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 نهدي ثمرة جهدنا الى من جعل هللا الجنة تحت أقدامهما

 و اقترن رضاهما برضا هللا، وارتبطت طاعتهما بطاعة الحق

 

 " والدتينا "

 

 حفظهما هللا وبارك في عمرهما، والى من يسر لنا طريق العلم وعلمانا حب العمل

 والصبر والمثابرة

 

 " والدينا "

 حفظهما هللا وبارك في عمرهما 

 

 والى كل األهل واألقارب وكل زمالئي الساهرين على حمل مشعل النور

ليضيئوا لألجيال طريق الهدى والتقدم   

 والى كل من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب أو بعيد

 

 

 

 

 

 



العمل، ونتقدم  هذ زإلنجاتوفيقه  شكره علىنو وحسن التدبيرالصبر  ناالحمد هللا الذي وهب

 والتوجيهات التيعلى النصائح  والتقدير إلى الدكتور " عتو الشارف "الشكر  بجزيل

.طوال مدة البحث ناقدمها ل  

 

 

في  مساعدتهمو لحسن توفيرهم وتسهيلهمنشكر ادارة مؤسسة مونتانا فندق " أزاد " 

.ل هللا تعالى أن يضيف قيمة إلى هذا العلمأسأالذي هذه العمل   

 

 

ونعبر عن خالص شكرنا لكل من ساهم في إعداد هذا العمل ولو بكلمة طيبة او بابتسامة 

.مشبعة  
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العامة المقدمة  

 
 



 المقدمة العامة  

 

 
 أ

 المقدمة:

التدقيق الداخلي من أهم مختلف شركات العالم الكبرى، أصبح  مع ازدياد الفضائح المالية التي هزت

الرقابة الداخلية  وتركيز وتطوير نظامالوظائف التي ترتكز عليها المنظمات، لما له من أثر في تصميم 

.استخدام الموارد المتاحة وقياس وتقييم كفاءة  

شهد التدقيق الداخلي مجموعة تغيرات، حيث يوحى الى األهمية القصوى والدور الفعا الذي يلعبه في 

اءات الموضوعية، حماية توجيه المؤسسات وذلك من خالل تقييم مدى اللتزام بالسياسات واإلجر

لتحقق من اكتمال السجالت المحاسبية ومدى صدق القوائم المالية وعكسها األصول والممتلكات وا

 للوضعية المالية.

لما لها من أثر على سير العمل داخلها وصوال الى  الفندقيةدقيق الداخلي في المؤسسة تال وتتزايد أهمية

قوة  والحفاظ علىالعمل  وضمان استمرارية تقديم أجود الخدمات للزبائنتحقيق أهدافها المتمثلة في 

أخطاء قبل وقوعها حتى يمكن  على اكتشاف أي انحرافات أو التدقيق الداخلي يساعدالمنافسة، بحيث 

.تجنبها  

 ومن خالل ما تقدم يمكن صياغة اإلشكالية الرئيسية لموضوعنا كالتالي:

 ما هو دور التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي للمؤسسة الفندقية؟ 

 

 لى هذه اإلشكالية نطرح يعض التساؤالت الفرعية التالية:ولإلجابة ع

 ما هو مفهوم التدقيق الداخلي؟ وماهي أهدافه؟ -

 ؟فيما تتمثل مؤشراتهما المقصود باألداء المالي؟  -

 تم تقييم األداء المالي في المؤسسة الفندقية؟يكيف  -

 

 الفرضيات:

 التاليين:من أجل معالجة إشكالية الدراسة تم اقتراح فرضيتي البحث 

 توجد عالقة بين التدقيق الداخلي واألداء المالي. -

 يعمل التدقيق الداخلي على اكتشاف األخطاء وتحسين األداء المالي للمؤسسات الفندقية. -

 

  أهمية البحث:

تكمن أهمية الموضوع من األهمية التي يحظى بها التدقيق الداخلي في المؤسسة الفندقية، فهو يعمل على 

اء المالي والذي بدوره بعد أمرا مهما وحيويا يساعد اإلدارة في تحقيق أكبر قدر ممكن من تحسين األد

 أهداف المؤسسة والقيام بالتعديالت والتصحيحات الواجبة في وقتها.

 

 



 المقدمة العامة  

 

 
 ب

 أهداف البحث:

 ابراز أهمية التدقيق الداخلي ودوره في تحسين األداء المالي للمؤسسة. -

 الداخلي في المؤسسة الفندقية. ابراز منهجية سير عملية التدقيق -

 

 أسباب اختيار الموضوع:

 كون الموضوع يدخل في صميم التخصص. -
 .تربصناللمؤسسة التي هي محل  قسم المالية والمحاسبةكوننا نعمل في  -

 الرغبة الشخصية في دراسة مثل هذه المواضيع. -

 

 منهج الدراسة:

من أجل االلمام واالحاطة بمختلف جوانب الموضوع وتحليل أبعاد الدراسة اتبعنا المنهج الوصفي 

أما في الجانب التطبيقي تم االعتماد على  ،والذي يمكننا من وصف وتحليل الجوانب النظريةالتحليلي 

ى كل ما يخص المنهج التحليلي كمحاولة إلسقاط الجانب النظري على أرض الواقع من خالل التطرق ال

 التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي.

 

 حدود الدراسة:

 الحدود المكانية: لقد تم تحديد هذه الدراسة مكانيا في مؤسسة مونتانا فندق " أزاد " بمستغانم. -

فيفري الى  دراستنا ضمن المجال الممتد من إلجراءالحدود الزمنية: لقد تم تحديد المجال الزمني  -

 .2020جوان 

 

 الدراسات السابقة:

، مذكرة ماجستير، جامعة أحمد بوقرة بوقرة بومرداس، كلية العلوم دراسة شدري معمر سعاد -1

" دور المراجعة الداخلية المالية في تقييم األداء في االقتصادية وعلوم التسيير بعنوان 

 والذي عالج اإلشكالية التالية:  المؤسسة االقتصادية"

الداخلية  وفعالية المراجعةإلى أي مدى تساهم إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في تسهيل دور 

 :إلى النتائج التالية نذكر منها ولقد توصلت االقتصادية؟المالية في تقييم األداء في المؤسسة 

 استقالليةوهي تعتبر المراجعة الداخلية وظيفة تابعة للمديرية العامة فهي تحقق أحد معاييرها 

طريق تنظيم كافي لقسم المراجعة  وذلك عنالمراجع الداخلي في األنشطة التي يقوم بمراجعتها 

 العامة، يقومالداخلية مما يساعدها على تنفيذ عملها بإعطاء شرعية أكبر نظرا لتبعيتها للمديرية 

دارة عن طريق قيامه تقريره الموجه لإل والضعف وإبرازها فيالمراجع الداخلي باكتشاف نقاط القوة 

 .ومدى فعاليتهبتقييم نظام الرقابة الداخلية من حيث تصميمه 

 



 المقدمة العامة  

 

 
 ت

، مذكرة قسيمة اكرام، دور التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي في المؤسسة االقتصادية -2

 ، وتهدف هذه الدراسة الى:2016، بسكرة، ماستر تخصص فحص محاسبي

 التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي للمؤسسة.الدور الذي تلعبه وظيفة  التعرف على -
 التعرف على الوسائل واإلجراءات التي يتبعها المدقق الداخلي أثناء أداء لمهمته. -

 كشف الصعوبات التي تعرقل سير مهمة التدقيق الداخلي. -

 ة:إلى النتائج التاليولقد توصلت هذه الدراسة 

ا في عمله يجب أن يكون التدقيق الداخلي مستقل حتى يكون المدقق الداخلي مستقال وموضوعي -

 عن األنشطة التي يدققها.
 .ت صائبة تحسن األداء المالياقرارال اتخاذعلى  اإلدارةالتحليل المالي وسيلة أساسية تساعد  -

 

 

 هيكل الدراسة:

تطرقنا فصول، حيث  3لإلجابة عن اإلشكالية واختيار صحة الفرضيات قمنا بتقسيم موضوع البحث الى 

في الفصل األول المعنون "مدخل للتدقيق الداخلي" الى عموميات حول التدقيق في المبحث األول، أما 

المبحث الثاني تطرقنا الى اإلطار النظري للتدقيق الداخلي، وفي المبحث الثالث أساسيات التدقيق 

 الداخلي.

" الى ين األداء المالي للمؤسسات الفندقية: فعالية التدقيق الداخلي في تحسأما الفصل الثاني المعنون ب "

تعريف المؤسسات الفندقية في المبحث األول، واألداء المالي للمؤسسات الفندقية في المبحث الثاني، أما 

 .مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين األداء الماليالمبحث الثالث تطرقنا الى 

نبذة تاريخية بدايتا ب مؤسسة مونتانا فندق " أزاد " دراسة حالةوأخيرا الفصل الثالث الذي كان عبارة عن 

األداء المالي في مؤسسة مونتانا  وتحليلفي المبحث األول، وقياس  عن مؤسسة مونتانا فندق " أزاد "

تقييم األداء المالي لشركة مونتانا خالل في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فكان  فندق " أزاد "

 .2019-2018-2017السنوات 
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 :تمهيد

 

يلعب التدقيق الداخلي دورا مهما في الحياة االقتصادية، فهو من المواضيع التي تعيرها الجمعيات المهنية 

والبشرية والمالية ر المؤسسة ومراقبة الوسائل المادية يقصد تسي في جميع أنحاء العالم أهمية خاصة،

وتعتبر دراستها من  وتدارك كل التالعبات واألخطاء الناجمة وراء العمليات المتسلسلة داخل المؤسسة

 الموضوعات المتقدمة أكاديميا.

كما أن التدقيق الداخلي يخضع لمجموعة من المعايير التي تحكمه، ويتبع منهجية معينة للقيام بمهمته 

العينات لتحقيق أهدافه نظرا لتعدد العمليات واألنشطة التي تقوم بها بحيث يمكن استعمال أسلوب 

 المؤسسة. 

 

ولدراسة أكثر تفصيل للتدقيق الداخلي، سنحاول في هذا الفصل عرض اإلطار النظري للتدقيق الداخلي، 

 الذ ي قسم إلى ثالث مباحث هي:

 

 المبحث األول: عموميات حول التدقيق 

 النظري للتدقيق الداخليالمبحث الثاني: اإلطار 

 المبحث الثالث: أساسيات التدقيق الداخلي
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  عموميات حول التدقيقالمبحث األول: 

ياة االجتماعية يعتبر التدقيق أحد فروع المعرفة االجتماعية التي تتأثر في نشأتها وتطورها بتطور الح

رة االنتقالية هذا المبحث من خالل إبراز الفتواالقتصادية للمجتمعات. وهو ما نحاول التطرق إليه في 

تختلف باختالف  التي عرفها التدقيق إلى يومنا هذا، حيث يمكننا التمييز بين أنواع مختلفة من التدقيق

  .الزاوية التي ينظر إلى عملية التدقيق من خاللها مع إبراز حقوق وواجبات المدقق

 

 مهومفهو للتدقيق نبذة تاريخيةالمطلب األول: 

التدقيق كلمة مشتقة من اللغة الالتينية وتعني الشخص الذي يتحدث بصوت عال، وقد نشأت هذه المهنة 

منذ القدم، اذ ان الفراعنة واإلمبراطوريات القديمة في بابل وروما واليونان كانوا يتحققون من صحة 

كما أن  1والمصروفات.الحسابات عن طريق االستماع الى المدقق في الساحات العامة حول اإليرادات 

الخليفة عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه قد جعا مواسم الحج فرصة لعرض حسابات الوالة وتدقيقها، 

ومحاسبة  علما أن التدقيق كان يشمل المراجعة الكاملة وكان غرضه الرئيسي اكتشاف الغش والخطأ

هو ألجل التأكد من نزاهة  "أهداف التدقيق في ذلك الوقت بمقولة  وقد لخصتالمسؤولين عنها، 

 2." األشخاص المسؤولين عن األمور المالية

مؤسسات ومع ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا وتطور الصناعة والتجارة والزيادة في أنشطة ال

غير وهو اكتشاف وزيادة الفجوة بين المالكين وتطور النظام الضريبي، فان الهدف الرئيسي للتدقيق لم يت

ف و الرغبة م هو االعترا1850ولكن التغيير المهم الذي طرأ خالل هذه الفترة ولغاية  طأ،والخالغش 

شاف الغش و بوجود نظام محاسبي ألجل التأكد من دقة القوائم و البيانات المحاسبية ألجل منع و اكت

ص مستقل و شخ الخطأ، و التغيير األخر كان االعتراف بوجود الحاجة لتدقيق القوائم المحاسبية من قبل

ى تطوير ، األمر الذي أدى ال1862محايد، و قد نص صراحة عن ذلك قانون الشركات اإلنجليزي لسنة 

ترة لم يتم مهنة التدقيق، و ضرورة و جود أشخاص مؤهلين و مدربين للقيام بهذه المهمة. في هذه الف

تم بواسطة القيد بان الرقابة تاالعتراف بأهمية الرقابة الداخلية بسبب االعتقاد السائد في ذلك الوقت 

 وزيادة حجملزمن ا ولكن بتقدمالمزدوج، باإلضافة الى أن التدقيق كان تدقيقا تفصيليا ولجميع العمليات، 

صوصا بعد وتطور األنظمة المحاسبية بدأ االعتراف والقبول بالتدقيق بواسطة العينات وخالعمليات 

ذه اذ بين القاضي أثناء حكمه في ه 1895بريطانيا سنة في   General Bankقضية البنك العام 

 القضية. وبالتالي فانه:

هذا فان رجل شك في العمليات، فان االستفسارات القليلة تصبح معقولة ومقبولة، ول في حالة عدم وجود

 األعمال عندما يختارون بعض الحالت فلهم الحق من القول إن الحاالت األخرى صحيحة.

اعترف كتاب المحاسبة والتدقيق بضرورة أهمية الرقابة الداخلية  1933ولغاية  1900وفي الفترة من 

وفائدتها للمؤسسات، وكذلك زيادة االعتراف بأهمية التدقيق الخارجي وأن أول من اعترف بهذه األهمية 

                                                             
1 the story of Book keeping Accountancy and Auditing -Fitzpatrick   

، الطبعة الثالثة، األردن، دار وائل للنشر مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية والعاميةدكتور هادي التميمي،   2
 17، ص2006والتدقيق،
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ومن  1لي ( الذي بين أن نظام الرقابة الداخلية الفعالة يعوض عن التدقيق التفصيDickseeاألستاذ دكسي )

 بين األهداف الرئيسية للتدقيق:

 اكتشاف الغش والخطأ. -1

 اكتشاف ومنع األخطاء الفنية. -2

 اكتشاف األخطاء في المبادئ المحاسبية. -3

الداخلية للمدقق الخارجي، وأن  كما أن كتاب المحاسبة والتدقيق في تلك الفترة اعترفوا بأهمية الرقابة

التفاصيل التي يقوم بها المدقق الخارجي والعينات التي يعتمدها تتوقف على جودة نظام الرقابة الداخلية، 

   2ولهذا على المدقق أن يقوم بدراسة وتقييم الرقابة الداخلية أوال.

وهي  .1919أما في الوطن العربي فان فلسطين والعراق كانتا لديهما تشريعات متقدمة منذ سنة 

 تشريعات مستمدة من قانون الشركات البريطاني. وهذه التشريعات تثبت حقوق وواجبات مدقق

غاية سنة الحسابات، أما فب امارة شرق األردن فقد كانت الخدمات المهنية تقدم لها من فلسطين ول

ن انتقلت مؤسسة سابا وشركائهم م 1948، اذ أنشئ أول مكتب لشركة جورج خضر، ومن سنة 1944

 القدس الى عمان، باإلضافة الى انشاء فروع لمؤسسات تدقيق بريطانية. 

ق تقديرا وبموجبه اكتسب المدق 1909أما في مصر فقد بدأ تنظيم مزاولة المهنة بصدور قانون لسنة 

  تم انشاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية. 6194، وفي سنة واحتراما

جليزي، ولغاية وفي منطقة الخليج العربي قد تم تطبيق قانون الشركات الهندي المستمد من القانون اإلن

مطبقة في البلدان استقالل هذه األقطار، اذ أعطت قوانين الشركات فيها أهمية لتنظيم المهنة على أساس ال

 المتقدمة.

سوريا ولبنان والمغرب العربي، فان المهنة نشأت وتطورت على األسس المطبقة في فرنسا والتي أما في 

لم تكن متطورة كما هي الحالة في بريطانيا، ويجب اإلشارة هنا الى أن مهنة التدقيق أنشأت في أمريكا 

مازال و Waterhouse، وباألخص من فبل شخص إسكتلندي اسمه 1905من قبل البريطانيين في سنة 

  Waterhouse Copper Price.3هذا االسم معروفا عالميا باسم 

 

 مفهوم التدقيق:

 صدرت عدة تعاريف حول التدقيق أهمها ما يلي:

 لتعريف األول:ا

للتدقيق كما يلي: " التدقيق هو  American Accounting جاء تعريف الجمعية المحاسبية األمريكية

عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي التي تتعلق بنتائج األنشطة 

                                                             
 Fitzpatrick ،مرجع سابق   1
 دكتور هادي التميمي، مرجع سابق. 1
  18دكتور هادي التميمي، مرجع سابق، ص 2
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واألحداث االقتصادية، وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج والنتائج والمعايير المقررة، 

 1وتبليغ األطراف المعنية بنتائج المرتجعة " 

 

 التعريف الثاني:

خاصة بالمشروع التدقيق هو فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر ال

لمالية عن تحت التدقيق فحصا انتقاديا منظما قصد الخروج برأي فني محايد عن مدى داللة القوائم ا

ن ربح أو مج أعماله الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائ

 خسارة عن تلك الفترة. 

 2فان عملية التدقيق تشمل الفحص، التحقيق والتقرير. 

 التعريف الثالث:

التدقيق بأنه وظيفة يؤديها موظفين من  IIAعرف معهد المدققين الداخليين بالواليات المتحدة األمريكية 

داخل المشروع وتناول الفحص االنتقادي لإلجراءات والسياسات والتقييم المستمر للخطط والسياسات 

اإلدارية وإجراءات الرقابة الداخلية، ذلك بهدف التأكد من تنفيذ هذه السياسات اإلدارية والتحقق من أن 

 3لوماتها سليمة، دقيقة وكافية. مقومات الرقابة الداخلية سليمة ومع

 التعريف الرابع:

غير الذي أعدها أو الذي يستخدمها ويحتاجها  -التدقيق هو فحص للمعلومات من طرف شخص ثالث 

قصد إثبات مصداقيتها، من خالل مطابقتها لمعايير موضوعية نوعية، وإعداد تقرير حول نتائج هذا 

 4المعلومات.  الفحص مع الرغبة في الرفع من فائدة هذه

 

 المطلب الثاني: أنواع التدقيق

، اال أن ذلك ال هناك أنواع عديدة للتدقيق المحاسبي حيث يكمن االختالف في الزاوية التي ينظر اليه منها

 5 كالتالي: في فروع يغير من جوهر عملية التدقيق، وسنقوم بدراسة أنواع التدقيق

                                                             
جارية، مالية تبوسنة حمزة، دور التدقيق المحاسبي في تفعيل الرقابة على إدارة األرباح، )مذكرة ماجستير، علوم  1

 .12، ص2012ومحاسبة معمقة( جامعة فرحات عباس، سطيف، 

 .7، ص2014، القاهرة،تدقيق الحسابات، الطبعة األولىدكتور خالد أمين عبد هللا،  2

، 2014مصر، ، الدار الجامعية اإلسكندرية،األسس العلمية والعملية لمراجعة الحساباتمحمد مصطفى سليمان،  3
 .14ص

4 setif.dz/coursenligne/rouabhioffi/section2.html-http://cte.univ  :12/02/2020تاريخ االطالع 

 11:52قت االطالع: و

 5 محمد سمير الصبان، محمد الفيومي، المراجعة بين التنظير والتطبيق، الدار الجامعية، بيروت، 1990، ص 47،46

 

 

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/rouabhioffi/section2.html


للتدقيق الداخليالفصل األول: مدخل     

 

6 
 

 من حيث االلزام -1

 ، تدقيق الزامي وتدقيق اختياري.االلزام القانوني الى نوعينينقسم التدقيق من حيث  

 التدقيق االلزامي:

واعتماد القوائم  يحتم القانون القيام به، حيث يلزم المؤسسة بضرورة تعيين مدقق خارجي لتدقيق حساباتها

 مقررة. المالية الختامية لها، ويترتب عن عدم القيام به وقوع المخالف تحت طائلة العقوبات ال

 التدقيق االختياري: 

سة أو مالكها، ة التدقيق بطلب من إدارة المؤسهو التدقيق الذي يتم دون إلزام قانوني، حيث تكون عملي

 واجبات المدقق هنا محددة وفقا التفاقه المسبق مع الطالب لعملية التدقيق. وتكون

سابات ففي المؤسسات الفردية وشركات األشخاص، قد يتم االستعانة بخدمات مدقق خارجي لتدقيق ح

ن الشركاء على للفائدة التي تتحقق من حيث اطمئناالمؤسسة واعتماد قوائمها المالية الختامية، نتيجة 

فردية فوجود صحة المعلومات المحاسبية عن نتائج األعمال والمركز المالي. أما في حالة المؤسسات ال

الجهات الخارجية  المدقق يعطي الثقة للمالك في دقة البيانات المستخرجة من الدفاتر وتلك التي تقدم الى

  وخاصة مصلحة الضرائب.

  من حيث مدى الفحص -2

 ينقسم التدقيق وفق حجم االختبارات الى نوعين:

  تدقيق شامل )تفصيلي(: 

ت خالل السنة المقصود به أن تشمل عملية التدقيق كافة القيود والدفاتر والمستندات والعمال التي تم

ت باهظة، فهو نفقاالمالية، ويتطلب هذا النوع من التدقيق جهدا ووقتا كبيرا باإلضافة الى كونه يكلف 

ان فيتعرض مع عاملي الوقت والتكلفة والتي يحرص المدقق على مراعاتها باستمرار، وبالتالي 

 استخدامه يقتصر على المؤسسات ذات الحجم الصغير.

 تدقيق اختباري:

ها المدقق ظهر هذا النوع من التدقيق مع ظهور الشركات الكبرى، ويرتكز على أساس فحص عينة ينتقي 

يعتمد حجم والحسابات الخاصة بالمؤسسة على أن يتم تعميم النتائج. و تجموعة الدفاتر والسجالمن م

لدفاتر والسجالت العينة على مدى قوة وسالمة نظام الرقابة الداخلية، ففي حالة توافر أخطاء كثيرة في ا

  وجب على المدقق توسيع حجم العينة.

 من حيث التوقيت -3

1وفق هذا المعيار يمكن تقسيم التدقيق الى نوعين

 

 

                                                             
ر الجامعية، ، الدااإللكترونيسناء علي القباني، نادر شعبان ابراهيم السواح، التدقيق الداخلي في ظل التشغيل  1

 .21، ص 2016اإلسكندرية، 
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 التدقيق المستمر:

بتدقيق  نهايةال وهو التدقيق الذي يتم بصورة مستمرة على مدار السنة المالية على أن يقوم المدقق في

امج زمني محدد أخير للقوائم المالية بعد اقفال الدفاتر والحسابات، على أن يتم هذا التدقيق وفق برن

 ر مسبقا.والموضوع المسط يقوم المدقق بالتدقيق على أساس هذا البرنامج وعلى أساسه ومنظم مسبقا

 التدقيق النهائي:

التي يصادق  ةير الماليالتقاراعداد القوائم المالية في شكل يتم بعد انتهاء السنة المالية و هو التدقيق الذي

  عليها كل من المدقق ومندوبية.

 من حيث نطاق عملية التدقيق  -4

 :1ينقسم التدقيق من حيث النطاق الى ما يلي

 التدقيق الكامل:

عمله، وهذا طاق هو التدقيق الذي ال تضع فيه اإلدارة أو الطرق المتعاقد مع المدقق قيودا حول مجال ون

لمدقق في ال بعني قيام المدقق بفحص كل العمليات التي تمت خالل الدورة، ولكن يشترط في تقرير ا

ق وتكون للمدق نهاية عمله والذي يتضمن رأيه الفني والمحايد أن يمس كل القائم المالية دون استثناء،

 ردات.كاملة حول كل المف التي يخضعها الختباراته مع تحمله المسؤولية تحرية اختيار المفردا

 التدقيق الجزئي:

مليات هو العمليات التي يقوم بها المدقق وتكون محدودة الهدف أو موجهة لغرض معين، كفحص الع

و فحص حسابات أالنقدية خالل فترة معينة، أو فحص عمليات البيع النقدي أو األجيال خالل فترة محددة، 

 المخازن، أو التأكد من جرد المخزون.

توصل اليها  هدف التدقيق الجزئي الى الحصول على تقرير متضمنا الخطوات التي اتبعت والنتائج التيي

اللتها ومدى د محايد عن مدى عدالة القوائم الماليةوال يهدف الى الحصول على رأي فني والفحص، 

يق الجزئي لتدقنتيجة األعمال كما هو في التدقيق الكامل. ويجب على المدقق في اللمراكز المالية و

ليه تقصير اكتابي يوضح المهمة المطلوب القيام بها ونطاقها ليحمي نفسه وال ينسب الحصول على عقد 

 في األداء.

 

 

 

 

 

                                                             

1 خالد راغب الخطيب، خليل محمد الرفاعي، األصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات، ط1، عمان،2010، 

22،23ص  
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 من حيث القائم بعملية التدقيق  -5

 يمكن تقسيم عملية التدقيق من حيث القائم بها الى نوعين:

  تدقيق داخلي:

تتمتع من التدقيق تقوم به مصلحة متواجدة على مستوى المؤسسة لها الحرسة التامة في الحكم وهذا النوع 

عمل التدقيق الداخلي هام التقييم والتطابق والتحقق، وتخول للتدقيق الداخلي مباالستقاللية في التصرف، و

1 هو عمل دائم كونه ينفد من طرف مصلحة دائمة بالمؤسسة.

األهداف الرئيسية للمدققين الداخليين في إطار هذا النشاط الدوري هي التأكد مما إذا كانت اإلجراءات 

المعمول بها تتضمن الضمانات الكافية، ان المعلومات صادقة، العمليات شرعية، التنظيمات فعالة، 

 2الهياكل واضحة ومناسبة. 

