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 دعاء
 

يَ ْرَفِع اهللُ الَّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم " :قال تعالى
 "َدرََجات  
 

. تدعنا نصاب بالغرور إذا جنحنا وال نصاب باليأس إذا فشلنا ال... يارب
 .بل ذكرنا دائما بأن الفشل هو التجارب اليت تسبق النجاح

علمنا أن التسامح أعلى مراتب القوة وأن االنتقام هو أول مظاهر ... يارب
 .الضعف

رك وإذا جردتنا من النجاح فات. إذا جردتنا من املال فاترك لنا األمل... يارب
لنا قوة العناء حىت نتغلب على الفشل وإذا جردتنا من نعمة الصحة فاترك لنا 

 .نعمة اإلميان
إذا أسأنا إىل الناس أعطينا شجاعة االعتذار وإذا أساؤوا لنا الناس ... يارب

 .أعطينا شجاعة العفو
وإذا أعطيتنا تواضعا ال تأخذ . إذا أعطيتنا ماال ال تأخذ سعادتنا... يارب

 .نا بكرامتناإعتزاز 
 

 رب العالمين مين ياآ



 

 

  

 شكر وتقدير
 

فَاْصِبْر َعَلى َما يَ ُقوُلوَن َوَسبِّْح ِبَحْمِد رَبَِّك قَ ْبَل طُُلوِع الشَّْمِس " :قال تعالى
 "َوقَ ْبَل ُغُروِبَها َوِمْن آنَاِء اللَّْيِل َفَسبِّْح َوَأْطَراَف الن ََّهاِر َلَعلََّك تَ ْرَضى 

 
 العمل فاحلمد هذا إلجناز يل توفيقه على وجل عز هلل وختاما بداية شكري أرفع

 .مباركا كثريا محدا هلل
 كثريا أحرتمه الذي أستاذي إىل والتقدير باالمتنان أتقدم هلل الشكر وبعد

 كل وعلى العمل، هذا على اإلشراف قبوله على وأشكره "خليفة الحاج"
 وتوجيهات، تصويبات من يل ماقدمه

 .والثناء الشكر أحر بل جزاء له أملك فال
 االقتصادية العلوم كلية يف التدريس هيئة وأعضاء األساتذة كل نشكر كما

 .وعلوم التسيري والتجارية
ميناء مستغامن الذين ساعدوين  ؤسسةم ومسؤويل عمال إىل أيضا بالشكر نتوجه

 .يف احلصول على املعلومات
 .بعيد من أو قريب من بكلمة ولو وأعانين النصيحة يل قدم من كل وأشكر

 
 جميعا لكم الجزيل فالشكر

 

 فاطمة الزهراء



 

 

  

 إهداء

ما إحسانا إياه وبالوالدين إوقضى ربك أال تعبدوا إال " :قال تعالى
ف وال تنهرهما أو كالهما فال تقل لهما أحدهما إيبلغن عندك الكبر 

خفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي أوقل لهما قوال كريما و 
 ".رحمهما كما ربياني صغيراإ

 
 حتت اجلنة اليت إىل والضراء، السراء يف سندي كانت من إىل هذا عملي مثرة أهدي

 .يف عمرها اهلل أطال "بن خدة حياة"الغالية  احلبيبة قدميها أمي
 .يف عمرها اهلل أطال "صالح نجية"الثقة أمي الثانية  بداخلي زرعت من إىل

 :األعزاء إخويت بينهم، ترعرعتو  معهم عشت من إىل
 .أمال وإبنيها سرور وحسين
 .فايزة وإبنها طارق وزوجها

 .ا محمد عدالنمفاطمة الزهراء وإبنهبوزيان وزوجته 
 .عبد الرحمان :يل رفقة خري وكانوا القدر هبم مجعين من إىل

أميرة، شهرزاد، شيماء، سليمة،  صونيا، :اجلامعية احلياة هبم مجعتين من إىل
 .سارة، إيمان

 .مذكرتي تسعهم ولم ذاكرتي وسعتهم من إلى
 

الزهراء  فاطمة  
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   صمل خ
 

 

 
داء املايل األىل تسليط الضوء على الدور الذي تؤديه الرقابة الداخلية لتحسني إالدراسة  ههدفت هذ

ضافة إلبا ،ومقوماته ،ووسائله ،وناتهكالتعرف على مفهوم نظام الرقابة الداخلية وم خاللوذلك من ت، للمؤسسا
 .داء املايلألومن مث مدى مسامهته يف حتسني ا ،جراءات املتبعة يف تطبيقهاإلىل إ

 
هداف اليت تصبوا إليها األوقد خلصت الدراسة إىل أن تطبيق نظام رقابة داخلي فعال يساهم يف حتقيق 

ألداء املايل ورفع مستوى ليربز املستوى اجليد  هاليف والذي بدور كوهي حتقيق أقصى ربح بأقل التأال  ،املؤسسة
 .التنافسية للمؤسسة

 
 .داء الماليألتحسين ا ،داء الماليألتقييم ا ،داء الماليألا ،نظام الرقابة الداخلية :مفتاحيةال الكلمات

 
 
 
 

Résumé : 

 

L'étude vise à éclairer le rôle du contrôle interne dans l'amélioration de la performance 

financière des entreprises, et ceci, à travers l'identification du concept, de système de contrôle 

interne et sec composantes, sec moyens et sec ingrédients, en plus des procédures suivis dans 

son application, puis connaitre jusqu’à quel point, il participe dans l'amélioration de 

performance financière . 

Arrivé au terme de ce travail, nous concluons par: L'application d'un système de contrôle 

interne efficace, joue un rôle considérable dans la réalisation des objectifs prévues par la 

société et précisément attendre le résultat maximal au moindre charges, qui a son tour, met en 

crédence le niveau de performance financières et augmente la compétitivité de l'entreprise . 

 

Mots clés: système contrôle interne, la performance financière, évaluation 

performance financière, amélioration  performance financière. 
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 احمليط من املنافسة شدةل املستقبل حنو سباق حالة يف قتصاديةالا املؤسسات أن املعروف من أصبح
أصبح مهها الوحيد هو حيث  ،املؤسسة قدرات تفوق واليت اجملاالت شىت يف سريع بتطور يتميز الذي اخلارجي

 اختاذمما أدى هبا إىل السعي حنو إجياد أساليب وبرامج تسري املؤسسة يف عمليات  ،إجياد حلول تسمح ببقائها
 .القرارات النموذجية واملثلى

نظام الرقابة الداخلية والذي يعترب خط دفاع قوي  استخدامالربامج جلأت إىل  هوحىت حتقق املؤسسة هذ
ومحاية  ،مة تدفق أمواهلا وتوزيعهاالحيث يعترب العني الساهرة اليت حتقق هلا س ،يضمن وحيمي مصاحل املؤسسة

تستطيع  ،ل جيدكتطبيق نظام الرقابة الداخلية بش وإجراءاتفعند احرتام متطلبات  ...،أصوهلا وموجوداهتا
دارة والذي يعرب عن قدرة إليعترب من أهم الوسائل الذي يستخدمه علم ا ، حيثاملؤسسة تقييم أدائها املايل

س وضع كفهو املرآة اليت تع ،مواردها لالاستغومدى قدرهتا على  ،جلألاملؤسسة على حتقيق أهدافها طويلة ا
 .املؤسسة من خمتلف جوانبها

 :الية التاليةكشإلعلى ما سبق نطرح ا اوبناء
 ؟االقتصادية داء المالي للمؤسسة ألا تطويريف يساهم نظام الرقابة الداخلية في ك
 

 :ت املتعلقة باملوضوع منهاالشارة إىل جمموعة من التساؤ اإلن كثر تفصيل ميأكملام هبذا املوضوع بصفة إلوبغية ا
 ما هو نظام الرقابة الداخلية؟ 
 وتقييمه ومؤشرات قياسه؟داء املايل ألماذا نقصد با 
 داء املايل للمؤسسة حمل الدراسة؟ألهل يساعد نظام الرقابة الداخلية اجليد يف حتسني ا 
  :لفرضياتا
  قتصاديةالساسي يف املؤسسة اأالرقابة الداخلية هلا دور. 
 املستقبل جملاهبةداء املايل هو تشخيص الصحة املالية للمؤسسة ومعرفة مدى قدرهتا على خلق قيمة ألتقييم ا. 
 مبؤسسة  هداء املايل وتطوير أليساهم نظام الرقابة الداخلي والفعال يف حتسني اE.P.M. 

 :أهمية الدراسة
من أمهية املوضوع املختار يف احلاجة امللحة إىل حميط رقايب يساعد املؤسسة لتحقيق أهدافها والذي كت

 .قتصادية نظرا لتطور واتساع حجم املشاريعالعنها باملؤسسة ا ستغناءالان كمي ال أداة فعالةكيعترب  
 :سباب الدراسةأ
 ؛يعترب نظام الرقابة الداخلية الفعال العمود الفقري للمؤسسة الناجحة 
  ؛نقاط الضعف داخل املؤسسة تشافكا التحسيس بأمهية املوضوع ملا له من 
 املالية الفعلية للمؤسسة ومقارنتها بالسنوات السابقةداء املايل ملا له من قدرة على تشخيص احلالة ألأمهية ا. 



 م قدمة عامة
 

3 
 

 :أهداف الدراسة
  ؛داء املايل للمؤسسةأليز على دور الرقابة الداخلية يف حتسني اكالرت 
 ؛إبراز أمهية الرقابة الداخلية يف املؤسسة 
 مثل يف املؤسسةألداء املايل األحتسني آليات الوصول إىل ا. 

 :أسباب اختيار الموضوع
 .سباب موضوعية وأسباب ذاتيةأليعود  وإمنان اختيارنا هلذا املوضوع ليس من قبيل الصدفة إ

 :سباب الموضوعيةألا - أ
 ؛حاجة املؤسسات اجلزائرية لنظام رقابة فعال 
 عدم وجود تطبيق فعلي للرقابة داخل املؤسسات اجلزائرية. 

 :سباب الذاتيةألا - ب
 ؛امليل الشخصي إىل احرتاف مهنة الرقابة 
 بأمهية الرقابة والدور الذي تلعبه يف حتسني صورة املؤسسة اإميانا من. 

 :صعوبات الدراسة
ون املوضوع حساس كنظرا ل ،اواجهن ذيثر صعوبة الكألفيما خيص الدراسة التطبيقية فهي تعترب العنصر ا

 هح  وجو ال وأن أالالرقابة إلم عن نظام كتأامل احلرية يف املؤسسة أنه مبجرد ما أن كفمن الصعب أن حنصل على  
فاءهتم يف كو  مملؤهالهتال التقييم الشخصي كشأل من كشخاص عدم تقبل هذا املوضوع أهنم يعتربونه شاألبعض 

وترتمجها تصرفاهتم يف خلق بعض الصعوبات أو التماطل يف تقدمي بعض املعلومات أو  ،أداء وظائفهم
 .خاصةستفسارات أو الوثائق جحجة أهنا سرية أو الا

 :منهج الدراسة
ل مجع وحتليل خمتلف املعلومات املتعلقة مبوضوع السنعتمد على املنهج الوصفي التحليلي وهذا من خ

ل تطبيق النتائج املستعرضة نظريا يف المث التطرق ملنهج دراسة حالة من خ ،داء املايلألالرقابة الداخلية وحتسني ا
 .املؤسسة حمل الدراسة

 :ل الدراسةكهي
نظام اإلطار العام ل": سوم بو ول من البحث املألحيث يف الفصل ا ،ثة فصولالتقسيم البحث إىل ثمت 

جيد القارئ عرضا لنظام الرقابة الداخلية الذي يتضمن بعض املفاهيم املتعلقة بنظام ووسائل  ،"الرقابة الداخلية
  .ه يف املؤسسةوأهداف تقييمهعملية ل مث ندخل يف املبحث الثاين دراسة ،ومكوناته الرقابة الداخلية

 إىلله تعرفنا الوالذي من خ ،"لمؤسسة االقتصاديةفي ا داء الماليألا ": بويف الفصل الثاين املعنون 
قة العين أما يف املبحث الثا ،يف املبحث األول وعملية تقييمه داء املايل من مفهوم والعوامل املؤثرة فيهألماهية ا



 م قدمة عامة
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قة الرقابة الع أوال إىل أهداف األداء املايل مث إىل داء املايل والذي تطرقنا فيه إىلألبتحسني انظام الرقابة الداخلية 
 .داء املايلألالداخلية بتقييم وحتسني ا

حيث جاء املبحث األول بتقدمي عام ملؤسسة  ،"الفصل التطبيقي": كان عبارة عن  الفصل الثالث أما
وخصصنا املبحث  وهيكلها التنظيمي، ا ونشأهتا مث تقدمي عام للمؤسسةميناء مستغامن والذي تعرضنا فيه لتأسيسه

عرض  مثوحتليل املقابلة  ضداء املايل يف املؤسسة والذي درسنا فيه عر ألالرقابة الداخلية وانظام واقع إىل الثاين 
 .النسب واملؤشرات املالية وحتليلها

 
 :الدراسات السابقة

 :ما يليكقة مبوضوعنا  الن توضيح بعض الدراسات اليت هلا عكمي ،عليهال الدراسات اليت اطلعنا الومن خ
 قتصادية الداء في المؤسسة األدور المراجعة الداخلية المالية في تقييم ا" ،شدري معمر سعاد

-6118 ،جامعة بومرداس ،فرع مالية ،لية التسييرك ،رة ماجستيركمذ  ،(زراسة حالة سونلغاد)

 ؛"6116
 دراسة حالة مؤسسة ) دور المراجعة في تفعيل الرقابة داخل المؤسسة" ،غوالي محمد البشير

 ،عمالألادارة إفرع  ،علوم التسيير، رة ماجستيركمذ  ،(الحبوب والخضر الجافة بوقلة تعاونية
 ؛"6118 ،جامعة الجزائر

 الجزائردراسة حالة بنك ) داء المؤسسات المصرفيةأثر نظام الرقابة الداخلية على أ" ،عفاف نفيسة 
جامعة  ،تخصص تدقيق ومراقبة التسيير ،لية علوم التسييرك ،رة ماستركمذ  ،(الة ورقلةكالخارجي و 

 ".6118، ورقلة ،قاصدي مرباح
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 تمهيد
 

جيايب للرقابة الداخلية على مصداقية القوائم املالية فقد شهد القرن الواحد والعشرين إلنظرا للمردود ا
فاءة أداء كد هلم  كبريا من جانب املتعاملني يف أسواق املال وجهات الرقابة الرمسية واجلمهور مبا يؤ كاهتماما  

ان الضمان هلم هو خدمة كو  ،لداخليةل فعالة للرقابة اكات املقيدة يف البورصة يف تصميم وتشغيل وتقييم هيا كالشر 
دارة عن فعالية الرقابة الداخلية إلتصديق على تقرير االلف مبراجعة القوائم املالية يف كيؤديها مراجع احلسابات امل

 .الة تصميما وتشغيكبالشر 
ديد مدى ثقة ة هي املسؤولة عن تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية لتحكشارة بأن إدارة الشر إلومن الضروري ا

م السليم على مدى عدالة كعليها ومساعدة املراجع على القيام مبهمته يف مراجعة القوائم املالية واحل االعتماد
ة كفقد خيتلف نظام الرقابة من مؤسسة إىل أخرى فنظام الرقابة الذي يطبق يف شر .  إعدادهامثالقوائم املالية اليت 

 .ة أخرىك يصلح يف شر المعينة قد 
ة اقتصاديا مبعىن احلصول النتائج املتوقعة بأقل كون نظام الرقابة الداخلية املطبق بالشر كالضروري أن ي ومن
 . ومفهوما لدي القائمني بتطبيقهالون هذا النظام واضحا وسهكنة وأن يكاليف املمكالت

 
 

 :امه نيليه يف مبحثإومن هذا سوف حناول التطرق 
 

 ماهية نظام الرقابة الداخلية. 
  نظام الرقابة الداخليةعملية تقييم وأهداف. 
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 .ماهية نظام الرقابة الداخلية :ولاأل ثالمبح
 

تشاف كوذلك بغية ا  ،إن نظام الرقابة الداخلية املعتمد يف املؤسسة يعترب من بني أهم خطوات املراجعة
يعرب هذا النظام عن . قى مواطن القوةالاملواطن وت همواطن الضعف فيه ومن مث تسليط عملية املراجعة على هذ

جل ضمان السري احلسن جلميع الوظائف أجراءات واملقاييس املتبناة من قبل املؤسسة من إاخلطة التنظيمية ومجيع 
 .نظمة املعلوماتية املختلفة يف املؤسسةأوضمان صحة ومصداقية املعلومات الناجتة عن 

 
 ليةتعريف نظام الرقابة الداخ :ولالمطلب األ
التعاريف اليت تناولت نظام الرقابة الداخلية بتعدد مراحل التطور اليت مر هبا لذلك سنورد بعض  تتعدد

 :التعاريف املقدمة لنظام الرقابة الداخلية
 :هداف التاليةاألخرى املصممة لتحقيق األنه اخلطة التنظيمية واملقاييس أنظام الرقابة الداخلية على يعرف  ((
 صول؛ألمحاية ا 
 عتماد على البيانات احملاسبية؛الاختيار دقة ودرجة ا 
 1داريةإللتزام بالسياسات االتشجيع ا )). 

داري للمشروع وما يرتبط به من وسائل ومقاييس تستخدم داخل املشروع إلختطيط التنظيم ا)): هناأوعلى 
نتاجية وتشجيع إلفاءة اكوتنمية العتماد عليها الاختيار دقة البيانات احملاسبية ومدى او  ،صولألللمحافظة على ا
2دارية يف طريقها املرسومإلالسري للسياسات ا

)). 

