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يعترب التدقيق من اىم و ابرز على مر التاريخ اىل يومنا ىذا, حبيث  لقد عرف التدقيق تطورا كبريا 
 اكثر يف اواخرو زادت امهيتو خاصة التدقيق الداخلي الذي برز العمليات اليت تعتمد عليها ادلؤسسة االقتصادية 

, حيث العشرينيات من القرن ادلاضي و ىذا بسبب التحوالت االقتصادية اليت خلفت اثارا مباشرة على العامل
   سالمة القوائم ادلالية صحة و و يبني مدى على ابراز وضعية ادلؤسسة االقتصادية ان كانت جيدة او سيئة ساعدي

ك مبراقبة سلتلف العمليات احملاسبية و ادلالية و مطابقتها اليت تستفيد منها االدارة و سلتلف االعوان االقتصاديني ذل
, و مبان ادلؤسسة تسعى اىل حتقيق اىدافها وحتسني عملها و ادائها مع الواقع دلعاجلة االختالالت و االحنرافات

حصائية ادلايل ذلذا تعتمد على التدقيق الداخلي الذي اتسع نطاقو يف االونة االخرية ليشمل استخدام االدوات اال
و حترز الغايات ادلنشودة  و استخدام مؤشرات و نسب ادلالية لتقييم و حتسني االداء ادلايل شلا جيعل ادلؤسسة تتطور

 و ميكن من حتقيق كفاءة و فعالية االداء ادلايل.

 طرح االشكالية: -1

 و شلا سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية : 

 ؟ يف ادلؤسسة  ادلايل و حتسينو األداءى فعالية يؤثر التدقيق الداخلي عل كيف

 األسئلة الفرعية : -2

 و من ىنا نطرح االسئلة الفرعية التالية:

 ما مفهوم التدقيق و التدقيق الداخلي خاصة ؟ -
 ؟ماىية االداء و االداء ادلايل  -
 فيما يتمثل دور التدقيق الداخلي يف حتسني و تقدمي فعالية االداء ادلايل ؟ -
 الفرضيات: -3
 اكرب مؤشر يبني لنا مدى فعالية و كفاءة ادلؤسسة االقتصادية و ىذا يرتكز على االداء ادلايل. االداء -
للتدقيق الداخلي دور كبري و فعال يف حتسني االداء ادلايل من خالل اكتشاف االخطاء و االحنرفات و  -

 ىذا من اجل تصحيحها يف الوقت ادلالئم و عكس صورة سليمة للقوائم ادلالية.
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 اسباب اختيار الموضوع: -4
 الرغبة الشخصية اىل احرتاف مهنة التدقيق. -
حسب التخصص تدقيق زلاسيب و مراقبة التسيري و الرغبة يف التعرف و التعمق يف رلال التدقيق  -

 الداخلي.
 حاجة ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية اى التدقيق الداخلي من اجل حتسني فعالية االداء ادلايل. -
 :اهداف البحث -5

 نسعى من خالل ىذا البحث اىل حتقيق رلموعة من االىداف نذكر منها:

 ابراز امهية التدقيق الداخلي يف ادلؤسسة االقتصادية و مدى احلاجة اليو. -
 التنبيو اىل ضرورة االىتمام بالتدقيق الداخلي يف ادلؤسسة و العمل على تطويره. -
 الدور الفعال للتدقيق الداخلي الذي يؤديو يف حتسني فعالية االداء ادلايل. ابراز -
 تقييم و حتسني االداء ادلايل يف ادلؤسسة . -
 اهمية الموضوع: -6

 تتمثل امهية ادلوضوع يف:

امهية التدقيق الداخلي يف التحقق من صحة البيانات و القوائم ادلالية اليت تعترب عن وضعية و سالمة  -
 قيقية .ادلؤسسة احل

 التوصل اىل مدى مسامهة التدقيق الداخلي يف حتسني االداء ادلايل داخل ادلؤسسة االقتصادية -
 حتسني التدقيق الداخلي يساىم يف رفع و حتسني مستوى االداء ادلايل داخل ادلؤسسة. -
 منهج البحث: -7

االشكالية ادلطروحة و اثبات مدى صحة لقد تطرقنا يف موضوعنا اىل سلتلف جوانبو و حتليل ابعاده و االجابة عن 
 الفرضيات و ذلك من خالل اعتمادنا على:

 ادلنهج الوصفي:- أ
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و ذلك بعرض سلتلف ادلفاىيم و ادلعلومات اخلاصة مبجال البحث مع االعتماد على ادلنهج التحليلي يف تفسري و 
 حتليل ادلعلومات و استخالص النتائج منها يف اجلانب النظري.

 يلي:ادلنهج التحل- ب

و ذلك مبحاولتنا االعتماد على ادلنهج اخلاص بالدراسة بغرض البحث ادلعمق و ادلفصل حلالة مؤسسة ذات 
 الشخص الوحيد و ذات ادلسؤلية احملدودة و تبيني مدى توافق نتائج الدراسة النظرية على اجلانب التطبيقي.

 ادوات البحث: -8

 لقد اعتمدنا يف حبثنا على:

 ادلؤلفات و الكتب 
 وانني و اجلرائد الرمسيةالق 
 زلاضرات 
 مواقع االنرتنيت 
 معلومات من مؤسسة الرتقية العقارية زيغام عبد القادر 

 هيكل البحث: -9

لقد قسمنا ىذا ادلوضوع اىل جانبني, جانب نظري يتضمن فصلني و جانب تطبيقي يتضمن فصل واحد, و كل 
 فصل يتضمن مبحثني و ىو كما يلي:

, حيث يشمل ادلبحث االول للتدقيق عامة , و مدخل للتدقيق و ماىية التدقيق الداخلي  بعنوان  األولالفصل 
 ادلبحث الثاين يشمل ماىية التدقيق الداخلي.