 تدقيق خارجي:

التدقيق الخارجي هو الذي يتم بواسطة طرف من خارج المؤسسة، بغية فحص البيانات والسجالت 

المحاسبية والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل لبداء رأي محايد حول صحة وصدق 

تنال القبول المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبي المولد لها، وذلك إلعطائها المصداقية حتى 

، البنوك، نالعام والرضا لدى مستعملي هذه المعلومات من األطراف الخارجية )المساهمون، المستثمري

إدارة الضرائب وهيئات أخرى( كربط بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، يمكن القول أنه بوجود 

للمدقق الخارجي في صحة التدقيق الداخلي على مستوى المؤسسة فان ذلك يعطي نوعا من الثقة 

ومصداقية حساباتها ونتائج أعمالها، كما يمكن له أن يعتمد على بعض إجراءات و أعمال التدقيق 

 3 الداخلي.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 , Beti Edition, Alger,2002, Page 07audit comptable et financier’, LHamini Allel 
طبوعات الجامعية، ، الطبعة الثانية، ديوان الممراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيقمحمد بوتين،  2

 .15، ص 2005الجزائر، 
لمؤتمر العلمي الدولي انعكاس تكامل المراجعة الداخلية والخارجية على أداء الرقابي باصديقي مسعود، براقت محمد،  3

 .25، ص2005رس، ما 9و 8، كلية الحقوق والعلوم، جامعة ورقلة، حول أداء المنظمات المتميزة للمنظمات والحكومات
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 حقوق وواجبات المدقق: الثالثالمطلب 

ه من حقوق وما حتى يستطيع المدقق أداء عمله بكفاءة وفعالية ينبغي أن يكون على دراية تامة بكل ما ل

ليه العرف عوفقا لما تقضي به قواعد ومبادئ المدقق من ناحية ولما جرى  تعليه من واجبات ومسؤوليا

 في مجال التدقيق من ناحية أخرى.

 

تتمثل حقوق المدقق في المجاالت والنواحي التالية، وتعتبر األساس في تحديد ما يجب أن يتمتع 

1  به من سلطات تساعد في تحقيق األهداف بدرجة عالية من الفعالية كما يلي:

علومة مع عليها للحصول على بيان معين أو االطالدفاتر أو مستندات أو سجالت و حق طلب أي -

 يجة معينة.أو تفسير نت

 .لحق طلب أي تقارير أو استفسار معين حول عملية معينة من أي مسؤو -

 فحص وتدقيق الحسابات والسجالت وفقا للقوانين واللوائح. -

 الحق في جرذ الخزائن المختلفة في الشركة عند الحاجة الى ذلك. -

 ول المؤسسة وكذلك التحقق من التزاماتها المستحقة.الحق في تدقيق باقي أص -

 الحق في دعوة الجمعية العامة للمساهمين لالنعقاد عند الحاجة. -

 الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين بصفته الشخصية أو من ينوبه من -

 ومناقشته والرد على االستفسارات. هتقرير وعرض وذلك لتقديممساعديه، 

  الحصول علة أتعابه.الحق في  -

 

 :واجبات المدقق 
 

 الفحص والتدقيق الفعلي لحسابات المؤسسة ودفاترها. -

 التأكد من مدى قوة النظام الرقابة الداخلية. -

 التحقق من القيم المسجلة لعناصر األصول والخصوم. -

 التأكد من أن األصول ملكا للمؤسسة. -

 االطالع على قرارات مجلس اإلدارة. -

 واالقتراحات. تقديم التوصيات -

في غير  على المدقق عند حضوره اجتماع الجمعية العامة للمساهمين أو اجتماع مجلس اإلدارة -

شامال على  شركات المساهمة، أن يقدم تقريره الى األعضاء ويتلوه عليهم بحيث أن يكون تقريرا

 جميع البيانات الهامة والالزمة. 

 

 

 

                                                             
 105، 104، ص 2010، دار البداية، عمان، 1، طعلم تدقيق الحساباتدكتور زهير حطرب،  1
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 الداخلياإلطار النظري للتدقيق : ثانيالمبحث ال

لتي يعتمد عليها تستمد مهنة التدقيق نشأتها من حاجة اإلنسان إلى التحقق من صحة البيانات المحاسبية ا

قيق الداخلي بعد ازدادت الحاجة الى التد. وتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقعقراراته، والفي اتخاذ 

لداخلي في ا، حيث أصبح التدقيق غرافيتوسعها الجم الشركات والحرب العالمية الثانية نتيجة كبر حج

ن االعتماد عليها الوقت الحاضر بالغ األهمية يهدف الى اكتشاف األخطاء والغش باعتباره أداة إدارية يمك

 في ترشيد العملية اإلدارية والتشغيلية.

 

 الداخليماهية التدقيق : األولالمطلب 

 منها ما يلي: تعددت التعريفات التي تناولت التدقيق الداخلي، نذكر

  التعريف األول:

نشاط تقييمي مستقل التدقيق الداخلي أنه  معهد المراجعين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكيةعرف 

يهدف إلى مراجعة العمليات المالية والمحاسبية وغيرها من العمليات لخدمة اإلدارة، باإلضافة إلى القيام 

1 .بالرقابة اإلدارية والخاصة بقياس فعالية األدوات الرقابية المستخدمة

 التعريف الثاني:

وظيفة إدارية تابعة إلدارة المؤسسة، لتعبّر عن نشاط داخلي مستقل إلقامة الرقابة  والداخلي ه التدقيق

اإلدارية بما فيها المحاسبية لتقييم مدى تماشي النظام مع ما تتطلب اإلدارة أو العمل على حسن استخدام 

 2 .الموارد بما يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوى

 لثالث:التعريف ا

التدقيق الداخلي بأنه وظيفة يديها  IIAعرف مجمع المدققين الداخليين بالواليات المتحدة األمريكية 

الموظفون من داخل المشروع وتتناول الفحص االنتقادي لإلجراءات والسياسات والتقييم المستمر للخطط 

والسياسات اإلدارية وإجراءات الرقابة الداخلية، ذلك بهدف التأكد من تنفيذ هذه السياسات اإلدارية 

 3 سليمة ومعلوماتها سليمة ودقيقة وكافية. والتحقق من أن مقومات الرقابة الداخلية

 التعريف الرابع:

أن التدقيق الداخلي هو فحص دوري للوسائل  IFACيرى المعهد الفرنسي للمدققين الداخليين 

، هذا النشاط تقوم به مصلحة تابعة ةالموضوعة تحت تصرف المديرية قصد مراقبة وتسيير المؤسس

لمديرية المؤسسة ومستقلة عن باقي المصالح األخرى وأن األهداف الرئيسية للمدققين الداخليين في 

النشاط الدوري هي التدقيق ادا كانت اإلجراءات المعمول بها تتضمن الضمانات الكافية، أي أن  إطارهذا

 4 ات فعالة الهياكل واضحة ومناسبة.المعلومات صادقة والعمليات شرعية التنظيم

                                                             
 1 فتحي رزق السوافيري وآخرون، االتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخلية، دار الجامعة الجديدة للنشر- 

45، ص2002اإلسكندرية،   
  2 جمعة. أ .ح: المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار الصفاء، عمان، الطبعة األولى، 2000، ص 61

  www.IIA.org  3 تاريخ االطالع 2020/02/17 وقت االطالع 12:51
  rg www.ifac.o 4 تاريخ االطالع 2020/02/17 وقت االطالع 13:59
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 التعريف الخامس:

نشاط مستقل للتقييم داخل المؤسسة، يعمل على مراجعة النواحي المحاسبية والمالية واألعمال األخرى، 

1 ة.م الوسائل األخرى للرقابتقييوذلك لخدمة اإلدارة، كما أنها رقابة إدارية تقوم بقياس و

 

 

 المطلب الثاني: أهمية وأهداف التدقيق الداخلي

التدقيق  لقد تبوأت وظيفة التدقيق الداخلي مكانة في معظم المؤسسات والشركات، حيث تعتبر وظيفة

ة واطمئنان مجلس الموارد المتاحالداخلي من أهم الوظائف التي تتميز بها الشركة الحديثة للمحافظة على 

 اإلدارة الى سالمة العمل.

 :أهمية التدقيق الداخلي 

تمكن أهمية التدقيق الداخلي في كونه رقابة فعالة تساعد إدارة المنشأة ومالكها على رفع جودة األعمال 

إضافة الى أنه يعتبر عين وأذن المدقق وتقييم األداء، والمحافظة على الممتلكات وأصول المنشأة، 

الخارجي، وأهم اليات التحكم، لذاك ظهرت وتطورت وزادت أهميتها نتيجة اتضافر مجموعة من 

2 العوامل المتمثلة فيما يلي:

 كبر حجم المنشآت وتعدد عمليتها. -

 .شأةاضطرار اإلدارة الى تفويض السلطات والمسؤوليات الى بعض اإلدارات الفرعية بالمن -

 ارات.حاجة إدارة المنشأة الى بيانات دورية ودقيقة لرسم السياسات والتخطيط وعمل القر -

 كومية.حاجة الجهات الحكومية وغيرها الى بيانات دقيقة للتخطيط االقتصادي والرقابة الح -

 حاجة إدارة المنشأة الى حماية وصيانة أموالها من الغش والسرقة واألخطاء. -

 ية.من تفصيلية الى اختيارية تعتمد على أسلوب العينة اإلحصائتطور إجراءات التدقيق  -

ويناقش الباحثون في كيفية قيام هذه الوظيفة بإضافة القيمة ويقررون أن الهدف بالنسبة للتدقيق الداخلي 

لمعرفة القيمة الناتجة عن  يدفعنا في البداية الى تحديد المستفيد من خدمات التدقيق الداخلي، حيث يرى أنه

3 التدقيق الداخلي فان المطلوب تحديد مجموعة من األمور في بينها:

حة في التدقيق تحديد األطراف ذات المصلحة في التنظيم الداخلي والخارجي، وبالتالي ذات المصل -     

 الداخلي.

 مة.يمكن من إضافة القيتحديد توقعات تلك األطراف في وظيفة التدقيق الداخلي وبما  -     

 تحديد الطاقات والموارد الالزمة. -     

 تقييم مهارة وأنشطة وظيفة التدقيق. -     

 

                                                             
  1 عطاء هللا. م  ش: دراسات متقدمة في المراجعة، مكتب الشباب، القاهرة، 1994، ص 202

   2 زاهرة عاطف سواد، مراجعة الحسابات والتدقيق، دار الراسة، الطبعة األولى، األردن، 2020، ص88.
   3 زهرة عاطف سواد، مرجع سابق ص 89
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ال شك أن أهمية التدقيق الداخلي تتمثل في مدى قدرة هذه الوظيفة على إضافة القيمة، حيث نص 

خليين بوضوح على أن قيام التعريف الذي وضعه المدققين الداخليين بوضوح على أن قيام التدقيق الدا

يهدف باألساس الى إضافة القيمة للشركة و هذه القيمة  التدقيق الداخلي بدوره االستشاري و التأميني انما

تتحقق من خالل قيامها بواجبها التقويمي و البنائي ودعم قدرة التنظيم على تحقيق أهداف التنظيم 

لحة بأداء خليط من األنشطة التأكيدية والتأمينية االستراتيجية، وبما يتسق من توقعات أصحاب المص

 1 واالستشارية فب اطار االستقاللية و الموضوعية.

ازدادت أهمية التدقيق الداخلي مع التوسع في األنشطة التي تقوم بها المنشآت، وسعيها المستمر إلى و 

تقويم هذه األنشطة وتطويرها ورفع كفايتها اإلنتاجية، وأيضا نظرا للخدمات التي تقدمها وظيفة المراجعة 

 في:  والممثلة 2لإلدارةالداخلية 

النحراف اكافية لألصول، وحماية السياسات والخطط من التأكد من وجود حماية  وقائية:خدمات  -

 .عند التطبيق

 اإلدارية. ياساتبالس االلتزام ومدى الداخلية، الرقابة أنظمة فعالية وتقويم قياس تقويمية: خدمات -

 .المنشاة داخل األنظمة وتحسين لتطوير االقتراحات تقديم تطويرية: خدمات -

 

 :أهداف التدقيق الداخلي 

ال لمساعدة أهداف التدقيق الداخلي بتطوير األوضاع االقتصادية واالجتماعية في منشأة األعمتطورت 

لمحلية والدولية ااإلدارة لالطالع على مسؤولياتها المختلفة ومواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية 

  وتتمثل تلك األهداف في:

  هدف الحماية:

مؤسسات األعمال وانفصال الملكية عن اإلدارة وانتشار  يعتبر ظهور الثورة الصناعية وكبر حجم 

المؤسسات ذات األقسام والفروع داخل الدولة الواحدة ثم ظهور المنشآت متعددة الجنسيات من أهم أسياي 

 3 ظهور التدقيق الداخلي ويتحقق هذا الهدف من خالل قيام المدقق الداخلي بآالتي:

 المعدة ومدى االعتماد عليها. التأكد من سالمة المعلومات المحاسبية -

 التأكد من المالئمة بين أساليب القياس والسياسات والخطط والقوانين الموضوعة. -

 المحافظة على أصول المؤسسة من جميع أنواع الخسائر. -

 التأكد من انجاز األهداف الموضوعة للعمليات التشغيلية. -

 التأكد من استخدام االقتصاد الكفء للموارد. -

 على األخطاء وأوجه التالعب.التعرف  -

 

                                                             
   1 أحمد حلمي جمعة، التدقيق الداخلي والحكومي، دار الصفاء، عمان، 2011، ص20.

 2 المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني واإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج، كتاب مراجعة ورقابة داخلية، 
.51المملكة العربية السعودية، ص    

 3 براهمة كثرة، دور التدقيق الداخلي في تفعيل حكومة الشركات، مذكرة ماجستير، قسم علوم التسيير، جامعة قسنطينة، 
.45، ص2014الجزائر،    
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بهذا فان التدقيق الداخلي يساعد على اكتشاف وتحديد االنحرافات وأخذها في عين االعتبار أثناء أداء 

النظم واإلجراءات  ،لمحافظة على سالمة أصول الشركة بمختلف أنواعهالهدف أيضا كما ياألنشطة 

السجالت والمستندات والملفات العادية  ،الشركةالسياسات والخطط المعتمدة في ، المالية والمحاسبية

 1..خال…. نظام الضبط الداخلي ،وااللكترونية المعتمدة في المشروع

 :  والتطوير هدف البناء

صاحب التطور المستمر في النشاط االقتصادي واالجتماعي على المستوى العالمي تطورا مماثال في 

تقديم التوصيات والمقترحات التي تؤدي الى أحداث جوهرية الهدف من وظيفة التدقيق الداخلي تتجه نحو 

  2 نحو المزيد من األداء االقتصادي الفعال، ولتحقيق هذا الهدف تقوم إدارة التدقيق الداخلي كاالتي:

تعلقة بالعمليات مية قياس وتقييم فعالية أساليب الرقابة سواء كانت محاسبية ومالية أم أساليب رقاب -

 للتحقق من مدى كفايتها.ذاك التشغيلية و

 .متابعة تنفيذ األداء وتقويمه من حيث الجودة وتحقيق الكفاية اإلدارية بصفة عامة -

 تقديم التوصيات والمقترحات التي يرى المراجع فائدتها. -

فالهدف األساسي من المراجعة الداخلية هو مساعدة أعضاء اإلدارة في تنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم بقيام 

الداخلي بعمليات الفحص والتقييم وإعطاء نصائح لإلدارة وتعاليق حول العمليات التي تتم المراجع 

 3 مراجعتها قصد إدخال التحسينات والتصحيحات الالزمة لضمان األداء االمثل.

 

 

 المطلب الثالث: أنواع التدقيق الداخلي

 4يوجد هناك أربع أنواع للتدقيق الداخلي والمتمثلة في:

  التشغيلي:التدقيق 

حديد كفاءتها تالتدقيق التشغيلي الشامل مراجعة الطرق واإلجراءات التشغيلية للمؤسسة من أجل  نينضمم

ا ما يتضمن تها، وذلك من أجل تقديم التوصيات لتحسين اإلجراءات، و التدقيق التشغيلي غالبو فعالي

لفعالية بية أهداف المؤسسة امراجعة السياسات في المجاالت التي يجب أن تعمل بكفاءة من أجل تل

و االجراء أن أوتحقيق األهداف في أحسن ما يمكن و بالطريقة األقل هدرا للموارد، و حيث يمكن للساسة 

ال بد األخذ  يكونا فاعلين و كفؤين، و لكن على مدار المدى الطويل يمكن أن تكون غير اقتصادية، لذا

 ال. بالسياسة أو االجراء تزيد عن تكلفنها أمبعن االعتبار ما اذا كانت المنافع المتعلقة 

 

                                                             
  1 فتحي رزق السوافيري وآخرون، الرقابة والمراجعة الداخلية، مرجع سابق، ص46.

   2 براهمة كثرة، مرجع سابق.
  Collins Lionel et Valin Gérard : Audit et contrôle interne, Aspects financiers, Opérationnels 

et P 23 -stratégiques, 4éme Edition, Dalloz, Paris, 1992 3  
 4 فاطمة بعوج، دور التدقيق الداخلي في تفعيل اتخاذ القرار، مذكرة ماجستير، علو التسيير، فحص محاسبي، 

.29، ص2014/2015  
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 :التدقيق المالي 

قيق المالي ان أحد األهداف وراء التدقيق المالي هو مساعدة المدققين الخارجيين عند قيامهم بالتح

ية قد عرضت كانت المعلومات المالية التاريخ إذاتقارير تظهر ما  لتقليدي، وينتج عن هذه التدقيقا

يق المالي بالعدالة. ويمكن أن تشمل خصائص التدقلألطراف الخارجية مثل الدائنين، وكذلك اإلدارة 

 االتي: 

 .أن يكون هدف التدقيق المالي إضافة المصداقية لتمثل اإلدارة في القوائم المالية -

 إن المدقق شخص مستقل عن إدارة المؤسسة. -

ية المتعارف كوين المدققين ألمرائهم على أساس العدالة الشاملة، وذلك وفقا للمبادئ المحاسبت -

 ي.عليها والمقبولة قبوال عاما للقوائم المالية، وذلك على أساس االختيار االختبار

لمالية كانت القوائم ا إذافي الوقت الذي يكون فيه المدققين غير متأكدين يشكل قطعي ما  -

ية من التحريف صحيحة، فان التدقيق المالي يمكن أن يقدم تأكيدا معقوال بأن القائم المالية خال

 المادي.

 

 :تدقيق تكنولوجيا أو نظم المعلومات 

عملية تطبيق أي نوع من األنظمة  أو نظم المعلومات، يقصد بتدقيق التكنولوجيا التدقيق االلكتروني

نولوجيا المعلومات لمساعدة المدقق في التخطيط والرقابة وتوثيق أعمال التدقيق، لذا فان باستخدام تك

التدقيق االلكتروني يتمثل في استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق لمساعدة المدقق عبر 

 1 مراحل التدقيق المختلفة من تخطيط ورقابة وتوثيق.

 

 :تدقيق االلتزام 

عض المعايير بالتطابق، أي أن تدقيق االلتزام تقيس مدى التزام التدقيق ومطابقته مع يقصد به تدقيق 

حاجة الى بالموضوعة مسبقا، وبعض المجاالت التي تحتاج فيها تحديد االلتزام والتي بمكن أن تكون 

 المراجعة، وتشمل كاالتي:

 ارة.تحديد االلتزام بالسياسة أو اإلجراءات الموضوعة مسبقا من قبل اإلد -

 تحديد مدى االلتزام بالقوانين والتشريعات. -

 

 

 

 

  

 

                                                             
  1 فاطمة بعوج، مرجع سابق، ص30.
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 ( أنواع التدقيق الداخلي2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 : من اعداد الباحثين باالعتماد على المعلومات أعالهالمصدر
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 أساسيات التدقيق الداخلي المبحث الثالث:

ات تختلف من تتم ممارسة التدقيق الداخلي في بيئات قانونية وثقافية مختلفة ومتنوعة، لـصـالح مؤسس

شخاص من داخل والحجم والتعقيد والهيكلية، كما تتم ممارسة التدقيق الداخلي من قبل أ األهدافناحية 

ي كل بيئة قد تؤثر في ممارسة التدقيق الداخلي ف االختالفاتالمؤسسات أو من خارجها. ومع أن تلك 

أمرا أساسيا لكي شكل ي)المعايير( على حدة فإن التقيد بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي 

 .ميتمكن المدققون الداخليون ز نشاط التدقيق الداخلي من الوفاء بمسؤولياته

 

 معايير التدقيق الداخليالمطلب األول: 

1 :من قسمين أساسيين معايير الصفات ومعايير األداء، وبتمثل الغرض من المعايير في رتتألف المعايي

 االلتزام بالعناصر اإللزامية من اإلطار الدولي للممارسات المهنية.توجيه  -

 خلي.توفير إطار مرجعي ألداء وتطوير مجال واسع للقيمة المضافة لنشاطات التدقيق الدا -

 إرساء األسس لتقييم أداء التدقيق الداخلي. -

 تعزيز تحسين عمليات ومسارات المنشأة. -

 ومتطلبات الزامية تتكون من:تستند المعايير على مجموعة مبادئ 

بيق وتقييم "تصريحات" تحدد المتطلبات الجوهرية لممارسة مهنة التدقيق الداخلي القابلة للتط -

 فعالية أداءها دوليا وعلى المستوى التنظيمي والفردي.

 والمصطلحات الواردة في المعايير."تفسيرات" توضح العبارات  -

 

  معايير األداءPerformance Standars 

هي مجموعة المعايير التي ركزت على وصف وبيات طبيعة نشاط التدقيق الداخلي وتوفر أساس لكيفية 

قياس جودة أداء هذه الخدمات وتتضمن هذه المجموعة سبعة معايير رئيسية وينقسم كل معيار رئيسي 

 2 الى عدة معايير فرعية يتم تناولها فيما يلي:

 

تدقيق الداخلي على مدير المدققين أن يدير أنشطة ال :يق الداخليإدارة نشاط التدق  2000المعيار رقم 

 على نحو فعال لمل يحقق قيمة عالية للمؤسسة.

أولويات  على مدير المدققين أن يضع الخطط الخاصة بالمخاطر لتحديدلتخطيط: ا  2010المعيار رقم 

 نشاط التدقيق الداخلي بما يتماشى مع األهداف التنظيمية.

                                                             

  1 كارين أسو وآخرون، المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي )المعايير(، لبنان، ص2.
 2 عتيقة منجح، دور التدقيق الداخلي في تقييم األداء المالي للمؤسسات االقتصادية، مذكرة ماجستير، قسم علوم التسيير، 

.35، ص2006تخصص تسيير المؤسسات الصناعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،   
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العليا ومجلس  على المدير التنفيذي للتدقيق أن يوصل لإلدارةالتصال والموافقة: ا  2020 المعيار رقم

 لزمنية.اإلدارة خطط أنشطة التدقيق الداخلي ومتطلبات تنفيذ تلك الخطط بما في ذلك التغيرات ا

أنشطة التدقيق  يجب على مدير إدارة التدقيق التأكد من أن المواردلموارد: إدارة ا  2030المعيار رقم 

 الداخلي كفاية مناسبة، وموزعة بطريقة فعالة لتحقيق الخطة المعتمدة.

سات يجب على مدير التدقيق الداخلي أن يضع السيا لسياسات واالجراءات:ا  2040المعيار رقم 

ياسات واإلجراءات الالزمة لتوجيه عمل نشاط التدقيق الداخلي، حيث يعتمد شكل ومحتوى هذه الس

 ءات على حجم وهيكل نشاط التدقيق الداخلي ودرجة عمله.واإلجرا

لومات وتنسيق ينبغي على مدير التدقيق الداخلي أن يعمل على توصيل المع لتنسيق:ا  2050المعيار رقم 

لتغطية ااألنشطة مع األطراف الداخلية والخارجية لتأكيد المالئمة والخدمات االستشارية وضمان 

 في الجهود المبذولة.الصحيحة وتخفيض االزدواج 

دقيق الداخلي أن يجب على مدير الت فع التقرير الى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا:ر  2060المعيار رقم 

ق الداخلي وعن يرفع تقاريره على نحو دوري الى مجلس اإلدارة واالدارة العليا عن أهداف أنشطة التدقي

ية وقضايا المتصلة بخطة العمل، وينبغي أن يشمل كذلك قضايا المخاطر الجوهر تالسلطات والمسؤوليا

 الرقابة.

 :لداخليسؤوليات المؤسسة والجهات الخارجية المقدمة للخدمات عن التدقيق ام  2070المعيار رقم 

ه ب على هذعندما تقوم جهة خارجية بتقديم خدمات كالخدمات التي يقدمها نشاط التدقيق الداخلي، يج

 لي.الجهة توجيه إدراك المنشأة نحو مسؤولياتها في الحفاظ على فعالية نشاط التدقيق الداخ

مهمة ونطاقها ينبغي أن تشمل عملية التوصيل على أهداف ال عايير توصيل النتائج:م  0124المعيار رقم 

 باإلضافة الى االستنتاجات والتوصيات القابلة للتطبيق وحفظ العمل.

ينبغي أن تتسم عملية التوصيل بالدقة والموضوعية والوضوح  ودة التوصيل:ج  2420المعيار رقم 

 1وااليجار، كما ينبغي أن تكون بناءة وكاملة وأن تتم في الوقت المناسب.

جوهري،  اذا شملت عملية التوصيل النهائية على خطأ أو سهو ألخطاء والسهو:ا  1224المعيار رقم 

فراد الذين وصلت فانه ينبغي أن يتولى مدير إدارة التدقيق الداخلي توصيل المعلومات الصحيحة لكافة األ

 اليهم المعلومات األصلية.

من  :لتدقيق الداخليلاستخدام عبارة تم اعداده وفقا لمعايير الممارسة المهنية الدولية   3024المعيار رقم 

معايير الممارسة الممكن للمدققين الداخليين عند اعدادهم تقرير المهمة تضمينه عبارة تم اعداده وفقا ل

 ير.المهنية الدولية للتدقيق الداخلي، وذلك في حالة ما اذا كانت النتائج تدعم هذا التقر

ا بين أهداف مدما يكون هناك عدم توافق عن عن المهمات الغير المتوافقة: اإلفصاح  3124المعيار رقم 

االلتزام بها  المهمة وبين متطلبات تعريف التدقيق الداخلي والمعايير المهنية والسلوكية من حيث عدم

 وبشكل يؤثر على مهمة اإلفصاح في تقرير توصيل النتائج عما يلي:

 المعايير المهنية والسلوكية التي يتم االلتزام بها. -

 ام وتأثيره على المهمة وعلى نتائجها.أسبا عدم االلتز -

                                                             

  1 فتحي رزق السوافري وآخرون، مرجع سابق، ص103.
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لمعنية، حيث يجب على مدير التدقيق الداخلي أن يبلغ الى الجهات ا شر النتائج:ن  4024المعيار رقم 

يد الى من يقوم يقوم مدير التدقيق الداخلي بعد حصوله على المصادقة على تقرير النتائج النهائية بتحد

 التي سينشرها. بتبليغ هذه النتائج و ماهي النتائج

ر توقعات عندما يتم اصدار رأي عام، يجب األخذ بعين االعتبا ألراء العامة:ا  5024المعيار رقم 

مالئمة ومفيدة واإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والمساهمين، ويجب أن تتسم هذه األراء بأن تكون كافية 

 ذات مصداقية.

على مدير التدقيق الداخلي أن يؤسس نظام لرقابة يجب  راقبة مراحل االنجاز:م  2500المعيار رقم 

 1سير مراحل النتائج التي يتم توصيلها الى اإلدارة مع المحافظة على هذا النظام.

اقبة والتأكد يجب على المدقق الداخلي تأسيس أسلوب متابعة يتم من خالله المر :A1 2500 المعيار رقم

لعليا قد قبلت امن أن توجيهات والتصرفات التي اتخذتها اإلدارة قد تم تنفيذها بفعالية، وأن اإلدارة 

 مخاطر عدم اتخاذ أي اجراء.

