
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــلعلماث ـــلبحو ا يلـــــالعام ـــــلتعليوزارة ا ي ـــ  

س ـــــيدد بن باــــميحلاة عبد ــــجامع  

ريـــــــلتسيم اوــــعلو ة ــــيرلتجاواة ــــيدالقتصام اوـــلعلاة ــــكلي  

ةــــــــاسبحملو اة ـــــملاليم اوـــــلعلام ـــــقس   

 التخصص :  تدقيق ومراقبة التسيير

 

 عنوان املذكرة : 

 األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادية 
ن ي تحسي 

ن
دور التدقيق الداخلي ف

  -وهران  –دراسة حالة مؤسسة سونلغاز وحدة أرزيو 
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 جامعة    مستغانم أستاذ محاضر أ حسين برياطي مقررا

 جامعة   مستغانم أستاذ مساعد أ ياسين بن زيدان مناقشا

 



 

 

 

 

ي 
ي  ادمالحمد هلل الذي أبدع بن 

 جعل عىل القدرة بذلك عطاهأف عقله تركيبه ف 

 .النجاح وغايته الكفاح وسيلته

ِم  ِ الرَِّحي 
ن  ـٰ ـِه الرَّْحَم

ْسِم اللَّ  ب ِ

  لَّا
َ َك ا 

ُّ
ٰى َرب 

َ ض 
َ ا ْلوَ َوق  اُه َوي ِ

َّ ي  ٓا ا ِ
لَّ ُدٓوْا ا ِ ُ ْعب 

َ ْحَس ا ت  ِ ا ِ
ن  ْ ااِلَدب  ً   ي 

 

     سندي كانت من إىل وجهدي عمىلي  ةثمر  هديأ الكريمة اآلية  هذه ضوء عىل

ي 
اء الرساء ف  ي  عىل وحرصت اجتهدت من إىل  والض 

ي  نشأت 
 يعجز من إىل  وتربين 

 الجنة نأ عنها قيل الذي إىل  فضلها وصف عن والقلم عليها الثناء عىل اللسان

 ." الغالية أمي "  قدميها تحت

 العلم نحو ىلي  مرشدا خي   وكان جهىلي  ةظلمأطفأ  و  عقىلي  مصباح شعلأ من إىل

ي "   ةوالمعرف  ." الغالي  أب 

ي  " هللا عبد أبو " عمراويإىل كل عائلة  ي  أت 
ي  ،  الثات 

 ،صديق، هشام ، ناص  إخوات 

 .مي  أو  ةعائش، وهديل العائلة عصافي   جميع ىلو إ  ة،سمي ة،فاطم ة،ربيع

ي  جميع إىل 
ي  يد لهم كانت الذين أصدقات 

 ةالمذكر  هذه نجازإ ف 

 .ومعلمي   أساتذة  من عىلي  فضل لديهم من كل و إىل ،مراد  ،سهام 

ي 
 عمال هللا عىل نزكي  ول  هلل العمل هذا نحتسب األخي   وف 

 .ناعمالأ صالح من يجعله نأ منهي   جرا 

 عمراوي نادية 



 

 

 

  

ي ، وأبعثها إليك مع عبي  الورد و أري    ج الفل  هذه الكلمات أكتبها إليك بمداد قلن 

 والياسمي   ... 

 يا قمرا أضاء ظالم عقىلي ، وفجرت ينابيع األمل ...  

ي فؤادي ، ومهما وصفتك فلن أستطيع أن أكمل ... 
 يا من غرست حب هللا ف 

 " أمي الحبيبة" 

 صمود ، مهما كانت الصعوباتإىل والدي العزيز الذي تعلمت منه ال

ي النجاح و الصي  إىل من سىع وشق  ألنعم بالراحة والهناء  
 إىل من علمن 

ي سلم 
ي أن أرتق 

ي طريق النجاح الذي علمن 
ي ف 
ء من أجل دفعن  ي

الذي لم يبخل بش 

 الحياة بحكمة وصي  

 " والدي العزيز" 

ي الحياة وساعد
ي مشواري إىل من كان السند والرفيق الدرب و من نور عن 

ي ف 
ت 

ي نجاحي 
 الدراسي وكان له الفضل األكي  ف 

ي "    "  زوج 

 

 عزوز خيرة 
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 المقدمة



 
 أ

 :املقدمة

نظرررا للتطرررور والتوسرررع االقتصرررادي السرررريع والنمرررو الابيررر فررري عرررالم األعمرررال وتعقيدا ها أصررربح  مهنرررة املراجعرررة     

تلعرررررب دورا مهمرررررا ملرررررا تررررروفره مرررررن معلومرررررات مهمرررررة وقيمرررررة خاصرررررة فررررري مرحلرررررة اتخررررراذ القررررررارات  يجرررررب أن تكرررررون تلررررر  

  داراتال تثمرين الحالين والرررردائنين و املعلومررررات ذات مصررررداقية وتخرررردم قطاعررررات مختل ررررة مررررن امل تمررررع مثررررل املسرررر

الحكوميررة واملؤسسررات التجاريررة والخدماتيررة واملاليررة وميرهررا وال مهررور  كرركل عررام ا ومررع ة رررة األزمررات االقتصررادية 

 تسراعد فري القيرام بوفرائف املؤسسرة دارةلرى أدوات رقابيرة تكرون مسرتقلة عرن ال إاهتم  أملب املؤسسات بالل وء 

وذلرر  مررن أجررل التحقيررق مررن دقررة التيرر يالت املحاسررعية ومطابقتهررا للعمليررات والت ةررد مررن مررد   با رراءة وفعاليررة 

لتزام بالسياسات واالجراءات املنته ةامما دفعها للبحث عن خلية داخلية تقوم  عملية التدقيق والتي تتمثل في ال

 التدقيق الداخليا

االقتصرررررراد العررررررالمي وةاررررررر   ررررررم املؤسسررررررات فهررررررر الترررررردقيق الررررررداخلي مررررررع التطررررررورات والتغيرررررررات الترررررري شررررررهدها 

صرول جرراءات املووروعة   حمايرة األ لترزام بالسياسرات وال االقتصادية   حيث أصبح له دور فعال في تقيريم مرد  ال

 واملمتلكات والتحقق من اةتمال الي الت املحاسعية ومد  صدق القوائم املالية وعاسها للووعية املالية ا

داء املررالي الررذي رعتاررر مررر ة عاةسررة عية املاليررة للمؤسسررة البررد مررن ذةررر موورروع األ وبمررا أننررا نتحرردل عررن الوورر

دوات منهررا املؤشرررات التقليديرررة املتمثلررة فرري ال سررب املاليرررة للووررعية املاليررة للمؤسسررة باسررتخدام مجموعرررة مررن األ 

ة والقيمرة السروقية املضرافة املردودية والتوازنات املالية واملؤشرات الحديثة متمثلة فري القيمرة االقتصرادية املضراف

 وميرها ااا

 ꞉ومن خالل ما تقدم يمان صيامة االشكالية التالية 

 ما دور التدقيق الداخلي في تحسين االداء امللي للمؤسسة ؟ -

 ما م هوم التدقيق الداخلي؟ وما هي املخاطر املنجرة من عدم االلتزام به ؟ – 0

 العملية ؟ ما هي االستراتيجية املتبعة لنجاح هذه – 5

 قياسه ؟ما املقصود باألداء املالي ؟ وما هي أساليب  – 3

 ت ثير تقرير املدقق الداخلي على االداء املالي للمؤسسة االقتصادية ؟و ما ه – 4

 

 

 



 
 ب

 :فرضيات الدراسة 

 ꞉لالجابة على االشكالية املطروحة يمان ووع جملة فرويات التي تكون منطلق للدراسة وهي كالتالي 

 ارعتار التدقيق الداخلي وفي ة فعالة في اتخاذ أهم القرارات الخاصة باملؤسسات ال زائرية – 0

رعتاررر األداء املررالي الدعامررة الرئألسررية لتعمررال الترري تمارسررها الكررركات مررن خررالل مسرراهمته فرري تزويرردها ب ررر   – 5

 ا استثمارية في ميادين األداء املختل ة

املررالي علررى مسررتو  املؤسسررات ال زائريررة عالقررة قويررة تظهررر مررن خررالل التقريررر  عالقررة الترردقيق الررداخلي برراألداء -3

 الذي رعده املدقق الداخليا

 :أهمية املوضوع 

داء املررالي للمؤسسررة االقتصررادية العتبرراره فهررار دور الترردقيق الررداخلي فرري تحسررين األ إتامررن أهميررة املوورروع فرري 

 ارةن أساس ي في اتخاذ القرارات املالية التي تصب في صالح املؤسسة 

 :أهداف الدراسة 

  ꞉يهدف هذا البحث الى دراسة كل من

   اداء املالي للمؤسسات االقتصاديةهميته في تحسين األ أماهية التدقيق الداخلي ودوره و  – 0

 الداخلي امسار عمل املدقق  – 5

 ان األداء املاليالخدمات واملهام التي يقوم بها املدقق الداخلي التي تساهم في تحسي – 3

 :أسباب اختياري للموضوع  

 موووع الدراسة يندرج ومن املواويع املناسبة للتخصصا - 

 حاجة املؤسسات ال زائرية الي التدقيق الداخلي قصد تحسين األداء املالي ا - 

 :منهج الدراسة 

جابرررة علرررى األسرررحلة املطروحرررة حاطرررة بمختلرررف جوانرررب املووررروع وتحليرررل أ عررراد املكررركلة وال ملرررام وال مرررن أجرررل ال     

واختيررررار اررررحة ال رورررريات املوورررروعة  اتبعنررررا املررررنه  الوصرررر ي التحليلرررري املوافررررق للدراسررررة النظريررررة ودراسررررة حالررررة 

 ا -وهران –وحدة أرزيو  لغازسونمؤسسة 

 



 
 ت

 :الدراسات السابقة

  حثي ببعض الدراسات نوجزها في :   في باستعنهذا البحث  لنجاح لسعي 

إدارة  ريتسرررررير املؤسسرررررةا مرررررذةرة ماجسررررريشرررررعبان لط ررررريا املراجعرررررة الداخليرررررة مهمتهرررررا ومسررررراهمتها فررررري تحسرررررين ت -0

 :هذه الدراسة إلى  دفا و ه 5114ال زائرا ا األعمال 

 االداخلية املؤسسة باعتبارها أداة فعالة بهامحاولة إبراز أهمية املراجعة  -

 حالرةخلق القيمرة املضرافة فري في  ها مساهمتی مدة و خليار األعمال التي تقوم بها املراجعة الدافهمحاولة إ -

 اةللمؤسسها من طرف املديرية العامة لتم استغال إذا ما 

 : ليهاإومن أهم النتائج املتوصل 

 اة ةبيرةدرجواملراجع الخارجي ب اخلي ك تكامل بين املراجع الدناه -

 اامعد على مجهودهما من نجاح املؤسسة رعتأللمراجع الخارجي و  فسا نااملراجع الداخلي لألس م -

 تخصرص  ور التردقيق الرداخلي فري تحسرين األداء املرالي فري املؤسسرة االقتصراديةا مرذةرة ماسرترد إةرام اسيمة ق -5

 إلى : هذه الدراسةا و هدف 5102ا ة سار  محاسبيا  فحص 

 ااء املالي للمؤسسةدق الداخلي في تحسين األ تدقيالتعرف على الدور الذي تلعبه وفي ة ال -

 اهتملهم أداءثناء أ  ق الداخليدقعها املتبالتعرف على الوسائل والجراءات التي ي -

 اق الداخليتدقير مهمة اليات التي تعرقل سبعو صةكف ال -

 : ليهاإومن أهم النتائج املتوصل 

 قيق الرررداخلي مسرررتقل عرررنتررردلررره يجرررب أن يكرررون الممسرررتقال ومووررروعيا فررري ع الرررداخليقق ديكرررون املررر حتررر  -

 اهادققاألنكطة التي ي

 ان األداء املاليحسة تبساعد الدارة علي إتخاذ قرارات صائتالتحليل املالي وسيلة أساسية  -

 :مجال البحث 

التعررف علررى دور التردقيق الررداخلي فرري تحسرين األداء املررالي بحيرث تررم التطرررف الرى التطررور التراريخي ملهنررة الترردقيق     

الررداخلي وطنيررا   ودراسررة األخطررار املترتبررة عررن عرردم ة رراءة الترردقيق الررداخلي   والتعريررف بهرردف الترردقيق الررداخلي 

 ب نه حماية أصول املؤسسة من األخطار والتالعبات ا

  : حدود البحث

تقررررع املؤسسررررة محررررل الدراسررررة امليدانيررررة فرررري واليررررة وهررررران  تعرررررف  سررررمعتها وخرررردما ها البتروليررررة  وتعتاررررر مررررن أةاررررر    

 ااا ررررالكركات في الوالية قدر مجموع رؤوس أموالها ب

 ا 5151 – 5102تم اجراء الدراسة في ال ترات ما بين 

 



 
 ث

 :أدوات البحث 

تتمثررررل فرررري مجموعررررة مررررن الاتررررب واملررررذةرات   ملتقيررررات ومجررررالت  مقررررابالت ال خصررررية مررررن أجررررل جمررررع املعلومررررات    

 ا-وهران –لغاز وحدة أرزيو سوناملتعلقة بمؤسسة 

 :هيكل الدراسة 

 بصدد التوسع في موووع املذةرةا قمنا بتقسيم البحث إلى ثالل فصولا كل فصل يدرس جزء معين منهاا     

 ويتضمن املباحث التالية : االطار العام للتدقيق الداخليجاء ال صل األول  عنوان : 

 التدقيق الداخلي  مدخل الى  ꞉املبحث األول  -

 أساسيات التدقيق الداخلي   ꞉املبحث الثاني -

 التدقيق الداخلي  سير مهمة  ꞉املبحث الثالث -

أما ال صل الثاني درس دور التدقيق الداخلي في تحسين األداء املاليا وتطرقنرا مرن خرالل هرذا ال صرل إلرى ثرالل 

 مباحث نذةرها : 

 االداء املالي ا  ꞉املبحث األول  -

 أساليب قياس األداء املالي ا  ꞉املبحث الثاني -

 مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين األداء املالي ا ꞉املبحث الثالث  -

أخيرا ال صل الثالثا تم  فيه دراسة حالرة مؤسسرة سرونلغاز وحردة أرزيروا وجراء  عنروان مسراهمة التردقيق و 

 الداخلي في تحسين األداء املالي للمؤسسة سونلغاز وتناول املباحث التالية : 

 الغازسونتقديم مؤسسة  ꞉املبحث األول  -

 ا-وهران –لغاز وحدة أرزيو سونقياس وتحليل األداء املالي ملؤسسة   ꞉املبحث الثاني -

لغاز وحدة سونواقع مساهمة عملية التدقيق الداخلي في تحسين األداء املالي ملؤسسة   ꞉املبحث الثالث -

ا-وهران –أرزيو 



 

-  
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 : تمهيد

لرى األهميرة القصرو  إن التطور الذي عرفته مهنرة التردقيق الرداخلي  باعتبراره أداة رقابيرة واتخراذ القررارات يرو ي إ   

اجرررراءات للترررزام بالسياسرررات ولوالررردور ال عرررال الرررذي يلعبررره فررري توجيررره املؤسسرررات وذلررر  مرررن خرررالل تقيررريم مرررد  ا

ةتكررررراف الغررررر  إةتمرررررال اليررررر الت املحاسرررررعية   وإحمايرررررة األصرررررول واملمتلكرررررات والتحقرررررق مرررررن دقرررررة واملووررررروعية  

ختالسات وفي الوق   الحاور أصبح له دور مهم في تحسين األداء الالي للمؤسسة مرن خرالل فحرص لواألخطاء وا

وهرذا مرن أجرل اعطراء  اجراءات   وةذا ة اءة أداء العمليات على مستو  الوحدات التنظيميةلوتقييم السيايات و

صورة صادقة واحيحة عرن املؤسسرة   وبالترالي  رعتارر التردقيق الرداخلي أداة تسريير فعالرة تخردم املؤسسرة  كركل 

 قتصاد الوطني  ككل عامالخا  وا

 ꞉لى ثالل مباحث رئألسية إولهذا تم تقسيم ال صل    

 لى التدقيق الداخلياإمدخل  ꞉املبحث األول 

 ت التدقيق الداخلياأساسيا ꞉املبحث الثاني

 سير مهمة التدقيق الداخليا  ꞉املبحث الثالث
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 لى التدقيق الداخلي إمدخل  ꞉املبحث األول 

جتماعيررة لجتماعيررة الترري تترر ثر فرري نكررا ها وتطورهررا بتطررور الحيرراة الرعتاررر الترردقيق الررداخلي أحررد فررروع املعرفررة ا   

تلبيررة حاجيررات األفررراد وأاررحا, املصررالح  وقررد تطررورت مهنررة الترردقيق قتصررادية للمجتمعررات  والترري  هرردف الررى لوا

حتيرررال لتتحرررول وتصررربح اجرررراء رقرررا ي ل حرررص وتقيررريم لالرررداخلي بحيرررث كانررر  قرررديما تعتارررر أداة لاكرررف الغررر  وا

 دارة  من خالل احة وسالمة القوائم املالية باستخدام معايير ومبادئ متعارف عليهاالة اءة ا

 : ر التاريخي للتدقيق الداخلي ومفهومهالتطو  ꞉املطلب األول 

 القد مر التدقيق الداخلي بتطورات متالحقة أدت بدرجة أساسية الى توسيع نطاق خدماته في املؤسسات    

لررى التحقيررق مررن إتسرتمد مهنررة الترردقيق الررداخلي مررن حاجرة االنسرران  :التطـور التــاريخي ملهنــة التــدقيق الــداخلي  –

الترري رعتمررد عليهررا فرري اتخرراذ قراراترره   والت ةررد مررن مطابقررة تلرر  البيانررات املحاسررعية وقررد اررحة البيانررات املحاسررعية 

أفهررررت الحاجرررة لرررد  الحكومرررات حيرررث تررردل الوثرررائق التاريخيرررة علرررى أن حكومرررات قررردماء املصرررريين واليونررران كانررر  

القطراع الخرا  تستخدم املردققين للت ةرد مرن ارحة الحسرابات العامرة   ثرم اتسرع نطراق التردقيق فكرمل وحردات 

قتصادية من مكراريع وم كر ت مختل رة خصوصرا  عرد التطرور الرذي حردل فري علرم املحاسربة باتبراع نظرام القيرد لا

املرررزدوج وسرررهولة تطبيقررره وانتكررراره الرررى تطرررور املحاسررربة والتررردقيق فررري العصرررور الوسرررط   والتررردقيق رعرررود الرررى عصرررر 

شررركات األمروالم ومررا يتضررمنه ذلر  مررن ملايررة املكررروع دخرول الكررركات الصررناعية الاارر  الررى حيررز الوجرود   فهررور 

 ا0دارةلالى تعيين مدققي حسابات كوةالء ملراقبة أعمال إدارته مما دعا املساهمين إو

أصرربح مررن الضررروري أن رعهررد الررى اررخص يقرروم بررالتحقق مررن حسررن اسررتغالل املرروارد املتاحررة لررد  اررخص  خررر      

رانوا يقومرروا بتعيررين اخصررين لتيرر يل األمرروال الررواردة   ويقرروم اررخص  خررر  عمليررة  حيررث أن القرردام  املصررريين كر

وا موفرررف للتررردقيق وح ررر  سرررالمة التررردقيق ملرررا قرررام بررره هرررؤالء األارررخا  مرررن تيررر يل  قررردام  اليونررران كرررانوا رعينررر

نتهاء من عملية التي يل   ةذل  الرومان قاموا بوورع نظرام برين ال رخص املسرؤول عرن لالحسابات العامة  عد ا

 ااملصروفات وال خص املسؤول عن املقبووات

  حيرث ت سسر  الكليرة وأصربح 0100يطاليرا عرام إولقد فهرت أول منظمة مهنية في ميدان التدقيق في فنألسيا ,

شرطا من شروط مزاولرة مهنرة التردقيق  حتر  أصربح  عمليرة تردقيق الحسرابات  0222عضوية هذه الكلية في عام 

 0024مهنة مستقلة في بريطانيا عندما انكئ  "جمعية املحاسبين القانونيين" عام 

 

امل تمرررررع العر ررررري لل كرررررر والتوزيرررررع  عمررررران ماتبرررررة , لاترونيرررررة واقتصررررراد املعرفرررررةل تررررردقيق الحسرررررابات فررررري فرررررل البألحرررررة امصرررررط   يوسرررررف كافي  -0

 ا02    5105ردن أل ا
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على وجو, التدقيق بقصد حمايرة املسرتثمرين مرن تالعرب الكرركات ألمروالهم  0025وقد نص قانون الكركات عام 

  فري املعهرد  0005  والواليرات املتحردة األمريايرة عرام 0000 ثم تطور انتكراره  سرعب الحاجرة ثرم نكر  فري فرنسرا عرام 

 مريكي للمحاسبين القانونيينمااأل 

املررنظم  0212م عرام 0وفري الكررق العر ري فكران ملصرر فصرل السربق فري هرذا امل رال حيرث كران لصردرو القرانون رقرم  

ملزاولررررة مهنررررة ترررردقيق الحسررررابات   وقررررد أدخلرررر  علررررى ذلرررر  القررررانون عرررردة تعررررديالت فيمررررا  عررررد وقررررد اةتسررررب املرررردقق 

 ةمررا فهرررت مهنررة الترردقيق فرري برراقي 0222الررى 0221صررري خررالل ال ترررة مررن عررام املسررتقل تقررديرا ةبيرررا فرري التكررريع امل

 0ليهاإالدول العربية  سعب الحاجة 

 ꞉ما في الجزائر ,مرت مهنة التدقيق الداخلي بعدة مراحل يمكن ذكرها فيما يلي أ

 كان  مهنة التدقيق خاوعة لقانون املستعمر ال رنس ي ꞉ستقالللقبل ا - 

ةما هو الحرال ل ميرع الهيحرات واملؤسسرات التري خل هرا االسرتعمار عانر  فرامرا ةبيررا والعديرد  ꞉ستقالللغداة ا - 

طير والا اءات وفل  مهنة املحاسبة والتدقيق خاورعة  من املكاكل  مستو  التنظيم والتسيير وعلى مستو  الت

 ا ( les accords d’Évian et la loi fondamentale)  األساس ي والقانون  ي يانإت اقيات إ للنصو  املستمدة من

وتحديررررردا  0222بررررردأتاريد التررررردقيق فررررري ال زائرررررر فررررري سرررررنة  1981꞉-1929التـــــدقيق فـــــي الجزائـــــر فـــــي الف ـــــرة مـــــابين  - 

حيررث تررم تاررريس مراقبررة  0221املتعلررق بقررانون املاليررة لسررنة  30/05/0222املررؤرف فرري  012- 22رقررم بواسررطة األمررر 

 اقتصادية  غية ت مين حق الدولة فيهالالواجب فروها على املؤسسات العمومية ااملؤسسات الوطنية أو الرقابة 

 :  1988-1981التدقيق في الجزائر في الف رة مابين  -

ستراتيجية التنمويرة التري اتبعتهرا ال زائرر لا  عد الصدمة البترولية التي أصاب  أسعار البترول تبين عدم نجاعة    