, حيث يشمل ادلبحث االول ماىية االداء ادلايل و مدى ثاثري التدقيق الداخلي على فعاليتو بعنوان  الفصل الثاني
 مل امهية التدقيق الداخلي من خالل عملية التقيم و اثره يف حتسني االداء ادلايل.و ادلبحث الثاين يش االداء ادلايل,

 اما اجلانب اجلانب التطبيقي فقد تضمن:
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يتضمن دراسة حالة مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات ادلسؤلية احملدودة زيغام عبد القادر,  الفصل الثالث
الرتقية العقارية زيغام عبد القدر, و ادلبحث الثاين يشمل حتسني حيث يشمل ادلبحث االول التعريف مبؤسسة 

 سؤلية احملدودة زيغام عبد القادر.االداء بواسطة التدقيق الداخلي يف مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات ادل
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 متهيد الفصل االول:

لقد نشأ التدقيق و تطور نتيجة احلاجة  خلدماتو, خاصة التدقيق الداخلي الذي ظهر كأداة رقابية ىامة  
اىل التحقق من مدى سالمة و صحة البيانات ادلالية, االدارية, والتشغيلية  داخل ادلؤسسات, ومنو هتدف هتدف

السياسات و القواعد و االجراءات ادلوضوعة لتسيري انشطتها و  للمؤسسة, و مدى التزام العاملني داخلها بتطبيق
العمل على  ىذا بغرض تفادي خمتلف االخطاء و محاية ممتلكاهتا من حاالت الغش و التنالعب و االختالس و

 تصحيحها و حتقيق الىداف.

اىل ماىية التدقيق الثاين  يف ادلبحث االول اما يف ادلبحث و سيتم التطرق يف ىذا الفصل اىل مدخل للتدقيق عامة 
 الداخلي.
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 متهيد الفصل الثاين:

 ءاداءىا خاصة االدا تسعى ادلؤسسة جاىدة اىل حتقيق غاياهتا و اىدافها ادلسطرة, وىذا من خالل حتسني 
, الن ىذا االخري يعد االمثل و ىو السبيل الوحيد للحفاظ على البقاء و االستمرارية, و ىو من ادلقومات ادلايل

الرئيسية للمؤسسة االقتصادية , ذلذا تسعى ادلؤسسة لتحقيقو من خالل التدقيق الداخلي و ذلك من اجل تقييمو 
 ا.زيادهتو حتسني فعاليتو و 

امهية  الثاين اىل بحث, اما يف ادل كمبحث اول  التطرق يف ىذا الفصل االول اىل ماىية االداء و االداء ادلايل و سيتم
 التدقيق الداخلي من خالل عملية التقييم و اثره يف حتسني االداء ادلايل.
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  متهيد الفصل الثالث:

لتطرق اىل مجيع حيثيات ىذا ادلوضوع يف اجلانب بعد مجع و شرح ادلعلومات اخلاصة مبوضوع دراستنا و ا 
ادلعلومات و مدى تطابقها يف ارض الواقع و اجلانب التطبيقي, و ىذا من خالل النظري, تايت مرحلة جتسيد ىذه 

 دراسة حالة مؤسسة ذات الشخصية احملدودة و ذات الشخص الوحيد زيغام عبد القادر اخلاصة بالًتقية العقارية.

و سيتم التطرق يف ىذا الفصل اىل التعريف مبؤسسة الًتقية العقارية زيغام عبد القادر, اما يف ادلبحث الثاين اىل 
يف مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات ادلسؤلية احملدودة زيغام عبد حتسني االداء ادلايل بواسطة التدقيق الداخلي 

 القادر.
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 خالصة الفصل االول:

 الوق  احلايل و ركيزة اساسية و خاصة التدقيق الداخلي يحيث تعتمد عليها يعد من ابرز العلوم يف التدقيق
ادلؤسسات االقتصادية و بشكل كبري و ىذا من خالل تقييم القوائم ادلالية و عكس الصورة احلقيقية للمؤسسة و 

توصيات حول جناح ادلؤسسة و تصحيح  حتديد و ضعيتها ان كان  جيدة ام سيئة باالضافة اىل تقدمي اقًتاحات و
 مسارىا و ضمان اداء مايل جيد. 
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 خالصة الفصل الثاين:

االداء ادلايل يضمن للمؤسسة االقتصادية النجاح, و حىت تتمكن من بلوغ غايتها و حتديد نقاط القوة و الضعف 
دائها ادلايل, و ذلك باستخدام التدقيق الداخلي يف عملية تسيريىا, البد عليها بالقيام بعملية تقييم و حتسني ا

اليت  الذي يسعلى اىل محاية اصوذلا و ترشيد استخدام ادلوارد ادلتاحة بكل كفاءة و فعالية و عقالنية, ومن ادلعايري
 حتققو تتمثل يف مجع ادلعلومات الضرورية من اجل التخطيط, قياس االداء الفعلي, مقارنة االداء الفعلي مبستويات

 االداء ادلرغوب فيها, دراسة االحنرفات و الفروقات و العمل على تصحيحها.
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 خالصة الفصل الثالث:

بعد دراستنا حلالة مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات ادلسؤلية احملدودة زيغام عبد القادر اخلاصة  
و ابرازنا ادلايل من خالل تقييمو و التعليق عليو بواسطة النسب ادلالية  بالًتقية العقارية يحيث قمنا بتحليل ادأىا

امهية  دور ادلراجعة الداخلية يف ادلؤسسة و مدى ثاتريىا على فعالية االداء ادلايل و منو استنتجنا ان ادلؤسسة يف 
اخلاصة و ىي غري جيدة لذا  حالة عدم توازن راس ادلال من عملية التمويل الذايت و متول قيمتها الذاتية بامواذلا