ستشارية لنتائج للمهمات االيجب على نشاط التدقيق الداخلي مراقبة سير ا :C1 2500 المعيار رقم

 ومدى تحقيقها لما هو عليه في العمل.

عندما يعتقد مدير التدقيق الداخلي بأن اإلدارة  رار قبول اإلدارة العليا للمخاطر:ق  2600المعيار رقم 

 وإذاالعليا قد قبلت مستوى من المخاطر غير مقبول بالنسبة للمؤسسة، يجب عليه مناقشة ذلك مع اإلدارة 

يتم التوصل لحل لهذه المسألة معها فيجب عليه تقديم تقرير خول ذلك الى مجلس اإلدارة و لجنة لم 

 2التدقيق.

 

 :معايير الصفات 

وهي عبارة عن مجموعة مكونة من أربعة معايير رئيسية صادرة من معهد المدققين الداخليين و التي 

واألفراد الذين يؤذون أنشطة التدقيق الداخلي فيها، يمكن ذكر أهم  تتناول سمات و خصائص المنشآت

3هذه المعايير فيما يلي:

شاط نيجب تحديد هدف وصالحية ومسؤولية  األهداف والصالحيات والمسؤوليات: 1000المعيار رقم 

الداخلي  دقيقالتدقيق الداخلي بشكل رسمي ضمن وثيقة التدقيق الداخلي، وذلك بما ينسجم مع تعريف الت

راجعة دورية والمعايير المهنية وقواعد السلوك ويجب على المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي اجراء م

 لوثيقة التدقيق وتقديم ذلك لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة للمصادقة.

دقيق يجب تحديد طبيعة خدمات التأكيد المقدمة للمؤسسة ضمن وثيقة الت :A1 1000 المعيار رقم

ها ضمن وثيقة لي واذا كانت هذه الخدمات معدة للتقديم الى جهات خارجية فيجب أيضا تحديد طبيعتالداخ

 التدقيق.

                                                             

  1 فتحي رزق السوافري وآخرون، مرجع سابق، ص104.
 2 محمد بوتين، مراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيق، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، جامعة 

.39، ص2008الجزائر،   

  3 عتيقة مجنح، مرجع سابق، ص26.
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ة التدقيق يجب تحديد طبيعة الخدمات االستشارية المقدمة للمؤسسة ضمن وثيق :C1 1000 المعيار رقم

 الداخلي.

ستقال، وعلى يق الداخلي أن يكون ميجب على نشاط التدق االستقاللية والموضوعية: 1100المعيار رقم  

 المدققين الداخليين أن يتصفوا بالموضوعية أثناء تأديتهم لعملهم.

االستقاللية: تعني التحرر من القيود والظروف التي تهدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي على القيام  -

يتمكن مدير التدقيق الداخلي من االتصال بمسؤولياتهم بشكل عادل وغير متحيز، ويجب أ، 

المباشر وغير المقيد مع اإلدارة العليا ولجنة التدقيق، ويجب أن تتم إدارة المخاطر التي تهدد 

1 استقاللية التدقيق، وذلك على مستوى كل من المدقق والقسم والمؤسسة.

هي سلوك وموقف فكري غير متحيز يتيح للمدققين الداخليين انجاز التزاماتهم  :الموضوعية -

ومسؤولياتهم بالشكل الصحيح ودون تقديم أية استثناءات أو تنازالت، فالموضوعية تتطلب من 

المدققين الداخليين عدم خضوع حكمهم المهني بخصوص مشاكل التدقيق ألراء ومصالح 

المخاطر التي تهدد موضوعية التدقيق الداخلي وعلى مستوى كل االخرين، ويجب أن تتم إدارة 

2 من المدقق والقسم والمؤسسة.

لداخلي بكفاءة يجب تنفيذ أعمال التدقيق ا الكفاءة وبذل العناية المهنية الالزمة: 1200المعيار رقم 

 ومهارة مع بذل العناية المهنية المطلوبة.

ءات المطلوبة على المدققين الداخليين امتالك المعرفة، المهارات والكفا الكفاءة: 1210المعيار رقم 

ارات، والكفاءات إلنجاز مسؤولياتهم الفردية وعلى نشاط التدقيق الداخلي كمجموعة امتالك المعرفة، المه

 المطلوبة إلنجاز المسؤوليات والمهام المطلوبة.

ا يكون لحصول على المشاورة والمساعدة عندمعلى مدير التدقيق الداخلي ا :A1 1210 المعيار رقم

تنفيط كل أو جزء من لالمدققين الداخليين العاملين لديه يفتقرون الى المعرفة والمهارة والكفاءة المطلوبة 

 المهمة.

اطر االحتيال يجب على المدققين الداخليين امتالك المعرفة الكافية لتقييم مخ :A2 1210 المعيار رقم

ن يكون ذلك أدار بها هذه المخاطر ضمن المؤسسة، ولكن ال يتوقع من المدقق الداخلي والطريقة التي ت

 الشخص المحترف المسؤول بشكل مباشر ورئيسي عن اكتشاف االحتيال.

ة في مجال يجب على المدققين الداخليين امتالك المعرفة الكافية و األساسي :A3 1210 المعيار رقم

لى التكنولوجيا ععمال االلكترونية( والرقابة وتقنية التدقيق المبنية مخاطر تكنولوجيا المعلومات )األ

 إلنجاز األعمال الموكلة اليهم.

ية أو تقديم تقديم الخدمات االستشار على مدير التدقيق الداخلي االمتناع عن :C1 1210 المعيار رقم

لمطلوبة إلنجاز اارة والكفاءة المساعدة اذا كان موظفي قسم التدقيق الداخلي ال يمتلكون المعرفة والمه

 وتنفيذ كل أو جزء من المهمة المطلوبة.

                                                             

  1 أمين السيد أحمد لطفي، التطورات الحديثة في المراجعة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 2007، ص3-2.
 2 عبد الفتاح محمد الصحن واخرون، الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 2006، 

. 262ص  
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لعناية والمهارة ايجب على المدققين الداخليين امتالك  بذل العناية المهنية الالزمة: 1220المعيار رقم 

داخلي معصوم من المتوقعان من المدقق الداخلي المؤهل، وال يعني بذل العناية المهنية أي أن المدقق ال

 ارتكاب األخطاء.

 ية الالزمة مهبذل العناية المهن اعلى المدققين الداخليين أن يمارسو الكفاءة: A1 1210 المعيار رقم

 األخذ بعين االعتبار ما يلي:

 حجم العمل المطلوب للوصول الى أهداف المهنة المطلوبة تنفيذها. -

 األهمية النسبية أو الموضوعات الهامة المرتبطة بإجراءات التأكيد المطبقة. -

 كفاءة وفعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة. -

 ألنظمة القانونية.احتمال حدوث أخطاء جوهرية، احتيال مخالفات ل -

اعدة يجب على المدققين الداخليين مراعاة استخدام أدوات التدقيق بمس :A2 1210 المعيار رقم

 المحاسب االلي وتقنيات التحليل المختلفة.

تي قد تؤثر على يجب على المدققين الداخليين االنتباه الى المخاطر الجوهرية ال :A3 1210 المعيار رقم

تضمن بأن  ومن ناحية أخرى فان إجراءات التأكيد لوحدها ال تكفي وال األهداف والعمليات والموارد

 لالزمة.اجميع المخاطر الهامة سوف يتم تحديدها واكتشافها حتى لو لم بتم بذل العناية المهنية 

ة أثناء تقديم يجب على المدققين الداخليين أن يبذلوا العناية المهنية الالزم :C1 1210 معيار رقمال

 الخدمات االستشارية مع األخذ بعن االعتبار ما يلي:

ل نتائج احتجاجات وتوقعات بالجهات المقدمة اليها الخدمات إضافة الى طبيعة وتوقيت وتوصي -

 المهمة.

 عمل المطلوب للوصول الى أهدافه المهمة المطلوبة.األهمية النسبية ونطاق ال -

يجب ن يحدد ما يجب على مدير التدقيق الداخلي أ الرقابة النوعية وبرامج التطوير: 1300  المعيار رقم

افة جوانب كعية وبرامج التطوير والمحافظة على ذلك مستمر وبما يغطي القيام به لضمان الرقابة الن

 نشاط التدقيق الداخلي.

صمم معيار الرقابة النوعية وبرنامج التطوير لتقسيم نشاط التدقيق الداخلي ومعاييره المهنية من جهة، 

وتقييم توافق وتطبيق موظفي التدقيق الداخلي لقواعد ومبادئ السلوك األخالقي من جهة أخرى، كما تقيم 

1 يد الظروف المناسبة لتحسينه وتطويره وزيادة فعاليته.البرامج كفاءة نشاط التدقيق الداخلي وتحد

الداخلي  يجب على مدير التدقيق التقرير عن الرقابة النوعية وبرامج التطوير: 1320المعيار رقم 

 لمراجعة.توصيل نتائج الرقابة النوعية على الجودة وبرامج التطوير الى اإلدارة العليا ولجنة ا

رير وتوصيله الى تقرير نتائج الرقابة النوعية وبرامج التطوير وفترة اعداد التقيتم تحديد شكل ومحتوى 

نشاط التدقيق  اإلدارة من خالل مناقشة اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة واألخذ بعن االعتبار مسؤوليات

 الداخلي ومدير التدقيق الداخلي الواردة في وثيقة التدقيق.
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 لتدقيق الداخلي:ثم اعداده وفقا لمعايير الممارسة المهنية الدولية لاستخدام عبارة  1321المعيار رقم 

الة كانت الرقابة يمكن للمدققين الداخليين عند اعداد تقرير الرقابة تضمينه هذه العبارة وذلك فقذ في ح

 النوعية على الجودة وبرامج التطوير تدعم هذا التقرير.

ندما ال يوجد عيجب على مدير التدقيق الداخلي  التوافق:اإلفصاح عن عدم االلتزام و 1322المعيار رقم 

تأثير على نطاق  توافق مع تعريف التدقيق الداخلي والمعايير المهنية وقواعد السلوك األخالقي، أو وجود

 وعمليات نشاط التدقيق الداخلي أن يفصح عن ذلك الى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.

 

 

 الداخلي أدوات التدقيق: ثانيالمطلب ال

 يها، وتتصفيستخدم المدقق الداخلي في إطار مهمته عدة أدوات لتحقيق األهداف التي يريد التوصل ال

1 هذه األدوات بثالث خصائص أساسية:

لهدف المراد اال تستخدم هذه األدوات بشكل منهجي وانما يختار المدقق األداة المناسبة لتحقيق  -

 تحقيقه.

ف عديدة ال يقتصر استخدام هذه األدوات على التدقيق الداخلي بل يعتمد استخدامه الى أطرا -

 كالمدققين الخارجيين والمستشارين...

لعنصر يمكن أن يستخدم المدقق أداتين مختلفتين في إطار عملية التدقيق واحدة تخص نفس ا -

 األولى. يها باستخدام األداةبحيث تستخدم األداة الثانية لتحقق من النتائج تم التوصل ال

 يمكن تصنيف هذه األدوات الى نوعين أساسيين: األداة الوصفية واألدوات االستفهامية.و

 

 :األدوات الوصفية 

 وفيما يلي سنعرضها بالتفصيل:

  السير االحصائي:

الدراسة الى ل هو أداة تسمح انطالقا من عينة محددة، يتم اختيارها بطريقة عشوائية، من المجتمع مح

 تعميم الصفات المالحظة في العينة على كامل المجتمع.

 

  تصور السير:

لرقابة التي ابتحقيق الهدف أو األهداف المراد تحقيقها وهو ما يسمح بتحديد  يقوم المدقق الداخلي

 :بيجب القيام بها بهدف نوع الخطأ أو األخطاء التي يريد المدقق أن يتحقق منها ويقوم 
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لمدقق مجتمع أي كل المعلومات التي نرغب في تكوين رأي حولها وذلك حسب أهداف اتحديد ال -

 المراد تحقيقها.

 تحديد درجة الثقة المرغوب فيها والتي تتماشى مع الموضوع المراد دراسته. -

ا ومعدل تحديد معدل الخطأ المقبول، أي الحد األعلى كنسبة مئوية للخطأ المقبول لمجتمع م -

وقوف الوقوف عليه والذي ينبغي أن يكون أصغر من معدل الخطأ المنتظر الالخطأ المنتظر 

 عليه والذي ينبغي أن يكون أصغر من معدل الخطأ المقبول.

ردات المهمة مما كانت عملية السير تخص القيم وتحديد المف إذاالمجتمع الى طبقات  ويقوم المدقق بتقسيم

 سيؤدي الى انخفاض حجم العينة.

 ة:اختبار العين

1 نميز نوعين من العينات:

 العينات اإلحصائية: وتستخدم في هذه الحالة: -1

ستخدام العينات العشوائية، حيث تعطي أرقام لسلسلة من المفردات وتختار مفردات العينة ال -

انتمائها الى  ةجدول العينات العشوائية وهي توفر احتماال متساويا لجميع وحدات المجتمع إلمكاني

 العينة.

ب، مثال: طريقة السير الترتيبي، أي انطالقا من نقطة معينة يتم اختيار المفردات بشكل مرت -

65،55،45،35،25.... 

 ما يلي: العينات الغير اإلحصائية: ويتم اختيار العينة باستخدام -2

ادا واعتم الطريقة الموجهة الشخصية، بتعمد المدقق في اختيار العينة حسب حدسه الشخصي -

 على مؤهالته وخبرته.

االنحرافات التي استغالل نتائج التدقيق بالقيام بتحليل كمي للنتائج بحيث يتأكد من أن األخطاء و -

رافات يجب الوقوف عليها وأال تتعارض مع األهداف المسطرة، وتحليل نوعي لألخطاء واالنح

لمجتمع أو عدم ية يتخذ المدقق قبول افيما إذا كانت تكرارية أم ال أو معتمدة أو ال. وفي النها

 قبوله.

 المقابلة:

يهدف المدقق من خاللها الى الحصول على مجموعة من المعلومات ويخضع االستجواب الى مجموعة  

من الشروط:

 .يجب احترام خط السلطة وعدم القيام بأي استجواب دون علم المسؤول األول عن القسم -

 كير بمهمة التدقيق وأهدافها واعالم الطرف المستوجب بسبب وكيفية االستجواب.التذ -

يقوم المدقق بعرض الصعوبات، المشاكل، ونقاط الضعف التي تم اكتشافها قبل بداية  -

 االستجواب.

 ؤولين.يجب أن يصادق الطرف المستجوب عن نتائج االستجواب المخاصة قبل تقديمها الى المس -

لمهمة موضوع ا إطارمما يتكلم ويقوم بتوجيه االستجواب في  أكثريستمع  يتفادى المدقق أن -

لتحقيق الهدف المسطر ويجب اعتبار الطرف االخر في مرتبة مساوية من حيث إدارة 

 االستجواب.
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 :األدوات االستفهامية 

يلي  يمافونميز المالحظة المادية، السرد، المخطط الوظيفي، جدول تحليل األعمال، مخطط التدفق، 

 سنتطرق لها بالتفاصيل:

  المالحظة المادية:

من الممكن أن يعتمد المدقق في عملية التدقيق على المالحظة المادية المباشرة للتحقق من تطابق ما هو 

1 مدون على الوثائق مع ما هو موجود فعال في الواقع، ويتعلق األمر ب:

ر بها عملية المالحظة المادية لإلجراءات: تهدف مالحظة اإلجراءات الى تحديد المراحل التي يم -1

 لها. أو نشاط ما للتحقق من تطابقه مع ما هو مدون في دليل اإلجراءات واحترام األفراد

ي تستخدمها من المحاسبية المختلفة التالمالحظة المادية للوثائق: تهدف الى التحقق من الوثائق  -2

 حيث تصميمها، كيفية استخدامها، وانتقالها.

، المالحظة المادية لألصول: تهدف للتحقق من وجود األصول وتطبق أساسا على المخزون -

 التثبيتات، السندات واألصول النقدية.

يمات فراد للتعلمالحظة التصرفات: ويتعلق األمر بالتدقيق االجتماعي أي مدى احترام األ -

 وتصرفهم داخل أماكن العمل.

  السرد:

2 وتميزبين نوعين: تتميز بعض مراحل التدقيق بصعوبة وصفها ويلجأ المدقق الى السرد لوصف النظام،

لمدقق السرد الذي يقوم به الشخص الخاضع للتدقيق: يكون في بداية مهمة التدقيق ويقوم ا -1

للنظام أو  باالستماع الى السرد الذي يقوم به الشخص الخاضع للتدقيق بهدف وصف اإلطار العام

معلومات النشاط الخاضع للتدقيق، وتطرح هذه الطريقة بعض النقائص المتعلقة بتحديد أهم ال

 التي يحتاجها المدقق على جانب مدى صدق الشخص الذي يقوم بالسرد.

ي توصل اليها لمدقق بسرد مالحظاته المادية ونتائج االختبارات التسرد يقوم به المدقق: يقوم ا -2

مه في حلة صعوبة وصفها عن طريق مخططات تدفق المعلومات وعلى المدقق أن يستغل ما قد

 جميع األطراف.

 

 المخطط الوظيفي:

التي تحصل عليها من عمليات  تالمعلومايقوم المدقق الداخلي بإعداد المخطط الوظيفي انطالقا من 

هذا المخطط مختلف الوظائف في  يهدفاالستجواب والمالحظة والسرد التي قام بها في بداية المهمة، 

المؤسسة الى جانب األشخاص المسئولين عن القيام بها، ويسمح هذا المخطط بإثراء المعارف المكتسبة 
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عمل بهدف تحديد نقاط الضعف المرتبطة يسوء تقسيم والخاصة بوظائف المؤسسة وبتحليل مراكز ال

 العمل في المؤسسة.

 جدول تحليل األعمال:

يستخدم هذا الجدول لتحليل الوظائف أو اإلجراءات محل الدراسة الى أعمال أولية بهدف تحديد نقائص 

1 الى: الفصل بين الوظائف داخل المؤسسة ومعالجتها، ويقسم الجدول

 فصل ومتسلل.يتم تحديد األعمال األولية المتعلقة بالوظيفة أو االجراء بشكل م العمود األول: -

يسية وهي: العمود الثاني: يتم تحديد طبيعة األعمال األولية ويتعلق األمر بأربعة أنواع رئ -

 األعمال التنفيذية، الترخيص، التسجيل المحاسبي والمراقبة.

 تحدد األشخاص المسؤولين عن القيام باألعمال األولية.األعمدة الموالية  -

 العمود األخير مخصص لتحديد األعمال الغير المنفذة. -

 خرائط التدفق:

حديد أصل تتبين هذه الخرائط دورة انتقال بين مختلف الوثائق، مرتكز المسؤولية، ويتم من خاللها 

سلسل المعلومات ئي، وهي تقدم نظرة كاملة عن تالوثيقة والقنوات التي تمر بها حتى تصل المستخدم النها

تستخدم لهذا وإجراءات انتقالها. وتهدف هذه الخرائط الى اختيار دقة تطبيق اإلجراءات وفعاليتها، و

 الغرض رموز موحدة للتعبير عن مختلف العناصر.

 قوائم االستقصاء:

تتناول جميع  ية من األسئلة والتيوتسمى كذلك قوائم االستبيان وهي قائمة نموذجية تشمل مجموعة واقع

لشراء والبيع، انواحي النشاط داخل المؤسسة، وخاصة العمليات المعتادة مثل العمليات النقدية، عمليات 

 أرصدة الدائنين والبنوك...الخ

من ثم تحليلها وحيث يقوم المدقق بتوزيع هذه القائمة من األسئلة على الموظفين لتلقي اإلجابات عليها 

سم قائمة ومن األفضل أن تق للوقوف على مدى فعالية نظام الرقاية الداخلية المطبق داخل المؤسسة

في معظم األسئلة عدة أجزاء يخصص كل جزء منها مجموعة من األسئلة تتعلق بإحدى مجاالت النشاط و

في  قصالحاالت تصمم هذه األسئلة للحصول على اإلجابات ب "نعم" أو "ال" تعني احتمال وجود ن

على األفراد أو  وهذا األسلوب يركز على األعمال التي يتم تنفيذها أكثر من التركيز الرقابة الداخلية،

ن اإلشارة الى المجموعات التي تؤدي هذه األعمال. اإلجابة على األسئلة يمكن لها أن تكون روتينية دو

نة الحالية خاصة على قائمة أسئلة الس ما يتم فعال، مع وجود خطر احتمال أن تنقل إجابات السنة الماضية

 عليها أي تعديل.لم يطرأ إذا
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 معايير وصالحيات التدقيق الداخلي المطلب الثالث:

 :معايير التدقيق الداخلي 

 تتمثل هذه المعايير في:

 االستقاللية: -1

تأثير الجهة التي يقوم بتدقيق أعمالها  فيتوفر معيار االستقالل  والحياد يعني أن يكون المدقق بعيدا عن 

له االستقالل  التام عنها وال يكون لها  أي تأثير عليه، ويرى معهد المدققين الداخليين أن استقالل المدقق 

الداخلي يقوم على دعامتين هما المركز التنظيمي للمدقق الداخلي بحيث يكون لمدير قسم التدقيق الداخلي 

مع مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق، والموضوعية بحيث يكون المدقق الداخلي مستقال  خط اتصال مباشر

 .1 عن األنشطة التي يقوم بتدقيقها

 مكانة المدقق الداخلي في المؤسسة )الوضع التنظيمي(: -أ

ن يحصل يجب أن يكون لقسم التدقيق الداخلي وضع تنظيمي يسمح لها بأداء مسؤولياتها، كما يجب أ

لخاضعين االداخلي على دعم من اإلدارة العليا ومن مجلس اإلدارة وذلك لكي يكون األفراد المدقق 

الستقاللية للتدقيق متعاونين، ويجب أن يتمتع مدير قسم التدقيق الداخلي بسلطة لكي يحقق له ذلك ا

ال مباشر تصاوتوسيع نطاق عمل قسمه وتنفيذ توصيات هذا القسم، كما يجب أن يكون لمدير قسم التدقيق 

استقاللية  مع مجلس اإلدارة حتى يستطيع توصيل المعلومات فب النواحي المهمة. ومن ناحية أخرى فان

تعيين مدير  قسم التدقيق الداخلي يمكن أن تتزايد من خالل وجود اجماع بين أعضاء مجلس اإلدارة على

ي في شكل م التدقيق الداخلقسم التدقيق الداخلي. ويجب أن يتم تحديد سلطات وأهداف ومسؤوليات قس

 مكتوب.

كما يجب ان يتم عرض خطط الميزانية المالية وخطط الموارد البشرية الخاصة بقسم التدقيق الداخلي 

على اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة للموافقة عليها. يجب أيضا أن يقدم مدير قسم التدقيق الداخلي تقرير 

لتي تم القيام بها لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة على أن يتم ذلك سنويا أو نصف سنوي، باألنشطة ا

اإلدارة  والوضع التنظيمي األمثل لقسم التدقيق الداخلي هو أن يكون تابع للجنة التدقيق أو مجلس 

2مباشرة.

 الموضوعية: -ب

ضوعية أمرا خلي، وتعتبر المويجب أن يكون المدقق الداخلي موضوعيا عند أدائه لوظيفة التدقيق الدا

لغير عند ابدائه ذهنيا يجب أن يتحقق لدى المدقق الداخلي أثناء أدائه لعمله بحيث يجب أال يكون تابع ل

على ابداء  لرأيه في أي أمر من أمور التدقيق. ويجب أال يجعل المدقق نفسه في وضع يجعله غير قادر

ي من أاخلي أداء أي مهام تشغيلية حيث أن أداء رأس موضوعي، ويجب أيضا ان يتفادى المدقق الد

يجب أن يؤخذ  المهام التشغيلية التي سيدققها فيما بعد سيجعل من موضوعيته غير متوافرة، األمر الذي

 في الحسبان عند الحصول على تقرير المدقق الداخلي.

 

                                                             
 .37، ص2006دار الجامعية، مصر،  مراجعة داخلية في ظل التشغيل االلكتروني، نادر شعبان السواح، 1
، الدار الجامعية، ولوجيا معلومات وعولمة أسواق المالالمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة التكنعبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة،   2

 .502-501، ص2016اإلسكندرية،
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 1 الكفاءة المهنية للمدقق الداخلي: -2

اء مسؤولياتهم أن يمتلك المدققين الداخليين المعارف والمهارات والكفاءات المهنية المطلوبة ألد يجب

 الفردية، ويتحقق هذا المعيار من خالل العناصر التالية:

حيث  تحديد مواصفات ومؤهالت وخبرات من يعمل داخل إدارة أو قسم التدقيق الداخلي من -أ

، توافر الصفات دئ اإلدارية، دراسة وفهم العلوم السلوكيةالكفاءة والخبرة العلمية، فهم المبا

 الخلقية.

 

لعناية اوضع برنامج تدريب مستمر لرفع كفاءة العاملين في قسم التدقيق الداخلي وتحسين  -ب

 المهنية.

 

  نطاق التدقيق الداخلي: -3

أن يتضمن فحص نصت معايير األداء المهني للتدقيق الداخلي على ان مجال عمل التدقيق الداخلي يجب 

وتقييم سالمة وفعالية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في المؤسسة وجودة األداء في تنفيذ المسؤوليات 

يجب مالحظة أن تحديد مجال التدقيق الداخلي متروك في النهاية للمؤسسة ومجلس  المحددة فيها اال انه

هات العامة بشأن التدقيق والعمليات اإلدارة حسب مقتضيات المواقف ومتطلباتها واعطاء التوجي

  2واألنشطة الواجب مراجعتها.

وعلى ذلك نجد أن نطاق عمل التدقيق الداخلي يشمل فحص وتقييم مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية 

فحص وتقييم مدى سالمة نظام الرقابة 3للمؤسسة ومدى كفاءة أداء المهام المحددة، ويتم ذلك من خالل:

 : لمؤسسة ومدى تحقيق أهدافها المتمثلة فيالداخلية في ا

 حماية ممتلكات وموارد المؤسسة من أي تصرفات غير مرغوب فيها. -

 دقة المعلومات المحاسبية التي ينتجه النظام المحاسبي في المؤسسة. -

 التحقق من مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة بشكل أمثل. -

 واإلجراءات. التحقق من مدى التزام بالقوانين والسياسات -

 عالية.وكذلك من خالل فحص مدى جودة وفعالية األداء ومدى تحقيق األهداف والنتائج المرجوة بف

 

 أداء عمل التدقيق الداخلي: -4

التدقيق،  نصت معايير األداء المهني للتدقيق الداخلي على ضرورة أن يشمل عمل التدقيق تخطيط عمل

داخلي أن يخطط ق ثم المتابعة. وعلى ذلك يجب على المدقق الفحص وتقييم المعلومات، ابالغ نائج التدقي

ييم المعلومات لعملية التدقيق الداخلي ويتوصل الى نتائج بطريقة سلمية، ويجب عليه أن يقوم بفحص وتق

ام بتدقيقها والتحقق من مدى صحتها واعداد التقارير الالزمة في الوقت المناسب عن العمليات التي ق

 3ة التدقيق.تصين، وأخيرا متابعة التوجيهات والمالحظات التي الحظها من جراء عمليورفعها على المخ

                                                             
-147، ص2002، دار المعرفة الجامعية، مصر، أصول المراجعة )االطار النظري، معايير وقواعد مشاكل التطبيق العلمي( محمد السيد سرايا، 1

148. 
 .148، مرجع سابق، ص(أصول المراجعة )االطار النظري، معايير وقواعد مشاكل التطبيق العلمي محمد السيد سرايا، 2
 .55، صمراجعة داخلية في ظل التشغيل االلكتروني نادر شعبان السواح، 3
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 إدارة قسم التدقيق الداخلي: -5

تقتضي معايير التدقيق الداخلي بضرورة أن يتولى المدقق الداخلي ادارتها بطريقة مناسبة. ويكون 

 1مسؤوال عن تلك المؤسسة بحيث:

قبلها مجلس ووالمسؤوليات التي اعتمدتها اإلدارة العليا تحقق أعمال التدقيق األغراض العامة  -

 اإلدارة.