النظرر فري نمرط التسريير املخطرط ة  عرادإالت اير جرديا فري  أقتصاد الوطني  وبدلوأساليب تسيير ا ,واناك   عيو 

قتصرررادية مؤسسررة تخضرررع للقرررانون التجرراري   وقرررد ترترررب لالعموميررة ا شرراال ومضرررمونا وهاررذا أصررربح  املؤسسرررة

والعرودة ثانيرة لصررالح  وفي رة الرقابرة مررن خرالل التخلري عررن م هروم تعردد الرقابررة عرادة النظرر فرريإعلرى ذلر  ورررورة 

املرؤرف فري  01/12ملهنة التدقيق  وكران ذلر  ب عرل صردور القرانون رقرم  عتبار لا عادةإال عالية والنوعية   مما رعني 

 ااملحاسبة نكاء مجلسإاملقرر  01/13/0201

 

امل تمرررررع العر ررررري لل كرررررر والتوزيرررررع  عمررررران ماتبرررررة , لاترونيرررررة واقتصررررراد املعرفرررررةل تررررردقيق الحسرررررابات فررررري فرررررل البألحرررررة امصرررررط   يوسرررررف كافي  -0

 ا02    5105ردن أل ا
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 :   2111-1988التدقيق في الجزائر في الف رة مابين  -

ررران بطيحررررا نتيجررررة ميررررا, الحاجررررة إ    حتكررررار الدولررررة للحيرررراة إيرررره فرررري فررررل لإن تطررررور ترررردقيق الحسررررابات فرررري ال زائررررر كر

 ا0200لى ماية إقتصادية لا

 : 2111-2111التدقيق في الجزائر في الف رة مابين  -

خرررالل هرررذه ال تررررة صررردرت عررردة نصرررو  تكرررريعية قانونيرررة تضرررمن  وررربط مهنرررة محافظرررة الحسرررابات متعلقررررة    

واملتعلرق  10-20الذي يلغري القرانون  52/12/5101املؤرف في  10-01 كروط وةي يات ممارسة املهنة ومنها القانون 

ورافة الرى صردور عردة مراسريم تن يذيرة أهمهرا لومحراف  الحسرابات واملحاسرب املعتمرد  برابمهن الخبيرر املحاسرب 

عررادة تنظرريم املهنررة ونقررل صررالحيا ها مررن املصررف الرروطني للخاررراء املحاسرربين إمررا صرردر فرري األونررة األخيرررة واملتعلررق ,

موعررررررة مررررررن املراسرررررريم وررررررافة الررررررى صرررررردور مجلومحررررررافظي الحسررررررابات واملحاسرررررربين املعتمرررررردين الررررررى وزارة املاليررررررة   بررررررا

طار تنظيم مهنرة التردقيق   وةرذل  مجموعرة مرن القررارات التري جراءت بمرا رعررف إالتن يذية التي تصب معظمها في 

  0باملعايير ال زائرية للتدقيقا 

 :مفهوم التدقيق  –

 ꞉ختالط بين امل اهيم   وجب الت ريق بينهما إهناك عدة تعاريف و

 :الرقابة الداخلية  –أ  

ةررررد مررررن اررررحة ودقررررة البيانررررات  ة لحمايررررة وموجرررردا ها  وللت جررررراءات الترررري تسررررتخدمها امل كررررلهرررري كررررل الوسررررائل وا   

 ²نتاجية في امل ك ة وتحقيق ال عاليةالحصائية ولرفع الا اءة الاملحاسعية وا

 : التدقيق الداخلي –,  

حسرب مرا  ال رنسر ي املعهرد للمردققين  نواملراقبي الداخليين «IFACT»عن فحص دوري    وعبارةالتدقيق الداخلي ه

دارة العليا قصد مراقبة وتسريير املؤسسرةا هرذا ال كراط يقروم بره قسرم لاللوسائل املوووعة تح  تصرف عرفه   

طررار هررذا إ ين األهررداف الرئألسررية للمرردققين الررداخليين فررإدارةاملؤسسررة ومسررتقل عررن برراقي األقسررام األخررر التررا ع 

جررراءات املعمررول بهررا تتضررمن الضررمانات الكافيررة  أي أن املعلومررات صررادقة العمليات لذا ماكانتهررذه اإال كرراط هرري 

 ³والهياكل واضحة ومناسبةا شرعية التنظيمات فعالة

 

 

 

حول واقع تنظيم وممارسة مهنة التدقيق جامعة  ستثمار  مداخلةلجريو صارة  ملتق  وطني حول املحاسبة والتدقيق ةدعامة لتحسين ا  -0

 31/00/5102يحي  فارس باملدية يوم 

 ا           31/00/5102ستثماراجامعة املديةايوم لجريو صارة ملتق  وطني حول املحاسبة والتدقيق ةدعامة لتحسين ا   -5

 ا  10  5110الطبعة الثالثة –ال زائر-املطبوعات ال امعية بن عانون لى التطبيق ديوان إمحمد بوتين املراجعة الحسابات من النظرية  -3
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يقصرررد بررره فحرررص أنظمرررة الرقابرررة الداخليرررة والبيانرررات واملسرررتندات والحسرررابات والررردفاتر الخاصرررة باملكرررروع تحررر  

الي نتقائيررا منظمررا  بقصررد الخررروج برررأي فنرري محايررد علررى مررد  داللررة القرروائم املاليررة عررن الووررع املررإالترردقيق فحصررا 

 لذل  املكروع في نهاية فترة زمنية معلومة ومد  تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تل  ال ترة ا

هرررو وفي رررة يؤديهرررا مررروف ين مرررن داخرررل املكرررروع  ꞉حسرررب مجمرررع املررردققين الرررداخليين بالواليرررات املتحررردة األمريايرررة 

جراءات الرقابة الداخليرة إدارية ولر للخطط اجراءات والسياسات والتقييم املستملنتقادي لوتتناول ال حص ا

داريرررررة والتحقرررررق مرررررن أن مقومرررررات الرقابرررررة الداخليرررررة سرررررليمة ل  ذلررررر  بهررررردف الت ةرررررد مرررررن تن يرررررذ هرررررذه السياسرررررات ا

 0ومعلوما ها دقيقة وكافية ا

وررافة قيمررة للم كرر ة لتحسررين عمليا هررا  وهررو رسرراعد لسررتثماري مسررتقل ومووررومي مصررمم إهررو نكرراط توةيرردي  

دارة الخطر الرقابرررة إيجررراد مرررنه  مرررنظم وصرررارم لتقيررريم وتحسرررين ة ررراءة عمليرررات إ ة علرررى تحقيرررق أهررردافها,امل كررر

                                                                                                             5والتوجيها

الرررداخلي ب نررره وفي رررة مسرررتقلة داخرررل املؤسسرررة   يقررروم بررره مرررن خرررالل التعررراريف السرررابقة يمارررن تعريرررف التررردقيق   

أاررخا  تررا عون للمؤسسررة  حيررث تتمثررل نكرراطاته فرري القيررام  عمليررة ال حررص الرردوري للوسررائل املوورروعة تحرر  

جرررررراءات املعمرررررول بهرررررا تتضرررررمن لذا كانررررر  اإتصررررررف مررررردير املؤسسرررررة قصرررررد مراقبرررررة وتسررررريير مؤسسرررررة وفحرررررص مرررررا 

شرررعية واملعلومررات صررادقة وبرر ن التنظيمررات فعالررة والهياكررل واضررحة ومناسرربة ن العمليررات أالضررمانات الكافيررة و 

 دارة املؤسسة في تحقيق أهدافها املسطرةا   لوةذا مساعدة 

 أهمية التدقيق الداخلي وأهدافه واملخاطر امل رتبة عن عدم كفاءته. ꞉املطلب الثاني

رعتاررر الترردقيق الررداخلي وسرريلة تخرردم العديررد مررن األطررراف ذات املصررلحة فرري امل كرر ة   :أهميــة التــدقيق الــداخلي  -

 ꞉ولديها الحق في التعرف على عدالة املرةز املالي للم ك ة وتتمثل هذه األطراف في 

تخرررررراذ القرررررررارات الحاليررررررة واملسررررررتقبلية والرقابررررررة علررررررى إدارة فرررررري عمليررررررة التخطرررررريط ولن اعتمرررررراد اإ ꞉دارة املنشــــــ ةإ -

لررى توجيرره إدقيق يجعررل مررن عمررل املرردقق الررداخلي حررافزا للقيررام بهررذه املهررام  ةررذل  يررؤدي ترردقيق القرروائم املاليررة الترر

 ستثمار ملثل هذه امل ك ةالا

تخراذ القررارات أو مرنح القرروض أوعدمره إتعتمد املؤسسات في عملية  ꞉ املؤسسات املالية والصناعية والتجارية -

لررى الطريررق ال رررحيح والررذي يتضررمن حصرررولها إلررى الترردقيق وخاصررة القررروائم املاليررة املدققررة  بحيررث توجررره أموالهررا إ

 اعلى سداد تل  القروض في املستقبل

 

             ا                    041  5115محمد السيد سرايا  أصول وقواعد املراجعة والتدقيق دار املعرفة ال امعية االساندرية  مصر   -0

 ا33  5103عمان   IIAاملعايير الدولية الصادرة عن  الداخلي في التدقيقادليل خلف عبد هللا الوردات -5
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تعتمررد ال هررات الحكوميررة علررى القرروائم املاليررة املدققررة فرري الاثيررر مررن األمررراض مثررل الرقابررة  ꞉الجهــات الحكوميــة  -

تحررررادات النقابيررررة الترررري للررررى اإوررررافة لعض ال كرررراطات برررراوالتخطرررريط  فرررررض الضرررررائب  مررررنح القررررروض والقيررررام بررررب

 0تعتمد على القوائم املالية املدققة في حالة نكو, خالف بين امل ك ة وأي طرف  خرا

تحقرررررق مرررررن ارررررحة البيانرررررات ممرررررا سررررربق يثعررررر  أهميرررررة التررررردقيق الرررررداخلي باعتبررررراره الرةيرررررزة واألداة األساسرررررية فررررري ال

                                                                                                                                  5املحاسعية  حيث أنه يتالئم مع خاصيات وحاجيات طالبي الخدماتا واملعلومات 

 : أهداف التحقيق -

دارة لجتماعيررة فرري م كرر ة األعمررال ملسرراعدة التصررادية واقلهررداف الترردقيق الررداخلي بتطررور األوورراع اأتطررورت    

 في مواجهة تحديا هاا

 اعتماد العملياتإالت ةد من احة البيانات ومد   -

تررروفير معلومرررات ارررحيحة ودقيقرررة وتعتمرررد علرررى املوثوقيرررة وخصوصرررا بمرررا يررررتبط بنوعيرررة املحتويرررات التررري  -

 اتتضمنها

 ابهالتزام بالقوانين واألنظمة املعمول لالت ةد من ا -

 الى أعلى سلطةإعداد تقارير م صلة ودورية بنتيجة التدقيق ورفعه إ -

  ادارة املخاطر وما اشتمل  عليه من مراةز الخطرإجراءات إمراجعة  -

 ꞉ أهداف التدقيق الداخلي (1مخطط )

 

 

 

 هدف

 

 

 حيثت 

 

 حمد حلمي جمعة  املدخل الحديث لتدقيق الحسابات  أ ꞉املصدر

 52  5111دار الص اء لل كر والتوزيع  عمان  الطبعة 

 

 

  

 

                                       ا                           52   5112مسان فالح املطارنة  تحقيق الحسابات املعاصرة  الناحية النظرية  دار املألسرة   األردن   -0

 02مصط   يوسف كافي   مرجع سابق       -5

 ا55مصط   يوسف كافي   مرجع سابق    -3

 أهداف التحقيق الداخلي

 هدف البناء

قتراح الخطوات الالزمة لت حيح إويعني 

ال حص واملطابقة وتقديم نتائج 

النصائح ومنه رعمل املدقق الداخلي 

لى مراجعة العمليات املحاسعية إوافة لبا

꞉لىإواملالية   

لتزام بالسياسات لتحقيق مد  ا -

 -جراءات والخطط املوووعة      لوا

جراءات حماية األصول إالتحقق من سالمة   

ال حص واملطابقة حيث يتم القيام ب عمال 

بين األداء ال علي واملواويع املوووعة مسبقا 

 ꞉لكل من

 سياسة املؤسسة                 -

 جراءات املحاسعية            لا  -

 نظم الضبط الداخلي           -

 س الت املؤسسة                  -

 قيم املؤسسة  -

 هدف الحماية
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 :ملخاطر امل رتبة عن عدم كفاءة التدقيق الداخلي ا -

꞉ن عدم نجاح التدقيق الداخلي في تحقيق األهداف يؤدي الى مخاطر التالية إ    
 ا0

  ااألصول فقدان أوواع  -

 اعدم دقة املعلومات املالية والتكغيلية -

 اقتصادي للمواردلستخدام مير العقالني والا -

 اوالغ   مكانية زيادة نسبة الخطإ -

جرررراءات املووررروعة والقررروانين والتنظيمرررات املعمرررول لتبررراع السياسرررات والخطرررط واإعررردم التقيرررد و -

 ابها

 اهداف املوووعة واملخططةأل ا عدم تحقيق -

 : دارة املخاطربإالقة التدقيق الداخلي ع -

دارة املخراطر  هري عالقرة وطيردة  فالتردقيق الرداخلي رعتارر أحرد إيتضح أن العالقة بين التردقيق الرداخلي و   

األدوات املسرتعملة مررن طرررف الكررركات مرن أجررل تقويررة وتحسررين الطرررق التري ترردير مخاطرهررا  وأهررم املخرراطر 

دار هررا تتمثررل فرري عرردم دقررة املعلومررات املاليررة والتكررغيلية   وال كررل فرري إيمهررا والترري يتررولى املرردقق الررداخلي تقي

سررتخدام ميررر ة ررا للمرروارد  وال كررل لوررياع األصررول   ا  جررراءات والقرروانينلتبرراع السياسررات والخطررط واإ

 ا5 في تحقيق األهداف املوووعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا      533خلف عبد هللا الواردات  مرجع سابق      - 0

ستثمار باملؤسسات ال زائرية  مداخلة حول مساهمة التدقيق لهد  بصاش ي  ملتق  وطني حول املحاسبة والتدقيق ةدعامة لتحسين ا -5

 31/00/5102الداخلي ك لية مساعدة في ت عيل حرةة الكركات   يحي  فارس املدية 
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  : أنواع التدقيق الداخلي ꞉ املطلب الثالث

 ( : أنواع التدقيق الداخلي :2مخطط )

 

 

 

 

 

 

 عمان   IIAاملعايير الدولية الصادرة عن  التدقيق الداخلي فيادليل خلف عبد هللا الوردات ꞉املصدر

 ليها التدقيق إختالف يظهر في الزاوية التي ينظر لال أنها تلتقي باألهداف ولان اإبالرمم من تعدد أنواع التدقيق    

لررى إومسررتويات األداء الترري تحاررم جميررع األنررواع حيررث قسررم معهررد املرردققين الررداخليين األمريكرري الترردقيق الررداخلي 

꞉ض وهذه األنواع هي ستة أنواع أساسية مرتبطة ببعضها البع
0 

دارات برالقوانين واألنظمرة والتعليمرات فري أدالهرا لعملهرا للترزام اإهو عملية التحقق والت ةرد مرن  ꞉ل زاملتدقيق ا –

لتحقيق األهداف املرسومة وفق الخطط املوووعة با اءة وفعالية والوقوف على نوا ي القصرور والخطر  ومرن ثرم 

 5العمل على عالجها وعدم تارارها ا

ختيرررار وتقررويم ال كررراطات التكرررغيلية إعرررف ب نررره النطرراق الرررذي تغطيررره الرقابررة مرررن حيررث  ꞉التــدقيق الغشـــغيلي –

 دارية ونتائج األداء لل كاطات أو الوحدات املختل ة زيادة عما تتطلبه عملية التدقيق التقليديةالوا

العلمية  واملكتقة من امل اهيم وال روض رعرف ب نه مجموعة من املبادئ والسياسات واملعايير  ꞉التدقيق املالي –

طرررار إاملتسرررقة مع طبيعرررة العمليرررات الالزمرررة للقيرررام  عمليرررة املراجعرررة  التررري تحارررم مرررد  دقرررة وفعاليرررة التررردقيق فررري 

 جتماعية للمجتمع القتصادية والاألهداف ا

األنظمرررررة باسرررررتخدام لاترونررررري وهرررررو عمليرررررة تطبيرررررق أي نررررروع مرررررن لرعررررررف بالتررررردقيق ا꞉تـــــدقيق نعـــــم املعلومـــــات  –

 تانولوجبا نظم املعلومات ملساعدة املدقق في التخطيط والرقابة وتوثيق أعمال التدقيقا

 

 

 ا                                                                                020    سابق مرجعخلف عبد هللا الوردات   -0

 53   0220 دار الثقافية لل كر والتوزيع األردن  الحكومية األجهزة على داريةلوا املالية الرقابة   حمدي سليمات سحيمات القبيالت   -5

 أنواع التدقيق الداخلي

التدقيق 

 املالي

التدقيق 

 الغشغيلي

تدقيق 

ل زاملا  

تدقيق            

 نعم املعلومات

 

التدقيق  تدقيق األداء

 البيئي
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رعررررررف علرررررى أنررررره تحسرررررين االقتصرررررادية والا ررررراءة ال عاليرررررة التررررري ترررررؤد  بررررره األنكرررررطة والوفرررررائف  ꞉تـــــدقيق األداء –

 التنظيمية ا

التدقيق البيئي على أنه عبارة عن فحص مووومي منظم  عرف  وكالة خماية البألحة األمرياية  ꞉التدقيق البيئي –

دوري وموثرررق للممارسرررات البيئيرررة للم كررر ة للتحقرررق مرررن الوفررراء باملتطلبرررات البيئيرررة التررري ت رورررها القررروانين املنظمرررة 

 اللبألحة وسياسات امل ك ة

  : أساسيات التدقيق الداخلي ꞉املبحث الثاني

عطاءهرررا صرررورة سرررليمة وب عاليرررة ال برررد منهرررا علرررى أن ترتارررز علرررى مهنرررة إو دارة املؤسسرررةإلتعزيرررز نظرررام الرقابرررة فررري    

الترررردقيق  وذلرررر   كرررررط التقيررررد بقواعررررد السررررلوك األخالقرررري واملبررررادئ واملعررررايير املتعررررارف عليهررررا وةررررذا مجموعررررة مررررن 

 األدوات التي رعتمدها املدقق الداخلي ألداء مهامه بكل نزاهة وموووعية وجديةا

 :لسلوك األخالقي قواعد ا꞉املطلب األول 

꞉ووع معهد املدققين الداخليين دليال ألخالقيات مهنة التدقيق الداخلي وهي كاألتي 
0 

 :ستقامة(لالنزاهة )ا -

سررتقامة لي ررض مبردأ الازاهرة علرى كرل املهنيرين العراملين فري مجرال املحاسربة واملراجعرة علرى أن يكونروا بقردرمن ا     

واألمانة في كل من عالقا هم املهنية  وعالقات األعمال   ةذل  تتضمن تحليهم بالصدق والعدل أثناء تن يذ مهامهم 

ةمرررا وجرررب علررررى املررردققين الرررداخلين أن يكونرررروا طرفرررا فررري أي نكرررراط قرررانوني أو يقومررروا ب عمررررال ورررارة  سرررمعة مهنررررة 

 للم ك ةاحترام األهداف األخالقية إالتدقيق الداخلي  وةذل  

 : املوضوعية -

ي رررررض هررررذا املبرررردأ علررررى مراجعرررري الحسررررابات برررر ن ال يكونرررروا متحيررررزين أثنرررراء ترررر ديتهم ملهررررامهم ةررررذل  عرررردم ترررر ثرهم    

برررراألخرين حترررر  ال  يترررر ثر حامهررررم امل رررري الخررررا  بامل كرررر ة الترررري يقومررررون بمراجعررررة حسررررابا هماةما ي رررررض علرررريهم أن 

افصاح عنها قد تكوه أو تحرف  التقرير عن لن لم يتم إوفة لديهم  والتي ي  حو على جميع الحقائق املادية املعر 

 ااألنكطة تح  املراجعة

 

 

 020خلف هللا الواردات مرجع سابق    -0
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 : السرية -

متنراع عرن ةكرف أي معلومرة سررية خاصرة بالكررةة أو صرراحب لي ررض مبردأ السررية علرى مراجعري الحسرابات ا    

سرررتخدام املعلومرررة السررررية التررري يرررتم الحصرررول عليهرررا ةنتيجرررة لعالقرررات العمرررل وعالقرررات مهنيرررة إالعمرررل  ةمرررا يمنرررع 

سررتخدام إملصررلحة اخصررية أو ملصررلحة طرررف ثالررث ا ةمررا وجررب علررى املرردققين الررداخليين أن يكونرروا متمرسررين فرري 

 ود القانون أو وارة بالكرعية أو األهداف األخالقية بامل ك ةا ةماملعلو وحماية املعلومات وأن ال رستخدموا 

 :الكفاءة  -

على املدققين الداخلين أن يطلعوا فقط بالخردمات التري لرديهم فيهرا معرفرة ومهرارات وخاررات مناسربة  وأن يقومرو    

ي  وأن يقومرراو بتطرروير نيرر ام مررع معررايير املمارسررة املهنيررة للترردقيق الررداخللبتقررديم   خرردمات الترردقيق الررداخلي بررا

 اة اء هم وفعاليتهم ونوعية خدما هم الستمرار

 معايير التدقيق الداخلي  ꞉املطلب الثاني

 ꞉تت لف املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي من ثالل مجموعات وهي تت لف كاألتي 

 ( : معايير التدقيق الداخلي :1مخطط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمان   IIAاملعايير الدولية الصادرة عن  التدقيق الداخلي فيادليل خلف عبد هللا الوردات ꞉املصدر

 معايير التدقيق الداخلي

األداءمعايير  معايير التن يذ  معايير الص ات 

أعمال التوةيد  -  

ستكارةلأعمال ا -  

دارة نكاط التدقيق الداخليإ -  

طبيعة العمل -  

التخطيط للمهمة -  

تن يذ املهمة -  

يصال النتائجإ -  

نتاجلرصد مراحل ا -  

دارة للمخاطرلقبول ا -  

 

 

األهداف الصالحية واملسؤولية -  

ستقاللية واملوووعيةلا -  

الاراعة وبذل العناية املهنية -  

الرقابة النوعية وبرامج التحسين -  
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 معايير التدقيق الداخلي  ꞉املطلب الثاني

طرراراألداء وتعزيررز عمليررة الترردقيق الررداخلي  ةمررا تعررد املعررايير متطلبررات إلررى عرردد مررن املبررادئ وترروفر إترتاررز املعررايير    

꞉الزامية وتت لف املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي من ثالل مجموعات وهي كالتالي 
0 

 :معايير الصفات  –

دارة أو قسررم الترردقيق الررداخلي فرري امل كرر ة إوهرري مجموعررة املعررايير الترري تحرردد الصرر ات الواجررب توافرهررا فرري كررل مررن 