نظام الرقابة )) :فإن الفرنسية (OECCA) وعلى حسب منظمة اخلرباء احملاسبني واحملاسبني املعتمدين
بضمان  ،املتعلقجل حتقيق اهلدف أم يف املؤسسة من كالداخلية هو جمموعة من الضمانات اليت تساعد على التح

 ،ويربز ذلك بالتنظيم ،صول ونوعية املعلومات وتطبيق تعليمات املديرية وحتسني النجاعةألبقاء على اإلا ،احلماية
 .((بقاء على دوام العناصر السابقةإلجل اأنشاطات املؤسسة من  وإجراءاتوتطبيق طرق 

نظام )) :نإف  (IAG)املعايري الدولية للمراجعةاليت وضعت (IFAC) وعلى حسب اهليئة الدولية لتطبيق املراجعة 
بغية دعم  ،املطبقة من طرف املديرية جراءاتإلواوجمموع الطرق  ،الرقابة الداخلية حيتوي على اخلطة التنظيمية

 ةالسياس هداف تشتمل على احرتامألا ههذ ،ألعماللانية السري املنظم والفعال كمإهداف املرسومة لضمان ألا
ذلك الوقت كو  ،مال الدفاتر احملاسبيةكحتديد مدى   ،خطاءألتشاف الغش واكو ا أ وقاية ،صولألومحاية ا ،داريةإلا

ومن  ،ل التعاريف السابقة لنظام الرقابة الداخليةالومن خ .((عداد املعلومات احملاسبية ذات املصداقيةإاملستغرق يف 
                                                           

1
 بدون سنة، ص مصر، ندرية،كسمؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر، اإل ،"الرقابة ومراجعة الحسابات"محد، أعبد الفتاح الصحن، ونور  -

362. 
2

 .326-322 :ص-، ص2993لبنان، الدار اجلامعية، بريوت، ، "المراجعة بين التنظير والتطبيق"الصبان حممد مسري، وحممد الفيومي حممد،  -
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بغية حتقيق  اآلتيةخري يعتمد على الوسائل األن هذا أيتضح ب ،ل التعاريف السابقة لنظام الرقابة الداخليةالخ
 :هدافهأ
 اخلطة التنظيمية؛ 
  ؛جراءاتإلواالطرق 
 1.املقاييس املختلفة 

أجل من ووسائل مبنية  وإجراءاتخطة تنظيمية " :ن نظام الرقابة الداخلية هوأن القول كوبصفة عامة مي
نظمة الضبط أونه يتضمن كويعترب هذا التعريف أمشل ل ،"د من صحة البيانات احملاسبيةكصول والتأألمحاية ا

خطاء ألملنع الغش وا)وذلك لتحقيق الرقابة الوقائية  ،الداخلي والتدقيق الداخلي وأنظمة الرقابة املالية وغري املالية
ملتاحة يف استخدام املوارد ا سرافإلاذلك السيطرة على مواطن كو  ،تشافها عند حدوثهاكوالسرعة يف ا ( ــبعالوالت

 .2نتاجيةاإلفاءة كوزيادة ال

 
 وسائل نظام الرقابة الداخلية :نيالمطلب الثا

 :3تستخدم الرقابة الداخلية عدة وسائل منها

 :الخطة التنظيمية -0
 ،التنظيمي لوظائف التشغيل لالستقاالهداف املستوحاة منها وعلى األاخلطة على ضوء حتديد  هتبىن هذ

وبالرغم من أن . ون منها املؤسسةكدارية للمديريات اليت تتإلأي ما حيدد بوضوح خطوط السلطة واملسؤولية ا
ن عمل مجيع املديريات جيب أن ينسق جحيث يؤدي إىل أ البني الوظائف إ لفصلال التنظيمي يتطلب الستقالا

 .تدفق منتظم للمعلومات
 :يتآلاكون يف اخلطة التنظيمية هي  كن تأساسية جيب ألن العناصر اأخري إىل ألنشري يف ا
 هداف الدائمة للمؤسسة؛ألحتديد ا 
 نشطة؛ألقة التسلسلية واملهنية بني خمتلف االجزائه مع إبراز العأوخمتلف  ،ل التنظيمي للمؤسسةكحتديد اهلي 
   ل نشاط؛كحتديد املسؤوليات بالنسبة إىل 
 ل شخصكتعيني حدود ورحابة املسؤوليات بالنسبة ل. 
 

 
                                                           

1
 .66، ص 3002اجلزائر،  ،اجلامعية املطبوعات ديوان ،"الحسابات وتدقيق المراجعة" مسعود، صديقي ،التهامي حممد طواهر -

2
 ص، 3006 األردن، عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار، "-النظرية الناحية - المعاصرة الحسابات تدقيق" املطارنة، حالف غسان- -

302 . 
 .62-66: ص-، ص"هر كمرجع سبق ذ " ، صديقي مسعود, طواهر حممد التهامي -3
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 :ون عرب النقاط التاليةكهداف نظام الرقابة الداخلية يأالوسيلة يف حتقيق  ه أن مسامهة هذالإ
  فاءة العمليات التشغيلية؛كالبحث عن فعالية و 
 حصائي إنشطة املختلفة للمؤسسة سواء يف وقت ألجزاء واألن من حتديد نتائج اكوجود وحدات قياس مت

 و مايل؛أ
 ل تقسيم العمل املهين داخل املؤسسةالصول من خألمحاية ا. 
 :واإلجراءاتالطرق  -6

ام وفهم كهداف املرجوة من نظام الرقابة الداخلية فإحاألهم الوسائل اليت تعمل على حتقيق أتعترب من 
ذ إ ،دارية املرسومةإلبالسياسات ا لتزامالوافاءة كالعمل ب ،صولألوتطبيق هاتني الوسيلتني يساعد على محاية ا

ضافة إىل إلبا املؤسسة ةدار إ ل ما خيصكتأدية اخلدمات و  ،التسويق ،نتاجإلا ،لالستغالاتشتمل الطرق على طريقة 
و طريقة استعمال الوثائق إىل غري أعمال األخرى سواء من ناحية تنفيذ ألالطرق املستعملة يف املديريات املختلفة ا

ن توضح بعض النقاط الغامضة أهنا أجراءات من شإما قد تعمل املؤسسة على سن ك ،ذلك من الطرق املستعملة
 .هداف املرسومةألني نظام الرقابة الداخلية من حتقيق اكو تغيري إجراء معني بغية حتسني أداء املؤسسة ومتأ

 :المقاييس المختلفة -3
هدافه املرسومة يف ظل أمن حتقيق ني نظام الرقابة الداخلية كتستعمل املقاييس املختلفة داخل املؤسسة لتم

 :ل قياس العناصر التاليةالجناحه من خإرة تعمل على ادإ
 درجة مصداقية املعلومات؛ 
 مقدار النوعية احلاصل من العمليات الفعلية؛ 
  و لعودة املعلومات املطابقةأاحرتام الوقت املخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة. 

 
 :أنواع نظام الرقابة الداخلية

 :صناف من الرقابة الداخليةأث الن نظام الرقابة الداخلية تشتمل على ثأخري نشري إىل ألويف ا
وتستند ، السياسات املرسومة وإتباعنتاجية إلفاءة اكفهي خطة تشمل وهتدف إىل رفع ال :اإلداريةالرقابة  - أ

نتاج وبرامج إلحصائية وتقارير ااإلواملوازنات التقديرية والدراسات  داريةإلواإىل حتضري التقارير املالية 
 .التدريب وغري ذلك

وتعتمد  ،عليها عتمادالاوهتدف إىل اختيار الدقة احملاسبية للمعلومات ومدى  :الرقابة المحاسبية - ب
طريقة القيد املزدوج وحف  حسابات  وإتباعيل آلمثل للحاسب ااأل ستخدامالاالرقابة على ه هذ

 .ورية وعمل التدقيق الدوري وغريهامراجعة دمجالية وجتهيز موازين إمراقبة 
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 .داريةإلبين الرقابة المحاسبية وا االختالفوجه أ (:0-0)الجدول 
 داريةالرقابة اإل بيةسالرقابة المحا أوجه المقارنة

الهدف من 
 الرقابة

 وأ والضياع ةقالسر  من صولألا محاية -
 .ستخدامالاوسوء  ختالساال

 يف الواردة املالية املعلومات دقة من التحقق -
 .القوائم املالية

التحقق من كفاءة أداء العمليات  -
 .التشغيلية

 للوائحا وأ بالقوانني االلتزام من التحقق -
وضعتها  اليت اإلجراءات وأ والسياسات

 .كةالشر  إدارة

طبيعة عملية 
 الرقابة

 وفقا املؤسسة عمليات تنفيذ من التحقق -
 من ملعتمدا وأ ئمالامل السلطة لنظام تفويض

 .دارةإلا
 مت قد املؤسسة عملية نأ من التحقق -

 طبقا للمبادئ تالوالسج يف الدفاتر تسجيلها
 .عاما الاملقبولة قبو  احملاسبة

 اإلجراءات التحقق من تنفيذ وتطبيق -
 .داريةإلوالسياسات ا

 

معلومات لي تكنولوجيا افديثة لحالداخلية امراجعة لالرقابة وا" ،شحاتة السيد شحاتة, اب نصر عليهعبد الو  :المصدر
 .21ص ، 6112الدار الجامعية، مصر، ، "(فاقآلالواقع وا)مال لسواق اأمة لوعو 

ويعتمد الضبط  ،و التلفأو الضياع أويهدف إىل محاية املوجودات من السرقة  :الضبط الداخلي - ج
مع  ،جبات املتعارضةاوفصل الو  واالختصاصات،حيات الوحتديد الص ،على تقسيم العمل الداخلي
خر ضمانا آ ن يراجع عمله من قبل موظفأاملة ملوظف واحد دون كعملية  العدم إناطة تنفيذ  ةمراعا
  .1خطاءألمة سري العمل ولتدارك االلس
 .تقييم نظام الرقابة الداخلية :ثالثالمطلب ال

  :سلوب الوصفي للرقابة الداخليةاألعن طريق  -0
ويقوم  ،نظمة الفرعية للرقابة الداخليةألسلوب بتحضري قائمة حتتوي عناوين األهذا ايقوم املراجع حسب 

جراءات إليفية سري العملية واكفبذلك يتوضح للمراجع   ،ل عمليةكسئلة للموظفني املسؤولني عن أداء  ألبتوجيه ا
و ينقصه بعض الضوابط أان النظام يتضمن ثغرات كذا  إحدد ما بتيقوم املراجع بعدها  ،ر هبا املستنداتمتاليت 
 .الرقابية

                                                           
1

، 9002دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،"نولوجيا المعلوماتكالرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة ت"محد سويلم احلسبان، أعطا اهلل  -
 .00-92 :ص-ص

 



 الرقابة الداخلية  االطار العام لنظام                                                             الفصل األول    
 

11 
 

جوبة اليت ألفا ،جراءاتإلالطريقة هو صعوبة تتبع الشرح املطول يف وصف ا هن ما يعاب عن هذكل
ذا كوه ،هم من املهمألحيان بالغموض وبالتايل يصعب عليه استخراج ااأليتحصل عليها املراجع تتميز يف بعض 

عن بعض العناصر  ن حيدث سهوأن كما ميك ،التعرف على مواطن الضعف يف النظاميصعب على املراجع 
 1.الرقابية

 :عن طريق خرائط التدفق -6
جراءات إلتيب اكبقراءة   أواليت تبد االستغاللل دورات كيقوم املراجع بفحص   ،سلوبألعن طريق هذا ا

ذلك بواسطة احملادثات مع  كو  ،باملؤسسة هيف حالة وجود (Manuels des procédures internes)الداخلية 
قا النطإواهلدف من هذا هو معرفة احلقيقة حول القنوات اليت متر هبا املعلومات واملعطيات  ،ل موظفي املؤسسةك

 .من حدوث الصفقات مع طرف ما إىل تسجيلها حماسبيا وتقييدها
طبيعتها  ،ءم مع نوع املؤسسةالواليت تت امتحانسئلة من نوع أما يقوم املراجع بإجناز استمارات ك
ن أخري ألويف النهاية يستطيع هذا ا ،ن يوجه احملادثاتأيستطيع املراجع  االستمارات همن هذ ، وانطالقاونشاطها

 .إلجراءات اخلاصة بالدورة حتت الفحصليقدم وصفا دقيقا وعلميا 
ل خريطة تدفق معربا كاملؤسسة يف شن تصوير نظام الرقابة الداخلية أي عملية يف كولتسهيل العمل مي

ي املصدر الذي أعد املستند أقسام املختصة بأداء العملية ألدارات واإلو رسومات تبني األ رموز كعنها على ش
جراءات اليت تتبع إلوا ،ل مرحلة والدفاتر اليت تثبت هباكواملستندات اليت تعد يف   ،إليهاو اجلهة اليت يرسل أ

 .ن يضاف للخريطة رموز توضح الوظائف املتعارضة والرتخيص بالعملية واعتمادهاأن كميو  ،وإمتامهاملعاجلتها 
 :اخلرائط ههذ عدادإ ما يلي عند مراعاةما جيب ك 
 ؛وين خريطة سهلة الفهمكتابة جبانب الرموز والرسوم لتكجيب استعمال ال 
 ؛يضاحإلاوذلك لزيادة  ،ن واضحةكذا مل تإسفل اخلريطة أضافة معلومات إ 
  2ليهإل مستند واجلهة اليت ترسل كن يوضح باخلريطة مصدر  أجيب. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .222ص  ،3000 األردن، مؤسسة الوراق، الطبعة األويل، عمان، ،"مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق"جربوع حممد يوسف،  -1
مذكرة لنيل شهادة ماجستري، علوم اقتصادية وعلوم التسيري، جامعة  ،"المراجعة الداخلية ومساهمتها في تحسين سير المؤسسة"شعباين لطفي،  -2

 .223-222 :ص-، ص3002-3002اجلزائر، 
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 أشكال ورموز خريطة التدفق: (0-0)الشكل 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .003ص  ،"مرجع سبق ذكره" ،ي لطفينشعبا :مصدرلا

 رموز أساسية:  رموز خاصة بالعالقات: 

  بالمعلوماتيةرموز خاصة: 

 مستند أو وثيقة

 املعاجلة أو العمليات اإلدارية

 املراقبة

 تصنيف هنائي

 تصنيف مؤقت

 اإلرسال إىل آخر الصفحة سجل أو ملف

 اخلروج من املخطط
 سري املعلومات
 سري الوثائق

 اختيار أو قرار

 رابط خارج الصفحة

 نقطة بداية املخطط

 معلوماتيةالئحة  معاجلة معلوماتية

 مراقبة قرص ممغنط
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 :من خرائط التدفق ومها نوعانن هناك أح  الن كما
ل عمودي كيتميز هذا النوع من خرائط التدفق من مصلحة إىل أخرى بش :خرائط التدفق العمودية - أ

خط  إالن تتبع ك مي،  اليف هذا النوع من خرائطو  سالفاورة كال املذ كشألوذلك باستعمال الرموز وا
 .واحد للتدفق

 
 خرائط التدفق العمودية (:6-0)جدول رقم 

 زبون... 
 خريطة... 
 تاريخ... 

 وصف بياني ...عملية رقم (نثري)وصف كتابي 
   

 .004ص ، "مرجع سبق ذكره"، ي لطفينشعبا :مصدرلا
 

من مصلحة إىل  نتقالالاففي هذا النوع من خرائط التدفق يتم  ،ولاألس كع :فقيةألخرائط التدفق ا - ب
 .الكشألفقيا باستعمال جمموعة من الرموز واأ أخرى

 
 فقيةخرائط التدفق األ (:3-0)جدول رقم 

 زبون... 
 خريطة... 
 تاريخ... 

 "و"المصلحة  "ه"المصلحة  "د"المصلحة  "ج"المصلحة  "ب"المصلحة  "أ"المصلحة 
      

 .005ص ، "مرجع سبق ذكره" ،ي لطفينشعبا :مصدرلا
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:االستبيانعن طريق  -3
 

من طرف املراجعني لتقييم نظام الرقابة الداخلية حيث تقوم  ساليب استعماالألثر اكأسلوب أليعترب هذا ا
مجلة سئلة ختص ألاتب احملاسبة واملراجعة بتحضري قائمة منوذجية تشمل قائمة واقعية من اكمو أبعض املؤسسات 

 :1يتآلاكل جداول هي  كيف ش ،نظمة الفرعية للنشاط داخل املؤسسةألمن ا
 

 :مدى صحة التنظيم المحاسبي - أ
 .مثال عن استبيان عن مدى صحة التنظيم المحاسبي (:4-0)جدول رقم 

  الملف المراجع
 التاريخ

  النظام المحاسبي: موضوع االستمارة
 الجواب بنعم أم بال المالحظات
 10 يوجد مخطط للمحاسبة؟هل    

هل توجد مهام حمددة منفصلة لكل  - أ   
 شخص يف هذه املصلحة؟

 هل التحديد منظم يوميا؟ - ب
هل التحديد يضع يف احلسبان تبديل  - ج

 األشخاص عند العطلة؟

 

 16 هل يوجد دفتر لتحديد اإلجراءات المحاسبية؟   

 :هذا الدفتر   
 منظم يوميا - أ
 حتت مراقبة مسؤول كفء - ب

 

 .026، ص "مرجع سبق ذكره"طواهر محمد التهامي، صديقي مسعود،  :المصدر
 
 
 
 
 

                                                           
 .262ص ، "مرجع سبق ذكره"طواهر حممد التهامي، صديقي مسعود،  -1
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 :تأمين المعلومات الناتجة عن النظام المحاسبي - ب
 مثال عن استبيان مدى تأمين المعلومات الناتجة عن النظام المحاسبي (:5-0)جدول رقم 

 المراجع ملف 
 

 النظام المحاسبي: موضوع االستمارة
 التاريخ

 المالحظات الجواب بنعم أم بال

10 

 تسيري امليزانية؟هل للمؤسسة نظام  - أ
هل قواعد إنشاء امليزانية موضوعة يف  - ب

 تقرير مكتوب؟
يف حالة امليزانية اجلزئية املوافق عليها من  - ج

 طرف اإلدارة؟
الفروق بني امليزانية احلقيقية حتلل وتفسر  - د

 من طرف املسؤولني؟

   

16 

احملاسبية املستعملة من طرف  األسس - أ
 املؤسسة تكون حمددة بالكتابة؟

كل التغريات يف امليادين احملاسبية يكون  - ب
 موافق عليها من طرف اإلدارة؟

   

 .026، ص "ذكرهمرجع سبق "، صديقي مسعود ،طواهر محمد التهامي :المصدر
 :المشتريات - ج

 المشترياتمثال عن استبيان  (:2-0)جدول رقم 
 المراجع ملف 
 

 المشتريات: موضوع االستمارة
 التاريخ

 المالحظات م بالأالجواب بنعم 
    هل هناك قسم خاص باملشرتيات؟ 10

16 

 :هل هذا القسم مستقل متاما عن
 قسم احلسابات؟ - أ
 قسم االستالم والشحن؟  - ب

   