 تستخدم الموارد المتاحة إلدارة التدقيق الداخلي بكفاءة وفعالية. -

 ي.تتماشى جميع أعمال التدقيق الداخلي مع معايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخل -

 العامة فانه يجب عليه أن:وحتى يتمكن هذا المدير من ادارتها بما يحقق تلك األهداف 

 تكون لديه الئحة بأهداف وسلطات ومسؤوليات اإلدارة. -

 يقوم بوضع خطط لتنفيذ المسؤوليات. -

 يوفر السياسات وإجراءات مكتوبة تكون مرشدا للعاملين معه في اإلدارة. -

 يضع برنامج الختيار وتطوير الموارد البشرية في إدارة التدقيق الداخلي. -

 ين جهود كل من إدارة التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي.يقوم بالتنسيق ب -

 إدارة األفراد العاملين في القسم. -

لي ألعلى الضمانات اإلضافية لجودة عمل التدقيق الداخلي بهدف ارتقاء مستوى التدقيق الداخ -

 مستوى ممكن.

 

 :صالحيات التدقيق الداخلي 

كامل مسؤوليته وفعالية ينبغي عليه أن يكون على علم بحتى يستطيع المدقق الداخلي إدارة عمله بكفاءة 

ي للتدقيق وصالحياته، وفقا لما تقتضي به مبادئ ومعايير التدقيق الداخلي، وبما أن الغرض الرئيس

ن طريق عالداخلي يتمثل في مساعدة جميع أعضاء إدارة المؤسسة على تأدية وظائفهم بطريقة فعالة 

 انات المعروضة عليهم وتقارير دقيقة عن نشاط المؤسسة.امدادهم بتحاليل موضوعية للبي

دير ومدققي قسم التدقيق الداخلي من تحقيق ذلك الغرض بكفاءة وفعالية فانه البد أن يكون م وحتى يتمكن

 التدقيق الداخلي متمتعين بمجموعة من الصالحيات أهمها ما يلي:

 تلكات وموظفي المؤسسة.الوصول غير المشروط أو المقيد لجميع أنشطة وسجالت ومم -

لمطلوبة لتحقيق والتعليمات ا بتحديد نطاق عمل التدقيق بما فيها اختيار األنشطة وتطبيق األسالي -

ن إدارة أأهداف التدقيق، حيث يجب أن يكون نطاق أعمال التدقيق الداخلي غير مقيدة، بمعنى 

ي النظام ككل دون اءات الرقابية فالتدقيق الداخلي تكون لديها السلطة التي تحتاجها لمتابعة اإلجر

 تدخل إدارة المؤسسة.

 الحق في طلب خدمات خاصة من خارج المؤسسة اذا لزم األمر. -

وظفي مالحصول على المساعدة المطلوبة من موظفي المؤسسة في كافة قطاعاتها، أي أن جميع  -

جابة طلباتهم األولوية إلالمؤسسة مساعدة المدققين الداخليين والتعاون معهم بشكل كامل وإعطاء 

 بدون قيود تحقيقا للفائدة المرجوة من التدقيق الداخلي في المؤسسة.

                                                             
 .255ص ،2004، دار الجامعة، مصر، الرقابة والمراجعة الداخلية عبد الفتاح محمد صحن، فتحي رزق السوافيري،  1
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 الخالصة:

داخل المؤسسة أدى إلى مصداقية ونزاهة  وتقييم األعمالمهمة التدقيق الداخلي في مراقبة السجالت 

 يستطيع مراجعة الحسابات المالية مستقلة داخل المؤسسة،حيث تعتبر مهنة المدقق  المالية، القوائم

وكفاءات كل هذا أدى إلى زيادة  ،وتصحيحها تدريجيااكتشاف التالعبات واإلدارية التي تهدف الى 

للسلوك المهني األخالقي الذي يجب أن يتحلى به أثناء القيام بعملية  الداخلي وألزم المدقق تطبيق التدقيق

الداخلية.لرقابة  من خاللها تقييم نظام التدقيق التي يمكن

 



لفندقيةالفصل الثاني: فعالية التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي للمؤسسات ا   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني: فعالية التدقيق الداخلي في تحسين 
 األداء المالي للمؤسسات الفندقية
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 :تمهيد

تسعى المؤسسات الفندقية في الوقت الراهن الى اثبات وجودها من خالل تقديم أفضل ما تستطيع من 

خدمات، بحيث تفوق هذه الخدمات توقعات السياح ومتطلباتهم، حيث أصبحت عنصر أساسي ومورد هام 

موارد السياحة ومنافسا في نفس الوقت لخدمات العديد من القطاعات االقتصادية، حيث أصبحت من 

ملزمة في البحث عن كل ما يمكن أن يحقق لها استراتيجياتها بمختلف األساليب والطرق مما يساعدها 

بنى في تحقيق أعلى مستويات األداء والتميز للوصول الى أعلى مرتبات رضى السياح، ما جعلها تت

 موضوع األداء المالي باعتباره الدافع األساسي الستمرار ووجود المؤسسة، وهناك مجموعة من األدوات

 تعمل على تحسين األداء المالي للمؤسسات متمثل في التدقيق الداخلي. 

ة التطرق الى ثالثولهذا سنحاول في هذا الفصل وعليه هناك عالقة تربط التدقيق الداخلي باألداء المالي، 

 مباحث:

 

 ماهية المؤسسات الفندقيةالمبحث األول: 

 األداء المالي في المؤسسات الفندقيةالمبحث الثاني: 

 مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين األداء الماليالمبحث الثالث: 
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 المؤسسات الفندقية المبحث األول:

لم وتعد صناعة االقتصادية المتطورة في جميع أنحاء العايعتبر النشاط الفندقي اليوم من أهم األنشطة 

نوعها الفنادق العصب األساس الذي ترتكز عليه السياحة، ولعل طبيعة الخدمات الفندقية ومدى ت

 والنهوض بمستواها يقودنا الى هدفها وهو النهوض بمستوى الصناعة الفندقية.

اءة العنصر ا لطبيعة التنظيم االداري وعلى كفويتوقف نجاخ المنشئات على نجاح ادارتها ومدى تفهمه

ذلك النظام بما  وكذلك دقة النظام المحاسبي المستخدم ومدى االستفادة من البيانات التي يوفرها يالبشر

 فيه التدقيق الداخلي.

 

 المؤسسة الفندقية تعريفالمطلب األول: 

( وتعني Malonفي اللغة العبرية هي )، الفندق الفنادق في الواقع هي نزل خصصت الستضافة المسافرين

م وايواء ( وتعني غرفة طعاKatalumaمكان االسترخاء في الليل، في حين اللغة اليونانية كان يسمى )

باللغة  والتي تعني الفندق Hostelتم تطورت الى كلمة  Hotelالضيف واالصطالح الالتيني للفندق هو 

وهو  Hôtelتعني الضيف أو نزيل الفندق، ثم تطورت الى التي  Hoteالفرنسية والتي اشتقت منه كلمة 

 المصطلح الذي تم اعتماده وال يزال يستخدم الى يومنا هذا.

 التعريف األول:

الفندق نزل أعد طبقا ألحكام القانون يجد النزيل "عرفته الجمعية األمريكية للفنادق والموتيالت كما يلي: 

 1 ."أجر معلومالمأوى والمأكل والخدمات األخرى لقاء 

 التعريف الثاني:

دق الى اخر عرفه الدكتور نائل موسى محمد سرحان أن: "الفندق عبارة عن بناء يختلف في الحجم من فن

النوادي مقابل ويقدم خدمة المبيت األساسية ومجموعة من الخدمات منها الطعام والشراب، أماكن التسلية 

 سعر محدد لكل خدمة".

المكان الذي يلجأ اليه المسافر من أجل الراحة من عناء السفر أو المتعة أو التسلية كذلك يعرفه بأنه: " 

 2لفترة محددة مقابل سعر محدد".

 لتعريف الثالث:ا

 3عرفه ويبستربأنه: " مبنى أو مؤسسة تمد الجمهور باإلقامة والطعام والخدمة".

 

ء من مجموعة من الخدمات للنزالمن كل هذه التعريفات نستخلص أن الفندق هو منظمة خدمية تقدم 

 إيواء وطعام مقابل أجر يدفعه النزيل، وخصائص تميزه عن المنظمات األخرى.

                                                             

 1 سليم محمد خنفر،عالء حسين السرابي، صناعة الفنادق وإدارة المفاهيم، الطبعة األولى، دار جرير، عمان، 2011، 
.13ص  

  2 نائل موسى محمد سرحان ،مبادئ إدارة الفنادق، عمان، دار غيداء للنشر والتوزيع، 2011، ص27.
  3 محمد الصريفي، تخطيط وتنظيم الفنادق، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2007، ص27.
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 للمؤسسات الفندقية عدة خصائص نذكر منها ما يلي:و

 .الفندق منظمة خدمية تحتوي على عدد من األسرة لتنويم األفراد وتوفير الراحة لهم -

المبيعات فيها الخدمات والنشاطات المهمة كالتسويق و الفندق وحدة اقتصادية متكاملة يمارس -

 وإدارة األفراد والنشاط المالي لتحقيق أكبر عدد من اإليرادات بأقل تكلفة.
 الفندق يتمتع بشخصية قانونية مستقلة. -

صائص الفندق نظام رئيسي مركب من مجموعة من األنظمة الفرعية لكل منها وظيفة مميزة وخ -

 مختلفة.
نوعية ي تسعى الفنادق لتحقيقها متعددة ومختلفة تختلف من فندق آلخر حسب الاألهداف الت -

 بل أجر محدد.والتكلفة غير أن هناك أهداف مشتركة كتقديم المأوى والطعام والشراب لألفراد مقا

 

 تصنيفات الفنادق المطلب الثاني:

ف عن ، تختلأو بالنجومء بالدرجات ايعني تصنيف الفنادق وضعها ضمن مجموعة لها تقييم معين سو

 المؤسسات األخرى في الخدمات وبالتالي األسعار.

 :يتمثل في: التصنيف من حيث الملكية 

هذه الفنادق تكون مملوكة لشخص واحد أو لعائلة، وتكون صغيرة الحجم وتدار  فنادق القطاع الخاص:

 1 ر في المدن الصفيرة بكثرة.وتنتش إدارة عائلية، تقدم خدمات محدودة لقلة رأس المال المستثمر فيها،

احد ويجري وهي مجموعة فنادق تنتشر في مجموعة من دول العالم، تعمل تحت اسم  السلسلة الفندقية:

تتقاضى اإلدارة تشغيلها وادارتها وفقا لتوجيهات اإلدارة المركزية للسلسلة الفندقية )الشركة األم( و

ري والعالمة من األرباح مقابل استخدام االسم التجاالمركزية من هذه الفنادق رسوما مقررة أو نسبة 

يراتون ، شHiltonالتجارية للسلسة الفندقية. ومن أهم السالسل الفندقية في العالم نجد: هيلتون 

Sheraton هوليداي ان ،Holiday Inn حياة ،Hayatt انتركونتينونتال ،Intercontinentalالخ... 

2 ولفنادق السلسلة مزايا وعيوب كما هو موضح في الجدول التالي:

 (: مزايا وعيوب السالسل الفندقية01الجدول رقم )

 لعيوبا لمزاياا
 دفع مبالغ مالية مقابل العمل باسم السلسلة ومشهور على المستوى العالمياستخدام اسم معروف 

   عدم المرونة الكافية في االستجابة للتغيرات في السوق توفر األمن الوظيفي للعاملين

ضخامة رأس المال المستثمر وبالتالي كبر حجم الفنادق 
 وتخصص اإلدارة والقدرة التسويقية المركزية

ختلف الخدمات الفندقية بها فهي مقدمة ارتفاع أسعار م
 لشريحة معينة من ذوي الدخول المرتفعة

 عدم تكوين صورة دهنية عملية حول الفندق استخدام نظم الحجز الدولي

 تحسين عرض الخدمات الدولية
، رسالة ماجستير في العلوم حالة مجموعة من الفنادق الجزائريةالخدمات السياحية وأثرها على المستهلك دراسة ، أيمن برجني،المصدر: 

.95، ص2009االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

                                                             

  1 محمد الصريفي، مرجع سابق، ص18.
 2 أيمن برجني، الخدمات السياحية وأثرها على المستهلك دراسة حالة مجموعة من الفنادق الجزائرية، رسالة ماجستير 

.94، ص2009في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،   
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القطاع الخاص أو بين هذه الفنادق اما تكون مملوكة ملكية مشتركة بين الدول و فندق القطاع المختلط:

 الدولة وإحدى الشركات األجنبية.

 1 وهي التي تكون مملوكة ملكية كاملة للدولة مثل الفنادق التابعة للقوات المسلحة. الفنادق الحكومية:

 

 :2 و يتمثل في: التصنيف من حيث الموقع

راكز العمل ميقع هذا النوع من الفنادق في مراكز المدن على مسافة قريبة من  المدن:فنادق مراكز 

صغيرة الحجم  ومراكز التسوق واألبنية العامة...الخ، أسعارها مرتفعة وأحجامها تتراوح ما بين فنادق

 أخرىوفرفة، يوجد فيها أقسام مخصصة إليواء السياح  2000غرفة الى الفنادق الضخمة أي  25أي 

تاجها السياح مخصصة إليواء رجال األعمال، ويقدم هذا النوع من الفنادق كافة أنواع الخدمات التي يح

 ورجال األعمال.

اضي إلقامة يقع هذا النوع من الفنادق في ضواحي المدن، فنظر الرتفاع تكلفة األر فنادق الضواحي:

ة للمدن التي دقها في الضواحي المختلفالفنادق في مراكز المدن فان كثيرا من الشركات بدأت تقيم فنا

 500-250أسعارها مرتفعة نسبيا وأحجامها تتراوح ما بين يمكن أن يكون سعر األرض فيها منخفضا، 

لخدمات التي اغرفة مخصصة بصورة رئيسية إليواء رجال األعمال والسائحين العاديين اذ تقدم لهم كافة 

 الصحي، التنظيف...الخالنادي يطلبونها كالمأكوالت والمشروبات و

ية أو قرب البحيرات يقع هذا النوع من الفنادق قرب الجبال أو قرب ينابيع المياه المعدن فندق المنتجعات:

غرفة  700-500أو الشالالت أو قرب السواحل...الخ، أسعارها مرتفعة نسبيا وأحجامها تتراوح ما بين 

تي يطلبونها جمام، حيث توفر لهم كافة الخدمات المخصصة بصورة رئيسية إليواء طالبي الترفيه واالست

ذا النوع من من مسابح، مالعب رياضية، خدمات البريد والهاتف، المطاعم والنوادي الليلية...الخ، وه

 الفنادق يقسم الى:

 فنادق منتجعات صيفية: تقع بالقرب من السواحل والبحيرات. -

 يع المياه المعدنية والغابات.فنادق ومنتجعات شتوية دافئة: تقع بالقرب من يناب -
 فنادق ومنتجعات شتوية باردة: تقع بالقرب من الجبال والمناطق الباردة. -
 .فنادق ومنتجعات تعمل على مدار العام: تقع في المناطق التي يكون مداخلها معتدال -

 

ساسي من األيقع هذا النوع من الفنادق بالقرب من المطارات أو داخلها، الغرض  فنادق المطارات:

لذين يضطرون انشائها إيواء المسافرين بالطائرات ومسافري الشركات السياحية والمسافرين العابرين ا

 لسبب من أسباب التوقف واإلقامة في الفندق.

كبرى بصورة يقع هذا النوع من الفنادق على الطرق البرية السريعة وضواحي المدن ال فنادق العبور:

 رئيسية.

                                                             

   1 محمد الصريفي، مرجع سابق، ص18.
  2 أمال حمو زروقي، علي زيان بروجة، رأس المال الفكري كميزة تنافسية للمؤسسة الفندقية، مداخلة ضمن الملتقى 

، 2011ديسمبر  14-13الدولي حول رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة 

.11ص   



الداخلي في تحسين األداء المالي للمؤسسات الفندقيةالفصل الثاني: فعالية التدقيق     

 

35 
 

 1 يتمثل في: دد النجوم:التصنيف  حسب ع 

سعار مرتفعة تعتبر من أرقى أنواع الفنادق وتقدم خدمات متكاملة للضيوف وبأ فنادق ذات خمس نجوم:

 تتناسب مع نوع وحجم هذه الخدمات.

وم بنسبة وهي التي تكون مستوى خدمتها وأسعارها أقل من فنادق خمسة نج نجوم: أربعةفنادق ذات 

 ضئيلة تتناسب مع نسبة االنخفاض في األسعار.

ناسب أسعار هذه حيث تت :ونجمتين ونجمة واحدة وفنادق ليس لديها أية نجمة نجوم ثالثةفنادق ذات 

 الفنادق مع مستويات تصنيفها.

 

 2تتمثل في: نيف من حيث نوعية الخدمات:التص 

اح المؤتمرات، هذه الفنادق تركز على رجال األعمال الدائمين والمؤقتين وعلى سي الفنادق التجارية:

كبرى التجارية وتقدم فيه أرقى الخدمات وجودة في األطعمة والمشروبات وتتمركز غالبا في قلب المدن ال

 والصناعية.

ق الصناعية البعيدة وهي تلك الفنادق التي تنشأ بغرض إيواء العاملين في المناط فنادق اإلقامة الدائمة:

 عن أسرهم طلبا للعمل.

ي تأجير فوهي تلك الفنادق التي تقدم خدمات المبيت واالفطار، وينحصر نشاطها  الفندق المفروش:

 باليوم أو األسبوع أو الشهر، مع تقديم خدمات تكميلية كتنظيف الغرف. فالغر

تماعات العلمية وهو ذلك الفندق الذي يعتم اعتمادا كليا على خدمة المؤتمرات واالج نادق المؤتمرات:ف

 والمهنية، يشمل على معدات وتسهيالت للترجمة الفورية وغرف السكرتارية واالجتماعات.

 :3تتمثل في: التصنيف من حيث الدرجات 

نة وبأعلى مقاييس م جميع الخدمات الفندقية الممكهي أرقى أنواع الفنادق وتقد فنادق الدرجة الممتازة:

 الجودة وتطلب مقابل ذلك أعلى األسعار.

ندقية ولكن ليست تعتبر أيضا ضمن الفنادق الراقية التي تقدم أفضل الخدمات الف فنادق الدرجة األولى:

 بمستوى الفنادق الممتازة.

 لى.أقل من فنادق الدرجة األوتعرف بأن مستوى خدماتها وأسعارها  فنادق الدرجة الثانية:

تعرف بمستوى متواضع من حيث الخدمات و األسعار تتناسب مع مستوى تلك  فنادق الدرجة الثالثة:

الخدمات.

                                                             

 1 أحمد بن عيشاوي، إدارة الجودة الشاملة )тϙм( في المؤسسات الفندقية في الجزائر، أطروحة دكتوره في العلوم 
.60، ص2008ارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتج  

  2 محمد الصريفي، مرجع سابق، ص18.
  3 أحمد بن عيشاوي، مرجع سابق، ص60.
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 المطلب الثالث: أهداف وأهمية الفنادق وأبعاد عملها

اته عمل ذفي حد  الذيسسات الفندقية ومدى أبعاد عملها سنعرض خالل هذا المطلب أهداف وأهمية المؤ

 لدرجة األولى على العنصر البشري.خدماتي يعتمد با

 :أهداف الفنادق 

ضيف، وال االستراتيجي ألي إدارة فندقية هو تطوير الخدمة وزيادة مستوى قناعة ورضى الان الهدف 

ها بما عاملة مؤهلة ومدربة وتطوير يمكن تحقيق مثل هذه األهداف الى من خالل الحصول على أيدي

ية رية والفنالحاصلة في البيئة الخارجية، فنجاح الفندق يعتمد على الطاقات البش يتفق مع التطورات

 واإلدارية.

فاألهداف التي تسعى الفنادق لتحقيقها متعددة ومتنوعة تختلف من فندق ألخر حسب نوعه وشكله، غير 

 1 أن هناك أهداف مشتركة تسعى لتحقيقها مقابل أجر محدد منها:

  ق:أهداف أصحاب الفناد

 تحقيق أكبر عائد ممكن لرأس المال المستثمر في الفندق. -

 بقاء ونمو الفندق. -
 رفع كفاءة اإلدارة التنظيمية وزيادة الكفاءة اإلنتاجية للفندق. -
 الحفاظ على الصورة الذهنية الجيدة للفندق. -

 تأمين الوالء الدائم لألفراد اتجاه الفندق. -

 أهداف العمالء:

 ضمان توفير الخدمات باألسعار التي تتناسب مع قدرتهم الشرائية بشكل مستمر. -

 ذات الجودة العالية. االستمرار في تقديم الخدمات -

 أهداف العاملين:

 الحصول على كافة الضمانات المتعلقة باستقرارهم واستمرارهم في العمل. -
 توفير وترجمة كافة الضمانات االجتماعية واالستشفائية للفرد العامل. -

 نظام الحوافز لهم. تحقيق واشباع حاجاتهم ورغباتهم -

 أهداف الموردين أو المساهمين:

 الربح من خالل تقديم الموارد واألموال والموارد البشرية.الحصول على  -

 ضمان تقديم الخدمة والسلع للضيوف. -

  أهداف المجتمع:

 زيادة الدخل القومي. -

ه المواطنتحسين المستوى المعيشي و رفا -

                                                             

 1 محمد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفذيين، الدار الجامعية، 
.16، ص2008اإلسكندرية،    
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 :أهمية الفنادق 

1 تتجلى أهمية الفنادق في:

م لألفراد خدمة تبين المراجع المتخصصة أن الفنادق في العصر الحالي ال تقد تقديم الخدمات لألفراد:

مشروبات، يواء فقط وانما أخذت تقدم لهم كل التسهيالت والحاجات الضرورية مثل المأكوالت، الاال

غيرها ابح ودي الرياضية والليلية، المسالمالبس، النواالمطاعم المتخصصة، الصاالت العامة، تنظيف 

 من الخدمات الترفيهية.

ن السياحة، حيث تعتبر صناعة الفنادق ركنا أساسيا من أركا الحصول على اإليرادات والعملة الصعبة:

 أنها وسيلة للحصول على العملة الصعبة.

اعات في عة الفندقية من أكبر الصنتبين المراجع النظرية المتخصصة أن الصنا توفير فرص العمل:

مباشرة المتمثلة في العالم توليدا لفرص العمل سواء المباشرة المتمثلة في العمل داخل الفندق أو الغير ال

 العمالة التي ساهمت في انشائه.

لعب دورا هاما في معظم الفنادق يمكن أن ت تعليم وتدريب العاملين في المجاالت المختلفة الفندقية:

 في المجاالت ل تعليم األفراد العاملين وتدريبهم من مختلف الفئات اداريين، فنيين وطالب...الخ،مجا

 هاراتهم.المختلفة للفندقة وغيرها من المجاالت األخرى ذات الصلة بغرض زيادة كفاءتهم وتطوير م

  :أبعاد عمل الفنادق 

لدف هؤالء الى  نواالحترام للمستفيدي تمكن أبعاد عمل المؤسسات الفندقية في استخدام أسلوب التقدير

االقدام على طلب خدماتهم الحقا، والمؤسسات الخدمية الفندقية عليها أن تتيح الفرص لنزالئها من ذوي 

 2 اإلقامة المتكررة االستفادة من خدمتها المختلفة في كل األوقات، وتتجلى أبعاد العمل الفندقي في:

 حاجاتهم.مجموعة العمالء الذين سيتم اشباع  -
 مجموعة الحاجات والرغبات المطلوب اشباعها. -

 مجموعة التقنيات التي سوف تستخدم إلشباع تلك الحاجات والرغبات. -
 

المقدرة على وهو ذلك الشخص الذي تتواجد لديه الرغبة في اإلقامة بالفندق  العميل )النزيل(: -1

ندما تتم عدق، مما يعني أنه دفع ثمن اإلقامة، ويعتبر من أكثر األشخاص أهمية بالنسبة للفن

سن االستقبال معاملة العميل بطريقة جيدة تشعر بالراحة وبالتالي سيعاود زيارته للفندق جراء ح

 والخدمة الجيدة.

 تتجلى في مطالب العميل وهي: الحاجات: -2

 ق.التي يسعى العميل الى تحقيقها من وراء اقامته بالفند وهي تلك الغايات األهداف: -أ

يث يتسبب له وهي تلك األشياء المادية والمعنوية التي يحتاج العميل الى اشباعها، ح الحاجات: -ب

 عدم االشياع نوع من التوتر.

اعها مستقبال من ميل التي يأمل في اشبوهي األشياء المادية والمعنوية التي يحتاجها الع الرغبات: -ج

 طرف عمال الفندق.

 بهذا الفندق. فندق على اشباع رغباته عند اقامتهوهي ما يأمل فيه العميل من قدرة ال وقعات:الت -د

                                                             

  1 امال حمو زروقي، علي زيان بروجة، مرجع سابق، ص13.
  2 محمد الصريفي، مرجع سابق، ص20.
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أصبحت بيئة العمل الفندقي تتطلب  مجموعات التقنيات التي تستخدم إلشباع رغبات العميل: -3

عدم انعزال الفندق عن نفسه، بل أن يسمح نظامه بالمشاركة في التغيرات التي تطرأ في البيئة 

التي يشهدها العالم، فقد لجأت العديد من الفنادق الى  الداخلية والخارجية ومواكبة التقنيات الحديثة

 استخدام شبكة األنترنت لتوفير ما تحتاجه من البيانات.

فالتطور السريع الذي شهده القطاع السياحي وخاصة قطاع الفنادق دفع شركات الحواسيب والبرمجة 

يمتاز هذا النظام بالسهولة من حيث االستخدام والتسيير  الى وضع نظام إلدارة الفنادق الكترونيا،

، بحيث يتالءم مع الوضع الحالي ويستوعب التطور المستقبلي، كما روالدقة والرقابة على التقاري

ورفع كفاءة  تساعد األنترنت في خلق األسواق االلكترونية للفنادق على غرار موقع "بوكينغ"

 معلومات.االتصاالت الفندقية ودعم نظام ال
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 المبحث الثاني: األداء المالي في المؤسسات الفندقية
 

باطا وثيقا الفندقية مكان إلنتاج القيم على شكل خدمات وهذه القيم ترتبط ارت ةتعتبر المؤسس

رد المالية لدى بعوامل اإلنتاج المستعملة وطرق استعمالها في المؤسسة، وقد ظهر االهتمام بالموا

 المؤسسات الفندقية باهتمام بمراقبة األداء المالي للمؤسسة.