 ꞉والقائمين بممارسة أنكطة التدقيق الداخلي   وهي تتضمن ةال من املعايير التالية 

لتررررردقيق الرررررداخلي يرررررتم تحديررررردها بوثيقرررررة رسرررررمية ت يررررر م مرررررع م هررررروم ا ꞉األهداف,الصـــــالحية واملســـــؤولية  -1111

قررة التردقيق دوريررا وأخرذ موافقررة يوأخالقيرات املهنرة واملعررايير  وعلرى الرررئألس التن يرذي للترردقيق الرداخلي مراجعرة وث

 أعلى السلطةا

سرررتقاللية فرررري أداء واجباتررره  ولررره صرررالحية برررردء أي ليتمترررع املرررردقق الرررداخلي برررا ꞉ ســـتقاللية واملوضـــوعيةلا -1111

ختصاصررررراته   وعلررررررى  املرررررردقق أن يكررررررون إي عمررررررل   كلمررررررا رأ  ذلررررر  وررررررروريا ملمارسررررررة جرررررراز والتبليرررررر  عرررررن أنإجرررررراء وإ

موورروعيا فرري القيررام  عملرره   وأن ال يترر ثر بالبألحررة الترري رعمررل بهررا   وأن يكررون العمررل ب عاليررة ومهنررة وبرردون تحيررز ةمررا 

 جراءات امل ك ةاإنظمة وعليه أن يتقيد باملعايير الدولية للتدقيق وبالسلوك امل ي وبالقوانين والتنظيمات وأ

مررررررتالك املعرفررررررة واملهررررررارات والا رررررراءة املطلوبررررررة إ املرررررردققين علررررررى يتوجررررررب ꞉البراعــــــة وعــــــذل العنايــــــة املهنيــــــة -1211

 وطالع بمسؤوليتهم ال رديةالال 

 برنامجررررا يضررررع أن الررررداخلي للترررردقيق التن يررررذي الررررئألس مررررن يتطلررررب ꞉الرقابـــة النوعيــــة وعــــرام  التحســــين  -1111

   وبرنامج التحسين  والذي رغطي جميع أعمال التدقيق الداخليا وعيةالن للرقابة

مكانهررررا قيررررراس أداء اتصررررف طبيعرررررة أنكررررطة التررررردقيق الررررداخلي وتضررررع املقرررررايألس النوعيررررة التررررري ب: معــــايير األداء – 5

 ꞉التدقيق الداخلي وهي تتضمن كل من املعايير التالية 

علررى مرردير املرردققين أن يديرأنكررطة الترردقيق الررداخلي علررى النحررو ال عررال  ꞉دارة نشــاا التــدقيق الــداخليإ -2111

 بما يحقق قيمة عالية للمؤسسة ا

نكرراط الترردقيق الررداخلي يقرريم ويسرراهم فرري تحسررين أنظمررة الحكومررة مررن خررالل ووررع القرريم  ꞉طبيعـة العمــل -2111

ل مالحظرات التردقيق ومسراعدة امل كر ة يصراإدارة ولعالن عنهرا والت ةرد مرن فعاليرة األداء ومسرائلة الواألهداف وا

جررراد رقابرررة فعالرررة يإدارة الخطرررر والرقابرررة وإبتعريرررف وتقيررريم مواقرررع الخطرررر الهامرررة  واملسررراهمة فررري تحسرررين أنظمرررة 

 ابواسطة تقييم فعاليتها وة اء ها

 022   سابق    مرجعخلف عبد هللا الوردات -0
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يحدد هذا املعيار املبادئ األساسية لتخطيط عملية التدقيق الداخلي  ويجيب تردوين  ꞉التخطيط للمهمة  -2211

 برنامج تدقيق لكل مهمة متضمنة األهداف والنطاق والوق  وتوزيع املصادر ا   

يجرررررب علرررررى املررررردققين الرررررداخليين تعريف تحليرررررل تقييم وتررررردوين معلومرررررات كافيرررررة لتحقيرررررق  ꞉تنفيـــــذ املهمـــــة -2111

  اأهداف املهمة

صرالها أهرداف يإيصرال نترائج املهمرة مباشررة  وأن يتضرمن إيجرب علرى املردققين الرداخليين  ꞉ايصال النتـائ  -2211

 جاز التوصيالتانإوافة الى مالئمة التوصيالت خطط لونطاق املهمة   با

 متا عرررة ملراقبرررة نظرررام علرررى واملحافظرررة وورررع للتررردقيق التن يرررذي الررررئألس علرررى وجرررب꞉رصـــد مراحـــل االنجـــاز  -2511

 دارةالل التي تم التقرير عنها   النتائج

꞉A1.2500 دارة ليجررب علررى الرررئألس التن يررذي للترردقيق ووررع أسررلو, متا عررة للمراقبررة والت ةررد مررن أن توجيهررات ا

 جراءاإخاذ تإارة التن يذية قررت تحمل مسؤولية عدم دلتطبيقها ب عالية أو أن ا قد تم

 ꞉C1.2500 ى املرررد  املت رررق عليررره مرررع لرررإستكرررارية لسرررتبعاد نترررائج املهمرررات اإمراقبرررة علرررى نكررراط التررردقيق الرررداخلي

 0ال هة املست يدةا

دارة قررررد قبلرررر  مسررررتو  مررررن لعتقرررراد الرررررئألس التن يررررذي للترررردقيق أن اإفرررري حالررررة  ꞉دارة للمخــــاطرلقبــــول ا -2211

 دارة التن يذيةالاملخاطر مير مقبول للم ك ة  عليه مناقكة األمر مع ا

ارة التن يذيرة التقريرر دلتدارك هرذه املسرائل املتعلقرة باملخراطرة  فعلرى الررئألس التن يرذي للتردقيق وافي حالة عدم 

 يجاد الحل الدارة لعن ذل  مل لس ا

 ꞉فهي تطبق كل من معايير الخوا  ومعايير األداء في الحاالت األتية : معايير التنفيذ  -(1

قيرررريم الررررذاتي للرقابررررة  ويررررتم ووررررع معررررايير التطبيررررق باألسرررراس حتيررررال   التللتررررزام والتحقررررق مررررن الغرررر  والختبررررار اإ

 ꞉املتمثلة في 

 . أعمال التوةيد꞉ بالحرف لها أشير A  متصال برقم املعيار مثلA11130 

 أشير  لها بحرف   ستكارةلا أعمال :C   متصال برقم املعيار مثل. nnn.c1 

 

 ا  021    سابق ا مرجعخلف عبد هللا الوردات - 0
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 : أدوات التدقيق الداخلي ꞉املطلب الثالث 

ةتكررراف األخطررراء وأوجررره إرعتمرررد املررردقق علرررى مجموعرررة مرررن األدوات عنرررد القيرررام بمهمتررره  والتررري ب ضرررلها رسرررتطيع 

القصررررور واملخال ررررات املرتابررررة وعلررررى أساسررررها يماررررن أن يحلررررل ت ررررخيص املكرررركل املررررراد معال ترررره   وذلرررر  بتوجيرررره 

 ست هام   الوصف   والتنظيم الللمؤسسة  وهي تضم أدوات ادارة العليا للى اإتوصيات 

 ꞉ لىإتنقسم : ستفهام لأدوات ا –

الغررررض مرررن هرررذه التقنيرررة الحصرررول علرررى أةارررر عررردد مرررن املعلومرررات مقابرررل عررردد أقرررل مرررن  حصـــائية :لاملعاينـــة ا -

ال حوصات   وتستخدم عن طريق سحب عينرة عكروائية مرن امل تمرع محرا الدراسرة باسرتقراء املالحظرات املير لة 

 0حول العينة بتحديد معين ودقة مطلوبة ا

جراءات  وذل   سرد شر هي دون لية التي تتسم بوصف اتعتار هذه التقنية ومن التقنيات مير رسماملقابالت:   -

لررى الوثررائق واملسررتندات تتعلررق بررذل    هررذه التقنيررة فرري الترردقيق ال تعتاررر حرروارا أو محادثررة   بررل ترتاررز علررى إالرجرروع 

برنامج خطط وأهداف تحدد مسبقا من طرف املدقق   أيضرا ال تعتارر محضررا لالسرتجوا, علرى العارس   برل يجرب 

 ꞉ملقابلة بنحو من الت اهم والتعاون وتتخلص خطوا ها فيما يلي أن تتسم ا

عرداد أسررحلة  كركل جيرد ممرا رسررمح بالحصرول علرى أجوبررة إتتضرمن تحديررد سرابق للمووروع وأ/ تحضـير املقابلـة : 

 بن س املستو ا

وسررهولة سررتعابها مررن طرررف املخاطررب إحيررث يررتم طرررح األسررحلة  كرركل واضررح ومعسررط مررن أجررل  ب/ طــرا األســ:لة :

   0الحصول على ال وا, املقنعا

مرررن أجررل ت رررادي ال سررريان أو عرردم ال هرررم  وجرررب علررى املررردقق املصرررادقة علررى النقررراط األساسرررية  ج/ نهايــة املقابلـــة :

 ااملي لة

جابررة عليهررا نعررم تمثررل نقرراط لسررتعيان مررن مجموعررة مررن األسررحلة يررتم اليتكررون ا  ســتايان الخــال بالرقابــة :لا  -

 داخلية   ال تكير الى ميا, الرقابة الداخلية  وهذا بال سبة ألسحلة مير مطابقة االقوة للرقابة ال

لررى تقيرريم فعاليررة نظررام الرقابررة الداخليررة مررن خررالل األسررحلة املتعلقررة بتنظرريم الترردقيق وةررذا إسررتعيان لنهرردف مررن ا

 ادارة والحد منهاللتحسين ابتدائية  وتحليل أقل األخطار املتعلقة بمختلف ال كاطات إفهم أهمية كل مرحلة 

 

 51ةرام   مرجع سابق    إقسيمة  - 0
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حصرراء السررريع للعناصررر مووررع لالهرردف مررن هررذه العمليررة يتمثررل فرري القيررام بررا   التحقــق مــن ملفــات الكمبيــوتر : -

 0ا ختيار عينات امل تمعإالدراسة وبناء قوائم للحاالت التي تم فحصها بطريقة شاملة أو عكوائية   والقيام ,

  ꞉تتمثل في : أدوات الوصف -

جررراءات أي عمليررة معينررة خاوررعة للترردقيق  ولررذا تعطرري أفكررار دقيقررة إتعررد أداة هامررة لدراسررة  : مخطــط الســير   -

عرن نظررام العميررل والترري تكررون نافعررة للمرردقق الررداخلي كرر داة تحليليررة  لنهررا تعررد رسررما تخطيطيررا  وتتكررون مررن الرمرروز 

 5أعدها املعهد األمريكي للمعاييرااملكتقة من األشكال التي 

 : ويمان عروها في الككل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ا                    22-22   0222ادريس عبد هللا اشتيوي  املراجعة ومعايير واجراءات دار النهضة العربية بيروت - 0

 552   5112 عمان 0جمعة  مدخل الى التدقيق والت ةيد الحديث  دار الص اء لل كروالتوزيع  حمد حلميأ - 5
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    عناصر خرائط التدقيق ꞉( 2الشكل رقم )

 رموز خاصة رموز أساسية

 

 نقطة بداية املخطط        

        

 رابط خارج الص حة         

      

 اختيار أو قرار      

        

 سير الوثائق       

        

  - - - - - - -                                         سير املعلومات 

      

 الخروج من املخطط          

   

 االنتقال الى  خر الص حة        

         

   

 معال ة املعلومات        

 

          الرقابة

 

 مستند أو وثيقة          

 

 املعال ة/ عملية ادارية           

   

 املراقبة           

 

 تص يف مؤق            

 

 تص يف نهائي           

 

 فاتورة  دفتر  س ل             

 

 الئحة املعلومات              

 

 قر  ممغنط              

 1992اشغيوي, املراجعة ومعايير واجراءات,دار النهضة العرعية,بيروتادريس عبد هللا املصدر : 
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 ꞉لى سرد لوصف النظام ونميز نوعينإتتميز  عض املراحل بصعوبة وص ها ويل   املدقق الدراسات الوصفية :   -

السررررد لرررى إويكرررون فررري بدايررة مهمرررة التررردقيق ويقررروم املرردقق باالسرررتماع  ꞉السرررد الرررذي يقررروم ارررخص خاوررع للتررردقيق

و ال كرراط الخاوررع للترردقيق  وتطرررح هررذه أطررار العررام للنظررام الررذي يقرروم برره ال ررخص الخاوررع للترردقيق بهرردف ال 

 ائص املتعلقة أهم املعلومات التي يحتاجها املدققاالطريقة النق

فررري حالرررة ليهرررا إيقررروم املررردقق  سررررد مالحظاتررره املاديرررة ونترررائج االختبرررارات التررري توصرررل  ꞉السررررد الرررذي يقررروم بررره املررردقق

 صعوبة وص ها عن طريق مخططات تدفق املعلومات واملدقق عليه استغالل ما قدمه جميع األطراف ا

مررر يتوجررب علررى ن اقتضرر   األ إرعتارررمن أهررم الدراسررات الترري رعتمررد عليهررا املرردقق الررداخلي  و املخطــط الــو يفي :   -

 املالحظاتااملدقق تكايله من أن تتضح له الصورة جيدا وذل  استنادا الى 

يجاد العرالج الرالزم إتمان املدقق الداخلي من اةتكاف مككل تعدد املهام وبالتالي محاولة  شبكة تحليل املهام :  -

 من خالل تقرير تحاليل املناصب وبالتالي يمان اعتباره جهاز تصويري لحدل ما في زمن معينا

ثبررررات ميدانيررررة  عررررادة املرررردقق الررررداخلي ال يات رررري إ هرررري طريقررررة مباشرررررة للحصررررول علررررى أدلررررة   املالحعــــات املاديــــة : -

نما رستدمي األمرر الخرروج ميردانيا للدراسرة إدارة التدقيق الداخلي إبالوثائق واملستندات التي يدرسها على مستو  

ال تررررة املناسرررربة لل حررررص امليرررداني حسررررب نرررروع التررردقيق  وتتضررررمن فحررررص  واملالحظرررة امليدانيررررة عرررن طريررررق اختيررررار

 حظة وفحص الوثائق مالحظة السلوك واألداءااألصول  املال 

 مسار التدقيق : -

عرادة البنراء التسلسرلي إيتم خالل هذه العملية بجمع كرل العناصرر والارراهين مرن طررف املردقق الرداخلي مرن أجرل    

ثيقررة لرى النترائج املحاسرعية ومرن ميزاترره أنره ال يتعلرق بمهمرة واحردة  وينطلرق مرن و إللعمليات حيرث رسرمح بالتوصريل 

لى املصدر ويسمح بمراقبة كل املستويات الوسيطة لعملية معينة مرن تاريررات ويجعرل ال حرص ممارن إلكي يصعد 

 0 فهار العالقة بين مختلف العمليات الوسيطيةاإو 

 ꞉وتكمل ما يلي  ꞉أدوات التنعيم  -

يقروم ’ لى   م هرذه األخيررةإخر  وهذا يرجع ألى إيختلف الهيكل التنظيمي للكرةة من شرةة  الهيكل التنعيمي : -

 املدقق بووع الهيكل التنظيمي من أجل معرفة الهيكل املعتمدا
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هررذا امليثرراق هررو عبررارة عررن وثيقررة ورررورية لوفي ررة الترردقيق الررداخلي  رعمررل علررى هرردف مررزدوج   ميثــاا التــدقيق : -

ه الوفي رة لتطرراف ال اعلرة متمثل فري تحديرد األهرداف  وصرالحيات ومسرؤوليات التردقيق الرداخلي   والتعريرف بهرذ

 األخر   وهذه الوثيقة مهمة وتعتار ورورية والزاميةا

طرررار عمررررل إلررررى تعزيرررز نكررراطهم مررررن خرررالل إيخررررص املررردققين بحرررد ذا هررررم  وهرررو يهررردف    دليـــل التـــدقيق الـــداخلي : -

 املدققين   رساعد على تدريب املدققين ال دد ويكون بمثابة مرجع لهما

هررررو عبررررارة عررررن برنررررامج لعرررردة سررررنوات ي خررررذ مختلررررف املهررررارات الترررري سرررروف يقرررروم بتن يررررذها مخطــــط التــــدقيق :   -

 التدقيق الداخليا 
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 :مهمة التدقيق الداخلي  سير  ꞉املبحث الثالث

دارة  حيرررث قتصرررادية ال تسرررتغني عرررن التررردقيق الرررداخلي باعتبررراره وفي رررة أساسرررية ووررررورية لرررل لن املؤسسرررات اإ   

األهداف  ةما تحقق رقابة فعالة على أعمال املؤسسة  فالبد على املدقق الداخلي اتباع مراحل عمرل  تعمل تحقيق

نجاز املهمة في مجموعة من إليها وتتمثل مراحل إعتماد منه ية سليمة حرصا على دقة النتائج املتوصل إواضحة و 

 لتعمال املختل ة داخل املؤسسةا الخطوات التي يتبعها املدقق الداخلي في سعيل مراجعته وفحصه وتقييمه

 : الخدمات التي يقدمها التدقيق الداخلي ꞉املطلب األول 

دارة املؤسسرررررة برررررالتخطيط والتنظررررريم إتعمرررررل   تحديـــــد كفـــــاءة وفعاليـــــة نعـــــام الرقابـــــة الداخليـــــة فـــــي املنشـــــ ة : –

تمررال برر ن األهررداف شررراف بطريقررة ترروفر وررمان معقررول برر ن األهررداف والغابررات سرروف يررتم تحقيقهررا  هنرراك احوال 

ن جميررع أنظمررة وعمليررات وأنكررطة امل كرر ة خاوررعة للتقيرريم عررن طريررق الترردقيق إامل كررودة يررتم تحقيقهررا  ولررذل  فرر

 الداخليا

 عتماد عليها :قابلية املعلومات لل  –

فرررري دارة باملعلومررررات املاليررررة والتكررررغيلية  كرررركل دقيررررق وكامررررل وم يررررد وأن تقرررردم ن يررررزودو ال أيجررررب علررررى املرررردققين    

 دارة من اتخاذ القرار الصائباالوق  املناسب حت  تمان ال 

يؤةرد املردقق الرداخلي علرى ورررورة بحرث الخسرائر الناتجرة عرن السررقة والحريرق والتصرررفات    حمايـة األصـول : –

ن الرقابررة التكرررغيلية ال يررردة تمنررع سررروء اسررتخدام األصرررول والتررر مين إميررر قانونيرررة فرري ممتلكرررات امل كررر ة  ولررذل  فررر

 ليهااع

 

لترررررزام بجميرررررع الخطرررررط ال  ترررررنص هرررررذه الخدمرررررة علرررررى وررررررورة   ل ـــــزام بالسياســـــات واالجـــــراءات املوضـــــوعة :ال –

 لتزام بها يقوم املدقق بتحديد األسبا,اجراءات والتعليمات من طرف املوف ين وفي حالة عدم الوالسياسات وال 

ليهررررا ةمررررا يقرررروم املرررردقق إهررررداف الواجررررب الوصررررول دارة بتسررررطير األ تقرررروم ال   الوصــــول الــــى األهــــداف والغايــــات : –

ذا كانر  تتوافرقا وتقرع مسرؤولية وورع إالداخلي بمقارنة هذه األهداف مع االجرراءات الرقابيرة للم كر ة مرن أجرل مرا 

 وعلى املدقق الت ةد من أن الارامج قد ن ذت ةما خطط لهاا دارة العليا أهداف امل ك ة على عاتق ال 

علرررى املررردقق الرررداخلي تحديرررد املنررراطق واألنكرررطة التررري تتضرررمن مخررراطر عاليرررة واعرررالم  تحديـــد مـــواطن الخطـــر : –

خضاعها للتدقيق ويتم تحديد مرواطن الخطرر مرن خاررة املردقق السرابقة إذا تطلب األمر إدارة عنها لتحديد فيما ال 

 في امل ك ةا
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جرراءات املطبقرة مرن قبرل اخلي فحرص وتقيريم جميرع ال وجب علرى املردقق الرد منع واكغشاف الغش واالحتيال : –

دارة من أجل ت ادي الوقروع فري الغر   ةمرا وجرب عليره أن يكرون علرى درايرة بطررق واحتمراالت الغر  ليكرون قرادرا ال 

 0حتيالاعلى تحديد أماةن حدول ال 

تن يذ أعمال التردقيق ب ةمرل لى إوافة على املدقق الداخلي تقييم قرائن التدقيق بموووعية بال   الشك املنهي : –

 اوجه

 :مراحل التدقيق الداخلي  ꞉املطلب الثاني

 ꞉تباع الخطوات التالية خالل عملية التدقيق إليها  وجب على املدقق الداخلي إحرصا على النتائج املتوصل 

 اامرحلة التخطيط0

 اامرحلة العمل امليداني5

 ايصال النتائجإامرحلة 3

 اامرحلة املتا عة4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا45خلف عبد هللا الواردات  مرجع سابق   -0
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 خالصة الفصل 

 

من خالل هذا ال صل يماننا أن نخرج بخالصرة عامرة  أن التردقيق الرداخلي يحترل مكانرة هامرة فري املؤسسرة  فهرو    

وفي ررة ورررورية لتحقيررق أهرردافها ألنرره يتنرراول ال حررص االنتقررادي املنررتظم والتقيرريم املسررتمر للخطررط والسياسررات 

 داخلي يقوم بقياس فعالية الوسائل الرقابيةاواالجراءات  ووسائل الرقابة الداخلية  لهذا نجد أن التدقيق ال

 

ةما رعتار التدقيق الداخلي وسيلة فعالة لتقييم أداء مختلف الوفائف واألنكطة داخل املؤسسة  وفري فرل وجرود 

ليررة الترردقيق الررداخلي املماررن مررن التقيرريم السررليم مأسررلو, علمرري  عملرري وجملررة مررن التقنيررات واملعررايير املررؤطرة لع

 اء داخل كل وفي ة أو نكاطا ملستويات األد

 

وعليه نست تج أن وفي ة التدقيق الداخلي الهدف منهرا حمايرة ممتلكرات وأصرول املؤسسرة واملحافظرة عليهرا  وةرذ  

محاربرررررة كافرررررة أسررررراليب ال سررررراد واالخرررررتالالت واالنحرافرررررات السرررررالبة  وبالترررررالي الح رررررا  علرررررى الوورررررع املرمرررررو, فيررررره 

 ااألهداف املسطرة املتمثلة في تحقيق أداء مالي جيدللمؤسسة والوصول الى تحقيق 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
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 :تمهيد 

قتصادي العديد من التغيرات والتطورات خاصة في الوقر  الرراهن  حيرث شرهد جملرة مرن املنافسرة لمتاز امل ال اإ

فعاليررة  سررتمرار وجررود املؤسسررات  ويعرررف ب نرره  ليررة تماررنللررى زيررادة ة رراءة وفعاليررة إوالتعقيررد ممررا أد   والتقلررب

الوسررررررائل املاليررررررة املتاحررررررة ويرررررروفر نظررررررام متكامررررررل للمعلومررررررات الدقيقررررررة ملقارنررررررة األداء ال علرررررري  سررررررتخدامإالتعبحرررررة و