كبرية و ذلا احلط يف   و تقوم بعملية التوازن و اىل جانب ىذا ادلؤسسة ليس ذلا ديون وجب عليها اعادة النظر فيو
احلصول عليو عند الطلب و بسهولة , كما تستثمر امواذلا بشكل جيد , و متتلك تسيري ممتاز و ممتاز يساعدىا 

 و كفاءة عالية. على النجاح, و ذلا موقع امثل
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 تمهيد:

لقد نشأ التدقيق و تطور نتيجة احلاجة  خلدماتو, خاصة التدقيق الداخلي الذي ظهر كأداة رقابية ىامة  
التحقق من مدى سالمة و صحة البيانات ادلالية, االدارية, والتشغيلية  داخل ادلؤسسات, ومنو هتدؼ هتدؼ اىل

للمؤسسة, و مدى التزاـ العاملُت داخلها بتطبيق السياسات و القواعد و االجراءات ادلوضوعة لتسيَت انشطتها و 
مل على ىذا بغرض تفادي سلتلف االخطاء و ضباية شلتلكاهتا من حاالت الغش و التنالعب و االختالس و الع

 تصحيحها و ربقيق الىداؼ.

و سيتم التطرؽ يف ىذا الفصل اىل مدخل للتدقيق عامة يف ادلبحث االوؿ اما يف ادلبحث الثاين اىل ماىية التدقيق  
 الداخلي.
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 : مدخل للتدقيق عامةاألول المبحث

 :نبذة تاريخية حول التدقيق و مفهومه عامةاالولالمطلب 

 نبذة تاريخية حول التدقيق: اوال:

تستمد مهنة التدقيق نشأهتا من حاجة اإلنساف إىل التحقق من صحة البيانات احملاسبية اليت يعتمدعليها يف إزباذ 
قراراتو , والتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع , و قد ظهرت ىذه احلاجة أوال لػدىاحلكومات , حيث تدؿ 

كومات قدماء ادلصريُت واليوناف كانػت تسػتخدمادلدققُت للتأكد من صحة احلسابات الوثائق التارخيية على أف ح
العامة . و كاف ادلدقق وقتها يستمع إىل القيػود ادلثبتػة بالػدفاتروالسجالت , للوقوؼ على مدى صحتها. و ىكذا 

 1.معناىا يستمعو Audireمشتقة من الكلمة الالتينيػة, Auditصلد أف كلمة تدقيق 
 :م1500الفترة من العصر القديم حتى سنة  -1

ما يعرؼ عن احملاسبة يف ىذه الفًتة أهنا كانت مقتصرة علػى الوحػدات احلكوميػة و كػذاادلشروعات العائلية , و  
وكاف 2 . كاف اذلدؼ من خالذلا ىو الوصوؿ إىل الدقة , و منع حدوث أي تالعػب أوغش بالدفاتر احملاسبية

ادلدقق خالؿ ىذه الفًتة يكتفي باإلستماع للحسابات اليت كانػت تتلػىعليو , على أف يقف على مدى صحة ىذه 
 .ادلعلومات بناء على ذبربتو

 :م 1850حتى 1500الفترة من  -2
و التزوير يف  الغػشوالتالعب اكتشاؼمل يتغَت ىدؼ التدقيق خالؿ ىذه الفًتة عن الفًتة السابقة , إذ اقتصػر علػى 

ادللكية , وىو مػا زادمن احلاجة إىل ادلدققُت , و رغم ذلك  بانفصاؿالدفاتر احملاسبية . غَت أهنا شهدت ما يسمى 
 .بقيت شلارسة التدقيق بصفة تفصيلية

 
 :م1905حتى 1850الفترة من  -3

ػي ادلملكػةادلتحدة , وبالتايل شهدت ىذه الفًتة ظهور شركات ادلسامهة الكبَتة تزامنا مع الثػورة الصػناعية ف
التاـ بُت ادلالؾ واإلدارة , ما زاد من إحلاح ادلسامهُت يف الطلػب علػىادلدققُت حفاظا على أمواذلم  االنفصاؿ

                                            
، الطبعة األولى ، دار وائل للنشر، األردن ،  علم تدقٌق الحسابات الناحٌة النظرٌة والعملٌةالد أمٌن عبد اهللا ، خ -1  
 .75.2000-74ص،
،  7663، الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربٌة ، لبنان ، المراجعة معاٌٌر وإجراءاتإدرٌس عبد السالم اشتٌوي ،  -2

 .71ص
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الذي أوجب على شركات ادلسامهة تدقيق 1862ادلستثمرة . وعزز ذلػك صػدور قػانوف الشػركات الربيطػاين سػنة 
 .مستقلحساباهتا من قبل مدقق 

 :1أما أىداؼ التدقيق خالؿ ىذه الفًتة فكانت كاآليت

 .الغش واخلطأ اكتشاؼ -
 .ومنع األخطاء الفنية  اكتشاؼ -
 . األخطاء يف تطبيق ادلبادئ احملاسبية اكتشاؼ -

 :م إلى يومنا هذا1905الفترة من  -4
على نظاـ الرقابػة الداخليػةبدرجة كبَتة يف  االعتمادأىم ما ميز ىذه الفًتة ىو ظهور الشركات الكربى و كذا 

 .أسلوب العينات اإلحصائية وفق أساس علمي استعماؿعملية التدقيق , باإلضافة إىل 
مثػل ىػذىاحلاالت  فاكتشاؼالغش واخلطأ ,  اكتشاؼأما فيما خيص اذلدؼ من عملية التدقيق , فلم يعد 