 .025، ص "ذكرهمرجع سبق "، صديقي مسعود ،طواهر محمد التهامي :المصدر
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 :المبيعات - د
 بيعاتمثال عن استبيان الم(: 2-0)جدول رقم 

 المراجع ملف 
 

 المبيعات: موضوع االستمارة
 التاريخ

 المالحظات م بالأالجواب بنعم 
    ؟بيعاتهل هناك قسم خاص بامل 10

16 
هل تعرض طلبات العمالء على االئتمان 

  باملؤسسة للموافقة عليها؟ 
   

    منفصلة عن قسم املبيعات؟ هل إدارة االئتمان 13

    هل هناك سياسة لألسعار وشروط البيع؟ 14
 .022، ص "ذكرهمرجع سبق "، صديقي مسعود ،طواهر محمد التهامي :المصدر

 
 :المدفوعات النقدية - ه

 دفوعات النقديةمثال عن استبيان الم (:8-0)جدول رقم 
 المراجع ملف 

 
 المدفوعات النقدية: موضوع االستمارة

 التاريخ
 المالحظات م بالأالجواب بنعم 

10 
هل تتم مجع املدفوعات ذات املبالغ الكبرية 

 بواسطة شيكات؟
   

16 
هل الشيكات وامللفات حيتف  هبا يف ملف 

 خاص؟
   

13 
هل يلزم نظام املؤسسة وجود أكثر من توقيع 

 على الشيك؟
   

    هل هناك حظر بتوقيع شيك على بياض؟ 14
 .026، ص "ذكرهمرجع سبق "، صديقي مسعود ،طواهر محمد التهامي :المصدر
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 :المخزونات - و
 خزوناتمثال عن استبيان الم (:6-0)جدول رقم 

 المراجع ملف 
 

 المخزونات: موضوع االستمارة
 التاريخ

 المالحظات م بالأالجواب بنعم 

    هل املوجود يف املخازن حتت مسؤولية أمني خاص؟ 10

16 

يقوم أمني املخزن بإعالم قسم احلسابات هل 
باالدخارات واإلخراجات مبوجب تقارير استالم 

 وتقارير صرف؟

   

13 
تصرف املواد باملخازن بناءا على أوامر صرف   هل

 كتابية؟
   

 .020، ص "ذكرهمرجع سبق "، صديقي مسعود ،طواهر محمد التهامي :المصدر
 :المقبوضات النقدية - ي

 النقدية قبوضاتمثال عن استبيان الم (:01-0)جدول رقم 
 المراجع ملف 
 

 النقدية قبوضاتالم: موضوع االستمارة
 التاريخ

 المالحظات م بالأالجواب بنعم 

    تثبت املقبوضات النقدية بإيصاالت أصلية؟هل  10

16 
تودع مجيع املقبوضات النقدية اليومية بالبنك هل 

 بالكامل؟
   

13 

يقوم بعملية اإليداع موظف آخر غري أمني هل 
الصندوق أو ماسك احلسابات الشخصية للمدين 

 ؟(الذمم)

   

14 
يتحقق شخص آخر غري الذي قام باإليداع هل 

 من استالم قسيمة اإليداع من البنك؟
   

 .023، ص "ذكرهمرجع سبق "، صديقي مسعود ،طواهر محمد التهامي :المصدر
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 :الرواتب واألجور - ن
 رواتب واألجورمثال عن استبيان ال(: 00-0)جدول رقم 

 المراجع ملف 
 

 المدفوعات النقدية: موضوع االستمارة
 التاريخ

 المالحظات الجواب بنعم ام بال

10 
    هناك نظام مايل آيل؟هل 

16 
متسك بطاقات تسجيل الوقت إلعداد هل 

 الرواتب؟
   

13 
ببطاقات احلضور تتطابق البيانات املسجلة هل 

 مع كشوف الغياب واحلضور الفعلي؟
   

    يوقع رؤساء األعمال يف الكشوف؟هل   14
 .025، ص "ذكرهمرجع سبق "، صديقي مسعود ،طواهر محمد التهامي :المصدر

 
 .مكونات وأهداف نظام الرقابة الداخلية :المبحث الثاني

 .الداخليةنظام الرقابة  (معايير)ونات كم :ولالمطلب األ
ل كات بشكنظمة الرقابة الداخلية يف الشر ألدىن من اجلودة املطلوبة األهنا احلد أاملعايري على  هتعرف هذ

نظمة الرقابة الداخلية مقارنة أن من تقييم كساسا ميأاملعايري  هوتعطي هذ ،ل خاصكات املسامهة بشكعام وشر 
 .واملالية وغريها الربجميةت الاجملاكات  كت عمل الشر الاملعايري على مجيع جما هوتنطبق هذ. معه

 :ما يليكل معيار منها مستخدمني عبارة بسيطة ودقيقة  كوسيتم عرض  
 :البيئة الرقابية -0
نظمة الرقابة أهنا تعطي نظاما وبيئة تؤثر على جودة أحيث  ،ل املعايريكساسا لأجيابية إلتعترب البيئة الرقابية ا 

 :مههاأ ثرية تؤثر عليها منكوهناك عوامل  
 قية اليت حيافظون عليها؛الخاألدارة واملوظفني والقيم إلنزاهة ا 
 فراد وغريها؛ألا وإدارةدارة إىل نظم املعلومات احملاسبية إلوتعين نظرة ا ،دارةإلفلسفة ا 
 هداف أي حتقق كإلدارة لتخطيط وتوجيه ورقابة العمليات  ل اإلطارة الذي حيدد كل التنظيمي للشر كاهلي

 ة؛كالشر 
 واملسؤوليات؛ الصالحياتيف تفويض  ةسلوب إدارة الشركأ 
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  وغريها؛البشرية من حيث السياسات التوظيف والتدريب  ىالسياسات الفاعلة للقو 
 ةكصحاب املصاحل بالشر أقة الة وعكني بالشر كقة املالالع. 

 :تقييم المخاطر -6
و املؤثرات أة سواء من املؤثرات الداخلية كالشر نظمة الرقابة الداخلية اجملال لتقييم املخاطر اليت تواجهها أتفسح  

ن تقييم املخاطر إلذلك ف ،ساسيا لتقييم املخاطرأة شرطا كهداف ثابتة وواضحة للشر أما يعترب وضع كاخلارجية  
 .جلألهداف احملددة يف خطط أداء طويلة األقة واملرتبطة بتحقيق االعبارة عن حتديد وحتليل املخاطر ذات الع

مهيتها وتقدير أن وذلك من حيث كثرها املمأنه من الضروري حتليلها للتعرف على إاملخاطر ف وحلظة حتديد
 .1دارهتا واخلطوات الواجب القيام هباإيفية كو  ،حدوثها احتمال

 :النشاطات الرقابية -3
النشاطات الرقابية فعالة  هون هذكن تأوجيب  ،دارةإلتساعد النشاطات الرقابية على ضمان القيام بتوجيهات ا

وآليات تدعم  وإجراءاتن النشاطات الرقابية عبارة عن سياسات إ. ةكهداف الرقابية للشر ألفؤة يف حتقيق اكو 
 ،املصادقات)النشاطات الرقابية  همثلة هذأومن  ،دارة وهي تضمن القيام بإجراءات ملعاجلة املخاطرإلتوجهات ا

 .(مل عاكت بشالواحلفاظ على السج ،منألجراءات اإظ على واحلفا ،داءأليدات ومراجعة اكالتأ
 :واالتصاالتالمعلومات  -4

زمين  وإطارل كة وذلك بشكخرين حيتاجوهنا داخل الشر آىل إدارة و إلإىل ا وإيصاهلاجيب تسجيل املعلومات 
 ،وتراقب عملياهتان تعمل أة كوحىت تستطيع الشر  .  خرىآليساعدهم على القيام بالرقابة الداخلية واملسؤوليات ا

حداث الداخلية ألهبا ويف الوقت املناسب وذلك فيما يتعلق باوثوق ن الكئمة ميالت مالن تقوم باتصاأعليها 
 .حداث اخلارجيةألوا
       س كسفل والعاألعلى إىل أل عندما يشمل تدفق املعلومات من االون فعاكتصال فانه يالما فيما يتعلق باأ
ون هلا كمناسب مع جهات أخرى خارجية قد ي اتصالد من وجود كدارة بالتأإلإىل قيام اضافة إفقي أل كو بشأ
دارة الفعالة لتقنية املعلومات اهلامة لتحقيق التحسن واتصال إلوة على حاجة االة أهدافها عكثر يف حتقيق الشر أ

 .املعلومات همهم وموثوق به ومستمر هلذ
  :النظام قبةرام -5

مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية على تقييم نوعية األداء يف فرتة زمنية معينة، وتضمن أن نتائج التدقيق واملراجعة  تعمل
األخرى مت معاجلتها مباشرة، وجيب تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار عمليات املراقبة كجزء من 

 .العمليات الداخلية

                                                           
1

 .09 ص ،"هر كمرجع سبق ذ "عطا اهلل امحد سويلم احلسبان،  -
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ل كن نتائج التدقيق تتم بشألضمان  وإجراءاتبة الداخلية على سياسات نظمة الرقاأن تشمل مراقبة أجيب 
 :نأداريني الوعلى ا ،سريع
 خرى مبا يف ذلك ما ينب التصور والتوصيات اليت قدمها ألل سريع نتائج التدقيق واملراجعة اكيقيموا وبش

 ة؛كعمال الشر أاملدققون وغريهم من القائمني على تقييم 
 خرى؛ ألاملراجعة ا وأعمالجراءات املناسبة للرد على نتائج وتوصيات التدقيق إلجيددوا ا 
 مور املشار اليها من قبل ألو تعاجل األ اخلطوات اليت تصحح ك ،زمين حمدد إطارملوا وضمن كيست

 .1دارةإلا

 :نظام الرقابة الداخليةه المسؤوليات اتجا
وعند تنفيذها  ،واحملافظة عليه ،الضبط الداخلي دارة مسؤولية وضع نظامتتحمل اإل :دارةإلمسؤولية ا - أ

وذلك  ،فاية عناصر الضبط الداخليكئمة و الشرافية جيب عليها وبانتظام مراجعة مدى مإلملسؤولياهتا ا
 .لضمان تطبيق مجيع الضوابط اهلامة بفاعلية

نظمة أ فاية وفاعليةكيتضمن جمال عمل املدقق الداخلي فحص وتقومي   :مسؤولية المدقق الداخلي - ب
 .داء يف تنفيذ املهمات احملددةونوعية األ ،ةكالرقابة الداخلية يف الشر 

ذا إل مستقل بغرض النظر عما كن تعمل بشأداري وجيب إل للروتني االمكلذلك تعترب الرقابة الداخلية جزءا م
 . ن حيل حمل التدقيق الداخليأال ي نظام رقابة داخلي فع  ألن ك ميالذلك كو . التدقيق الداخلي أم مل ينفذ ذ  ف  نـ  
 نظمة الرقابة الداخليةأن وجود وظيفة التدقيق الداخلي تزيد من متانة وقوة أ إال  
 .أهداف نظام الرقابة الداخلية :نيطلب الثامال
 :2هداف  املراد حتقيقها من هذا النظام هياألن  أمجعت التعاريف السابقة لنظام الرقابة الداخلية على أ

 :المؤسسة م فيكالتح -0
اليفها وعوائدها ويف خمتلف كنتاج داخلها ويف نفقاهتا وتإلنشطة املتعددة للمؤسسة ويف عوامل األم يف اكإن التح

س كجل الوقوف على معلومات ذات مصداقية تعأمن  ،السياسات اليت وضعت بغية حتقيق ما ترمي إليه املؤسسة
 .م فيهاكلى خمتلف العناصر املراد التحواملساعدة على خلق رقابة ع ،الوضعية احلقيقية هلا

  :حماية أصول المشروع -6
وتتخذ محاية  ،هداف الرقابة الداخلية يف املشروعأاته املختلفة هدفا رئيسيا من كمتثل محاية أصول املشروع وممتل

من  توفري احلماية التامة أصول املشروع" :خمتلفة ومتعددة يقوم مجيعها حول ل وأساليباكشأأصول املشروع 
 ".اخل....... ،و السرقةأسراف إلو اأو الضياع أالتبذير 
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 .05 ص ،"نفس المرجع" -
 .90ص  ،"مرجع سبق ذكره"طواهر حممد التهامي، صديقي مسعود،  -2
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 :احلماية عن طريق هن تتحقق هذأن كومي 
و أمعني  احنرافخفاء إب عند معاجلة العمليات بقصد كاليت قد ترت :خطاء المتعمدةألالوقاية من ا - أ

  .أمناءفراد غري أن ذلك يعتمد على ختطيط مسبق ومعتمد من قبل أشك أو  ،ساختالو أغش 
 :خطاء املعتمدة ما يلياأل هومن مثل هذ

  جراء قيد حماسيب معنيإتعمد. 
 مع عدم وجود قيد يومية مطابق إمجايل ،س ما يف النقديةالجور لتغطية اختألشوف اكمساء ومهية يف  أدراج إ  

 .1جورألشف اك
اخلاطئ للمبادئ والقواعد خطاء عادة من التطبيق ألا هوتنتج هذ :خطاء غير المعتمدةألالوقاية من ا  - ب

 .القواعد عند العاملني يف اجملال احملاسيب يف املشروع هو اجلهل هبذأ ،احملاسبية
 :خطاء غري املتعمدة ما يليألا همثلة هذأومن 
  صولألرباح وتضخم قيمة األمما يؤدى إىل زيادة رقم ا ،نه مصروف رأمسايلأتسجيل مصروف معني على. 
 ستاذألو الرتحيل إىل حسابات دفرت اأجراء قيود اليومية إخطاء يف أ. 

صول من التصرفات غري ألويعين ذلك محاية ا :والسرقة والغش االختالسصول من ألالمحافظة على ا - ج
و أو السرقة أ واالختالساهبا مع العلم بعدم مشروعيتها كواليت يتم ارت ،املشروعة وغري املقبولة بصفة عامة

 .رفوضة وغري مقبولةمور مألها كالغش  
 :و الغش ما يليأو السرقة أس الختالب يف نطاق اكمثلة التصرفات اليت ترتأومن 
 ة دون وجه حق؛كموال الشر أعلى جانب من  االستيالء 
  ة؛كك الشر الدون علم مل ،جراءات مضللةإة عن طريق كصل من أصول الشر أاغتصاب 
 ؛ات بطريقة مدروسة وخمطط هلالالتحريف عند التسجيل يف الدفاتر والسج 

  :ضمان نوعية المعلومات -3
على البيانات احملاسبية يف ظل نظام  االعتمادبغية ضمان نوعية جيدة للمعلومات ينبغي اختيار دقة ودرجة 

البيانات احملاسبية تتم  هن جتهيز هذأ يبد ،جل الوصول إىل نتائج تتمثل يف املعلوماتأمعلومايت يعاجل البيانات من 
 :عرب نظام املعلومات احملاسبية الذي يتصف باخلصائص التالية

  ن؛كقرب وقت ممأتسجيل العمليات من املصدر ويف 
 د من البيانات املتعلقة هبا؛كيل والتأاآلدخال العمليات اليت سجلت إىل برنامج إ 
   احل املعاجلة؛ل مرحلة من مر كتبويب البيانات على حسب صنفها وخصائصها يف 
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  جل تقدمي املعلومات حملاسبية؛أاحرتام املبادئ احملاسبية املتفق عليها والقواعد الداخلية للمؤسسة من 
 طراف الطالبة هلاألتوزيع املعلومات على ا. 