نحرافررررات عررررن األهررررداف مسرررربقا وهنرررراك مجموعررررة مررررن لمحررررددة لتحديررررد ا سررررتخدام أدواتإلتنكررررطة مررررن خررررالل 

 ق الداخليااملتمثل في التدقي األدوات تعمل على تحسين األداء املالي للمؤسسات

 ꞉ليه في ال صل الثانيإوعليه هناك عالقة تربط التدقيق الداخلي باألداء املالي وهذا ما سوف نتطرق 

 ادور التدقيق الداخلي في تحسين األداء املالي

 ꞉لى ثالل مباحثإوقسم هذا ال صل 

 ااملالي األداء ꞉املبحث األول 

 االيامل األداء قياس أساليب ꞉املبحث الثاني

 ا املالي األداء تحسين في الداخلي التدقيق مسهاهمة ꞉الثالث املبحث
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 :األداء املالي  ꞉املبحث األول 

رتباطررررا وثيقررررا إترررراج القرررريم علررررى شرررركل سررررلع وخرررردمات وهررررذه القرررريم ترررررتبط نل قتصررررادية مكررررانلتعتاررررر املؤسسررررة ا   

 تطلعررران بالررردور القيرررادي فيمرررا همرررايسرررتعمالها فررري املؤسسرررة والعرررامالن اللرررذان إاملسرررتعملة وطررررق  نتررراجل عوامرررل ا

قتصررادية م يرردة كانرر  لهررا نتررائج إذا تصرررف العامررل العكررري بطريقررة عقالنيررة وعلميررة وإالعامررل املررالي والعكررري  فرر

 مرويةا

هتمرام فري أول األمرر لرد  البنروك ورجرال لهرذا اهتمرام براملوارد  املاليرة فري املؤسسرة وقرد فهرر لمن هذا ت تي أهميرة ا

 ةاسسهتمام بمراقبة األداء املالي للمؤ لذ رعتارون املمولون للمؤسسات  ويتمثل هذا اإاألعمال 

 :ماهية األداء املالي  ꞉املطلب األول 

 ططهااذا كان  املؤسسة ناجحة أم ال من حيث قرارا ها وخإرعتار األداء املالي محورا أساسيا لتحديد ما 

رعتاررر األداء موورروعا وررروريا وهامررا بال سرربة ل ميررع املؤسسررات  وعلررى الرررمم مررن ة رررة البحررول   :  مفهــوم األداء –

لى م هوم محدد لتداء  فهناك العديد من امل اررون إنه لم يتم التوصل أال إوالدراسات التي تناول  األداء وتقييمه 

خرتالف فري لع مرن ا خرتالف فري م هروم األداء نرالطلح  ويعتقرد أن اوالباحثون مكغولين بمناقكة تعريف لهرذا املصر

 املعايير واملقايألس التي تعتار الرةيزة األساسية في دراسة األداءا

دارة ليماررن القررول برر ن األداء هررو سلسررلة مررن ال كرراطات املرتبطررة بوفي ررة متخصصررة أو نكرراط جزئرري تقرروم برره ا

 0لتحقيق هدف معينا

performer   اة وتعني تن يذ مهمة أو ت دية عملباللغة ال رنسية القديمتسمية 

 ꞉جاز نلال رق بين األداء وا

 هو الحالة ال علية للعمل في منظمة على أعلى وتيرةا꞉ األداء

 تمام عمل في نهاية املهمةاإعار عن ر ꞉نجازلا

 األموال , دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع إدارة علي فضالة أبو الفتوا, التحليل املالي, - ꞉املصدر

ومرررن خرررالل الدراسرررات السرررابقة رعررررف األداء ب نررره الحالرررة ال عليرررة للعمرررل علرررى مسرررتو  عرررال مرررن الدقرررة والووررروح 

 5القابلة للمالحظة والقياسا

                            51   0222  القاهرة  ارة األموال   دار الاتب العلمية لل كر والتوزيعإعلي فضالة أبو ال توح  التحليل املالي  ا -0

 040    5102ستخدامها في ووع وتقييم موازنة الدولة  األردن إمجيد الارخي  موازنة األداء و ليات  - 5
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 :مفهوم األداء املالي  -

 ꞉لدينا عدة تعاريف ومن خالل املخطط التالي نوضح جملة منها

 ( : مختلف تعاريف األداء املالي : 5مخطط )

 

 

 

 

 

 

  

 رة األموال , دار الكتب العلمية للنشر والتوزيعإداعلي فضالة أبو الفتوا, التحليل املالي,  - ꞉املصدر

 

                   سررررررتخدام الوسررررررائل املاليررررررة املتاحررررررةإبق يماررررررن أن نعرررررررف األداء املررررررالي ب نرررررره  ليررررررة تماررررررن فاعليررررررة تعبحررررررة وسررررررممررررررا 

 0املؤسسةافي 

 

 

 

 

 

 

 ا000    0223  األردن  م0 أم  العدد   02دارية  مجلد ل الكركات الصناعية  مجلة العلوم ا نائل العواملة  تقييم أداء   - 0  

رستخدم ةمؤشر مالي لقياس مد  تحقيق األهدافا -  

ستثمار في ميادين إرعتار ممول أساس ي للكركات من خالل فرض  -

 األداء املختل ةا

رعتار أداة للحام ال خص ي والحام املووومي -  

 األداء املالي
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 : أهمية األداء املالي –

م مصرررالح ماليرررة فررري مرررن عررردة زوايرررا وبطريقرررة تخررردم مسرررتخدمي البيانرررات ممرررن لهررريتمثرررل فررري تقرررويم  داء الكرررركات    

 سرت ادة مرن البيانرات التري يوفرهرا األداء املرالي لترشريدلجوانرب القروة والضرعف فري الكررةة وةرذا االكرةة وتحديرد 

  ꞉للمستخدمين  ويمان حصر أهمية األداء املالي فيالقرارات  املالية 

 اييم سيولة الكرةةقت -

   اتقييم ربحية الكرةة -

 اتقييم تطور نكاط الكرةة  -

 اتقييم تطور   م الكرةة -

 0اتقييم تطور توزيعات الكرةة -

 : خصائص األداء املالي  -

 ꞉تتمثب في مجموعة من الخصائص وهي كاألتي 

 ستثمارية وتوجيهها تجاه الكرةة الناجحةالتخاذ القرارات الأداة تح يز   -

 أداة لتدارك الثغرات واملكاكل واملعيقات التي قد تظهر في مسيرة الكرةةا  -

 5أداة لتح يز العاملين لبذل املزيد من ال هد بهدف تحقيق نتائج ومعايير مالية أفضلا  -

 

 

 

 

 

 

 

   ا51   5115وس   نوفل  تقييم أداء الكركات الصناعية املساهمة العامة مذةرة ماجستير جامعة البأل  امل رق  األردن م - 0

 ا32    5115الرياض  ’  الطبعة األولى  دار املريد لل كرالسعيد فرحات حمعة األداء املالي لنظمات األعمال  - 5
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 :العوامل املؤثرة في األداء املالي  ꞉املطلب الثاني

لرررداخلي والخارجيرررة قتصرررادية منهرررا الداخليرررة تتعلرررق بررراملحيط الهنررراك عوامرررل مرررؤثرة فررري األداء املرررالي للمؤسسرررات ا

 تتعلق باملحيط الخارجي لهاا

 في األداء املالي : ( : العوامل املؤثرة2مخطط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رة األموال , دار الكتب العلمية للنشر والتوزيعإداعلي فضالة أبو الفتوا, التحليل املالي,  - ꞉املصدر

  0العررررررررررردد 33 دالعالقررررررررررة بررررررررررين ا عرررررررررراد الهيكررررررررررل التنظيمرررررررررري وحاجررررررررررات املديريرررررررررررة فرررررررررري الكررررررررررركات الترررررررررر مين  مجلررررررررررة العلرررررررررروم االداريررررررررررة  امل لرررررررررر  شرررررررررراةر الخكررررررررررالي -0

   003  5112األردن 

    0222  األردن  0العدد  52املناف التنظيمي وأثره على أداء العاملين في أجهزة الرقابة املالية واالدارية   مجلة العلوم االدارية   امل لد محمد الذنألبات   - 5

 ا42ةرام  مرجع سابق    إقسيمة  3     35

 العوامل الخارجية العوامل الداخلية

.السوا 1  

والسلوك التي يوجد عدة أسواا تعتمد على هيكل السوا 

تقوم املؤسسة بإتباعه من أجل تععيم األرعاا,ويؤثر األداء 

 املالي من الناحية القانونية للعرض والطلب .

.الهيكل التنعيمي 1  

يتمثل في املتغيرات واألعمال التي تؤثر في تنفيذ 

1خطط الشركة واتخاذ القرارات.  

.املناخ التنعيمي2  

يجابية وذلك إيسمح بضمان سالمة األداء بصورة 

2دارية والناحية املالية.لمن خالل الناحية ا  

 العوامل امل ثرة في األداء املالي

.التكنولوجيا1  

وهي مجموعة املهارات والطرا واألساليب التي 

تعتمد عليها الشركة لتحقيق األهداف والتي 

حتياجات.لتعتمد على رعط املصادر   با  

.الحجم2  

لى صغيرة متوسطة إهو مدى تضييق الشركات 

يجابا.إكبيرة ويؤثر الحجم على األداء املالي سلبا و  

.املنافسة2  

املالي, عندما تواجه املؤسسة التداعيات تعتبر محقر لألداء 

 املنافسة فتحاول جاهدة تحسين صورتها ووضعها املالي.

قتصاديةل.األوضاع ا1  

꞉بطريقتين تؤثر   

قتصادية كالتضخم.لحالة األزمات ا ꞉سلبا  

رتفاع الطلب إلى إدعم الدولة للنتاج بالضافة  ꞉يجاباإ

1الكلي.  
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 : أساليب األداء املالي ꞉املبحث الثاني

سرررتعمال التخمرررين لارعررررف قيررراس األداء املرررالي علرررى أنررره " تحديرررد ةميرررة أو طاقرررة عنصرررر معرررين ممرررا نسرررتبعد مرررن  

 5ا"التي قد تكون مير دقيقة وال ت ي باملطلو,والطرق األخر  

دراجهررررا تحرررر  عنرررراوين إيماررررن  وهنرررراك مجموعررررة ةبيرررررة مررررن املؤشرررررات واملعررررايير املاليررررة ل هررررم البيانررررات املاليررررة والترررري

 اة يما تتعلق بالربحية والسيولة وال كاط واملديوندة عدي

التعرررف  سررهولة ويسررر علررى  سررتخراج مؤشرررات ومعررايير ماليررة للكررركات أو تلرر  الترري تسرراعد املسررتثمرين فرريإيماررن 

املررالي لكررركات   بمختلررف النرروا ي مررن خررالل أرقررام املقارنررة مررن خررالل ال سررب املحويررة أو الرسرروم البيانيررة لكرري األداء 

 3املستثمر فهم التغيرات والنتائج  سهولةاعلى  هلتس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                ا42ةرام  مرجع سابق    إقسيمة  - 0 

                                ا24    5112أساسيات االدارة وبطاقة التقييم املتوازن   دار وائل  عمان   ’ وائل محمد ادريس  طاهر محسن منصور الغالي  - 5

 ا054     5112في عملية اتخاذ القرارات في الكركات الصناعية  األردن  1حسين ناجي   استخدام ال سب املالية  -  3
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 :املؤشرات التقليدية  ꞉املطلب األول 

واملسررررراهمين  صرررررادية والغررررررض منهرررررا حمايرررررة أمررررروال املرررررودعينقتلهنررررراك مؤشررررررات لقيررررراس األداء املرررررالي للمؤسسرررررة ا

 وميرهما

 : قياس األداء املالي باستخدام النسب املالية –

 :  التحليل املالي -

بويبهررررا تبويبررررا مالئمررررا  رعرررررف ب نرررره دراسررررة القرررروائم املاليررررة فرررري فررررل مجموعررررة مررررن البيانررررات االوررررافية املاملررررة  عررررد ت

 اناصرها رتباطات التي تربط بين علراز ابإحصائية والرياوية وذل  لغرض لاباستخدام 

  ꞉تتمثل في ꞉أنواع التحليل املالي  -

مكونرررات امليزانيرررة يجررراد األهميرررة ال سرررعية لكرررل مكرررون أو بنرررد فررري مجموعرررة رئألسرررية مرررن إهرررو  ꞉التحليـــل املـــالي الرأ ـــ ي

 قائمة الدخل  وتامن أهميته في ترةيزه على املدة املالية مووع البحثاالعمومية أو 

مد  عردة فتررات زمنيرة ولرذل   رعني دراسة التغيرات الحادثة في عناصر القوائم املالية على ꞉التحليل املالي األفقي

 تجاه تطور عناصر القوائم املاليةاإبالتحليل املتحرك ويترةز في معرفة  يدمى

واألرقرررام التررري تعرورررها هررري البيانرررات   وقيم العسرررط واملقرررامعبرررارة عرررن العالقرررة برررين العسرررط واملقرررام ꞉النســـب املاليـــة

 0العمومية وقائمة الدخل  شرط أن تكون العالقة مرتبطة باألداء وم سرة لهاامليزانية 

         سررتغالللتحليررل ا سررتغالل وتؤخررذ هررذه القيمررة مررن جررداول لأو هرري عالقررة بررين قيمتررين ذات معنرر  علررى الهيكررل أو ا

 ا معاامأو منه أو من امليزانية

 : أهمية النسب املالية -

جرة نموهرا والاكرف عرن مرواطن لتزامات ال ارية وقياس در لتتلخص في تحديد مد  قدرة الكركات على مواجهة ا 

ة التقديريرة عرداد امليزانيرإتخراذ القررارات ورسرم السياسرات ولوالقوة وتروفير البيانرات واملعلومرات الالزمرة الضعف 

  ادالهاأالكلية للكرةة ومستو   وةذا قياس ال عالية 

 

 

   ا01    5114  مؤسسة الوراق لل كر والتوزيع  عمان  األردن  0  الطبعة دارة املاليةلأساسيات احمزة الزبيدي    - 0
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ة يمارررن مرررن خرررالل تكرررون ال سرررب املاليرررة قرررادرة علرررى ةكرررف وقيررراس نقررراط الضرررعف والقررروة وذات داللرررة واضرررحوأن 

 0ملالية في صناعة ما ااملالية السابقة أو باملتوسط العام لل سب ااملقارنة بال سب 

 : أنواع النسب املالية  -

شتقاق عردد ةبيرر مرن ال سرب املاليرة التري تمارن إبموجب العالقة السبعية القائمة بين بنود القوائم املالية   يمان  

لرى أرعرة إ سرب ستخدامها في تقييم أداء املؤسسة وأوجه نكاطها املختل رة و يمارن تقسريم هرذه الإمن  املحلل املالي

  ꞉النحو التالي مجموعات رئألسية على

 نسب السيولة  نسب الربحية  نسب ال كاط  نسب الهيكلة

 :نسب السيولة  -

عارررر السررريولة عرررن قررردرة سرررتحقاقها  فتإتزاما هرررا ال اريرررة فررري ترررواريد لإدارة علرررى الوفررراء بتسرررديد لاتعررررف ب نهرررا قررردرة 

لرى ثرالل مجموعرات أساسرية إجاريرة  وتنقسرم نسربة السريولة لرى نقرود إتحويل قيمة أصولها املتداولة ىاملؤسسة على

 ꞉ 5تتمثل فيما يلي

  نسبة التداول : 

ملتداولرة وكلما زادت هرذه وتعار هذه ال سبة عن عدد املرات التي تسرتطيع فيهرا األصرول املتداولرة تغطيرة الخصروم ا 

الحاجرة لتسريير  املتداولرة امل اجحرة دون لتزامرات لدل ذل  على مقدرة الكرةة على مواجهة أخطار سداد ا ال سبة 

 قتراض جديداإالحصول على   أي أصول ثابتة أو

꞉وتحسب ةما يلي 
3 

 

 السريعة نسبة السيولة : 

تم تجنررب بنررد املخررزون لتزامررات قصرريرة األجررل خررالل أيررام معرردودة  ويررلمكانيررة سررداد اإوتوضررح هررذه ال سرربة مررد   

مررن أقرررل عناصررر األصرررول املتداولررة سررريولة وةررذل  لصرررعوبة تصررري ه خرررالل وقرر  قصرررير دون تحقيرررق  نظرررا لكونررره 

꞉خسائر ويحسب ةما يلي
0 

 

 ا20    مرجع سابق  على فضالة أبو ال توح - 0

     ا030    5104  مصر  0والتوزيع  طدار ال جر لل كر  داريةإالتحليل املالي وجهة نعر محاسبة  محمد الصري ي - 5

                                 ا210   5115ماتبة الرائد العلمية عمان    دارة املالية في منعمات األعماللاعلي عباس    -3

نسبة التداول.÷ األصول املتداولة = الخصوم املتداولة   
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 املركز املالي نسبة : 

دارة أنرره فرري خررالل أسرروء مكانيررة سررداد اللتزامررات قصرريرة األجررل  وهرري تعطرر  مؤشرررا لررل إح هررذه ال سرربة مررد  ضرروتو  

إلرررى نقديرررة  يمارررن سرررداد اللتزامرررات قصررريرة األجرررل  وتعتارررر األصرررول شررربه النقديرررة هررري كرررل مرررا يمارررن تحويلرررهاألوقرررات 

 ꞉بلة للتداول في البورصة وتحسب ةما يلياألوراق املالية القا خالل فترة وجيزة مثل 

 

 

 : نسب الرعحية -

املتحققرة مرن عظيم الربحية تعاس نتائج هذه امل موعة من ال سب ة اءة وفاعلية أداء امل ك ة في توليد األرباح وت

مرررر  بهررررا جرررراز العمليررررات الترررري قاإنالتكررررغيلي للم كرررر ة  أو هرررري مؤشررررر يوضررررح مررررد  الا ايررررة الترررري صرررراحب   ال كرررراط

꞉وهي كالتالي املؤسسة خالل فترة زمنية 
5 

 هامش مجمل الرعح : 

ال سرررربة  ذهيررررراد املبيعررررات وتكل ررررة البضرررراعة املباعررررة ويجررررب مقارنررررة هررررإوتوضررررح هررررذه ال سرررربة العالقررررة بررررين صررررافي  

املحققرة فري القطرراع  أو مرن خرالل قرراءة هررذه ال سربة علرى مرد  فترررات زمنيرة ممتردة  حيرث يماررن بمتوسرط ال سرب 

نترررراج أو فرررري ل رت رررراع تكل ررررة الخرررردمات املسررررتخدمة فرررري اإخ رررراض أسررررعار البيررررع أو إنلررررى إنخ رررراض ال سرررربة إأن رعاررررس 

 ꞉التالية  شرة أو خالفهما  وتحسب بالعالقة العمالة املبا

 

 

 

 

 

 ا                                 203    5110 دار ال امعة لل كر والتوزيع  عمان  دارة املاليةل اسعيد عبد الهادي   محمد  -0

 25    5114دار وائل  عمان    التحليل املالي مدخل صناعة القرارات سماعيل  عبد الناصر نور إمحمد  منير   - 5

مجموع الخصوم ÷ املخزون السلعي (  –نسب السيولة السريعة = ) مجموع األصول املتداولة 

 املتداولة.

قيمة الخصوم املتداولة(÷ ) أوراا القبض + املخزون السلعي (  –املالي = ) قيمة األصول املتداولة  نسب املركز  

صافي املبيعات(÷ هامش مجمل الرعح = ) مجمل الرعح   
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 هامش رعح الغشغيل : 

دارة ل ن لرررررألس معظرررررم املحللرررررين يحسررررربون هرررررذه ال سررررربة قبرررررل ال وائرررررد والضرررررريبة واألربررررراح واملصرررررروفات األخرررررر   أل  

ت وتتميرررز دارة هرررو ربرررح العمليرررال سررريطرة فعليرررة علرررى هرررذه العناصرررر  لرررذا يكرررون املقيررراس الحقيقررري لا ررراءة ا عكرررو امل

هتمامهررررا لكرررري تكررررمل إهتمررررام علررررى عناصررررر تكل ررررة املبيعات بررررل توسررررع ل ب نها ال تقصررررر اسررررابقا ها هررررذه ال سرررربة عررررن

داريرة والعموميرة ومصرروفات ل بقيام املؤسسة  عمليا ها مثرل املصرروفات ار التكاليف واملصروفات املتعلقة عناص

برررل أن تبررردأ املؤسسرررة بتحمرررل املمارررن فررري سرررعر بيرررع الوحررردة ق نخ ررراضل البيرررع والتوزيرررع  وتبرررين هرررذه ال سررربة مرررد  ا

  ꞉التكغيل وتحسب ةما يليعلى أنها مقياس عام للا اءة في  الخسائر  لذا ينظر لهذه ال سبة

 

 

 

 معدل العائد على حقوا املساهمين : 

سراهمين فري املؤسسرة   باعتبار هذه ال سبة  مقياسا شامال للربحية تقألس العائد املالي املتحقق على اسرتثمارات امل 

تعتار مؤشررا أيضرا  ستثمارات  ككل مربح  ةمال ستخدام هذه اإدارة على ل مؤشرا على مد  استطاع  الذا تعتار 

رارات سررتثمار محررددا أساسرريا لقررل بحاررم كررون العائررد علررى ايهررا إلسررتثمارات ل املؤسسررة علررى جررذ, اعلررى مررد  قرردرة 

 ꞉التالية  املستثمرين وتعار بالعالقة

 

 

 

 

 

 

 

 

صافي املبيعات(÷ هامش رعح الغشغيل = ) رعح الغشغيل   

حقوا امللكية (÷ معدل العائد على حقوا املساهمين = )صافي الرعح   
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 :نسب النشاا   -

جرررودات فررري خلرررق وتوليررررد سرررتثمارات فررري املو إدارة فررري اسرررتخدام مرررا لرررديها مرررن ل تنحصرررر فررري قياسرررة ة ررراءة وفاعليرررة ا 

دارة إارة املوجرررودات وتقرررألس هرررذه ال سرررب مرررد  ة ررراءة إد يطلرررق علرررى مجموعرررة ال سرررب هرررذه أيضرررا نرررساملبيعرررات   

سرتخدام إمواردها املالية توزيعا مناسبا على مختلرف أنرواع األصرول  ةمرا تقرألس مرد  ة اء هرا فري املؤسسة في توزيع 

خرردمات  وتحقيررق أةاررر   ررم مماررن مررن املبيعررات وبالتررالي أعلررى ربررح مماررن مررن السررلع وال نترراج أةاررر قرردرل أصررولها 

 ꞉ممان وتتمثل هذه ال سب في األتي 

 معدل دوران املخزون꞉   تعرف بالعالقة التالية꞉ 

 

 

 

مقررررريم بالكل رررررة  وذلررررر  تطبيقرررررا ملبررررردأ اسرررررتعمل  تكل رررررة البضررررراعة ولرررررألس املبيعرررررات  وذلررررر  ألن املقرررررام أي البضررررراعة 

سررررتعمال املبيعررررات ن سررررها إذا تعررررذر الحصررررول علررررى كل ررررة املبيعررررات يماررررن إحتسررررا,  ولاررررن ل ا سرررتقرار فرررري أسررررسل ا

سرتعمال متوسرط البضراعة وهرو حاصرل جمرع بضراعة أول ابمقدار األرباح املحققرة  على الكل ة بالرمم من زياد ها 

