املدقق أثن :خامسا

�جراءات ال�� تحتاج إ�� تفس�� خاص، و للوصول إ�� ف�م لتلك النقاط، يوجھ املدقق �عض �سئلة أو 

�ستفسارات إ�� ا��تص�ن داخل املؤسسة، و �ذه �ستفسارات  التحر�ر�ة، و ع�� املدقق أن يحرص �� 

  .لبحث عن مدى ��ة �جابات ال�� تلقا�ا قبل أن يقتنع ��ا ا

�شمل �ذه الوسيلة إجراء مقارنات ب�ن معلومات الف��ة  :نظام املقارنات و الر�ط ب�ن املعلومات :سادسا

ا��الية و الف��ات السابقة، و دراسة العالقات و��ن املعلومات املالية و غ�� املالية، و دراسة العالقات ب�ن 

اصر املعلومات و مقارنة املعلومات بمعلومات مماثلة �� نفس الصناعة، و �ذه الوسيلة تحقق للمدقق ا عن

  2: أل�داف التالية

 مالحظة أي �غ��ات جو�ر�ة حدثت، و دراسة و تحليل أسبا��ا. 

                                                                 
  .38شر�قي عمر، التنظيم امل�� للمراجعة، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .242، ص 2007صنعاء، اليمن،  مركز �من لل�شر و التوز�ع،  عب�� سعيد، ألطف حمود بر�ات، أصول مراجعة ا��سابات،  2
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  استخراج �عض ال�سب ا��اصة ببعض العناصر القوائم املالية لتحديد أي اتجا�ات غ�� عادية و معرفة

أسبا��ا و من �ذه ال�سب �سبة إجما�� الر�ح إ�� املبيعات، �سبة صا�� الر�ح إ�� املبيعات، �سبة �ق��اض 

 .إ�� حقوق امللكية

يقوم املدقق الداخ�� من خالل �ذه الوسيلة بدراسة انتقاديھ فاحصة و تحليل : التدقيق �نتقادي: سا�عا

  1:��دف تحقيق ماي��ا��سابات أو القوائم املالية،أو أحد  متمعن لبعض العمليات أو �عض الدفاتر وال��الت

 اك�شاف أي نتائج أو وقا�ع غ�� عدية. 

  اك�شاف أي أمور أو مالحظات لم تظ�ر أثناء التدقيق املس�ندي. 

 اك�شاف أي أخطاء قد توجد �� �عض العينات ال�� يختار�ا املدقق أثناء تدقيقھ. 

خ��ة املدقق و كفاءتھ، ف�لما زادت كفاءتھ و خ��تھ �لما �انت �ذه  و يتوقف نجاح التدقيق �نتقادي ع��

الوسيلة ذات فائدة أك�� من �عز�ز أدلة �ثبات، كما أ��ا تفيد �� توف�� الوقت و ج�د املدقق ملواج�ة �مور غ�� 

  .العادية ال�� �ستد�� ان�با�ھ

إن �ذا �جراء �عت�� �اما و ضرور�ا لعمل املدقق، و يجب عليھ القيام  :فحص و تقييم الرقابة الداخلية: ثامنا

بھ فمن خاللھ يتمكن املدقق من تحديد نطاق عملية التدقيق، و تقر�ر مدى �عتماد ع�� ذلك النظام و تحديد 

حص أنظمة ��م العينة و �ختبارات ال�� يجب عليھ أن يقوم بإجرا��ا، لذلك فإنھ يجب ع�� املدقق الداخ�� ف

املعلومات ��يحة و دقيقة، و أن �جراءات الرقابة �افية و فعالة، كما يجب ع�� املدقق الداخ�� تدقيق 

�نظمة املوضوعة، و مدى مالئم��ا مع السياسات و ا��طط باملؤسسة، لتحديد مدى كفاية و فعالية �ذه 

  2.�نظمة

عل��ا املدقق من داخل املؤسسة، �ذه الش�ادات ال  �� ش�ادات يحصل": �قرارات" نظام الش�ادات: تاسعا

ي�تج ع��ا أدلة أو قرائن �ثبات، و إنما تمكن املدقق من التأكد من سالمة �جراءات ال�� يقوم ��ا، و كذلك 

  3:�غطية موقفھ خارج نطاق �جراءات، من أمثلة �ذه الش�ادات ماي��

 ش�ادات باألصول الثابتة املضافة خالل السنة. 

  ش�ادات بصول و �ل��امات املؤسسة و املدينون. 

  بيان بأرصدة العمالء املدينون. 

 بيان با��صصات ا��تلفة. 

 بيان باملصروفات ��شائية غ�� العادية و أسباب حدو��ا. 

                                                                 
  68دمحم السيد سرايا، أصول و قواعد املراجعة التدقيق الشامل، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .69مرجع سبق ذكره، صأصول وقواعد  املراجعة التدقيق الشامل،دمحم  السيد سرايا،   2
  .37، ص 1999 ، الر�ع الثالث111ر�اض املسلم، التدقيق الداخ�� أ�ميتھ، أ�دافھ و معاي��ه، مجلة العر�ي للمحاس�ي�ن القانوني�ن، العدد  3
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  فروض و خدمات التدقيق الداخ��: املطلب الثالث

�� املؤسسة يل��م بفروض و قواعد �س�ند عل��ا،  يتع�ن ع�� املدقق الداخ�� عند قيامھ �عملية التدقيق الداخ��

املدقق و خدمات التدقيق  و تقدم �ذه الفروض و ا��دمات، و س�تم التعرف ع�� فروض ال�� �س�ند عل��ا

  :الداخ��

يمكن التعرف ع�� الفروض بأ��ا متطلبات أو املعتقدات �س�ند عل��ا : فروض التدقيق الداخ��: الفرع �ول 

  1:خ�� فيماي���� �س�ند عل��ا عملية الدقيق الدالقواعد و�ف�ار و يمكن ت��يص أ�م الفروض الاملق��حات و ا

قيام املدقق الداخ�� بحيادية و استقالل و إبداء الرأي دون تح�� و �ع�� ذلك عدم : فرض استقالل املدقق .1

 .وجود �عارض ب�ن عمل املدقق و القائم�ن بتج��� املعلومات

ح�� : ح�� يتمكن املدقق من فحص القوائم : فرض إم�انية فحص املعلومات املالية و القوائم املالية .2

 :يتمكن املدقق من فحص القوائم املالية فإنھ يجب أن يتوافر �� �ذه القوائم مجموعة من املعاي�� مثل

 مالئمة ملستخدم��ا و تفي احتياجا��م يجب أن ت�ون املعلومات ا��اس�ية املعدة و املقدمة للمدقق : املالئمة

 .و مرتبطة بالف��ة املالية ا��اصة ��ا 

 أن يتم إعداد املعلومات و البيانات املالية دون التح�� ألي طرف بمع�� عكس ا��قائق : البعد عن التح��

 .املوجودة

 يا ح�� ت�ون مفيدة لألطراف أن ت�ون املعلومات املالية قابلة للقياس الك�� و التعب�� ع��ا رقم: القياس الك��

 .ذوي العالقة

يقوم نظام الرقابة الداخلية ع�� مجموعة من �سس و املفا�يم و الذي  :فرض وجود نظام رقا�ي سليم .3

يؤدي إ�� �بتعاد عن احتمال حدوث خطأ، مما يجعل مدقق ا��سابات يقوم �عملھ اس�نادا إ�� وجود نظام 

 .الرقابة السليم

أي ثباتا إلدارة �� مباد��ا و أ��ا  :املا��� �� املستقبل ما لم يظ�ر �غي�� �� الظروف فرض ثبات ا��قائق .4

رشيدة �� تصرفا��ا أما ات�� للمدقق أن �دارة تميل إ�� التالعبات أو إضعاف نظام الرقابة فإنھ من 

 .املف��ض أن ي�ون حر�ص �� الف��ات املستقبلية

 : طلب من املدقق أن يتحقق منحيث يت: فرض الصدق �� محتو�ات التقر�ر .5

 تطبيق املؤسسة محل التدقيق للمبادئ ا��اس�ية املقبولة قبوال عاما و ب�بات. 

 أن املعلومات املوجودة �� التقار�ر املالية �� معلومات مالئمة. 

 

                                                                 
1
  .51_50أحمد حلمي جمعة، مدخل إلى التدقیق التأكید وفق للمعاییر الدولیة للتدقیق، مرجع سبق ذكره، ص  
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  خدمات التدقيق: الثا�يالفرع 

و التا�ع لإلدارة العليا ف��ا بتقديم يقوم التدقيق بحكم �ونھ وظيفة داخلية من وظائف الرئ�سية �� املؤسسة 

  1:العديد من ا��دمات داخل املؤسسة من أ�م�ا ما ي��

و �� عبارة عن مجموعة من �جراءات ال�� يضع�ا التدقيق الداخ�� �� املؤسسة  :ا��دمات الوقائية .1

لسياسات لتحقيق ا��ماية ال�املة لألول و للممتل�ات من السرقة، �ختالس أو �سراف و حماية ا

 .ا��تلف �� الشركة �داري �نتاجية، املالية و غ���ا دون م��ر

تتمثل �� �ساليب و �جراءات ال�� �ستخدم�ا املدقق الداخ�� �� مجال قياس و  :ا��دمات التقييمية .2

تقييم مدى فاعلية نظم و إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة �� املؤسسة، و قد �ستخدم باملدقق الداخ�� نفس 

 .ما�دوات ال�� �ستخدم�ا املدقق ا��ار�� بالتعاون مع ملا �� ذلك من ت�س�� مل�مة �ل م��

تتمثل �� مساعدة املدقق الداخ�� إلدارة املؤسسة بتوف�� البيانات  و �� ال�� :ا��دمات ��شائية .3

املالئمة �� مجال تحس�ن �نظمة املوضوعية داخل املؤسسة سواء �انت �ذه �نظمة إدار�ة، مالية، اقتصادية، 

 .فنية

ستخدم�ا املدقق الداخ�� �� مجال ت��يح تتمثل �� �جراءات و �ساليب ال�� � :ا��دمات العالجية .4

أي أخطاء قد اك�شف�ا أو التوصيات ال�� تضم��ا التقر�ر مراجعتھ ا��اصة بإصالح أي أخطاء أو عالج أوجھ 

 .القصور �� مختلف نظم املؤسسة 

  :و مما ال شك فيھ أن مختلف �ذه ا��دمات ال�� يقدم�ا املدقق الداخ�� أو �سا�م ف��ا تتم �س�ب

 املدقق الداخ�� �ل الوقت �� املؤسسة و معا�شتھ و معاصرتھ �ستطيع التعرف ع�� �ل نوا��  و جود

  .�شاطاتھ و إجراءاتھ و مشا�لھ  امل��تبة عن �شاطھ

  إن التدقيق الداخ�� يتم بصورة منظمة ع�� مدار العام بحيث يقوم املدقق بمراجعة شاملة ل�افة عمليات

ا يحقق الرقابة �� خدمة �دارة و أن �عمل عل قياس و تقييم فاعلية املؤسسة بصورة مستقلة و منظمة مم

 . الرقابة الداخلية

  صالحيات و مسؤوليات التدقيق الداخ�� : املطلب الرا�ع

إن أ�م العناصر ال�� تدعم نجاح وظيفة التدقيق الداخ�� �و م�ان دائرة أو قسم التدقيق الداخ�� �� 

املؤسسة و مقر الدعم الذي تلقاه من مجلس �دارة من خالل اقتناع �ذه �دارة بأ�مية ا��دمات ال�� تؤد��ا 

                                                                 
1
  .144_143، ص 2002دمحم السید سرایا، المراجعة و التدقیق، اإلسكندریة ،دار المعرفة الجامعیة، ،   
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دارة العليا �ستطيع الرفع من كفاءة عن طر�ق تدخل�ا �� تحديد نطاق عمل�ا و رسم سياس��ا املبدئية، فاإل 

  1: التدقيق الداخ�� و الز�ادة من فعالي��ا من ا��االت التالية

  لسياسات ا��اصة بالتدقيق الداخ��وضع ا: الفرع �ول 

فمجلس �دارة �� �غلب �و الذي يحدد �تجاه العام لدائرة أو قسم التدقيق، و كذلك يرسم ل�ا حدود و 

دق ع�� خطط�ا و برامج�ا، و �ذا �ع�� أنھ �لما �ان مجلس �دارة مرنا مع �ذه و يدرك مسؤوليات و يصا

  .احتياجا��ا و ي��ك ل�ا حر�ة العمل، زاد ذلك من كفاءة و فعالية ا��دمات ال�� تؤد��ا

  متا�عة �جراءات الت��يحية ال�� تتضم��ا التوصيات التدقيق الداخ�� : الفرع الثا�ي

م العناصر امل�مة �� عملية أي تدقيق، ف�ون أن إدارة التدقيق الداخ�� ل�ست إدارة تنفيذية، و إذ أن متا�عة أ�

إنما تو��� لإلدارة بضرورة اتخاذ إجراءات ت��يحية لالنحرافات، لذلك فإن ا���ات التنفيذية تقوم 

ليا نتا�ع نتائج ذلك بإجراءات الت��يح، إذ �سلمت �وامر من �دارة العليا خاصة إذا �انت �دارة الع

  .الت��يح بنفس�ا 

  منح التأييد ال��امج التدقيق الداخ�� و دعم�ا �ش�ل معلن : الفرع الثالث

فعندما يت�� للعامل�ن �� املؤسسة بأن �دارة العليا تؤ�د برامج التدقيق الداخ�� و تصادق عل��ا، فإن 

التدقيق  نقل إ�� ا��د، مما �ع�� رفع مستوى خدمات �ذه معوقات ال�� قد يضع�ا �ؤالء العاملون أمام عمليات 

  .الوظيفة

و من أجا الوصول إ�� نظام التدقيق الداخ��  الفعال يجب أن �شمل ا��طوط العر�ضة لصالحيات و 

  2: مسؤوليات املدقق الداخ�� ع�� ا��د �د�ى لألمور �تية

مات يرا�ا ضروري للتدقيق و �طالع ع�� ال��الت إعطاء ا��ق للمدقق الداخ�� ل��صول ع�� أية معلو : أوال

املالية و املس�ندات و ��الت املوجودة واملوظف�ن خارج  و داخل املنظمة لعالقة مثل �ذه �مور �عملية 

  .التدقيق

تحديد الصالحيات ال�� تخول املدقق الداخ�� بتأدية عمليات الرقابة و التدقيق املا�� ع�� العمليات  :ثانيا

ا��تلفة ع�� مدى تماش��ا مع القوان�ن و �نظمة و التعليمات و غ��ا من أنواع التدقيق املتعلقة بالعمليات 

  .ال�شغيلية و �داء ع�� س�يل املثال

محددات يجب ع�� املدقق الداخ�� مالحظ��ا عند قيامھ بم�مة التدقيق، فع�� س�يل تحديد أي قيود أو  :ثالثا

املثال يجب أال ال �عطي املدقق الداخ�� مسؤوليات �شغيلية أو أية صالحيات تتعلق باأل�شطة ال�� يقوم ��ا و 

                                                                 
1
  .90، ص 2000،دار البشیر للنشر،  اإلسكندریةالعمدات أحمد الصالح، المراجعة الداخلیة،   

2
وراق دمحم عبد هللا حامد العبد��، أثر تطبيق ا��اكمية املؤسسية ع�� جودة التدقيق الداخ�� �� املؤسسات الصناعية املدرجة �� سوق ال�و�ت �   

  .38،ص 2002جامعة الشرق �وسط، عمان،  املالية، مذكرة املاجست��، قسم �عمال،
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ھ، أو أن يقوم بوضع تدقيق�ا، كما ال يجب أال �عطي أية م�مات ال تقع ضم حدوده و خ��اتھ و كفاءتھ و مؤ�الت

  .أنظمة و إجراءات سوف يقوم �و نفسھ �� ��اية �مر بمراجع��ا و تدقيق�ا عند قيام بم�متھ

تحديد مبادئ و قواعد التدقيق املتعارف عل��ا و املقبولة قبوال عاما، و �ل��ام ��ا من قبل املدقق�ن  :را�عا

  الداخلي�ن، 

الواليات املتحدة  ��" IIA"يق الداخ�� الصادر عن مع�د املدقق�ن الداخلي�ن و قد بي�ت معاي�� �داء امل�� للتدق

  :�مر�كية و يب�ن  �ذا النظام

 وضع �شاط التدقيق الداخ�� داخل املؤسسة. 

 إجازة الوصول إ�� ال��الت املوظف�ن و املمتل�ات املتعلقة �عملية التدقيق. 

  تحديد نطاق أ�شطة التدقيق. 

التدقيق الداخ�� �� ب�ئات مختلفة قانونية و ثقافية متنوعة داخل املؤسسات ال�� تختلف و يتم تنفيذ أ�شطة 

و ت�نوع من حيث ال�دف و ا���م و ال�ي�ل التنظي��، فد تؤثر �ذه �ختالفات ع�� ممارسة  أ�شطة التدقيق 

و �ي�ل تنظي�� وا�� الداخ�� �� �ل ب�ئة، و مع ذلك �عت�� تنظيم دائرة التدقيق الداخ�� ضمن إطار موحد، 

من حيث �رتباط التنظي�� باملستوى �داري �� املنظمة الذي �سمح ل�ذه الوظيفة  ب�نفيذ مسؤوليا��ا ع�� 

  .قدر كب�� من �ستقاللية لالستفادة من ا��دمات لب�� تقدم�ا املؤسسة

دارة العليا للمؤسسة دعم�ا إن موقع وظيفة التدقيق الداخ�� �� املؤسسة �و أحد الطرق ال�� تب�ن تأكيد � 

الصر�ح ل�ذه الوظيفة، و بالتا�� يجب أن يؤخذ �ع�ن �عتبار عامل�ن م�م�ن عند تحديد موقع التدقيق الداخ�� 

  1:�� التنظيم �ما

 ضمان تحقيق �ستقاللية ل�ذه الوظيفة و �عز�ز�ا من خالل ر�ط�ا باملستو�ات العليا للمؤسسة. 

 ة م�مات �شغيلية أو تنفيذية مو�لة ل�اأال ي�ون ل�ذه الوظيفة أي. 