ئيسي ىو تقرير ادلدقق ادلستقل و احملايدفيما إذا كانت ىو من مسؤولية اإلدارة . بل إف غرض التدقيق الر 
 .2البيانات احملاسبية تبُت عدالة ادلركز ادلايل

 مفهوم التدقيقثانيا:

 اذليئػات باختالؼلقد تعددت اجلوانب اليت مت التطرؽ إليها يف تعػاريف التػدقيق , وىػذا 
الشكلي بُت ىذه ادلفاىيم , إال أهنػا تصػب فػي نفػساذلدؼ. و نذكر  واألطراؼ الصادرة عنها . ورغم اإلختالؼ

 :أىم ىذه التعاريف فيما يلي 
 3:للتدقيق كما يليAmerican accountingassociatorجاء تعريف صبعية احملاسبة األمريكية1.
علق بنتػائجاألنشطة التدقيق ىو عملية منظمة ومنهجية جلمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي, اليت تت "

, وذلك لتحديد مدى التوافق والتطػابق بػُت ىػذه النتػائج وادلعػايَتادلقررة ,وتبليغ األطراؼ االقتصاديةواألحداث 
 .4ة"ادلعنية بنتائج ادلراجع

                                            
 . 16المرجع السابق ،ص  ،إدرٌس عبد السالم اشتٌوي- 1
 6003، الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشر، األردن ، مدخل إلى التدقٌق من الناحٌة النظرٌة والعملٌةهادي التمٌمً ،  - 2
 .76ص،
المراجعـة بـٌنالنظرٌـة ولٌم توماس ، امرسونهنكً ، تعرٌب ومراجعة احمد حامد حجاج ، كمال الدٌن سعٌد ،  - 3

 .756ص، 7664دار المرٌخ للنشر ، السعودٌة ، األول، ، الكتـاب والتطبٌـق

 
 -ولٌم توماس ، المرجع السابق. ص 756.
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على األدلة  إجػراءات منظمػة ألجػالحلصوؿ "كما عرؼ إرباد احملاسبُت األمريكيُت التدقيق احملاسيب على أنو
واألحػداث , وتقييمهػا بصػورةموضوعية , لتحديد درجة العالقة بُت  االقتصاديةادلتعلقة باإلقرارات أو باألرصدة 

 1."ىذه اإلقػرارات ومقيػاس معػُت , وإيصػاؿ النتػائج إلػىادلستفيدين
 :ما يلي استخالصمن خالؿ التعريفيُت , ديكن 

 .عملية التدقيق عملية منظمة , وبالتايل فهي قائمة على سلطط مسبق  -
 .يشًتط يف عملية التدقيق صبع أدلة وقرائن إثبات , يبٍت ادلدقق رأيو من خالذلا حػوؿ عدالػة -

 .القوائم ادلالية من عدمها 
 .ربيزأف يلتـز ادلدقق احلياد يف صبعو لألدلة , أي أف تتم بصفة موضوعية بعيدة عن كل  -
أف تتعدى عملية الفحص ادلعلومات ادلقدمة يف القوائم إىل فحص النظاـ احملاسػيب, والػذييعترب ادلصدر ذلذه  -

 .ادلعلومات
 .إيصاؿ ادلدقق لتقرير, يتضمن رأيو حوؿ مصداقية القوائم ادلالية لصاحل األطراؼ الطالبة لو -

تقٍت صاـر وبناء بأسػلوب مػنظممن طرؼ  بار"اخت للتدقيق على أنوBonnault et germondجاء تعريف 
مهٍت مؤىل ومستقل , بغية إعطاء رأي معلل على نوعية ومصداقية ادلعلومػات ادلاليػةادلقدمة من طرؼ ادلؤسسة , 

وعلى مدى إحًتاـ الواجبات فػي إعػداد ىػذه ادلعلومػات فػي كػاللظروؼ, وعلى مدى إحًتاـ القواعد والقوانُت 
 .2"اسبية ادلعموؿ هبا يف مدى سبثيل ىػذىادلعلومات للصورة الصادقة وللوضعية ادلالية ونتائج ادلؤسسةوادلبادئ احمل

بناء على تعريف مصف اخلرباء احملاسبُت واحملاسبُت ادلعتمدين الفرنسي , فإف التدقيق " فحصمن مهٍت مؤىل 4.
 3."ومصداقية ادليزانيػة وجػدوؿ حسػابات النتػائجلمؤسسة ما انتظاـومستقل , إلبداء رأي حوؿ 

 :ما يلي استخالصبناء على التعريفُت الثالث والرابع ديكن 
التدقيق ىو فحص إنتقادي بناء للمعلومات ادلالية. 
 .إضافة إىل عنصر الكفاءة , يشًتط يف شخص ادلدقق عنصر اإلستقاللية -
 .أف يتضمن رلموعة من األدلة رأي ىذا ادلدقق يكوف معلال, أي -
 .أف يتأكد ادلدقق من التقيد بالقوانُت وادلبادئ احملاسبية -

 :بالتايل ديكن صياغة تعريف بسيط وشامل للتدقيق على أنو
                                            

 1 - هادي التمٌمً، المرجع سبق ذكره، ص20.
2-LIONNEL.C et GERARD.V ,Audit et Control Interne-aspects financiers , opérationnels et 

stratégiques,edition,Dulloze,Paris,P21.. 
3- Bernard GERMOND, Audit Financier – Guide pour l’audit de l’information financière des 

entreprises , 1ere,édition , Dunod , Paris , 1991, P28 
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فحص إنتقادي سلطط , يقـو بو شخص زلًتؼ ومستقل , للتأكد من صحة ومصػداقية ادلعلومػاتادلالية ادلقدمة "
النظاـ احملاسيب , يديل من خاللو ادلدقق برأي فنػي زلايػدوموضوعي مدعم بأدلة وقرائن من طرؼ ادلؤسسة وكذا 