  :فاءةكتشجيع العمل ب -4
فء ملوارد كمثل والألا االستعمالن من ضمان كل وسائله داخل املؤسسة ميكام نظام للرقابة الداخلية بكحإن إ

ن أغري  ،اليف بتخفيضها عند حدودها الدنياكم يف التكومن حتقيق فعالية يف نشاطها من خال التح ،املؤسسة
 .سنا يف مردودية املؤسسةحت يعطي إلدارة بعض الضمانات وفقط بل يعطي الالرقابة الداخلية 

 :داريةإلبالسياسات ا االلتزامتشجيع  -5
ن أنه أمن ش هاواحرتام هاتشجيعو  ،وامر اجلهة املديرةأوتطبيق  امتثالدارية تقتضي إلا تزام بالسياساتلإن اال 
ن تتوفر أينبغي  ،مثل ألمراألجل التطبيق أمن  ،طار اخلطة التنظيميةإفل للمؤسسة أهدافها املرسومة بوضوح يف كي

 :تيةآلفيه الشروط ا
  ن يبلغ إىل املوجه اليه؛ أجيب 
  التنفيذ؛جيب توافر وسائل 
 .1مرة بالتنفيذاآل غ اجلهات البإجيب 
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 .29-20 :ص-ص  ،"هر كمرجع سبق ذ "طواهر حممد التهامي، صديقي مسعود،  -
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 خالصة
 

والذي يعمل على وضع جمموعة من  ،يعترب نظام الرقابة الداخلية نظام عام للتسيري داخل املؤسسة
اهتا كة وممتلكصول الشر ألفضل أواليت تضمن محاية  ،توبةكو غري مأتوبة كانت مكالقوانني وقواعد العمل سواء  

د من مدى التزام العاملني يف املؤسسة بالسياسات واللوائح والقوانني والتعليمات كوالتأوصحة املعلومات 
إىل العمل بنظام الرقابة الداخلية ملا له من  أفأصبحت املؤسسات تلج ،اليفكقل التأمثل للموارد باأل واالستخدام

 .هتطوير وحماولة حتسينه و  ،طراف املتعاملة معهاألو اأفوائد سواء ألصحاب املؤسسة 
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 تمهيد

حيث أن املؤسسة يف حالة تغيري مستمر  ،هلاداء من أهم متطلبات املؤسسة واحمليط اخلارجي أليعترب ا
 تولقد جلأ. احلايل االقتصادداء املايل ميثل مسة من مسات ألفا ،خرىألقاهتا مع املؤسسات االبسبب بيئتها وع
 ،ونه عملية من عمليات املراقبة واملراجعة لسياسة املؤسسةكداء املايل لألقتصادية إىل استخدام االاملؤسسات ا

واختاذ  ،عداد خطط مستقبليةإمثل للموارد املتاحة وترشيدها يف ألستخدام االهدافها يف ظل اأومدى حتقيق 
داء املايل عنصر فعال لنمو املؤسسة ألصبح اأولقد  ،زها املايلكقتصادي ودراسة مر الئمة لوضعها االقرارات م
صار ضرورة ملحة يف عامل  تاجيةواإلنداء ألويف ظل الظروف الراهنة فإن احلاجة إىل تطوير وحتسني ا ،وتطورها

 .بريةكوالذي يتميز مبواجهات وحتديات   ،السوق اليوم
 

 :نيالتالي نيل املبحثالداء وخمتلف مقوماته من خألليه يف هذا الفصل من دراسة اإوهذا ما سنتطرق 
 

 داء الماليألماهية ا. 
 داء الماليألدور الرقابة الداخلية في تحسين ا. 
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 داء الماليألماهية ا :الثاني المبحث
مثل للحفاظ على البقاء ألهو السبيل واحلل ا هداء املايل جحيث تراألات باكهتتم املؤسسات والشر 

امل للمعلومات الدقيقة كحيث يوفر نظام مت ،ةكفهو من بني املقومات والدعائم الرئيسية للشر  ،ستمراريةالوا
هداف ألحنرافات عن االلتحديد ا ،ل مؤشرات حمددةالات من خكألنشطة الشر داء الفعلي ألملقارنة ا ،واملوثوق هبا
 .احملددة سلفا

 داء الماليألمفهوم ا :ولاألالمطلب 
واليت تعرف  ،مفهوم على عملية التحليل املايلكداء املايل يعتمد  ألن اأمجع معظم الباحثني على ألقد 

وتستخدم النسب املالية  ،و ضعفهاأجل حتديد قوة املؤسسة أن استخدامها من كساليب اليت ميألهنا من اأعلى 
 االختالفومعرفة نواحي  ،داء احلايل واملتوقعألداء املاضي باألجل مقارنة اأبصورة رئيسية يف هذا التحليل من 

 (نقاط القوة)جيايبالل قيامها بالتشخيص االداء املايل اجليد إىل تعظيم قيمة املؤسسة من خألويؤدي ا ،بينهما
 .1دائها املايلأل (نقاط الضعف)والسليب 

وصف لوضع املنظمة "نه أالدقيق ب هداء املايل بإطار ألوهناك من اخلرباء املاليني والباحثني من حدد مفهوم ا
 ،يراداتالا ،ل دراسة املبيعاتالهداف من خألت اليت استخدمتها للوصول إىل االاحلايل وحتديد دقيق للمجا

 .2وصايف الثروة ،املطلوبات ،املوجودات

ز على استخدام مؤشرات كات حيث ير كداء املايل ميثل املفهوم الضيق أداء الشر ألن اإخرى فأومن جهة 
ألعمال لساسي ألنه الداعم اأات حيث كداء املايل عن أداء الشر ألويعرب ا ،هدافألجناز اإمالية لقياس مدى 

داء ألة بفرص استثمارية يف ميادين اكتاحة املوارد املالية وتزويد الشر إويساهم يف  ،ةكاملختلفة اليت متارسها الشر 
 .هدافهمأصحاب املصاحل وحتقيق أاملختلفة واليت تساعد على تلبية احتياجات 

 :داء املايل هوألن اإومما سبق ف
 املستثمرين ات الناجحة فهي تعمل على حتفيز كالشر  هستثمارية وتوجيهها جتاالداة حتفيز اختاذ القرارات اأ

 ؛سهم اليت تشري معايريها املالية على التقدم الناجح عن غريهااألو أة كللتوجه إىل الشر 
 فضل من أري مالية ية لبذل املزيد من اجلهد هبدف حتقيق نتائج ومعاكدارة يف الشر إلأداة لتحفيز العاملني وا

 ؛سابقتها
 و أة كو جلانب معني من أداء الشر أل ككة يف حلظة معينة  كداة للتعرف على الوضع املايل القائم يف الشر أ

 .يوم حمدد وفرتة معينة السوق املايل يف سهمها يفأأداء 
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ل صيغ ملموسة ذات قيم الداء من خألدائها املايل بعبارات متثل رؤية موضوعية ملستوى اأات عن كوتعرب الشر 
داء بدقة ألات حتديد مستوى اكة حىت يتسىن للشر د على حقائق عامك من استخدام عبارات تؤ المية بدكعديدة و 

 .1عالية وفعالة
 

 داء الماليألدارية والفنية المؤثرة على اإلالعوامل الداخلية ا :نيالمطلب الثا
 :داء املايل بالتايلألوتتلخص العوامل املؤثرة على ا

 :ل الماليكالهي -0
ساليب أففيه تتحدد  وأعماهلا،ات كاملتعلقة بالشر طار الذي تتفاعل معه مجيع املتغريات الو اأهو الوعاء 

ل التنظيمي كحيث يتضمن اهلي. نشطة واملعلوماتألتبادل ا وأساليبحيات واملسؤوليات الوالص االتصاالت
 وأماات كدارية يف الشر إلسي هو عدد املستويات اأات والتمايز الر كدارية يف الشر اإلدارية وهي الوظائف إلثافة اكال

ويؤثر  اجلغرايف من عدد الفروع و املوظفني واالنتشارفقي فهو عدد املهام اليت نتجت عن تقسيم العمل ألالتمايز ا
عمال ألل املساعدة يف تنفيذ اخلطط بنجاح عن طريق حتديد االات من خكل التنظيمي على أداء الشر كاهلي

ات كدوار ألفراد يف الشر ألتسهيل حتديد اضافة إىل إلوالنشاطات اليت ينبغي القيام هبا ومن ختصيص املوارد هلا با
 .ثر فاعليةكإلدارة اختاذ القرارات بألواملساعدة يف اختاذ القرارات ضمن املواصفات اليت تسهل 

 :المناخ التنظيمي -6
ويقصد بوضوح  ،داء وتنمية العنصر البشريألدارة وتوجيه ااإل وأسلوبيفية اختاذ القرار كوهو وضوح التنظيم و  

بطريقة  هخذأوأما اختاذ القرار هو  ،داءألة وعملياهتا ونشاطها مع ارتباطها باكالتنظيم إدراك العاملني مهام الشر 
ثناء أدارة يف تشجيع العاملني على املبادرة الذاتية إلا وأسلوب. ئمة املعلومات اختاذهاالنية وتقييمها ومدى مالعق
 ،دارية واملاليةإلفاءته من الناحيتني اكداء بصورة اجيابية و ألمة االظيمي على ضمان سحيث يقوم املناخ التن ،داءألا

داء يف ألداريني ملعايري ااإلداء والتعرف على مدى تطبيق ألمعلومات ملتخذي القرارات لرسم صورة ا وإعطاء
 .ةكموال الشر أتصرفهم يف 

 :نولوجياكالت -3
هداف املنشودة واليت تعمل على ألة لتحقيق اكاملعتمدة يف الشر ساليب واملهارات الطرق ألهي عبارة عن ا

 ،ون وفق املواصفات اليت يطلبها املستهلككنتاج حسب الطلب وتاإلنولوجيا كمنها ت ،حتياجاتالربط املصادر با
حتديد نوع ات كوعلى الشر . بريةكنولوجيا الدفعات الكوت ،ستمراريةالنتاج املستمر اليت تلتزم مببدأ اإلنولوجيا اكوت
برز التحديات اليت أنولوجيا من كن التأهدافها وذلك بسبب أعماهلا واملنسجمة مع أنولوجيا املناسبة لطبيعة كالت
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-90 :ص-ص ،9002 األردن، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، ،"اتكعلى عوائد أسهم الشر  هاألداء المالي وأثر "حممد حممود اخلطيب،  -

97. 
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هبدف  هدائها وتطوير أنولوجيا واستيعاهبا وتعديل كيف مع التكات من التكالشر  هبد هلذالات واليت كتواجه الشر 
داء أهنا تغطي جوانب متعددة من القدرة التنافسية ألولوجيا على مشولية انكوتعمل الت ،داءألاملوائمة بني التقنية وا

 .1رباح واحلصة السوقيةألضافة إىل زيادة اإلاليف واملخاطر والتنويع باكوخفض الت

 :الحجم -4
برية احلجم حيث يوجد عدة كو  أو متوسطة أات صغرية كات إىل شر كيقصد باحلجم هو تصنيف الشر 

 .مجايل القيمة الدفرتيةإو أمجايل املبيعات إو أمجايل الودائع إو أمجايل املوجودات إ :منهاة كمقاييس حلجم الشر 
ات كداء الشر ألل احلجم عائقا كات سلبا فقد يشكداء املايل للشر ألويعترب احلجم من العوامل املؤثرة على ا

من حيث  وإجيابا ،قل فعاليةأدائها ثر تعقيدا ومنه يصبح أكة تصبح أكدارة الشر إن عملية إن بزيادة احلجم فأحيث 
جريت عدة دراسات أوقد  ،اتكسعر املعلومة للوحدة الواحدة الواردة يف التقارير املالية يقل بزيادة حجم الشر 

 .قة طرديةالداء عألقة بني حجم واالن العأات وبينت كقة احلجم بأداء الشر الحول ع
 

 داء الماليألتقييم ا :ثالثالمطلب ال
ل إنتاج عدد معني من الوحدات أو تأدية حجم الرباح خألاملؤسسات إىل حتقيق مبالغ معينة من اتسعى 

ت الل دراسة وحتليل وتفسري أرقام دفاتر وسجالمعني من خدمات وهنا تلح ضرورة قياس ما مت حتقيقه من خ
منها يف رسم املخطط وتوجيه  واالستفادةز املؤسسة كن فهم مضموهنا ومعرفة حالة ومر كنشاط املؤسسة حىت مي
 .القرارات املتعلقة بالوضعية املالية للمؤسسة اختاذني املدير من كالسياسات وبالتايل مت
هداف املخططة وقد ألفاءة استخدام املوارد املتاحة والتحقق من تنفيذ اكد من  كداء التأأليعين تقييم ا

نتاجية إلفاءة اكجي وما تبع ذلك من الرغبة يف قياس النولو كداء نتيجة التقدم التألبرزت احلاجة إىل تقييم ا
داء بنتائج التخطيط احلقيقية وذلك يستدعي فرض رقابة على أوجه النشاط ألدارية للمؤسسة ويتضمن قياس اإلوا

مناط ألما يستلزم فرض رقابة على النتائج اليت حققتها املؤسسة ومقارنتها باكاملختلفة اليت تباشرها املؤسسة  
 .2الوحتليل أسباهبا والعمل على تفاديها مستقب االحنرافاتضوعية من قبل أو تبيان املو 

 داء باستخدام النسب الماليةألتقييم ا :ولألالفرع ا
ثر كثر شيوعا يف التحليل املايل وأكألدوات األتعترب النسب املالية من وجهة النظر التقليدية مبثابة ا

ن كو هتدف طريقة النسب املالية إىل حتديد عتبات أو معايري مي ،املايل للمؤسسةداء ألالوسائل استخداما لتقييم ا
 .م على وضع وأداء مؤسسة ما حيث تتم مقارنة نسبها مع قيم معياريةكهلا احلالمن خ
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 .09-04 :ص-ص ،"نفس المرجع" -
2

 .53ص  ،3000، السعودية ،الرياض ،دار املريخ للنشر ،"عمالألداء المالي لمنظمات األا" ،مجعة السعيد فرحات -
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 :مفهوم النسب المالية -0
القيمة من جداول حتليل  هونأخذ هذ االستغالل،و أل كقة بني قيمتني ذات معىن على اهليالهي ع

 .1و منهما معاأو من امليزانية أل الستغالا

القيم تؤخذ يف امليزانية وتسمح النسب  هل املايل وهذكقة بني قيمتني ذات معىن على اهليالالنسبة هي الع
قيمتني سرية بني كقة  الن تعريفها أيضا بأهنا عكبإعطاء تفسري لنتائج السياسات املستخدمة من طرف املؤسسة ومي

م على نتائج النسب غالبا يف كون عملية احلكلمؤسسة وتلزين ماليني أو حلسابني جلداول هناية السنة املالية كملر 
 .ل مقارنة داخلية أو خارجية بني عدة مؤسساتكش

فالتحليل بواسطة النسب يسمح للمحلل املايل مبتابعة نشاط املؤسسة وحتديد الصورة اليت يريد تقدميها 
م كانية احلكاخل فالنسب تعطي للمسري إم...الزبائن واملمولني ،املسامهني: الراغبني يف التعامل معها مثل ألطرافل

نتائج أعماهلا  يف أخذ القرارات والتعرف على مواطن ضعف وقوة املؤسسة وتقييم هعلى املعلومات اليت تساعد
املؤسسة يف اختاذ القرارات ورسم السياسات ما يفيد إدارة ك ،زها املايل سنة بعد أخرىكوالتحقق من صحة مر 

 .2ذلك إتاحة الفرصة إجراء املقارنات بني املشروعات املتجانسةكو 
 :داء الماليألأسس استخدام النسب في تقييم ا -6

أداة كعتبار عند استخدام النسب  السس اليت جيب على احمللل املايل أخذها بعني األهناك جمموعة من القواعد و ا
ت واحلدود اليت يلتزم احمللل املايل بالعمل يف إطارها والبقاء ضمن الالسس هي الدألملقصود هنا باللتقييم و ا

ل طاقاته التحليلية يف وجهتها الصحيحة دون الدخول يف متاهات وهذا يهدف إىل كحدودها ليضمن أن توجه  
 :سسألا همن هذضبط عملية التحليل و إبقائها ضمن املدى الذي حيقق الغاية املرجوة منها و 

  هحتديد اهلدف من عملية التحليل املايل بوضوح وبدقة حىت يساعد احمللل على فهم طبيعة عمله واختيار 
 ؛للتسلسل املنطقي والصحيح لعملية التحليل

 زمة لعملية التحليل من أجل حتديد مصادر البيانات اليت سوف الحتديد نطاق البيانات واملعلومات ال
 ؛والقوائم املالية وحتديد الفرتة الزمنية اخلاضعة لعملية التحليليستعني هبا 

 ون غري كون النسبة مقبولة أو جيدة ومىت تكل نسبة لتبني مىت تكحتديد احلدود الدنيا والقصوى املقبولة ل
 ؛مقبولة

 ب وضع نسب معيارية للنسب احملسوبة وذلك لتفسري معاين النسب اخلاصة باملؤسسة باملقارنة مع النس
 ؛املعيارية املوضوعة
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 .04، ص 4222تب اجلامعي احلديث، مصر، كامل ،"التحليل المالي وإدارة األموال"علي فضاله أبو الفتوح،  -
2

دة ودورها في اتخاذ كيكالوظيفة المالية للمؤسسة المينائية بس مية في تقييم أداءكواقع استخدام األساليب ال :مداخلة حول"زينة قمري،  -
 .03-06 :ص-، ص9002دة، كيكلية علوم االقتصادية والتسيري، جامعة سك ،"القرار
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  من  ةاختيار النسب حسب اهلدف من التحليل جحيث يتم حتديد النسب اليت حتقق اهلدف املرجو
 ؛التحليل

   ئل واملؤشرات اليت تسري عليها تلك النسبةالل نسبة والدكحتديد املعىن الصحيح والتعبري الواقعي ملا تعنيه. 

 :أنواع النسب المالية المستخدمة في التحليل -3
ربع جمموعات رئيسة أو املهمة املراد تقييمها داخل املؤسسة وقد قسمت إىل ألقد صنفت النسب وفقا لنشاط 

 :منها
 :ليةكنسبة الهي - أ

للمؤسسة على املدى املتوسط  (ذلكوك)هي جمموعة النسب اليت تفيد احمللل املايل يف تشخيص التوازنات املالية 
 .ذا السياسة املنتهجة من طرف املؤسسةكو  ،ستثمارالاهلا تقييم سياسة الو يتم من خ ،والطويل
 نسبة التمويل الدائم: 

ويدل على نسبة التغطية . موال الدائمةألوهي تقيس مدى قدرة املؤسسة على متويل أصوهلا الثابتة باستخدام ا
 :1قة التاليةالالدائمة وتعطى بالعصول ألاملالية ألصول الثابتة بواسطة 

 

   صول الثابتة أو مبعىن آخر رأس ألرب من اكموال الدائمة أألرب من الواحد يعين أن اكانت النسبة أكفإذا
 ؛رب من الصفر وهذا يدل على حالة التوازنكاملال العامل الصايف أ

   أقل من الصفر وهذا يدل على حالة انت النسبة أقل من الواحد يعين أن رأس املال العامل الصايف كوإذا
صول ألموال الدائمة واليت وجودها حتت تصرف املؤسسة لفرتة طويلة تتناسب مع األأن ا ،عدم التوازن
جل لتمويلها ألون املؤسسة قد جلأت إىل الديون قصرية اكوبالتايل ت ،خريةألا هافية لتمويل هذكالثابتة غري  

 ؛وهي وضعية ليست سليمة
   رأس املال العامل الصايف يساوي الصفر وهذا يدل على أن  هالنسبة تساوي الواحد معناانت كوإذا
صول الثابتة وبالتايل مل يبق هامش والذي ميثل رأس املال العامل الصايف ألموال الدائمة تساوي األا

 .لالستغاليستعمل يف متويل دورة ا
 نسبة التمويل الذاتي: 
وتعطى نسبة  ،صول الثابتة للمؤسسة مبواردها اخلاصةألموال اخلاصة مصدر دائم يستخدم يف متويل األتعترب ا

 :قة التاليةالالتمويل الذايت بالع
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 .35ص  ،9040دار هومة للطباعة، اجلزائر،  ،"(دروس ومسائل محلولة)التسيير المالي للمؤسسة "مخيسي شيحة،  -
 

 صول ثابتةأ /موال دائمة أ =نسبة التمويل الدائم 
 

 صول ثابتةأ / خاصةموال أ = ذاتينسبة التمويل ال
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 .1موال اخلاصةألصوهلا الثابتة بواسطة اأانية املؤسسة يف متويل كمإنسبة التمويل الذايت تبني مدى 

   صول ألالنسبة مساوية للواحد فإن رأس مال العامل اخلاص مساوي للصفر ويبقى ذلك أن ا هانت هذكإذا
ون رأس املال كصول املتداولة ويألموال اخلاصة أما الديون الطويلة إن وجدت فهي تغطي األالثابتة مغطاة با
 ؛رب من الواحدكالعامل الصايف أ