ذا تعرررذر الحصرررول علرررى معررردل البضررراعة يمارررن اسرررتعمال رصررريد إاثنرررين  و  ىدة وبضررراعة  خرررر املررردة مقسررروما علررراملررر

عدد مررات تصرريف املخرزون لرد  الكررةة وكلمرا زادت هرذه ى إلبضاعة  خر املدة بدال من ذل  وتكير هذه ال سبة 

ح أقرل برأن تحقرق أرباحرا ةبيررة باسرتخدام هرام  ر صرالح الكررةة حيرث تسرتطيع الكررةة  ال سبة كلما كان ذلر  فري

 است ادة منها ل تنافسية ةبيرة يمان امعدل دوران مخزون أقل  وهي ميزة من الكركات املماثلة والتي لديها 

 معدل دوران املدينين꞉  تعرف بالعالقة التالية꞉ 

 

 

وكلمررا زادت هررذه ال سرربة كرران توضررح هررذه ال سرربة مررد  ة رراءة عمليررة التحصرريل ومتا عررة ديررون العمررالء فرري امل كرر ة 

 صالح امل ك ةا يذل  ف

 

 

متوسط املخزون  (÷ معدل دوران املخزون = )املبيعات   

متوسط حسابات املدينين  (÷ معدل دوران املدينين = )املبيعات األجلة   
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 معدل دوران اجمالي املوجودات꞉  تعرف بالعالقة التالية꞉ 

 

 

ستخدام األصرول إستخدام األصول املتداولة لتوليد املبيعات   وهذا املعدل مؤشر جيد على مد  إترةز على مد  

 في توليد املبيعات خاصة في املؤسسات التجاريةااملتداولة 

 : الهيكلة نسب -

ى املررد  املتوسررط والطويررل هري مجمرروع ال سررب الترري ت يررد املحلررل املررالي فرري ت رخيص التوازنررات املاليررة للمؤسسررة علرر 

꞉في ال سب األتيةوتتمثل 
0 

 نسبة التمويل الدائم : 

دل على نسرب تغطيرة األصرول تقألس مد  قدرة املؤسسة على تمويل أصولها الثابتة باستخدام األموال الدائمة وت 

 ꞉بواسطة األموال الدائمة وتعرف بالعالقة التالية  الثابتة

 

 

 

 نسبة التمويل الذاتي: 

تعتاررررر مصرررردر دائررررم تسررررتخدم فرررري تمويررررل األصررررول الثابتررررة للمؤسسررررة بمواردهررررا الخاصررررة وهررررذه ال سرررربة تبررررين مررررد   

 ꞉مكانية املؤسسة في تمويل أصولها الثابتة بواسطة األموال الخاصة وتعار بالعالقة التاليةإ

 

 

 

 

 ا03   5101 دار هومة للطباعة  ال زائر التسيير املالي للمؤسسة دروس ومسائل محلولةخمألس ي شيحة    -0 

مجموع األصول(÷ معدل دوران إجمالي املوجودات = )املبيعات    

األصول الثابتة(÷ )األموال الدائمة نسبة التمويل الدائم =   

األصول الثابتة(÷ الذاتي = )األموال الخاصة نسبة التمويل   
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  نسبة االستقاللية املالية: 

ال فقرردت املؤسسررة إو ½   تررتم مقارنررة األمرروال الخاصررة بمجمرروع الخصرروم ويجررب أن ال تررنخ ض هررذه ال سرربة عررن  

 ꞉٪ من الديون وتعرف بالعالقة التالية21مواردها املككلة ألة ر من  ستقالليتها ألنإ

 

 

 نسبة قابلية الغسديد : 

 ꞉تقألس مد  قابلية املؤسسة للوفاء بديونها بمقارنة مجموع الديون بمجموع األصول وتعرف بالعالقة التالية  

 

 

 : قياس األداء املالي باستخدام املردودية  -

 طار نكاطها وتتمثل نسب املردودية في ثالل أنواع إتعرف ب نها قدرة املؤسسة على تحقيق األرباح بص ة دائمة في    

꞉رئألسية نجملها في األتي 
0 

 :املردودية التجارية  

حقرق مرن املبيعرات الصرافية هري املردوديرة التري تحققهرا املؤسسرة مرن خرالل مجمروع مبيعا هرا  حيرث تعارس الرربح امل

꞉بالصيغة الرياوية التالية وتعرف 
5 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        5112بوقرة ال زائر   مذةرة ماجستير جامعة أحمد تخاذ القراراتإفي تقييم األداء املالي للمؤسسة و   املعلومات املالية دور بن خروف جليلة   - 0

.  02 
   2- Pierre Ramage, Analyse et diagnostic financier , Edition d’organisation , Paris,2001, p꞉ 144-146      

مجموع الخصوم(÷ نسبة الستقاللية املالية = )األموال الخاصة   

مجموع الخصوم(÷ نسبة قابلية الغسديد = )مجموع الديون   

رقم األعمال السنوي الصافي(÷ املردودية التجارية = )نغيجة الدورة الصافية   
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 : قتصاديةلاملردودية ا

قتصررادية علررى لسررتخدام األصررول املتاحررة للمؤسسررة  أي تقررألس قرردرة األصررول اإقتصررادية فرري لتقررألس ال عاليررة ا  

سررتثمار والتمويررل وتعررررف ل عتبرررار لكررروط التمويررل سياسرررات اإسررتغاللي دون ل طرررار ال كرراط اإفرري  تحقيررق فرروائض

 ꞉بالعالقة التالية 

 

 

سررررتمرار نكرررراطها و هررررتم إمقيرررراس لقرررردرة املؤسسررررة علررررى تحقيررررق أربرررراح صررررافية كافيررررة لضررررمان  :  املردوديــــة املاليــــة

 ꞉مكونا ها كافة العناصر بالعالقة التالية جمالي نكاط املؤسسة وتدخل فيإب

 

 

 : م التوازنات املاليةاستخدإقياس األداء املالي ب  -

برادئ والكرروط التري رعتمرد ليها املؤسسة هو تحقيق توازنهرا املرالي ويعتارر مرن أهرم املإمن أهم األهداف التي تسعى    

قاعدة العامة املتمثلرة في عملية التعامل مع املقروين  نجد التوازن املالي لهيكل املؤسسة والذي ينطلق من العليها 

لها فيهرا وهرذه سرتعماإسرتعماالت ومردة ل ومدة وجودها باملؤسسة مع قيمرة ا تقابل قيمة مصادر التمويلفي ورورة 

 ꞉ات وهي كاألتيتوازن القاعدة تعطي ثالل

 :  FRNG رأس العاملاملال 

أي املوجررودات املتداولرررة ويعررررف سررتثمار املتررراح فررري املوجررودات قصررريرة األجرررل ل م ا ررريقصررد بررررأس املررال العامرررل     

꞉املالي الصافي الجمالي ويحسب بالعالقة التالية برأس
0 

 ꞉من أسفل امليزانية 

 

 

 

  1- Hervé Hutin ? Toute la finance d’entreprise en pratique,2eme édition, Edition d’organisation,Paris 2003,p.76-80. 

مجموع األصول (÷ املردودية القتصادية = ) الفائض الجمالي للستغالل   

األموال الخاصة (÷ املردودية املالية  = ) نغيجة الدورة الصافية   

الديون قصيرة األجل ( -األصول املتداولة رأس املال العامل الصافي الجمالي  = )   
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  ꞉من أعلى امليزانية

 

 

FRNG ꞉  هررررو ذلرررر  ال ررررزء مررررن املرررروارد الدائمررررة املمررررول لتصررررول ال اريررررة  وهررررو رسررررمح بتقيرررريم قرررردرة املؤسسررررة علررررى

مكانيرة املحافظرة علرى جرزء مرن املروارد الدائمرة لتمويرل إسرتثمارات و ل سرتراتيجية فيمرا يتعلرق بال ا خيارا هرا  ةمواجهر

 دورة االستغاللا

  ꞉لى الدراسة وتحليل كل منإن تحليل رأس املال العامل يقودنا إ

 TN  الصافية والخزينة ، BFRحتياج في رأس املال العامل ل ا

  BFR    ꞉ العامل املال الرأس  في الحتياج

ف الزمنرررري بررررين خررررتال ل سررررتغالل  وذلرررر   سررررعب ال سررررتغالل وخررررارج ال حتياجررررات التمويررررل الناشررررحة ب عررررل دورة اإهرررري 

 ꞉املوافقة ويعرف بالعالقة التالية والتدفقات التمويليةالتدفقات الحقيقية 

 

 

   ꞉تعرف بالعالقة التالية TN ꞉ االصافية الخزينة

 

 

 

 

 

 

 

( األصول الثابتة -رأس املال العامل الصافي الجمالي  = ) األموال الدائمة    

السلفات البنكية( –)الديون قصيرة األجل  –النقدية (  -الحتياج في الرأس املال العامل  = ) األصول املتداولة    

الحتياج في الرأس املال العامل ( –الخزينة الصافية  = ) رأس املال العامل الصافي الجمالي    
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 :  املؤشرات الحديثة  ꞉املطلب الثاني

 اقتصادية ليها في املؤسسات اإلثبات احة النتائج املالية املتوصل لتعتار املؤشرات الحديثة أداة 

 ꞉مؤشرات حديثة تستعمل لقياس األداء املالي سنوجزها في  -

قتصادية التي حققتها املؤسسة  عد دفع العبارة عن تل  النتيجة  تعرف على أنها  : قتصادية املضافةلالقيمة ا 

 0امجموع األعباء على األموال املستثمرة

꞉ة  وتحسب بالعالقة التالي
 

 

 

 ꞉قتصادية املضافة في لاملتعلقة بالقيمة اوتتمثل الحاالت 

  اى ثروة املساهمينإلالقيمة املضافة التي تخلقها املؤسسة  لها تمثإنذا كان  موجبة فإ  -

ن هرررذا يررردل علرررى تررردهور ثرررروة املسررراهمين أي املؤسسرررة ميرررر قرررادرة علرررى تحقيرررق معررردل العائرررد إذا كانررر  سرررالبة فرررإ -

 ااملطلو, 

 :القيمة السوقية املضافة 

 ꞉تمثل ال رق بين القيمة السوقية للمؤسسة ورأسمال املستثمر  وتحسب بالعالقة التالية 

 

 

ن هرررذه إن كانررر  سرررالبة فرررإ  أمرررا  إرت عررر  ذا كانررر  هرررذه القيمرررة موجبرررة تررردل علرررى أن عوائرررد األسرررهم فررري السررروق قررردإ

 ن العوائد ثابتةاإذا كان  معدومة فإنخ ض   و إالعوائد قد

 

 

 

 ا5101  جامعة ورقلة 12  مجلة الباحثين  عدددراسة تحليلية ملؤشرات قياس األداء املؤسسات من منظور خلق القيمةهواري سوس ي    - 0

تكلفة رأس املال (  –القيمة القتصادية املضافة =رأس املال املسغثمر ) معدل العائد لهذا رأس املال    

القيمة الدف رية لمالي حقوا امللكية (  –القيمة السوقية املضافة = ) القيمة السوقية لجمالية حقوا امللكية    
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 : سغثمارل عائد التدفقات النقدية من ا

بمرررا رسرررم  بمعررردل يتمثرررل فررري املعررردل الرررذي رسررراوي برررين قسرررمة األصرررل وقيمرررة التررردفقات النقديرررة املنتظررررة منررره أو  

كراء القيمرة نإحيث كلما كان  هذه األخيرة أةار من تكل ة رأسمال كلمرا كانر  املؤسسرة قرادرة علرى العائد الداخلي  

 0للمساهمين اومن ثم زيادة ال روة 

 : الرعح املتبقي

اريف املاليرة الداخليرة يقألس هذا املؤشر نتيجة املؤسسة من خالل ال رق بين املبيعرات وتكالي هرا متضرمنة للمصر  

 ب صولهاااملرتبطة 

 : خطوات تقييم األداء املالي  -

مرن  تتمثل خطوات تقييم األداء املالي في الحصول على مجموعة القوائم املالية السنوية وقائمة الدخل  حيرث أن   

عررداد املوازنررات والقرروائم املاليررة والتقررارير السررنوية املتعلقررة برر داء الكررركات خررالل فترررة زمنيررة إاألداء املررالي  طررواتخ

عرررداد إمقررايألس مختل ررة لتقيرريم األداء مثررل نسرررب الربحيررة والسرريولة وال كرراط والهيكلررة  وتررتم بحتسررا, إمعينررة  و 

داء املررالي بدراسررة وتقيرريم ال سررب  عررد اسررتخراج النتررائج م األ فرري عمليررة تقيرريار األدوات املاليررة الترري تسررتخدم واختيرر

              لرررررتداء املرررررالي ال علررررري مرررررن خرررررالل مقارنتررررره باألدلرررررة املتوقرررررعنحرافرررررات وال روقرررررات ومرررررواطن الضرررررعف ل يرررررتم معرفرررررة ا

عمليرة تقرويم التوصريات املالئمرة للمعتمردين علرى  لتي تعمل في ن س القطاع وةذا وورعأو مقارنته ب داء الكركات ا

 الكركات للتعامل معها ومعال تهاا فة أسبا, هذه ال روق و ثارها علىاألداء املالي من خالل ال سب   عد معر 

 

 

 

 

 

 

 

مجلة الواحات للبحول  تحليل االداء املالي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة باالستخدام التحليل العاملي التمييزي عبد الوها, دادن  رشيد ح ص ي   -0

 ا52    5104  مرداية  15  العدد 12والدراسات  امل لد
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 مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين األداء املالي . ꞉املبحث الثالث

الرررداخلي فررري عمليررررة  لررررى منررراداة بررردور أةارررر للمررردققإأدت التطرررورات والتغيررررات الحديثرررة فررري مهنرررة التررردقيق الرررداخلي 

وال عاليررررة ل ميررررع أنكررررطة املؤسسررررة  وقررررد نرررراد  معهررررد املرررردققين الررررداخليين بزيررررادة دوره فرررري مجررررال قيرررراس الا رررراءة 

وررامة القيمررة وتحسررين عمليررات ل ألن هرردف الترردقيق الررداخلي مصررمم أساسررا داري وترردقيق العمليررات ل الترردقيق ا

قتصرررادية لل رردو  االترردقيق الررداخلي بحيرررث ركررمل مراجعرررة انصررر  املعررايير الدوليرررة علررى نطررراق  املؤسسررات ةمررا

 اختبار املعلومات التكغيلية إ ومنها الضوابط مير املالية وةذا للعمليات وفعاليتها وة اء ها من

 تقرير املدقق الداخلي ومساهمته في تحسين األداء املالي. ꞉املطلب األول 

ملؤسسرة  وذلر   عردما يقروم ا دارةل داد التقرير الذي يضم نتائج ما قام به ويكرون موجهرا إعيقوم املدقق الداخلي ب

طالع علرى املالحظرات ل دارة املؤسسرة براإالحسابات والقوائم املالية وتقييم نظام الرقابة الداخليرة   فتقروم ب حص 

 ثباتالوالتوصيات فيما يخص األداء املالي وةذا تحسألنه والذي يكون مرفقا  عدد من أدلة اقتراحات لوا

 عداد التقارير ومعاييرها في التدقيق الداخلي إ  -

رعاررر فيرره املرردقق عررن  عتبرراره األداة الرئألسررية الترريل رعتاررر الترردقيق العنصررر األخيررر مررن عناصررر الترردقيق الررداخلي    

 املحايدارأيه ال ني 

 : ماهية التقرير

        ومررات جديرردةلىم وهررو عرررض ملعإلررىم أو   يرجررع إلررهرري كلمررة التي يررة تتكررون مررن مقطعررين معناهمررا بالعربيررة   يحمررل 

 تخاذ قرار مستقبالاإلقرار أتخذ في املاض ي أو توصية ب ليأو تحل

 وهي وسيلة لنقل املعلومات والبيانات والقرارات بين ال هات املختل ة إما ش هيا وإما تحريرياا

 تصال لق ايواملحاسبة وتبادل األراء عن طر املعلومات التي يجمعها املدقق من املالحظة فالتقارير هي البيانات و 

 0ال خص ي بالقائمين بالتن يذ ومن خالل الوجود ال علي في مواقع التن يذا

 

 

 

 ا33    خلف عبد هللا الوردات  مرجع سابق -  0
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برررداء رأي فنررري ل التقريرررر هرررو عبرررارة عرررن وثيقرررة ماتوبرررة وصرررادرة عرررن ارررخص م ررري الرررذي هرررو املررردقق يمتررراز باألهليرررة 

جراءات التي قام ب حصها في املؤسسة ومد  دقرة وارحة البيانرات واملعلومرات التري ل القوائم املالية وامحايد حول 

 0االرأي  بداءل عتمد عليها إ

 : أهداف التقرير

 ابالغ عن املالحظات والتوصيات الناتجة عن أعمال التدقيق ل يقوم املدقق الداخلي با -

 اخاذ القراراتإتالت ثير في عملية  -

 جراءات العمل ونقل األفكار واملعلومات وتبادلهااإبداء التوصيات الالزمة بال سبة لتطوير إ -

 قناع القارئ بوجهة النظر التي جيء بها التقريراإ -

  ر عة  تقارير اأنوجزها في  :  أنواع التقارير

 ( : أنواع التقارير.1مخطط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا5114عمال  ال زائر األ دارة إتحسين تسيير املؤسسة  مذةرة ماجستير   يالداخلية مهمتها ومساهمتها فشعبان لط ي  املراجعة  -0

 تقارير توضح معلومات وبيانات رقمية

وغير رقمية لتخبر المتلقي عن حالة أو 

موقف خاص لموضوع محدد طلبته الجهة 

.المتلقية  

 إخباري

وم هذه التقارير بدراسة مستوفية عن تق

حالة أو موضوع وتحليل البيانات واألرقام 

 وتقديم اإلستنتاجات والتوجيهات الالزمة.

 تحليلي
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 ا5103عمان   IIAاملعايير الدولية الصادرة عن  التدقيق الداخلي فيادليل خلف عبد هللا الوردات املصدر :

 

 

 

 

 

 

 

حتوي على شرح وتفسير البيانات أو ت

األرقام التي تتم جمعها وإستعراضها في 

 نفس التقرير.

هي تقارير تحتوي على شرح وتفسير 

أو األرقام التي تتم جمعها البيانات 

 وإستعراضها في نفس التقرير

 تفسيرية 

 روتينية 
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 : عداد التقرير في و يفة التدقيق الداخليإمعايير 

عررداد إعرردادهم لهررذه التقررارير  وذلرر  مررن خررالل إعتمرراد علررى  عررض املعررايير عنررد ل يجررب علررى املرردققين الررداخليين ا

داريرررة املعنيرررة ل ةتمرررال فحرررص التررردقيق ومناقكرررة النترررائج والتوصررريات مرررع املسرررتويات اإوموقرررع  عرررد  يرررر ماترررو,تقر 

داء والتوصرية املاتو,ا وقد تنطوي التقارير علرى توصريات بالتحسرألنات املسرتقبلية واأل صدار التقرير النهائي إقبل 

صرررررافها باملووررررروعية والووررررروح إتالتقرررررارير علرررررى الغررررررض والنطررررراق والنترررررائج و حترررررواء إبالعمرررررل الت رررررحي ي الرررررالزم و 

و مررن ينررو, عنرره لهررذا املنصررب أراجعررة الداخليررة مرردير الترردقيق وامل  ختصررار وت حررص وتقيرريم التقررارير مررن قبررلل وا

 0صداره من قبل املدقق الداخلياإقبل 

 :ملدقق خصائص تقرير ا

 ꞉يجا, أو السلب على تقرير املدقق نذةر منها ل با واءيوجد جملة من الخصائص التي ت ثر س

ن خالل عرض املعلومرات ذل  مو خاذ القرارات  ككل سريع إتست ادة من ل تساعد هذه الخاصية في ا ꞉ املنفعةأ/ 

  ككل مختصر ومعسطافي تقارير 

 ا ها وفهم ما تحتويه من معلومات لتسهيل قراوووح التقارير  ꞉ الشكل املالئمب/ 

تحديد هويتره مثرل أرقرام  أي يجب أن يحتوي على معلومات أساسية وبصورة شمولية من أجل ꞉ محدد الهويةج/ 

 والعناويناالص حات 

 ꞉عداد التقارير على أسس ثابتة وتتم ةتابته عار ثالل مراحل إيتم   ꞉الثبات د/

  املرحل األولى꞉  صدارها املرحلية منها والنهائيةاإمرحلة التخطيط لعدد التقارير التي سألتم 

 املرحلـــــة الثانيـــــة ꞉  تكرررررون هرررررذه املرحلرررررة متزامنرررررة مرررررع عمليرررررة التررررردقيق ومرررررن خاللهرررررا يرررررتم ةتابرررررة املالحظرررررات

 والتوصيات أوال ب ولا

 املرحلــة الثالثــة  ꞉والترتألررب ومررن خررالل هررذه  جمررع األجررزاء املختل ررة عررن التقريررر فرري وثيقررة موحرردة الت سرريق

خررراذ قررررارات سرررليمة إتى إلرررعرررداد تقريرررر كامرررل يمتررراز باملوثوقيرررة واملصرررداقية  هرررذا مرررا يرررؤدي إاملراحرررل يقررروم املررردقق ب

قتصرررررادية أو وررررمن املؤسسرررررات لأداء املؤسسرررررة سررررواء كانرررر  داخرررررل الوحرررردة ا وتحسررررين األداء مررررن خرررررالل مقارنررررة 

     5تنافس ياعتبار املؤسسة ت كط في محيط إاملماثلة ب

 

              5114عمال  ال زائر األ دارة إتحسين تسيير املؤسسة  مذةرة ماجستير   يشعبان لط ي  املراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها ف -0

                                                                                                                                                                                          ا005-000   5112مصر   ساندرية ل لاتروني  الدار ال امعية الثناء علي القباني   ونادر شعبان السواح  املراجعة الداخلية في فل التكغيل ا-5
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 :ل زامات املدقق الداخلي لرشادات تتعلق باإ

برالغ عرن نترائج عملهرم ل يصال النتائج املتعلقة  عملية التدقيق وجب على املدققين الداخلين التقرير واإمن أجل    

نتهرراء عمليررة ال حررص الترردقيقي  ويماررن أن تسررتخدم التقررارير املرحليررة إصرردار تقريررر ماتررو, وموقررع  عررد إب وذلرر 

يصرررال ت سرررير فررري نطررراق التررردقيق لل كررراط موورررع إهتمرررام فررروري وذلررر  مرررن أجرررل إالتررري تتطلرررب  يصرررال املعلومررراتل 

 املراجعةا

 داريرة التري تكرون أعلرىل تقرير املدقق رسلط الضوء على نتائج التدقيق  ويمان أن تكون مناسربة لتلر  املسرتويات ا

 رئألس الوحدة مووع التدقيقامن 

قريررر الاتررا ي وهنرراك صرردار التإداريررة املناسرربة قبررل ل سررت تاجات مررع املسررتويات ال فعلررى املرردقق الررداخلي مناقكررة ا

قرررارير عمليرررة التررردقيق تتضرررمن مناقكرررات وتوصررريات  وهنررراك أسرررلو,  خرررر وهرررو مراجعرررة مسرررودات تمقرررابالت  عرررد 

 رة مدققةادائ التدقيق مع كل رئألس قسم أو

الواقعيررررة وعرررردم التحيررررز يجررررب أن تكررررون التقررررارير واضررررحة وموورررروعية وبنرررراءة وفرررري الوقرررر  املناسررررب وأن تتسررررم ب   

ن تعرررض الهرردف مررن التحريررف أو التكررويه  أي أنهررا تعتمررد علررى الحقررائق واألدلررة والقرررائن الثبوتيررة  وأا مررن وخلوهرر

ران ذلررر  ممانررا وأن تاتررب املعلومرررات الترردقيق ونطاقرره  ونتائجرره ةما يجرررب أن تحترروي تعبيرررا عرررن رأي املرردقق ةمررا كر

 اوافية بوووح ل ا

اتابررة صرردار التقررارير  ويماررن تجزئررة األيررام املطلوبررة لل نيررة ي ترررض أن تكررون هنرراك تعليمررات خاصررة بررال ترات الزم

  ꞉من امل ك ة الصغيرة ةما يليالتقارير 
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 ( : خطوات إنجاز تقرير :8مخطط )

  

 ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

   

 

      

 5110عبد ال تاح ال حن فت ي رزق السوافري  املراجعة التكغيلية والرقابة الداخلية   الدار ال امعية مصر   املصدر :

  300-305 

 

 

بعد النتهاء من عملية التدقيق يقوم 

بإعداد مسودة األولى.املدققين   

 اليوم األول 
 

مراجعة التقرير والت كد من صحته 

 وطباعته.