 " .إثبات يف تقرير

 :1كما نالحظ من التعاريف السابقة أهنا ركزت على ثالث نقاط أساسية ىي
,  يقصد بو فحص البيانات والسجالت , للتأكد مػن صػحة وسػالمة العمليػات التػي تػمتسجيلها :الفحص*

 .ربليلها , وتبويبها , أي فحص القياس الكمي أو النقدي لألحداث اإلقتصادية اخلاصة بنشػاطادلؤسسة
يقصد بو احلكم على مدى صالحية نتائج األنظمة الفرعية للنظػاـ اإلداري كػأداة للتعبيػرالسليم لواقع :التحقيق *

 .للمؤسسة يف فتػرة زمنيػةمعينةادلؤسسة , وعلى مدى سبثيل ادلركز ادلايل للوضعية احلقيقية 
نشَت إىل أف الفحص والتحقيق عمليتاف مًتابطتاف , ينتظر من خالذلما سبكُت ادلدقق من إبػداءرأي فٍت زلايد , 

أدت إىل إنعكاس صورة صػحيحةوسليمة لنتيجة ومركز  االقتصاديةفيما إذا كانت عملية القياس لألحداث 
 . ادلؤسسة احلقيقي

بو بلورة نتائج الفحص والتحقيق يف شكل تقرير يقدـ إىل األطراؼ ادلعنيػة , سػواءكانت داخل يقصد :التقرير*
 .ادلؤسسة أو خارجها , ونستطيع أف نقوؿ بأف التقرير ىو العملية األخيػرة مػن التػدقيقوشبرتو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
.76ص، مرجع سبق ذكره ،ب الخطٌب ، خلٌل محمود الرفاعًخالد راغ -1   
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 و معايير التدقيق أنواع: الثانيالمطلب

 التدقيق أنواع:اوال

ىناؾ أنواع عديدة للتدقيق احملاسيب , زبتلف والزاوية اليت ينظر إليو منهػا , إال أف ذلػك اليغَت من جوىر 
 :ة أنواع التدقيق على النحو التايلعملية التدقيق . وسنقـو بدراس

 :من حيث اإللزام 1
 .إختياريينقسم التدقيق من حيث اإللزاـ القانوين إىل نوعُت , تدقيق إلزامي , وتدقيق 

 :التدقيق اإللزامي1-1
 حيتم القانوف القياـ بو , حيث يلـز ادلؤسسة بضرورة تعيُت مدقق خػارجي لتػدقيق حسػاباهتا

 1. القوائم ادلالية اخلتامية ذلا , ويًتتب عن عدـ القياـ بو وقوع ادلخالف ربت طائلػة العقوبػاتادلقررة واعتماد

 :التدقيق اإلختياري 1-2
تدقيق غَت ادللزمة بقانوف , وتكوف بطلب من إدارة ادلؤسسة أو مالكهػا , وتكػونواجبات ادلدقق ىنا ىي عملية ال
 .ادلسبق مع الطالب لعملية التدقيق التفاقوزلددة وفقا 

خبدمات مدقق خػارجي لتػدقيقحسابات ادلؤسسة  االستعانةففي ادلؤسسات الفردية وشركات األشخاص , قد يتم 
قوائمها ادلالية اخلتامية , نتيجة للفائدة اليت تتحقػق مػن حيػث إطمئنػانالشركاء على صحة ادلعلومات  وإعتماد

احملاسبية عن نتائج األعماؿ وادلركز ادلايل , واليت تتخػذ كأسػاسلتحديد حقوؽ الشركاء وخاصة يف حالة إنفصاؿ أو 
وجود ادلدقق يعطي الثقة للمالك يف دقة البيانات إنضماـ شريك جديد . أما فػي حالػة ادلؤسسػاتالفردية , ف

 2. ادلستخرجة من الدفاتر وتلك اليت تقدـ إلػىاجلهات اخلارجية وخاصة مصلحة الضرائب

 :االختبارات(من حيث مدى الفحص)حجم 2
 :ينقسم التدقيق وفق حجم اإلختبارات إىل نوعُت 

 ي(:تدقيق شامل )تفصيل2-1
أف تشمل عملية التدقيق كافة القيود والدفاتر وادلستندات واألعماؿ اليت سبت خػالاللسنة ادلالية ,  ادلقصود بو

ويتطلب ىذا النوع من التدقيق جهدا ووقتا كبَتين باإلضافة إىل كونػو يكلػف نفقػاتباىظة , فهو يتعارض مع 

                                            
 1 - محمد سمٌر الصبان ، محمد الفٌومً ، المراجعة بٌن التنظٌر والتطبٌق ، الدار الجامعٌة ، بٌروت ،7660،ص13.