  

  

  

  

  

  

                                                                 
، 2010، املركز ا��ام��، الوادي46ز�ن يو�س، تفعيل املراجعة عن طر�ق النظام ا��اس�� املا�� �� املؤسسات ا��زائر�ة، مجلة العلوم ��سانية، العدد   1

  .40ص
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  :الفصل خاتمة

من خالل ما جاء �� �ذا الفصل يمكن القوا أن التدقيق الداخ�� عرف تطورا كب��ا ملا �و عليھ إ�� حد 

�ن، حيث لم �عد مف�ومھ مقتصرا ع�� فحص ال��الت و الدفاتر ا��اس�ية فقط بل أ�عد من ذلك 

  .املؤسسة و تقديم الدعم حول نجاح ال�� تحققھلغاية حماية أصول 

نص و لتحقيق النجاح البد ع�� املدقق تأدية م�امھ أن يح��م املعاي�� املتعارف عل��ا للتدقيق الداخ��، و 

  .اح��امھ لتلك املعاي�� �س�ل عليھ القيام بم�متھ ع�� أحسن وجھ و أع�� مستوى 

و عليھ �ست�تج أن وظيفة التدقيق الداخ�� ال�دف م��ا حماية ممتل�ات و أصول املؤسسة و ا��افظة 

ت السالبة، و بالتا�� ا��فاظ ع�� الفساد و �ختالالت و �نحرافاعل��ا، و كذا محار�ة �افة أساليب 

 .�� تحقيق ��داف املسطرةع املرغوب فيھ للمؤسسة و الوصول إالوض



 

 

  

  

  :الفصل الثا�ي 

مسا�مة التدقيق الداخ�� �� 

  تحس�ن �داء املا��

  

  



  التدقيق الداخ�� �� تحس�ن �داء املا�� دور :                                                                                         الثا�يالفصل 
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  :مقدمة الفصل

�داء أحد املواضيع ال�� �شغل بال املس��ين و الباحث�ن ع�� حد السواء، نظرا أل�ميتھ إما �عت�� موضوع 

ع�� املستوى الك�� أو ا��زيء باعتباره �عكس الن�يجة املنتظرة من وراء �ل �شاط و �و �ل ما يمثل 

كغ���ا من دافع أسا��� الستمرار�ة ووجود املؤسسات خاصة الصغ��ة و املتوسطة م��ا، و ال�� ��دف 

املؤسسات إ��  تحقيق نتائج مر��� ح�� ي�س�� ل�ا البقاء �� عالم �سوده املنافسة الشرسة و العوملة 

.املالية  

و عليھ �عمل وظيفة التدقيق الداخ�� �� املؤسسة �وسيلة للوقوف ع�� ضعف وقوة �نظمة و 

.املا��التا�� تحس�ن أدا��ا العمليات و �جراءات ال�� ت�بع�ا املؤسسة �غرض تحقيق أ�داف�ا و ب  

و �ذا ما س�تطرق إليھ �� �ذا الفصل بدراسة �داء املا�� من جوانبھ و كيفية مسا�مة التدقيق 

:الرئ�س�ن � تحس�نھ و ذلك من خالل املبحث�نالداخ�� �  

اف �داء ما�ية �داء املا�� الذي يتضمن مف�وم �داء املا�� كمطلب أول، و أ�مية و أ�د: املبحث �ول 

املا�� �� املطلب الثا�ي و مطلب الثالث متضمن معاي�� و العوامل املؤثرة �� �داء املا�� و أخ��ا املؤشرات 

.املالية ألداء املا��   

�عنوان دور التدقيق الداخ�� �� تحس�ن �داء املا�� و ينقسم إ�� أر�عة مطالب، �ول �و  :املبحث الثا�ي

لمؤسس �قتصادية و املطلب الثا�ي دور التدقيق الداخ�� �� تحس�ن أ�داف ، و تقييم �داء املا�� ل

مطلب الثالث دور تقر�ر مدقق الداخ�� �� تحس�ن �داء و أخ��ا دور التدقيق الداخ�� �� اتخاذ القرار 

.املا��  
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  ما�ية �داء املا�� : ملبحث �ول ا

م�ما �ان متاحا للمؤسسة من موارد من مختلف  �نواع فال يمكن ل�ا من استغالل إال عن طر�ق إدارة رشيدة، 

إال عن طر�ق تقييم متطورة و جيدة و ال �ستطيع �ذه �دارة معرفة ما حققتھ من نتائج و ما ضيعتھ من فرص، 

.أدا��ا املا�� و ذلك من أجل تحديد خطط�ا املستقبلية  

ل تقييم �داء املا�� �� املؤسسة ع�� إيجاد الثغرات و معا����ا، من خالل مجموعة من املؤشرات ال�� كما �عم

�عكس مدى نجاح املؤسسة و تطور�ا، حيث يقوم �داء املا�� ع�� معرفة املستوى املا�� داخل املؤسسة أو 

  .باألحرى املركز املا�� ل�ذه �خ��ة

سليط الضوء ع�� مصط�� �داء و �داء املا�� انطالقا من تحديد �طار ومن خالل �ذا املبحث سنقوم ب�

.املفا��� لھ مرورا بخصائصھ و العوامل املؤثرة فيھ  

  �داء املا�� مف�وم :املطلب �ول 

�داءمف�وم : أوال   

املؤسسة ع�� �و الن�يجة ال��ائية ل�شاط مؤسسة ما، لذلك ف�و �ع�� عن قدرة : �عرف �داء ع�� أنھ

استخدام موارد�ا املالية، ال�شر�ة ،التكنولوجية و املعرفية بالصورة ال�� تجعل�ا قادرة ع�� تحقيق 

أ�داف�ا بطر�قة كفؤة و فاعلة و تحقيق توقعات و تطلعات أ��اب املصا�� من املس�ثمر�ن، العمالء 

  1".املوظف�ن، املوردين، ا���ومة و ا��تمع ك�ل

  و خصائصھاء املا�� �د مف�وم :ثانيا

 مف�وم �داء املا��  

يمثل �داء املا�� املف�وم الضيق لألداء املؤسسات حيث يركز ع�� استخدام : " أما �داء املا�� فيعرف ع�� أنھ 

مؤشرات مالية لقياس مدى إنجاز ��داف، و �و الدافع �سا��� لألعمال ا��تلفة ال�� تمارس�ا املؤسسة، و 

حة املوارد املالية و تزو�د املؤسسة بفرص اس�ثمار�ة �� ميادين �داء ا��تلفة و ال�� �ساعد ع�� �سا�م �� إتا

  2".تلبية احتياجات أ��اب املصا�� و تحقيق أ�داف�م

يو�� �ذا التعر�ف أن �داء املا�� ستخدم مؤشرات مالية معينة تق�س مدى التوصل إ�� تحقيق ��داف 

  .عامل أسا��� �� توف�� املوارد املالية و  أداة تحف�� التخاذ القرارات �س�ثمار�ة املسطرة مسبقا، كما أنھ

التعب�� عن �شاطات إدارة �عمال باستعمال مقاي�س مالية معينة و أنھ : ع�� انھMiller and Doss كما �عرفھ

  3".�داة الرئ�سية الداعمة ��ميع أ�شطة املؤسسة ا��تلفة

  .�داء املا�� �و مرآة عاكسة ألعمال املؤسسة من خالل مقاي�س ماليةيظ�ر �ذا التعر�ف أن 

مدى قدرة املؤسسة ع�� استغالل �مثل ملوارد�ا و مصادر�ا، أمام �ستخدامات ": و �عرف �داء املا�� أيضا أنھ

  1".ذات �جل الطو�ل و �جل القص�� من أجل �شكيل ال��وة

                                                                 
1
جيا املعلومات، الطبعة �و��، عمان، اليازوري لل�شر و التوز�ع، وصفي عبد الكر�م الكساسية،تحقيق فعالية �داء املؤس��� من خالل تكنولو   

  .27،ص2011
  .28مرجع سبق ذكره، ص وصفي عبد الكر�م الكساسية، تحقيق فعالية �داء املؤس��� من خالل تكنولوجيا املعلومات، 2
  .45دار ا��امد لل�شر و التوز�ع ص مان،دمحم محمود ا��طيب، �داء املا�� و أثره ع�� عوائد �س�م، ، الطبعة �و��، ع  3
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ء املا�� �و قدرة املؤسسة ع�� �سي�� ممتل�ا��ا �سي��ا جيدا ع�� املدى القص�� يو�� �ذا التعر�ف أن �سي�� �دا

  .و الطو�ل 

من خالل التعار�ف السابقة �ست�تج أن �داء املا�� يمثل مرآة عاكسة ألداء املؤسسات و انجازا��ا، حيث يو�� و 

ل و الذي يوصل�ا إ�� تحقيق أ�داف�ا يحدد مدى قدرة املؤسسة ع�� استغالل موارد�ا و إم�انيا��ا بالش�ل �مث

  .املسطرة

 خصائص �داء املا�� 

  2: و عليھ فإن �داء املا��  ي�سم بمجموعة من ا��صائص

 داء املا�� أداه �عطي صورة وا��ة  عن الوضع املا��  القائم �� املؤسسة �قتصادية�. 

  أداء مستقب�� أفل من سابقھ�داء املا�� يحفز �دارة لبذل املز�د من ا���د لتحقيق. 

  داء املا�� أداة تدارك �نحرافات و املشا�ل ال�� تواجھ املؤسسة و تحديد مواطن القوة و الضعف�. 

 داء املا�� وسيلة جذب املس�ثمر�ن للتوجھ لالس�ثمار �� املؤسسة�. 

 داء املا�� وسيلة وأداة  فعالة لتحقيق أ�داف املؤسسة�. 

  �� املؤسسة �قتصاديةأ�مية وأ�داف �داء ملا�� : املطلب الثا�ي

  3:�� املؤسسة �قتصادية أ�مية �داء املا��: أوال 

ت�بع �داء املا�� �ش�ل عام �� �ونھ ��دف إ�� تقو�م أداء املؤسسات من عدة زوايا و بطر�قة تخدم مستخدمي 

و الضعف �� �ذه �خ��ة و �ستفادة من  البيانات ممن ل�م مصا�� مالية �� مؤسسة، لتحديد جوانب القوة

البيانات ال�� يوفر�ا �داء املا�� ل��شيد القرارات املالية للمستخدم�ن، كما تظ�ر أ�مية �داء املا�� أيضا و �ش�ل 

خاص �� عملية متا�عة أعمال املؤسسات و تفحص سلوك�ا و مراقبة أوضاع�ا و تقييم مستو�ات أدا��ا و 

�داء و توجيھ �داء نحو �تجاه ال��يح و املطلوب، من خالل تحديد املعوقات  و بيان  فعاليتھ وتوجيھ

�ستخدامات العامة للمؤسسات و اس�ثمارا��ا وفقا لأل�داف أسبا��ا و اق��اح إجراءا��ا الت��يحية و ترشيد 

  .�ستمرار�ة والبقاء و املنافسة اتخاذ القرارات السليمة ل��فاظ ع�� 4العامة للمؤسسات و املسا�مة �� 

  :و �ش�ل عام يمكن حصر أ�مية �داء املا�� �� أنھ يلقي الضوء ع�� ا��وانب التالية

 تقييم الر�حية. 

 تقييم سيولة املؤسسة. 

 تقييم تطور �شاط املؤسسة. 

                                                                                                                                                                                                        
الغري للعلوم  إبرا�يم عبد مو��� السع��ي، ز�د عائد مردان، القيمة املعادلة و تأث�� استعمال�ا �� مؤشرات �داء املا�� �� املصارف التجار�ة، مجلة  1

  .235، السنة الثامنة، ال�لية التقنية �دار�ة، ال�وفة، ص �25قتصادية و �دار�ة ، العدد 
  .45، ص2010دار حامد ، ،�ردن  ء املا�� و أثره ع�� عوائد أس�م الشر�ات،دمحم محمود ا��طيب، �دا  2
، مذكرة ضمن متطلبات "2002_2000"عادل ع���، �داء املا�� للمؤسسة �قتصادية قياس و تقييم، دراسة حالة مؤسسة صناعات ال�وابل ب�سكرة  3

  .35، ص2002_2001، جامعة دمحم خيضر �سكرة، ا��زائر، نيل ش�ادة املاجست��، م�شورة، تخصص �سي�� املؤسسات الصناعية
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 تقييم مديونية املؤسسة. 

 تقييم تطور و توز�عات املؤسسات. 

 تقييم تطور ��م املؤسسة. 

  :أ�داف �داء املا�� �� املؤسسة �قتصادية: ثانيا

ال�سر املا��، التوازن السيولة و : يمكن حصر ��داف ال�� �س�� إل��ا املؤسسة إ�� تحقيق�ا و �� عديدة وم��ا

  .املا��، املردودية و إ�شاء قيمة التوازن 

 : السيولة و ال�سر املا�� .1

�� مواج�ة ال��اما��ا قص��ة �جل، أو بتعب�� آخر �ع�� قدر��ا ع�� تق�س السيولة قدرة املؤسسة �قتصادية ع

التحو�ل و �سرعة �صول املتداولة، ا��زونات و القيمة قابلة التحقيق إ�� أموال متاحة، فنقص السيولة أو 

ات و ذلك ما عدم كفاي��ا يقود املؤسسة إ�� عدم مقدر��ا ع�� الوفاء أو مواج�ة ال��اما��ا و تأدية �عض املدفوع

  .يضر باملؤسسة �� حد ذا��ا و بأ��اب ا��قوق و �عمالء املؤسسة أيضا

استحقاق ديو��ا أما ال�سر املا�� ف�و ع�� ا��الف السيولة و يتمثل �� مقدرة املؤسسة ع�� مواج�ة توار�خ 

  1.املؤسسةالطو�لة و املتوسطة �جل، ف�و يتعلق باالق��اض املتوسط و طو�ل �جل الذي يقوم بھ 

 :التوازن املا��  .2

و �و �دف �س�� الوظيفة املالية لبلوغھ ألنھ يمس باالستقرار املا�� للمؤسسة، و يمثل �� ��ظة معينة التوازن 

ب�ن رأس املال الثابت و �موال الدائمة ال�� �سمح باالحتفاظ بھ، و ع�� الف��ة املالية �ستوجب ذلك التعادل 

  .مصادر�اب�ن استخدامات �موال و 

رأس املال _ و منھ فإن رأس املال الثابت و املتمثل �� �س�ثمارات يجب أن تمول عن طر�ق �موال الدائمة

، و �ذا يضمن عدم ال��وء إ�� تحو�ل جزء منھ إ�� سيولة _مضافا إليھ الديون الطو�لة �جل و املتوسطة

مة لألصول الثابتة، و مما سبق يظ�ر التوازن املا�� ملواج�ة مختلف �ل��امات، و تحقيق �غطية �موال الدائ

  :�سا�م �� توف�� السيولة و ال�سر املا�� للمؤسسة، و تمكن أ�مية بلوغ �دف التوازن املا�� ��

 تأم�ن تمو�ل احتياجات �س�ثمارات بأموال دائمة. 

 ضمان �سديد جزء من الديون أو �ل�ا �� �جل القص��. 

  تواج�ھ املؤسسةتخفيض ا��طر الذي. 

 

 : الر�حية و املردودية .3

�عت�� املردودية من ��داف �ساسية ال�� ترسم�ا املؤسسة و توجھ املوارد لتحقيق�ا بمثابة �دف ك�� 

مؤسسة، و املردودية ��دف عام يدل ع�� قدرة الوسائل ع�� تحقيق الن�يجة، و الوسائل ال�� �ستعمل�ا 

قتصادي و �ذا �عكس املردودية �قتصادية و رأس املال ا��اص و �و ما املؤسسة تتمثل �� رأس املال �

  .�عكس املردودية املالية، فحسب نوع الن�يجة و الوسائل املستخدمة يتحدد نوع املردودية

                                                                 
  .36، مرجع سبق ذكره، ص قييمقياس و ت عادل ع���،�داء املا�� للمؤسسة �قتصادية 1
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أما الر�حية ف�� نتاج عدد كب�� من السياسات و القرارات تق�س مدى كفاءة و فاعلية إدارة املؤسسة �� توليد 

  1.�ر�اح

 :إ�شاء القيمة .4

إ�شاء القيمة للمسا�م�ن �ع�� القدرة ع�� تحقيق مردودية مستقبلية �افية من �موال املس�ثمرة حاليا،و 

املردودية ال�افية �� تلك ال�� ال تقل عن املردودية ال�� بإم�ان املسا�م�ن ل��صول عل��ا �� اس�ثمارات أخرى 

املس�ثمر�ن من إ�شاء القيمة فإن املس�ثمر�ن يتوج�ون إ��  ذات املستوى خطر مماثل، فإذا لم يتمكن فر�ق

  .توظيفات أخرى أك�� مردودية

مما سبق يت�ن أن �دف إ�شاء القيمة يمنح أ�مية كب��ة للمسا�م�ن أو املالك املؤسسة و يجعل أ�مي��م تحتل 

  2.الصدارة

   معاي�� �داء املا�� و العوامل املؤثرة فيھ: املطلب الثالث

صل إ�� رقم مع�ن ال �ع�� ش�ئا للمحلي�ن املالي�ن ما لم تتم مقارنتھ �غ��ه من �رقام ملعرفة املوقف املا�� إن التو 

  .للمؤسسة، و تو�� ماي�� معاي�� املقارنة  ال�� أشار إل��ا  عدد من الكتاب

  3معاي�� �داء املا�� :أوال 

 :املعاي�� التار�خية .1

املؤشرات املالية و التار�خية لسنوات سابقة لنفس املؤسسة، و مقارن��ا �عتمد �ذه املعاي�� ع�� مجموعة من 

مع النتائج ا��الية فمثال مقارنة �سبة العائد �س�ثمار أو �سبة السيولة لنفس للعام ا��ا�� مع �سب السنوات 

  .السابقة و مالحظة مدى تطور �ذه ال�سب نحو �حسن أو �سوأ 

 :)الصناعية (املعاي�� القطاعية .2

و �ش�� إ�� معدل أداء مجموعة املؤسسات �� القطاع الواحد، أي مقارنة ال�سب املالية للمؤسسة بال�سب 

املالية ملؤسسات مساو�ة ل�ا �� ا���م و طبيعة تقديم ا��دمة، و �ستفاد م��ا بدرجة كب��ة �� عملية التحليل 

سات ل�ي �عاد عل��ا عدم الدقة �س�ب التفاوت و املا�� أل��ا مستمدة من القطاع ذاتھ ال�� ت�ت�� لھ �ذه املؤس

  .��م و طبيعة �ذه ��شطة

و �ذه املعاي�� �عتمد ع�� مؤشرات يتفق عل��ا من قبل املؤسسات ال�� �عمل داخل الصناعة الواحدة، أي وضع 

  . ا��كم ع��  وضع املا�� للمؤسسةمؤشرات و معاي�� أو �سب يمكن من خالل�ا 

  

  

  

                                                                 
1
ضمن متطلبات ، مذكرة "2013_2010"من�� عوادي، دور سوق �وراق املالية �� تحس�ن �داء املا�� للمؤسسة �قتصادية، دراسة حالة مجمع صيدال 

  .73، ص2015نيل ش�ادة املاجست��، م�شورة، تخصص �سواق املالية و البورصات، �سكرة، 
  .37مرجع سبق ذكره،�داء املا�� للمؤسسة �قتصادية قياس و تقييم،  عادل ع���،  2
مذكرة ضمن متطلبات نيا ش�ادة  املاس��، م�شورة، سعودي م��وك ر�اض، دور املراجعة الداخلية �� تحس�ن �داء املا�� للمؤسسة �قتصادية،  3

  .39،ص 2012تخصص تدقيق محاس��، جامعة دمحم خيضر، �سكرة، 



  التدقيق الداخ�� �� تحس�ن �داء املا�� دور :                                                                                         الثا�يالفصل 
 

 

 
28 

 املعاي�� املطلقة .3

و �� أقل و أضعف من املعاي�� �خرى من حيث ��مية، و �ش�� تلك املعاي�� إ�� وجود خاصية متأصلة تأخذ 

ش�ل قيمة ثابتة ل�سب معينة مش��كة ب�ن جميع املؤسسات و تقاس ��ا التقلبات الواقعية، و ع�� الرغم من 

  .�سبة التداول اتفاق الكث�� من املالي�ن ال�� ال تزال �ستخدم كمعيار مطلق مثل 

 املعاي�� املس��دفة .4

�� املعاي�� ال�� �عتمد نتائج املا��� مقارنة بالسياسات و �س��اتجية و املوازنات، كذلك ا��طط ال�� تقوم 

املؤسسات بإعداد�ا أ ي مقارنة املعاي�� التخطيطية باملعاي�� املتحققة ��قبة  زمنية ماضية، و �ستفاد م��ا �� 

  .من أجل أن �ستطيع املؤسسة �عد دلك اتخاذ �جراءات الت��يحية ل�اتحديد �نحرافات 

  العوامل املؤثرة ع�� �داء املا�� للمؤسسة:ثانيا

تواجھ املؤسسة خالل القيام ب�شاط�ا عدة مشا�ل و صعو�ات قد �عرقل�ا �� أداء وظائف�ا مما يدفع باملس��ين 

خاذ القرارات الت��يحية �شأ��ا، �ذا ما ��دف إليھ عملية إ�� البحث عن مصادر �ذه املشا�ل و تحليل�ا و ات

التقييم املا�� للمؤسسة حيث �عمل ع�� ���يص الوضعية املالية للمؤسسة ملعرفة أ�م العناصر و العوامل 

  .املؤثرة ع�� �داء املا�� داخل�ا

  العوامل الداخلية �دار�ة و الفنية املؤثرة ع�� �داء املا�� .1

  1:باآل�يو تت��ص 

  ال�ي�ل التنظي�� 

�و الوعاء أو �طار الذي تتفاعل فيھ جميع املتغ��ات املتعلقة باملؤسسات و أعمال�ا ففيھ تتحدد أساليب 

�تصاالت و الصالحيات و املسؤوليات و أساليب تبادل ��شطة و املعلومات، حيث يتضمن  ال�ي�ل التنظي�� 

�دار�ة �� املؤسسات فنجد التمايز الرأ��� و �و عدد املستو�ات �دار�ة �� الكثافة �دار�ة و �� الوظائف 

املؤسسات و التمايز �فقي ف�و عدد من امل�ام ال�� نتجت عن تقسيم العمل و �ن�شار ا��غرا�� من عدد 

  .الفروع و املوظف�ن 

طر�ق تحديد ا��طط بنجاح عن و يؤثر  ال�ي�ل التنظي�� ع�� أداء املؤسسات من خالل املساعدة �� تنفيذ 

�عمال و ال�شاطات ال�� ي�ب�� القيام ��ا، و من ثم تخصيص املوارد باإلضافة إ�� �س�يل تحديد �دوار لألفراد 

  .�� املؤسسات و املساعدة �� اتخاذ القرارات ضمن املواصفات ال�� �س�ل لإلدارة اتخاذ القرار بأك�� فاعلية 

 املناخ التنظي�� 

خاذ القرار و أسلوب �دارة و تنمية العنصر ال�شري و يقصد بوضوح التنظيم اتالتنظيم و طيفية �و وضوح 