 اليوم الثاني 

 

يقوم مدير التدقيق الداخلي بمراجعة 

 التقرير.

 

 إعادة طباعة التقرير بعد التعديل.

 اليوم الرابع   اليوم الثالث 

 

مراجعة أخيرة من قبل املدقق الداخلي 

 والصدار بشكل نهائي..

 اليوم الخامس 
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 : تخاذ القراراتإدور التدقيق الداخلي في  ꞉املطلب الثاني

املؤسسرررة وهرررذا مرررا سررروف  خررراذ قررررارات مهمرررة فررريإتيتحررردد دور التررردقيق الرررداخلي فررري تحسرررين األداء املرررالي مرررن خرررالل 

 ااملطلب افي هذنتحدل عنه 

 : القرار  -

 ختيار بين بديلين أو أة رال ه اأنلألس له تعريف شامل لان يمان القول على  -

 0الحل األمثل من بين هذين البديلينا -

 امل اولة بين الحلول البديلة ملواجهة مككلة معينةهو عملية  -

 0لى قراراإخاذ القرار هي تل  العملية املب ية على الدراسة والت اير املووومي الوامي للوصول إتعملية  -

تبراع خطروات منطقيرة إى قررارات رشريدة وجيردة ي بغري إلرللوصرول :  مسـاهمة التـدقيق الـداخلي فـي اتخـاذ القـرار  -

هميرة جرد هامرة ويلعرب دور أالبرديل األفضرل لتردقيق ختيرار ل تحليرل وت رخيص املوقرف وتحديرد البردائل  تتمثل في

 ات صراملعلومرة لتكرون جيردة وذات مواسراعد علرى ت هيرل تخراذ القررارات  بحيرث رإفعال في كل خطوة من خطروات 

 دة وفعالية اجو القرار وللحصول على قرارات ذات  ستعمالها في عملية صنعإكاملة وكافية ليتم 

ناسربة لرذل  املووروع  ويرتم جرراءات التردقيق املإعرداد إعطراء نظررة حرول مووروع العمليرة و إتبدأ عملية التدقيق ب

مليرة التردقيق ت خيص ووع املحيط وتحديد درجة الخطر الناجم   ومنه يتم ووع خطة محامرة للقيرام  عبذل  

لرى مررة علرى وربط األداء ويرتم مرن قبرل املردير املسرؤول ع تصبح قيد التن يرذ مرع العمرل فري كرلمن طرف املدقق  ثم 

 خال التحسألنات الضرورية على كل نقصاإدب مديرية التدقيق الداخلي ويقوم

يررث تعتاررر هررذه التقررارير قتراحررات املناسرربة حلعررداد تقررارير حررول مررا تررم مالحظترره وتقررديم اإيقرروم املرردقق الررداخلي ب

ورررافة إهرررم التووررريحات و أقتراحرررات والتحسرررألنات و لطررراء اإعيرررا مرررن خرررالل دارة العلل بالغرررة بال سررربة لررر ذات أهميرررة

 ꞉املؤسسة كاملساهمين وهذا رساعد املؤسسة في بلورة جملة من القرارات نذةر منها قيمة مضافة للمتعاملين مع 

 اوقرار التمويل   ستثمارل قرار ا

ء املرالي للمؤسسرات  ويعطيهرا في تحسرين األدا تخاذ القرار املناسب تعتمد املؤسسة على هذه التقاريرحيث رساهمل

سررتقاللية الكافيررة للقيررام ل تنافسرر ي فرري السرروق  ويسررتوجب فرري ذلرر  أن يتمتررع للمرردقق الررداخلي فرري املؤسسررة با مرةررز

 5بمهامه وواجباتها

محاسبة جامعة الحاج لخضر باتنة  خاذ القرارات مذةرة ماجستر تخصصإناصر محمد علي امل هلي  خصائص املعلومات املحاسعية و ثارها في ا  -0

                                                                                                                                            ا000   5112

 ا20ةرام  مرجع سابق   إقسيمة   -5
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 الفصل: خالصة

 

تويات التنظرريم لررألس رتباطرره علررى مسررإالررداخلي مكانررة بررارزة فرري معظررم املؤسسررات و  خررذت وفي ررة الترردقيقألقررد     

يرهررا وتحقيررق مررا ة كراط تقييمرري للترردقيق وفحررص كافرة األنكررطة وال عاليررات املختل رة بهرردف تطو إنو كر داة رقابيررة 

 أقص   ة اية انتاجيةا

 دارةال الت والتوصيات التي يقدمها للى تحسين األداء املالي للمؤسسات وذل  من خالل التحليإةما رسعى بدوره 

قتصرادية مرن خرالل حمايرة لداء املرالي للمؤسسرات األ توجد عالقرة وطيردة برين التردقيق الرداخلي ودوره فري تحسرين ا

سسررة أو ةكررف نقرراط سررتخدام املرروارد املتاحررة وزيررادة ال عاليررة وتحديررد األهررداف املسررطرة للمؤ إوترشرريد األصررول 

مررن خررالل معررايير ومؤشرررات ماليررة متمثلررة فرري مؤشرررات الترروازن املررالي وال سررب املاليررة تسررييرها  قرروة ونقرراط الضررعف

 ونسب املردوديةا

قتصرادية مرن تسرييرها بر داء جيرد  وذلر  مرن ليجب تحديد كل من نقاط القوة ونقاط الضعف لتماين املؤسسرة ا

وارد سرتخدام املرإأصرولها وترشريد  جراءات رقابية متمثلرة فري التردقيق الرداخلي للسرهر علرى حمايرةإم استخدإخالل 

تبراع معرايير متعرارف عليهرا ومؤشررات التروازن املرالي إلبلروغ أهردافها املسرطرة واملحرددة ب املتاحة بكل ة اءة وفعاليرة 

 وال سب املاليةا
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 تمهيد :

حيرررث بررررزت العالقرررة الي ري للتررردقيق الرررداخلي واألداء املرررنظرررمررن خرررالل دراسرررتنا لل صرررول السرررابقة تطرقنرررا إلرررى إطررار 

نا إليره فري ال انرب لبينهما إذ تبين أن التدقيق الداخلي مساهمة فعالرة فري تحسرين األداء املرالي وفري إطرار تردعيم توصر

أرزيرررررو              سرررررونلغاز وحررررردة  ةملؤسسرررررقوم بإسرررررقاطه علرررررى ال انرررررب التطبيقررررري مرررررن خرررررالل دراسرررررة ميدانيرررررة نالنظرررررري سررررر

 : مباحث تتمثل في ثاللا وقد قسم هذا ال صل إلى -وهران –

 

  –وهران  –أرزيو تقديم مؤسسة سونلغاز وحدة  املبحث األول:

 اقياس وتحليل األداء املالي في مؤسسة سونلغاز املبحث الثاني:

 اواقع مساهمة عملية التدقيق الداخلي في تحسين األداء املالي ملؤسسة سونلغاز :ثالثاملبحث ال 
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 : -وهران  –وحدة أرزيو  تقديم مؤسسة سونلغاز  املبحث األول: 

مختلف التطورات االقتصرادية  مع باعتبار مؤسسة سونلغاز من املؤسسات االستراتيجية التي تسعي إلى التاييف 

 ترره مؤسسررة سررونلغاز  غرررض تحقيررق رقابررة فعالررة تبوبمررا أن موورروع الترردقيق رعتاررر مصررطلح حررديث فرري ال زائررر 

واملمتلكرات والتحقرق مرن سرالمة وصردق القروائم  حمايرة كرل مرن األصرول  إلرىهردف يرقا ي  إجراءوباعتبار هذا األخير 

 أي تحسين األداء املاليا املالية وبهذا يؤدي إلى تحسين الووعية املالية للمؤسسة

 : لغازنبذة تاريخية ملؤسسة سون املطلب األول:

 ابذة التطور التاريخي ملؤسسة سونلغاز وةذا هيكلة وفائف التوزيع فيها وفروعهانس تطرق في هذا املطلب إلى  

تررم إنكرراء املؤسسررة العموميررة ةهربرراء ومرراز ال زائررر املعروفررة  0242فرري سررنة التطــور التــاريخي ملؤسســة ســونلغاز:  -

املؤسسرررات  EGFونقلررره وتوزيعررره وةرررذل  توزيرررع الغرررازا وتضرررم الاهربررراء  احتكرررارإليهرررا  اسرررتندوالتررري  EGFاختصرررار , 

أصرررربح  باسررررم املؤسسررررة الوطنيررررة  0222/12/50فرررري  22/22السررررابقة للنترررراج والتوزيررررع وبمقتضرررر   املرسرررروم رقررررم 

إلرررى املؤسسرررة العموميرررة ذات طرررا ع صرررنامي تجررراري وأصررربح   0220للاهربررراء والغررراز ثرررم تحولررر  بمقتضررر   القرررانون 

 اذات أسهمسونلغاز شرةة  مجمع

 : ر ع شركات فرعيةأتم  هيكلة وفي ة التوزيع في 

 SDAال زائر العاصمة  -

 ماملديرية ال هوية ب م البواقي                   منطقة الكرق  -

 SDCمنطقة الوسط  -

 SDOمنطقة الغر,  -

-  

 فروع مؤسسة سونلغاز: -

 SPE  سونلغاز إنتاج الاهرباء 

GRTE اسونلغاز نقل الاهرباء 

 GRTG سونلغاز نقل الغازا 

OSE اسونلغاز عملية نظام الاهرباء 
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 : فيما يخص توزيع الاهرباء توزع  على أر ع مؤسسات هي

SDA اسونلغاز توزيع ال زائر 

SDC اسونلغاز توزيع الوسط 

SDE سونلغاز توزيع الكرقا 

SDO سونلغاز توزيع الغر,ا 

 : ال روع امللحقة ملؤسسة سونلغاز

 امؤسسة نقل والصيانة الخاصة باملعدات الصناعية والاهربائية -

-  MEI امؤسسة صناعة املعادن الصناعية 

- INFO – SAL  ااملؤسسة ال زائرية تقنيات املعلومات 

- SPAS مؤسسة الوقاية واألمن. 

- CAMEG املستودع ال زائري لعتاد الاهرباء والغاز. 

- DREDEG مرةز البحول وتطوير الاهرباء والغاز. 

- MPU سونلغاز صيانة الخدمات السياراتا 

- SKMK مؤسسة خدمات محوالت ةهربائية.  

- SMT اسونلغاز طب العمل 

- FOSC اوالثقافية سونلغاز صندوق الخدمات االجتماعية 

- IFEG  معهد تكوين الاهرباء والغاز. 

- CBA  ابن عانون  ممرةز تكوين 

- ETB  االبليدةماملدرسة التقنية 

- CAM امليلةرةز تكوين عين م 

- KAHRIF شرةة األشغال الاهرباءا 

- CANAGAZ  القنواتا إنجازشرةة 

- ENERGA اشرةة الهياكل القاعدية 

- ETTERKIB اشرةة الترةيب الصناعية 

-  KAHRAKIB  اشرةة األشغال والترةيب الاهربائي 
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 : املطلب الثاني: مدخل املؤسسة سونلغاز

هررم أنكررطتهاا أي أسرر تطرق فرري هررذا املطلررب إلررى التعريررف باملؤسسررة سررونلغاز وةررذا نتعرررف علررى هيكلهررا التنظيمرري و  

تحقيقهررراا إال أن هررردف هرررذه إلرررى تهرررا ةمرررا لهرررا أهرررداف تسرررع  يمؤسسرررة الوطنيرررة للاهربررراء والغررراز التزامرررات يجرررب تلب

 ازبائ نا إرواءوراء  تلبية املصلحة العامة والسعي إنمااألخيرة بطبيعتها لألس الربح  ككل أساس ي 

 : تعريف مؤسسة سونلغاز -

الطاقررة ب املؤسسررة الوطنيررة للاهربرراء والغرراز ذات الطررا ع الصررنامي التجرراري املتعامررل الترراريخي فرري ميرردان المرردادهرري 

وقانونهررا األساسرر ي  وةررذل  الغررازالاهربائيررة والغرراز فرري ال زائررر ومهامهررا الرئألسررية هرري إنترراج الاهربرراء ونقلرره وتوزيعرره 

مؤسسرة والسريما فرري للة بال ديرد رسرمح لهرا بإمكانيررة التردخل فري قطاعررات أخرر  وهرذه القطاعررات لهرا أهميرة بال سرر

 اميدان تسويق الاهرباء والغاز نحو الخارج

عامرل  4002مليرار دجا ومجمروع العراملين بقردر  54تعتار سونلغاز فرع من فرروع مجمرع سرونلغاز بررأس مرال قردره  

تتمثرررل مهنرررة سرررونلغاز ورررمن حررردود صرررالحيتها فررري اسرررتغالل وصررريانة وتطررروير شررربكات توزيرررع الاهربررراء والغررراز وتلررر  

حسرررب املقررررايألس املطلوبررررة فرررري مجررررال األمرررن والسررررالمة وربررررط الزبررررائن وتسرررريير شرررؤون التمرررروين  كرررركل متواصررررل مررررع 

 00211بطررة تجررد شررباة الاهربرراء الترري تعطرري وررمان جررودة الخدمررة وب قررل التكرراليف وفيمررا يتعلررق بالكرربكات املترا

 اةم من الغاز املنخ ض واملتوسط الضغط

 رع الذي يحمل احتماالت مستقبلية هامة في مجال الاهرباء والغازا تظل هذه املؤسسة في البالد في ال

 :  نشاطات املؤسسة -

الرئألسرية والثانويرة وتوزيعره علرى مسرتو  نقل وتصدير واستغالل الاهرباء نقل الغاز الطبيعري عرن طريرق القنروات  

املنرررازل واملؤسسرررات املوجرررودة عارررر التررررا, الررروطنيا تخضرررع سرررونلغاز لقواعرررد القرررانون العرررام فررري عالقتهرررا مرررع الدولرررة 

 اوتعرف ةتاجر في تعامالها مع الوطنا حاليا أصبح  سونلغاز عبارة عن مجمع يضم مديريات وفروع

  : ء والغازهداف املؤسسة الوطنية للكهرعاأ -

تتمثل أهداف املؤسسة الوطنية للاهرباء والغراز فري خلرق ال رروة املاديرة واملعنويرة مرن أجرل تلبيرة رمبرات األارخا  

بص ة خاصة عمال املؤسسة سواء في ال زائر أو فري الخرارج ونقلهرا وتوزيعهرا وتسرويقها ونقرل الغراز لتلبيرة حاجيرات 

ة نحرررررو تغذيرررررة السررررروق الداخليررررررة هررررررلناقلرررررة للاهربررررراء والغررررراز موجالسررررروق الوطنيرررررة مرررررع إنكررررراء وتسرررررريير الكررررريكات ا

والخارجيررة وةررذا تطرروير كررل نكرراط لرره عالقررة مباشرررة أو ميررر مباشرررة بالصررناعات الاهربائيررة والغازيررة لكررل نكرراطا 

   صرر ة عامررة عررن كررل عمليررة مهمررا كانرر  طبيعتهررا ترررتبط بصرر ة مباشرررة بيماررن أن يترتررب للمؤسسررة فوائررد مباشرررة و 

 وتوزيعهاا وإنتاجها مباشرة بالهدف السيما الحق في املحروقات من خالل اةتكافها أو مير
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الرررتحام والتوزيرررع فررري ال كررراط مرررع االسرررتعمال األمثرررل للوسرررائل والتقنيرررات بهررردف الترقيرررة والتحسرررين الررردائم لكرررهرة 

ن وةررررذا الررردخول إلررررى والوصرررول إلرررى تحقيررررق التنميرررة االجتماعيررررة واالقتصرررادية وتلبيررررة الحاجرررات ورمبررررات املسرررتهلاي

علرررى مسرررتو   حرررد مجرررال املنافسرررة الوطنيرررة والدوليرررة والحصرررول علرررى حصرررة فررري السررروق العرررالمي لكرررل منرررتج علرررى 

 امختلف البلدان املستهلاة

 :ال زامات املؤسسة الوطنية للكهرعاء والغاز -

الكرروط املطلوبرة لضرمان ال رودة بالنظر الحتكار املؤسسة لهذا ال كاط وجب عليها االلتزام باالستجابة فري حردود 

ومواصلة العمل واألمان لكل متطلبات التغذية بالاهرباء والغاز وذل  بتوفير الكيكات وومان الرتحام ال عرال فري 

 للغازا الاهرباء والتوزيع العمومي دبرامج التنمية للمؤسسات الاهربائية والغازية خصوصا برنامج م

 : الهيكل التنعيمي ملؤسسة سونلغاز -

د نكررررطة املؤسسررررة وتنظيمهررررا وتقسرررريمه وهررررو الررررذي يحرررردأرعنرررري الهيكررررل التنظيمرررري الطريقررررة الترررري يررررتم بهررررا تقسرررريم  

علرررى  ون يكرررد قرررالعالقرررات تحرررو االتجاهرررات: األعلرررى األسررر لا ال انعيرررة وقرررد يظهرررر علرررى أسررراس التسلسرررل القيرررادي و 

 اوفي ي يحدد مجال مختلف املناصب أساس

 

 : م 5كل رقم   كللمديرية ةما يمثله الويمان تمثيل الهيكل التنظيمي 
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 (: الهيكل التنعيمي للمؤسسة سونلغاز  9شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D.R.Hقسم املوارد الاشرية  أرزيو املصدر: وثيقة مقدمة من طرف املؤسسة سونلغاز 

 

 

مكلف بالقضايا 

 القانونية

 
 مكلف باالتصال

 

 مكلف باألمن

 

قسم استغالل 

 الكهرعاء

 

قسم استغالل 

 الغاز

 

قسم دراسة أشغال 

 الكهرعاء والغاز

 

العالقات قسم 

 التجارية

 

قسم تسيير أنعمة 

 املعلوماتية

 

قسم املالية 

 واملحاسبة

 

قسم املوارد 

 الاشرية

 

شعبة الوسائل 

 العامة

 

 مدير مديرية التوزيع

 

 األمانة العامة

 

 مكلف باألمن الداخلي
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 : عرض الهيكل التنعيمي للمديرية-

 ر ةما يقوم باملصداقية على املل اتامتتمثل مهامه في إدارة املؤسسة وإصدار األوا  املدير العام: 

تلتررزم بح رر  األمانررة والسرررية فرري العمررل ولهررا عالقررة مباشرررة مررع املرردير حيررث تقرروم بتيرر يل الاريررد  األمانــة العامــة: 

الروارد والصرادرا تنظريم االجتماعراتا تنظريم مقرابالت الزيررائن مرع املرديرا اسرتقبال املكاملرات الخارجيرةا فهري تعتاررر 

 املؤسسة سيرا منظما وفعاالا ييرالسلطة العليا للمؤسسة ولها كل الصالحيات في إصدار األوامر قصد تس

 اركرف على جميع املنازعات الخاصة بمل ات املؤسسة املكلف بالشؤون القانونية:

 يقوم بمتا عة االحتياطات األمنية أثناء العمليات الصناعيةااملكلف باألمن الصناعي: 

 رار الناجمة عن حوادل العملاالعمال واألو نمأيهتم باألمن الداخلي للمؤسسةا مثل  املكلف باألمن الداخلي:

 ااملنطقة يقوم بالشراف على جميع العمليات الخاصة بالاهرباء في  :DTGقسم استغالل الكهرعاء -

يقرررروم  عمليررررة املراقبررررة والتسررررديدات الخاصررررة بررررال واتير ومكرررراريع املؤسسررررة وهرررري  :DFCقســــم املاليــــة واملحاســــبة 

 امصلحة املحاسبة على مستو  املديرية ال هوية

وحردة أرزيرو رعرف الهيكرل املرالي واملحاسربي الخرا  باملؤسسرة سرونلغاز  : عرض الهيكل لقسم املالية واملحاسبة -

 اD.F.Cقسم املحاسبة و املالية  بين هيكليم الذي  5    بالككل  -وهران  –

 D.F.C(: الهيكل املالي واملحاسبي 111شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .D .F.C -ة و املالية بسونلغاز قسم املحاساملصدر: وثيقة مقدمة من طرف مؤسسة 

 

 قسم املحاسبة واملالية

 

مكلف بدراسات 

الغسيير و  امليزانية  

 

 

اقبة  مصلحة مر

 الغسيير وامليزانية

مكلف بدراسة املالية 

 واملحاساية

 

مصلحة املحاسبة 

 واالستغالل

             مصلحة الخزينة

 و املالية

مكلف بدراسات 

 االستغالل

 واملحاسبة
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 : و ائف القسم -

اقبـــة الغســـيير وامليزانيـــة:  يحتررروي هرررذا القسرررم علرررى الررررئألس فقرررط ويقررروم هرررذا القسرررم بإنجررراز امليزانيرررة مصـــلحة مر

أو          لمؤسسررررة اليوميررررة واملوافقررررةلنة ومراقبررررة ومتا عررررة مصرررراريف االسررررتثمارات سررررأشررررهر أو كررررل  2الحاليررررة كررررل 

الرررفض حسررب األهميررة ومراقبررة تسرريير كررل العمليررات الترري يررتم اللتررزام بهررا بررين املؤسسررة واملتعرراملين األخرررين سررواء 

 امةداملقاولين أو املمولين وإنجاز امليزانية التقديرية لسنوات القا

 

 : مصلحة املالية والخزينة

ن وبرررراقي املصرررراريف مررررن أجررررور العمررررال الضرررررائب مروررررها تسررررديد كررررل مررررن ال ررررواتير املقرررراولين واملرررروردين واملسررررتثمري 

 املالية للمؤسسةا وإنجاز امليزانية B.N.A - CCPومصاريف الضمان االجتمامي وةذا عقارية الحسابات البناية 