 2 -محمد سمٌر الصبان، محمد الفٌومً، المرجع السابق، ص47-46.
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تمرار, وبالتايل فإف إستخدامو يقتصر على عػاملي الوقػت والتكلفػة والتػي حيػرص ادلػدقق علػى مراعاهتمػابإس
 . ادلؤسسات ذات احلجم الصغَت

 :تدقيق إختباري2-2
ظهر ىذا النوع من التدقيق مع ظهور الشركات الكربى , ويرتكز على أسػاس فحػص عينػةينتقيها ادلدقق من رلموع 

م النتائج , ويعتمد حجم العينة الدفاتر والسجالت واحلسابات وادلستندات اخلاصة بادلؤسسة علػى أف يػتمتعمي
على مدى قوة وسالمة نظاـ الرقابة الداخلية , ففػي حالػة تػوافرأخطاء كثَتة يف الدفاتر والسجالت وجب على 

 . ادلدقق توسيع حجم العينة
 من حيث توقيت عملية التدقيق3

 :وفق ىذا ادلعيار ديكن تقسيم التدقيق إىل نوعُت
 :تدقيق مستمر3-1

تتم من خاللو عمليات الفحص وإجراء اإلختبارات خالؿ السنة ادلالية ككل وفقا لربنامج زمنػيمحدد مسبقا سواء  
كانت بطريقة منتظمة , كأف تتم بصفة أسػبوعية أو شػهرية... أو بطريقػة غيػرمنتظمة. وىذا النوع من التدقيق يتبعو 

 1:ادلدقق بصفة خاصة يف حالة 
 .ذا كرب وتعدد عملياهتاكرب حجم ادلؤسسة وك -
 .عدـ التمكن من تقييم نظاـ الرقابة الداخلية للحكم على مدى كفاءتو -
 . توافر عدد كبَت من مساعدي ادلدقق , ما ديكنهم من الًتدد على ادلؤسسة بصفة مستمرة -
 
 2تدقيق نهائي3-2

السنة ادلالية وإعداد احلسابات والقوائم ادلالية اخلتامية , ويلجأ ادلدققاخلارجي إىل ىذا  يتميز بكونو يتم بعد إنتهاء
األسلوب عادة يف ادلؤسسات صغَتة احلجم واليت ال تتعدد فيها العمليػات بصػورةكبَتة . ومن ادلزايا اليت حيققها 

 :التدقيق النهائي
اـ اليت يتم تدقيقها , حيث أف صبيع احلسػاباتتكوف قد سبت زبفيض إحتماالت التالعب وتعديل البيانات واألرق -

 .تسويتها وإقفاذلا 

                                            
1- كمال الدٌن مصطفى الدهراوي ، محمد السٌد سراٌا ، دراسات متقدمة فً المحاسبة والمراجعة ، الدار الجامعٌة 

.761،ص6007مصر،،  
 2 - محمد سمٌر الصبان، محمد الفٌومً، مرجع سبق ذكره،ص50.
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عدـ حدوث إرتباؾ يف العمل داخل ادلؤسسة , ألف ادلدقق ومعاونيو لن يتػرددوا كثيػرا علػىادلؤسسة ولن حيتاجوا  -
 .إىل السجالت والدفاتر إال بعد اإلنتهاء من عملية اإلقفاؿ 

لسهو من جانب ادلدقق ومساعديو يف تتبع العمليات وإجراء اإلختبػاراتلمحدودية تضعف من إحتماالت ا -
 . الوقت

 : إال أنو يعاب على التدقيق النهائي بعض النقاط
 .قصر الفًتة الزمنية الالزمة للقياـ بعملية التدقيق -
عدـ اإلىتماـ من جانبالعاملُت القياـ بعملية التدقيق بعد إقفاؿ الدفاتر يف هناية السنة ادلالية قد يؤدي إىل  -

بادلؤسسة بأداء األعماؿ ادلطلوبة منهم لعلمهم أف األخطاء لن تكتشف إال يف هناية السػنةادلالية , وبالتايل لديهم 
 .يف عملية التدقيق  البدءالفرصة لتسوية تلك األخطاء خالؿ العاـ وقبل 

يًتتب عنو عدـ إمكانية العالج أو زلاولػةتفادي تراكم إكتشاؼ األخطاء والتالعب يف هناية السنة ادلالية قد  -
 .األخطاء ألف توقيت إكتشاؼ األخطاء والتالعب سيكوف بعد فًتة طويلة من وقوعها

قد يؤدي إىل إرتباؾ العمل وإرىاؽ العاملُت يف مكاتب التدقيق , خاصة إذا كانت تواريخ هنايػةالسنة ادلالية  -
 . واحدة أو متقاربةللمؤسسات اليت يدقق حساباهتا 

 من حيث نطاق عملية التدقيق4

 :يقسم التدقيق من حيث النطاؽ إىل ما يلي
 :تدقيق كامل4-1

 ىو التدقيق الذي ال تضع فيو اإلدارة أو الطرؼ ادلتعاقد مع ادلدقق قيودا حوؿ رلػاؿ ونطػاؽ
عملو , وىذا ال يعٍت قياـ ادلدقق بفحص كل العمليات اليت سبت خالؿ الدورة , ولكػن يشػًتط فػيتقريرادلدقق يف 

هناية عملو والذي يتضمن رأيو الفٍت واحملايد أف ديػس كػل القػوائم ادلاليػة دونإستثناء , وتكوف للمدقق حرية إختيار 
 . دلسػؤولية كاملػةحوؿ كل ادلفرداتادلفردات اليت خيضعها إلختباراتو مع ربملو ا

 :تدقيق جزئي4-2
ىو العمليات اليت يقـو هبا ادلدقق وتكوف زلدودة اذلدؼ أو موجهة لغرض معػُت , كفحػصالعمليات النقدية خالؿ 

حسابات ادلخازف , أو  فًتة معينة , أو فحص عمليات البيع النقدي أو اآلجل خالؿ فتػرة زلػددة , أوفحص
 .التأكد من جرد ادلخزوف

يهدؼ التدقيق اجلزئي إىل احلصوؿ على تقرير متضمنا اخلطوات اليت اتبعػت والنتػائج التػيتوصل إليها الفحص ,وال 
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يهدؼ إىل احلصوؿ على رأي فٍت زلايد عن مدى عدالة القػوائم ادلاليػةومدى داللتها للمراكز ادلالية ونتيجة 
كما ىو يف التدقيق الكامل . وجيب علػى ادلػدقق فػيالتدقيق اجلزئي احلصوؿ على عقد كتايب يوضح ادلهمة   األعماؿ