إدراك العامل�ن م�ام املؤسسة و أ�داف�ا و عمليا��ا و �شاطا��ا مع ارتباط�ا باألداء، و أما اتخاذ القرار ف�و أخذ 

سلوب �دارة �� ���يع  العمل�ن ع�� املبادرة بطر�قة عقالنية و تقييم�ا و مدى مالئمة املعلومات التخاذه، و أ

  .الذاتية أثناء �داء، أما توجيھ �ع�� عن مدى تحقيق العامل�ن مستو�ات العليا من �داء

                                                                 
  .48مرجع سبق ذكره، ص�داء املا�� و أثره ع�� عوائد �س�م،دمحم محمود ا��طيب،   1
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من الناحيت�ن �دار�ة واملالية، و  كفائتةحيث يقوم املناخ التنظي�� ع�� ضمان سالمة �داء بصورة إيجابية و 

القرار لرسم صورة لألداء و التعرف ع�� مدى تطبيق �دار��ن ملعاي�� �داء �� تصرف�م إعطاء املعلومات ملتخذي 

  .�� أموال املؤسسات

 التكنولوجيا 

�� عبارة عن �ساليب و امل�ارات و الطرق املعتمدة �� املؤسسة لتحقيق ��داف امل�شودة و ال�� �عمل ع�� 

وجيا تلبية طلبات املس��لك وفقا للمواصفات ال�� يرغ��ا، ر�ط املصادر باالحتياجات و يندرج تحت التكنول

  .باإلضافة إ�� �نتاج املستمر و بدفعات كب��ة أيضا

و ع�� املؤسسة تحديد نوع التكنولوجيا املناسبة لطبيعة أعمال�ا و امل���مة مع أ�داف�ا و ذلك راجع ل�ون 

التكيف مع�ا و استعا��ا و  �خ��ةالتكنولوجيا من أبرز التحديات ال�� تواجھ املؤسسات و ال�� ال بد ل�ذه 

�عمل التكنولوجيا ع�� شمولية �داء أل��ا �عطي �عديل أدا��ا و تطو�ره ��دف مالئمة ب�ن التقنية و �داء، و 

جوانب متعددة من القدرة التنافسية و خفض الت�اليف و ا��اطرة و التنو�ع باإلضافة إ�� ز�ادة �ر�اح و 

  .ا��صة السوقية

 ا���م 

يقصد با���م �و تص�يف املؤسسات إ�� صغ��ة أو متوسطة أو كب��ة ا���م حيث يوجد عدة مقاي�س ���م 

  .إجما�� املوجودات، إجما�� الودا�ع، إجما�� املبيعات أو إجما�� القيمة الدف��ية: ملؤسسة م��اا

قد �ش�ل عائقا ألدا��ا حيث أنھ بز�ادة و �عت�� ا���م من العوامل املؤثرة ع�� �داء املا�� للمؤسسات سلبا ألنھ 

ا أقل فعالية، و إيجابيا بحيث �لما زاد ��م ا���م تصبح عملية إدارة املؤسسة أك�� �عقيدا و منھ يصبح أدا��

  .املؤسسة يزداد عدد ا��لل�ن املالي�ن امل�تم�ن ��ا

 1:العوامل ا��ارجية املؤثرة �� �داء املا�� فيماي�� تتمثل:  العوامل ا��ارجية .2

عتمد ذلك أن تأخذ�ا �سواق السلع �قتصادية،حيث �توجد العديد من �ش�ال ال�� يمكن : السوق  :أوال 

ع�� �ي�ل السوق و السلوك الذي ت�بع املؤسسة من أجل تحقيق �دف�ا �سا��� و�و �عظيم �ر�اح و يؤثر 

السوق �� �داء املا�� من ناحية قانو�ي العرض و الطلب فأن تم�� السوق باالنتعاش و ك��ة الطلب  فأن ذلك 

  .فسنالحظ �� �داء املا��  سيؤثر ايجابيا ع�� �داء املا�� أما �� ا��الة العكسية

�عت�� املنافسة سالح ذو حدين بال�سبة لألداء املا�� �� املؤسسة �قتصادية، ف��ا�ا قد �عت�� : املنافسة:ثانيا

فتحاول جا�دة لتحس�ن صور��ا ووضع�ا املا�� عن  ا��فز لتعز�زه عندما تواجھ املؤسسة التداعيات املنافسة

طر�ق أدا��ا املا�� لتواكب �ذه التداعيات، أما من ج�ة أخرى فإن لم تكن املؤسسة أ�ال ل�ذه التداعيات و ال 

  .�ستطيع مواج�ة املنافسة فإن وضع�ا التا�� يتد�ور بالتا�� �داء املا�� �سوء

ضاع �قتصادية العامة قد تؤثر ع�� �داء املا�� سواء بطر�قة سلبية أو إن �و  :�وضاع �قتصادية : ثالثا

العكس فنجد�ا مثال �� �زمات �قتصادية، أو حاالت الت��م تؤثر بالسلب ع�� �داء املا��، أما �� حالة ارتفاع 

  .الطلب الك�� أو دعم الدولة إلنتاج ما يؤثر بايجابية ع�� �داء املا��

                                                                 
 

1
  .136 ،ص2010مدخل التحلیلي، عمان،دار الثقافة،  -ناظم حسن عبد السید،محاسبة الجودة 
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 تقييم و قياس �داء املا�� : �ع طلب الراامل

�عد قياس �داء املا�� �� املؤسسات �قتصادية ذو ��مية البالغة �� ال�شاط �قتصادي حيث أصبح الشغل 

الشاغل للمس��ين �و البحث �� سبل قياس دقيقة و ال�� �عطي قيما ذات مصداقية للقيمة ا��قيقية 

  .� املؤشرات التقليدية و ا��ديثة لقياس �داء املا�� �سليط الضوء ع�للمؤسسة، و عليھ س�تم 

تقع ع�� عاتق املؤسسات املسؤولة حماية أموال و تحقيق :  املا�� املؤشرات التقليدية لقياس �داء: أوال 

أ�داف ذوي املصا�� من املسا�م�ن و دائن�ن وعامل�ن و غ���م، مما �ستد�� قيام تلك املؤسسات باستخدام 

  .مؤشرات �داء املا�� ال�� �عكس ا��وانب �ساسية لعمل�اعدد من 

  :�عددت مؤشرات و أساليب قياس �داء املا�� التقليدية و نوجز�ا فيما ي��

�عت�� �ذا �سلوب من �ساليب التحليل املا�� أك��   :قياس �داء املا�� باستخدام ال�سب املالية .1

 .عرف أوال التحليل املا�� و أنواعھ و ال�سب املالية شيوعا �� عالم �عمال و عليھ يجب الت

  م�سطة �و مجموع �ساليب الطرق الر�اضية و �حصائية و  التحليل بصورة: مف�وم التحليل املا��

الفنية ال�� يقوم ��ا ا��لل ع�� البيانات و التقار�ر و الكشوف املالية من أجل تقييم أداء املؤسسات �� 

 1.و توقع ما ست�ون عليھ �� املستقبلاملا��� و ا��اضر 

  2: املا�� و �ما�ناك نوعان من التحليل  :�التحليل املا�أنواع 

 ينطوي �ذا النوع�ن التحليل ع�� دراسة العالقة ب�ن مختلف بنود امل��انية : التحليل العمودي الرأ���

�عتبار، إال أنھ �عت�� غ��  املالية �� خطة ما، أي �و عبارة عن تحليل ساكن ال يؤخذ عنصر الزمن �ع�ن

 .�اف لوحده البد و أن ي�بع التحليل �فقي

 يتضمن التحليل �فق دراسة �ل بند من بنود امل��انية لعدة سنوات املراد تحليل�ا أفقيا، : التحليل �فقي

اجع �� �ش�ل �سب مئو�ة من قيمة العنصر نفسھ �� سنة �ساس و ذلك ملعرفة مدى النمو والثبات و ال�� 

 :ذلك العنصر غ�� الزمن، و �عاد �ذا النوع ع�� 

  اك�شاف سلوك بنود امل��انية. 

 تقييم انجازات و �شاط مؤسسة �� ضوء �ذا السلوك. 

 التحليل بال�سب املالية: 

 أداة من أدوات التحليل املا�� توفر مقياسا لعالقة ب�ن بندين من بنود القوائم  :مف�وم ال�سب املالية

 3.املالية

 لقد صنفت ال�سب وفقا ل�شاط أو امل�مة املراد تقييم�ا داخل املؤسسة و قد قسمت  :أنواع ال�سب املالية

 4: إ�� ثالث مجموعات رئ�سة م��ا

                                                                 
1
مركز الكتاب ��ادي��  2015ع�� خلف عبد هللا، وليد نا�� ا��ا��، التحليل املا�� للرقابة ع�� �داء و الكشف عن �نحرافات، الطبعة �و��، عمان،  

   .49لل�شر،، ص
  .35، صدار وائل ل�شر 2006و��، �ردن،دمحم مطر، التحليل املا�� و �ئتما�ي و �ساليب و �دوات و �ستخدامات العملية، الطبعة �  2
  .231، ص2014،دمحم الصر�في، التحليل املا�� وج�ة نظر إدار�ة، ، طبعة �و��، القا�رة، دار الفجر لل�شر و التوز�ع   3
  .46، ص2012دار املستقبل لل�شر و التوز�ع،  �عيم داوود، التحليل املا�� نظر�ة تطبيقية، الطبعة �و��، �سكندر�ة، مصر، 4
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  .�سبة السيولة -�سبة املردودية، ج -�سبة ال�ي�لة، ب-أ

 ية للمؤسسة ع�� املدى �� مجموعة ال�سب ال�� تقيد ا��لل املا�� �� ���يص املوازنات املال :�سبة ال�ي�لة

 .املتوسط و الطو�ل، و يتم من خالل�ا تقييم سياسة �س�ثمار، و كذا السياسة املنت��ة من طرف املؤسسة

و الدائمة  �موالقدرة املؤسسة ع�� تمو�ل أصول�ا الثابتة استخدام  و �� تق�س مدى: �سبة التمو�ل الدائم - 1

 1:الثابتة بواسطة �صول الدائمة و تقاس بالعالقة التاليةيدل ع�� �سبة التغطية املالية لألصول 

  أصول الثابتة/ �موال الدائمة=التمو�ل الدائم �سبة 

فإذا �انت ال�سبة أك�� من الواحد �ع�� أن �موال الدائمة أك�� من �صول الثابتة أو بمع�� أخر رأس املال 

  .توازن  العامل الصا�� أك�� من الصفر و �ذا يدل ع�� حالة

و إذا �انت ال�سبة أقل من الواحد �ع�� أن رأس املال العامل أقل من الصفر و �ذا يدل ع�� حالة عدم 

التوازن، ألن �موال الدائمة ال�� وجود�ا تحت تصرف املؤسسة لف��ة طو�لة ت�ناسب مع �صول الثابتة غ�� 

إ�� الديون قص��ة �جل لتمو�ل�ا و �� وضعية  �افية لتمو�ل �ذه �خ��ة، و بالتا�� ت�ون املؤسسة قد ��أت

  .ل�ست سليمة

و إذا �انت ال�سبة �ساوي الواحد معناه رأس املال العامل الصا�� �ساوي الصفر و �ذا يدل ع�� أن �موال 

ل الدائمة �ساوي �صول الثابتة، و بالتا�� لم يبق �امش و الذي يمثل رأس املال العامل الصا�� �ستعمل �� تمو�

 .دورة  �ستغالل

�عت�� �ذه �موال ا��اصة مصدر دائم �ستخدم �� تمو�ل �صول للمؤسسة : �سبة التمو�ل الذا�ي - 2

 2:بموارد�ا ا��اصة،و �عطى �سبة التمو�ل ��ي بالعالقة التالية

  أصول الثابتة/ أموال ا��اصة = �سبة التمو�ل الذا�ي 

  .املؤسسة �� تمو�ل أصول�ا الثابتة بواسطة �موال ا��اصة�سبة التمو�ل الذا�ي ت�ن مدى إم�انية 

إذ �انت �ذه ال�سبة مساو�ة للواحد فإن رأس املال عامل ا��اص مساوي لصفر و يبقي ذلك أن �صول الثابتة 

مغطاة باألموال ا��اصة أما الديون طو�لة �جل إن وجدت ف�� �غطي �صول املتداولة و ي�ون رأس املال العامل 

  .الصا�� أك�� من الواحد

إذا �انت ال�سبة أك�� من الواحد �ع�� أن املؤسسة تمول قيم��ا الذاتية بأموال�ا ا��اصة و �ناك فائض من �ذه 

�موال باإلضافة إ�� ديون طو�لة لتمو�ل �صول املتداولة، و �ذا ما ل�س مفيدا للمؤسسة ألن الديون طو�لة 

  .فوائد

  .ال�سب تق�س مدى استقاللية املؤسسة ماليا و مدى قدر��ا ع�� �سديد ديو��ا و ��: �سبة املديونية_ ب

ملعرفة مدى استقاللية املؤسسة ماليا يتم مقارنة �موال ا��اصة مجموعة من : �سبة �ستقاللية املالية_1

  3:ا��صوم

                                                                 
  .83، ص2010،  دار �ومة للطباعة،خم���� شيحة، ال�سي�� املا�� للمؤسسة دروس و مسائل محلولة، ا��زائر   1
  .84خم�س�� شيحة، ال�سي�� املا�� للمؤسسة دروس و مسائل محلولة، مرجع سبق ذكره، ص  2
الوظيفة املالية للمؤسسة املينائية �سكيكدة و دور�ا اتخاذ القرار، �لية العلوم  ز�نة قمري، مداخلة حول واقع استخدام �ساليب الكمية �� تقييم أداء  3

  .09،ص�2009قتصادية و ال�سي��، جامعة سكيكدة،
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  مجموع ا��صوم/ �موال ا��اصة = �سبة �ستقاللية املالية

باملائة من مجموع  50أقل من  ، أ ي يجب ال تمثل �موال ا��اصة0.5عن �سبة يجب أال تنخفض �ذه ال

  .من الديون باملائة 50بأك�� من استقاللي��ا ألن موارد�ا مش�لة  ا��صوم، و إال ت�ون املؤسسة قد فقدت

تق�س مدى قابلية املؤسسة للوفاء بديو��ا بمقارنة مجموع الديون بمجموع �صول و  :�سبة قابلية ال�سديد_ 2

  1:�عطى بالعالقة التالية

  ا ��صوم مجموع/ مجموع الديون = �سبة قابلية ال�سديد

مع�� ذلك أن املؤسسة ل�ا ضمانات لديون الغ�� و بالتا�� ل�ا ا��ظ ��  0.5إذا �انت �ذه ال�سبة أقل من 

  .�� ديون أخرى �� حالة طل��اا��صول ع

باملائة من مجموع أصول�ا و بالتا�� 50أك�� من أن ديون املؤسسة تمثل مع�� �0.5انت �ذه ال�سبة أك�� من إذا 

  .باملائة من مجوع أصول املؤسسة ممولة بالديون 50فإن أك�� من 

و �ستعمل �ذه ال�سبة ل��كم ع�� مدى قدرة املؤسسة �� مواج�ة ال��اما��ا قص��ة �جل، : �سبة السيولة_ ج

ل، أي أ��ا ��دف إ�� تقييم مركز رأس املال بالتا�� ف�� تق�س وضعية املؤسسة من حيث تواز��ا ملا�� قص�� �ج

  .تداول عناصرهالعامل و التعرف ع�� درجة 

 :ديةقياس �داء املا�� باستخدام املردو  .2

�عرف املردودية بأ��ا قدرة املؤسسة ع�� تحقيق �ر�اح بصفة دائمة �� إطار �شاط�ا، �ع�� �ذه ال�سبة ع�� قدرة 

املؤسسة ع�� استخدام �مثل للموارد املتاحة بفعالية و كفاءة ل��صول ع�� العائد، و �� تنقسم عادة إ�� ثالثة 

  2:أنواع 

 من وج�ة نظر ال�شاط �ستغال�� الذي تمارسھ املؤسسة و �� تو��  و �� املردودية: املردودية التجار�ة

مقدار �ر�اح ال�� تحقق مقابل �ل وحدة من واحد من صا�� املبيعات، �� املردودية ال�� تحقق�ا املؤسسة 

 3:من خالل مجموع مبيعا��ا، و تحسب كماي��

  الثابتة�صول /  100× ن�يجة الدورة الصافية =املردودية التجار�ة 

ت�ن الن�يجة الر�ح ا��قق من �ل دينار من املبيعات الصافية و�� �ساعد إدارة املؤسسة ع�� تحديد البيع 

  .الواجب للوحدة

 و �� مردودية تق�س العالية �� استخدام �صول املوضوعة تحت تصرف املؤسسة : املردودية �قتصادية

ل، و �س�� باملردودية �قتصادية �جمالية أل��ا تحقق و تقاس من خالل رصيد الفائض �جما�� لالستغال

  1:قبل عمليات ��تالك، العمليات املالية التوز�ع، و تحسب كما ي�� 

                                                                 
مرجع   �� اتخاذ القرار،ز�نة قمري، مداخلة حول واقع استخدام �ساليب الكمية �� تقييم أداء الوظيفة املالية للمؤسسة املينائية �سكيكدة و دور�ا   1

  .9،صسبق ذكره
الية بن خروف جليلة، دور املعلومات املالية �� تقييم �داء املا�� للمؤسسة و اتخاذ القرارات، مذكرة ماجست��، قسم علوم ال�سي��، تخصص م  2

  .86، ص2009املؤسسة، جامعة ادمحم بوقرة بومرداس، 
� باملؤسسة ا��زائر�ة، مذكرة ماجست��، قسم العلوم ال�سي��، تخصص �سي�� مؤسسات، جامعة شباح �عيمة، دور التحليل املا��  �� تقييم �داء املا�  3

  .111،ص2008دمحم خيضر، �سكرة،
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  مجموع �صول ×  100/ن�يجة الدورة الصافية = املردودية �قتصادية 

 مرتفعة ح�� �ستطيع أن تمنح �� إطار اقتصاد السوق، ع�� املؤسسة تحقيق مردودية : املردودية املالية

جة مسا�ما��م �� املسا�م�ن أر�احا �افية، تمك��م من �عر�ض ا��اطر ا��تملة ال�� يمكن يتعرضوا ل�ا ن�ي

 2:رأس مال املؤسسة، و تحسب كما �� يأ�ي

  �موال ا��اصة/ ن�يجة الدورة الصافية =معدل املردودية املالية 

الصا�� الذي �عود ع�� املس�ثمر�ن عن �ل دينار مس�ثمر �� رأس مال املؤسسة، و ت�ن الن�يجة مقدار الر�ح 

و �لما �ان �ذا املعدل مرتفعا �لما أفضل ملؤسسة، و �عت�� �ذه املمثل الرئ���� للمردودية العامة 

  .للمؤسسة

ا�� إلبراز مدى �ناك عدة مؤشرات �س�ند عل��ا املس�� امل :قياس �داء املا�� باستخدام التوازنات املالية .3

 :توازن املؤسسة و نذكر م��ا

  و �و من أ�م املؤشرات التوازن املا��، �عرف ألنھ الفرق ب�ن �موال الدائمة و ب�ن : رأس مال العامل

 3.�صول الثابتة، بمع�� ا��صة من �موال الدائمة ال�� يمكن توج���ا لتمو�ل �صول املداولة 

  4: و يمكن حسابھ بطر�قت�ن �ما

  : من أع�� امل��انية

  �صول الثابتة –�موال الدائمة = رأس املال العامل 

 : من أسفل امل��انية

  الديون القص��ة �جل  –�صول املتداولة = رأس املال العامل 

 5:يمكن تقسيم رأس مال العامل إ�� أر�عة أنواع :أنواع رأس املال العامل 

 و مجموع �صول املتداولة، لذا يرى �عض ا��لل�ن املالي�ن أنھ ال دا�� لوضع :  رأس املال العامل �جما���

 .مصط�� آخر بما أنھ من الناحية املالية �ناك مصط�� يؤدي إ�� نفس املع��

  مجموع �صول = رأس املال العامل

  أو 

  �صول الثابتة –مجموع �صول = رأس املال العامل �جما��  

  و جزء من �موال الدائمة املستخدم �� تمو�ل جزء من �صول املتداولة، و �و :  العامل الصا��رأس املال�

 .رأس املال العام الذي رأيناه سابقا

                                                                                                                                                                                                        
  .46، ص2004ديوان املطبوعات ا��امعية،  مبارك لسلوس، ال�سي�� املا��، ا��زائر، 1
  .112مبارك لسوس ال�سي�� املا��،مرجع سابق، ص   2
  .91بق ذكره، صع سمرجاملعلومات املالية �� تقييم �داء املا�� للمؤسسة و اتخاذ القرارات،دور بن خروف جليلة،   3