 

العديررد مررن بمحاسرربين حيررث يقرروم هررذا القسررم  وثررالليحترروي علررى رئررألس قسررم   مصــلحة املحاســبة والســتغالل:

كررررل العمليررررات املحاسررررعية الترررري تخررررص ال ررررواتير الخاصررررة باملقرررراولين والزبررررائن  واسررررتقبالالعمليررررات وتمثررررل فرررري تلقرررري 

ة بالعرررراديين واألجررررور والضرررررائب والضررررمان االجتمررررامي واملبيعرررراتا مراقبررررة هررررذه ال ررررواتير بدقررررة يوميررررا وهررررذا بال سرررر

 ذه ال رواتير فري سرونلغاز هر   كركل شرهري و تسرم برائنلل واتير املتعلقة باملقاولين وتقوم بمراقبرة وفحرص فرواتير الز 

  x18 ام 

طررررق الررردفع لحالرررة املررروردين و عرررث  وإعررردادالحسرررابات وةرررذا إجرررراء املراقبرررة وال حرررص وعمليرررات املحاسررربة  مقاربرررة

لجراء عملية األمر بالصرفا إتمام أعمال نهايرة الردورة املحاسرعية  ممصلحة املحاسبة ال واتير إلى الهيحات األخر  

 ارةز املاليوالعالن عن صافي امل
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 :املبحث الثاني: قياس وتحليل األداء املالي في مؤسسة سونلغاز

 عرررد القيرررام  عمليرررة جمرررع املعلومرررات التررري تتمثرررل فررري الحصرررول علرررى القررروائم املاليرررة الخاصرررة باملؤسسرررة املتمثلرررة فررري 

 5102حترررري  5102للسررررنوات امليزانيررررة وجرررردول حسررررابات النتررررائج تسررررتطيع قيرررراس األداء املررررالي للمؤسسررررة سررررونلغاز 

باسررتخدام ال سررب واملؤشرررات املاليررةا وعلررى هررذا األسرراس سررنقوم  عرررض األصررول والخصرروم للمؤسسررة سررونلغاز 

 اوةذل  جدول حسابات النتائج مع تحديد الووعية الحالية للمؤسسة في السنوات األخيرة

 

 :املطلب األول: عرض القوائم املالية ملؤسسة سونلغاز 

 : كل من أصول وخصوم وجدول حسابات النتائج الخاصة بمؤسسة سونلغازعرض  قوم نس

وسرررررررررتعرض مرررررررررن خرررررررررالل امليزانيرررررررررة التغيررررررررررات املاليرررررررررة لل تررررررررررات  :امليزانيـــــــــة املاليـــــــــة ألصـــــــــول املؤسســـــــــة ســـــــــونلغاز 

 ا5102/5102/5102
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الوحــدة :  2115/2111األصــول جانــب  -وهــران  –وحــدة أرزيــو (: امليزانيــة املاليــة ملؤسســة ســونلغاز  1جــدول ) 

 دج

 2111 2112 2115 األصول 

  أصول غير جارية

 األراض ي

 ةحعمليات الترتألب و هي

 املباني

 امل ك ت التقنية املعدات

 واألدوات

 التثعيتات العي ية األخر  

 إنجازهاالتثعيتات ال اري 

 11ا02322

 00ا232412

 20ا02022402

 12ا2522423022

 

 15ا205221124

 24ا520444002

 11ا01222322

 00ا202422

 05ا52134142

 22ا01103032342

 

 20ا0333252210

 23ا410240240

 11ا01222322

 00ا5222224

 22ا50211220

 22ا01320242032

 

 22ا244222345

 12ا422342025

 11822151119.11 11181255588.11 11515112221.21 مجموع أصول غ الجارية

  األصول الجارية

 مخزونات

 الزبائن

 األخروناملدينون 

 الضرائب وما شابهها

 الخزينة

 23ا2220510

 52ا0322100500

 54ا51223202

 20ا22402

 20ا25445200

 20ا2552524

 33ا0240220220

 12ا00203001

 12ا0221202

 12ا524145202

 35ا51525002212

 30ا05205510

 50ا01204250

 02ا5000050

 22ا002252305

 2121111221.15 2119112125.28 1251928181.15 األصول الجارية مجموع

 11989522981.22 11192129911.28 11911285128.12 مجموع األصول 

 

 D-F.Cعداد الطالب باالعتماد على الوثائق املقدمة من قسم املحاسبة واملالية إاملصدر: من 
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املاليرة  وسرنعرض مرن خرالل امليزانيرة التغيررات  -وهرران  –أرزيرو امليزانية املالية للخصوم ملؤسسة سرونلغاز وحردة   -

 : 5102/5102لل ترات 

 : 2115/2111 جانب الخصوم  -وهران  –رزيو (: امليزانية املالية ملؤسسة سونلغاز وحدة أ 2جدول ) 

 2111 2112 2115 الخصوم

  الخاصةرؤوس األموال 

 س املالأر 

 االحتياطات

 التقييم إعادةفارق 

 النتيجة الصافية

 الترحيل من جديد

 حسابات االرتباطات

11 

11 

 22ا542421251

11 

 20ا25212422

 45ا2103345542

11 

11 

 22ا542421251

11 

  -02ا42032232

 32ا2052252322

11 

11 

 22ا542421251

 -32ا320552020 

11 

 40ا2002042012

 1111118951.11 8111851121.11 2185511211.12 1مجموع 

  خصوم غ جارية

 املالية والديون  القروض

 املؤونات واملنتجات

 12ا45312322

 24ا4200221524

 20ا0150224030

 12ا4224210254

 23ا005222323

 35ا2100220305

 5111152115.85 2192192155.98 2221292221.11 جارية الغير مجموع الخصوم

 املوردون 

 الضرائب

 الديون األخر  ال ارية

 45ا224232232

 22ا20421212

 54ا021542050

 40ا225102205

 00ا22032012

 20ا502520324

 24ا002111134

 23ا22025132

 33ا512032001

 1121289252.21 929122192.11 922211915.21 الجارية الخصوم مجموع

 11989522981.22 11192129911.28 11911285128.12 مجموع الخصوم

 

  D.F.Cالطالب باالعتماد على الوثائق املقدمة من قسم املحاسبة واملالية  إعداداملصدر: من 
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                              للف ـــــــــــرات   -وهـــــــــــران  –أرزيـــــــــــو (: يبـــــــــــين تغيـــــــــــرات حســـــــــــابات النتـــــــــــائ  ملؤسســـــــــــة ســـــــــــونلغاز وحـــــــــــدة  1الجـــــــــــدول ) 

 (2115/2111:  ) 

 2111 2112 2015 البيان

 بيعات امل

 املنتجات  ات و تغير مخزون

 10ا3242220333

11 

 00ا4142142013

11 

 54ا4241325322

11 

 2121122155.22 2121129111.11 1529128111.18 إنتاج السنة املالية -1

 مكتريات مستهلاة

 خدمات خارجية واستهالكات أخر  

 -14ا3332220033

 -20ا502242040

 -55ا31220220

 -25ا552022220

3210522512- 

 -22ا511201222

 -1118912182.12 -1529819121.12 -1552121912.22 استهالك السنة املالية -2

 1111182128.28 291229122.91 -2519221.52 (2-1)القيمة املضافة  -1

 أعباء املستخدمين 

 ورائب ورسوما واملدفوعات 

 -22ا231224100

 -0ا22422221

 -02ا223224221

 -01ا22220405

 -12ا242225212

 -14ا02102034

 111521128.18 -122112229.28 -212299191.51 الفائض الجمالي للستغالل  -2

 املنتجات العملياتية األخر  

 األخر   األعباء العملياتية

خسائر و  مخصصات الهتالكات واملؤونات

 القيمة

 املؤونات

 02ا020440400

 -22ا503122

 -20ا204222242

 

 04ا2445221

 31ا500502021

 -14ا5012043

 -00ا205251212

 

 20ا022345225

 53ا542521302

 -22ا022022

 -53ا250002302

 

 33ا5232213

 -118212222.22 122251281.92 -921198185.28 ةعملياتيالنغيجة ال -5

 -118212222.22 122251281.92 -921198185.28 (2+5النغيجة العادية قبل الضريبة ) -1

 العادية لتنكطة املنتجاتمجموع 

 العادية األنكطةمجموع أعباء 

 12ا3242222302

 -42ا4224215223

 15ا4452212032

 -42ا4000102320

 01ا4221200522

 -40ا2302122424

 -198229112.21 -2218252528.25 -928551118.22 العادية لألنشطةالنغيجة الصافية  -8

 222298.22 11 -511811.11 النغيجة غير العادية -9

 -198222818.11 -2218252528.25 -928551118.22 صافي نغيجة السنة املالية -11

 

 D-F-Cالطالب باالعتماد على الوثائق املقدمة من قسم املحاسبة واملالية إعدادمن :  املصدر 
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وسررررنعرض مررررن خررررالل امليزانيررررة  :  -وهــــران  - أرزيــــو امليزانيــــة املاليــــة املختصــــرة ألصــــول مؤسســــة ســــونلغاز وحــــدة 

 : م يوضح ذل  4وال دول رقم    5102/5102/5102التغيرات املالية ال ترات 

 2111 2112 2115 البيان

 02ا00055023232 11ا00202422200 52ا01202302242 ثابتة أصول 

 %2ا04 %43ا02 %05ا02 النسبة%

    املتداولة األصول 

 30ا05205510 20ا2552524 23ا2220510 قيم االستغالل

 %12ا1 %142ا1 %140ا1 النسبة %

 22ا5130222222 44ا0232142124 14ا0322224221 قيم غير جاهزة

 %2ا04 %2ا05 %25ا00 النسبة %

 22ا002252305 12ا524145202 20ا25445200 قيم الجاهزة

 %50ا0 %20ا0 %21ا1 ة%بالنس

مجموع األصول 

 املتداولة

 12ا5022320540 50ا5112304352 22ا0422220301

 %42ا02 %22ا04 %02ا05 ة%بالنس

 55ا03202254201 50ا03222222203 15ا00223502150 مجموع األصول 

 %011 %011 %011 ة %بالنس

 

 . D-F-Cة واملالية بالطالب باالعتماد على الوثائق املقدمة من قسم املحاس إعداداملصدر: من 

 5102/5102/5102خررالل ال ترررات مررن   -وهررران  –أرزيررو  مؤسسررة سررونلغاز وحرردة  أصررول مررن خررالل االطررالع علررى 

 ي : لي نالح  ما

 43ا02% لترنخ ض إلرى  05ا02ب سربة  5102ة نس ل انخ اض فري قريم األصرول الثابترة ملؤسسرة سرونلغاز فري سر -0

 ااألصول  ويعود سعب ذل  إلى تنازل املؤسسة عن  عض 5102% في  2ا04ويليها  5102% في 

 5102% فرررري ا12ا1 إلرررى% لترت رررع 140ا1ب سررربة  5102معتارررر مرررن سررررنة  ارت اعررراسررر ل  نسررربة األصرررول املتداولررررة  -5

اع القررريم الغيرررر جررراهزة  سرررعب زيرررادة عررردد الزبرررائن فررري املؤسسرررة تزايرررد فررري قررريم املخرررزون وارت ررر إلرررىويعرررود سرررعب تلررر  

 اارت اع نسبة الخزينة ما يدل على انتعاشها إلىوةذل  نسبة القيم ال اهزة ترجع 

 : خالل السنوات األخيرة ملحوفاس ل مجموع األصول ارت اعا  -3

 مليار دينارا 22ا00قيمة  5102حيث بل  في 
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 راينار دمليا 22ا03بل  قيمة  5102وفي 

 دينارا مليار 20ا03بل  قمة  5102وفي 

 : ارت اع قيم األصول املتداولة إلىويعود سعب ذل  

 ا5102% في  02ا05ب سبة  - 

 5102ا% في  22ا04ة بسن -

  ا5102% في  42ا02نسبة  - 

 امليزانيررررةعرض مرررن خرررالل نوسررر : -وهـــران  –أرزيـــو امليزانيـــة املاليـــة املختصـــرة لخصـــوم مؤسســـة ســـونلغاز وحـــدة 

 : يوضح ذل  م2  وال دول رقم  5102/5102/5102 ترات لالتغيرات املالية  ل

 2111 2112 2115 البيان

  األموال الدائمة

 22ا2232120220 02ا0131021323 22ا2302201430 األموال الخاصة

 %3ا22 %5ا20 %3ا23 ة%بالنس

 5111152115.85 2192192155.98 2221292221.11 ديون طويلة األجل

 %20ا32 %22ا34 %23ا30 النسبة %

 12828815121.2 12821221119.15 11122811152.19 مجموع األموال الدائمة

 %20ا20 %22ا25 %52ا25 النسبة %

 1121289252.21 929122192.11 922211915.21 ديون قصيرة األجل

 %10ا0 %15ا2 %23ا2 ة%بالنس

 11989522981.22 11192129911.28 11911285128.12 مجموع الخصوم

 %011 %011 %011 ة%بالنس

 D-F-Cالطالب باالعتماد على الوثائق املقدمة من قسم املحاسبة واملالية  إعداداملصدر: من 

 : 5102/5102خالل ال ترات من   -وهران  – أرزيومن خالل االطالع على خصوم مؤسسة سونلغاز وحدة 

 5102% فرري 5ا20% لترت ررع إلررى  3ا23ة ب سررب 5102 ل ارت رراع فرري األمرروال الخاصررة ملؤسسررة سررونلغاز فرري سررنة سرر -0

 اويعود سعب ذل  إلى انخ اض في النتيجة الصرافية التري حققتهرا املؤسسرة 5102% في 3ا22ليها انخ اض ب سبة يو 

 % فرررري22ا25إلررررىا % لترت ررررع  52ا25بة ب سرررر 5102سررر ل ارت رررراع فرررري األمرررروال الدائمررررة ملؤسسررررة سررررونلغاز فرررري سررررنة  - 5

املؤسسرررة فررري تمويلهرررا علرررى الرررديون  ب ذلررر  إلرررى اعتمرررادسرررعويعرررود  5102% فررري 20ا20ويليهرررا انخ ررراض ب سررربة  5102
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عررردم اعتمررراد املؤسسرررة فررري تمويرررل  إلرررىطويلرررة األجرررلا ونالحررر   ن الرررديون قصررريرة األجرررل ارت عررر  ويعرررود سرررعب ذلررر  

 على الديون قصيرة األجلاأنكطتها 

 

  :  -وهران  –أرزيو املطلب الثاني: قياس األداء املالي ملؤسسة سونلغاز وحدة 

لقررروائم املاليرررة لسرررنوات األخيررررةا لسرررونلغاز م وتقرررديمنا     عرررد قيامنرررا بإعطررراء تقرررديم عرررام املؤسسرررة محرررل الدراسرررة 

أدالهرررا املرررالي خررررالل سررر تعرف فررري هرررذا املطلرررب علرررى ةي يرررة قيررراس وتقيررريم األداء املرررالي للمؤسسرررة مرررن خرررالل مقارنرررة 

 باستخدام أدوات ال سب املالية واملردودية ومؤشرات التوازن املاليا 5102/5102/5102السنوات التالية: 

 : يفيما يل متمثلةيتم تحليل الووعية املؤسسة محل الدراسة وفق ثالل مجموعات 

 إلى :النسب املالية وتنقسم   -

 : نسب الهيكلة

 م5102/5102 خالل ال ترات   -وهران  - أرزيو م: يوضح نسب الهيكلة ملؤسسة سونلغاز وحدة  2جدول   

 (  2115/2111 )املصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على امليزانية املالية املختصرة للسنوات 

 : يما يل إلىمن خالل ال دول توصلنا 

في كل سنوات الدراسة تبين لنا أن نسبة التمويل الدائم اةار مرن الواحرد وهرذا يردل علرى  : نسبة التمويل الدائم  -

 اأن املؤسسة تمول أصولها الثابتة وهي في ووع مريح

في كل سنوات الدراسرة تبرين لنرا أن نسربة التمويرل الرذاتي اقرل مرن الواحرد وهرذا يردل علرى  نسبة التمويل الذاتي:  -

تمويررل األصررول الثابتررة ب موالهررا الخاصررة مررا سررعب االسررتعانة بالررديون طويلررة األجررل املؤسسررة علررى  اسررتطاعةعلررم 

 اوهي ووعية مير مريحة للمؤسسة

 

 

 

 

 2111 2112 2115 العالقة النسب

 %02ا010 %05ا010 %012 األصول الثابتةم /األموال الدائمة  التمويل الدائم

 %44ا22 %03ا20 %25ا21 ثابتةم أصول  /الخاصة أموال   التمويل الذاتي
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 : نسب املديونية

 م 5102/5102  خالل ال ترات   -وهران  –أرزيو يوضح نسب املديونية ملؤسسة سونلغاز وحدة : (1)جدول 

 2111 2112 2115 العالقة سبنال

 %3ا22 %5ا20 %3ا23 ممجموع الخصوم / األموال الخاصة  املالية االستقاللية

 %22ا44 %20ا40 %22ا42 ممجموع الخصوم / مجموع الديون   ديدسقابلية الغ

 ( 2115/2111 )للسنوات  املالية املختصرة ب باالعتماد على امليزانيةلاملصدر: من إعداد الطا

 : يما يل إلىول توصلنا دمن خالل ال 

 باسرررتقالليتها علرررى تمترررع لمرررا يرررد% فررري كرررل السرررنوات  21نالحررر  أن ال سررربة اةارررر مرررن  نســـبة االســـتقاللية املاليـــة: -

 ااملالية

 يرررردل علرررى أن املؤسسررررة % خررررالل سرررنوات الدراسررررة مرررا 21نالحرررر  أن نسررربة اقررررل مرررن   نســـبة القابليــــة للغســـديد : -

 الوفاء بديونهاو ومانات لديون الغير 

 : نسب السيولة  

 م 5102/5102  خالل ال ترات   -وهران  –أرزيو وضح نسب السيولة ملؤسسة سونلغاز وحدة ي: (8)جدول 

 2111 2112 2115 العالقة النسب

 %22ا023 %33ا512 %3ا022 مالديون قصيرة األجل /األصول املتداولة  السيولة العامة

 السيولة

 املنخفضة

 / السلعي املخزون –املتداولة  األصول    

 الديون قصيرة األجلم

 %52ا025 %23ا512 %24ا022

 %34ا01 %54ا52 %00ا2 مديون قصيرة األجل /القيم ال اهزة   السيولة اآلنية

 ( 2115/2111 )الطالب باالعتماد على امليزانية املالية املختصرة ل لسنوات  إعداداملصدر: من 

 : يلي من خالل ال دول توصلنا إلى ما

يررردل علرررى قررردرة املؤسسرررة علرررى  % خرررالل سرررنوات الدراسرررة مرررا 0تبرررين أن النيرررة اةارررر مرررن  الســـيولة العامـــة: نســـبة -

 اتسديد ديونها في مواعيد استحقاقها

تبرررين أن ال سررربة مرت عرررة خرررالل سرررنوات الدراسرررة مقارنرررة مرررع ال سرررب املعياريرررة التررري  ولة املختصـــرة:ينســـبة الســـ - 

 ريحة املؤسسةام حالة مير% وهي 21% و31تتراوح بين 

 يدل على تغطية % ك قص   حد ما 31% و  51تبين أن ال سعية محصورة بين  : نسبة السيولة اآلنية -

 االخاصة أموالهااملؤسسة أصولها الثابتة بواسطة 
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 –أرزيررو       وحرردة  سررونلغازملؤسسرة  املردوديررةيوضررح نسررب :   ( 9املــالي بواســطة املردوديــة: الجـدول )  أداءقيـاس 

 م 5102/5102  خالل ال ترات   -وهران 

 2111 2112 2115 العالقة املردودية

 % -04  - - م HT النتيجة الصافية/ رقم األعمال  م التجارية

 % - 42ا50 - -  النتيجة الصافية / مجموع األصولم م االقتصادية

 % -04ا2 - -  النتيجة الصافية /األموال الخاصةم م املالية

  ( 2115/2111 )الطالب باالعتماد على امليزانية املالية املختصرة للسنوات   إعداداملصدر: من 

 :من خالل ال دول تبين ما يلي 

وهرذا راجرع إلرى عردم تحقيرق نتيجرة صرافية  5102و  5102املردوديرة التجاريرة فري  انعردامتبين  املردودية التجارية: -

 اةبأصبح  املردودية سال 5102وفي 

م تحقيررق نتيجررة دعرر إلررىوهررذا راجررع  5102و  5102املردوديررة االقتصررادية فرري  انعرردامتبررين  املردوديــة االقتصــادية: -

فائض الجمالي لالستغالل الرذي  انخ اضة وهذا يدل على باالقتصادية سال املردوديةأصبح   5102صافية وفي 

 ا5102حققته املؤسسة في 

عررردم  إلرررىة وهرررذا راجرررع بكانررر  سرررال 5102وفررري  5102و  5102ردوديرررة املاليرررة فررري امل انعررردامتبرررين  املردوديـــة املاليـــة: -

 ااستخدام األمثل للموارد من قبل مسيري املؤسسة

 : قياس األداء املالي بواسطة التوازنات املالية

 : رأس مال العامل

 م5102/5102خالل ال ترات     -وهران  – أرزيو: يوضح رأس مال العامل املؤسسة سونلغاز وحدة م01)جدول 

 2111 2112 2115 العالقة البيان

 العامل رأس مال

 

  - األموال الدائمة  

 م ألصول الثابتةا

 -05ا2224205420  -25ا2220040525 25ا230421412

 مجموع األصول  الجمالي  رأس مال

 املتداولة

 12ا5022320540 50ا5112304352 22ا0422220301

 الخالس مال أر 

 

 –الخاصة  األموال  

 مةبتالثا  األصول 

 -4ا4102124202  -3220313322  -20ا4052012502

األجل  م الديون ق   األجنبيرأس مال 

 األجلم ط الديون  –

 42ا2525442150 00ا2222202221 52ا220222422

 ( 2115/2111 )الطالب باالعتماد على امليزانية املالية املختصرة ل لسنوات  إعداداملصدر: من 
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 لي:ي ول تبين ما دمن خالل ال

يردل  سر يءوهرذا مؤشرر  بااصربح سرال 5102و  5102وفي سر تين  5102نه موجب في سنة أتبين  رأس مال العامل:  -

 اعلى أن األموال الدائمة مير كافية لتمويل وبالتالي تعاني من مواجهة صعوبات توازنها املالي

الزيررادة فرري القرريم  إلررىنرره موجررب فرري كررل سررنوات الدراسررة و فرري تزايررد مسررتمر وهررذا راجررع أتبررين   الجمــالي :رأس مـال   -

 المؤسسةلال اهزة وقيم االستقالل القيم الغير جاهزة وهذا مؤشر جيد على تطور   م نكاط االستغاللي 

 مويررررلم قررردرة املؤسسرررة علرررى تدتبرررين أنررره سرررالب فررري كرررل سرررنوات الدراسررررة وهرررذا يررردل علرررى عررر :رأس مـــال الخـــال  -

 اأصولها الثابتة عن طريق األموال الخاصة

 انه موجب وفي تزايد مستمرأنالح   : رأس مال األجنبي -

 –أرزيــو س مــال العامــل املؤسســة ســونلغاز وحــدة أ: يوضــا االحتيــاج ر ( 11)جــدول  : س مــال العامــلأاحتيــاج ر 