 

   المطلب األول: ماهية األداء المالي
 

يث قرارتها حيعتبر األداء المالي محورا أساسيا لتحديد ما إذا كانت المؤسسة ناجحة أو ال من 

 وخططها.

 

 :مفهوم األداء 

لشمولية لجميع ويكاد يكون الظاهرة ا يعد األداء موضوعا هاما بالنسبة لجميع منشأة األعمال بشكل عام

تناولت  فروع وحقول المعرفة المحاسبية واإلدارية، وعلى الرغم من كثرة البحوث والدراسات التي

 األداء وتقييمه اال أنه ال يوجد اتفاق بين الباحثين حول مفهوم محدد لألداء.

 مهمة أو تأدية عمل. والتي تعني تنفيذ Perfomerاألداء يرجع الى تسمية فرنسية قديمة 

" سلسلة من النشاطات المرتبطة بوظيفة متخصصة أو نشاط  :وبشكل عام ينظر الى األداء على أنه

1جزئي تقوم به اإلدارة لتحقيق هدف معين ".

 2ة والقياس ".كما بعرف بأنه: " الحالة الفعلية للعمل على مستوى عال من الدقة والوضوح قابلة للمالحظ

األداء هو: " درجة تحقيق واتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية التي يحقق أو يشبع بها 

الفرد متطلبات الوظيفة، وغالبا ما يحدث لبس أو تدخل بين األداء والجهد، فالجهد يشير الى الطاقة 

 3قها الفرد ".المبذولة، أما األداء فقياس على أساس النتائج التي حق

كما عرفه مجيد الكرخي أنه: " الحالة الفعلية للعمل على مستوى عال من الدقة والوضوح قابلة للمالحظة 

 4والقياس ".

 5ويرى بعض الباحثين في األداء على أنه " مستوى تحقيق األهداف "

 

ن الموارد مبأقل تكلفة ومن خالل ما سبق نستنتج أن األداة هو: القدرة على تحقيق األهداف المخططة 

 المتاحة والمستهلكة.

                                                             

  1 على فضالة أبو الفتوح، التحليل المالي، إدارة األموال، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1999، ص20.

 2 مجيد الكرخي، موازنة أداء الشركات الصناعية، مجلة العلوم اإلدارية، المجلد 17 )أ(، العدد 1، األردن، 1993، 
.188ص  

  3 راوية محمد حسن، إدارة الموارد البشرية” رؤية مستقبلية”، مصر، اإلسكندرية، الدار الجامعية، 2001، ص202. 
  4 مجيد الكرخي، موازنة األداء واليات استخدامها في وضع وتقييم موازنة الدولة، األردن، 2015، ص141.

             A.Burlaud, J.Y Eglem, P Mykita, Dictionnaire de Gestion, Editions Foucher, Paris, 1995, P271. 5 
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 :مفهوم األداء المالي 

رات مالية لقياس يمثل األداء المالي المفهوم الضيق ألداة الشركات الفندقية حيث يركز على استخدام مؤش

يساهم في اتاحة ورسها الشركة مدى انجاز األهداف، كما يعد الدعامة الرئيسية لألعمال المختلفة التي تما

 الموارد المالية وتزويد الشركة بفرص استثمارية في ميادين األداء المختلفة.

األداء المالي هو: أداة للحكم الشخصي من قيم وسلوك ومعايير معنوية وأخالقية، وأداة للحكم 

أنشطتها ومدى تحقق أهدافها بفعالية من أرقام وجوانب الموضوعي على كفاءة الشركات وعلى مستوى 

1 مادية قابلة للقياس الدقيق.

لمالية المتاحة في امما سيق يمكن أن نعرف األداء المالي بأنه الية تمكن فعالية تعبئة واستخدام الوسائل 

 المؤسسة.

 

 المطلب الثاني: خصائص وأهمية األداء المالي
 

 :خصائص األداء المالي 

2 تتمثل في مجموعة خصائص وهي كاآلتي:

 أداة تحفيز التخاذ القرارات االستثمارية وتوجيهها تجاه الشركة الناجحة. -
 أداة لتدارك الثغرات والمشاكل والمعيقات التي قد نظهر في مسيرة الشركة -
 ل.ئج ومعايير مالية أفضأداة لتحفيز العاملين بذل المزيد من الجهد بهدف تحقيق نتا -

 أداة للتعرف على الوضع المالي القائم في الشركة في لحظة معينة. -
 

 :أهمية األداء المالي 

يتمثل في تقويم أداة الشركات من عدة زوايا وبطريقة تخدم مستخدمي البيانات ممن لهم مصالح مالية في 

الشركة وتحديد جوانب القوة والضعف في الشركة وكذا االستفادة من البيانات التي يوفرها األداء المالي 

 3في: لترشيد القرارات المالية للمستخدمين، ويمكن حصر أهمية األداء المالي 

 تقييم ربحية الشركة. -
 تقييم سيولة الشركة. -
 تقييم تطور نشاط الشركة. -

 تقييم مديونية الشركة. -
 تقييم تطور توزيعات الشركة. -

تقييم تطور حجم الشركة. -

                                                             

 1 نائل العواملة، تقييم أداء الشركات الصناعية، مجلة العلوم اإلدارية، المجلد 17 )أ(، العدد 1، األردن، 1993، 

.188ص  

  2 السعيد فرحات جمعة، األداء المالي لمنظمات األعمال، الطبعة األولى، دار المريخ للنشر، الرياض، 2002، ص37.
 3 موسى نوفل، تقييم أداء الشركات الصناعية المساهمة العامة، مذكرة ماجستير، جامعة ال البيت المفرق، األردن، 

.20، ص2002  
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 يالمطلب الثالث: العوامل المؤثرة في األداء المال

منها عوامل  مؤثرة في األداء المالي للمؤسسات االقتصادية بما فيها المؤسسة الفندقية،هناك عوامل 

 داخلية داخل المؤسسة وأخرى خارجية تتعلق بالمحيط الخارجي للمؤسسة.

 :العوامل الداخلية 

 تتلخص هذه العوامل في:

هو عبارة عن اإلطار الذي تتفاعل فيه جميع المتغيرات المتعلقة بالشركة وأعمالها  الهيكل التنظيمي:

ويؤثر من خالل المساعدة في تنفيذ الخطط بنجاح عن طريق تحديد األعمال والنشاطات التي ينبغي القيام 

مساعدة بها ومن ثم تخصيص الموارد لها، باإلضافة الى تسهيل تحديد األدوار لألفراد في الشركات وال

1 في اتخاذ القرارات ضمن المواصفات التي تسهل إلدارة الشركات اتخاذ القرار بأكبر فعالية.

يسمح بضمان سالمة األداء بصورة إيجابية وكفاءته من الناحيتين اإلدارية والمالية  المناخ التنظيمي:

ألداء والتعرف على مدى تطبيق اإلداريين لمعايير وإعطاء معلومات لمتخذي القرارات لرسم صورة ل

2 األداء في تصرفهم في أموال الشركات.

هداف المنشودة هي عبارة عن األساليب والمهارات والطرق المعتمدة في الشركة لتحقيق األ التكنولوجيا:

ثل تكنولوجيا والتي تعمل على ربط المصادر باالحتياجات، ويندرج تحت التكنولوجيا عدد من األنواع  م

لمستمر تلتزم ااإلنتاج حسب الطلب وتكون وفقا للمواصفات التي يطلبها المستهلك، وتكنولوجيا اإلنتاج 

 منسجمة مع أهدافها بمبدأ االستمرارية، فعلى الشركة تحديد نوع التكنولوجيا المناسبة لطبيعة اعمالها وال

ية وخفض التكاليف وتعمل التكنولوجيا على شمولية األداء اال أنها تعطي جوانب متعددة من القدرة التنافس

 الحصة السوقية.والمخاطرة والتوزيع باإلضافة الى زيادة األرباح و

، هو مدى تصنيف الشركات الى صغيرة، متوسطة أو كبيرة وهناك مقاييس لحجم الشركات الحجم:

 بحيث يؤثر الحجم على األداء المالي سلبا وإيجابا:

 

ة تصبح أكثر سلبا: يشكل الحجم عائقا ألداء الشركات بحيث أن بزيادة الحجم عملية إدارة الشرك -

 يصبح أقل فعالية.تعقيدا وعليه أدائها 

وحدة الواردة إيجابا: بزيادة حجم الشركة يزداد عدد المحللين الماليين وتصبح سعر المعلومة لل -

ت وبينت أن في التقارير المالية أكثر دقة، وهماك عدة دراسات حول عالقة الحجم بأداء الشركا

 العالقة بين الحجم واألداء عالقة طردية.

 :العوامل الخارجية 

 3 :تتمثل في

                                                             

 1 شاكر الخشالي، العالقة بين أبعاد الهيكل التنظيمي وحاجات المديرين في شركات التأمين، مجلة العلوم اإلدارية، المجلد 
.113، ص2006، األردن، 1، العدد 33  

 2 محمد الذنيبات، المناخ التنظيمي وأثره على أداء العاملين في أجهزة الرقابة المالية واإلدارية، مجلة العلوم اإلدارية، 
.32، ص1999، األردن، 1، العدد 26المجلد   

 3 قسيمة اكرام، دور التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي في المؤسسة االقتصادية، مذكرة ماستر تخصص فحص 
.45، ص2016 محاسبي، بسكرة،  



الداخلي في تحسين األداء المالي للمؤسسات الفندقيةالفصل الثاني: فعالية التدقيق     

 

43 
 

توجد العديد من األشكال التي يمكن أن تأخذها أسواق السلع والخدمات االقتصادية، تعتمد على  السوق:

هيكل السوق والسلوك الذي تقوم المؤسسة باتباعه من اجل تعظيم األرباح، ويؤثر األداء المالي من 

 الناحية القانونية للعرض والطلب.

تلعب دورين وضع محفز لألداء المالي، عندما تواجه المؤسسة التداعيات المنافسة فتحاول  المنافسة:

جاهدة لتحسين صورتها ووضعها المالي، وفي حالة عدم تدارك التداعيات ال تستطيع مواجهة المنافسة 

وبذلك يتدهور أدائها المالي.
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 المبحث الثالث: مساهمة التدقيق الداخلي في نحسين األداء المالي
للمدقق الداخلي  أدت التطورات والتغيرات الحديثة في مهنة التدقيق الداخلي الى مناداة بدور أكبر

الداخليين  في عملية قياس الكفاءة والفعالية لجميع أنشطة المؤسسة، وقد نادى معهد المدققين

مم أساسا ي مصبزيادة دوره في مجال التدقيق اإلداري وتدقيق العمليات، ألن هدف التدقيق الداخل

قيق إلضافة القيمة وتحسين عمليات المؤسسات كما نصت المعايير الدولية على نطاق التد

منها ضالداخلي بحيث يشمل مراجعة الجدوى االقتصادية للعمليات وفعاليتها وكفاءتها ومن 

 الضوابط غير المالية وكذا اختبار المعلومات التشغيلية. 

 

المالي المطلب األول: أساليب قياس األداء  
 

يعرف قياس األداء المالي على أنه: " تحديد كمية أو طاقة عنصر معين مما نستبعد من 
 االستعمال التخمين والطرق األخرى التي قد تكون غير دقيقة وال تفي بالمطلوب ".1

 

ي يمكن ادراجها وهناك مجموعة كبيرة من المؤشرات والمعايير المالية لفهم البيانات المالية والت

 تحت عناوين عديدة مما تتعلق بالربحية والسيولة والنشاط والمديونية.

 

شمكن استخراج مؤشرات ومعايير مالية للشركات أو تلك التي تساعد المستثمرين في التعرف 

بمختلف النواحي من خالل أرقام المقارنة من خالل  بسهولة ويسر على األداء المالي لشركات،

 النسب المئوية أو الرسوم البيانية لكي تسهل على المستثمر فهم التغيرات والنتائج بسهولة.2 

 :المؤشرات التقليدية 

عين هناك مؤشرات لقياس األداء المالي للمؤسسة االقتصادية والغرض منها حماية أموال المود

 والمساهمين وغيرهم.

 

  المالي باستخدام النسب المالية:س األداء اقي

لنسب المالية التي ابموجب العالقة السببية القائمة بين بنود القوائم المالية، يمكن اشتقاق عدد كبير من 

كن تقسيم هذه تمكن المحلل المالي من استخدامها في تقييم أداء المؤسسة وأوجه نشاطها المختلفة، ويم

 ة.نسب السيولة، نسب الربحية، نسب النشاط، نسب الهيكلمجموعات رئيسية: النسب الى أربعة 

 

لى المنشأة في عنسب السيولة: تعرف بأنها قدرة اإلدارة على الوفاء بتسديد التزاماتها المستحقة  -1

ون تحقيق تاريخ استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه السائلة )األصول المتداولة( د

 خسائر.

                                                             

 1 وائل محمد ادريس، طاهر محسن منصور الغالي، أساسيات اإلدارة وبطاقة التقييم المتوازن، دار وائل، عمان، 
.64، ص2009  

  2 حسين ناجي، استخدام النسب المالية في عملية اتخاذ القرارات في الشركات الصناعية، األردن، 2005، ص124
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وتعرف بأنها قدرة المؤسسة على مقابلة التزاماتها الجارية في تواريخ استحقاقها، فتعبر السيولة عن قدرة 

المؤسسة على تحويل قيمة أصولها المتداولة الى نقود جارية، وتنقسم نسبة السيولة الى ثالث مجموعات 

1 أساسية تتمثل فيما يلي:

نسبة التداول: تعبر هذه النسبة عن عدد المرات التي تستطيع فيها األصول المتداولة تغطية  - 1-1

الخصوم المتداولة، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على قدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد 

، االلتزامات المتداولة المفاجئة دون الحاجة لتسيير أي أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جيد

 2وتحسب كما يلي:

 

 

 

 

نسبة السيولة السريعة: وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد االلتزامات قصيرة األجل  -1-2

خالل أيام معدودة، ويتم تجنب بند المخزون نظرا لكونه من أقل عناصر األصول المتداولة 
 سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خالل وقت قصير دون تحقيق خسائر، ويحسب كما يلي: 3

 

 

 

 

 

نسبة المركز المالي: وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد االلتزامات قصيرة األجل، وهي تعطي  -1-3

كن سداد االلتزامات قصيرة األجل، وتعتبر األصول شبه مؤشرا لإلدارة أنه خالل أسوء األوقات يم

النقدية هي كل ما يمكن تحويله الى نقدية خالل فترة وجيزة مثل األوراق المالية القابلة للتداول في 
 البورصة وتحسب كما يلي:4

 

 

 

 

                                                             

  1 محمد الصريفي، التحليل المالي وجهة نظر محاسبة إدارية، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط1، مصر، 2014، ص231.

  2 علي عباس، اإلدارة المالية في منظمات األعمال، مكتبة الرائد العلمية، عمان، 2002، ص501.  
  3 على فضالة أبو الفتوح، التحليل المالي وادارة األموال، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1999، ص51.

  4 محمد سعيد عبد الهادي، اإلدارة المالية، دار الجامعة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص51

(لنسبة التداو /الخصوم المتداولة )األصول المتداولة =   

(صوم المتداولةمجموع الخ /المخزون السلعي(  –)مجموع األصول المتداولة =  نسبة السيولة السريعة  

  (الخصوم المتداولةة قيم / )قيمة األصول المتداولة )أوراق القبض + المخزون السلعي(= نسبة المركز المالي 
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نسبة الربحية: تعكس نتائج هذه المجموعة من النسب كفاءة وفعالية أداء المنشأة في توليد األرباح  -1-4

لمنشأة، أو هي مؤشر يوضح مدى الكفاية التي صاحبت وتعظيم الربحية المتحققة من النشاط التشغيلي ل
انجاز العمليات التي قامت بها مؤسسة خالل فترة زمنية وهي كالتالي: 1

بضاعة هامش مجمل الربح: وتوضح هذه النسبة العالقة بين صافي ايراد المبيعات وتكلفة ال -أ

راءة هذه المباعة ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة في القطاع، أو من خالل ق

أسعار  ن يعكس انخفاض النسبة الى انخفاضالنسبة على مدى فترات زمنية ممتدة، حيث يمكن أ

و خالفهما، البيع أو ارتفاع تكلفة الخدمات المستخدمة في اإلنتاج أو في العمالة المباشرة أ

 وتحسب بالعالقة التالية:

 

 

 

 

هامش ربح التشغيل: معظم المحللين يحسبون هذه النسبة قبل الفوائد والضريبة واألرباح  -ب

على هذه العناصر، لذا يكون  المشروع سيطرة فعلية إلدارةوالمصروفات األخرى، ألن ليس 

المقياس الحقيقي لكفاءة اإلدارة هو ربح العمليات وتتميز هذه النسبة عن سابقتها بأنها ال تقصر 

المبيعات، بل توسع اهتماما لكي تشمل عناصر التكاليف  تكلفةصر ام على عنااالهتم

والمصروفات المتعلقة بقيام المؤسسة بعمليتها مثل المصروفات اإلدارية، العمومية، مصروفات 

البيع، مصروفات التوزيع، وتبين هذه النسبة مدى االنخفاض الممكن في سعر بيع الوحدة قبل أن 

مل الخسائر، لذا ينظر لهذه النسبة على أنها مقياس عام للكفاءة في التشغيل، تبدأ المؤسسة بتح

 وتحسب كما يلي:

 

 

 

معدل العائد على حقوق المساهمين: باعتبار هذه النسبة مقياسا شامال للربحية، تقيس العائد المالي  -ج

المساهمين في المؤسسة، لذا تعتبر مؤشرا على مدى استطاعت اإلدارة المتحقق على استثمارات 

على استخدام هذه االستثمارات بشكل مربح، كما تعتبر مؤشرا أيضا على مدى قدرة المؤسسة 

على جذب االستثمارات اليها بحكم كون العائد على االستثمار محددا أساسيا لقرارات 

 المستثمرين وتعبر بالعالقة التالية:

 

 

 

النشاط: تنحصر في قياس كفاءة وفعالية اإلدارة في استخدام ما لديها من استثمارات في  نسب -2

الموجودات في خلق وتوليد المبيعات، يطلق على مجموعة النسب هذه أيضا نسب إدارة 
                                                             

  1 محمد منير، إسماعيل، عبد الناصر نور، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، دار وائل، عمان، 2004، ص62.

صافي المبيعات(/  )مجمل الربح=  هامش مجمل الربح  

صافي المبيعات(/  )ربح التشغيل=  هامش ربح التشغيل  

ية(حقوق الملك /)صافي الربح =  معدل العائد على حقوق المساهمين  
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فاءة إدارة المؤسسة في توزيع مواردها المالية توزيعا الموجودات وتقيس هذه النسب مدى ك

مناسبا على مختلف أنواع األصول، كما تقيس مدى كفاءتها في استخدام أصولها إلنتاج أكبر قدر 

ممكن من السلع والخدمات، وتحقيق أكبر حجم ممكن من المبيعات وبالتالي أعلى ربح ممكن، 

 تتمثل هذه النسب في:

 معدل دوران المخزون: يعرف بالعالقة التالية: -2-1

    

 

 

، وذلك تطبيقا لمبدأ تكلفة البضائع وليس المبيعات، وذلك ألن المقام أي البضاعة مقيم بالكلفةاستعملت 

المبيعات بمكن استعمال المبيعات ولكن إذا تعذر الحصول على كلفة االستقرار في أسس االحتساب، 

نفسها بالرغم من زيادتها على الكلفة بمقدار األرباح المحققة، استعمل متوسط البضاعة وهو حاصل جمع 

بضاعة أول المدة واخر المدة مقسوما على اثنين، وادا تعذر الحصول على معدل البضاعة يمكن 

النسبة الى عدد مرات تصريف المخزون لدى  استعمال رصيد بضاعة اخر مدة بدال من ذلك وتشير هذه

الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك في صالح الشركة حيث تستطيع الشركة أن تحقق أرباحا 

كبيرة باستخدام هامش الربح أقل من الشركات المماثلة والتي لديها معدل دوران مخزون أقل، وهي ميزة 

 تنافسية كبيرة يمكن االستفادة منها.

 معدل دوران المدينين: تعرف بالعالقة التالية: -2-2

  

  

  

توضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العمالء في المنشأة وكلما زادت هذه النسبة 

 كان ذلك في صالح المنشأة.

 

 معدل دوران اجمالي الموجودات: تعرف بالعالقة التالية: -2-3

 

  

  

تركز على مدى استخدام األصول المتداولة لتوليد المبيعات، وهذا المعدل مؤشر جيد على مدى استخدام 

 التجارية.األصول المتداولة في توليد المبيعات خاصة في المؤسسات 

 

متوسط المخزون( /)المبيعات = معدل دوران المخزون   

متوسط حسابات المدينين( /)المبيعات اآلجلة = معدل دوران المدينين   

مجموع األصول( /)المبيعات = اجمالي الموجودات  معدل دوران  
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نسبة الهيكلة: هي مجموع النسب التي تفيد المحلل المالي في تشخيص التوازنات المالية للمؤسسة  -3

 1 على المدى المتوسط والطويل وتتمثل في النسب األتية:

 

م األموال الدائمة نسبة التمويل الدائم: تقيس مدى قدرة المؤسسة عبى تمويل أصولها الثابتة باستخدا -3-1

 ة:نسبة تغطية األصول الثابتة بواسطة األموال الدائمة، وتعرف بالعالقة التاليلى وتدل ع

 

 

 

 

تنخفض هذه  نسبة االستقاللية المالية: تتم مقارنة األموال الخاصة بمجموع الخصوم ويجب أال -3-2

من الديون، وتعرف  50%واال فقدت المؤسسة استقالليتها ألن كواردها المشكلة بأكثر من  ½النسبة عن 

 بالعالقة التالية:

 

 

 

 

نسبة قابلية التسديد: تقيس مدى قابلية المؤسسة للوفاء بديونها بمقارنة مجموع الديون بمجموع  -3-3

 األصول، تعرف بالعالقة التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .83، ص2010، دار هومة للطباعة، الجزائر، التسيير المالي للمؤسسة دروس ومسائل محلولةخميسي شيحة،  1

ابتة(األصول الث /)األموال الدائمة = نسبة التمويل الدائم   

لخصوم(امجموع  /)األموال الخاصة = نسبة االستقاللية المالية   

مجموع الخصوم( /)مجموع الديون = نسبة قابلية التسديد   
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  قياس األداء المالي باستخدام المردودية:

تعرف بأنها قدرة المؤسسة على تحقيق األرباح بصفة دائمة في إطار نشاطها وتتمثل نسب المردودية في 

1 ثالث أنواع رئيسية نجملها في االتي:

مبيعاتها، حيث المردودية التجارية: هي المردودية التي تحققها المؤسسة من خالل مجموع  -1

2 تعكس الربح المحقق من المبيعات الصافية، وتعرف بالصيغة الرياضية التالية:

 

 

 

المتاحة للمؤسسة، أي المردودية االقتصادية: تقيس الفعالية االقتصادية في استخدام األصول  -2

تقيس قدرة األصول االقتصادية على تحقيق فوائض في إطار النشاط االستغاللي دون اعتبار 

 لشروط التمويل سياسات االستثمار والتمويل، وتعرف بالعالقة التالية:

 

 

 

 

المالية: مقياس لقدرة المؤسسة على تحقيق أرباح صافية كافية لضمان استمرار المردودية  -3

نشاطها وتهتم بإجمالي نشاط المؤسسة وتدخل في مكونتها كافة العناصر، وتعرف بالعالقة 

 التالية:
 

 

 

 

 التوازنات المالية:قياس األداء المالي باستخدام 

من أهم األهداف التي تسعى اليها المؤسسة هو تحقيق توازنها المالي ويعتبر من أهم المبادئ والشروط 

التي يعتمد عليها في عملية التعامل مع المقرضين، نجد التوازن المالي لهيكل المؤسسة والذي ينطلق من 

في ضرورة تقابل قيمة مصادر التمويل ومدة وجودها بالمؤسسة مع قيمة  القاعة العامة المتمثلة

3 وهي كاألتي: تاالستعماالت ومدة استعمالها فيها وهذه القاعدة تعطي ثالثة توازنا

                                                             
ة ، مذكرة ماجستير، جامعدور المعلومات المالية في تقييم األداء المالي للمؤسسة واتخاذ القراراتبن خروف جليلة،  1

 .86، ص2009أحمد بوقرة، الجزائر، 
2 146-, Edition d’organisation, Paris, 2001, Page 144Analyse et Diagnostic FinancierPierre Ramage,    
3, 2eme édition, Editions d’organisation Paris Toute la finance d’entreprise en pratiqueHervé Hutin,  

2003, P76  

ل السنوي(رقم األعما /)نتيجة الدورة الصافية = المردودية التجارية   

األصول( مجموع /)الفائض اإلجمالي لالستغالل = المردودية االقتصادية   

صة(األموال الخا /)نتيجة الدورة الصافية = المردودية المالية   
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يقصد برأس المال العامل حجم االستثمار المتاح في الموجودات  :FRNGرأس المال العامل  -1

ألجل أي الموجودات المتداولة، يعرف برأس المال الصافي اإلجمالي ويحسب بالعالقة قصيرة ا

 التالية:

 من أسفل الميزانية:

 

 

 

 

 من أعلى الميزانية:   

   

  

 

  

FRNG:  هو ذلك الجزء من الموارد الدائمة الممول لألصول التجارية، وهو يسمح بتقييم قدرة المؤسسة

على مواجهة خياراتها االستراتيجية فيما يتعلق باالستمارات وإمكانية المحافظة على جزء من الموارد 

 الدائمة لتمويل دورة االستغالل.

، BFRكل من: االحتياج في رأس المال العامل  ان تحليل رأس المال العامل يقودنا الى دراسة وتحليل

 .TNوالخزينة الصافية 

 

 :BFRاالحتياج في الرأس المال العامل  1-1

وذلك بسبب االختالف الزمني  هي احتياجات التمويل الناشئة بفعل دورة االستغالل وخارج االستغالل،

 حقيقية والتدفقات التمويلية الموافقة، ويعرف بالعالقة التالية:بين التدفقات ال

 

 

 

 

 

 تعرف بالعالقة التالية: :TNالخزينة الصافية  1-2

 

 

 

الديون قصيرة األجل( –األصول المتداولة =رأس المال العامل الصافي االجمالي   

األصول الثابتة(–)األموال الدائمة = رأس المال العامل الصافي االجمالي   

ة األجل  –( األصول النقدية –)األصول المتداولة = االحتياج في الرأس المال العامل  السلفات  –)الديون قصير

 البنكية(

ي الراس المال العامل –)رأس المال العامل الصافي االجمالي = الخزينة الصافية 
 
  (االحتياج ف
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 :المؤشرات الحديثة 

 القتصادية.تعتبر المؤشرات الحديثة أداة إلثبات صحة النتائج المالية التي تصل اليها المؤسسات ا

 

 تتمثل في: :مؤشرات حديثة تستعمل لقياس األداء المالي

تعرف على أنها عبارة عن تلك النتيجة االقتصادية التي حققتها  المضافة:االقتصادية القيمة  -1

1 المؤسسة بعد دفع مجموع األعباء على األموال المستثمرة.