  .69مرجع سبق ذكره، صدور التحليل املا�� �� تقييم �داء املا�� باملؤسسة ا��زائر�ة، شباح �عيمة،   4 
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 و ذلك ا��زء من �موال ا��اصة املستعمل �� تمو�ل جزء من �صول املتداولة : رأس املال العام ا��اص�

 : �عد تمو�ل �صول الثابتة أي 

  .�صول الثابتة –�موال ا��اصة =  املال العامل ا��اص رأس 

  أو 

  مجموع الديون  –�صول املتداولة = رأس املال العام ا��اص 

  

  :�و جزء من �موال الدائمة املستخدم �� تمو�ل جزء من �صول املتداولة أي:  رأس املال العامل �جن�� 

رأس املال العامل  - رأس املال العامل �جما��= رأس املال العامل �جن�� 

  ا��اص 

  أو

  �موال ا��اصة –مجموع ا��صوم = رأس املال �جن�� 

  1: نصادف ثالث حاالت تتمثل ��حساب رأس املال العامل عند 

 املا��، و �عد حالة العادية لرأس �ذا مؤشر لوضع ما�� من حيث التوازن : إذا �ان رأس املال العامل املوجب

املال العامل و الذي يجب تحقيقھ، إال أن ارتفاع قيمتھ قد يؤثر بالسلب ألن �عتماد ع�� �موال ذات 

الت�لفة املرتفعة �� تمو�ل �صول املتداولة، و �ذا �عت�� بمثابة تجميد لألموال مما يحمل�ا ت�لفة  الفرصة 

ؤسسة أن تحدد القيمة املث�� لرأس املال العامل بحيث تضمن تحقيق التوازن البديلة، لذا يتوجب ع�� امل

 .املا�� و �� املقابل ال تؤثر سلبيا ع�� مردودي��ا

 و �� ا��الة نادرة ا��دوث ف�� �عد ا��الة املثالية لكن �ذا ال �ع�� أ��ا  :إذا �ان رأس املال العامل معدوما

من خطر عدم القدرة ع�� �سديد الديون قص��ة �جل، أل��ا ال مناسبة، ف�� حالة غ�� مناسبة لدنو�ا 

 .تملك مصدر تمو�ل مستقب��

 ع�� املؤسسة تفادي �ذه الوضعية فاألموال الدائمة �عد غ��  �افية :إذا �ان رأس املال العامل سلبيا

التمو�ل و لتمو�ل أصول�ا الثابتة،لذا �ستوجب ع�� املؤسسة البحث عن موارد أخرى لتغطية ال��ز �� 

 .الصعو�ات و ضمان التوازن املا�� بالتا�� مواج�ة

 ع�� أنھ إجما�� �موال ال�� تحتاج�ا املؤسسة فعال خالل دورة �عرف : احتياجات رأس املال العامل

�ستغالل ملواج�ة ديو��ا القص��ة عند مواعيد استحقاق�ا، و �� تمثل الفرق �جما�� قيم �ستغالل و 

للتحقق من ج�ة و من ج�ة أخرى الديون قص��ة �جل ماعدا سلفات املصرفية و ��ذا �عطي قيم القابلة 

 : العالقة التالية

الديون قص��ة  ( -  )النقدية -�صول املتداولة(= احتياجات رأس املال العامل 

 )السلفات البنكية –�جل 

  :ي��تب عن حساب رأس املال العامل ثالث حاالت متمثلة ��  

                                                                 
.112ا��زائر�ة، مرجع سبق ذكره، ص شباح �عيمة، دور التحليل املا�� �� تقييم �داء املا�� للمؤسسة  1  
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 تحدث عندا ال �غطي املؤسسة �ل احتياجات الدورة �ستغاللية : احتياجات رأس املال العامل موجب

 .موارد الدورة بل تتعدا�ا إ�� موارد أخرى، لذلك ال بد أن توفر البديل التمو��� ل�ذا ال��زباستخدام 

 و �� حالة نادرة ا��دوث، �ع�� املثالية: احتياجات رأس املال العامل معدوم. 

 و �و حالة جيدة بحيث يضمن للمؤسسة �قتصادية تواز��ا املا�� دون : احتياجات رأس املال العامل سالب

 .التأث��  السل�� ع�� مردودي��ا املالية

 مجموع �موال ا��ا�زة ال�� توجد تحت تصرف املؤسسة ملدة الدورة �ستغاللية، أي : ا��ز�نة الصافية ��

�� �ستطيع املؤسسة استخدام�ا فورا، و ا��ز�نة الصافية ع�� درجة كب��ة من مجموع �موال السائلة ال

 1:��مية أل��ا �ع�� عن وجود أو عدم وجود توازن ما�� باملؤسسة و تحسب عن طر�ق القيم ا��ا�زة أي 

  .السلفات املصرفية –القيم ا��ا�زة = ا��ز�نة الصافية 

  

  :و احتياجات رأس املال العامل أي أو عن طر�ق الفرق ب�ن رأس املال العامل 

  احتياجات رأس املال العامل  –رأس املال العامل = ا��ز�نة الصافية 

  

    املؤشرات ا��ديثة لقياس �داء املا�� 

و  MVAو القيمة السوقية املضافة  EVAتوجد مؤشرات حديثة لقياس �داء املا�� سنوجز�ا �� القيمة املضافة

ال�� �ستعمل �� قياس �داء املا�� �� غالبية املؤسسات، و تركز �� غالب ع�� املؤسسات ع�� املؤسسات 

  : التالية

�عت�� �ذا املؤشر من املؤشرات ا��ديثة املستعملة �� قياس أداء املؤسسات : القيمة �قتصادية املضافة .1

ة �قتصادية املضافة من أفضل مقاي�س �داء �قتصادية خاصة املدرجة م��ا �� البورصة، و �عد القيم

املا�� لتقدير الر�ح ا��قيق نظرا أل��ا �شمل الديون وامللكية باإلضافة إ�� �ر�اح ل�لفة رأس املال ك�ل، و 

ال�� حقق��ا املؤسسة �عد دفع مجموع �عباء ع�� �موال �عرف ع�� أ��ا عبارة عن تلك الن�يجة �قتصادية 

 2:و تحسب بالعالقة التالية" �موال ا��اصة و ديون " املس�ثمرة 

 

ت�لفة رأس  -معدل العائد لرأس املال  ( -رأس املال املس�ثمر = القيمة �قتصادية املضافة 

 )املال

  : و تتمثل ا��االت املتعلقة بالقيمة �قتصادية املضافة �� 

 املؤسسة إ�� ثروة املسا�م�نفإن القيمة املضافة ال�� تخلق�ا : موجبة إذا �انت. 

 فإن �ذا يذل ع�� تد�ور ثروة املسا�م�ن أي أن املؤسسة غ�� قادرة ع�� تحقيق معدل : إذا �انت سالبة

 .العائد املطلوب

                                                                 
  .53، ص2010ا��زائر، ديوان املطبوعات ا��امعية،  زغيب مليكة، بوشنق�� ميلود، ال�سي�� املا�� حسب ال��نامج الرس�� ا��ديد،  1
2
، 2010ة ورقلة، ا��زائر، ، جامع�07واري سو���، دراسة تحليلية ملؤشرات قياس �داء املؤسسات من منظور خلق القيمة، مجلة الباحث، عدد 

  .61ص
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  :و للمؤسسة ثالثة طرق يمكن من خالل�ا تحس�ن القيمة املضافة �قتصادية و �� �األ�ي 

 تخفيض ت�لفة رؤوس �موال املستخدمة. 

  ستغالل  إنتاجيةرفع�. 

 تدنية �موال املس�ثمرة بالتنازل عن ال�شاطات املكملة و �قتصار فقط ع�� ال�شاطات �ساسية. 

تتمثل �ذه القيمة �� الفرق ب�ن القيمة �قتصادية للمؤسسة و القيمة  :القيمة املضافة السوقية .2

ات توافق ب�ن قيمة املؤسسة �� البورصة و القيمة �جمالية لألموال املس�ثمرة، من خالل الر�ط ب�ن الوحد

ا��اس�ية ل�ا، حيث تحسب ��موعة من السنوات، و�� تمثل السلسلة التار�خية ��موع القيم ا��الية 

 1.للقيمة �قتصادية

فالقيمة السوقية املضافة تمثل الفرق ب�ن القيمة السوقية للمؤسسة و رأس مال املس�ثمر، أي تحسب بالعالقة 

  : التالية 

القيمة الدف��ية إلجما�� ( -)القيمة السوقية إلجما�� حقوق امللكية(= القيمة السوقية املضافة 

  )حقوق امللكية 

  عوائد ت �س�م �� السوق قد ارتفعتملا ت�ون �ذه القيمة موجبة تدل ع�� أن. 

 أما إذا �انت سالبة فإن العوائد قد انخفضت. 

 أما ا��الة �خ��ة إذا �انت معدومة فإن العوائد ثابتة. 

�عت�� �ذا النموذج واحد من ب�ن النماذج املق��حة من قبل : عائد التدفقات النقدية من �س�ثمار .3

�تصة �� مجال �س�شارة �� ال�سي��، و يتمثل �� املعدل الذي �مر�كية ا�BCGجماعة اس�شارة بوسطن 

�ساوي ب�ن قيمة �صل و قيمة التدفقات النقدية املنتظرة منھ، أو ما �س�� بمعدل العائد الداخ��، حيث �لما 

ثروة �انت �ذه �خ��ة أك�� من ت�لفة رأس املال �لما �انت املؤسسة قادرة ع�� إ�شاء القيمة و من ثم ز�ادة 

  2.املسا�م�ن 

أظ�ر�ا املؤشر ن�يجة �نتقادات املوجھ لعائد، و املتمثلة �� املعدل الفائدة الداخ�� : املتبقي الر�ح .4

من خالل إعطائھ لرقم مطلق و ل�س ل�سبة مئو�ة، و يق�س الر�ح املتبقي ن�يجة املؤسسة ما   )ت�لفة رأس املال(

 .من خالل الفرق ب�ن املبيعات و ت�اليف�ا متضمنة للمصار�ف الداخلية املرتبطة بأصول�ا

 التدقيق الداخ�� �� تحس�ن �داء املا�� للمؤسسة أثر : املبحث الثا�ي 

�� التدقيق الداخ�� إ�� مناداة بدور أك�� للمدقق الداخ�� �� عملية قياس الكفاءة  لقد أدت التطورات ا��ديثة

و الفعالية ��ميع أ�شطة املؤسسة، و قد نادى مع�د املدقق�ن الداخلي�ن بز�ادة دوره �� مجال التدقيق �داري 

مليات املؤسسة، كما و تدقيق العمليات ألن ال�دف التدقيق الداخ�� مصمم أساسا إلضافة القيمة و تحسن ع

                                                                 
.�61واري سو���، مرجع سبق ذكره، ص  1

  
2
خالل  AFDعبد الوھاب دادن، رشید حفصي، تحلیل األداء المالي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الجزائریة باستخدام التحلیل العامل التمییزي    

  .27، ص 2014، جامعة غردایة، 02العدد  ،07، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، المجلد2011، 2006الفترة 
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نصت معاي�� التدقيق الدولية ع�� أن نطاق التدقيق الداخ�� �شمل مراجعة ا��دوى �قتصادية للعمليات و 

  فعالي��ا و كفاء��ا و من ضم��ا الضوابط غ�� املالية و كذا اختبار املعلومات ال�شغيلية

  ا�� دور تقر�ر املدقق الداخ�� �� تحس�ن �داء امل: املطلب �ول 

�عد ما يقوم بھ املدقق الداخ�� ب�ل خطوات التدقيق و الفحص و كذا تقييم نظام الرقابة الداخلية و فحص 

ا��سابات و القوائم املالية يقوم بإعداد التقر�ر الذي يضم نتائج ما قام بھ و ي�ون موج�ا إلدارة املؤسسة، 

ص �داء املا�� و كذا تحس�نھ و الذي ي�ون مرفقا لإلطالع ع�� املالحظات و التوصيات و �ق��احات فيما يخ

  .�عدد من �دلة و �ثبات

  إعداد التقر�ر و معاي�� إعداده �� التقر�ر الداخ��: أوال 

�عت�� التقر�ر العنصر �خ�� من عناصر التدقيق الداخ�� باعتباره �دلة الرئ�سية ال�� �ع�� فيھ املدقق عن 

  رأيھ الف�� ا��ايد

  ع�� التقر�ر عن عملية التدقيق وسيلة لنقل املعلومات و البيانات و ا��قائق و الرأي  :التقر�ر�عر�ف�

 .�ش�ل وا�� و مف�وم لطال�� ا��دمات التدقيق فالتقر�ر يؤدي وظيفة إجبار�ة، و إعالمية �امة

يمتاز " املدقق" ع�� أنھ وثيقة مكتو�ة وصادرة من ��ص م�� الذي �و يمكن �عر�ف التقر�ر 

باأل�لية إلبداء الرأي ف�� محايد حول القوائم املالية و �جراءات ال�� قام بفحص�ا �� املؤسسة و مدى دقة 

وما إذا �انت القوائم املالية ال�� أعد��ا  و ��ة البيانات و املعلومات ال�� اعتمد عل��ا إلبداء الرأي،

الن�يجة ال�� ��ل��ا خالل السنة املالية مجال املؤسسة �عطي صورة صادقة وعادلة عن مركز�ا املا�� و 

  1التدقيق

  معاي�� إعداد التقر�ر �� التدقيق الداخ�� 

  2:و �ناك معاي�� يجب ع�� املدقق�ن الداخلي�ن اعتماد�ا عند إعداد�م ل�ذا التقر�ر و �� 

 عن املالحظات و التوصيات الناتجة عن عملية التدقيق، و التغي�� �فضل �بالغ. 

 مج�ود إدارة التدقيق الداخ�� إ�� �دارة العليا، و التأث�� �� عملية اتخاذ القرارات عكس. 

 إبداء التوصيات الالزمة بال�سبة لتطو�ر إجراءات العمل، و نقل �ف�ار و املعلومات و تبادل�ا. 

  تحديد �عمال ال�� قام ��ا أعضاء التدقيق الداخ�� 

   خصائص تقر�ر املدقق الداخ�� 

  3:أ�م ا��صائص ال�� تؤثر �� تصميم التقار�ر ماي�� من 

 يجب ا يحقق التقر�ر �دف مع�ن �� خدمة �دارة، و ال بد أن �عرض املعلومات �� التقار�ر �ش�ل : املنفعة

 .مختصر مفيد يحث املدير ع�� اتخاذ القرارات

 من معلومات و يجب أن يحدد  يجب أن ت�ون التقار�ر وا��ة �س�ل قراء��ا وف�م ما تحو�ھ: الش�ل املالئم

 .الش�ل املالئم للتقر�ر ع�� أساس �ل حالة ع�� حدة

                                                                 
  .62، ص2004شعباي لطفي، املراجعة الداخلية م�م��ا و مسا�م��ا �� تحس�ن �سي�� املؤسسة، مذكرة ماجست��، جامعة ا��زائر،   1
  313، ص2008،عبد الفتاح ال��ن، فت�� رزق السوافري، املراجعة ال�شغيلية و الرقابة الداخلية، �سكندر�ة، مصر، الدار ا��امعية   2
  .111، ص2004 الدار ا��امعية ، �سكندر�ة، مصر، خلية �� ظل ال�شغيل �لك��و�يثناء ع�� القبا�ي، نادر شعبان السواح، املراجعة الدا  3
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 البد من اشتمالھ ع�� املعلومات أساسية تحدد �و�تھ مثل العناو�ن و أرقام الصفحات: محدد ال�و�ة. 

 يجب أن �عد التقار�ر ع�� أساس الثبات و تتم كتابة التقر�ر من خالل ثالث مراحل :الثبات: 

  .مرحلة التخطيط إلعداد التقار�ر ال�� س�تم إصدار�ا املرحلة م��ا و ال��ائية :�و�� املرحلة

  .ت�ون م��امنة مع عملية التدقيق، ومن خالل�ا يتم كتابة املالحظات و التوصيات أوال بأول : الثانية املرحلة

  .جمع �جزاء ا��تلفة عن التقر�ر �� وثيقة موحدة الت�سيق و ال��ت�ب : الثالثة املرحلة

و عليھ من خالل تقر�ر املدقق الداخ�� يتم تقديم املعلومات تم�� باملوثوقية واملصداقية �ذا ما يؤدي إ�� اتخاذ 

قتصادية أو ضمن القرارات سليمة و تحس�ن �داء من خالل مقارنة أداء املؤسسة سواء �ان داخل الوحدة �

  .املؤسسات املماثلة باعتبار املؤسسة ت�شط �� محيط تناف���

 دور التدقيق الداخ�� �� اتخاذ القرارات: املطلب الثا�ي 

  إن للتدقيق الداخ�� دور �� تحس�ن �داء املا�� من خالل مسا�متھ �� اتخاذ القرارات �� املؤسسة 

تلك :  عملية اتخاذ القرار ��عملية اختيار ب�ن بديل�ن أو أك��، ب�نما عرف القرار ع�� أنھ  :�عر�ف القرار: أوال 

  1.العملية املب�ية ع�� الدراسة و التفك�� املوضو�� الوا�� للوصول إ�� القرار

�و �ختيار املدرك ب�ن البدائل املتاحة �� موقف مع�ن أو �و عملية املفاضلة ب�ن حلول " :كما عرف ع�� أنھ 

  2".مش�لة معينة و اختيار ا��ل �مثل من بي��ابديلة ملواج�ة 

  .مسا�مة التدقيق الداخ�� �� اتخاذ القرارات: ثانيا

�نالك خطوات منطقية ي�ب�� إتباع�ا للوصول إ�� القرارات الرشيدة و ا��يدة و تتمثل �� تحليل و ���يص 

املوقف تحديد البدائل، تقييم البدائل، اختيار البديل �فضل، تنفيذ لبديل الذي تم اختيار �و تقييم النتائج، 

تخاذ القرارات بحيث �ساعد ع�� تأ�يل كما يلعب التدقيق الداخ�� أدوار م�مة �� �ل خطوة من خطوات ا

املعلومة لت�ون جيدة وذات مواصفات �املة و �افية ليتم استعمال�ا �� عملية صنع القرار ل��صول ع�� 

القرارات ذات جودة و فعالية، و باملوازاة مع خطوات عملية اتخاذ القرارات فإن التدقيق الداخ�� لھ دورة حياة 

يم معلومات مؤ�لة التخاذ القرارات �دار�ة و تبدأ عملية التدقيق بإعطاء نظرة ي�ون آخر�ا الوصول إ�� تقد

حول موضوع العملية و إعداد إجراءات التدقيق املناسبة لذلك  املوضوع و بذلك يتم ���يص الوضع ا��يط و 

ليبدأ زمة لذلك، تحديد درجة ا��طر الناجم عن وضع إس��اتجية للقيان �عملية التدقيق لتل��ا وضع ا��طة الال 

املدقق ب�نفيذ�ا مع العمل �� �ل مرة ع�� ضبط �داء و يتم ذلك من قبل املدير املسؤول ع�� مدير�ة التدقيق 

الداخ�� و يقوم بإدخال التحس�نات الضرور�ة ع�� �ل نقص و �كذا دواليك �� �ل مرة يتم إعداد تقر�ر حول ما 

في�تج بذلك و من خالل �ل ا��طوات معلومة مؤ�لة التخاذ   تم مالحظ��ا و تقديم �ق��احات املناسبة،

  3.القرارات و �سا�م بذلك �� إعداد قرارات ذات جودة وفعالية

                                                                 
�امعة ا��اق عبد السالم أبو �و�دي، دور املعلومات ا��اس�ية �� ترشد قرارات �تفاق الرأس ما��، قسم محاسبة والتمو�ل، مذكرة ماجست��، ا� ��اد 1

  .27، ص�2011سالمية، غزة، 
ص محاسبة، قسم علوم ال�سي��، جامعة ناصر دمحم ع�� ا����، خصائص املعلومات ا��اس�ية و أثر�ا �� اتخاذ القرارات، مذكرة ماجست��، تخص  2

  .111، ص2009ا��اج ��ضر، باتنة،،
3
  .148، ص 2013عزیز لوحاني، دور المراجعة الداخلیة في تحسین عملیة اتخاذ القرار المالي، رسالة ماجستیر، جامعة دمحم خیضر، بسكرة،   
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اق��اح حيث تك���� التقار�ر ال�� �عد�ا املدقق الداخ�� أ�مية بالغة لإلدارة العليا بإعطاء التوضيحات و 