   هول قيمتها الذاتية بأمواهلا اخلاصة وهناك فائض من هذرب من الواحد يعين أن املؤسسة متكانت النسبة أكإذا 
و هذا ما ليس مفيدا للمؤسسة أن الديون طويلة  ،صول املتداولةألضافة إىل ديون طويلة لتمويل اإلموال باألا
 .2صول املتداولة ليس هلا فوائدألجل عليها فوائد واألا

 :نسبة المديونية - ب
 .املؤسسة ماليا ومدى قدرهتا على تسديد ديوهنالية الوهي النسب اليت تقيس مدى استق

 لية الماليةالستقالنسبة ا: 
 :اخلصوم موال اخلاصة مبجموعأللية املؤسسة ماليا يتم مقارنة االملعرفة مدى استق

  

. من جمموع اخلصوم 51%موال اخلاصة أقل من ألمتثل ا الأي جيب أن  ،5,1 النسبة عن ه تنخفض هذالجيب أن 
 .من الديون 51% ثر منكلة بأكن مواردها مشألليتها الون املؤسسة قد فقدت استقك تالو إ

 نسبة قابلية التسديد: 
 :قة التاليةالصول و تعطى بالعألتقيس مدى قابلية املؤسسة للوفاء بديوهنا مبقارنة جمموع الديون مبجموع ا

  
 

   معىن ذلك أن املؤسسة هلا ضمانات لديون الغري وبالتايل هلا احل  يف  ،0,5النسبة أقل من  هانت هذكإذا
 ؛احلصول على ديون أخرى يف حالة طلبها

   ثر من كمعىن أن ديون املؤسسة متثل أ (منطقيا أهنا أقل من الواحد ،طبعا) 0,5 رب منكالنسبة أ هانت هذكإذا
 .من أصول املؤسسة ممولة بالديون %50ثر من كمن جمموع أصوهلا وبالتايل فإن أ 50%

 :نسبة السيولة - ج
و قدرة املؤسسة أ ،هي عبارة عن جمموعة النسب اليت تقيس مدى قدرة املؤسسة على مقابلة التزاماهتا قصرية املدى

ي أ ،جلألوبالتايل فهي تقيس وضعية املؤسسة من حيث توازها املايل قصري ا ،جلاأليف مواجهة التزاماهتا قصرية 
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 .39ص  ،"نفس المرجع" -
2

 .2 ص ،"مرجع سبق ذكره"زينة قمري،  -

 مجموع الخصوم / خاصةموال األ = االستقاللية الماليةنسبة 
 

 مجموع الخصوم / مجموع الديون = قابلية التسديدنسبة 
 



 في المؤسسة االقتصادية األداء المالي                                                            لثانيالفصل ا
 

32 
 

وتقاس سيولة املؤسسة من  هس املال العامل والتعرف على درجة تداول عناصر أز ر كهنا هتدف إىل حتليل وتقييم مر أ
 :1يف ل النسب واليت تتمثلالخ

 نسبة السيولة العامة: 
جل ألخرية مدى قدرة املؤسسة على تغطية الديون القصرية األا هال العامل وتبني هذاملوتسمى سيولة رأس  

 :قةالالع هن حتويلها إىل سيولة نقدية يف املواعيد اليت تتفق مع تاريخ استحقاق وتعطى هذكبأمواهلا املتداولة اليت مي
 
 

 مال  ن املؤسسة من تسديد ديوهنا وحتقيق رأسكي تتمكرب من الواحد لكالنسبة أ هون هذكجيب أن ت
 ؛عامل موجب

   مال معدوم أي عدم وجود  النسبة تساوي الواحد فهذا يعين أن املؤسسة لديها رأس هانت هذكأما إذا
 ؛.ان املؤسسة من الوفاء بالتزاماهتاكهامش ضمان مل

   لها كين أن املؤسسة يف حالة سيئة وعليها أن تراجع هيالنسبة أقل من الواحد فهذا يع هانت هذكأما إذا
 2.املايل بزيادة الديون الطويلة أو ختفيض ديوهنا القصرية وزيادة أصوهلا املتداولة

  (المختصرة)نسبة السيولة المخفضة: 
صول سريعة التداول أللتزامات اجلارية باالفاءة املؤسسة يف تغطية اكالسيولة املختصرة وهي تبني مدى   وتسمى 

 :قةالوتعطى بالع
 

انت مرتفعة فهي تدل على احلالة اجليدة كحد أقصى إذا  ك  0,5حد أدىن وك0,3 السيولة ترتاوح بني  هقيمة هذ
 .3اهزة تساوي نصف الديون القصرية أو أقلاجلون القيم اجلاهزة وغري كانية الدفع دون صعوبات أي تكوإم

 نسبة السيولة الحالية: 
جل ألالنسبة من مقارنة مبلغ السيولة املوجودة حتت تصرف املؤسسة يف أي وقت بالديون قصرية ا هن هذكمت

 :قةالوتعطى بالع
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 .56ص  ،9040ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،"التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد"ة زغيب، ميلود بوشنقري، كملي -
2

 .44ص  ،"هر كمرجع سبق ذ "زينة قمري،  -
3

 .53ص  ،"كرهمرجع سبق ذ "ة زغيب، بوشنقري ميلود، كملي -

 ديون قصيرة األجل / قيم جاهزة = السيولة الحاليةنسبة 
 

 ديون قصيرة األجل / أصول متداولة = السيولةنسبة 
 

 ديون قصيرة األجل / المخزون -أصول متداولة  = السيولة المختصرةنسبة 
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ن كان من املمكوجود أموال جممدة   هانت مرتفعة معناكإذا   ،حد أقصىك0,3 حد أدىن و ك0,2 و حدودها بني 
ل الديون القصرية وبقي فائض منه كثر مردودية أي القيم اجلاهزة غطت  كتوظيفها يف استخدامات أخرى وتعطى أ

 .جامد مل يستخدم
 صولألنسبة سيولة ا: 

النسبة بتغري فروع النشاط فنجدها  هصول وتتغري هذألموال املتداولة مبجموع األالنسبة من تقييم رؤوس ا هن هذكمت
ة كون حر كاحلالة جيب أن ت هون وضعية املؤسسة جيدة يف هذكوحىت ت 0,5رب من كيف املؤسسات التجارية غالبا أ

 :قةالصول املتداولة سريعة وحتقق أرباحا وتعطى بالعألا
 
 

صول القابلة للتحول إىل نقدية يف املدى ألالنسبة يدل على أن املؤسسة تستثمر معظم أمواهلا يف ا هفإن ارتفاع هذ
انية حتسني مردودها على كستثمارات مما يعطي للمؤسسة إمالس اخنفاضها يدل على ارتفاع قيمة اكالقصري وبالع

 .دى طويلامل
 :نسبة المردودية - د

املردودية دائمة لتحقيق  هون هذكرباح يف إطار نشاطاهتا وينبغي أن تألاملردودية هي قدرة املؤسسة على حتقيق ا
ما تقيس نسب املردودية نتائج النسب املالية حيث أهنا تبني مدى حتقيق املؤسسة للمستويات ك ،أرباح متتالية

ما أهنا تعرب عن حمصلة نتائج السياسات والقرارات اليت اختذهتا املؤسسة فيما يتعلق ك ،نشطةألاملتعلقة بأداء ا
 .1دارة املؤسسةإلفاءة العامة كالدفع املايل وهي بذلك تعطي إجابات هنائية عن الو بالسيولة 
 نسبة المردودية المالية: 

موال اخلاصة أو مدى مسامهتها يف حتقيق النتيجة وتسمى أيضا معدل العائد على ألتعرب عن مدى مردودية ا
 :قةالصول اخلاضعة وتعطى بالعألا
 
 
لما قلت أو انعدمت  كلما دل على وجود تسيري أمثل من طرف املؤسسة ملواردها املالية و كالنسبة   هلما زادت هذك
عتبار البيئة الخذ بعني األاملؤسسة إعادة النظر يف سياسة استثمارها للموارد املالية مع الما لزم ذلك على ك

 .الداخلية واخلارجية للمؤسسة
 
 

                                                           
1

 .45-40 :ص-ص ،"هر كمرجع سبق ذ "زينة قمري،  -

 مجموع األصول / األصول المتداولة =سيولة األصول نسبة 
 

 الخاصةاألموال  / 011 ×نتيجة الدورة الصافية  =المردودية المالية نسبة 
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 قتصاديةالنسبة المردودية ا: 
رباح اليت حتققها املؤسسة ألفضل لقياس رجحية العمليات خاصة عند املقارنة بني املؤسستني حيث األتعترب النسبة ا

صول اليت تستخدم لتنفيذ ألافية وتسمح باحلصول على معدل عائد مناسب على اكون  كعملياهتا جيب أن تمن 
 :، وتعطى بالعالقةعملياهتا

 
 

  (صول الثابتةألمعدل دوران ا)نسبة المردودية التجارية: 
دينار من  "x"صول الثابتة يعطي ألل دينار مستثمر من اكحيث   ،صول الثابتةألفاءة اكالنسبة مدى   هقيس هذت

تعطى و  ،ل عبئا عليهاكهنا تشألصول غري مستغلة جيب أن تتخلص منها املؤسسة ألانت اكلما  كاملبيعات و  
 :قةالبالع
 
 

 داء باستخدام التوازنات الماليةألتقييم ا :الفرع الثاني
شف عن كإىل استخدام مؤشرات مالية لل أقا بتحليل التوازنات املالية تلجالداء املايل انطألجل القيام بتقييم اأمن 

 :توازن املؤسسة ومدى جناح السياسة املالية املطبقة واملتمثلة يف
 :العاملس المال أر  -0

ن حتويلها إىل سيولة بسرعة كصول اليت ميألي جمموع اأ)صول املتداولة ألالفرق بني ا بأنهس املال العامل أيعرف ر 
. 1(ة تتعدى سنالل فرتة اللتزامات اليت تستحق الدفع خالا)وبني اخلصوم املتداولة  ( تتعدى السنةالويف فرتة زمنة 
 :ويعطى بالعالقة

 
 
 :نواعأربعة أال العامل إىل املس أن تقسيم ر كومي

 :جماليإلمال العامل االس أر  - أ
مبا أنه من الناحية  خرآ داعي لوضع مصطلح النه ألذا يرى بعض احملللني املاليني  ،صول املتداولةاألهو جمموع 

 :املالية هناك مصطلح يؤدي إىل نفس املعىن ويعطى بالعالقة
 

                                                           
1

جامعة حممد  ،لية علوم التسيريك ،رة لنيل املاجستريكمذ  ،"داء المالي بالمؤسسة الجزائريةألدور التحليل المالي في تقييم ا" ،نعيمة شباح -
  .72ص  ،3006-3002 ،رةكبس ،خيضر

 مجموع األصول / 011 ×نتيجة الدورة الصافية  =المردودية االقتصادية نسبة 
 

 األصول الثابتة / 011 ×نتيجة الدورة الصافية  =المردودية التجارية نسبة 
 

 األصول الثابتة -األموال الدائمة  =رأس المال العامل 
 

 قيم جاهزة + قيم قابلة للتحقيق + قيم االستغالل  =ر م ع اإلجمالي 
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 :رأس المال العامل الصافي - ب
جزء من األموال الدائمة املستخدم يف متويل جزء من األصول املتداولة وهو عبارة عن رأس املال العامل  هو

 :السابق
 

 :رأس المال العامل الخاص - ج
ذلك اجلزء من األموال اخلاصة املستعمل يف متويل جزء من األصول املتداولة بعد متويل األصول الثابتة،  وهو

 :ويعطى بالعالقة
 

 :رأس المال العامل األجنبي - د
 :املستخدم يف متويل األصول املتداولة، ويعطى بالعالقة هو جزء من األموال الدائمة

 
 
 :احتياجات رأس المال العامل -6

 ميكن تعريف االحتياج من رأس املال العامل على أهنا رأس املال العامل األمثل، أي ذلك اجلزء من األموال الدائمة 
 :يضمن للمؤسسة توازهنا املايل الضروري، وتعطى بالعالقة املمول جلزء من األصول املتداولة، والذي

 
 
 :الخزينة الصافية -3

الصافية هي جمموع األموال اجلاهزة اليت توجد حتت تصرف املؤسسة ملدة دورة االستغالل، أي جمموع  اخلزينة
األموال السائلة اليت تستطيع املؤسسة استخدامها فورا، واخلزينة الصافية على درجة كبرية من األمهية ألهنا تعرب عن 

 :وجود توازن مايل باملؤسسة، وتعطى بالعالقة
 
 

 أو
 
 
 
 

 األصول الثابتة -األموال الدائمة  =ر م ع الصافي 
 

 األصول المتداولة -األموال الخاصة  =ر م ع الخاص 
 

 ر م ع الخاص –ر م ع الصافي  =ر م ع األجنبي 
 

 سلفات مصرفية –القيم الجاهزة  =الصافية الخزينة 
 

 إ ر م ع –ر م ع = الخزينة الصافية 
 

 (سلفات –ديون قصيرة األجل ) – (قيم جاهزة+ قيم االستغالل )= إ ر م العامل 
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 داء الماليألدور نظام الرقابة الداخلية في تحسين ا :نيالمبحث الثا
ن لبعضهما المكداء املايل للمؤسسة ارتباطا وثيقا فهما عنصران مأليرتبط نظام الرقابة الداخلية وعملية تقييم ا

تشاف النقائص والثغرات واقرتاح كهداف بغية ا ألويسعيان بدورمها إىل حتقيق نفس ا ،البعض داخل املؤسسة
 وإذا. داء يعترب جزءا من نظام الرقابة الداخليةألفتقييم ا ،التصحيحات واخلطط املستقبلية واختاذ القرارات السليمة

داء هو عبارة عن حتليل النتائج ألن عملية تقييم اإف ،داء وتصحيحهألانت الرقابة تنطوي على عملية قياس اك
 .نشطة داخل املؤسسةألجناز اإتشف عند كجوانب القوة والضعف اليت ت وإظهار

 
 داء الماليألأهداف ا :ولالمطلب األ

  :ر منهاكهداف عديدة نذ أليها املؤسسة إىل حتقيقها يف إهداف اليت تسعى ألن حصر اكمي
 :التوازن المالي -0

التوازن املايل يف حلظة "وميثل . نه ميس باستقرار املؤسسة املايلألهدف مايل تسعى الوظيفة املالية لبلوغه هو و  
يستوجب ذلك  ،حتفاظ به وعرب الفرتة املاليةالموال الدائمة اليت تسمح باألمعينة التوازن بني رأس املال الثابت وا

 ."موال ومصادرهاأل استخدامات ات أو بصفة عامة بنيالالتعادل بني املدفوعات واملتحص
وهذا  موال الدائمةألستثمارات جيب أن متول عن طريق االومنه يتضح أن رأس املال الثابت واملتمثل عادة يف ا 

موال الدائمة ألوحتقيق تغطية ا االلتزامات،يضمن عدم اللجوء إىل حتويل جزء منه إىل سيولة ملواجهة خمتلف 
 .1ألصول الثابتة

من أمهية بلو غ هدف التوازن كوت ،سبق يظهر أن التوازن املايل يساهم يف توفري السيولة واليسر املايل للمؤسسة مما
 :املايل يف النقاط التالية

 ستثمارات بأموال دائمة؛التأمني متويل احتياجات ا 
    جل القصري وتدعيم اليسر املايل؛أللها يف اكضمان تسديد جزء من الديون أو 
 الغري هاملايل للمؤسسة اجتا لاالستقال. 
 :نمو المؤسسة -6

 ،قرارات اسرتاتيجية بأهناساسي من عوامل تعظيم قيمتها وهلذا فإن قرارات النمو تتميز أيعترب منو املؤسسة عامل 
س مدى جناح وجناعة اسرتاتيجيتها كقتصادية وهي ظاهرة تعالفالنمو وظيفة اسرتاتيجية جد هامة للمؤسسة ا

لها كن اعتبار النمو وظيفة اسرتاتيجية تشكوبذلك مي ،ستمرارالا ،البقاء ،التوسع ،التطور املتعلقة جبانب
ل سياسات التمويل وحتديد غايات النمو كوهي ،رباحألسياسات توزيع ا ،ستثماراتالالسياسات احملددة حلجم ا

 .لية املتاحة للمؤسسةكيف إمناء الطاقات ال
                                                           

1
 .996ص  ،"مرجع سبق ذكره"السعيد فرحات مجعة،  -
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 :الربحية والمردودية -3
 ،رباحألة يف توليد اكفاءة وفعالية إدارة الشر كبري من السياسات والقرارات وتقيس مدى  كمتثل الرجحية نتائج عدد  

 (يةكرباح الصافية مقسومة على حقوق امللألا)ية كل العائد على حقوق امللالومتثلت نسب الرجحية بالدراسة من خ
ون كن تأويتوقع  ،ةكس املال املستثمر يف الشر أن مقابل ر حيصل عليها املسامهو  ويقيس هذا املتغري النسبة اليت

 .قة موجبةالية وعوائد السهم عكقة بني العائد على حقوق امللالالع
 :السيولة -4

أو بتعبري آخر تعين قدرهتا على التحويل  ،قدرهتا على مواجهة التزاماهتا القصرية ،بالنسبة للمؤسسة ،تقيس السيولة
فايتها يقود كفنقص السيولة أو عدم   ،إىل أموال متاحة (املخزونات والقيم القابلة التحقيق) صول املتداولةألبسرعة ا

 .املؤسسة إىل عدم املقدرة على الوفاء أو مواجهة التزاماهتا وتأدية بعض املدفوعات
 :ل الماليكتوازن الهي -5
جل أجل وذلك من ألاملوارد قصرية اصول املتداولة تغطي ألستخدامات الثابتة واالن املوارد الدائمة تغطي اأيعين 

لفة املالية تلعب دورا مهما يف كن التأي أ. ضمان حقوق املقرضني وعدم وقوع املؤسسة يف حالة عسر مايل
 .1مثل للموارد املاليةألالتخصيص ا

 
 .المالي داءألقة نظام الرقابة الداخلية بتقييم االع :ثانيلالمطلب ا

نشطة ألالرقابة هي عملية توجيه ا"حد الباحثني أداء هي جزء من عملية الرقابة فقد عرفها ألن عملية تقييم اإ
ي كت ومؤشرات املعلومات الرقابية لالالداء هو استقراء دألن تقييم اإو  ،ي تصل إىل هدف حمددكداخل التنظيم ل