 وتحسب بالعالقة التالية:

 

 

 

 

 وتمثل الحاالت المتعلقة بالقيمة االقتصادية المضافة في:

 إذا كانت موجبة فإنها تمثل القيمة المضافة التي تخلقها المؤسسة الى ثروة المساهمين. -
أي أن المؤسسة غير قادرة على إذا كانت سالبة فان هذا يدل على ندهور ثروة المساهمين،  -

 تحقيق معدل العائد المطلوب.

 

تمثل الفرق بين القيمة السوقية للمؤسسة ورأس المال المستثمر،  القيمة السوقية المضافة: -2

 وتحسب بالعالقة التالية:

 

 

 

كانت سالبة فان  إذا، أما إذا كانت هذه القيمة موجبة تدل على أن عوائد األسهم في السوق قد ارتفعت

 كانت معدومة فان العوائد ثابتة. إذاهذه العوائد قد انخفضت، وفي حالة ما 

المعدل الذي يساوي بين قسمة األصل وقيمة يتمثل في عائد التدفقات النقدية من االستثمار:  -3

التدفقات النقدية المنتظرة منه، أو بما يسمى بمعدل العائد الداخلي حيث كلما كانت هذه األخير 

أكبر من تكلفة رأس المال كلما كانت المؤسسة قادرة على انشاء القيمة ومن ثم زيادة الثروة 

2 للمساهمين.

                                                             
، 07، مجلة الباحثين، العدد دراسة تحليلية لمؤشرات قياس أداء المؤسسات من منظور خلق القيمهواري سوسي،  1

 .2010جامعة ورقلة، 
تحليل األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التحليل العاملي عبد الوهاب دادن، رشيد حفصي،  2

 .27، ص2014، غرداية، 02، العدد 07والدراسات، المجلد ، مجلة الواحات للبحوث التمييزي

  (تكلفة رأس المال – رأس المال المستثمر* )معدل العائد لهذا رأس المال= القيمة االقتصادية المضافة 

حقوق  إلجماليية القيمة الدفي   –حقوق الملكية  إلجمالي)القيمة السوقية = القيمة السوقية المضافة 

  (الملكية
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يقيس هذا المؤشر نتيجة المؤسسة من خالل الفرق بين المبيعات وتكاليفها بح المتبقي: الر -4

 متضمنة للمصاريف المالية الداخلية المرتبطة بأصولها.
 

 :خطوات تقييم األداء المالي

ئمة الدخل، حيث تتمثل خطوات تقييم األداء المالي في الحصول على مجموعة القوائم المالية السنوية وقا

قة بأداء الشركات خطوات األداء المالي اعداد الموازنات والقوائم المالية والتقارير السنوية المتعلمن 

ولة، النشاط خالل فترة زمنية معينة، واحتساب مقاييس مختلفة لتقييم األداء مثل نسب الربحية، السي

مالي بدراسة وتقييم م األداء الوالهيكلة، تتم بإعداد واختيار األدوات المالية التي تستخدم في عملية تقيي

الي الفعلي، النسب بعد استخراج النتائج يتم معرفة االنحرافات والفروقات ومواطن الضعف لألداء الم

الئمة وذلك من خالل مقارنته بأداء الشركات التي تعمل في نفس القطاع وكذا وضع التوصيات الم

ق واثارها على النسب، بعد معرفة أسباب هذه الفروللمعتمدين على عملية تقويم األداء المالي من خالل 

 الشركات للتعامل معها و معالجتها.

 

 

 المالي المطلب الثاني: تقرير المدقق الداخلي ومساهمته في تحسين األداء

 

لرقابة الداخلية بعد ما يقوم المدقق الداخلي بكل ما يلزم من خطوات التدقيق والفحص وكذا تقييم نظام ا

ويكون موجها  الحسابات والقوائم المالية، حيث يقوم بإعداد التقرير الذي يضم نتائج ما قام بهوفحص 

ي وكدا إلدارة المؤسسة لالطالع على المالحظات والتوصيات واالقتراحات فيما يخص األداء المال

 تحسينه والذي يكون مرفقا بعدد من أدلة االثبات.

 الداخلي: اعداد التقارير ومعاييرها في التدقيق -1

تي يعبر فيها المدقق يعتبر التقرير العنصر األخير من عناصر التدقيق الداخلي باعتباره األداة الرئيسية ال

 عن رأيه الفني المحايد.

و )يرجع الى( أهي كلمة التينية تتكون من مقطعين معناها بالعربية )يحمل الى(  ماهية التقرير: -

 ستقبال.ار اتخذ في الماضي أو توصية باتخاذ قرار موهو عرض لمعلومات جديدة أو تحليل لقر

 و تحريريا.التقرير وسيلة لنقل المعلومات والبيانات والقرارات بين الجهات المختلفة اما شفهيا أ

األراء عن  فالتقارير هي البيانات والمعلومات التي يجمعها المدقق من المالحظة والمحاسبة وتبادل

 مين بالتنفيذ ومن خالل الوجود الفعلي في مواقع التنفيذ.طريق االتصال الشخصي بالقائ

1 اذا التقارير تبليغات شفهية أو رسائل من المرؤوسين عن سير التنفيذ وموقعه.

                                                             
 ،دار الوراق للنشر والتوزيع، IIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن خاف عبد هللا الوردات،  1

 .32، ص2014، عمان
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المدقق، يمتاز كما  يمكن أن نعرف التقرير على أنه وثيقة مكتوبة وصادرة من شخص مهني الذي هو 

باألهلية إلبداء رأي فني محايد حول القوائم المالية واإلجراءات التي قام بفحصها في المؤسسة ومدى دقة 

1 وصحة البيانات والمعلومات التي اعتمد عليها إلبداء الرأي.

 أهداف التقرير: -2

أعمال  الناتجة عنمن خالل التقرير يسعى المدقق الداخلي الى اإلبالغ عن المالحظات والتوصيات 

والتأثير في  لعليا،االتدقيق وكذا التغيير لألفضل من خالل عكس مجهود إدارة التدقيق الداخلي الى اإلدارة 

قناع القارئ بوجهة عملية اتخاذ القرارات من خالل تحديد األعمال التي قام بها أعضاء التدقيق الداخلي وإ

مل ونقل األفكار صيات الالزمة بالنسبة لتطوير إجراءات العالنظر التي جيء بها في التقرير وابداء التو

 والمعلومات وتبادلها.

 أنواع التقارير: -3

 نوجزها في أربعة تقارير وهي كالتالي:

ي عن االخباري: وهي تقارير تستعرض معلومات أو بيانات رقمية وغير رقمية لتخبر المتلق -

 ة.حالة أو موقف خاص لموضوع محدد طلبته الجهة المتلقي

نات واألرقام تحليلي: وهي التقارير التي تقوم بدراسة مستوفية عن حالة أو موضوع وتحليل البيا -

 وتقديم االستنتاجات والتوجيهات الالزمة.
 وهي تقارير تحتوي على شرح وتفسير البيانات أو األرقام التي تتم جمعها تفسيرية: -

 واستعراضها في نفس التقرير.
2 لإلدارة بشكل روتيني ضمن ما هو متعارف عليه. عروتينية: وهي تقارير ترف -

 

 معايير اعداد التقرير في وظيفة التدقيق الداخلي: -4

توجد معايير يجب على المدققين الداخليين اعتمادها عند  اعدادهم اهذه التقارير وتتمثل في اعداد تقرير 

بعد اكتمال فحص التدقيق، ومناقشة النتائج والتوصيات مع المستويات اإلدارية المعنية مكتوب وموقع 

قد تنطوي التقارير على التوصيات بالتحسينات المستقبلية واألداء  قبل اصدار التقرير النهائي المكتوب،

ا بالموضوعية والتوصية بالعمل التصحيحي الالزم واحتواء التقارير، الغرض، النطاق، النتائج واتصافه

والوضوح واالختصار وتفحص وتقييم التقارير من قبل مدير التدقيق والمراجعة الداخلية أو من ينوب 

 3 عنه لهذا المنصب قبل إصداره من قبل المدقق الداخلي.

  خصائص تقرير المدقق الداخلي: -5

 من أهم الخصائص التي تؤشر في اعداد التقارير ما يلي:

.تالمنفعة: ال بد أن تعرض المعلومات في التقارير بشكل مختصر تفيد المدير على اتخاد القرارا   -

                                                             
ماجستير، إدارة األعمال، ، مذكرة المراجعة الداخلية مهمنها ومساهمتها في تحسين تسيير المؤسسةشعبان لطفي،  1

 2004الجزائر 
 .606-605، ص مرجع سابقخلف عبد هللا الوردات،  2
، الدار الجامعية، اإلسكندرية، المراجعة التشغيلية والرقابة الداخليةعبد الفاتح الصحن، فتحي رزق السوافيري،  3

 .313-311، ص2008مصر،
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 الشكل المالئم: وضوح التقارير لتسهيل قراءتها وفهم ما تحتويه من معلومات.   -

 أرقام الصفحاتمحدد الهوية: ال بد من اشتماله على معلومات أساسية تحدد هويته مثل العناوين و   -

 احل:الثبات: يجب أن تعد التقارير على أسس ثابتة، وتتم كتابة التقارير على ثالث مر   -

 ئية.مرحلة التخطيط لعدد التقارير التي سيتم إصدارها المرحلية منها والنها -          

 صيات أوال بأول.تكون متزامنة مع عملية التدقيق ومن خاللها يتم كتابة المالحظات والتو -          

 جمع األجزاء المختلفة عن التقرير في وثيقة موحدة التنسيق والترتيب. -          

ما يؤدي وعليه من خالل تقرير المدقق الداخلي يتم تقديم معلومات تمتاز بالموثوقية والمصداقية هذا 

الى اتخاذ قرارات سليمة وتحسين األداء من خالل مقارنة أداء المؤسسة سواء كان داخل الوحدة 

  1االقتصادية أو ضمن المؤسسات المماثلة باعتبار المؤسسة تنشط في محيط تنافسي.

 إرشادات تتعلق بالتزامات المدقق الداخلي: -6

لمتعلقة بعملية اعملهم التدقيقي من أجل إيصال النتائج يجب على المدققين الداخليين التقرير عن نتائج 

ن تستخدم أوذلك بإصدار تقرير مكتوب وموقع بعد انتهاء عملية الفحص التدقيقي، كما يمكن  التدقيق

ر في نطاق التقارير المرحلية إليصال المعلومات التي تتطلب اهتمام فوري وذلك من أجل إيصال تفسي

 اجعة.التدقيق للنشاط موضع المر

تويات اإلدارية ان ملخص التقارير التي تلقى الضوء على نتائج التدقيق يمكن أن تكون مناسبة لتلك المس

ات مع التي تكون أعلى من رئيس الوحدة موضع التدقيق، فعلى المدقق الداخلي مناقشة االستنتاج

تدقيق تتضمن بعد عملية الالمستويات اإلدارية المناسبة قبل اصدار التقرير الكتابي، وهناك مقابالت 

و أمناقشات وتوصيات وهناك أسلوب اخر وهو مراجعة مسودات تقارير التدقيق مع كل رئيس قسم 

 دائرة مدققة. 

التحريف أو  يجب أن تكون التقارير موضوعية، واضحة، بناءة، تتسم بالواقعية وعدم التحيز وخلوها من

التدقيق ونطاقه  وأن تعرض األهداف من القرائن الثبوتية،التشويه أي أنها تعتمد على الحقائق واألدلة و

مات اإلضافية ونتائجه، كما يجب أن تحتوي تعبيرا عن رأي المدقق كما كان ذلك ممكنا وأن تكتب المعلو

 بوضوح لتجنب القارئ ألن يقرأ أكثر وأن تصف المعلومات الهدف من التدقيق.

يام المطلوبة الزمنية إلصدار التقارير، يمكن تجزئة األيفترض ان يكون هناك تعليمات خاصة بالفترات 

 لكتابة التقارير من المنشأة الصغيرة كما يلي:

 دقيق الميداني.اليوم األول: تحضير المسودة األولى من قبل المدققين بعد االنتهاء من أعمال الت -

 اليوم الثاني: طباعة التقرير ومراجعته. -
 قبل مدير التدقيق الداخلي.اليوم الثالث: مراجعة التقرير من  -

 اليوم الرابع: إعادة الطباعة والتعديل. -

 اليوم الخامس: مراجعة أخيرة من قبل المدقق الداخلي واالصدار بشكل نهائي. -

                                                             
، دار الجامعة، اإلسكندرية، مصر، الداخلية في ظل التشغيل االلكتروني المراجعةثناء على القباني، نادر شعبان السواح،  1

 .112- 111، ص2009
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 القراراتالمطلب الثالث: دور التدقيق الداخلي في اتخاذ 

ؤسسة وهذا ما مهمة في الم حدد دور التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي من خالل اتخاذ قراراتيت

 سوف نتحدث عنه في هذا المطلب:

 عرف القرار على أنه االختيار بين بديلين أو أكثر. :القرار -1

ل البديلة المتاحة في موقف معين أو هو عملية المفاضلة بين الحلو لهو اختيار المدرك بين البدائ

 لمواجهة مشكلة معينة واختيار الحل األمثل من بينها.

الدراسة والتفكير الموضوعي الواعي للوصول الى اتخاذ القرار هي تلك العملية المبنية على عملية 

 1قرار.

 مساهمة التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات: -2

شخيص هنالك خطوات منطقية ينبغي اتباعها للوصول الى قرارات رشيدة وجدية تتمثل في تحليل وت

 ألفضل.الموقف وتحديد البدائل الختيار البديل ا

 

يلعب التدقيق الداخلي أدوار مهمة في كل خطوة من خطوات عملية اتخاذ القرارات بحيث يساعد على 

تأهيل المعلومة لتكون جيدة وذات مواصفات كاملة وكافية ليتم استعمالها في عملية صنع القرار للحصول 

لتدقيق الداخلي له على قرارات ذات جودة وفعالية، بالموازنة مع خطوات عملية اتخاذ القرارات فان ا

دورة حياة يكون اخرها الوصول الى تقديم معلومات مؤهلة التخاذ القرارات اإلدارية وتبدأ عملية التدقيق 

نظرة حول موضوع العملية واعداد إجراءات التدقيق المناسبة لذلك الموضوع، وبذلك يتم  بإعطاء

استراتيجية للقيام بعملية التدقيق طر الناجم ومن ثم وضع تشخيص الوضع المحيط وتحديد درجة الخ

لتليها وضع الخطة الالزمة ليبدأ المدقق بتنفيذها مع العمل في كل مرة على ضبط األداء، ويتم من قبل 

المدير المسؤول على مديرية التدقيق الداخلي حيث يقوم بإدخال التحسينات الضرورية على كل نقص 

 2وهكذا في كل مرة.

تم مالحظته وتقديم االقتراحات المناسبة حيث تكتسي التقارير التي يعدها المدقق يتم اعداد تقرير حول ما 

الداخلي بأهمية بالغة لإلدارة العليا بإعطاء التوضيحات واقتراح التحسينات وكذلك إضافة قيم مضافة 

 3للمتعاملين مع المؤسسة كالمساهمين وهذا يساعد المؤسسة في بلورة جملة من القرارات منها:

  ر االستثمار وقرار التمويل.قرا

هذا يساهم في تحسين االداء المالي للمؤسسات ويعطيها و قرارتهاتعتمد االدارة على هذه التقارير التخاذ 

 مركز تنافسي في السوق ويستوجب في ذلك ان يتمتع المدقق الداخلي في المؤسسة باالستقاللية الكافية

 3للقيام بمهامه وواجباته.

                                                             
، مذكرة ماجستير، تخصص خصائص المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ القراراتناصر محمد علي المجهلي،  1

 .111، ص2009محاسبة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، مذكرة ماجستير، دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات االتفاق الرأسماليدي، نهاد إسحاق عبد السالم أبو هوي 2

 .27، ص2011تخصص محاسبة وتمويل، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
 .61، ص مرجع سابققسيمة اكرام،  3
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 الخالصة:

في نهاية هذا الفصل والذي حاولنا من خالله التعرف على طبيعة المؤسسة الفندقية كواحدة من 

الغالب للخدمات الفندقية تصعب من تقديم الخدمة المؤسسات الخدمية، ان الطبيعة الغير ملموسة في 

بنفس المستوى للعديد من النزالء، وبما أنه من الضروري موافقة هذه الخدمة لحاجان وتطلعات 

 هؤالء النزالء فان األمر يستدعي تخطيطها وتقديمها بشكل دقيق ومحترف.

ورا هاما في نجاح العمل ويلعب النظام المحاسبي بصفة عامة والتدقيق الداخلي بصفة خاصة د

الفندقي حيث أنه يوفر سيل الحماية لموجودات وأصول الفندق من خالل أساليب الضبط الداخلي 

والرقابة الدقيقة الفعالة على جميع نواحي األنشطة السائدة في الفندق وذلك باتباع نظم التقارير 

نتيجة نشاط الفندق من ربح أو والسجالت المالية المحاسبية التي تمكن في نفس الوقت من قياس 

 خسارة وتحديد المركز المالي الحقيقي للفندق في تاريخ معين. 



 الفصل الثالث: دراسة حالة مؤسسة مونتانا فندق " أزاد " 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مؤسسة مونتانا حالةالفصل الثالث: دراسة 

" ادأز "فندق   
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 :تمهيد

 

يتناول هذا الفصل الدراسة الميدانية لموضوع البحث، حيث تهدف هذه الدراسة الى التطرق لالستجابات 

التي تم التوصل اليها في الدراسة النظرية للموضوع والذي يشير الى أثر ودور التدقيق الداخلي في 

 تحسين األداء المالي واتخاذ القرارات في المؤسسات الفندقية.

 ولإللمام أكثر بالدراسة الميدانية تم تقسم الفصل الى:

 

  " ادأز" المبحث األول: نبذة تاريخية عن مؤسسة مونتانا فندق 

 فندق " أزاد "المبحث الثاني: قياس وتحليل األداء المالي في مؤسسة مونتانا 

 2019-2018-2017المبحث الثالث: تقييم األداء المالي لشركة مونتانا خالل السنوات 
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  " ادأز " مونتانا فندقنبذة تاريخية عن مؤسسة  المبحث األول:

، حيث سنتطرق من زاد "أ "فرع من فروع السلسلة الفندقية لمجمع  اد"فندق أز "تعتبر مؤسسة مونتانا 

 خاص.خالل هذا المبحث الى التعريف بهذه السلسلة بشكل عام ومؤسسة مونتانا بشكل 

 

 " اد" أزالمطلب األول: تقديم عام للسلسة الفندقية 

فنادق فاخرة هي مجموعة من من المشاريع السياحية في الجزائر و "AZ Hôtels"تعد سلسلة فنادق 

التي جعلت منها وجهة مفضلة من ذات مواصفات عالمية زيادة على خدماتها الراقية  % 100جزائرية 

توحيد إجراءات  وهيعلى استراتيجية واحدة وتعمل تحت اسم واحد  .أجانبقبل الزوار جزائريين أو 

والمبيعات الرئيسية بتوفير كل الخدمات الضرورية التي تضمن قدوم الزبون طيلة  الخدمة والتسويق

 . السنة

( منها تتواجد على مستوى والية الجزائر، تم تدشين 04أربعة )، فنادق (06ستة ) منهذه السلسلة تتكون 

( فنادق حاليا بما في 04، ليصل العدد الى أربعة )2015سنة شهر ديسمبر أول فندق في بلدية زرالدة 

 .مستوى شاطئ النخيل بالجزائر ىعل وأخر في قلب العاصمة بالقبة والقبة القديمة ذلك فندقين

ستة  ليصبح العدد 2018سنة " AZ Hôtels"سلسلة فنادق من  (02) نم بفندقينتدعمت لؤلؤة الغرب مستغا

في الحديقة مستوى شاطئ صابالت والثاني شهر جويلية  على أبريل( فنادق، افتتح األول في 06)

 الترفيهية " موستا الند " بخروبة.

 

 تجاري بمستغانم.فتح مركب سياحي جديد بوالية وهران ومركز كما سيتم في المستقبل القريب 

 

 AZ HOTELS ZERALDAمعلومات عن  (:02جدول رقم )

 AZ HOTELS ZERALDA اسم الفندق

 ، زرالدة، الجزائر09طريق المعالمة رقم  المقر االجتماعي

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص واحد الشكل القانوني

 مخصص لإليواء السياح ورجال األعمال طبيعة الفندق

 4 النجومعدد 
 133 عدد الغرف

 غرف زوجية – غرف فردية االيواء

 ساعة 24 جدول األعمال

  –منتجع صحي  –عم امطأربعة  – قاعة الحفالت  –اجتماعات قاعة  مميزات الفندق
  مرأب

 حفالت وسهرات فنية التسلية والترفيه
 

 سةسالمؤمقدمة من طرف : من اعداد الباحثين باالعتماد على معلومات المصدر
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 AZ HOTELS KOUBAمعلومات عن  (:03جدول رقم )

 AZ HOTELS KOUBA اسم الفندق

 ، القبة، الجزائر11طريق محمد ربيعة رقم  المقر االجتماعي

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص واحد الشكل القانوني

 مثالي لرحالت العمل طبيعة الفندق

 4 عدد النجوم
 40 عدد الغرف

 غرف زوجية – غرف فردية االيواء

 ساعة 24 جدول األعمال

 مرأب –مطعم  –قاعة رياضة  مميزات الفندق

 / التسلية والترفيه
 

 مقدمة من طرف المؤسسة: من اعداد الباحثين باالعتماد على معلومات المصدر

 

 

 

 AZ HOTELS VIEUX KOUBAمعلومات عن  (:04جدول رقم )

 AZ HOTELS VIEUX KOUBA اسم الفندق

 ، القبة القديمة، الجزائر16طريق الحاج عقيل رقم  المقر االجتماعي

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص واحد الشكل القانوني

 مخصص لإليواء السياح ورجال األعمال طبيعة الفندق

 4 عدد النجوم
 80 عدد الغرف

 غرف زوجية – غرف فردية االيواء

 ساعة 24 جدول األعمال

 مرأب –منجع صحي  –مسبحين  –ثالثة مطاعم  –قاعة رياضة  مميزات الفندق

 حفالت وسهرات فنية التسلية والترفيه
 

 مقدمة من طرف المؤسسة: من اعداد الباحثين باالعتماد على معلومات المصدر
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 AZ HOTELS VAGUE D'ORمعلومات عن  (:05جدول رقم )

 AZ HOTELS VAGUE D'OR اسم الفندق

 ، سطاوالي، الجزائر11شاطئ النخيل المنطقة  المقر االجتماعي

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص واحد الشكل القانوني

 فندق المنتجعات الصيفية طبيعة الفندق

 4 عدد النجوم
 60 عدد الغرف

 غرف زوجية – غرف فردية االيواء

 ساعة 24 جدول األعمال

منتجع  –مطعم  –قاعة الحفالت  –قاعة رياضة  –غرف واجهة بحرية  مميزات الفندق
 مرأب–صحي 

 حفالت وسهرات فنية التسلية والترفيه
 

 مقدمة من طرف المؤسسة: من اعداد الباحثين باالعتماد على معلومات المصدر

 

 AZ HOTELS LE ZEPHYRمعلومات عن  (:06جدول رقم )

 AZ HOTELS LE ZEPHYR اسم الفندق

 ، مزغران، مستغانم14شاطئ صابالت المنطقة  المقر االجتماعي

 شركة ذات مسؤولية محدودة الشكل القانوني

 مجمع سياحي طبيعة الفندق

 4 عدد النجوم
 304 عدد الغرف

 فاخرةسويت أجنحة  –غرف زوجية  –غرف فردية  االيواء

 ساعة 24 جدول األعمال

 –قاعة الحفالت  – قاعة اجتماعات – قاعة رياضة –غرف واجهة بحرية  مميزات الفندق
 مرأب –منتجع صحي –حضيرة مائية  –مسبح  –بانورامي مطعم 

 حفالت وسهرات فنية التسلية والترفيه
 

 مقدمة من طرف المؤسسة: من اعداد الباحثين باالعتماد على معلومات المصدر
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 فندق "أزاد"مدخل لمؤسسة مونتانا : الثانيالمطلب 

 نشأة المؤسسة: -1

في والية مستغانم التابعة للسلسلة الفندقية " أزاد "  تم انشاء مؤسسة مونتانا 2018شهر جويلية سنة 

ضخم  سياحي مركبعبارة عن  ووه .بمنطقة خروبة " تاالندومس" مقابل حظيرة التسلية واالستجمام 

 كما يحتوي ،شقة 13و فاخرةأجنحة سويت  10 غرفة باإلضافة الى 250( نجوم بسعة 05ذات خمسة )

 مسبحا مخصصا لكل الفئات باإلضافة الى جناح رياضي 12على أكبر حضيرة مائية بالغرب تتضمن 

 ذات طابع عالمي.