مل�ن مع املؤسسة �املسا�م�ن و �ذا �ساعد املؤسسة �� التحس�نات، و �عطي �ذا التقر�ر قيمة مضافة للمتعا

�دارة العليا ع�� �ذه التقار�ر التخاذ قرارا��ا  بلورة جملة من القرارات كقرار �س�ثمار و التمو�ل حيث �عتمد 

اذ ال�� ت�ون �� صا���ا، حيث أن اتخاذ �دارة العليا لتوصيات املدقق �ع�ن �عتبار و ع�� أساس�ا يتم اتخ

قرارا��ا، �ذا �سا�م �� التحس�ن من أداء املؤسسة املا�� و �عط��ا مركز تناف��� �� السوق و �ستوجب �� ذلك أن 

  .يتمتع املدقق الداخ�� �� املؤسسة باالستقاللية ال�افية لقيام بم�امھ

  داء املا��م الرقابة الداخلية �� تحس�ن � دور نظا : املطلب الثالث 

ة الداخلية أساس تطور املؤسسات �قتصادية و نجاح�ا، أل��ا �ساعد �� خلق ب�ئة رقابية �عت�� نظام الرقاب

�سمح بتحقيق ��داف ا��اصة باملؤسسة، حيث يرتبط نظام الرقابة الداخلية و عملية تقييم �داء املا�� 

نفس ��داف �غية للمؤسسة ارتباطا وثيقا ف�ما عنصران مكمالن لبعض�ما البعض، و �سعيان بدور�ما إ�� 

ا��د من ا��الفات و �خطاء و اك�شاف النقائص و الثغرات و اق��اح الت��يحات املناسبة و املالئمة، و كذا 

وضع ا��طط املستقبلية و اتخاذ القرارات السليمة، فتقييم �داء �عت�� جزءا من نظام الرقابة الداخلية ف�و 

  .عبارة عن تحليل النتائج

  النظام الرقابة الداخلية بتقييم �داءعالقة : أوال 

�عد عملية الرقابة و تقييم �داء إحدى وظائف املؤسسة وجزءا من أعمال�ا الرئ�سية، و أن من أ�م نتائج 

استخداما��ا أ��ا تمكن املدير�ن من توف�� و استخدام املوارد املتاحة بفعالية أك�� و ذلك من أجل تحقيق أ�داف 

ه العملية �� التقييم الدوري ��تلف �شاطا��ا باختيار ا�سب �دوات و الوسائل الكفيلة املؤسسة و تمكن �ذ

و تتمثل �ذه الوسائل إلجراء عملية الرقابة و تقييم �داء �ش�ل وا�� �عكس الوضعية املالية للمؤسسة،

تقييم �داء �و جزء من عملية خاصة �� التحليل املا�� ة امل��انيات التقدير�ة، و �� �ذا الشأن �ناك من يرى بأن 

الرقابة، فإذا �انت الرقابة �� عملية توجيھ ��شطة داخل التنظيم ل�ي يصل إ�� �دف محدد فإن تقييم �داء 

  1.�و استقراء دالالت و مؤشرات املعلومة الرقابية

  تحس�ن �داء املا�� من خالل نظام الرقابة الداخلية: ثانيا

ة لنظام الرقابة الداخلية �و ضمان نوعية جيدة للمعلومات ال�� ي�ب�� �عتماد عل��ا �� إن ب�ن ��داف الرئ�سي

البيانات ا��اس�ية ��ماية النقدية و �صول املادية للمؤسسة، و ال�� ت��أ �ذه �خ��ة إ�� توف�� نظام معلوما�ي 

اء و اتخاذ القرارات املناسبة، فأي خلل محاس�� جيد و مالئم ملستخدمي �دارة، و ال�� �ستغل�ا �� تقييم �د

يطفو ع�� نظام املعلومات ا��اس�ية فإنھ �ش�ل مصدرا أساسيا لعدة مشا�ل و من املشا�ل ال�شغيلية ال��  

تواج��ا الكث�� من املؤسسات �قتصادية و ال�� ت�ون عادة س�با �� اختفاء البعض م��ا و ي�تج �ذا ا��لل �� 

� توصيل املعلومات املالية ال�امة أو عدم توصيل�ا �� الوقت املناسب التخاذ القرار، حيث النظام ع�� التوا�� �

�عت�� املعلومات ا��اس�ية �داة �ساسية لعملية اتخاذ القرار، و يتوقف �ذه �خ��ة بدرجة كب��ة ع�� مدى 

  .القرار السليم علومات و دق��ا �� تمثيل الواقع الذي �عت�� من محددات ��ة و مصداقية امل

                                                                 
1
و  عادل عشي، األداء المالي للمؤسسة االقتصادیة، قیاس و تقییم، رسالة ماجستیر، تخصص تسییر المؤسسات الصناعیة، كلیة العلوم االقتصادیة  

  .33، ص2002- 2001علوم التسییر، جامعة بسكرة، 
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و ل�ي تتصف �ذه املعلومات ا��اس�ية بال��ة و املصداقية و الدقة ح�� ت�ون مع��ة عن املركز املا�� 

عل��ا �� اتخاذ القرارات، فإ��ا يجب أن ت�ون مصادق عل��ا من طرف مدقق  �عتمادللمؤسسة، و يمكن 

باملؤسسة و �عد إتمام برنامج التدقيق فإنھ �عد حسابات، و الذي �عد قيامھ بفحص و تدقيق و رقابة �عمال 

تقر�را عن مدى ��ة و دقة مخرجات ا��اس�ية، و املتمثلة أساسا �� امل��انية و جدول حسابات النتائج و عن 

  .املالحظات و التوصيات ال�� يرا�ا ضرور�ة

فوجود نظام رقابة داخ�� فعال و  ومن �نا تت�� لنا عالقة الرقابة الداخلية بتقييم �داء املا�� �� املؤسسة،

جيد فإنھ يضمن مخرجات سليمة و دقيقة ل��سابات و للنظام ا��اس�� ف�� نفس�ا مدخالت التحليل املا��، 

  .و �ذا ما سنو��ھ �� الش�ل املوا��1فوجود نظام رقابة فعال يضمن وجود مؤشرات مالية ��يحة و دقيقة، 

الداخلية باألداء املا��عالقة نظام الرقابة  ) 01-02(الش�ل 

�� تحس�ن �داء املا�� �� املؤسسة �قتصادية، مذكرة نيل ش�ادة املاس��، تخصص فرع محاس��،  ع�� ش�تور، مسا�مة الرقابة الداخلية: املصدر

  .64، ص�2014لية العلوم املالية وا��اس�ية، جامعة �سكرة، 

  

لرقابة الداخلية باألداء املا�� نالحظ ا النظام الرقا�ي الفعال من خالل الش�ل أعاله و الذي يمثل عالقة نظام ا

الذي �عتمده املؤسسة و الذي �عت�� رك����ا �ساسية لبلوغ و تحقيق أ�داف�ا، �عتمد أساسا ع�� تقار�ر و 

مؤشرات مالية سليمة و دقيقة، و مخرجات محاس�ية سليمة و ذات مصداقية، أي ال يتم الوصول إ�� النظام 

  .قا�ي الفعال إال بوجود�ا و توفر�االر 

  دور التدقيق الداخ�� �� تقييم و إدارة ا��اطر: املطلب الرا�ع

 IAAال شك أن التدقيق الداخ�� يلعب دورا محور�ا �� التعامل من ا��اطر حيث أشار مع�د املدقق�ن الداخلي�ن 

  2110إ�� أن تقييم و إدارة ا��اطر �عت�� ضمن واجبات و اختصاصات املدقق الداخ�� حيث نص معيار رقم 

  2: إ��  

                                                                 
1
ذكرة نيل ش�ادة ماس��، تخصص فرع محاس��، �لية العلوم ع�� ش�تور، مسا�مة الرقابة الداخلية �� تحس�ن �داء املا�� �� املؤسسة �قتصادية، م 

  .64، ص2014املالية و ا��اس�ية، جامعة سكرة، 
2
ة یوسف سعید، یوسف المدلل، دور وظیفة التدقیق الداخلي في ضبط األداء المالي واإلداري، رسالة الماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة، دفع  

  .121، ص2007

و مؤشرات  تقاریر
مالیة سلیمة ودقیقة

مخرجات محاسبیة 
سلیمة و دقیقة

نظام رقابي فعال 
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ع�� املدير التنفيذي لدائرة التدقيق الداخ�� القيام بوضع خطط للتدقيق �عتمد ع�� درجة ا��اطرة املتوقعة " 

حيث يجب ع�� " �ساق�ا مع ��داف العامة للمؤسسة�� تحديد أولو�ات أ�شطة التدقيق الداخ�� و بالتا�� ا

ا��اطر ال�� قد تمنع املؤسسة من تحقيق أ�داف�ا و أن يقوم  ر ف�مھ ا��اص بخصوصاملدقق الداخ�� أن يطو 

  .�عد ذلك بإعداد خطة تحتوي ع�� كيفية مواج�ة و تخفيف أثار �ذه ا��اطر أو تفاد��ا

للتدقيق الداخ�� �ش�� بوضوح إ�� دور املدقق الداخ�� �� إدارة ا��اطر، و و التعر�ف ا��ديث و املف�وم ا��ديد 

تركز �دبيات ا��ديثة �� مجال التدقيق الداخ�� ع�� أن إدارة ا��اطر تدخل �� إطار التدقيق الداخ�� حيث 

انخراط  �شارك املدقق الداخ�� �� �ذه العملية، إضافة إ�� ذلك وجود عدة معاي�� م�نية �ع�� عن أ�مية

ع�� أن �شاط التدقيق الداخ�� ي�ب�� : " 2100التدقيق الداخ�� �� نظام إدارة ا��اطر، حيث ينص معيار �داء

أن �ساعد املؤسسة ع�� التعرف علة ا��اطر و تقييم التعرضات ال�امة للمخاطرة و املسا�مة �� تحس�ن إدارة 

  ".ا��اطر و النظم الرقابية

  : فيماي�� 1998سنة  IAAلداخ�� حسب املذكرة امل�نية الثالثة عشر الصادرة عن و يتمثل دور التدقيق ا

إن املدقق الداخ�� بحاجة إ�� إضافة قيمة للمؤسسة عن طر�ق إيجاد حالة من الر�ط و التوثيق بي��ما و ب�ن 

للنجاح، و �شمل  ��تمامات الرئ�سية لإلدارة العليا، و ال��ك�� ع�� القضايا ذات ��مية ا��اكمة بال�سبة

  :انخراط املدقق الداخ�� �� تقدير ا��اطر أو التعرف ع�� الضوابط التالية

 قيام املس�ل�ن بتمك�ن أو إرشاد املدير�ن و العامل�ن طوال العملية. 

 أعضاء الفرق �ش�لون جزءا من مجموعات أعراض. 

 محلل ا��اطر و الرقابة يزود املدير بالن�� املتخصص. 

 و التقنيات الالزمة بواسطة التدقيق الداخ�� لتحليل ا��اطر و الضوابط توف�� �دوات. 

 أن يصبح مركز خ��ات إلدارة ا��اطر. 

و يواجھ املدقق الداخ�� تحديا كب��ا �� إدارة ا��اطر مع �حتفاظ �� الوقت ذاتھ بدوره املستقبل، و ي�ب�� أن 

  :حيث تتضمن يقدر املدقق الداخ�� كفاءة عملية إدارة ا��اطر ب

 التعرف ع�� ا��اطر الناشئة من اس��اتجيات و أ�شطة �عمال و ترت�ب أولو�ا��ا. 

  تصميم و تنفيذ أ�شطة تخفف ا��اطرة من أجل تقليل و إدارة ا��اطر عند املستو�ات املقرر أ��ا مقبولة

 .عند �دارة و مجلس �دارة

  بصورة دور�ة من أجل إعادة تقدير ا��اطر و فعالية ضوابط أ�شطة املراقبة املستمرة و املتواصلة تؤدي

 .إدارة ا��اطر

 تلقي مجلس �دارة و �دارة تقار�ر دور�ة عن نتائج عملية إدارة ا��اطر. 

يقرر التدقيق فعالية التقييم الذا�ي ال�� تؤد��ا �دارة من خالل املالحظة و �ختبارات املباشرة و ي�ب�� أن 

  1.رقابة و اختبار كفاية املعلومات املستخدمة �� أ�شطة املراقبة و غ�� ذلك من �ساليب املناسبةإلجراءات ال

  :و أ�م ا��اطر ال�� يتو�� التدقيق الداخ�� تقييم�ا و املشاركة �� تحليل�ا و إدار��ا نجد

                                                                 
  .475،ص2003،جامعة ع�ن الشمس ،، �سكندر�ة"أفراد، إدارات، شر�ات، بنوك" عال، إدارة ا��اطرطارق حماد عبد ال  1
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 عدم دقة املعلومات املالية وال�شغيلية. 

  جراءات و القوان�نالفشل �� إتباع السياسات و ا��طط و�. 

  ضياع �صول. 

 ستخدام غ�� �قتصادي و غ�� الكفء للمواد�. 

 الفشل �� تحقيق ��داف املوضوعية. 

و ال شك أن دور التدقيق الداخ�� �� مواج�ة �خطار السابقة �عت�� صمام �مان أمام تال�� حاالت الفشل املا�� 

  .معتمد و خصوصا إذا �انت �ذه ا��اطر �شأت �ش�ل

و من خالل ما سبق �ستخلص أن التدقيق الداخ�� يحتاج لدراسة و تحديد و تقييم ا��اطر فيتم العمل �عد 

  :ذلك ع�� محور�ن أساسي�ن

  .دعم �دارة مباشرة ع�� التقار�ر �ولية ل���ات ذات العالقة: �ول 

ترك�� و تكثيف �جراءات �� املناطق ال�� أخذ عوامل ا��اطر �� �عتبار عند وضع خطة التدقيق و  :الثا�ي 

  1.تتم�� بارتفاع ا��اطر حول�ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 
  .125يوسف سعيد يوسف املدلل، دور وظيفة التدقيق الداخ�� �� ضبط �داء املال و �داري، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  �دوار ا��تلفة للتدقيق الداخ�� �� إدارة ا��اطر ) 02-02(الش�ل رقم 

  الدور الوقا�ي و املنطقي للتدقيق الداخ��

  

 .�دارةتطو�ر إس��اتجية إدارة ا��اطر للمصادقة عل��ا من مجلس  -

 .تأييد و دعم القائم�ن ع�� إدارة ا��اطر -

 .ا��افظة ع�� إطار عملية إدارة ا��اطر و تطو�ر�ا -

 .تجميع التقار�ر ا��تلفة عن ا��اطر  -

 .ترت�ب خطوات عملية إدارة ا��اطر -

 .مساعدة �دارة �� �ستجابة للمخاطر -

  .العمل ع�� تحديد و تقييم ا��اطر -

 

  لدور ا��و�ري للتدقيق الداخ��ا              

  

 .تقديم تأكيد للمؤسسة حول فعالية عملية إدارة ا��اطر -

 .تقديم تأكيد بأن تقييم ا��اطر تتم �ش�ل ��يح -

 .تقييم عملية إدارة ا��اطر -

 .تقييم التقار�ر ال�� تحدد ا��اطر الرئ�سية -

  .مراجعة عملية إدارة ا��اطر -

  

 باالعتماد ع��من إعداد الطالبة : املصدر 

1_ the institute of internal auditors international standards for the professional practice of internal audit 

standards.2010.p04. 
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  :الفصلخاتمة 

املؤسسة، و �عت�� عملية تحس�ن �داء �� املؤسسة من ب�ن إبراز التحديات امل��ايدة ال�� تواجھ املسؤول�ن �� 

�عت�� �داء الفعال �و وصول املؤسسة إ�� ما تصبو إلھ من خالل تحقيق ��داف ا��ددة مسبقا بكفاءة و 

فعالية و لتحقيق �ذه امل��ة يتطلب ذلك ج�از رقا�ي فعال �عمل ع�� توف�� املعلومات و البيانات و املتمثل �� 

  .التدقيق الداخ��

ن أداء املؤسسة من خالل فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية و �عمل التدقيق الداخ�� ع�� تحس�

اك�شاف ا��اطر، حيث يقوم املدقق الداخ�� بتقييم و فحص نظام الرقابة الداخلية من خالل تزو�د 

�دارة باملعلومات ال�� تخص الرقابة للقيام باملتا�عة و التقييم من طرف �دارة، كذلك يقوم املدقق 

سة و تحديد و تقييم ا��اطر ال�� تتعرض ل�ا املؤسسة، ألخذ �ع�ن �عتبار عوامل ا��طر عند الداخ�� بدرا

و دعم �دارة مباشرة بتقار�ر أولية عن حقيقة ا��اطر، و تظ�ر أ�مية  وضع خطة التدقيق و كذلك تزو�د

  .و إدارة ا��اطر التدقيق �� املؤسسة ملا ل�ا من تأث�� ع�� الس�� ا��سن ل�ل من الرقابة الداخلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

    :الثالث الفصل 

          واقع مسا�مة التدقيق

الداخ�� �� تحسن �داء املا�� ��    

مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء 

"EDIMCO" 
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  :مقدمة الفصل

التطرق �� الفصل�ن السابق�ن إ�� املفا�يم النظر�ة املتعلقة بالتدقيق الداخ�� و �داء املا�� والدور لدي  �عد  

، وجب علينا أن �سقط �ذا املوضوع أرض �� تحس�ن �داء املا�� �� املؤسسة �قتصادية� التدقيق الداخ�يلعبھ  

ؤسسة ذات �س�م و �� املؤسسة الوطنية إلنتاج و توز�ع مواد البناء مو قمنا بدراسة ميدانية ع�� مستوى  الواقع، 

، بوالية مستغانم لي�ون حقل بحثنا و دراس�نا التطبيقية، نظرا ل�و��ا املؤسسة اقتصادية EDIMDOا��تصرة �� 

يدي ت�شط �� السوق الوط�� و �� متعامل م�م �سا�م �� خلق القيمة املضافة إضافة ع�� ذلك ف�� �شغل � 

العاملة و منھ �سا�م من التقليل من البطالة و س�ب ذلك �ون املؤسسة �ش�د التقدم و التغ�� من سنة إ�� أخرى و 

  .ال�� �� محل دراس�نا التطبيقية

  : و ع�� �ذا قمنا بتقسيم �ذا الفصل إ�� مبحث�ن أساسي�ن 

  .EDIMCOالبناء سنحاول إعطاء تقديم عام ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد  :املبحث �ول 

سنطرق إ�� مسا�مة التدقيق الداخ�� �� تحس�ن أداء املا�� �� مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد  :املبحث الثا�ي 

  .EDIMCOالبناء 
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  "EDIMCO"إنتاج توز�ع مواد البناءنظرة عامة عن مؤسسة  :املبحث �ول 

،وجب علينا التعر�ف باملؤسسة   EDIMCOقبل التطرق إ�� دراسة حالة �� مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء  

ال�ي�ل التنظي�� و أ�داف  مؤسسة الوطنية لإلنتاج و توز�ع مواد البناء مستغانم و التعرف ع��محل الدراسة 

         ة و م�ام�ااملؤسس

 .EDIMCO"1"توز�ع مواد البناء  تقديم مؤسسة �نتاج و : املطلب �ول 

، �ان �ذا بمقت��� قرار 1984س�تم��  25مؤسسة الوطنية إلنتاج و توز�ع مواد البناء �� مؤسسة أ�شأت بتار�خ 

  دج250000000انم برأسمال يقدر بمقر�ا الرئ���� بوالية مستغو املتضمن ذلك،/ م ع/5280ري رقم وزا

خ��ة �� مختلف مجاالت البناء، و وجود�ا ناتج عن النجاح الذي حققتھ بتحكم�ا �� معضم  29 تمتلك املؤسسة

سية ال�� حقق��ا �� انجاز ال�شاطات سواء �انت إنتاجية أو تجار�ة و قطاع مواد البناء، و كذلك النتائج القيا

  .تطلعا��مإرضاء حاجيا��م و  ئن، و �عمل ع��املقاولة، و �عمل املؤسسة ع�� تب�� عالقات دائمة مع الز�او 

عن طر�ق فتح  1990و 1958و لقد تم تطو�ر شبكة التوز�ع للشركة بوالية مستغانم و �ذا خالل الف��ة ما ب�ن 

، "SPA/EPE"منافذ تأج�� �� عدة مناطق، و تم تحو�ل  مؤسسة توز�ع مواد البناء لتأخذ ش�ل شركة ذات �س�م 

و لقد تم �عي�ن السيد مدير ��سن كرئ�س  17/01/1996و الصادر ��  96/30بمقت��� العقد التوثيقي رقم 

  .و الذي نص قراره بذلك 27/04/2002مجلس إدارة بمقت��� محضر ا��لس �داري املنعقد بتار�خ 

  : وحدات تتمثل فيما ي��عدة   تت�ون مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء من  

 وحدة ا��ديد و الصلب. 