 1. ادلطلوب قيامو هبا ونطاقها ليحمي نفسػو والينسب إليو تقصَت يف األداء
 من حيث القائم بعملية التدقيق-5

 :ُتديكن تقسيم عملية التدقيق من حيث القائم هبا إىل نوعُت أساسي
 :تدقيق داخلي5-1

ىذا النوع من التدقيق تقـو بو مصلحة متواجدة على مستوى ادلؤسسة , ذلا احلرية التامػة فػياحلكم وتتمتع 
باإلستقاللية فػي التصػرؼ , وزبػوؿ للتػدقيق الػداخلي مهػاـ التقيػيم والتطػابقوالتحقق , وعمل التدقيق الداخلي ىو 

 2.لحة دائمة بادلؤسسةعمل دائم كونو ينفذ من طرؼ مص
عرفو ادلعهد الفرنسي للمدققُت وادلراقبُت الداخليُت على أنو " عبارة عن فحص دوري للوسائالدلوضوعة ربت 

تصرؼ مديرية قصد مراقبة وتسيَت ادلؤسسة . ىذا النشاط تقـو بو مصػلحة تابعػةدلديرية ادلؤسسة ومستقلة عن باقي 
 ."ادلصاحل األخرى

األىداؼ الرئيسية للمدققُت الداخليُت يف إطار ىذا النشاط الدوري ىػي التأكػد شلػا إذا كانػتاإلجػراءات ادلعمػوؿ 
هبػا تتضػمن الضػمانات الكافيػة ,أف ادلعلومػات صػادقة ,العمليػاتشرعية ,التنظيمات فعالة, اذلياكل واضحة 

 .3ومناسبة
 :تدقيق خارجي5-2

ذي يتم بواسطة طرؼ من خارج ادلؤسسػة , بغيػة فحػص البيانػاتوالسجالت احملاسبية التدقيق اخلارجي ىو ال
والوقوؼ على تقييم نظاـ الرقابة الداخلية , من أجل إبداء رأي فٍت زلايد حػولصحة وصدؽ ادلعلومات احملاسبية 

العػاـ والرضػا لػدى مسػتعملي ىػذه الناذبة عن النظاـ احملاسيب ادلولد ذلا ,وذلك إلعطائها ادلصداقيةحىت تناؿ القبوؿ 
 .4ادلسامهوف, ادلستثمرين, البنوؾ ,إدارة الضرائب, وىيئات أخرى (ادلعلومػات مػن األطػراؼ اخلارجيػة

كربط بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي , ديكن القوؿ أنو بوجود التػدقيق الػداخلي علػىمستوى ادلؤسسة فإف 

                                            
1 - خالد راغب الخطٌب ، خلٌل محمود الرفاعً ، األصول العلمٌة والعملٌة لتدقٌق الحسابات،مرجع سبق ذكره،ص66-

62.  
2- HAMINI Allel , L’audit comptable et financier , BERTI édition,Alger,2002,P07. 

2- محمد بوتٌن ، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرٌة إلى التطبٌق،ط6،دٌوان المطبوعات 
.72،ص6002الجامعٌة،الجزائر،  

1- صدٌقً مسعود ، براق محمد ، انعكاس تكامل المراجعة الداخلٌة والخارجٌة على األداء الرقابً،المؤتمر العلمً 
الدولً حول األداء المتمٌز للمنظمات والحكومات،كلٌة الحقوق والعلوم االقتصادٌة،جامعة ورقلة،05-06 مارس 

.62،ص6022  
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ذلك يعطي نوعا من الثقة للمدقق اخلارجي يف صحة ومصداقية حساباهتا ونتائجأعماذلا ,كما ديكن لو أف يعتمد 
 ..1على بعض إجراءات وأعماؿ التدقيق الداخلي

 معايير التدقيق ثانيا:

مهنيا  من أىم ما دييز تدقيق احلسابات كمهنة أهنا تؤدى دبعرفة شخص مؤىػل , مػدرب , مسػتقلوزلايد, ومسؤوؿ
 .ا2, والسبيل إىل ضماف ذلك ىو معايَت التدقيق ادلتعارؼ عليو

ىذه ادلعايَت ىي مستويات مهنية لضماف إلتزاـ مدقق احلسابات ووفائو دبسؤولياتو ادلهنية فػيقبوؿ التكليف وزبطيط 
للصفات ادلهنية ادلطلوبة  وتنفيذ أعماؿ التدقيق وإعداد التقرير بكفاءة , وتشمل ىذه ادلعايَت مراعاة مدققاحلسابات

كاف للمعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت الفضل .3مثل الكفاءة ادلهنية واإلستقالؿ ومتطلبات التقرير واألدلة
إقرار 1948يف صياغة ىذه ادلعايَت بصورة شػاملة وإصلاءت موجزة , حيث مت يف إجتماع ادلعهد يف سبتمرب سنة 

مت إقرار ادلعيار العاشر واألخَت وىو الرابع ضمن معايَت إعداد التقرير, 1949 تسعة معايَت , ويف نػوفمربسنة
  .19454 وصػدرت فػيكتيب للمعهد سنة

تنقسم ادلعايَت العشرة ادلتعارؼ عليها إىل ثالث رلموعات , معايَت متعلقة بالشػخص ادلػدقق)عامة( ,معايَت متعلقة 
 .بالعمل ادليداين , ومعايَت إعداد التقرير

 :المعايير العامة أو الشخصية 1
 :مسيت ىذه ادلعايَت بالشخصية كوهنا مرتبطة مباشرة بالتكوين الذايت دلدقق احلسابات , وديكػنحصرىا يف اآليت