 تعريف المؤسسة ومهامها: -2

برأس مال  مؤسسة ذات مسؤولية محدودة ذات طابع سياحي خدماتي اقتصادي، تعتبر مؤسسة مونتانا

عامل في موسم  450دج، توظف مونتانا أكثر من  120.000.000الى دج وارتفع  500.000قدره 

 خالل المواسم األخرى.عامل  200الصيف وأكثر من 

، ذات الجودة العالية بما فيها االيواءالسياحية الخدمات مختلف تتمثل مهامها الرئيسية في تقديم  

المأكوالت، مشروبات، المطاعم المتخصصة، الصاالت العامة، تنظيف المالبس، النوادي الرياضية، 

 السهرات الفنية العائلية وغيرها من الخدمات الترفيهية.الحفالت والمسابح، 

 

 AZ HOTELS MONTANAمعلومات عن  (:07جدول رقم )

 AZ HOTELS MONTANA اسم الفندق

 "، خروبة، مستغانم تاالندومس" حظيرة التسلية واالستجمام  المقر االجتماعي

 شركة ذات مسؤولية محدودة الشكل القانوني

 دج 120.000.000 رأس المال

 مجمع سياحي طبيعة الفندق

 2م 73 391 مساحة الفندق

 عامل )حسب طبيعة الموسم( 500الى  200من  عدد العمال

 5 عدد النجوم
 250 عدد الغرف

 شقق –أجنحة سويت فاخرة  –غرف زوجية  –غرف فردية  االيواء

 ساعة 24 جدول األعمال

 –قاعة الحفالت  – قاعة اجتماعات –قاعة رياضة  –غرف واجهة بحرية  مميزات الفندق
منتجع صحي  –جناح رياضي  –حضيرة مائية  –مسبح  –مطعم بانورامي 

 مرأب –

 8 عدد الطوابق
 بمعايير عالميةعصري  الشكل الداخلي

 حفالت وسهرات فنية التسلية والترفيه
 مقدمة من طرف المؤسسة: من اعداد الباحثين باالعتماد على معلومات المصدر
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة : الثالثالمطلب 

الهيكل التنظيمي هو مخطط يمثل مجموعة هياكل المؤسسة الموجودة بين مختلف المصالح، حيث يقوم 

 وضعية كل عامل في المؤسسة.بترتيب 

 يمكن تمثيل الهيكل التنظيمي لمؤسسة مونتانا كاالتي: و

 (: الهيكل التنظيمي للمؤسسة04الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم المحاسبة والمالية – مقدمة من طرف المؤسسة وثيقة: المصدر

 المدير العام

 )مدير الفندق(

 الصيانةمدير 

 مدير الموارد البشرية

 مدير تكنولوجيا المعلومات

 مدير المشتريات

 مدير األغذية والمشروبات

 
 مدير األمن

 
 رئيس االستقبال

 
 مدير المالية والمحاسبة

 
 مدير التنظيف

 

مدير الحظيرة المائية 

 والجناح الرياضي

 

 مساعد مدير المبيعات

 

العملياتمدير   

 

 مسير الموارد البشرية 

 مساعد مسير الموارد البشرية

 مهندس المعلومات

 رئيس الطهاة

 المعجناتطاهي 

 رئيس مصلحة تنظيف المطبخ

 مشرف الصيانة

 مساعد مدير األمن

 موظف االستقبال بالفندق

 موظف االستقبال بالمنتجع الصحي 

 موظف الحجز

 

 مدير المبيعات

 

 مساعد مدير التنظيف

، نجار، منظف عامل الكهرباءسباك، 

عامل المسبح، عامل البستنة، صباغ، 

 .متعدد االستخدامات

 

 المشتري

 امين المخزن
 امين المخزنمساعد 

 طباخ

 مساعد طباخ

 منظف المطبخ

 

 رئيس المجموعة

 مراقب الة التصوير 

 عون األمن

 المحاسب 

 الصندوق أمين

 مدقق اإليرادات

 مراقب التكاليف

 خادمة مسؤولة عن غرف النوم
 الفضاء العامفي  عامل نظافة

 عامل نظافة

 أمين الصندوق
 موظف االستقبال

 معلم سباحة

 مشغل األلعاب

_______________________ 

 مشرف رياضي

 مدرب رياضي
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 عرض الهيكل التنظيمي لمؤسسة مونتانا:

سياسات تتمثل مهامه في إدارة ومراقبة وتطوير الفندق بحيث يحدد المدير العام )مدير الفندق(:  -1

 المؤسسة واألهداف التي يجب تحقيقها بأفضل طريقة ممكنة.
وهو مسؤول عن كل ما يتعلق بالسيطرة على الموارد البشرية ويعمل على  مدير الموارد البشرية: -2

  والمديرين اآلخرين. اتصال مباشر مع اإلدارة العامة

استالم المستندات، الرد على  المراسالت،معالجة تتمثل مهامهم في  مسير الموارد البشرية ومساعده:

 ...الخالمكالمات، الزيارة، أرشفة الوثائق، معالجة الملفات، وتحديث جدول األعمال

 .في قسمه الموظفين تنظيم وتنسيق أوامر أعمال الصيانة لجميعتتمثل مهامه في مدير الصيانة:  -3

ز وهو الذي يشرف على باقي عمال تحقق من ترتيب ونوعية العمل المنجيقوم ب مشرف الصيانة:

عامل متعدد ، نجار، منظف المسبح، عامل البستنة، صباغ، عامل الكهرباءسباك، الصيانة )

 ...الخ(االستخدامات

الفنيين ومهندسي النظام وغيرهم من هو الذي يترأس إدارة فرق من ومدير تكنولوجيا المعلومات:  -4

 .موظفي تكنولوجيا المعلومات

صيانة وتحسين و ختبار واصالح المعدات واألجهزة التقنيةتتمثل مهامه في ا مهندس المعلومات:

 شبكات المؤسسة المحلية والخوادم التابعة لها.

احتياجات المؤسسة بأسعار ستخدام استراتيجيات مناسبة لشراء تكمن مهامه في امدير المشتريات:  -5

 الموردينالتفاوض مع و اكتشاف الموردين وبدء التعاقد وعمل شراكات تجارية وتنظيمية، مناسبة

 .لتأمين شروط جودة وسعر مناسب
 وهو المكلف بالمشتريات. المشتري:

وبشكل يتحكم في المدخالت والمخرجات لجميع المواد والمعدات والمنتجات واألدوات أمين المخزن: 

 .عام جميع الممتلكات التي تملكها الشركة

 يعمل تحت اشراف أمين المخزن حيث يقوم بمساعدته في مهامه. مساعد أمين المخزن:

ما يتعلق بالمأكوالت وهو المسؤول عن اإلشراف على إعداد كل  مدير األغذية والمشروبات:  -6

 .عايير التي وضعها الفندق مسبقًاوفقًا للصفات والم في المطاعم والحفالت وغيرها والمشروبات
لتي يتم إعدادها في منطقة المطبخ ا إعداد وتزيين كل من األطباقيحرص على  رئيس الطهاة:

 وهو الذي يقوم بتوجيه الطباخين ومساعديهم. بالفندق

 المكلف بتصنيع الحلويات وغيرها. طاهي المعجنات:

هو الذي يحرص على نظافة المطبخ وجميع األدوات والمستلزمات  رئيس مصلحة تنظيف المطبخ:

 المطبخية، يشرف على مجموعة من عمال النظافة.

 .بوضع خطط أمنية وهو مسؤول عن منع المخاطر المهنية مدير األمن: -7

 .إعداد التقارير المتعلقة بكل ما تم وما حدثو يشرف على النظم مساعد مدير األمن:

 األمني. تفقد الفريقيقوم ب رئيس المجموعة:

 مراقبة كل ما يحدث في الة التصوير األمنية. مراقب الة التصوير:

 .مراقبة وقوف السياراتو يضمن سالمة العمالء والموظفين عون األمن:
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 .إدارة الشكاوىو تنظيم ومراقبة مهام قسم االستقبالقوم بي رئيس االستقبال: -8

 .بخدمة العمالء وحل أي أسئلة أو مخاوف عتناءالزبائن واالاستقبال بقوم ب موظف االستقبال:

 وهو الذي يستقبل الزبائن عبر الهاتف للحجز أو التفسير. موظف الحجز:

تكمن مهامه في تحليل ومراقبة العمليات المالية والمحاسبية، إعداد  مدير المالية والمحاسبة: -9

 للمؤسسة. ير عن الوضع الماليالميزانيات السنوية والبيانات المالية، وإنشاء تقار

متابعة االمور المحاسبية فيها فيما يخص حيث يقوم ب يمتلك المحاسب المالي مهام كثيرة المحاسب:

 .المستندات والسياسة المتبعة الخاصة للمنشأة

 .على إدارة النقدية اليومية فباإلشراهو الذي يقوم  أمين الصندوق:

وتوفير  واإلداريةمتابعة وتنفيذ سندات القبض والقيد وفق التشريعات المالية يقوم ب مدقق اإليرادات:

وذلك  المتبعةواإلجراءات  لألنظمةالمعلومات المالية الالزمة وإيرادات المقاطع المؤجرة ومراقبتها وفقا 

بفرض الرقابة على قسم االستقبال ومختلف نقاط البيع في الفندق، حيث يقوم بإعداد تقارير يومية 

 لإليرادات وارسالها الى المصلحة المعنية المتمثلة في مدير المالية والمحاسبة ومدير الفندق.

اعداد توقعات و سسةستعراض التكاليف القياسية والفعلية للمؤاوهو الذي يسهر على  مراقب التكاليف:

 .تحليل وتقرير هوامش الربح للمؤسسةكما يقوم ب التكاليف الشهرية والفصلية والسنوية

وهو مسؤول بشكل أساسي عن تنظيف المنشأة بأكملها كالً من المناطق المشتركة  مدير التنظيف: -10

ظافة ، بحيث يكون له مساعد ومجموعة من عمال النفي الفندق والممرات والمكاتب والغرف

 يسهرون على نظافة غرف النوم وغيرها من الفضاءات العامة.
وكذلك العثور على  تتمثل وظيفته الرئيسية في المشاركة في المبيعات واإلعالن مدير المبيعات: -11

 وتعزيز الخدمات الفندقية. تطوير استراتيجيات اإلعالنالعمالء، 

الهدف الرئيسي من هذا المنصب هو دعم عمل مدير المبيعات للتحكم وتصنيف  مساعد مدير المبيعات:

باإلضافة إلى جمع الفواتير لتنفيذ اإلجراءات القانونية في األمر  إجراؤها،وترتيب المبيعات التي تم 

 .اإلداري

الحظيرة تتمثل مهامه في إدارة ومراقبة وتطوير  مدير الحظيرة المائية والجناح الرياضي: -12

 يعتبر المسؤول األول عنهم بعد المدير العام. بحيث ائية والجناح الرياضيالم
 .هو المسؤول عن تنفيذ جميع مهام المدير عندما يكون األخير غائبًا مدير العمليات: -13
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 دق " أزاد "قياس وتحليل األداء المالي في مؤسسة مونتانا فن المبحث الثاني:

في  المتمثلة سسةبالمؤ الخاصة الماليةبعد القيام بعمليه جمع المعلومات التي تتمثل في الحصول القوائم 

للسنوات "  ا زد "وجدول حسابات النتائج وصديق قياس االداء المالي لمؤسسه مونتانا فندق الميزانية

الخصوم بعقد االصول ووعلى هذا االساس نقوم  الماليةباستخدام النسب المؤشرات  2019الى  2017

 .األخيرةوات في السن للمؤسسة الحالية الوضعيةلمؤسسه مونتانا وكذلك جدول حسابات النتائج مع تحديد 

 

 زاد "المطلب األول: واقع التدقيق الداخلي في مؤسسة مونتانا فندق " أ

لتنظيمي لهذه من خالل الهيكل التنظيمي لمؤسسه مونتانا نالحظ عدم وجود المدقق الداخلي في الهيكل ا

والمتواجدة  “د ازا ” الفندقية السلسلةلكافه  ةواحدمصلحه التدقيق الداخلي وهذا يعود الى وجود  األخيرة،

 المؤسسةاخل دالتي تنشا  ةسييريتولى مهمه القيام بمراقبه االعمال التتبحيث بقلب الجزائر العاصمة، 

من قبل  مقترحةالتطبيق التصفيات  دىومراقبه م، من صحتها للتأكد الماليةالى تدقيق القوائم  اإلضافةب

 المدقق المالي.

ريق برنامج مونتانا يقوم المدقق الداخلي بمراقبه الحسابات الكترونيا بصفه دوريه عن ط ةفي مؤسس 

«PC COMPTA»  الشبكةالذي يعتمد على النظام «web» ه من مراقبه ومتابع نمما يمكن المسؤولي

ي قام بهذه التي تتم في اي وقت ومكان ومعرفه حتى الشخص الذ المحاسبيةجميع العمليات والتسجيالت 

الحسابات  المدقق الداخلي على وضعيه يتعرفمن خالل هذا البرنامج  .(1)انظر الملحق رقم  العملية

 كافةفيه  معالجه الحسابات عن طريق تقرير الكتروني يوضح كيفيةكن من خالله تقديم توجهات عن ويم

من ابات ومن خالله يمكن للمحاسب المسؤول عن هذه الحس طبيعية،الحسابات التي هي في وضعيه غير 

 (. 2ملحق رقم )انظر ال ديلالى تقديم رد وشروح حول هذا التع باإلضافةة تعديلها ومعالجتها بصوره اني

لها  التابعةالتدقيق الداخلي للوحدات  بأعمالعندما ترسل مصلحه التدقيق الداخلي العون المكلف بالقيام 

ي أ ،المحاسبيةمن ان ما هو موجود ومقيد ضمن البرنامج مطابق لما هو مقيد بالدفاتر والسجالت  للتأكد

د النصف السنوي روهذا يكون خالل فتره الج ،من ان الجرد المحاسبي مطابق الى الجرد المادي التأكد

 من اجل سن مجموعه من لإلدارة الداخلية اتسياسالمع  اي في شهر جوان تماشيأاالختياري 

جل أي خالل فتره الجرد السنوي القانوني اما من أيكون بين شهري اكتوبر وديسمبر  اإلجراءات، كما قد

في حاله وجود  استثنائية ةوكحال ،موضات فيهاجل توضيح بعض الغأالجرد او من  ةعملي ةمراقب

 ،خروقات قد يكون حضور المدقق الداخلي قبل مجيء المدقق الخارجي فتره قصيره او قد يتصادف معه

وكذلك تفاديا للعقوبات التي يفرضها المدقق  ،لما في ذلك من تسيير وتوضيح لمهمه المدقق الخارجي

لمؤسسه  تابع لمصلحة التدقيق الداخلي للسلسلة الفندقية " أزاد "ال الداخلي المدققفعند حضور  ،الخارجي

فيها, كما يهتم المدقق  المشكوكةتوضيحات حول الحسابات الشروحات والمونتانا بمستغانم يطلب بعد 

ن أ بعد.المؤسسةكذلك بمعاينه ماذا نجاعه القرارات المتخذه واالهداف المسطره المراد تحقيقها من قبل 

في  المؤسسة ةوضعي عن بمهمته يقوم بتدوين ما توصل اليه الخاصةعمال األ ةق الداخلي كافينهي المدق

وفيما  وغيرها، العمليةالتي غطتها  فترةالو التدقيق،وثيقه تدعى بالتقرير يحتوي على موضوع عمليه 

 .1اي رئيس الفندق المؤسسةالمدقق بتقديم تقرير لرئيس  يقوم للمؤسسة الشاملة الوضعيةيخص 

                                                           
 04/02/2020مقابلة مع مدير المالية والمحاسبة بمؤسسة مونتانا بمستغانم، يوم   1
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 لمؤسسة مونتانا فندق " أزاد " التحليل األفقي: الثانيالمطلب 

المدقق من خالل مقارنة مفردات وحسابات  يعتبر التحليل األفقي للميزانية احدى الطرق التي يعتمد عليها

الميزانية خالل سنوات معينة، وهذا بغية التعرف على االتجاه العام للحسابات الضرورية والمؤثرة على 

 الميزانية.

من خالل الجدول التالي يمكن القيام بالتحليل األفقي لجانب األصول لميزانية  جانب األصول: -1

 كما يلي: 2019-2018-2017مؤسسة مونتانا خالل السنوات 

 2019-2018-2017 جانب األصول ( الميزانية المالية لمؤسسة مونتانا08جدول رقم )

 

 2019 2018 2017 األصول

    أصول غير جارية

 المباني

 األراضي

 المنشئات التقنية والمعدات

 التثبيتات العينية األخرى

 إنجازهاالتثبيثات الجاري 

 

 الضرائب المؤجلة

00 

224 999 940 

00 

00 

2 741 088 277 

00 

1 799 840 532 

224 999 940 

8 525 438 

1 354 330 040 

00 

00 

1 781 295 686 

545 587 156 

5 223 339 

1 345 175 239 

00 

2 696 615 

 035 978 679 3 952 695 387 3 217 088 966 2 الجارية الغيرمجموع األصول 

    األصول الجارية

 مخزونات

 الزبائن

 المدينون األخرون

 الضرائب وما شبهها

 الخزينة

00 

00 

49 654 547 

94 438 430 

109 843 693 

16 087 021 

9 931 150 

54 254 642 

105 713 093 

101 986 345 

75 077 485 

16 428 859 

73 786 825 

84 645 546 

79 387 429 

 146 326 329 252 972 287 671 936 253 مجموع األصول الجارية

 183 304 009 4 205 668 675 3 889 024 220 3 مجموع األصول

 

 ةبقسم المالية والمحاس –مقدمة من طرف المؤسسة ال الميزانيات: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر
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 2017من خالل جانب األصول الموضح في الجدول السابق يمكن القيام بالتحليل األفقي بين سنتي 

تعتبر السنة المقارنة، كما يمكن القيام  2018تعتبر سنة أساس بينما سنة  2017أن سنة  بحيث 2018و

 سنة مقارنة كما يلي: 2019كسنة أساس و 2018بالتحليل األفقي بين سنتي 

 2018-2017( يوضح التحليل األفقي لجانب األصول لمؤسسة مونتانا 09جدول رقم )

 %التغير التغير 2018 2017 األصول

     غير جارية أصول

 المباني

 األراضي

 المنشئات التقنية والمعدات

 التثبيتات العينية األخرى

 التثبيثات الجاري انجازها

 

00 

224 999 940 

00 

00 

2 741 088 277 

1 799 840 532 

224 999 940 

8 525 438 

1 354 330 040 

00 

1 799 840 532 

00 

8 525 438 

1 354 330 040 

-2 741 088 277 

100% 

/ 

100% 

100% 

/ 

مجموع األصول الغير 

 الجارية

2 966 088 217 3 387 695 952 421 607 735 12% 

     األصول الجارية

 مخزونات

 الزبائن

 المدينون األخرون

 الضرائب وما شبهها

 الخزينة

00 

00 

49 654 547 

94 438 430 

109 843 693 

16 087 021 

9 931 150 

54 254 642 

105 713 093 

101 986 345 

16 087 021 

9 931 150 

4 600 095 

11 274 636 

-7 857 348 

100% 

100% 

9% 

11% 

/ 

 %12 581 035 34 252 972 287 671 936 253 مجموع األصول الجارية

 %12 316 643 455 205 668 675 3 889 024 220 3 مجموع األصول

 

 قسم المالية والمحاسبة –المقدمة من طرف المؤسسة  الميزانيات: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر
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 2018-2017نالحظ من خالل الجدول الذي يوضح التغير في جانب األصول من الميزانية بين سنتي 

أن جميع عناصر األصول تغيرت بالزيادة ما عدى التثبيتات الجاري إنجازها والخزينة وهذا يعود الى 

وذلك  2017اإلنجاز، كما نالحظ انعدام المخزونات والزبائن لسنة كانت قيد  2017أن المؤسسة سنة 

 لنفس السبب.

المنشئات التقنية والمعدات، التثبيتات العينية األخرى، المخزونات،  ترجع نسبة التغير في المباني،

 .2018بسبب دخول المؤسسة حيز الخدمة سنة  %100الزبائن بنسبة 

 .%12دج أي بنسبة  316 643 455كما قدرت الزيادة الكلية في عناصر األصول ب 

 2019-2018( يوضح التحليل األفقي لجانب األصول لمؤسسة مونتانا 10جدول رقم )

 %التغير التغير 2019 2018 األصول

     أصول غير جارية

 المباني

 األراضي

 المنشئات التقنية والمعدات

 األخرىالتثبيتات العينية 

 التثبيثات الجاري إنجازها

 الضرائب المؤجلة

1 799 840 532 

224 999 940 

8 525 438 

1 354 330 040 

00 

00 

1 781 295 686 

545 587 156 

5 223 339 

1 345 175 239 

00 

2 696 615 

-18 544 846 

320 587 216 

-3 302 099 

-9 154 801 

00 

2 696 615 

-1% 

58% 

-63% 

-7% 

/ 

/ 

 %8- 072 305 253- 035 978 679 3 952 695 387 3 األصول الغير الجاريةمجموع 

     األصول الجارية

 مخزونات

 الزبائن

 المدينون األخرون

 الضرائب وما شبهها

 الخزينة

16 087 021 

9 931 150 

54 254 642 

105 713 093 

101 986 345 

75 077 485 

16 428 859 

73 786 825 

84 645 456 

79 387 429 

58 990 464 

6 497 709 

19 532 183 

-21 067 637 

-22 598 916 

79% 

39% 

26% 

-25% 

-28% 

 %1.3 894 353 4 146 326 329 252 972 287 مجموع األصول الجارية

 %6 178 951 211- 027 717 463 3 205 668 675 3 مجموع األصول

 

 قسم المالية والمحاسبة –المقدمة من طرف المؤسسة  الميزانيات: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر
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 2019-2018التغير في جانب األصول من الميزانية من سنتي  من خالل الجدول الذي يوضح نالحظ

 أن:

، 2019الى السنة  2018التقنية والتثبيتات العينية األخرى تغيرت بالنقصان من السنة  تالمنشئا -

وتم تسوية  2018القيد المحاسبي لحساب التثبيتات سنة في  المحاسبوذلك بسبب خطأ ارتكبه 

 كاألتي: 2019الوضعية سنة 

 

 :2018التسجيل المحاسبي لسنة 

681888  
 

281888 
 

 توالتموينياالمخصصات لإلهتالكات 
 وخسائر القيمة واألصول غير الجارية

 
 لتثبيتات الماديةا إهتالك                       

3 069 395.16  
 

395.16 069 3 

 

 :9201التسجيل المحاسبي لسنة 

281888  
 

758888 
 

 إهتالك التثبيتات المادية
 
 

 منتجات التسيير الجاري األخرى             

2 013 846.13  
 

846.13 013 2 

 

 

693  
 

134 
 

 فرض الضريبة المؤجلة عن الخصوم
 
 

 الضرائب المؤجلة على الخصوم

1 055 549.03  
 

1 055 549.03 

 

 

 

 وذلك بسبب توسيع نشاط المؤسسة وفتح جناح رياضي كبير تابع لها.  %58زيادة المباني بنسبة  -

، كما 2018مقارنة بسنة  2019في جانب األصول الجارية نالحظ ارتفاع قيمة المخزون سنة  -

 تغيرت الضرائب بالنقصان وهذا يعود الى تسديد المؤسسة لمختلف الضرائب.

حيث قدرت قيمة النقصان  2019الى سنة  2018نالحظ أن الخزينة تغيرت بالنقصان من سنة  -

 وهذا بعد تغطية بعض األعباء كالمشتريات وغيرها. %28دج بنسبة حوالي   916 598 22ب 
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يمكن كذلك تحليل جانب الخصوم لميزانية شركة مونتانا أفقيا خالل السنوات  جانب الخصوم: -2

 من خالل الجدول التالي: 2017-2018-2019

 2019-2018-2017( الميزانية المالية لمؤسسة مونتانا جانب الخصوم 11جدول رقم )

 

 2019 2018 2017 الخصوم

    رؤوس األموال الخاصة

 رأس المال

 النتيجة الصافية

 الترحيل من جديد

500 000 

- 29 512 952 

-20 706 441 

120 000 000 

8 097 780 

-50 219 394 

120 000 000 

-75 124 669 

-53 846 028 

 

 

 698 970 8- 385 878 77 394 719 49- 1مجموع 

    خصوم غير جارية

 156 587 545 940 999 224 940 999 224 القرض والديون المالية

 156 587 545 940 999 224 940 999 224 الغير الجاريةمجموع الخصوم 

    الخصوم الجارية

 الموردون

 الضرائب

 الديون األخرى الجارية

215 318 253 

7 000 011 

2 822 426 078 

177 943 881 

1 885 938 

3 192 960 059 

175 258 209 

1 654 142 

3 295 775 374 

 725 687 472 3 879 789 372 3 343 744 044 3 مجموع الخصوم الجارية

 183 304 009 4 205 668 675 3 889 024 220 3 مجموع الخصوم

 

 قسم المالية والمحاسبة –المقدمة من طرف المؤسسة  الميزانيات: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر
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 2017من خالل جانب الخصوم الموضح في الجدول السابق يمكن القيام بالتحليل األفقي بين سنتي 

 كآالتي:  2019و 2018، كما يمكن القيام بالتحليل األفقي بين سنتي 2018و

 2018-2017( يوضح التحليل األفقي لجانب الخصوم لمؤسسة مونتانا 21جدول رقم )

 %التغير التغير 2018 2017 الخصوم

     رؤوس األموال الخاصة

 رأس المال

 النتيجة الصافية

 الترحيل من جديد

500 000 

- 29 512 952 

-20 706 441 

120 000 000 

8 097 780 

-50 219 394 

119 500 000 

37 610 705 

835 925 70- 

99.5% 

464% 

141% 

 %165 779 597 127 385 878 77 394 719 49- 1مجموع 

     خصوم غير جارية

 / 00 940 999 224 940 999 224 القرض والديون المالية

 %00 00 940 999 224 940 999 224 مجموع الخصوم الغير الجارية

     الخصوم الجارية

 الموردون

 الضرائب

 الديون األخرى الجارية

215 318 253 

7 000 011 

2 822 426 078 

177 943 881 

1 885 938 

3 192 960 059 

-215 140 310 

- 5 114 073 

370 533 981  

-

120% 

12% 

 %10  436 045 328 879 789 372 3 343 744 044 3 مجموع الخصوم الجارية

 %12 316 643 455 205 668 675 3 889 024 220 3 مجموع الخصوم

 

 قسم المالية والمحاسبة –المقدمة من طرف المؤسسة  الميزانيات: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر

دج حيث   000 500 119الزيادة ب  من خالل الجدول نالحظ قفزة نوعية في رأس المال بحيث بلغت

  .2018قرر الشركاء الزيادة في حصصهم بعد دخول الفندق حيز الخدمة سنة 

مختلف عناصر الخصوم تغيرت، بحيث أن الزيادة الكلية في عناصر الخصوم بلغت قيمة  -

 .نفس األسباب السابقة الى، حيث ترجع هذه الزيادة %12دج أي زيادة بنسبة  316 643 455

د اإلنجاز أي كانت من دون مداخيل، وذلك لكون المؤسسة قي بةلسا 2017لسنة النتيجة الصافية   -

 التي كانت موجبة وذلك بعد دخول الفندق حيز الخدمة ووجود اإليرادات.  2018عكس سنة 
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 2019-2018يوضح التحليل األفقي لجانب الخصوم لمؤسسة مونتانا ( 31جدول رقم )

 %التغير التغير 2019 2018 الخصوم

     رؤوس األموال الخاصة

 رأس المال

 النتيجة الصافية

 الترحيل من جديد

120 000 000 

8 097 780 

-50 219 394 

120 000 000 

-75 124 669 

-53 846 028 

00 

-83 222 449 

-3 626 634 

/ 

110% 

7% 

  687 907 68- 698 970 8- 385 878 77 1مجموع 

     خصوم غير جارية

 %59 216 587 320 156 587 545 940 999 224 القرض والديون المالية

  216 578 320 156 587 545 940 999 224 مجموع الخصوم الغير الجارية

     الخصوم الجارية

 الموردون

 الضرائب

 الجاريةالديون األخرى 

177 943 881 

1 885 938 

3 192 960 059 

175 258 209 

1 654 142 

3 295 775 374 

-2 658 672 

-231 796 

102 815 315 

-1.5% 

-14% 

0.3% 

  846 897 99 725 687 472 3 879 789 372 3 مجموع الخصوم الجارية

 %8 798 635 333 183 304 009 4 205 668 675 3 مجموع الخصوم

 

 قسم المالية والمحاسبة –المقدمة من طرف المؤسسة  الميزانيات: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر

 من خالل الجدول نالحظ:

بالسالب وهذا يدل على أن المؤسسة في حالة خسارة ويعو هذا الى  2019النتيجة الصافية لسنة  -

 كثرة أعباء المؤسسة

بقيمة  2018بالمقارنة مع سنة  2019سنة قيمة القروض والديون المالية ازدادت في  -

 .%59دج أي بنسبة   216 587 320

جميع عناصر الميزانية من أصول من خالل التحليل األفقي لميزانية مؤسسة مونتانا تا نالحظ أن 

عادي كون المؤسسة كانت  ، وهذا شيء2018الى سنة  2017وخصوم تتغير بشكل موجب من سنة 

والذي مكن المؤسسة من  2018الى أن تم افتتاح الفندق سنة  2017جاز سنة عبارة عن مشروع قيد اإلن

هناك بعض العناصر  2019وسنة  2018تحقيق مردودية حسنة وبالتالي أدا مالي جيد. لكن بين سنة 

انخفضت على سبيل المثال النتيجة الصافية أثر على نشاط المؤسسة حيث سجلت حالة خسارة لسنة 

2019. 
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 الثالث: التحليل الرأس المالي لميزانية مونتانا للسنوات الثالثاءالمطلب 

من  يتمثل التحليل الرأسي للميزانية في معرفة نسبة كل عنصر متواجد في الميزانية الى مجموع األصول

 جهة والى مجموع الخصوم من جهة أخرى، والجداول التالية تبين هذا التحليل كما يلي:

 

 للسنوات الثالث التحليل الرأسي لجانب األصول لميزانية مؤسسة مونتانا( يوضح 14جدول رقم )

 % 2019 % 2018 % 2017 األصول

 الثابتة: األصول

 المباني
 األراضي

 المنشئات التقنية والمعدات

 التثبيتات العينية األخرى

 إنجازهاالتثبيثات الجاري 

 ,الضرائب المؤجل

 

00 

224 999 940 

00 

00 

2 741 088 277 

00 

 

 

/ 

7% 

/ 

00% 

85% 

/ 

 

1 799 840 532 

224 999 940 

8 525 438 

1 354 330 040 

00 

00 

 

49% 

6% 

0.23% 

36.77% 

/ 

/ 

 

1 781 295 686 

545 587 156 

5 223 339 

1 34 175 239 

00 

2 696 615 

 

44.5% 

13.7% 

0.13% 

33.6% 

/ 

0.07% 

 %92 035 978 679 3 %92 952 695 387 3 %92 217 088 966 2 مجموع األصول الثابتة

 األصول المتداولة:

 مخزونات

 الزبائن

 المدينون األخرون

 الضرائب وما شبهها

 الخزينة

 

00 

00 

49 654 547 

94 438 430 

109 843 693 

 

00% 

00% 

1.57% 

2.97% 

3.46% 

 

16 087 021 

9 931 150 

54 254 642 

105 713 093 

101 986 345 

 

 

0.45% 

0.27% 

1.51% 

2.94% 

2.83% 

 

75 077 485 

16 428 859 

73 786 825 

84 645 546 

79 387 429  

 

1.8% 

0.5% 

1.8% 

2% 

1.9% 

 %8 146 326 329 %8 252 972 287 %8 671 936 253 مجموع األصول المتداولة

 %100 183 304 009 4 %100 205 668 675 3 %100 889 024 220 3 مجموع األصول

 

 قسم المالية والمحاسبة –المقدمة من طرف المؤسسة  الميزانيات: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر

 

 من خالل الجدول نالحظ أن:
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  2017في سنة: 

نالحظ أن حساب التثبيتات العينية األخرى تمثل أكبر نسبة من مجموع األصول التي تمتلكها  -

دج عمما يدل على أن المؤسسة كانت  277 088 741 2أي ما قيمته  %85المؤسسة وتقدر ب 

 قيد اإلنجاز.