 غليف و التوز�عوحدة التعبأة و الت. 

 وحدة ال��قية العقار�ة. 

    دة التجارةوح. 

  .م�ام و أ�داف مؤسسة الوطنية إلنتاج و توز�ع مواد البناء : املطلب الثا�ي

  تتمثل م�ام املؤسسة  فيما ي��: مھام المؤسسة : 

�سمنت الصلب، ا��شب، املنتجات ا��ش�ية، �دوات ال��ية و ( تتو�� املؤسسة م�ام �سو�ق مواد البناء 

  : ، و ذلك �� إطار ا��طط الوط�� للتنمية �قتصادية و �جتماعية إضافة إ��...)البالط و منتجات التدفئة

 نتاج، البيع، التوز�ع�. 

 � ظروف جيدة و بأقل ت�لفةم�لفة بإنتاج و توز�ع مواد البناء �. 

 وضع سياسة لتطو�ر نظام �نتاج و التوز�ع الكفء و القادر ع�� تلبية احتياجات السوق الوط��. 

 إضافة اللمسة ا��لية ع�� املنتوج و ترقيتھ إ�� مقام املنتوج العال��. 

 وضع القوان�ن و ال��امج و إشراف�ا ع�� �ل الوحدات التا�عة ل�ا قانونا. 

  املؤسسة  أ�داف:  

 يمكن ت��يص�ا فيما ي�� :  ��داف �قتصادية: 

                                                                 
1
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  "EDIMCO"البناءتاج و توز�ع مواد مؤسسة إن

 

العمل ع�� تحقيق عائد مناسب ع�� رأسمال املس�ثمر عن طر�ق استغالل �ل الطاقات �نتاجية و 

 .رغبات الز�ائن عن طر�ق انجاز طلبا��م �� أقل ف��ة ممكنة

 .العمل ع�� ز�ادة قدرا��ا التنافسية عن طر�ق اك�ساب م��ة تنافسية تتمثل �� إرضاء العميل 

�س��اد من ا��ارج خاصة إذا علمنا أنھ بالعملة 

 .الصعبة، و من ثم تصدير الفائض، الذي ي�ون بدوره مورد للعملة الصعبة 

 .رفع من مستوى املع���� للعمال عن طر�ق فتح فرص عمل ل�م و ت�و���م، و رفع مستوا�م امل��

 لبناءال�ي�ل التنظي�� ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد ا

�خ��ة، و ذلك تماشيا مع التغ�� ا��اصل �� ب�ئة املؤسسة 

وفقا ل�ي�ل التنظي�� تنحدر فيھ السلطة من املدير لتصل إ�� �قسام التنفيذية مثلما 

  .EDIMCO"1"�ي�ل التنظي�� ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء

املدقق 

الداخ��

�مانة
قسم 

ال��اعات
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 . تحقيق الر�ح بأقل الت�اليف

العمل ع�� تحقيق عائد مناسب ع�� رأسمال املس�ثمر عن طر�ق استغالل �ل الطاقات �نتاجية و 

 .امل�ارات الفنية للعمال

 .العمل ع�� الدخول �� �سواق العاملية  

رغبات الز�ائن عن طر�ق انجاز طلبا��م �� أقل ف��ة ممكنة العمل ع�� تلبية

العمل ع�� ز�ادة قدرا��ا التنافسية عن طر�ق اك�ساب م��ة تنافسية تتمثل �� إرضاء العميل 

 : تتمثل فيماي�� :��داف �جتماعية 

 .التوظيف �غية ا��د من البطالة

�س��اد من ا��ارج خاصة إذا علمنا أنھ بالعملة تلبية احتياجات السوق الوط�� و استغناء عن 

الصعبة، و من ثم تصدير الفائض، الذي ي�ون بدوره مورد للعملة الصعبة 

رفع من مستوى املع���� للعمال عن طر�ق فتح فرص عمل ل�م و ت�و���م، و رفع مستوا�م امل��

ال�ي�ل التنظي�� ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد ا: املطلب الثالث

�خ��ة، و ذلك تماشيا مع التغ�� ا��اصل �� ب�ئة املؤسسة  ��ا�� للمؤسسة تم �عديلھ �� السنة

وفقا ل�ي�ل التنظي�� تنحدر فيھ السلطة من املدير لتصل إ�� �قسام التنفيذية مثلما ذه �خ��ة 

:�و مو�� �� الش�ل التا��

�ي�ل التنظي�� ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناءال يمثل): 01
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       تحقيق الر�ح بأقل الت�اليف

  العمل ع�� تحقيق عائد مناسب ع�� رأسمال املس�ثمر عن طر�ق استغالل �ل الطاقات �نتاجية و

امل�ارات الفنية للعمال

   العمل ع�� الدخول �� �سواق العاملية

 العمل ع�� تلبية

  العمل ع�� ز�ادة قدرا��ا التنافسية عن طر�ق اك�ساب م��ة تنافسية تتمثل �� إرضاء العميل

  داف �جتماعية��

       التوظيف �غية ا��د من البطالة

  تلبية احتياجات السوق الوط�� و استغناء عن

الصعبة، و من ثم تصدير الفائض، الذي ي�ون بدوره مورد للعملة الصعبة 

 رفع من مستوى املع���� للعمال عن طر�ق فتح فرص عمل ل�م و ت�و���م، و رفع مستوا�م امل��

املطلب الثالث

��ا�� للمؤسسة تم �عديلھ �� السنةال�ي�ل التنظي�� ا

ذه �خ��ة حيث �سي�� �

 �و مو�� �� الش�ل التا��

01_03(رقم  ش�ل

 

                                                                 
1
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إدارة الموارد 

مكتب النظافة 

مدیر التجاري

قسم الخاص 
باألجھزة

تجاري  قسم

إنتا��
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  EDIMCO"1"شرح ال�ي�ل التنظي�� ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء       

  يمثل املدير أع�� سلطة �� ال�رم التنظي�� و من م�امھ : املدير: 

 إدار�ا و تقنيا �سي�� الشركة و �شراف عل��ا. 

 الالزمة �� الوقت املناسب اتخاذ القرارات. 

 و الت�سيق ب�ن مختلف املصا�� متا�عة املصا�� و �قسام ال�� تقع تحت سلطتھ. 

 تحليل التقار�ر الواردة من املصا�� و �قسام و اتخاذ القرارات ال�امة و املناسبة. 

 سي�� و مراقبة رؤساء املصا�� التا�عة إلدارة الوحدة�. 

 جراءات ا��اصة ب�ل مص��ة عقد اجتماعات و سياسات  و�. 

 تقوم �ذه �خ��ة بامل�ام التالية : �مانة: 

 مساعدة املدير �� تدب�� شؤونھ و تنظيم أعمالھ. 

  م�لفة ب�سي�� شؤون �مانة بما �� ذلك ���يل ال��يد الصادر و الوارد. 

 تحو�ل التقار�ر من املصا�� إ�� املدير. 

 و استقبال العمالء و الزوار  املتعامل�ن مع املدير و إبالغھ بذلك صا��اصة باأل��ا ضبط �ستقباالت

 .و استقبال امل�املات ال�اتفية

 يقوم املراجع الداخ�� بفحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية ��دمة �دارة عن   :املراجع الداخ��

من خالل منع  طر�ق التأكد من أن النظام ا��اس�� كفؤ و يقدم بيانات سليمة و دقيقة لإلدارة

 الغش و �نحراف عن السياسات املوضوعية

 و ا��سابية للمؤسسة،و �سا�م �� تطبيق و  �و املسئول عن املص��ة املالية: مدير �دارة املالية

و �عت�� �ذه �خ��ة مركز�ة �� املؤسسة توز�ع مواد البناء حيث تتفرع �ذه  إ�شاء ال��نامج التجاري 

 : املص��ة إ��

 وم بمساعدة مدير �دارة املالية، تق  :�مانة 

 و ت�شأ أثناء  .��تم با��انب القانو�ي للمؤسسة و يقوم أيضا بحل ال��اعات القانونية: قسم املنازعات

تنفيذ العمل �ال��اعات الناتجة عن ظروف العمل أو الز�ادات املالية أو التعامالت التجار�ة، أو ارت�اب 

 .عات جماعيةالعامل ��طأ، أو نزا

                                                                 
 

1
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1
  



  "EDIMCO"البناءتاج و توز�ع مواد مؤسسة إن مسا�مة التدقيق الداخ�� �� تحس�ن �داء املا��واقع :الثالث الفصل

 

 

 
50 

 يقوم ا��اسب بمختلف ال���يالت ا��اس�ية للعمليات ال�� تقوم ��ا الشركة          : قسم ا��اسبة

يوميات مساعدة حسب ا��اجة و كذلك يمسك ...) عمليات الشراء، البيع، التنازل، التحصيل، ال�سديد( 

حيث أن ا��اسب �ول �� �ذه  ا��ز�نة،فرع محاسب العام و فرع إل��ا، و ينقسم �ذا القسم إ�� فرع�ن 

 .املؤسسة يقوم بالعمل الذي يقوم بھ ا��اسب العام و العمل الذي يقوم بھ فرع ا��ز�نة

 تم با��انب ال�شري حيث أ��ا ا���ة املسؤولة عن العامل�ن باملؤسسة : ال�شر�ة  قسم إدارة املوارد��

 : و يت�ون �ذا القسم من

 تم بالضمان �جتما�� للعامل و تدرس الوضعية ال��ية  :  ت �جتماعيةمكتب �دارة و العالقا��

 .و �� املتعلقة بالعامل من يوم بدايتھ للعمل إ�� غاية ��اية تقاعده

  فعھ ديقوم بدراسة أيام العمل و مجموع العمال و الغيابات و يحدد �جر الالزم الذي ي: مكتب �جور

 .ا��اصة بالضمان �جتما�� �ل عاملو تقوم بإعداد التصر�حات

 تم �ذا املكتب بنظافة املؤسسة  و تقديم مال�س العمل للعامل�ن و : مكتب النظافة و �من��

 .ا��افظة ع�� ممتل�ات الوحدة و مراقبة حركة العمال، املواد و البضا�ع

 ؤول عن ممتل�ات الوحدة، و يتفرع �ذا القسم إ��س�و امل: مدير التق��: 

 ذا القسم  يوجد مكتب تق�� ��تم بالتخطيط للمشروع أي كمية املواد الالزمة للبناء : قسم البناء� ��

 .و �ناك مكتب آخر يقوم ب�نفيذ ما قد خطط لھ

 يوجد بھ مكتب م�لف ب�يع ما تم بناؤه و يقوم �شراء �را��� من أجل البناء: قسم البيع. 

  يوجد بھ : املدير التجاري: 

   راء و بيع مواد البناء داخل املؤسسة و ذلك ب�يع�ا إ�� املدير التق�� و أيضا يقوم �ش: القسم التجاري

 .و تتضمن مص��ة التمو�ن و التوز�ع يقوم �ذا القسم بالبيع خارج املؤسسة

 كما  .من حيث ا��ودة و مراقبة الوزن ا��قيقي للمنتجات  يقوم �ذا القسم إلنتاج: قسم �نتاج

 .و املشاركة �� تحديد خصائص املادة �ولية واملنتج ال��ا�يتقوم بالتعر�ف �سياسة املنتج 

 و وسائل النقل و  يتكفل بصيانة �الت و املعدات ال�� �ستخدم �� �شاط املؤسسة: قسم الصيانة

 :جمع التج���ات ا��اصة باملؤسسة و تقوم �عملية صيانة بنوع��ا و العالجية من خالل

  .الصيانة املي�انيكية

 .الك�ر�ائيةالصيانة 
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   EDIMCO مسا�مة التدقيق الداخ�� �� التحس�ن �داء املا�� للمؤسسة  :املبحث الثا�ي

يتم قياس �داء املا�� و ا��كم عليھ بمؤشرات مالية يتم اح�سا��ا من خالل القوائم املالية ال�� تقوم املؤسسة 

ا��صوم مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء  بإعداد�ا و عرض�ا سنو�ا، و ع�� �ذا �ساس نقوم �عرض �صول و

.لمؤسسة مالية  ل و كذا جدول حسابات النتائج و تحليل�ا ملعرفة وضعية  

  EDIMCOعرض القوائم املالية للمؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء : املطلب �ول 

توز�ع مواد البناء  سنقوم �عرض أصول و خصوم إضافة إ�� جدول حسابات النتائج ا��اصة بمؤسسة إنتاج و

EDIMCO   من خالل ا��داول التالية:  

  EDIMCOامل��انية املالية ألصول مؤسسة إنتاج و توز�ع مود البناء : أوال

- 2016" سنعرض من خالل ا��دول التا�� عناصر امل��انية املالية ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء خالل الف��ة 

2018."  

جانب �صول             EDIMCOامل��انية املالية ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء ): 01-03(ا��دول رقم 

2016 -2018  

  دج: الوحدة

  2018  2017  2016  �صول 

    صول غ�� جار�ة� 

  36500.00  61500.00  86500.00  تث�يتات معنو�ة

  7279774.64  9237041.05  11410305.11  تث�يتات عي�ية

  588490.48  662051.79  735613.10  مبا�ي 

  6691284.16  8574989.26  10674692.01  تث�يتات عي�ية أخرى 

      8581329.90  تث�يتات مالية

قروض و أصول مالية 

  أخرى غ�� جار�ة 

8581329.90      

  7316274.64  9298541.05  20078135.01  مجموع أصول غ�� جار�ة

    �صول جار�ة 

مخزونات و منتوجات 

  قيد التنفيذ 

5814032.22  9627708.18  21863403.61  

حسابات الدائنة 

  و�ستخدامات مماثلة

24905796.68  61989854.59  71387675.02  

  47707238.93  40162397.08  21879768.79  الز�ائن

  20654600.70  21827457.51  3026027.89  املدينون �خرون

  3025836.39      الضرائب و مشا���ا
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  83790771.18  62910876.72  34258141.08  املوجودات و مشا���ا

  83790771.18  62910876.72  34258141.08  ا��ز�نة

  177041849.81  134528439.49  64977969.98  مجموع �صول ا��ار�ة

  184358124.45  143826980.54  85056104.99  ا��موع العام لألصول 
  EDIMCOمن إعداد الطالبة باالعتماد ع�� امل��انيات ا��اس�ية ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء : املصدر

  امل��انية املالية ل��صوم ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء: ثانيا

EDIMCO  ؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء امل��انية املالية مل): 02-03(ا��دولEDIMCO  جانب ا��صوم 

  2018- 2016للف��ة 

  2018  2017  2016  ا��صوم 

  2000000.00  2000000.00  2000000.00  رأس املال تم إصداره

  1068601.40  4661996.60  4629646.21  ن�يجة الصافية 

  رؤوس �موال ا��اصة 

ال��حيل من / �خرى 

  جديد

11504749.28  16125394.49  20787391.09  

  23855992.49  22797391.09  18125395.49  )01(ا��موع 

    ا��صوم غ�� جار�ة

  117151283.81  67911984.67  17059687.38  قروض و ديون مالية

الضرائب املؤجلة و 

  مرصود ل�ا

1011161.03-  1308205.27-  7526535.22-  

مؤونات و منتجات ثابتة 

  مسبقا

3385191.27  4379643.73  4607986.66  

مجموع ا��صوم غ�� 

  )02(جار�ة 

19433717.62  70983423.13  114233735.25  

    ا��صوم ا��ار�ة

مؤونات و حسابات 

  م��قة

825112.03  1998756.81  902659.96  

    4629509.34  3827218.17  ضرائب

  45365736.75  4327908.17  42844661.68  ديون أخرى 

        خز�نة سلبية
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مجموع ا��صوم 

  )03(ا��ار�ة 

47496991.88   50056166.32  46268396.71  

  184358124.45  143826980.54  85056104.99  مجموع العام ل��صوم
  EDIMCOمن إعداد الطالبة باالعتماد ع�� امل��انيات ا��اس�ية ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء : املصدر

  EDIMCOجول حسابات النتائج ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء : ثالثا

  2018- 2016للف��ة EDIMCOجدول حسابات النتائج ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء ): 03-03(جدول 

  2018  2017  2016  البيان

  99168606.29  85433668.17  92151915.27  رقم �عمال

�غ�ــــــــــــــــ� ا��زونــــــــــــــــات مــــــــــــــــن 

املنتجــــــــــــــــــــات املصــــــــــــــــــــنعة و 

  املنتجات قيد التص�يع

767402.70  279939.64-  5007173.98  

      735613.10  �نتاج املث�ت

  144000.00  144000.00    إعانات �ستغالل

  104319780.27  85297728.53  93654931.07  إنتاج السنة املالية-1

  68969110.90  51807123.65  61291873.63  املش��يات املس��لكة

ا��ـــــــــــــــدمات ا��ارجيـــــــــــــــة و 

  �س��ال�ات �خرى 

2323680.38  3104567.42  4775946.87  

  73745057.77  54911691.07  6361555.01  اس��الك السنة املالية -2

القيمـــــــــــــــــــــــــة املضـــــــــــــــــــــــــافة -3

  )2-1(لالستغالل 

30039377.06  30389037.46  30574722.50  

  28295944.07  25131522.91  22956182.72  أعباء املستخدم�ن

الضـــــــــــــــــرائب والرســـــــــــــــــوم و 

  املدفوعات املشا��ة

1558447.00  781623.00  1344833.00  

الفـــــائض �جمـــــا�� عـــــن -4

  �ستغالل

5524747.34  4472891.55  933945.43  

املنتجــــــــــــــــــات العملياتيـــــــــــــــــــة 

  �خرى 

1135149.42  3081890.90  704673.65  

  370936.76  992913.83  1142884.00  �عباء العملياتية �خرى 
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ا��صصــــــات ��تال�ــــــات 

  و املؤونات

2919367.69  3714534.07  2454088.92  

عـــــــــــن خســـــــــــائر اســـــــــــت�ناف 

  القيمة واملؤونات

1698556.42  1517617.81  2037678.05  

  851271.45  4364952.36  4296201.49  الن�يجة العملياتية-5

  

        املنتوجات املالية

      6480.00  �عباء املالية

      6480.00  الن�يجة املالية-6

الن�يجـــــة العاديــــــة قبــــــل -7

  )6+5(الضرائب

4289721.49  4364952.36  851271.45  

الضـرائب الواجـب دفع�ـا 

  عن النتائج العادية

      

الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائب 

حــــــــول ) �غ�ــــــــ�ات(املؤجلــــــــة

  النتائج العادية

330924.72  297544.24  217923.95  

مجمـــــــــــــــــــــــوع منتجـــــــــــــــــــــــات -8

  ��شطة العادية

96488636.91  89897237.24  107062131.97  

مجموع أعباء ��شـطة -9

  العادية

92198915.42  85532284.88  106310860.52  

لن�يجــــــــــــــة الصــــــــــــــافية ا-10

  لأل�شطة العادية 

4289721.49  4364952.36  851271.45  

 -العناصــــــــــر غ�ــــــــــ� العاديــــــــــة

  املنتوجات 

      

 -العناصــــــــــر غ�ــــــــــ� العاديــــــــــة

  �عباء

      

        الن�يجة غ�� العادية

الن�يجــــــــــــــة الصــــــــــــــافية -11

  للسنة املالية

4620546.21  4661996.60  1068601.40  

  EDIMCمواد البناء  ع�� امل��انيات ا��اس�ية ملؤسسة إنتاج و توز�ع باالعتمادمن إعداد الطالبة : املصدر
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  EDIMCOامل��انية املالية ا��تصرة ألصول مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء : را�عا

  )2018-2016 (جانب �صول ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء امل��انية املالية ا��تصرة): 04- 03(جدول 

 البيان

  

2016  2017  

  

2018  

  7316274.64  9338541.05  20078135.01  أصول ثابتة

 3.98% 6.49% %23.62  )%(ال�سبة

   أصول متداولة

  21863403.61  9627708.18  5814632.22  قيم �ستغالل

  %11.85  %6.69 %6.83  )%(ال�سبة

  71387676.02  61989854.49  30719828.9  غ�� جا�زة قيم

  %38.72  %43.10  %36.11  )%(ال�سبة

  83780771.18  62870976.72  34258141.08  قيم جا�زة

  %45.44 43.72%  40.27  )%(ال�سبة

مجموع �صول 

  املتداولة

64977969.98  134528439.49  177041849.81  

  96.03  93.50  76.39  )%(ال�سبة

  184358124.45  143826980.54  85056104.99  �صول مجموع 

  %100 %100  %100  )%(ال�سبة
  EDIMCOمن إعداد الطالبة باالعتماد ع�� امل��انيات ا��اس�ية ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء : املصدر