انت تتجه كذا  إهتا الفعلية امسار يد كو تأأنشطة يف حالة احنرافها أليتم اختاذ قرارات جديدة لتصحيح مسارات ا
ويل ألا :ساسا بوظيفتنيأداء ختتص ألن العملية الرقابية الشاملة مبا فيها تقييم اأي أ ،جنازات املرغوبةإل إىل االفع

 ،نشطةألوالثانية تصحيح مسارات ا االحنراف،ألهداف ومنعها من لجتاهات احملققة النشطة يف ااألحماولة رفع 
 .2"داءألوهذا هو تقييم ا

ل شيء حيدث طبقا للخطة املوضوعة والتعليمات كان  كذا  إالرقابة على التحقق عما  FAYOLHوحسب 
خطاء ألشارة إىل نقاط الضعف املوضوعة والتعليمات الصادرة واإلن غرضها هو اإو . الصادرة واملبادئ احملددة
 .ل شيءكرار حدوثها وهي تطبق على  كبقصد معاجلتها ومنع ت

                                                           
1

 .57ص  ،"مرجع سبق ذكره"حممود اخلطيب،  حممد -
2

  ،9045-9049اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، ، "تقييم أداء المؤسسة في ظل معايير األداء المتوازن"حممود عبد الفتاح رضوان،  -
 .40 ص
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. داء والرقابة من حيث الغرض منهاألبري بني تقييم اكحظة التداخل الالن مكمي FAYOLHل تعريف الومن خ
ن القرارات اليت اختذهتا أن اهلدف من مراقبة التسيري هو ضمان إ DERVAVAUXو COULAUDواعترب 

 . 1جل حتسني أداء املؤسسةأفاءة من كدارة العليا يتم تتبعها بفعالية و إلا

 
 ل نظام الرقابة الداخليةالداء المالي من خألتحسين ا :الثالمطلب الث

عتماد عليها الهداف الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية هو ضمان نوعية جيدة للمعلومات اليت ينبغي األهم اأن من إ
نظام معلومايت توفري  خرية إىلألا هواليت تلجأ هذ للمنشأة،صول املادية ألحلماية النقدية وا 2يف البيانات احملاسبية

 .داء واختاذ القرارات املناسبةألواليت تستغلها يف تقييم ا. دارةإلئم ملستخدمي االحماسيب جيد وم
 ،ل التشغيليةكل من املشا كساسيا لعدة مشا أل مصدرا كنه يشإفأي خلل يطفوا على نظام املعلومات احملاسبية ف

وينتج هذا اخللل يف  ،ون عادة سببا يف اختفاء البعض منهاكواليت ت ،قتصاديةالثري من املؤسسات اكاليت تواجهها  
ونظرا  ،ختاذ القرارالأو عدم توصيلها يف الوقت املناسب  ،النظام عن التواين يف توصيل املعلومات املالية اهلامة

الية يف تزويـد فإن فشل نظام املعلومات احملاسبية وامل ،ثري من القرارات على املعلومات احملاسبية واملاليةكعتماد  ال
ل كوبالتايل إىل نشأة املشا  ،فاءة أعمال املؤسسةكيؤدي إىل عدم   ،املعلومات يف الوقت املناسب هدارة هبذإلا

 .التشغيلية
لها اخلام مثلها مثل املواد كنتاج داخل املؤسسة إذ تدخل البيانات يف شإلن اعتبار املعلومات أحد عوامـل اكلذا مي
صاحلة  "معلومات"منتج جديد كلها النهائي  كالبيانات إىل عملية معاجلة لتخرج يف ش هبعدها ختضع هذ ،وليةألا
 .الستعمالل

برية على مدى كخرية بدرجة  ألا هويتوقف جناح هذ ،ساسية لعملية اختاذ القرارألداة األفتعترب املعلومات احملاسبية ا
 .حمددات القرار السليم صحة ومصداقية املعلومات ودقتها يف متثيل الواقع الذي يعترب من

ز املايل للمؤسسة كون معربة عن املر كاملعلومات احملاسبية بالصحة واملصداقية والدقة وحىت ت هي تتصف هذكول
والذي  ،ون مصادق عليها من طرف مدقق حساباتكفإهنا جيب أن ت ،عتماد عليها يف اختاذ القراراتالن اكومي

متام برنامج التدقيق فإنه يعد تقريرا عن مدى صحة ودقة إباملؤسسة وبعد عمال ألبعد قيامه بفحص وتدقيق ورقابة ا
حظات والتوصيات اليت يراها الخمرجات احملاسبة واملتمثلة أساسا يف امليزانية وجدول حسابات النتائج وعن امل

 .3ضرورية

                                                           
1

لية علوم التسيري، جامعة قاصدي كرة لنيل شهادة املاسرت،  كمذ  ،"دور الموازنة التقديرية في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية"وثر بوغابة، ك  -
 .55ص ، 9049-9044مرباح، ورقلة، 

2
 .24ص  ،"كرهمرجع سبق ذ "حممد طواهر هتامي، مسعود صديقي،  -

مذكرة لنيل شهادة املاجستري، علوم التسيري، جامعة حممد  ،"دور التدقيق الداخلي في تقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية"جمنح عتيقة،  -3
 .35ص  ،9007-9000خيضر، بسكرة، 
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نظام رقابة داخلي فعال وجيد فوجود  ،داء املايل يف املؤسسةألقة الرقابة الداخلية بتقييم االومن هنا تتضح لنا ع
فوجود نظام . ت التحليل املايلالنه يضمن خمرجات سليمة ودقيقة للحسابات وللنظام احملاسيب فهي نفسها مدخإف

 :ل التايلكرقايب فعال يضمن وجود مؤشرات مالية صحيحة ودقيقة وهذا ما سنوضحه يف الش
 

 .عالقة الرقابة الداخلية باألداء المالي (:0-6) الشكل رقم 
 

 

 

 

 

رة لنيل كمذ  ،"قتصاديةالداء المالي للمؤسسة األدور التدقيق الداخلي في تقييم ا"مجنح عتيقة،  :المصدر
 .85ص  ،6112-6115 ،رةكبس ،جامعة محمد خيضر ،علوم التسيير ،شهادة الماجستير

 
  

 مخرجات محاسبية 
 سليمة ودقيقة

تقارير ومؤشرات مالية 
 سليمة ودقيقة

 نظام رقابي فعال
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 خالصة
 

ل خاص من أهم الوظائف الرئيسية كل عام والتسيري املايل بشكلقد أصبح التسيري يف املؤسسة بش
هداف هذا أومن  ،ثر فعاليةكهدافها العامة واستقرارها بأأن حتقق أذ بواسطته تستطيع املؤسسة إ ،للمؤسسة
فاءة كوحتقيق ال ،قتصاديةالمثل للموارد األا االستخداماملؤسسة إىل  أحيث تلج ،داء املايلألحتسني ا التسيري

 .نةكاليف املمكقل التأهدافها بأي حتقيق أنتاجية إلا
 

بنظام الرقابة الداخلية الفعال الذي يلعب دورا   االلتزامهداف جيب على املؤسسة األ هجل حتقيق هذأومن 
ل أداء الرقابة لدورها بالنسبة الويتم حتقيقه من خ ،داء املايل للمؤسسةألنتاجية وحتسني اإلفاءة اكال بريا يف حتقيقك
 .نتاجيةإلل مرحلة من مراحل العملية اكل
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 تمهي د
 
 

يف الفصلني  واألداء املايل يف املؤسسة االقتصادية لرقابة الداخليةعلى ا نظرية املفصلةبعد كل الدراسات ال
يأيت اآلن الفصل الثالث والذي يشمل الدراسة امليدانية واليت متثل إسقاط مفاهيم اجلانب النظري على  السابقني

 .مؤسسة ميناء مستغامن
 
 

 :مها نيلذا تطرقنا يف هذا الفصل إىل مبحث
 

 تقديم عام لمؤسسة ميناء مستغانم. 
 واقع نظام الرقابة الداخلية واألداء المالي في المؤسسة. 
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 . تقديم عام لمؤسسة ميناء مستغانم :المبحث األول
 

 الصناعات للعديد من ضروري فهو بالنقل، اخلاصة التحتية البنية من أساسي جزء مستغامن ميناء يعد
 الصيد وخدمات التجارية اخلدمات كاخلدمات من العديد تقدمي خالل من الدولية التجارة يف تشارك اليت الكربى
 . البحري

 
 .مستغانم ميناء مؤسسة حول تاريخية لمحة :لاألو  المطلب
 استخدمه البحري خلروبة والرأس لصالمندر البحري الرأس بني ميتد حادا   صخريا خليجا مستغامن ميناء كان

 ."مستغانم" املدينة مسيت هنا ومن. رسى الغنائممب 1833 قبل فيما مستغامن ميناء مسي الغنائم، القتسام القراصنة
 1881. سنة جحلول مرت 325 إىل امتداده ليصل مرت 80 بطول للميناء رصيف أول أنشئ ، 1848سنة يفو  

 .عامة منفعة مشروعا ذا عنه أعلن ذلك من سنوات ثالث وبعد 1882 سنة يف امليناء لتهيئة مشروع أول انطلق
 . للميناء حوض أول مبيالد انتهت1904 و1890  بني ضخمة هتيئة أعمال ذلك تلت 
 فيما مرت 430 طوله برصيف الثاين احلوض إنشاء متم  ، 1941سنة للميناء الغربية اجلنوبية األمواج كاسرة بناء عدي

  .1959وبداية  1955 هناية بني
 البنية من جزء أساسيا اليوم يشكل أصبح حيث املنطقة متطلبات مع يتماشى مبا امليناء تطوير يتم احلني ذلك منذ

 التجارة يف تشارك اليت الصناعات الكربى من للعديد بالنسبة ضروري وهو املنطقة يف بالنقل اخلاصة التحتية
 متعددة نقل أروقة عرب النهائيني املستلمني مقربة من اخلدمات من جمموعة استحداث يشجع أنه إذ الدولية
 .1األمناط

 :مستغانم ميناء مؤسسة فرع الصيد مالجئ و موانئ تسيير مؤسسة -0
 تسيري حقيبة شركة يف مستغامن صيد ومالجئ موانئ تسيري مؤسسة إنشاء مت ، 2004جانفي شهر يف
 جملس انعقاد مبوجب هذه املؤسسة ولدت. مستغامن ميناء ملؤسسة فرع شكل على "املوانئ" الدولة مسامهات
 بتاريخ الصادر 02 رقم القرار ومبقتضى ومالجئ الصيد موانئ تسيري لبحث املكرس 2003 أوت 13 يف احلكومة

 مسامهات تسيري شركة إىل الصيد ومالجئ موانئ بإسناد الدولة اخلاص مسامهات جملس عن 2003 سبتمرب 22
 السابق القرار وتطبيق بتثمني املتعلق 2003 ديسمرب 23 بتاريخ الصادر 05 القرار رقم ومبقتضى "املوانئ" الدولة

 هذا الفرع بإنشاء اخلاص 2004 جانفي 20 يف املنعقد مستغامن ميناء ملؤسسة االستثنائي العام ومبقتضى االجتماع
 .2خلضر وسيدي صالمندر ومينائي مستغامن مليناء الصيد نشاط تسيري على يسهر الذي

                                                           
1

 ."مستغانم ميناء مؤسسة والمالية، المحاسبة مديرية" -
2

 ".نفس المرجع" -
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 :الجغرافي الموقع -6

 .شرقا°05 و °00 طول وخطي مشاال°56 و 35°عرض خطي بني أرزيو خلليج الشرقية اجلهة يف مستغامن ميناء يقع 
 .م 1830بطول :األمواج كاسرة - أ

 .م 12وعمق م 100بعرض غريب مشايل :للميناء البحري المدخل - ب
 :األحواض - ج
 ؛م8,17و م 6,77بني يرتاوح وعمق هكتار 14 ب تقدر مائية مبساحة :األول احلوض 
 م8,22و م 6,95بني يرتاوح وعمق هكتار 16 ب تقدر مائية مبساحة :الثاين احلوض. 

  :ييل كما مقسمة خطي مرت 0662إىل  يصل كلمي بطول رسو حمطات 10 حتوي :األرصفة - د
 ؛0) احملطة)خطي  مرت 002 :الشرقي الشمايل الرصيف 
 ؛ (3و 6 ،1احملطة ) خطي مرت 406 :املغرب رصيف 
 ؛2) و1 اجلديدة احملطة)خطي  مرت 602 :يداجلد الرصيف 
 ؛5) و 4 احملطة)  خطي مرت 621 :لاالستقال رصيف 
 7 ).و 6 احملطة)خطي  مرت 681 :الغريب اجلنويب الرصيف 

 .3م 44430مبساحة  :التخزين أرضية - ه
 .3م 24000مبساحة :السيارات مرأب - و
  .اسنوي حاوية 05110معاجلة  م وقدرة 15000مبساحة :الحاويات مرأب - ي
 .، تستخدم مثانية خمازن ألغراض جتارية3م7455خمزن مبساحة  02عددها  :المخازن - ن
 :طرق المواصالت - ك
 ؛مرت خطي 4885: الطريق األرضي 
 كل األرصفة جمهزة خبطوط سكة حديدية متجددة تستخدم مؤقتا )مرت خطي  3747: السكة احلديدية

(....ل قصب السكر نقلنقل احلبوب، األنابيب املعدنية، 
1. 
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 .رصفة ميناء مستغانم ومجال تخصصهاأ :(0-3)جدول رقم 

 
 .مستغانم ميناء مؤسسة والمالية، المحاسبة مديرية :المصدر

 
 

أسماء 
 األرصفة

 األحواض
محطات 

 الرسو

طول 
محطات 

 الرسو

عمق محطات 
 الرسو

 التخصص

 الرصيف
الشمايل 
 الشرقي

ول
 األ

ض
حو

ال
 

Y 

 

O 

80 

 

117 

4.50 

 

6.77 

 سفن خدمة املرافئ
 بضائع خمتلفة+ زفت

 رصيف املغرب
1 

 

2 

 

3 

139 

 

139 

 

134 

7.62 

 

7.62 

 

7.62 

 بضائع خمتلفة+ سكر أصهب 
 بضائع خمتلفة
 بضائع خمتلفة

رصيف 
 االستقالل

4 

 

5 

 

X 

135 

 

135 

 

80 

7.62 

 

8.17 

 

5.00 

 بضائع خمتلفة+ حبوب 
 بضائع خمتلفة+ حبوب 

 سفن خدمة املرافئ

الرصيف 
 اجلديد

اني
 الث

ض
حو

ال
 

NP 1 

 

NP 2 

108 

 

109 
7.98 

 

7.18 
 بضائع خمتلفة+ سفن اإلداء 

 بضائع خمتلفة

رصيف سفن 
 سفن اإلداء NP 69 6.20 اإلداء

الرصيف 
 اجلنويب الغريب

6 

 

7 
140 

 

140 
6.95 

 

8.22 
 بضائع خمتلفة+ مخر غري موضمب 

 بضائع خمتلفة

 En رصيف الصيد
Activité 430 4.50 سفن الصيد 
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  :التسهيالت المينائية -3
 ؛ز ْور قي إرساءسا مديرية  قيادة امليناء بثالثة سفن قيادة و 64/سا64تؤم نه لـ : إرشاد السفن  
 ت قطر السفن التجارية ليال وهنارا باستخدام قاطرة : قطر السفنISSER 2  حصان 1700ذات قوة. 

 :اإلنشاءات المتخصصة -4
 :NAFTALمحطة الزفت نفطال  - أ

ذات سعة  (أحواض)، وهي جمهزة بثالث أوعية 3م2524بالرصيف الشمايل الشرقي على مساحة  0666أنشأت سنة      
 .طن سنويا من الزفت 30000طن وقدرة معاجلة  4700
  OAIC:صومعة الحبوب التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب - ب

 300وهي جمهمزة مبضختني متحركتني مبعدل ضخم  طن، 30000، سعتها 3م4640على مساحة  1986أنشأت سنة      
 .ساعة لكل منهما/طن من احلبوب

 :صومعة السكر - ج
أصبحت تسمى  SOGEDIAمن طرف شركة التسيري والتوزيع الغذائي 3م5697على مساحة  0620أنشأت سنة 

طن من السكر غري  16000، تصل سعة االستقبال لديها إىل SORASUCREفيما بعد  شركة تكرير السكر
 .طن سنويا 051111 املوضب وقدرة العبور إىل 

عن جملس مسامهات  -مارس  01ادر بتاريخ الص 15/85توقفت هذه املنشأة عن النشاط مبوجب القرار رقم 
التابعة جملموعة برحال اليت حصلت على عقد امتياز  Sarl Ouest Import للتصديرالدولة لصاحل شركة الغرب 

مع مراعاة التحديث ( 6118جانفي  06الصادرة عن مديرية املوانئ بتاريخ  60التعليمة رقم (من طرف وزارة النقل 
 .والتثمري

 :الميناءتحديات  -5
   ؛م8,22حمدودية عمق األرصفة بـ 
 1عدم كفاية طول األرصفة ومساحة العبور والتخزين كما هو موضح يف اجلدول التايل: 

 .معلومات عن محطات اإلرساء :(6-3) جدول رقم 

 قيمة النقص
المعايير المتفق 

 عليها
مساحة التخزين 

 الحالية
قيمة 
 النقص

المعايير المتفقة 
 عليها

طول 
 األرصفة

عدد محطات 
 اإلرساء

 10 م1296 م1500 م-204 2م44430 2م200000 2م-155570

 .مستغانم ميناء مؤسسة والمالية، المحاسبة مديرية :المصدر
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  ؛(6104 -6101مسجل يف املخطط التنموي )غياب مرأب احلريق املخصص ملعاجلة املواد اخلطرية 
  (منها من خارج الوالية 43زورق صيد حيث  052)مشكل التزاوج بني النشاط التجاري والصيد البحري 

  .مما أدى  إىل تعطيل أربعة حمطات إرساء من مجلة عشرة
 ؟ما هي االنعكاسات السلبية 

 طول املكوث املؤدمي أحيانا إىل مهل إضافية للشحن والتفريغ . 
  ختفيف محولة السفن الضخمة يف املوانئ األخرى مما يؤدي إىل تعريفات شحن(surcoûts) إضافية.  
 صعوبات على مستوى التخزين مسؤولة على توليد تعريفات إضافية للشحن والنقل. 
 اختناق مينائي ناجم عن التزاوج بني األنشطة التجارية وأنشطة الصيد البحري  . 