 ،%92األصول الثابتة تحظى بأكبر نسبة من مجموع األصول حيث بلغت نسبة األصول الثابتة   -

 مما يدل على أن المؤسسة تمتلك ممتلكات ذات وزن قيمة.

  2018في سنة: 

وهذا يعود الى دخول الفندق ات التقنية والمعدات وحساب المنشئالمباني  حسابنالحظ ارتفاع  -

، يمثلون هذان األخيرين أكبر نسبة من مجموع األصول التي تمتلكها المؤسسة مرحلة االستغالل

 على التوالي. %36.77و %49ب 

، %92مجموع األصول حيث بلغت نسبة األصول الثابتة  األصول الثابتة تحظى بأكبر نسبة من -

 مما يدل على أن المؤسسة تمتلك ممتلكات ذات وزن قيمة. 

  2019في سنة: 

  %44.5نالحظ ان حساب المباني يمثل أكبر نسبة من مجموع األصول التي تملكها المؤسسة  -

قامت المؤسسة بزيادة النشاط والتوسع  2019دج، حيث في سنة  686 295 781 1أي ما قيمته 

 .%33.6قاعة ألعاب. تليها التثبيتات العينية األخرى بنسبة و ذلك بفتح مركب رياضي كبير و

 فقط. %8األصول المتداولة تحظى بأقل نسبة من مجموع األصول بحيث تشكل  -

 للسنوات الثالث لميزانية مؤسسة مونتانا الخصوم( يوضح التحليل الرأسي لجانب 15جدول رقم )

 % 2019 % 2018 % 2017 الخصوم

 الثابتة: الخصوم

 المالرأس 

 النتيجة الصافية

 الترحيل من جديد

 

500 000 

-29 512 952 

-20 706 441 

 

-0.03% 

-1.77% 

-1.20% 

 

120 000 000 

8 097 780 

-50 219 394 

 

3% 

0.2% 

-1% 

 

120 000 000 

-75 124 669 

-53 846 028 

 

2.7% 

-1.7% 

-1.2% 

 %0.2- 698 970 8- %2.2 385 878 77 %3- 394 719 49- مجموع الخصوم الثابتة

 القرض والديون المالية

 الموردون

 الضرائب

 الديون األخرى الجارية

224 999 940 

215 318 253 

7 000 011 

2 822 426 078 

7% 

6.7% 

1.3% 

88% 

224 999 940 

177 943 881 

1 885 938 

3 192 960 059 

6.11% 

4.83% 

0.07% 

86.79% 

545 587 156 

175 258 209 

1 654 142 

3 295 775 374 

 

13.4% 

4.3% 

0.5% 

82% 

 %100.2 881 274 018 4 %97.8 816 789 597 3 %103  347 641 307 3 مجموع الخصوم المتداولة

 %100 183 304 009 4 %100 205 668 675 3 %100 889 024 220 3 مجموع الخصوم

 

 قسم المالية والمحاسبة –المقدمة من طرف المؤسسة  الميزانيات: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر
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 من خالل الجدول نالحظ أن:

  2017في سنة: 

الخصوم المتداولة تحظى بأكبر نسبة من مجموع الخصوم حيث بلغت الخصوم المتداولة في سنة  -

دج، عكس الخصوم الثابتة التي كانت سالبة مما يدل على أن   347 641 307 3ب  2017

 ل مرحلة االستغالل حيث كان قيد اإلنجاز.الفندق لم يدخ

  2018في سنة: 

( وهذا يعود الى دخول الفندق 2017موجبة عكس السنة السابقة ) 2018الخصوم الثابتة لسنة  -

 حيز الخدمة ووجود مداخيل.
الخصوم المتداولة تحظى بأكبر نسبة من مجموع الخصوم حيث بلغت الخصوم المتداولة في سنة  -

( وذلك بسبب تراكم 2017دج، أي أكثر من السنة السابقة ) 816 789 597 3 ب 2018

 وعدم تسديدها. القروض والديون

  2019في سنة: 

 سالبة حيث أن المؤسسة في حالة خسارة. 2019النتيجة الصافية لسنة  -

الخصوم المتداولة تمثل نسبة كبيرة من مجموع الخصوم حيث بلغت هذه األخيرة ب  -

  يدل على أن المؤسسة في حالة عجز نظرا لكثرة األعباء.دج مما  881 274 018 4
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-2017ت تقييم األداء المالي لشركة مونتانا خالل السنوا المبحث الثالث:

2018-2019 

في المؤسسة  يعتبر األداء المالي احدى مؤشرات المهمة في المؤسسة، تتوقف عليه العديد من القرارات

الهدف من هذا فأو اللجوء الى االقتراض وغيرها من القرارات ذات الطابع المالي، كقرار زيادة أصل ما 

التوازن  المبحث هو محاولة تقييم األداء المالي لشركة مونتانا عن طريق النسب المالية ومؤشرات

 المالي، وذلك من خالل التطرق للنقاط التالية:

 حساب النسب المالية خالل السنوات الثالث. -
 مؤشرات التوازن المالي خالل السنوات الثالث.حساب  -

 لثالثاءاالمطلب األول: حساب النسب المالية لشركة مونتانا خالل السنوات 

 من خالل االطالع على ميزانيات شركة مونتانا يمكن حساب النسب المالية التالية:

 يمكن حسابها من خالل الجدول التالي: نسبة التمويل: -1

 2019-2018-2017نسب التمويل لشركة مونتانا خالل السنوات (: يوضح 16جدول رقم )

 السنوات
 النسب

2017 2018 2019 

 0.15 15.05 0.075 ةنسبة التمويل الدائم = األموال الدائمة / األصول الثابت

 0.002- 0.02 0.016- نسبة التمويل الخاص = األموال الخاصة / األصول الثابتة

 0.003- 0.02 0.015- لديونالقانونية = األموال الخاصة / مجموع انسبة االستقاللية 

 0.81 0.9 1.015 نسبة التمويل الخارجي = مجموع الدين / مجموع األصول
 

 محاسبةقسم المالية وال –المقدمة من طرف المؤسسة  الميزانيات: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر

 من خالل الجدول أعاله نستنتج:

 .1من العدد  بارتياح يجب أن تكون هذه النسبة أكبرحتى تعمل المؤسسة نسبة التمويل الدائم:  -

ر قادرة على ، وهذا دليل على أن األموال الدائمة غي2017نالحظ أن هذه النسبة أصغر من الواحد سنة 

إلنجاز، لكن د اتغطية األصول الثابتة مما يؤثر على اطمئنان المؤسسة في اكمال المشروع الذي كان قي

لف مما يدل على أن المؤسسة غطت مخت 2018في سنة  15.05نالحظ أن هذه النسبة أصبحت تعادل 

م القدرة على الى عد 2019عناصر األصول الثابتة بعد افتتاح الفندق ووجود مداخيل، ليعود الحال سنة 

 ة.تغطية األصول الثابتة بسبب الخسارة التي عرفتها المؤسسة في نفس السن

 1 قد تكون هذه التالية: نسبة التمويل الخاص: -

فان رأس مال العامل الخاص معدوم أي أن األصول الثابتة مغطاة  1اذا كانت تساوي العدد  -

 باألموال الخاصة أما الديون طويلة األجل فهي تغطي األصول المتداولة.

                                                           
 .53ص ،2000 دار المحمدية العامة، الجزائر، مالي،تحليل -ناصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيير 1



 الفصل الثالث: دراسة حالة مؤسسة مونتانا فندق " أزاد "  

 

78 
 

الخاصة وهناك فائض من هذه فان األصول الثابتة مغطاة باألموال  1اذا كانت أكبر من العدد  -

 األموال، باإلضافة الى أن الديون طويلة األجل تغطي األصول المتداولة.

تمول األصول  نالحظ أن هذه النسبة ضعيفة جدا خالل السنوات الثالث وهذا يعني أن األموال الخاصة ال

 الثابتة أي أنها تمول من القرض والديون المالية.

فاذا كانت أكبر أو تساوي   2و 1تكون هذه النسبة محصورة بين العدد : نسبة االستقاللية المالية -

فهذا يعني أن األموال الخاصة تساوي ضعف الديون أو أكثر، أما اذا كانت أصغر أو تساوي  2

 1فهدا يعني أن األموال الخاصة تساوي مجموع الديون أو أقل منها. 1العدد 

كثير من الثالث وهذا يعني أن األموال الخاصة أقل ب في السنوات 1نالحظ أن هذه النسبة أقل من 

 مجموع الديون.

كلما كانت هذه النسبة منخفضة كلما كان الضمان أكبر لديون الغير،  نسبة التمويل الخارجي: -

 1.2، وطبيعيا فهي أقل من العدد0.5ويستحسن أن تكون هذه النسبة تساوي العدد 

رة على تسديد مما يدل على أن المؤسسة غير قاد 0.5أكثر من  نالحظ أن في السنوات الثالث هذه النسبة

 ديون الغير، أي أن المؤسسة في حالة عجز.

 يمكن حسابها من خالل الجدول التالي:نسب السيولة:  -2

 2019-2018-2017لشركة مونتانا خالل السنوات  السيولة(: يوضح نسب 17جدول رقم )

 السنوات
 النسب

2017 2018 2019 

 0.094 0.085 0.083 ديون قصيرة األجل/  متداولةول الص= األ السيولة العامةنسبة 

( / الخصوم نسبة السيولة المختصرة = )القيم القابلة للتحقق + القيم الجاهزة
 المتداولة

0.036 0.033 0.027 

 0.22 0.03 0.036 نسبة السيولة الجاهزة = القيم الجاهزة / الخصوم المتداولة

 

 محاسبةقسم المالية وال –المقدمة من طرف المؤسسة  الميزانيات: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر

 ول نالحظ أن:لجدمن خالل ا

 3 .1تكون هذه النسبة في أحسن وضعية عندما تفوق  نسبة السيولة العامة: -

ر قادرة الشركة غينالحظ أن هذه النسبة أصغر من واحد خالل السنوات الثالث مما يدل على أن هذه 

زيادة الديون الويلة بعلى تغطية الديون القصيرة باألصول المتداولة، لذا عليه أن تراجع هيكلها المالي اما 

 خرى.أرأس مالها الخاص من جهة، أو تخفض ديونها القصيرة وزيادة أصولها المتداولة من جهة أ

 

                                                           
 .54، مرجع سابق، صتقنيات مراقبة التسييرناصر دادي عدون،  1
 .55، مرجع سابق، صتقنيات مراقبة التسييرناصر دادي عدون،   2
 .56، مرجع سابق، صتقنيات مراقبة التسييرناصر دادي عدون،  3
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 0.3عندما تكون محصورة بين  تكون هذه النسبة في أحسن وضعية نسبة السيولة المختصرة: -

 0.5.1و

 زينة.مما يدل على االستغالل السيئ للخ 0.3نالحظ خالل السنوات الثالث أن النسبة أقل من 

مما يدل على أن الديون قصيرة  ،1تكون هذه النسبة أقل من العدد  نسبة السيولة الجاهزة: -

للمؤسسة عدم ترك أموال سائلة بدون األجل مدة استحقاقها تزيد عن األسبوع أو الشهر مما يتيح 

 2استعمالها في أصول ألخرى لتحقق مردودية من ورائها.

 .1نالحظ أن هذه النسبة أقل من 

 

 المطلب الثاني: حساب مؤشرات التوازن المالي للسنوات الثالث

امل تضم مؤشرات التوازن المالي كما ذكر سابقا كل من رأس مال العامل واحتياج رأس مال الع

 اإلضافة الى الخزينة كما يلي:ب

لمدى ايعتبر مؤشر مهم لمعرفة إذا كانت المؤسسة تحقق توازن مالي في  رأس مال العامل: -1

 الثالث: وضعية المؤشر في شركة مونتانا خالل السنوات التالي يوضحالطويل أم ال، والجدول 

 

 2019-2018-2017سنوات تغيرات رأس مال العامل لل(: يوضح 18جدول رقم )

 السنوات
 النسب

2017 2018 2019 

 156 587 545 940 999 224 940 999 224 األموال الدائمة

 035 978 679 3 952 695 387 3 217 088 966 2 األصول الثابتة

 879 390 134 3- 012 696 162 3- 277 088 741 2- رأس مال العامل
 

 محاسبةقسم المالية وال –المقدمة من طرف المؤسسة  الميزانيات: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر

مؤسسة لم من خالل الجدول نالحظ أن رأس مال العامل خالل السنوات الثالث سالب، وهذا يعني أن ال

 .لثابتةتحقق توازن مالي منذ دخولها حيز الخدمة بحيث األموال الدائمة لم تغطي األصول ا

على التوفيق  ينشأ االحتياج لرأس مال العامل من عدم قدرة المؤسسةاحتياج لرأس مال العامل:  -2

ة، ويمكن بين دورة االستغالل والديون قصيرة األجل، فينشأ خلل في تغطية األموال المتداول

 حسابه من خالل الجدول التالي:

 

 

 

                                                           
 .56، مرجع سابق، صتقنيات مراقبة التسييرناصر دادي عدون،  1
 .57، مرجع سابق، صتقنيات مراقبة التسييرون، ناصر دادي عد  2
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 2019-2018-2017سنوات العامل للتغيرات االحتياج لرأس مال (: يوضح 19جدول رقم )

 السنوات
 النسب

2017 2018 2019 

 مجموع األصول المتداولة
 القيم الجاهزة

 مجموع الديون قصيرة األجل
 سلفيات مصرفية

 

253 936 671 

109 843 693 

3 044 744 343 

00 

287 972 252 

101 986 345 

3 372 789 879 

00 

329 326 146 

79 387 429 

3 472 687 725 

00 

 008 749 222 3- 972 803 186 3- 745 182 045 3- االحتياج لرأس مال العامل

 
 قسم المالية والمحاسبة –المقدمة من طرف المؤسسة  الميزانيات: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر

أن  من خالل الجدول نالحظ أن االحتياج ارأس المال العامل سالب في ثالث سنوات مما يدل على

المؤسسة تمكنت من تغطية احتياجات دورة االستغالل بواسطة موارد الدورة العادية ولم تعتمد على 

وسائل وموارد مالية أخرى، وهذا نتيجة لالنخفاض في االستخدامات الثابتة في المؤسسة عن الموارد 

 الل السنوات الثالث:الدائمة، فمن خالل الشكل التالي يمكن توضيح تطور االحتياج ارأس مال العامل خ

 

 يوضح تطور االحتياج لرأس مال العامل خالل السنوات الثالث(: 05الشكل )

 

 

 النتائج: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر

 

 

 .2019من خالل الشكل نالحظ أن أحسن وضعية لالحتياج حققت سنة

 -
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تعبر الخزينة عن القيمة السائلة التي تبقى فعال تحت تصرف المؤسسة بعد طرح  الخزينة: -3

، والجدول التالي يوضح وضعية الخزينة خالل السنوات خزينة األصول من خزينة الخصوم

 الثالث:

 2019-2018-2017سنوات تغيرات الحزينة لل(: يوضح 20جدول رقم )

 السنوات
 النسب

2017 2018 2019 

 429 387 79 345 986 101 693 843 109 األصولخزينة 

 00 00 00 خزينة الخصوم

 429 387 79 345 986 101 693 843 109 الخزينة الصافية

 
 قسم المالية والمحاسبة –المقدمة من طرف المؤسسة  الميزانيات: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر

خالل السنوات الثالث، مما يدل على أن المؤسسة تغطي نالحظ من خالل الجدول أن الخزينة موجبة 

كامل احتياجاتها وهي في غنى عن اللجوء الى القروض، والشكل التالي يوضح تطور الخزينة خالل 

 هذه السنوات:

 

 يوضح تغيرات الخزينة خالل السنوات الثالث(: 06الشكل )

 

 

 النتائج: من اعداد الباحثين باالعتماد على المصدر

 

نالحظ من خالل الشكل أن الخزينة تنخفض من ستة الى أخرى، وهذا ما يدل على أن المؤسسة تصرف 

 أموالها من الخزينة.

 

 -
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 الخالصة:

تعتبر مؤسسة مونتانا " فندق أزاد " من أهم المؤسسات التي تمول قطاع السياحة واالقتصاد، فوجود 

التدقيق الداخلي بها يعتبر ضروري وذلك لحماية أصولها وأموالها وضمان استمرارها وكدى تحقيق 

أظهرت أن  2019-2018-2017تحليل ميزانيات الشركة للسنوات األهداف المسطرة، فمن خالل 

مؤخرا، وكذلك من خالل تقييم  المؤسسة بوضعية مالية ال بأس بها خاصة وأنها دخلت حيز الخدمة

لة الى حد ما من الناحية المالية، غير أنها لديها األداء المالي للشركة أظهرت النتائج مؤشرات مقبو

غرار أعباء المستخدمين واالهتالكات.الكثير من األعباء على 

 



 

 

 

 الخاتمة

 

 



 الخاتمة 
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 الخاتمة:

يهتم التدقيق الداخلي بتحسين مؤشرات األداء المالي للمؤسسة وذلك من خالل مجموعة الخدمات التي 

فهو يكشف عن المواطن والحاالت التي يتطلب تحسينها وتطويرها من خالل فحصه للقوائم لها، يقدمها 

فيه وضعية المركز المالي والنسب المالية، وتقديم توصيات لمعالجتها من خالل تقريره الذي يبين 

االتي: النتائج النظرية والتطبيقية نوردها حسب للمؤسسة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من  

 

 أوال: نتائج الدراسة النظرية: 

:من خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي  

قل يقوم به شخص من داخل المؤسسة من أجل إبداء التدقيق الداخلي عبارة عن نشاط تقييمي مست -

حول صحة وسالمة الدفاتر والسجالت المحاسبية ومدى فعالية األنظمة واإلجراءات  الرأي

 .تكمن أهميته في مجموعة الخدمات التي يقدمها للمؤسسة القائمة في المؤسسة،

 

 في المؤسسة والتي تمكن من تحقيق يقصد باألداء المالي تحقيق األهداف ذات الطابع المالي -

المالية، تتمثل مؤشراته في  أمان لمواجهة المستقبل والتصدي للمخاطر والصعوبات هامش

 .المالية ومؤشرات التوازن المالي عة النسبمجمو

 

يساهم التحليل المالي الذي يقوم به المدقق في تحسين مؤشرات األداء المالي من خالل تحديد  -

 .دث فيها اختالف وقياس درجة التغير في مؤشرات األداء الماليالتي يح مجاالت

 

يساهم التدقيق الداخلي في تحسين النسب المالية ومؤشرات التوازن المالي في المؤسسة من  -

وتقليل حدوث األخطاء وتقديم نصائح للعاملين واإلدارة والحد من اإلسراف والضياع  خالل منع

 .ؤسسة وبالتالي تحسين مؤشرات األداء الماليومردودية الم مما يزيد من ربحية

 

 ثانيا: نتائج الدراسة التطبيقية:

التوصل إلى  فمن خالل هذه الدراسة تم مؤسسة مونتانا فندق " أزاد " تم إسقاط هذه الدراسة ميدانيا على

 يلي: مجموعة من النتائج يمكن حصرها فيما

التدقيق الداخلي تابعة للسلسلة الفندقية " أزاد " تمتلك مؤسسة مونتانا فندق " أزاد " مصلحة  -

 بحيث تتابع هذه المصلحة جميع الفنادق بما فيها المؤسسة التي كانت محل دراستنا.

 

بالحداثة والتطور فهو مواكب للتطورات والمستجدات  مؤسسة مونتانايتميز التدقيق الداخلي في  -

 .DLG ستخدام برنامجاإلعالم اآللي والشبكات وهذا من خالل ا في مجال

 

في معرفة مدى تطبيق  انامونت مؤسسةيساعد التحليل األفقي الذي يقوم به المدقق الداخلي في  -

سياسات اإلدارة الهادفة للتوسع وتجديد االستثمارات على مدى معين، من خالل تحديد نسبة 

 .التغير في كل حساب من سنة إلى أخرى
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مقبولة تتمتع بوضعية مالية  مونتانا مؤسسةيظهر أن من خالل حساب نسب التمويل والسيولة  -

 ، بحيث عليها العمل أكثرعلى الجانب المالي2018كونها مؤسسة جديدة دخلت حيز الخدمة سنة 

 .تحقيق كافة األهداف التي ترغب في تحقيقها تمكنها منل

 

متوازنة مالياً  المؤسسةيظهر أن هذه  مونتانا لمؤسسةمن خالل حساب مؤشرات التوازن المالي  -

 رة.موارد مالية جد معتب وتمتلك

 

 توصيات الدراسة:

 :من خالل النتائج المتوصل إليها يمكن اقتراح التوصيات التالية

 لسلسلة الفندقية "أزاد"تابع  فندقضرورة اعتماد فرع لمصلحة التدقيق الداخلي على مستوى كل  -

وللقضاء على كافة الصعوبات والعراقيل لتسهيل وتيسير مهمة مصلحة التدقيق الداخلي، وذلك 

 للسلسلة.التابعة  الفنادق نتيجة تعدد

 

مواكب للمستجدات في مجال اإلعالم  مونتانا مؤسسةبالرغم من أن التدقيق الداخلي في  -

 WEBالذي يتم استخدامه في عملية التدقيق يعمل فقط عند توفر شبكة  DLGفبرنامج  والشبكات،

دي إلى توقف العمل، فعلى المؤسسة البحث في إمكانية تطوير أو تعديل الشبكة يؤ فانقطاع هذه

لضمان سير العمل وعدم  WEBمع الظروف المفاجأة نتيجة انقطاع شبكة  هذا البرنامج ليتالئم

 .سير العمل في حالة توقف البرنامج عن العمل عرقلته أو إيجاد بديل لضمان

 

األداء المالي يوفر لها العديد من  زيادة االهتمام بتقييم أدائها المالي، فتقييم مونتانا مؤسسةعلى  -

 .المؤسسة المعلومات يمكن االستعانة بها في اتخاذ القرارات ذات الحساسية في

 

 أفاق الدراسة:

يعتبر موضوع دور التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي للمؤسسة موضع حساس وذو أهمية 

بالتالي ال يمكن حصر هذا الموضوع في دراسة واحدة فقط بل يحتاج إلى دراسات أخرى ، وكبيرة

تتطرق إلى مختلف الجوانب التي لم تتطرق إليها هذه الدراسة أو يمكن دراسته باستخدام أدوات 

األداء مثل استخدام أداة االستبيان لتوضيح هذا الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي في تحسين  أخرى

 للمؤسسات الفندقية.  ماليال
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 الملخص:

تهدف هذه الدراسة الى معرفة دور التدقيق الداخلي في تحسين الجانب المالي للمؤسسة الفندقية، ومن 

إلحاطة بمفاهيم حول متغيرات الدراسة في الجانب النظري، ثم اسقاط الدراسة الميدانية أجل ذلك تمت ا

السلسلة الفندقية " أزاد "، حيث تم اجراء في الجانب التطبيقي على احدى الفنادق الجزائرية المتمثلة في 

 هذه الدراسة بمؤسسة مونتانا " فندق أزاد " بوالية مستغانم.

اعتمدت الدراسة على مختلف الوثائق والميزانيات المقدمة من طرف مؤسسة مونتانا، بحيث تم تحليل 

المالية الممكنة ، باإلضافة الى حساب مختلف النسب 2019 -2018-2017هذه الميزانيات للسنوات 

 ومؤشرات التوازن المالي والتي من خاللها تم عكس الوضعية المالية للمؤسسة.

من خالل نتائج الدراسة تم التوصل الى أن مؤسسة مونتانا " فندق أزاد " تتمتع بوضعية مالية ال بأس بها 

ل القريب نتيجة وستتحسن أكثر في المستقب 2018كونها مؤسسة جديدة دخلت حيز الخدمة مؤخرا سنة 

 استعانتها بخدمات التدقيق الداخلي.

 

 

Abstract :  

This study tries to shed light on the role of the internal audit in improving the 

financial performance of the Hotel establishments. For this purpose, the 

theoretical concepts of the study are defined. The emirical study analyzes the 

issue in one of the Algerian hotel represented by « AZ HOTELS MONTANAS ». 

The research adopts various documents and budgets delivered by the firm in 

which a budget analysis has been undertaken during the years 2017-2018-

2019, in addition to calculating different financial ratios and indices. The aim of 

the investigation is to show the financial position of the firm. 

Through the results of the study, it is asserted that the firm has a acceptable 

financial position because as it is a new institution that entered into the service 

recently in 2018. 