  :نالحظ ما ي�� ) 2018-2016(خالل من خالل عرضنا ألصول املؤسسة 

دج، و قدرت �� سنة 20078135.01بلغت  2016سنة  �� الثابتة بصفة متتالية حيثنقص �� قيمة �صول 

دج، و �ذا راجع لنقص �� قيمة املبا�ي و التث�يتات العي�ية و املعنو�ة و التث�يتات ألخرى 7316274.64ب 2018

  .ن�يجة أن املؤسسة قد تنازلت عن �عض من أصول�ا

، حيث )2018-2016(م��وظ و مستمر خالل السنوات الثالث  أما بخصوص �صول املتداولة ف�ناك ارتفاع

، و �ذا 2018لسنة  1770411849.81، و 2017لسنة  134528439.49و2016لسنة 64977969.98قدرت ب 

راجع إ�� أن قيمة �ستغالل ��زونات املؤسسة ارتفع، و أيضا بخصوص قيم غ�� ا��ا�زة �انت مرتفعة  �رتفاع

و بالتا�� تحصيل �موال ال��  �س�ب ز�ادة عدد الز�ائن لدى املؤسسة)2017- 2016(ة خالل سنوات املدروس

ألصول 2018لسنة  83780771.18إ��  2016لسنة  34258141.08من ، و ارتفاع �� قيم ا��ا�زة بحوزة العمالء

  .ا��ز�نة ال�� �عت�� مصدر إ�عاش للمؤسسةتجميد�ا �� املتداولة، و 



  "EDIMCO"البناءتاج و توز�ع مواد مؤسسة إن مسا�مة التدقيق الداخ�� �� تحس�ن �داء املا��واقع :الثالث الفصل

 

 

 
56 

، حيث قدرت لسنة )2018-2016(ل ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء تطورا خالل ب�نما عرف مجموع �صو 

ب  2018دج، و أصبح �� سنة 14382698.54ب 2017دج، و لسنة 85056104.99ب 2016

 دج، و �ذه الز�ادة �س�ب ارتفاع �� قيمة �صول املتداول حيث ارتفعت �سب��ا من184358124.45

 .من مجموع �صول  ��2018  96.03%إ��  2016لسنة % 76.39 

  )2018-2016(ناءوم ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البامل��انية املالية ا��تصرة جانب ا��ص): 05- 03(جدول 

  2018  2017  2016  ا��صوم 

    أموال الدائمة

  23855992.49  22797301.09  18125395.49  أموال ا��اصة

  %12.94  %15.85  %21.30  )%(ال�سبة

  114233735.25  70983423.13  19433717.62  طو�لة �جل ديون 

  %61.96  %49.35  %22.84  )%(ال�سبة

  138089727.7  93960814.22  37559113.11  مجموع �موال الدائمة

  %74.90  %65.20  %44.14  )%(ال�سبة

  46268396.71  50056166.32  47496991.88  ديون قص��ة �جل

  %25.09  %34.48  %55.84  )%(ال�سبة

  184358124.45  143826980.54  85056104.99  مجموع ا��صوم

  %100  %100  %100  )%(ال�سبة
 .املصدر من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� امل��انيات املالية ا��تصرة ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء

  :نالحظ ما ي��) 2018-2016(من خالل عرضنا ��صوم ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء لسنة 

، و 2016دج �� سنة 1812595.49ارتفاع امل��وظ �� قيمة �موال ا��اصة لسنوات محل الدراسة، قدرت ب 

، و �ذه الز�ادة راجعة إ�� ز�ادة �� 2018دج �� سنة 23855992.49و بلغت  2017دج لسنة 22797301.09

  .رؤوس �موال ا��اصة للمؤسسة

دج لس�ت�ن 138089727.7دج إ��  ��37559113.11 قيم��ا من الحظ ارتفاع أما بال�سبة لألموال الدائمة ن

، أي أن املؤسسة �عتمد بالدرجة �و�� ع�� ديون طو�لة �جل لتمو�ل أ�شط��ا ع�� عكس ديون 2018- 2016

دج ع�� التوا��، أي 46268396.71دج و ��47496991.88  2018-2016قص��ة �جل ال�� عرفت انخفاض من 

 ه الديون لتمو�ل �شاطا��اؤسسة �عتمد ب�سبة قليلة ع�� �ذأن امل

  واقع عملية التدقيق الداخ�� �� مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء: املطلب الثا�ي

كما أشرنا سابق أن القوائم املالية �� وسيلة �طراف املتعاملة مع املؤسسة لإلطالع ع�� املعلومات املالية �ي 

الداخ��، نذكر عملية التدقيق ن بناء القرار �قتصادي السليم، لذا سنحاول �� �ذا املبحث أتفيد�م �� عملية 

القوائم املالية و عملية التدقيق الداخ�� �� مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء، رغم أنھ ال يوجد قسم خاص 
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ق الداخ�� التدقيم�مة ول أن بالتدقيق الداخ�� بالنظر إ�� �ي�ل التنظي�� للمؤسسة  و من �نا �ستطيع الق

  .ضمنية �� املؤسسة و �ذا ما نحن ��دف دراستھ ف مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء �ون يمكن أن ت

  EDIMCOتدقيق �صول �� مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء : أوال

  :ا��موعات التالية: تظ�ر لنا �� امل��انية جان��ا �يمن �صول و تت�ون من

  صول الثابتة� 

 صول املتداولة� 

ا��،ال�� تحتفظ ��ا . . . و تت�ون من اس�ثمارات و التج���ات و ال��كيبات :تدقيق �صول الثابتة .1

 .املؤسسة لف��ة طو�لة 

يمكن للمدقق القيام بالفحوصات من أجل التأكد من تواجد�ا لدى املؤسسة ع�� س�يل املثال نأخذ 

  :��ا املدقق الداخ��  مجموعة من الفحوصات ال�� قام

 يقوم املدقق بالتأكد و التحقق من الوجود الفع�� ألصول املؤسسة  بما �و م��ل فعال �� دفاتر و  :الوجود

 .��الت املؤسسة

  عمل املدقق من التحقق من ��ة التقييم لألصول الثابتة  ملؤسسة، و ذلك بالتأكد من ��ة : التقييم�

التقييم �و�� لألصل من خالل ���يل ثمن الشراء إضافة إ�� مصار�ف ال�� تتحمل�ا املؤسسة لقاء 

مع    سة،تبعا لطر�قة املعمول ��ا �� مؤسا��صول عل��ا كما يتأكد من ��ة ا��ساب و ���ل ا�تال�ا��ا 

مراعاة الثبات �� طرق ��تالك من سنة ألخرى و طرق تقييم لألصول الثابتة التقييم وفق للسعر أو 

 .الت�لفة التار�خية

 عمل املدقق ع�� أن املعا��ة ا��اس�ية قد تمت وفقا للمبادئ ا��اس�ية املقبولة : ال���يل ا��اس���

 .قة بھمرف موجودة و يلقبوال عاما و أن الوثائق املدعمة ل�ذا ال���

 يقوم املدقق �� �ذا العنصر بالتأكد من أن املعلومات املقدمة �� القوائم املالية ا��تامية بال�سبة : الكمال

ل�ل عنصر �عكس الواقع ا��قيقي لھ من خالل التحقق من �رصدة �ولية ل�ل عنصر و القيام باملراجعة 

للتأكد من ���يل �ل �ضافات ا��ديدة للعنصر و حذف �ل التنازالت من خالل  ا��سابية و املس�ندية

الدورة مع ت�بع خطوات املعا��ة ا��اس�ية، كما يجب أن يتأكد من ��ة ��تال�ات املقابلة الستعمال 

 .العنصر و ���يل�ا و مدى تحمل �ل عنصر املصار�ف املتعلقة بھ و عدم تحميلھ مصار�ف أخرى 

تت�ون من مختلف أنواع مواد أولية، الز�ائن، حيث يمكن للمدقق القيام   : صول املتداولةتدقيق �  .2

بالفحوصات من بي��ا عالقة ب�ن املؤسسة و الغ�� من حقوق�ا عل��م و كذلك �موال ا��ار�ة أما �� صندوق 

 .ا��سابات ا��ار�ة لدى البنك 

  :و يتم تدقيق �صول املتداولة ع�� النحو التا��

 املقارنة ب�ن ا��رد ا��اس�� و ا��رد املادي. 

 التأكد من أن ا��زونات ملك للمؤسسة. 

 فحص طر�قة تقييم ا��زونات و التأكد من ��ة وسالمة املؤونات املش�لة ل�ا. 

  التحقق من كميات ا��زون املتبقية �� ا��ازن. 
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 فحص �ثباتات ل�س�يقات املقدمة من الز�ائن. 

 ات املوردين املسددةإجراء الفحص ��ساب. 

 EDIMCOتدقيق خصوم مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء : ثانيا

  : امل��انية �� جان��ا ��سر ا��صوم و �ذه �خ��ة تت�ون من ا��موعات التالية

 رؤوس �موال ا��اصة. 

 ا��صوم غ�� ا��ار�ة. 

 ا��صوم ا��ار�ة. 

 :رؤوس �موال ا��اصة .1

أحضر�ا أ��اب �عت�� أ�م جزء من مصادر التمو�ل و �عرف أ��ا مجموعة املصادر و التمو�ل ال�� 

املشروع أو املالك عند تأس�س املؤسسة و كذلك �موال امل��اكمة جراء �شاط�ا و ال�� ت��ك تحت تصرف 

  :املؤسسة و من الفحوصات ال�� يجر��ا املدقق الداخ�� و يمكن ذكر ماي��

 ق القانو�ي فيما يخص مبلغ �موال ا��اصةمراقبة ا��. 

 تدقيق �رصدة �فتتاحية مع أوراق عمل السنة املالية و أرصدة �قفال مع دف�� �ستاذ و امل��انية. 

 فحص �قساط املتأخرة و التأكد من اتخاذ املؤسسة لإلجراءات القانونية ال�افية با��افظة ع�� حقوق�ا. 

  تأس�س املؤسسة و نظام�ا الداخ���طالع ع�� إجراءات. 

 التأكد من اح��ام ال�سبة القانونية �� ت�و�ن �حتياطي القانو�ي. 

 :ا��صوم غ�� ا��ار�ة .2

تتمثل �� القروض و الديون املالية و �� مجموعة من �ل��امات الناتجة عن العالقة ب�ن املؤسسة 

  :يجر��ا املدقق الداخ�� نذكر م��اومتعامل�ن خارج املؤسسة �البنوك و من طرق الفحص ال�� 

 فحص عقود القرض املا�� و ما تتضمنھ من شروط. 

 تحقق من كيفية حساب أقساط املمنوحة للبنك و كذلك معدالت أقساط الفائدة. 

 التأكد من أن �ل الديون املرتبطة باملؤسسة قد تم ���يل�ا. 

 :ا��صوم ا��ار�ة .3

تمثل أك�� استحقاقا و أك�� سدادا �� الوقت القر�ب و يتم يتمثل �ذا ا��زء �� مجموعة الديون ال�� 

  :فحص�ا من قبل املدقق الداخ�� ع�� النحو التا��

 تدقيق الفوات�� للتحقق من املبالغ و الرسوم املطبقة. 

 التحقق من جداول انتظام وفاء الدين. 

 طالع الدوري ع�� �سر�حات إلدارة الضرائب�. 

 ية لفوات�� و مقارن��ا مع طلبات الشراء املرسلة للموردينمن ال���يالت ا��اس� التأكد. 

  EDIMCOقياس و تحليل �داء املا�� �� مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء : املطلب الثالث

�عد أن قمنا بإعطاء تقديم عام للمؤسسة إنتاج وتوز�ع مواد البناء و التعرف ع�� املن��ية املستخدمة �� 

الداخ�� ف��ا،  قو تقديم القوائم املالية ا��اصة باملؤسسة، و كيفية إنجاز م�مة التدقيالدراسة امليدانية، 
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قياس و تقييم �داء املا�� ف��ا من خالل القيام �عملية املقارنة ألدا��ا خالل السنوات س�تطرق �ن إ�� كيفية 

2016 -2018.  

  .تحليل الوضعية املالية بواسطة ال�سب املالية : أوال 

 :باستخدام �سب ال�ي�لة  .1

  )2016-2018( �EDIMCOسبة ال�ي�لة املالية ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء ): 06-03(جدول           

  2018  2017  2016  العالقة  ال�سبة 

 18.87% 1% 1.87%  أصول الثابتة/�موال الدائمة  �سبة تمو�ل الدائم

 3.26% 2.44% 0.90%  الثابتةأصول / أموال ا��اصة  �سبة تمو�ل الذا�ي
 )2018- 2016(من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� امل��انيات املالية ا��تصرة : املصدر

  �ستخلص من خالل النتائج املتوصل إل��ا باستخدام مؤشرات ا��اصة بال�ي�لة

  أك�� من الواحد لسنوات محل الدراسة، أي أن املؤسسة �� حالة جيدة و  التمو�ل الدائم�سبة

  .وضعي��ا سليمة لقدرة أموال�ا الدائمة ع�� �غطية �افية و تمو�ل �ا�� ألصول�ا

  ذا �ع�� أن مؤسسة ال  �2016انت �سبة أقل من الواحد لسنة  بال�سبة لتمو�ل الذا�يأما�

موال�ا ا��اصة و ل�ذا قامت باالستعانة بالديون طو�لة �جل و �ذه �ستطيع تمو�ل أصول�ا الثابتة بواسطة أ

�ناك ارتفاع ل�سبة التمو�ل الذا�ي اك�� من الواحد ) 2018- 2017(و �� سن�� .الوضعية غ�� جيدة ملؤسسة

  .، أي أن املؤسسة استطاعت  حقيق فائض و تمو�ل أصول�ا  الثابتة بأموال�ا ا��اصة)3.26 - 2.44(

 :نية�سبة املديو  .2

  )2016-2018( �EDIMCOسبة املديونية ملؤسسة إنتاج وتوز�ع مواد البناء ): 07- 03(جدول 

  2018  2017  2016  العالقة  ال�سبة

 12% 15% 20%  مجموع ا��صوم/�موال ا��اصة  �سبة استقاللية املالية

 25% 34% 55%  مجموع ا��صوم/ مجموع الديون   �سبة قابلية ال�سديد
  )2018- 2016(الطالبة باالعتماد ع�� امل��انيات املالية ا��تصرة  من إعداد: املصدر

 أي أن املؤسسة فقدت استقاللي��ا املالية ، %50انخفضت �سبة عن : �سبة �ستقاللية املالية

  .من الديون  %50ألن موارد�ا مش�لة من 

 املؤسسة تمثل مع�� أن ديون  %�55انت تقدر �سبة السداد ب ��2016 سنة  :�سبة قابلية السداد

ممولة من مجموع أصول مؤسسة % 50و بالتا�� فإن أك�� من  من مجموع أصول�ا %50أك�� من 

 بالديون، 

أي أن املؤسسة ل�ا ضمانات لديون الغ�� و ) 25-34(ال�سبة �انت >)2018- 2017(لكن خالل س�ت�ن 

  .القدرة ع�� ال�سديد و الوفاء بال��اما��ا

  

  



  "EDIMCO"البناءتاج و توز�ع مواد مؤسسة إن مسا�مة التدقيق الداخ�� �� تحس�ن �داء املا��واقع :الثالث الفصل

 

 

 
60 

 :�سبة السيولة .3

  )2016 -2018( �EDIMCOسبة السيولة ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء ): 08-03( جدول       

  2018  2017  2016  العالقة  ال�سبة

�سبة السيولة 

  العامة

الديون قص��ة / �صول املتداولة

  �جل

1.36%  2.68%  3.82%  

�سبة السيولة 

  )ةمختصر (املنخفضة

/ ا��زون –�صول املتداولة 

  الديون قص��ة �جل

1.24% 2.49%  3.35%  

�سبة السيولة 

  )ا��ا�زة(ا��الية

  %1.81  %1.25  %0.72  ديون قص��ة �جل/ قيم ا��ا�زة 

  %96  %93  %76  مجموع �صول / �صول املتداولة  �سبة سيولة �صول 
  )2018- 2016( من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� امل��انيات املالية ا��تصرة: املصدر

 من  خالل ا��دول و النتائج املتحصل عل��ا �ست�تج أن �سبة السيولة العامة خالل : �سبة السيولة العامة

أك�� من الواحد و منھ املؤسسة متمكنة من �سديد ديو��ا لتحقيق رأسمال ) 2018-2016(السنوات الثالث 

قول أن املؤسسة ل�ا استطاعة ملواج�ة و يمكن ال. عامل موجب و بالتا�� إم�انية ا��صول ع�� قروض

 .� وضعية مالية جيدة��ا �� ميعاد تار�خ استحقاق�ا و �ال��اما��ا �� �سديد ديو 

  أما فيما يتعلق بالسيولة املنخفضة و ال�� تب�ن مدى كفاءة  ):ا��تصرة(�سبة السيولة املنخفضة

�� �غطية ال��اما��ا ا��ار�ة من خالل ال�سب  فاملؤسسة لد��ا كفاءةاملؤسسة �� �غطية �ل��امات ا��ار�ة، 

 .أك�� من الواحد و �� أيضا و ضعية جيدة للمؤسسةا��ققة 

  تمكن �ذه ال�سبة �� مقارنة ب�ن مبلغ السيولة املوجودة تحت تصرف  ):ا��ا�زة(�سبة السيولة ا��الية

ل�ا الثابتة بواسطة أموال�ا املؤسسة قادرة ع�� �غطية أصو املؤسسة �� أي وقت بالديون قص��ة �جل، 

 >.ا��اصة ألن مبالغ السيولة املوجودة تحت تصرف املؤسسة تمك��ا من ذلك

  تداولة بمجموع �صول و �ذه ال�سبة تمكن �ذه ال�سبة من تقييم رؤوس �موال امل :�سبة سيولة �صول

مؤسسة  ��2016 سنة  �ناك تفاوت) 2018-2016(من خالل سنوات محا الدراسة تتغ�� ب�شاط املؤسسة،

متقار�ة تدل ع�� استقرار ) 2018-2017(لم تكن �� حالة مستقرة نظرا ل�سب ا��ققة، ع�� عكس سن�� 

 .أي املؤسسة �� حالة مستقرة

  قياس �داء املا�� للمؤسسة بواسطة املردودية: ثانيا

، )2018- 2016(السنوات تم اح�ساب املردودية ال�� حقق��ا مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء خالل 

  :سن��ص�ا �� ا��دول التا��

  ).2018-2016(مردودية مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء  ا��ققة خالل ): 09- 03(جدول 

  2018  2017  2016  العالقة  

رقم �عمال / ن�يجة الدورة الصافية  املردودية التجار�ة

  خارج الرسم

5.01  5.45  1.07  
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  0.5  3.24  5.43  مجموع �صول / ن�يجة الدورة الصافية  املردودية �قتصادية

  4.47  20.44  25.49  �موال ا��اصة/ ن�يجة الدورة الصافية  املردودية املالية
  )2018-2016(من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� امل��انيات املالية ا��تصرة : املصدر

 املردودية مرتفعة و موجبة يدل أن املؤسسة قادرة ع�� ) 2017-2016(خالل الس�ت�ن  :املردودية التجار�ة

 2018تحقيق مردودية تجار�ة �س�ب ارتفاع �� الن�يجة الصافية ال�� حقق��ا املؤسسة، أما �� سنة 

  .انخفاض �� املردودية التجار�ة ن�يجة انخفاض �� الن�يجة الصافية

 ال�� �انت  2018مرتفعة ع�� عكس سنة ) 2017- 2016(بة لسن�� �انت �س :املردودية �قتصادية

  .منخفضة جدا �س�ب نقس �� قيمة إجما�� فائض �ستغالل ا��قق

 دليل ع�� تحقيق ن�يجة ) 2017-2016(عرفت �سبة املردودية املالية ارتفاعا خالل س�ت�ن : املردودية املالية

  .�سبة انخفاضا م��وظا �س�ب تحقيق ن�يجة أقلانخفضت �ذه ال 2018جيدة للمؤسسة ع�� غرار سنة 

  .قياس �داء املا�� بواسطة التوازنات املالية: ثالثا

قمنا بحساب رأس مال العامل و �حتياجات من رأس املال العامل و كذا ا��ز�نة لتحليل الوضعية املالية 

  :للمؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء، كما �و مب�ن �� ا��دول التا��

  :رأس املال العامل  .1

  )2018- 2016(رأس املال العامل ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء ): 10-03(ا��دول 

  2018  2017  2016  العالقة  البيان

�صول  –�موال الدائمة   رأس املال العامل

  الثابتة

17480978.1  84622273.17  130773453.1  

  177041849.81  134528439.49  64977969.98  مجموع �صول املتداولة  رأس مال �جما��

رأس املال العامل 

  ا��اص 

 –�موال ا��اصة 

  �صول الثابتة

-1952739.52 -7059239.96 16539717.85  

رأس املال العامل   رأس املال �جن��

رأس مال  -�جما��

  ا��اص

66930709.5 141587679.4 160502132.04  

  )2018-2016(باالعتماد ع�� امل��انيات ا��تصرة من إعداد الطالبة : املصدر

 ان رأس املال العامل مرتفع و موجب و �ذا مؤشر ) 2018-2016( خالل سنوات :رأس املال العامل�

جيد للمؤسسة من حيث تواز��ا املا��، و ع�� املؤسسة ا��فاظ ع�� �ذه الوضعية أل��ا تبعث باالرتياح 

 .ل�شاط�ا

 موجب و �� حالة تزايد م��وظ و �ذا ا راجع إ�� ارتفاع �� قيم �صول املتداولة �و : رأس املال إجما��

 .، و تنعكس �يجاب ع�� املؤسسةàقيم ا��ا�زة، قيم �ستغالل، و القيم الغ�� ا��ا�زة(
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 2017-2016(�� الس�ت�ن : رأس املال العامل ا��اصà  ان رأس املال العامل ا��اص سالب، أي عدم�

ارتفع و أصبح موجب دليل  2018ع�� تمو�ل أصول�ا الثابتة بأموال�ا ا��اصة، أما �� سنة  قدرة املؤسسة

 .ع�� تحسن وضعية املؤسسة و قدر��ا ع�� �غطية أصول�ا الثابتة من أموال�ا ا��اصة

 موجب خالل السنوات الثالث و �و �� تزايد مستمر: رأس املال �جن��. 