 :مشاريع مستقبلية -2
 :هو مركز لعبور املواد اخلطرية يسمح مبعاجلة :مرأب الحريقمشروع  - أ

 ؛املواد السائلة القابلة لاللتهاب 
 ؛املواد الصلبة القابلة لاللتهاب 
  ؛(امللِهبة)املواد احملرِقة 
 ؛املواد الساممة 
  ؛(اآلكلة)املواد املذيبة 
 مواد خطرية أخرى. 
 أهداف المشروع: 

  ؛اخلطريةتأمني أحسن الظروف لعبور املواد  
 اجتالب جتارة البضائع املختلفة.  
 التمويل: 

، وستنطلق عملية إجنازه فور املصادقة على القرار املتعلق 6115انتهت مرحلة دراسة املشروع يف سنة 
 .بالتعيني اجلديد حلدود أمالك الدولة املينائية جحيث تتحمل مؤسسة امليناء كلفة اإلجناز كاملة

 :مشروع محطة بحرية - ب
 ؛جنوب فرنسا (أو)افتتاح خطم جحري للمسافرين بني ميناء مستغامن وجنوب إسبانيا و 
  من طرف خمترب الدراسات البحرية 6114أجنزت دراسة للمشروع يف سنةLEM  ، وسي شرع يف إجنازه فور

صالمندر وسيدي خلضر جحيث يتم متويل عملية إجنازه : ترحيل قوارب الصيد البحري حنو مينائي الصيد
 .ؤسسة امليناء وإما يف إطار شراكةإما كامال من طرف م
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 :مشروع الحوض الثالث - ج
باختبار حول منوذج  0668واكتملت يف سنة   LEMع ِهد بدراسة املشروع إىل خمترب الدراسات البحرية       

. مصغر حيث سيتم إنشاء هذا املشروع يف نطاق االمتداد الطبيعي للموقع احلايل للميناء ضمن ثالثة مراحل
س جملت هذه الدراسة يف إطار مقاربة عامة لبحث خمتلف اخليارات املمكنة لتهيئة موانئ الغرب اجلزائري من أجل 

  .6105و 6101فيما بني مواجهة العجز املتوقع للقدرات املينائية 
مليون طن كنتيجة مباشرة لتجنب ختفيف محولة السفن  1,5يسمح هذا املشروع بزيادة حجم التبادل التجاري بـ 
من جهة وبناء منشآت ختزين متخصصة للمواد غري  (م >8,22)الضخمة يف املوانئ األخرى ذات األرصفة العميقة 

 .املو ض بة من جهة أخرى
 

 .مستغانم ميناء وخصائص أهداف :نيالثا المطلب
 ظل هذا يف األهداف من جمموعة حتقيق إىل تسعى املؤسسات من كغريها مستغامن ميناء مؤسسة

 .متيزها اليت اخلصائص
 .مؤسسة ميناء مستغانمأهداف  :ولالفرع األ
 ؛تأمني أحسن الظروف لعبور البضائع من حيث املدمة الزمنية، النوعية، احلماية والسعر 
  ؛(جلة وختزين ذات كفاءة عاليةوسائل عبور ومعا)تقدمي تسهيالت حقيقية 
 ؛تمامات املتعاملني االقتصادينيكون اآلذان الصاغية اله 
 ؛تسيري أمالك الدولة 
 ؛وير ميناء مستغامنتسيري االستثمار وتط 
 ؛ل الوسائل والتجهيزات املينائيةاستغال 
 ؛وجتديد البنيات الفوقية للميناء تنفيذ أشغال الصيانة والتهيئة 
  ؛التهيئة وخلق بنيات مينائية بالتنسيق مع متعاملني آخرين متخصصنيو إصدار برنامج أشغال الصيانة 
  ؛التفريغ والتشوين املينائيةو تنفيذ عمليات الشحن 
 ؛اخل...يات القطر واإلرشاد والرسوتنفيذ عمل 
 ،باهلدف  مباشرة والعقارية املرتبطة بصفة مباشرة وغري الصناعية، املالية، تنفيذ كل العمليات التجارية

 .1االجتماعي
 
 

                                                           
1

 ".نفس المرجع" -
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 .مؤسسة ميناء مستغانممميزات  :الفرع الثاني
 ؛هام إسرتاتيجي جيو موقع  
 ؛والية 12 من تتألف خلفية منطقة حنو مواصالت طرق وفرة 
 ؛املنتظمة البحرية اخلطوط لتأمني األداء لسفن متخصصة رسو حمطات 
 ؛الزفت وناقالت اخلمور السكر، احلبوب، ناقالت ملعاجلة متخصصة إنشاءات 
 ؛مغطاة وغري مغطاة ختزين قدرات 
 ؛للبضائع جيدة محاية 
 ؛)الوطين الرتاب عرب (األرضي الطريق احلديدية، السكة البضائع تسليم طرق تنوع 
 ؛االقتصاديني املتعاملني طموح وفق وجتهيزات فوقية بىن 
 ؛والتفريغ الشحن عمليات على ومدربون مهيئون وعمال إطارات 
 1.أيام /7 أيام7 و سا64/سا64 متواصلة عمل ساعات 

 

                                                           
 ".نفس المرجع" -1
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 .عرض الهيكل التنظيمي لمؤسسة ميناء مستغانم :ثالثالالمطلب 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

  المدير العامرئي    س 

 
 

 مكتب الترتيب العام 

 

 

 مساعد رئيس المدير العام 

 

 مديرية االستثمار التجاري

 

 

 خلية التدقيق 

 

 مساعد األمن الداخلي 

 

 مديرية المالية و المحاسبة

 

 

 مديرية قيادة الميناء

 

 مديرية األشغال  والصيانة 

 

 مديرية الموارد البشرية و السائل و التكوين 

 

 دائرة الصيانة

 

 

األشغال خلية  

 

 

 دائرة األمن

 

 دائرة المالحة 

 

 دائرة الشحن

 

  دائرة التجارة

 

  ةدائرة المالي
 

 دائرة الوسائل العامة

 

 

دائرة الشؤون االجتماعية 
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 .الداخلية واألداء المالي في المؤسسة واقع نظام الرقابة :نيالمبحث الثا 

 .عرض وتحليل نتائج المقابلة :المطلب األول

بعد حماولتنا لتغطية اجلوانب النظرية للبحث حاولنا ان حنيط باملوضوع من اجلانب التطبيقي بالقيام بدراسة ميدانية 
واملدقق  ،مع املدير العام ورئيس قسم املالية واحملاسبة  EPMت يف مؤسسة العية عن طريق اجراء مقابالاستط

 .سئلة املقدمةألجابة على معظم االسة وحاولوا ااالداخلي والذين رحبوا بالدر 
 

 .نموذج األسئلة المطروحة :الفرع األول

 :التايلكانت  كسئلة إىل بعدين من الدراسة و األلقد قسمنا 
 .يةلالرقابة الداخ مة الخاصة بنظالسئألا :ولاألالبعد 
 م حول نظام الرقابة الداخلية ؟ كما هو مفهوم .0
 التعليمي ؟  همن الذي يقوم هبا ؟ ما هو مستوا  .6
 الرقابة ؟ هماهي خطوات هذ .3
 م قسم خاص لعملية الرقابة ؟كهل لدي .4
 املتبعة لعملية الرقابة ؟ جراءاتإلوامن الذي يضع اخلطط  .5
 اخلطط ومتابعتها ؟ همن الذي يشرف على تنفيذ هذ .2
 دارية والضبط الداخلي ؟الهل هناك فصل بني الرقابة احملاسبية والرقابة ا .2
 م يوجد تعدد املهام لشخص واحد ؟أل شخص باملصلحة كهل هناك مهام منفصلة ل .8
؟  (... ،قسم الشراء ،قسم التوزيع ،نتاجإلقسم ا)هل توجد هناك زيارات دورية ملصاحل املؤسسة   .6

 يقوم هبا ؟من الذي 
 ثية ؟الم ثأم ؟ وهل هي شهرية كنواع تقارير الرقابة الداخلية عند أماهي   .01
 هل يوجد هناك تقارير حول نظام الرقابة الداخلية من طرف املراجع اخلارجي؟  .00

 .داء المالي للمؤسسةألسئلة الخاصة باألا :البعد الثاني
 داء املايل ؟األم حول كما هو مفهوم .0
 س واقع النظام ؟كستخراج معلومات مالية وحماسبية تعالعتماد على نظام واضح وممنهج الهل يتم ا .6
 ال              ملاذا؟ وماهي األسباب؟                              هل يوجد هناك تقييم ألداء املايل ؟ .3

 نعم             كيف تتم عملية التقييم؟                                                                          
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وملن ترفع التقارير  ؟ وماهي املعلومات اليت يستعني هبا ؟ م عملية تقييم من يقوم هباكانت لديكذا  إ .4
 اخلاصة بعملية التقييم ؟

جراءات املتخذة يف عملية تدارك تلك إلوماهي ا؟ وهل يتم تصحيحها  ؟ اتحنرافالهل يتم البحث عن ا .5
 حنرافات ؟إلا

 ستماع والبحث عن عدم الرضا للزبائن وحماولة اجياد احللول؟اللفة مبتابعة واكهل توجد مصلحة خاصة م .2
 ؟ هداف واخلطط املطروحةألضمن ا هداء الواجب اجناز ألداء املنجز واألهل هناك جلنة ملقارنة ا .2
 هل توجد هناك جلنة ملتابعة ومقارنة نتائج السنوات السابقة بنتائج الوقت الراهن ؟ .8
 داء ؟األت لتحسني الهل هناك حماو  .6

 .نموذج اإلجابات المقدمة :الفرع الثاني
جابات التالية من طرف رئيس قسم املالية واحملاسبة واملدقق الداخلي واملدير إلسئلة قدمت لنا األا هبعد طرح هذ
 :التايلكجابات  إلومتثلت ملخص ا ،العام للمؤسسة

 .جابات الخاصة بنظام الرقابة الداخليةإلا :ولألالبعد ا
 .ةفهي تعترب رقابة تسيريي، هي عبارة عن رقابة الوثائق والعمليات اليومية داخل املؤسسة .0
 . وله مستوى جامعي مع تربص ،يقوم هبا شخص واحد وهو مسؤول الرقابة داخل املؤسسة .6
د من كوالتأ جراءإلاي عملية تقوم داخل الوحدة تراقب من حيث عملية أ وإمنا ،ليس لديها خطوات .3

 .التسجيل
إلجراءات اليت تنظم خمتلف ليوجد قسم خاص يقوم مبتابعة العمليات والوقوف على مدى فهم العاملني  .4

 .اخل....،واملخزونات ،جورألوا ،والرواتب ،ل من استثماراتالستغاإلعمليات 
  .جراءات املتبعة لعملية التقييم هو املدير العام مع مسؤول الرقابةإلالذي يضع اخلطط وا .5
 .متابعتها هو املدقق الداخلي مع مساعدة مسؤول الرقابةو الذي يشرف على عملية تنفيذ اخلطط  .2
من  دارية فهي التحققالما اأ ،فالرقابة احملاسبية هي التحقق من الوثائق ومن تسجيلها ،يوجد فصل .2

 . يوجدالما الضبط الداخلي فهو أ ،جراءات والقوانني املتبعة داخل املؤسسةاإل
 .ل عاملكه يوجد فصل يف ملهام  أنتنب لنا  .8
  .ون دورتني يف السنة من طرف املدقق الداخليكلمصاحل وتلتوجد زيارات دورية  .6

  .توجد وهي شهرية .01
 .نظام الرقابة الداخلية من طرف املراجع اخلارجي توجد تقارير حول .00
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 .داء المالي للمؤسسةألجابات الخاصة باإلا :البعد الثاني
 .هو تشخيص الصحة املالية للمؤسسة ملعرفة مدى قدرهتا على إنشاء قيمة وجماهبة املستقبل .0
 .يتم االعتماد على نظام معلومات حماسيب خاص باملؤسسة .6
 .بواسطة حساب مؤشرات التوازن املايلنعم، يتم تقييمه  .3
 .يقوم هبا احملاسب، يستعني بالقوائم املالية املوجودة، وترفع هذه التقارير إىل املدير العام .4
 .نعم يتم البحث عنها، ويتم تصحيحها عن طريق إجراءات خاصة ال ميكننا التصريح عنها .5
 .نعم، هي مصلحة التسويق .2
 .هي إما جملس االدارة أو اجلمعية العامةنعم، ولكن ال تسمى باللجنة إمنا  .2
 .ال توجد .8
 .نعم، وبكثرة وبكل اجلهود الالزمة .6

 
 :عرض نتائج المقابلة

 :داء املايلأللنظام الرقابة الداخلية وا هسئلة توصنا اىل النتائج التالية يف هذألا هل طرح هذالمن خ
جراءات وسهولة إلا هبرية لتطبيق هذكىل تضحية  إجراءات للرقابة الداخلية حيتاج إن وجود أشك يف ال هنأحيث 

تطبق نظام الرقابة الداخلية  ميناء مستغامنن مؤسسة أل املقابلة استخلصنا النا من خأنفوجدنا  ،التعامل معها
 يوجد الأنه  ،جيابيةالااملقابلة  هجابات هذإ نثق يف الصحاب الدراسة أنه حنن أ إال. مل وجه وفعاليةأكعلى 

 .بد من وجود بعض الثغرات اليت تتخللهالان النظام قوي وفعال فكفمهما   011 %امل وفعال كنظام رقابة  
ألسباب لوهذا راجع  ،داء ليس معمول به داخل املؤسسةاألن أداء املايل وجدنا ألسئلة حول ااألوبعد طرح 

داء هو املدير العام ألن من يقوم بتشخيص اأو  ،ن املؤسسة يف حالة توازن واستمراريةأ :التالية على حد قوهلم
 .ل نتائج السنة املاليةالللمؤسسة من خ
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 .المالي لمؤسسة ميناء مستغانم األداءتحليل  :ثانيالالمطلب 
 .إعداد الميزانية المختصرة لمؤسسة ميناء مستغانم :الفرع األول

 :إعداد الميزانية المالية المختصرة -0
 سيتم واليت املالية للمؤسسة، امليزانية إىل التوصل يتم احملاسبية امليزانية على الذكر السابقة التعديالت إجراء بعد

 .أدائها تقييمو  للمؤسسة املالية الوضعية دراسة يف عليها االعتماد
 .المختصرة المالية الميزانية (:3-3)جدول رقم 

 6103 - 6106 :السنتين
 :األصول

 األصول / السنوات
6106 6103 

 %النسبة  المبلغ % النسبة المبلغ
 0.64% 555.74 849 258 1 %0.64 465.79 143 196 1 األصول الثابتة

 0.36% 477.96 403 723 0.36% 052.11 730 679 األصول املتداولة

 0.01% 070.80 486 20 0.02% 774.06 446 44 قيم االستغالل

 0.03% 415.66 605 54 0.02% 127.93 061 30 قيم قابلة للتحقيق

 0.32% 991.50 311 648 0.32% 150.12 862 604 قيم جاهزة

 %011 033.70 253 982 1 %011 517.90 513 875 1 المجموع

 المحاسبية الوثائق على باالعتماد من طرف الطالبةالمختصرة  المالية الميزانية إعداد تم :المصدر
 .المؤسسة من عليها المتحصل

 :الخصوم

 الخصوم / السنوات
6106 6103 

 % النسبة المبلغ %النسبة  المبلغ
 0.85% 751.33 472 680 1 %0.8 182.45 346 497 1 األصول الدائمة

 0.75% 654.53 394 485 1 0.7% 868.07 153 323 1 األموال اخلاصة

 0.1% 096.80 078 195 0.1% 314.38 192 174 الديون الطويلة األجل

 0.15% 282.37 780 301 0.2% 335.45 167 378 القصرية األجلالديون 

 %011 033.70 253 982 1 %011 517.90 513 875 1 المجموع

 المحاسبية الوثائق على باالعتماد المختصرة من طرف الطالبة المالية الميزانية إعداد تم :المصدر
 .المؤسسة من عليها المتحصل
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 :الماليةالتمثيل البياني للميزانيات  -6
 .بواسطة املستطيل السنتني خالل للمؤسسة املالية للميزانيات البياين التمثيل التايل الشكل يوضح

 .تمثيل الميزانية المالية بواسطة المستطيل (:0-3) الشكل رقم
 
 
 

 األصول الثابتة
 
 

 
 
 
 

 األموال الدائمة
 
 
 
 

 
 
 

 األصول الثابتة
 
 

 
 
 
 

 األموال الدائمة
 
 
 
 

 قيم االستغالل االستغاللقيم 
 

 قيم قابلة للتحقيق
 قيم قابلة
 للتحقيق

 قيم جاهزة
 

 
 قيم جاهزة

الديون القصرية 
 األجل

الديون القصرية 
 األجل

 الخصوم األصول الخصوم األصول
 6103سنة  6106سنة 

 للمؤسسة المالية الميزانيات على باالعتماد من طرف الطالبة الشكل إعداد تم :المصدر
 .نسب المردودية حساب :الثاني فرعال

 :للمؤسسة املردودية نسب خمتلف املوايل اجلدول يوضح
 .حساب نسب المردودية (:4-3)جدول رقم 

 2013 2012 السنوات /النسب

 9% 9% نسبة المردودية المالية

 6% 6% نسبة االقتصادية

 11% 9% نسبة المردودية التجارية
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 حسابات وجدول المالية الميزانيات على االعتمادب من طرف الطالبة الجدول هذا إعداد تم :المصدر
 .للمؤسسة النتائج

 سنة خالل النسب هذه يف ارتفاع هناك أن أعاله اجلدول يف احملسوبة املردودية نسب خالل من يتضح
 تقدر حيث 2013 سنة خالل خاصة للمؤسسة العام األداء مستوى يف حتسن يعين ما وهذا ، 2013وسنة 2012
 يقدر ربح يعطي األعمال رقم من دينار كل أن يعين وهذا السنة، تلك خالل  11%ب النشاط مردودية نسبة
 .األعمال رقم من دينار لكل دج0.09  ب تقدر اليت 2012 بسنة مقارنة إجيابية نسبة هيو  دج  0.11ب
 والتكاليف األعمال رقم إدارة يف املسريين كفاءة على قاطع دليل يعد األخرية السنة خالل النسبة هذه ارتفاع إن