 (2115/2111) الف رات خالل  -وهران 

 2111 2112 2115 العالقة البيان

احتياج را  ي مال 

 العامل

قيم  -األصول املتداولة  

الديون قصيرة    – مجاهزة

 السل ات –األجل 

 مالبناية

 

 24ا422142202

 

 

 12ا222040242

 

 40ا231225212

 (2115/2111)الطالب باالعتماد على امليزانية املالية املختصرة للسنوات  إعداداملصدر: من 

 : يلي من خالل ال دول تبين ما

 نررررره موجرررررب فررررري كرررررل سرررررنوات الدراسرررررة وهرررررذا مؤشرررررر جيرررررد لتررررروازن املررررراليأتبرررررين  االحتيـــــاج مـــــن رأس مـــــال العامـــــل: - 

 المؤسسةل

 : الخزينة

 (2115/2111)خالل الف رات    -وهران  –أرزيو : يوضا خزينة مؤسسة سونلغاز وحدة (12)جدول 

 2111 2112 2115 العالقة البيان

  - رأس مال العامل  الخزينة

االحتياج من رأس مال 

 العاملم

 

 20ا25445200

 

 

  -00ا01224502012

 

  -2ا01202232013

  (2115/2111 )عداد الطالب باالعتماد على امليزانية املالية املختصرة للسنوات إاملصدر: من 
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 : يلي ول تبين مادمن خالل ال 

 5102و  5102كررران رصررريد الخزينرررة موجرررب داللرررة علرررى الألسرررر املرررالي وفررري سررر تين  5102تبرررين أن فررري سرررنة  الخزينـــة: -

 اح  سالبة وهذا مؤشر مير جيد يدل على الع ز املاليبصأ

 

اقـع مســاهمة عمليـة التـدقيق الــداخلي فـي تحسـين األداء املـالي ملؤسســة سـونلغاز وحـدة ثالـثاملبحـث ال أرزيــو : و

   -وهران  –

ق فررري هرررذا البحرررث إلرررى تحديرررد الررردور الرررذي يلعبررره التررردقيق الرررداخلي فررري تحسرررين األداء فررري مؤسسرررة سرررونلغاز سررر تطر 

 ارأينا حول املؤسسة إبداءمن خالل تقديم تقرير عن مد    -وهران  –أرزيو وحدة 

 :  -وهران  –أرزيو املطلب األول: التقييم النهائي للهيكل التنعيمي ملؤسسة سونلغاز وحدة  

 إلررىوخصرروم إلررى ترردقيق جرردول حسررابات النتررائج ي تقررل مسررار الترردقيق  أصررول ترردقيقنا لكررل مررن امليزانيررة مررن  رعررد 

 االهيكل التنظيمي للمؤسسة

 عررد الترردقيق تبررين أن الهيكررل الحررالي ال يتماشرر   مررع طبيعررة عمررل املؤسسررة وشرركلها القررانونيا  الهيكــل التنعيمــي:- 

 0ويجب تعديله على أن يصبح في شكل مديريات والتي تتمثل في: 

وجب ال صل بين الوفي تين املالية واملحاسعية في فل الهيكل الحالي ليكون هنراك  : DFCمديرية املالية واملحاسبة 

 ام واملسؤوليات بدقة اة رتحديد املها

تسريير  كوفي رةيجرب أن تتضرمن املديريرة علرى دوائرر مصرالح تمارن مرن فصرل الوفرائف املختل رة  مديرية التمروين:

 ااا اترا وفي ة الكراء البيعدفاملخزونا وفي ة مس  ال

على مستو  الهيكل والتي بردورها تعمرل مرن  قوالتدقينالح  افتقاد مصلحة املراجعة  تحليل الهيكل التنعيمي:  -

و ة ررراءة وخاررررة ذأجرررل تحقيرررق األهرررداف السرررليمة فررري الوقررر  املناسررربا وبال سررربة للمديريرررة تتمترررع بطررراقم مررروف ين 

علمية جيدة وقدرة على اتخاذ القرارات السليمة في الوق  املناسب وهذا ب ضل الكرروط واختيرار انتقراء موف يهرا 

 االعملم بلتزامهمما رسمح با

أمين الصندوق وبين القرائمين بتسريير وسرط حسرابات البنر ا ا وررورة املراقبرة الدوريرة  واجباتال صل بين  عدم 

الصندوقا ال رد ال علي ال جائي للصندوق من قبل اخص مخرول لره  إق المحاور  إعدادللصندوق من خالل 

 جداول العقارية البناية كل شهر من طرف اخص يكون مستقل عن املصلحة املالية للمؤسسةا وإعداد
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 : تحديد نقاا الضعف والقوة في النعام -

ول الحسرابات دجر إلرىقيق كل من املسرتندات والوثرائق املاليرة واملحاسرعية مرن امليزانيرة   األصرول والخصرومم د عد ت

عررض كرل مرن نقراط  وتنظيم وتقسريم املهرام تتطررق إلرى تحديرد املخراطر مرن خراللالنتائج وتقييم الهيكل التنظيمي 

 القوة والضعف في النظاما

 

 نقاا القوة فعنقاا الض

برمم من  قوالتدقيخلو املديرية من مصلحة املراجعة 

 أنها مؤسسة صناعية

قة  سعب وجود قسم داتضاح املسؤوليات واملهام ب

 التحليلية في املؤسسةااملراقبة والتسيير واملحاسبة 

ما يؤدي  طريقة انتقال املعلومات من أعلى إلى األس ل

 وجود نوع من التعسف إلى

 هناك ت سيق بين املهام والوفائف الخاصة باملصالح

 فيما بينها

مصلحة  عدم االلتزام بتقديم التقارير اليومية إلى

 املحاسبة واملالية   التقرير الوص يم

 وفق املوازنات التقديرية املوووعة متتلية الكراء مع  

 من قبل املؤسسة بطريقة عقالنية ورشيدة

املنتجات  عدم وجود مصلحة لتسيير مخزون من

 التامة واملواد األولية

استخدام مصلحة خاصة بتسيير واستغالل الاهرباء 

 والغاز ألنها مير قابلة لتخزين

الاهرباء  عدم وجود األمن فيما يخص نهب أسالك

  أاخا    يقة مير شرعية من طرفبطر 

 وجود دراسات وشروط مسبقة مع الزبائن ت روها 

 رسمح بت ادي املكاكل املتعلقة بمساس املؤسسة ما

 ايان املؤسسةاب

 ول الحساباتدسالمة القوائم املالية من امليزانية وج 

 النتائج ب ضل ة اءة وخارة املوف ين

 سلسلةمم استخدام املؤسسة تقارير وفواتير عد

 سبقم ككل 

 محضة لحماية النقدية من خالل إجراءاتوجود 

 التقرير اليومي من مدخالت ومصروفاتا
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  : -وهران  –أرزيو املطلب الثاني: تقرير املدقق الداخلي عن مؤسسة سونلغاز وحدة 

ومراجعررررة وفحررررص القرررروائم املاليررررة   -وهررررران  –أرزيررررو مررررن خررررالل مررررا سرررربق دراسررررته حررررول وحرررردة مؤسسررررة سررررونلغاز 

 : رأي إبداءواملستندات والوثائق املتوفرة لدينا نقوم بإعداد تقرير 
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 السيد: بالي عزوز

  -وهران  –أرزيو خبير ومحافظ حسابات وحدة 

 

 

 إلى السادة، أعضاء الجمعية العامة

 

 السرررنويةلارررم بتقريرررري حرررول الحسرررابات  أتقررردمن  بررر ياملنعقررردة ركررررفنلمهمرررة التررري كل ررر  بهرررا مرررن طررررف جمعيرررتام ل تطبيقرررا

 ا5100/ 02/12حت   02/12/5102ال ترة من  رغطيلل كاط الذي 

 ا"تقرير حول املراقبة والكهادة "  -0

 اقم  بالتحقيق حول مصداقية املعلومات املتعلقة بالحالة املالية ملؤسستام لهذا ال كاط -أ

 ا "ل احتمال عدم دقة وعدم الكرعية التي ال تعارض الكهادةمالحظات وتصريحات حو  "

أو التري      املوجهرة  سرتنداتقم  بالتحقيق حول مصداقية املعلومات املتعلقة بالحالة املالية وبالحسرابات املعطراة فري امل -,

 اووع  تح  تصرفهم بمناسبة ال معية العامة

 " محتملة إوافيةمالحظات ومعلومات " 

شررررررعية وذات  ن الحسرررررابات السررررنوية لهرررررذا التقريرررررركرررراني القرررررول أملالجتهرررررادات التررررري قمرررر  بهرررررا لتوصررررريات املهنرررررةا بإظرررررا ن -ج

املاليرة واملمتلكرات مؤسسرتام فري  املاض يا بالورافة إلرى الحالرةتعطي صورة وفية لنتيجة عمليات ال كاط  أنهامصداقية ةما 

 انهاية ال كاط

 املعلومات: -5

 : باألمور التالية أعلمامطبقا للقانون 

يررررررروم  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  -وهرررررررران  –أرزيرررررررو ترررررررم فررررررري مؤسسرررررررة سرررررررونلغاز وحررررررردة 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا02/14/5100

 التقريرا إلىمن قبل محاف  الحسابات ومرفقة  نويةالس ساباتالت شير الح: يجب  مالحظة
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 : قدمه على ال وانب التاليةنالذي  ويترةز الرأي

 ا5102 -05-30حرةة الحسابات خالل الدورة املالية  -

 ا5102مدي مصداقية املعلومات الخاصة بالووعية املالية لسنة   -

 الهيكل التنظيميا -

 ااملعمول بها واملتعارف عليهاق مع القواعد بطنقيق التي قمنا بها تدنحيطام علما أن األشغال ال حص والت

 : التقرير العام 

وجرردول  30/05/5102تمررام املهمررة مررن امليزانيررة الختاميررة لرردورة لالوثررائق الضرررورية املوكلررة  : الوثــائق الضــرورية-1

ةا ددحسررابات النتررائجا جررردول الترردفقات النقديرررة وتقريررر نكررراط التسرريير قرررد ووررع تحررر  تصرررفنا فررري األوقررات املحررر

 امالحظات حول ذل ولألس لنا 

معلومرررات  أيال حرررص توافرررق  أثنررراءمرررؤهلين وذو خاررررة ةمرررا الحظنرررا  أارررخا يرررتم مرررن قبرررل  : الغســـيير املحاســـبي  -2

 ايمنع من تحسين التسيير املحاسبي املحاسعية تم طلبهاا لان هذا ال

 االك نالحظنا أن املؤسسة تولي اهتمام وعناية ةبيرة في هذا مسك الدفاتر والسجالت:  -1

صرريامة الهيكررل التنظيمرري لخلرروه مررن مصررلحة املراجعررة والترردقيق  إعررادةورررورة  الحظنررا نعــام الرقابــة: إجــراءات -2

 وجيدامتماس   عتارنا النظاما بحيثتالعبات محاسعية أو مالية إال أن رأينا في األخير لم يتغير  أوملنع أي قصور 
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 : املطلب الثالث: مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين األداء املالي

علرى كرل املسرتندات  وبراالطالع عد تحليلنا وفحصنا لكل من امليزانية وجدول حسابات النترائج وحسرابات النقرديات 

لووررعية املاليررة ي يوضررح فيرره أن اأالررر  إبررداءوالوثررائق املرتبطررة باملؤسسررة تررم التوصررل إلررى النتررائج املتمثلررة فرري تقريررر 

ورشررريدة مرررن اسرررتمرارية   رسررراهم فررري اتخررراذ قررررارات سرررليمة امرررجيررردة   -وهرررران  –أرزيرررو للمؤسسرررة سرررونلغاز وحررردة 

 اةنافسا املاستثماراتال كاطا التوسعا إوافة 

 : عملية اتخاذ القرار -  

اسررتعمالها واسررتغاللها فرري فيررة ليررتم االترردقيق وسرريلة لت هيررل املعلومررة لتكررون بمواصرر ات جيرردة وكاملررة وك  باعتبررار

يتوضرح موقرف ومرةرز   -وهران  –أرزيو باعتماد على التقرير النهائي ملؤسسة سونلغاز وحدة  و عملية صنع القرارا

 ااملؤسسة التنافس ي في السوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -وهران  –سونلغاز وحدة أرزيو في تحسين األداء املالي ملؤسسة  للتدقيق الداخليمساهمة      ثالثالالفصل 

 

69 
 

 

 

 

 الفصل الثالث : خالصة

 

ال رررزء  إسرررقاطاملتوصرررل إليهرررا عرررن طريرررق وتررردعيم ارررحة النترررائج  ت ةيررردمرررن خرررالل قيامنرررا بالدراسرررة النظريرررة أردنرررا 

 –أرزيررو مؤسسررة سررونلغاز وحرردة  اختيرراروتتسررم بالدقررة والوورروح وقررد تررم  النتررائجالنظررري علررى الواقررع لكرري تتضررح 

ةمؤسسة للدراسرة التطبيقيرة ويعرود سرعب اختيراري للمؤسسرة إلرى امتالةهرا لنظرام رقابرة فعرال مرا سراعد   -وهران 

 االيةط وسالمة التقارير املبعلى و

حيرررث ترررم التعررررف علرررى تررراريد نكررر ة والتطرررور الرررذي صررراحب املؤسسرررة وةرررذا طبيعرررة نكررراطها املتمثرررل فررري إنتررراج نقرررل  

 االتنظيمي وتصدير واستغالل الاهرباء والغاز الطبيعيا ةما تم عرض مختلف أقسام املؤسسة وهيكلها

مقاالت متمثلة  وباستعانةال انب التطبيقي  تقديم وفحص النظام باتباع املراحل املنه ية التي تم التطرق إليها في

املؤسسررة فعررال يمترراز باملرروف ين تررم التوصررل إلررى نقطررة أساسررية م ادهررا أن هررذا النظررام الررذي يترروفر  اسررتجوا,فرري 

فري أقرر,  إنكراءهاوررورة  اسرتوحينابالتماس  واملتانة بالرمم من ميا, مصلحة املراجعة والتردقيق الرداخلي التري 

 اتح   في الهيكل التنظيمي الحاليمع  ركهد تطورات وتغيرات دائمة االقتصاديالعالم األجال خاصة وأن 

وتررم التوصررل إلررى سررالمة  5102إلررى  5102ةمررا تررم التطرررق إلررى ترردقيق الحسررابات وفحصررها خررالل ال ترررة املمترردة مررن  

يرف تحر  تح ر  م راده ل  نتائجره فري إبرداء رأي نظصرودقة القوائم وهذا ما تضرمنه تقريرر إبرداء الررأيا حيرث تحو 

 اورورة إنكاء مصلحة للمراجعة والتدقيق

جرراء برره تقريرررر إبررداء رأي تررم ت ةيررد واعتبررار برر ن القررروائم تعاررر عررن الووررعية الواقعيررة للمؤسسررة مرررا  ومررن خررالل مررا

 ها املالياليجعل املعلومة مؤهلة يمان االست ادة منها لصنع القراراتا وهذه القرارات تعاس أدا

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 الخاتمة



 

 
 

  الخاتمة :

الترردقيق الررداخلي مررن خررالل عرررض التطررورات و التغيرررات الترري  ةعرررض كررل مررن مهنرر إلررى الدراسررةتطرقنررا فرري هررذه 

عرن  املترتبرةاملخراطر  وأهرداف ةهميرأبص ة خاصة وطنياا وتكلمنا عرن و دوليا  ةعام ةمر بها التدقيق الداخلي بص 

باسررتخدام قواعررد ومعررايير متعررارف   ةاملؤسسرر ةوفعاليرر ةسرريره ودوره فرري تحسررين وة رراء ةعرردم ة اءترره وةررذا منه يرر

داء املرالي البرد مرن ذةرره وربطره بمووروع األ  ةاملؤسسر ةة راء ةن مررض التردقيق الرداخلي تحسرين وزيرادأعليهراا  وبمرا 

 ليه خالل الدراسةاإداء املالي للمؤسسات وهذا ما تم التوصل تحسن األ  ةرقابي ةداأباعتبار التدقيق الداخلي 

 ةاقتصررررادي ةداء املررررالي ملؤسسرررراملتمثررررل فرررري دور الترررردقيق الررررداخلي فرررري تحسررررين األ ا ةالدراسررررموورررروع  ةحاولنررررا معال رررر

البحرررث مررن خررالل الررربط بررين الدراسرررتين  ةإشرركالي ةوبمعال رر  -وهررران –لغاز وحررردة أرزيررو سررون ةفرري مؤسسرر ثلررةمتم

  الدراسررررةسرررقاط إمررررع  ةالشررركاليعرررن  ةوالجابررررالنررروا ي  ةبجميررررع املعلومرررات مرررن كافرررر ملرررامالثررررم  ةوامليدانيررر ةالنظريررر

ن موورروع أ امليدانيررة  الدراسررةفرري ال زائررر ومررا الحظناهررا مررن  االقتصرراديةاملؤسسررات   لحررد علررى الواقررع  النظريررة

منهرررا ال انررررب املحاسرررربي واملررررالي  دة عررررموورررروع حسررراس يلررررم بجوانررررب   نررررهأالتررردقيق نررررادر يكرررراد يكررررون معررردوم  سررررعب 

 للمؤسسةا

 النتائ  املتوصل اليها:

ا وموورررومياالسرررتغناء عرررن مهرررام املررردقق الرررداخلي باعتبررراره نكررراط استكررراري مسرررتقل  الرقابيرررة دارةال يماررن لرررل  -0

 ااملؤسسة في والضعفة القو مصمم للاكف عن نقاط 

 اوالصناعية االقتصاديةللمؤسسات  املالية الووعيةلقياس  ةحتمي ةوسيلاملالي  األداء -5

ها مررن ير فابحررذ ةتبرراع املنه يررا وجررب فرري مسررار الترردقيق ةمتمثلرر ةب اتبرراع منه يررالتقريررر النهررائي يجرر إلررىللوصررول  -3

 يناه في الدراسةاأي صادق و سليم و هذا ما ر ألى ر إللوصول  اتمعايير وقواعد وسلوةي

 ةسررررتعمل لتقويررررت أداة  باعتبررررار الترررردقيق الررررداخلي  املخرررراطر ةدار إق الررررداخلي و دقيالترررربررررين  ةيرررردطو  ةتوجررررد عالقرررر -4

 ةعررردم دقررر وإدار هررراهرررم املخررراطر التررري يترررولى تقييمهرررا أو  امخاطرهرررا ةوتحسرررين الطررررق واملنررراد  التررري تررردير بهرررا املؤسسررر

 اةوالتكغيلي ةاملعلومات املالي

 ووع جيدا -وهران –لغاز وحدة أرزيو سون ةاملالي في مؤسس األداءتبدي معطيات  -2

هيكلهررررررا   إلرررررىوالتررررردقيق  املراجعررررررة ةمصرررررلح إورررررافة -وهررررررران –لغاز وحررررردة أرزيرررررو سررررررون ةرستحسرررررن مرررررن مؤسسررررر -2

 التنظيميا

 



 

 
 

 لى ما يلي:إتوصل   ةال روي ةوباختبار اح

 اارعتار التدقيق الداخلي وفي ة فعالة في اتخاذ أهم القرارات الخاصة باملؤسسات ال زائرية : األولى الفرضية

 املردقق يقدمها التي الصادقة والبيانات املعلومات خالل من وذل  الداخلي التدقيق نتائج على القرار متخذ رعتمد

 ومرن املتاحرة البردائل حرول  معلومرات مرن الرداخلي التردقيق خليرة توفره ملا وذل  القرار أساسها على  يبنو  الداخلي

 القرررارا تن يررذ متا عررة إلررى وصرروال املكرركلة تحديررد مرحلررة مررن انطالقررا القرررار اتخرراذ خطرروات مررن خطرروة كررل فرري دعررم

 االثانية ال روية احة  ثعي ما وهذا

رعتارررر األداء املرررالي الدعامرررة الرئألسرررية لتعمرررال التررري تمارسرررها الكرررركات مرررن خرررالل مسررراهمته فررري  : انيـــةالث ةالفرضـــي

 اتزويدها ب ر  استثمارية في ميادين األداء املختل ة

لتنكطة ا ةما أنه رعمل على زيرادة أصبح األداء املالي يوفر نظام متكامل للمعلومات الدقيقة ملقارنة األداء ال علي 

 ة اءة وفعالية واستمرارية املؤسسة من خالل االستثمارات بين الكركات

عالقة التدقيق الداخلي باألداء املرالي علرى مسرتو  املؤسسرات ال زائريرة عالقرة قويرة تظهرر مرن   : الثالثةالفرضية 

 خالل التقرير الذي رعده املدقق الداخليا

التدقيق الداخلي واألداء املالي عالقرة وطيردة تظهرر مرن خرالل تقريرر املردقق الرداخلي حيرث يثعر   يتضح أن العالقة

فيه عن كافة األخطاء التي ترم الوقروع فيهرا خرالل عمليرة األداء وذلر  بإعرداد تقريرر يضرم نترائج العمرل فهرو العنصرر 

 ال عال واملهم في عملية التدقيق الداخليا

 والتوصيات: االق راحات

حررررال فرررري الةمررررا هررررو  ال زائريررررة االقتصرررراديةترررردقيق الررررداخلي فرررري املؤسسررررات لل ة مسررررتقل ةووررررع مصررررلح ةلزاميررررإ -0
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 : ملخص

 

 املؤسسرررررة فررررري املرررررالي األداء تحسرررررين فررررري الرررررداخلي التررررردقيق يلعبررررره الرررررذي الررررردور  معرفرررررة إلرررررى الدراسرررررة هرررررذه  هررررردف

 ومرن بينهمرا العالقرة وطبيعرة املرالي واألداء الداخلي التدقيق ال وانب أهم على التعرف خالل من وذل  االقتصادية

 وفي رة الرداخلي التردقيق أن م ادهرا نترائج جملرة إلرى التوصرل تم سونلغازا مؤسسة حالة بدراسة االستعانة خالل

 املعلومرررات تكرررون  بحيرررث وفعاليرررة با ررراءة أهررردافها وبلررروغ وسياسرررا ها إجراءا هرررا تطبيرررق علرررى املؤسسرررة إدارة تسررراعد

 أداءهرا تحسرين فري رسراهم مرا املؤسسرة قروة تعارس القرارات وهذه القراراتا صنع عملية في سعبا يجعلها ما مؤهلة

 ااملالي

 املالي األداء الداخلي، التدقيق ،التدقيق :  املفتاحية الكلمات

 

 

Summary: 

 This study aims to know the role that internal auditing plays in improving the financial 

performance in the economic institution by identifying the most important aspects of internal 

auditing, financial performance and the nature of the relationship between them, and through the 

use of a case study of Sonelgaz Corporation, a number of conclusions were reached that internal 

audit is a function that helps The management of the institution to implement its procedures and 

policies and achieve its goals efficiently and effectively, so that information is qualified, which 

makes it a reason in the decision-making process, and these decisions reflect the strength of the 

institution, which contributes to improving its financial performance. 

 Key words: audit, internal audit, financial performance 

 