 :احتياجات رأس املال العامل .2

  )2018-2016(احتياجات رأس املال العامل ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء ): 11-03(جدول                     

  2018  2017  2016  العالقة  

احتياجات رأس 

  املال العامل

قيم –�صول املتداولة (

الديون ( - )ا��ا�زة

السلفات  -قص��ة �جل

  )البنكية

-13238850.8 21601296.36  46992681.91  

  )2018-2016(من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� امل��انيات املالية ا��تصرة  : املصدر

 ان سالبا و ذلك ألن  2016من خالل ا��دول يت�� انھ خالل سنة :احتياجات رأس املال العامل�

 أصبح) 2018- 2017(املؤسسة �انت تمول ديون قص��ة �جل لتلبية و �غطية احتياجا��ا، أما �� سن�� 

 .و �ذا إن �ان يدل فإنھ يدل ع�� أن املؤسسة �� حالة جيدة و توازن املا�� جيد موجب

 :ا��ز�نة .3

  )2018-2016(خز�نة مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء ): 12- 03(ول دج

  2018  2017  2016  العالقة  

 -رأس املال العامل  ا��ز�نة

استخدامات رأس املال 

  العامل

30719828.9  63020976.81  83780771.19  

 )2018-2016(من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� م��انيات املالية ا��تصرة : املصدر

 تقبالساالرتياح ل�شاط املؤسسة املا�� مخز�نة املؤسسة تبعث ب: ا��ز�نة. 

 EDIMCOتفس�� النتائج الدراسة امليدانية بمؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء تحليل : املطلب الرا�ع

من خالل القيام �عملية التدقيق الداخ�� ملؤشرات �داء املا�� ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء                

EDIMCO و ذلك ��دف الوصول إ��  مدى تأث�� التدقيق الداخ�� ع�� �داء املا�� و كيفية تحس�ن أدا��ا، و من،

  .تحليل�اخالل املعطيات املقدمة من طرف املؤسسة و القيام ب

  :الحظنا ماي��

فمن خالل املعطيات السابقة فإن �سبة التمو�ل الدائم و �سبة التمو�ل  الذا�ي بال�سبة ل�سب ال�ي�لة، 

  .، مما ب�ن وضعية ا��يدة للمؤسسة و حال��ا السليمة)2018-2016(ارتفعت خالل السنوات الثالث 
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و �غطية  2016دام استقاللية املؤسسة �� سنة فبصفة عامة �عد ا�عأما بال�سبة لتحليل �سب املديونية 

تطور م��وظ لقدرة املؤسسة ع�� �غطية ) 2018-2017(أغلبية موارد�ا مش�لة من ديون إال أنھ �� سنة 

  ال��اما��ا و �سديد ديو��ا �� آجال استحقا�ا،

قيق رأسمال عرفت ارتفاعا �س�يا خالل السنوات الثالثة فقدرة املؤسسة ع�� تحبخصوص ل�سب السيولة،

عامل موجب متمكنة بذلك من ا��صول ع�� قروض لضمان �شاط�ا، و تمكن من �غطية ديو��ا ا��ار�ة قصية 

  .�جل �� ميعاد�ا

فقد حققت املؤسسة مردودية تجار�ة، اقتصادية، مالية جيدة و مرتفعة �� خصوص �سب املردودية ،  أما

  .فائض �ستغالل ا��قق خالل السنة إلجما���س�ب ارتفاع الن�يجة الصافية 

دليل العامل مرتفع خالل السنوات الثالث  ومات املقدمة فإن رأسمالفمن خالل ما سبق و املعلالتوازن املا�� 

ع�� تحسن أداء املا�� ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء و قدر��ا ع�� ا��افظة ع�� تواز��ا املا��، و�ذا بفضل 

  .الداخ�� لضمان و حفاظ ع�� ممتل�ا��ا تطبيق�ا للتدقيق

و �ذا راجع إ�� سياسة ) 2018-2016(املؤسسة فقد ��لت املؤسسة ارتفاعا من أما بال�سبة ��ز�نة 

  .املؤسسة �� تحصيل�ا أموال�ا من العمالء

ف�ست�تج من خالل املتوصل إليھ عند تحليل �عض املؤشرات املالية ال�� تركز ع�� الوضعية املالية للمؤسسة 

مالية ال بأس ��ا، و �� تحسن م��وظ فإن �داء املا�� ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء �� حالة جيدة ووضعية 

.، �ذا ما ظ�ر خالل النتائج ا��ققة عند تحليل وضعي��ا املالية)2018-2017(خالل س�ت�ن 
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   :خاتمة الفصل

�� ا��ا�ي النظري ع�� مؤسسة  إل��االدراسة ال�� تم التطرق  إسقاطالغاية من الدراسة ال�� قمنا ��ا �� محاولة 

.و توز�ع مواد البناء و ح�� ت�ون �ناك نتائج دراسة أك�� واقعية إنتاج  

فحاولنا �� �دا الفصل توضيح مسا�مة التدقيق الداخ�� �� تحس�ن �داء املا�� ملؤسسة إنتاج و توز�ع مواد 

س ، من خالل استعمال التحليل املا�� لتقييم أدا��ا معتمدين �� ذلك ع�� مؤشرات مالية �عكEDIMCOالبناء 

الوضعية املالية للمؤسسة و طرق التحليل املا�� من خالل عرض القوائم املالية و تحليل�ا للوصول إ�� مركز ما�� 

  .للمؤسسة يحقيق

فتم التوصل إ�� أن التدقيق الداخ�� �عت�� من أ�م آليات و �دوات الرئ�سة ال�� �عتمد�ا املؤسسة �� تحس�ن 

حيث �س�� جا�دة  الداخ�� و �داء املا�� �سا�م من رفع مستوى �ذا �خ��  أدا��ا املا�� فالت�سيق ب�ن التدقيق

  .إ�� تجسيد كفاءة و فعالية العمليات �غية تحقيق أ�داف�ا ملا �سا�م �� خلق القيمة ل�ا

  



  :ا��اتمة 
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 : عامة  خاتمة

�س�� املؤسسات و خاصة �قتصادية م��ا إ�� حماية ممتل�ا��ا و حقوق�ا حفاظا ع�� استمرار���ا و بقا��ا،   

زاد الغموض و عدم  مالبة و تتم�� بتغ��ات سر�عة و �و فاملؤسسة اقتصادية بطبيع��ا ت�شط �� ب�ئة متق

� من أجل حماية موجودات املؤسسة التأكد مما أدى باملسؤول�ن إ�� ضرورة �عتماد ع�� التدقيق الداخ�

نصائح و  إعطاءو الغش، حيث تضمن س�� عمليا��ا �ش�ل جيد و  ��مالمن ش�� أنواع التالعب و 

.و كذا سالمة العمليات ا��اس�ية لإلرشادتوج��ات   

و قد تم التوسع أك�� �� موضوع التدقيق الداخ�� حيث �عت�� �شاط اس�شاري مستقل موضو�� تقيي�� 

لتقييم و تحس�ن فعالية  منضبطةداخل املؤسسة �ساعد�ا ع�� تحقيق أ�داف�ا بطر�قة منظمة و  ي�شأ

.�خرى و مساعد��ا بقياس و تقييم وسائل الرقابة  �دارةعمليات الرقابة �� املؤسسة كخدمة   

مؤسسة، فأصبح لھ لقد شغل التدقيق الداخ�� ح��ا كب��ا من التوسع و ��تمام و أ�ميتھ بالغة بال�سبة لل

.و أح�ام يقوم عل��ا داخل املؤسسة من خالل املوقع الذي �شغلھ �� ال�ي�ل التنظي�� للمؤسسة أسس  

عدة مبادئ تحكم  �خ��ةفتعددت أنواع التدقيق الداخ�� ن�يجة ا��اجة املاسة ل�ا، فتطلب ممارسة �ذه 

أو ا���ة فاءة و يتمتع بموضوعية، و ��ص ذو كمدقق الداخ�� الذي �ملعاي�� أو حسن س���ا سواء ا

�ونھ م�نة حساسة و البد من  �خ��إضافة إ�� الوسائل و التقنيات تنفيذ �ذا املعنية �عملية التدقيق 

.القائم�ن ��ا من املوضوعية و �مانة و السر�ة اتجاه �ذه امل�نة  

وتم التعرف ع�� �داء املا�� و أن أفضل أساليب و طرق تحس�نھ �� قياسھ و تحليلھ لتحديد فرص 

املؤسسة، حيث يقوم التدقيق الداخ�� ع�� تحس�ن أداء املا�� للمؤسسة من خالل محافظة ع�� أصول�ا و 

كز�ا املا�� و كذا ممتل�ا��ا و ضمان ��ة و مصداقية املعلومات محاس�ية املالية، و التحقق من ��ة مر 

شرعية قو��ا املالية و يتجسد ذلك من خالل الدور الذي يلعبھ التدقيق الداخ�� �� اتخاذ القرارات و تفعيل 

حيث يقوم التدقيق الداخ�� ع�� الرقابة الداخلية و التأكد من ا��اطر  إدارةالرقابة الداخلية و تقييم و 

قيام بدراسة شاملة للنظام و ذلك باتخاذ قرارات ��يحة و �ا من خالل �جراءات املعمول �مدى كفاية 

.مناسبة تقوم ع�� مبدئ الدقة لتحس�ن وضعي��ا   

ا��اطر و التأكد من أن �شاطات و عمليات املؤسسة ال تتعرض  إدارةفيقوم التدقيق الداخ�� بتقييم و 

أية انحرافات و تخفيض �خطار  ��سائر غ�� مقبولة و مراقبة �خطار و متا�ع��ا ��دف الكشف املبكر عن

.ال�� تتعرض ل�ا املؤسسة إ�� أد�ى املستو�ات  

�� تحس�ن من �داء املا�� للمؤسسة و ذلك و منھ يمكن  اعتبار التدقيق الداخ�� �سا�م �ش�ل كب�� 

اسة و و الفعالية، فاألداء املا�� أداة رقابية �عتمد ع�� در  بتحقيق أ�داف مسطرة بأع�� درجة من الكفاءة

و كذلك الكشف عن مواطن القوة و الضعف و محاولة .تحليل املركز املا�� للمؤسسة و ر�حية أموال�ا

القرارات مناسبة، فع�� املؤسسة ال�� �س�� لنمو و البقاء التحكم �� أساليب ال�سي��  باتخاذعا����ا م

.ا��ديثة لتحس�ن من أدا��ا املا��   
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ع�� واقع مؤسسة جزائر�ة إنتاج و توز�ع  إسقاط�االدراسة نظر�ا و  فبعد معا��تنا ��تلف جوانب موضوع

�ل التدقيق الداخ�� : البحث ال�� تتمحور حول  �ش�الية، و من خالل معا��ة " EDIMCO"مواد البناء 

  �سا�م �� تحس�ن �داء املا�� للمؤسسة؟

  :الفرضيات��ة  اختيار 

 "�� املؤسسة؟ �ل التدقيق الداخ�� �عت�� وظيفة فحص مستقلة" .1

التدقيق الداخ�� �و وظيفة مستقلة داخل املؤسسة �ساعد �دارة ع�� املراقبة العامة أل�شط��ا و ذو 

 .دور �ام �� تلبية احتياجات مختلف �طراف  الداخلية و ا��ارجية ا��يطة باملؤسسة

 "�� املؤسسة؟ كيف �عمل التدقيق الداخ�� ع�� إبراز و اك�شاف كال من نقاط القوة و الضعف" .2

بات من الضروري أن �عتمد املؤسسات ع�� التدقيق الداخ�� للكشف عن مواطن الضعف و القوة و 

�و ما �سمح ل�ا باستغالل مواطن القوة و تدعيم�ا، و محاولة معا��ة نقاط ضعف�ا باتخاذ القرارات 

  .ال�� �س�� لنمو والبقاء و التحكم �فضل �� أساليب ال�سي�� لتحس�ن أدا��ا املناسبة

 " ؟�� �ساعد من تحس�ن �داء املا��  و ترشيد القراراتل التدقيق الداخ�" .3

توصلنا أن التدقيق الداخ�� وظيفة ضرور�ة ��ميع املؤسسات �قتصادية و ذلك من أجل تحس�ن من 

ارات لالدارة العليا �ونھ أحد أ�م �نظمة الرقابية من ب�ن الوسائل �ك�� أدا��ا املا�� و ترشيد القر 

 .فعالية مستخدمة �� تقييم و التوجيھ

 " �ل �داء املا�� �و ���يص ل��ة املالية، و كيف يمكن من معرفة مدى قدر��ا ع�� خلق القيمة؟" .4

لمعاي�� محددة مسبقا ��دف تحقيق أ�داف�ا إن �داء املا�� يقوم ع�� قياس النتائج املتوصل إل��ا وفقا ل

و مقارنتھ مع  و عرض قوائم املالية للمؤسسة و تحديد مركز�ا املا�� من خالل قياس و تحليل أداء املا�� 

خطط كفيلة ع�� تحدي املستقبل و خلق قيمة  إعطاءما حققتھ و ما ضاع من فرص من سنة ألخرى و 

 .مصداقية للمؤسسةفدقة تلك املعلومات �عطي .مضافة ل�ا

تحس�ن �داء املا�� للمؤسسة ، "املا�� للمؤسسةكيف �سا�م التدقيق الداخ�� من تحس�ن �داء "  .5

�عتمد ع�� تطبيق اق��احات و توصيات و قرارات عملية التدقيق الداخ�� ف�� تؤثر �ش�ل إيجا�ي ع�� 

 .ا��اطر ا��تملة تحس�ن نوعية املعلومات و بيانات محاس�ية و املالية و تقليل من 

  :النتائج املتوصل إل��ا

  عت�� التدقيق الداخ�� أداة إدار�ة تا�عة لإلدارة و أصبح عنصر م�م �� املؤسسة ال يمكن �ستغناء�

 .عنھ 

 املدقق الداخ�� ��ص يتمتع باالستقاللية و موضوعية �� عملھ. 

  تفعيل التدقيق الداخ�� من توف�� كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلية من خالل تقييمھ ��تلف

ا��اطر ال�� تتعرض ل�ا  إدارة��شطة و العمليات و تقديم التحس�نات املالئمة ل�ا، و اك�شاف و 

 .املؤسسة يؤدي إ�� تحس�ن من �داء املا�� للمؤسسة



  :ا��اتمة 
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 مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء  ومن خالل الدراسة التطبيقية ��"EDIMCO" فإن �ذه املؤسسة

مدرجة لقسم التدقيق الداخ�� �� �ي�ل�ا التنظي�� إليقا��ا بضرورة �ستعانة ��ذه امل�نة ل�و��ا �عد 

 .كنظام رقا�ي م�م و ينعكس باإليجاب ع�� أدا��ا املا��

   :�ق��احات و التوصيات

  :اق��احات التالية من خالل السابق يمكن تقديم

دعم و تنظيم وظيفة التدقيق الداخ�� �� املؤسسة، �ونھ ضروري و يضمن �ستقاللية و  .1

 .املوضوعية و فعالية و فعالية عمليات املؤسسة

مساعدة مدقق الداخ�� من أداء م�امھ توف�� موارد مادية و أدوات مختلفة ال�� تمكن من  .2

و ت�و���م ملواكبة التطورات مرتبطة ��ذه الوظيفة من  بال�دف الوصول إ�� نتائج أفضل من ج�ة

 .ج�ة أخرى 

التحليل املا�� وسيلة أساسية �ساعد املؤسسة �� اتخاذ القرارات مناسبة لتحس�ن من أداء املا��  .3

 .للمؤسسة

املع��ة عن الوضع املا�� ا��قيق للمؤسسة �ساعد �فصاح املا�� عن معلومات الصادقة و  .4

  .�خ��ةة ع�� اتخاذ قرارات حول التعامل مع �ذه �طراف ا��ارجي

  البحثأفاق 

، و رغم املشا�ل ال�� واج�ت تطبيق النظام ا��اس�� املا�� �� املؤسسات �قتصادية�ذه املذكرة تناولت 

ا��ة ا��اس�ية ا���ود الذي بذل من أجل إبراز إضافة ال�� قدم�ا النظام ا��اس�� املا�� �� مجال املع

  .للقوائم املالية واسع و م�شبع وكث�� التغ�� �� قوان�ن املالية، و �ذا ما يتطلب �ستمرار�ة و �طالع الدائم

 

.                و أسأل هللا الع�� العظيم أن يوفقنا ملا يحبھ و يرضيھ  
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  م��ص  

الغاية من  �ذه الدراسة �و معرفة مدى مسا�مة التدقيق الداخ�� �� تحس�ن �داء املا�� �� املؤسسة 

ذلك باإلحاطة بأ�م ا��وانب امللمة لتدعيم ا��انب النظري قمنا ب�ناول املفا�يم الرئ�سية    �قتصادية و

و أما فيما يخص ا��انب التطبيقي تم �سليط الضوء  .و �داء املا�� من ج�ة أخرى  بالتدقيق الداخ�� من ج�ة

  .ع�� الواقع ا��زائري فتم قيام بدراسة ميدانية ع�� مستوى مؤسسة إنتاج و توز�ع مواد البناء بوالية مستغانم

مكن �دارة من تطبيق فاألو�� باعتبار التدقيق الداخ�� وظيفة حيو�ة تقوم عل��ا جميع أ�شطة املؤسسة و ت

و يمثل أداة رقابية فعالة إلح�ام السيطرة ع�� أداء  إجراءا��ا و سياسا��ا و تحقيق أ�داف�ا بكفاءة و فعالية،

حليل أما الثانية ف�سمح �داء املا�� للمؤسسة بقياس الوضعية املالية ل�ا من خالل الفحص و ت املؤسسة، 

  .القدرة ع�� املنافسةالقوائم املالية، ملواكبة التطور ة 

و �ان من أ�م النتاج �ذه الدراسة أن التدقيق الداخ�� لھ أ�مية كب��ة �� تحس�ن من �داء املا�� �� املؤسسة و 

  .�سمح ل�ذه �خ��ة بإعطاء صورة حقيقية عن م�ان��ا و مركز�ا املا�� 

  :ال�لمات املفتاحية

  .داءالتدقيق الداخ�� ، �داء املا��، � التدقيق،   

Abstract: 

The purpose of this study is to know the extent to which the internal audit contributes to improving 

the financial performance of the economic institution and gives the most important aspects of 

internal auditing one the one hand and financial performance one the other hand 

The first is to consider the internal audit as a vital function on which all the activities of the 

institution and enable the management to implement its procedures and policies and achieve its 

objectives efficiently and effectively. The second allow the financial performance of the institution 

to measure the financial position through the examination and analysis of financial statement. 

 One if the main finding of this study is that internal auditing is of great Importance in Improving 

the financial performance of the institution. which allow the latter to five a real picture of  its statue 

and financial position. 
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