 .للمؤسسة الكلية
 .للمؤسسة المالي التوازن تحليل :الثالث فرعال

 :رأس المال العامل -0
 : املوايل اجلدول يف العاملة األموال رؤوس قيم خمتلف توضيح يتم سوف

 .حساب مختلف رؤوس األموال العاملة (:5-3)جدول رقم 
 2013 2012 السنوات /البيان

 751.33 472 680 1 182.45 346 497 1 األموال الدائمة

 555.74 849 258 1 465.79 143 196 1 األصول الثابتة

 195.59 623 421 716.66 202 301 رأس المال العامل الدائم

 654.53 394 485 1 868.07 153 323 1 األموال اخلاصة

 555.74 849 258 1 465.79 143 196 1 األصول الثابتة

 098.79 545 226 402.28 010 127 رأس المال العامل الخاص

 477.96 403 723 052.11 730 679 األصول املتداولة

 477.96 403 723 052.11 730 679 رأس المال العامل اإلجمالي

 096.80 078 195 314.38 192 174 الديون طويلة األجل

 282.37 780 301 335.45 167 378 الديون قصرية األجل

 379.17 858 496 649.38 359 552 رأس المال العامل األجنبي

 .للمؤسسة المالية الميزانيات على باالعتماد من طرف الطالبة الجدول إعداد تم :المصدر
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 :وهي مالحظات عدة تسجيل ميكن أعاله اجلدول يف عليها املتحصل النتائج خالل من
 الدائم العامل المال لرأس بالنسبة: 

 خالل الدراسة، وموجب حمل السنتني يف ارتفع قد الدائم العامل املال رأس أن نالح  اجلدول خالل من
 أصوهلا تغطية على قدرهتا إىل إضافة يفسر ما وهو أمان، هامش متتلك املؤسسة أن يؤكد ما وهو املدروسة الفرتة
 آجال توافق عدم حالة يف األجل القصرية ديوهنا من جزء تسديد على قدرهتا الدائمة أمواهلا من انطالقا الثابتة
 .األجل القصرية الديون استحقاقية آجال مع سيولة إىل املتداولة األصول حتول
 الخاص العامل المال لرأس بالنسبة: 

 متويل على قادرة املؤسسة أن يعين ما هذا الدراسة فرتة خالل موجبة اخلاص العامل رأس قيمة نالح 
 لتمويل املخصصة املالية املوارد فإن وبالتايل خارجية، موارد على االعتماد دون اخلاصة مواردها من الثابتة أصوهلا

 اخلارجية، لألطراف التبعية عدم على للمؤسسة إجيايب مؤشر وهو داخلية مصادر هي الرأمسالية االستثمارات
 .اخلاص العامل املال رأسل بالنسبة تسجيلها ميكن اليت الثانية واملالحظة

 اإلجمالي العامل المال رأس: 
 العامل املال برأس مقارنة الدراسة فرتة خالل للمؤسسة اإلمجايل العامل املال لرأس املعتربة القيمة إن
 .معتربة لسيولة املؤسسة امتالك على يدل األجنيب
 األجنبي العامل المال رأس:                                                                                     

 أي ماليا مستقلة املؤسسة أن يعين اخلاصة باألموال مقارنة األجنيب العامل املال لرأس املنخفضة القيمة إن
 املؤسسة أن يعين األجنيب العامل املال لرأس املنخفضة القيمة وكذلك سياستها، يف اخلارجية األطراف تدخل عدم

 .وبسهولة إضافية قروض على احلصول بإمكاهنا
 :احتياجات رأس المال العامل -6

 بالديون )احتياجات الدورة)ومدينوها  خمزوناهتا تغطي أن االستغالل دورة خالل املؤسسة على جيب
 موارد إىل املؤسسة حاجة يعرب عن فذلك الطرفني بني موجب الفرق كان فإذا ،)الدورة موارد(األجل  القصرية
 .)العامل رأس املال احتياجات (يسمى ما وهو واحدة، دورة عن مدهتا تزيد أخرى

 .حساب احتياجات رأس المال العامل (:2-3)جدول رقم 
 2013 2012 السنوات /البيان

 486.46 091 75 901.99 867 74 القيم اجلاهزة −األصول املتداولة 

 282.37 780 301 335.45 167 378 السلفيات املصرفية –الديون القصرية األجل 

 795.91 688 226− 433.46 299 303− احتياجات رأس المال العامل
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 الديون وجداول المالية الميزانيات على باالعتماد من طرف الطالبة الجدول هذا إعداد تم :المصدر
 .للمؤسسة

 يعين الدراسة، هذا سنتني حمل خالل العامل سالبة املال رأس احتياجات قيم أن أعاله اجلدول خالل من نالح 
 .للمؤسسة جيدة املالية احلالة أن دورهتا، وال حتتاج إىل موارد أخرى ونقول احتياجات غطت قد املؤسسة أن

 :الخزينة -3
 االستغالل، خالل دورة فيها التصرف املؤسسة تستطيع اليت القيم جمموع بأهنا اخلزينة عرفنا وأن سبق كما

 :التايل اجلدول خالل من الدراسة سنوات خالل املؤسسة خزينة حساب وميكن
 

 .الخزينة الصافية للمؤسسة (:2-3)جدول رقم 
 2013 2012 السنوات /البيان

 195.59 623 421 716.66 202 301 رأس املال العامل

 795.91 688 226− 433.46 299 303− احتياجات رأس املال العامل

 991.5 311 648 150.12 502 604 الخزينة

 الديون وجداول المالية الميزانيات على باالعتماد من طرف الطالبة الجدول هذا إعداد تم :المصدر
 .للمؤسسة

 
 القيم قيمة يف الزيادة إىل راجع ذلكو  ،2013سنة  يف اخلزينة قيمة ارتفاع نالح  أعاله املبني اجلدول خالل من

 .السنة تلك خالل اجلاهزة
 االستغالل دورة بتمويل فقط ليس هلا تسمح وضعية يف املؤسسة أن القول ميكن عليها املتحصل النتائج خالل من
 .فيها تقع قد اليت االستثنائية احلاالت مواجهة من ميكنها املتاحة القيم يف الفائض هذا لكن و
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 خالصة
 

ل املراحل ودراسة مدى كعلى خمتلف اجلوانب و  ميناء مستغامن،بعد تناولنا لنظام الرقابة الداخلية ملؤسسة 
 الن املؤسسة أتبني لنا  ،ت وحتليلها وحساب النسب وحتليل نتائجهاالبإجراء مقاب ،داء املايلألتطبيق وحتسني ا

ذي يسمح بتحقيق رقابة دورية بواسطة جمموعة من ال ،تطبق نظام الرقابة الداخلية باملستوى املطلوب والفعلي
من صحة العمليات أوهذا قصد ضمان شرعية و  ،الوسائل املستعملة بصفة دائمة يف الوحدات العملية واخلدمية

  .لفة بالتحقق من صحتهاكذا متابعة العمليات والوحدات املكو  ،احملققة
 

 القول ميكن املايل التحليل أدوات باستخدام للمؤسسة املالية الوضعية وتشخيص بتحليل قيامنا خالل من

 اليت النتيجة خالل من وذلك ،2102و 2102 الدراسة فرتة خالل املايل التوازن حتقيق من متكنت قد املؤسسة أن
 إىل يعود وهذا املدروسة، الفرتة خالل مستقرة مالية وضعية يف املؤسسة أن إليها والوصول نستخلصها أن نكمي

 :التالية األسباب من مجلة
 الدراسة حمل الثالث السنوات طيلة اجيابية لنتائج املؤسسة حتقيق. 
 على املدى للمؤسسة املايل التوازن حالة يفسر ما وهو املدروسة، الفرتة خالل موجب عامل مال رأس وجود 

 رأس احتياج يف وجود مع الثابتة، ألصوهلا الدائمة األموال تغطية يضمن أمان هامش حتقيق مبعىن املتوسط،
 .الدورية لالحتياجات الدورية املوارد تغطية عدم على يدل أيضا موجب العامل املال

 املال  رأس يف االحتياج من اكرب العامل املال رأس أن على يدل هذا الدراسة فرتة طول موجبة خزينة حتقيق
 .العامل
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املسامهة  هراز هذإبحاولنا  ،داء املايلاألل دراستنا ملوضوع مسامهة الرقابة الداخلية يف حتسني المن خ
فهي اليت تعمل على رقابة التنفيذ اخلطط املوضوعة وحتقيق  ،داء املايلألالفعالة والدور الذي تلعبه يف حتسني ا

داء الفعلي مع ما هو خمطط له واستخراج الفروقات ومعرفة ألذلك مقارنة اكو ، دارةإلليها اإهداف اليت تصبو ألا
ل املتعاملني معها ويساعدها يف التنبؤ كمام  أسة لنشاط املؤسسة كرآة العا داء املايل ميثل املألفا ،حنرافاتالاسباب أ

 .باملستقبل واختاذ القرارات املستقبلية والسليمة لوضعية املؤسسة
 

 :نتائج واختبار فرضيات البحث
 :ىل بعض النتائج منهاإل دراستنا توصلنا المن خ

 دارية وطرق اإلتوبة والتوصيات كتوبة وغري املكجراءات املإلوا تعترب الرقابة الداخلية جمموعة من القوانني الداخلية
 ؛فضل يف املؤسسةألم اكالعمل اليت تساهم يف التح

   ملا له من مقومات رئيسية تعترب  وأمهيتهبرية من املصداقية للمؤسسة كيتميز النظام الرقايب القوي والفعال بدرجة
الرقابة الداخلية  لها " :وىلألوهذا ما يثبت صحة الفرضية ا ،رتفاع العايلإلساس للمبىن ذو األمبثابة حجر ا

 ؛"قتصاديةالساسي في المؤسسة اأدور 
 ز املايل ومقارنة نتائج ما حققته وما ضيعته من كداء املايل هو قيام إدارة املؤسسة بفحص وتشخيص املر ألتقييم ا

تقييم ": نيةوهذا ما يثبت صحة الفرضية الثا ،فيلة بتحدي املستقبلكخطط   وإعطاء ،خرىألفرص من سنة 
قيمة لمجابهة  داء المالي هو تشخيص الصحة المالية للمؤسسة ومعرفة مدى قدرتها على خلقألا

 ؛"المستقبل
 جراءات الرقابية املوضوعة فهي برامج إلفراد باأل يضمن نظام الرقابة الداخلي يف املؤسسة حمل الدراسة التزام اال

: ثالثةوهذا ما يثبت نقيض الفرضية ال ،داء املايل هباألإىل ضعف ا نوعا ما ومما يؤدى ،الورق فقطرقابية على 
 ؛.E.P.M"بمؤسسة هداء المالي وتطوير أليساهم نظام الرقابة الداخلي والفعال في تحسين ا"
 ؛مل وجهكن غري مستغل بأكاملؤسسة حمل الدراسة هلا نظام رقايب داخلي ل 
 األرباح وكذلك الدائم، العامل املال رأس سهكيع ما وهذا املتوسط، املدى على ماليا توازنا حققت املؤسسة 

 ؛املدروسة الفرتة خالل احملققة
 افة كدائها عرب  أقتصادية يف التسيري يف ظل الظروف الصعبة مرهون بتحسني اليعترب جناح املؤسسات ا

 ؛املستويات
 ال الدورية املوارد أن ينيع هذا للزبائن، كبرية تسهيالت تقدمي بسبب العامل املال رأس احتياجات ارتفاع 

 .ؤسسةللم الدورية االحتياجات تغطي
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 :التوصيات
 ؛ىل اخلارجإل املؤسسة من الداخل كيشمل مجيع هيا  عادة وضع برنامج رقايب حديثإ 
  ؛ثر فعاليةأكجراءات نظام الرقابة وجعله إحتديث 
  ؛جراءات الرقابة الداخلية وتغري نظرهتم حول عملية التقييمإوضع برامج لتوعية العاملني بضرورة احرتام 
 الوظيفي والتقييم الدوري ألداء املوظفني يف خمتلف الوحدات وربط احلوافز املادية  نضباطاالبتحقيق  هتمامالا

 ؛داءألواملعنوية مبؤشرات نتائج التقييم مما يضمن تطوير ا
  ؛داء الواجب حتقيقهألداء الفعلي باألعداد برنامج ملقارنة اإورة وضع ضر 
  ؛حنرافاتالخطاء وتصحيح األتشاف اكخرى يسمح با ألضرورة وضع برنامج لتقييم نتائج املؤسسة من سنة 
 ل اتقان واحرتام كجل توفري جو مناسب للعمل بأل مراقب داخل املؤسسة من كل يراقب والكخلق ثقافة ال

.هدافهاأىل حتقيق املؤسسة إاملعايري اليت تؤدي 
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 :المراجع باللغة العربية
 :تبكال -0
 عمان، ويلألالطبعة ا ،مؤسسة الوراق ،"مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق" ،جربوع حممد يوسف ،

 .6111األردن، 
 6101 ،اجلزائر ،دار هومة للطباعة ،"(دروس ومسائل محلولة)التسيير المالي للمؤسسة " ،مخيسي شيحة. 
 6111، السعودية ،الرياض ،دار املريخ للنشر ،"عمالألداء المالي لمنظمات األا" ،السعيد فرحات مجعة.  
 لبنان،بريوت ،الدار اجلامعية ،"المراجعة بين التنظير والتطبيق" ،مسري وحممد الفيومي حممد الصبان حممد ، 

0666. 
 اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،"المراجعة والتدقيق الحسابات" ،صديقي مسعود ،طواهر حممد التهامي، 

6113. 
 الدار  ،"لى والجزئيكوالمراجعة على المستوي الالرقابة " ،سريا السيد حممد ،الصحن حممد عبد الفتاح

 .6114-6113 ، مصر،ندريةكسالا ،اجلامعية
 مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر ،"الرقابة ومراجعة الحسابات" ،محدأونور  ،عبد الفتاح الصحن، 

 .بدون سنة ، مصر،ندريةكسالا
 نولوجيا كوالمراجعة الداخلية الحديثة في تالرقابة " ،شحاتة السيد شحاتة ،عبد الوهاب نصر علي

 .6112، مصر ،الدار اجلامعية ،"(فاقآلالواقع وا)سواق المال أالمعلومات وعولمة 
 نلوجيا كدراسات متقدمة في مراجعة الحسابات وت" ،شحاتة السيد شحاتة ،عبد الوهاب نصر علي

 .6113 مصر، ندريةكسإلا ،الدار اجلامعية ،"المعلومات
  دار الراية للنشر  ،"نولوجيا المعلوماتكالرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة ت" ،محد سويلم احلسبانأ اهللعطا

 .6116 ،ردناأل ،عمان ،والتوزيع
 األردن،عمان ،دار الصفاء ،"ستراتيجيالداء المالي األمة المؤسسية واكالحو " ،ء فرحان طالبالع ، 

6100. 
  0666 ،مصر ،تب اجلامعي احلديثكامل ،"موالألا وإدارةالتحليل المالي " ،بو الفتوحأعلي فضاله. 
 عمان ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،"تدقيق احلسابات املعاصرة الناحية النظرية" ،ح املطارنةالغسان ف، 

 .6112 األردن،
 دار وائل للنشر ،"معاصرمي واستراتيجي كمدخل  كدارة البنوك  إ" ،مؤيد عبد الرمحان ،ح حسن احلسينالف، 

 .بدون سنةاألردن،  ،عمان
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 عمان ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،"اتكسهم الشر أعلى عوائد  هثر أداء المالي و ألا" ،حممد حممود اخلطيب ،
 .6116 األردن،

 اجملموعة العربية للتدريب  ،"داء المتوازنألتقييم أداء المؤسسة في ظل معايير ا" ،حممود عبد الفتاح رضوان
 .6103-6106 ،مصر ،والنشر

 ديوان املطبوعات  ،"التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد" ،ميلود بوشنقري ،ة زغيبكملي
 .6101، اجلزائر ،اجلامعية

  ،0666تب اجلامعي احلديث، مصر، كامل ،"التحليل المالي وإدارة األموال"علي فضاله أبو الفتوح. 
 

 :راتكقائمة المذ  -6
 رة لنيل شهادة ماجستريكمذ  ،"المراجعة الداخلية ومساهمتها في تحسين سير المؤسسة" ،شعباين لطفي، 

 .6114-6113 ،جامعة اجلزائر ،علوم اقتصادية وعلوم التسيريكلية ال
 شهادة املاسرترة لنيل كمذ  ،"قتصاديةالدور الموازنة التقديرية في تحسين أداء المؤسسة ا" ،وثر بوغابةك، 

 .6106-6100، ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،لية علوم التسيريك
  رة لنيل شهادة كمذ  ،"قتصاديةالداء المالي للمؤسسة األدور التدقيق الداخلي في تقييم ا" ،جمنح عتيقة

 .6112-6115 ،رةكبس ،جامعة حممد خيضر ،علوم التسيري ،املاجستري
 رة لنيل املاجستريكمذ  ،"داء المالي بالمؤسسة الجزائريةألالمالي في تقييم ادور التحليل " ،نعيمة شباح، 

 .6118-6112 ،رةكبس ،جامعة حممد خيضر ،لية علوم التسيريك
 
 :تالمداخ -3
 مية في تقييم أداء الوظيفة المالية للمؤسسة كساليب الألواقع استخدام ا :مداخلة حول" ،زينة قمري

 .6116 ،دةكيكجامعة س ،قتصادية والتسيريالعلوم االلية ك ،"اتخاذ القراردة ودورها في كيكالمينائية بس
 
 :مصادر أخرى -4
 مديرية املالية واحملاسبة ملؤسسة ميناء مستغامن. 
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 مديرية المحاسبة والمالية، مؤسسة ميناء مستغانم :المصدر
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مديرية المحاسبة والمالية، مؤسسة ميناء مستغانم :المصدر  
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 .ممديرية المحاسبة والمالية، مؤسسة ميناء مستغان :المصدر

  



 ق           الح            الم

 

70 
 

 
 مديرية المحاسبة والمالية، مؤسسة ميناء مستغانم :المصدر
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مديرية المحاسبة والمالية، مؤسسة ميناء مستغانم :المصدر  

 