 .العمليو أف تتم عملية الفحص بواسطة شخص أو أشخاص ذلم قدر كايف من التأىيل العلمي *
 .واالستقالؿأف يتوافر لدى ادلدقق عنصري احلياد *
 . أف يتحلى ادلدقق بالعناية ادلهنية ادلعتادة أثناء عملو وكذا يف إعداد التقرير*
 

 : معايَت التدقيق ادلتعارؼ عليها

 معايَت عامة 
                                            

1- Jacques RENARD , Théorie et pratique de l’audit interne , édition 

d’organisation,Paris,1987,P69. 
.20،صعبد الفتاح الصحن ، محمد سمٌر الصبان ، وآخرون ، مرجع سبق ذكره -  2 

 5- عبد الوهاب نصر علً ،خدمات مراقب الحسابات لسوق المال ، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة ، دون تارٌخ،ص17.
5- محمود السٌد ناغً ،المراجعة  إطار النظرٌة والممارسة ، الجزء الثانً، مكتبة الجالء الجدٌدة للنشر ، 

.24،ص7666،مصر،المنصورة  
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 .التأىيل واألداء 
 .العمل ادليداين 
 .أداء التدقيق 
 .التقرير 

 النتائج:

 .تدريب ومهارة ادلالئمُت 
 .حياد االذباه الذىٍت 
 ادلهنية ادلعتادة. بذؿ العناية 
 .التخطيط واإلشراؼ ادلهنيُت 
 .الفهم الكايف للرقابة الداخلية 
 .صبع أدلة التدقيق الكافية 
  ئم ادلالية مع مبادئ احملاسبة ادلتعارؼ عليها.امدى اتفاؽ القو 
 .مدى الثبات يف تطبيق ادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها 
 .مدى كفاية اإلفصاح اإلعالمي 
 اإلصبايل يف القوائم ادلالية رأيإبداء ال. 

 :التأهيل العلمي والعملي 1-1
ينص ىذا ادلعيار على أف عملية التدقيق جيب أف تتم بواسطة شخص لديػو ادلعرفػة العلميػةواخلربة العملية والكفاءة 

 . ادلهنية اليت تؤىلو للعمل كمدقق
يعٍت ىذا ادلعيار أف ادلدقق جيب أف يتمتع بادلعرفة العلمية الكافيػة فػي رلػاالت احملاسػبةوالضرائب والتدقيق وغَتىا 
من اجملاالت ادلرتبطة بادلمارسة ادلهنية . إضافة إلػى ذلػك جيػب أنيستمرادلدقق يف التدريب والتعليم طواؿ شلارستو 

 .1ادلعرفة يف رلاالت جديدة الكتسابة فػي تلػكاجملاالت , ويظل مستعدا للمهنة ليظل ملما بػالتطورات احلديثػ
 :اإلستقالل 1-2

تتمثل أمهية ىذا ادلعيار يف كوف درجة مصداقية رأي ادلدقق يف تقريره النهائي مرتبطة دبػدىحياد ىذا األخَت 
 .وإستقاللو عن ادلؤسسة زلل التدقيق

                                            
 1 - محمد الفٌومً ، عوض لبٌب ، أصول المراجعة ، المكتب الجامعً الحدٌث ، اإلسكندرٌة،7665،ص22.
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ج ادلدقق , وسبتعو بكامل حقوقػو ادلدنيػة , وعػدمتعرضو لعقوبات سابقة تتمثل اإلستقاللية يف نزاىة وإستقامة ونض
من جهة . كما عليو بإعتباره الضامن لشرعية وصدؽ احلسػابات , أف يكػومنستقال فعال , أي يتمتع بكامل احلرية 

 1. إذباه أعضاء ادلؤسسة موضػوع الرقابػة , وأف ال يشػاركهمأعماذلم وال يربطو بالشركة عقد عمل
 .فيما خيص زلافظ احلسابات , فقد أوصى ادلشرع اجلزائري على رلموعة مػن النقػاط التػيتحفظ لو إستقالليتو

 :2فال جيوز أف يكوف زلافظ حسابات شركة معينة أحد 
 .األقرباء واألصهار لغاية الدرجة الرابعة دبسؤويل ادلؤسسة وأزواجهم -
 األشخاص وأزواجهم شلن يتقاضوف أجرة أو مرتبا أو تعويضات حبكم نشاط دائم غيػر نشػاطمحافظ حسابات. 
(رأس 10/1األشخاص القائموف باإلدارة وأعضاء رللس اإلدارة أو أزواجهم من مؤسسػات أخػرى سبلػكعشر)

 . ماؿ الشركة زلل التدقيق

 3:كما دينع زلافظ احلسابات شلا يلي
 .دبراقبة حسابات شركات ديتلك فيها مسامهات بصفة مباشرة أو غَت مباشرةالقياـ  -
 .القياـ بأعماؿ تسيَت سواء بصفة مباشرة أو بادلسامهة أو اإلنابة عن ادلسَتين -
 .قبوؿ مهاـ ادلراقبة القبلية على أعماؿ التسيَت ولو بصفة مؤقتة -
 .راقبة أو اإلشراؼ عليهاقبوؿ مهاـ التنظيم يف زلاسبة ادلؤسسة أو اذليئة ادل -
 .شلارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبَت قضائي لدى شركة أو ىيئة يراقب حساباهتا  -
 .سنوات من إنتهاء عهدتو3شغل منصب مأجور يف الشركة أو اذليئة اليت راقبها بعد أقل من  -
مػنالقانوف التجاري اجلزائري 6مكػرر715زيادة على حاالت التنايف وادلوانع ادلنصوص عليها خصوصا يف ادلػادة  -

, ال ديكن تعيُت األشخاص الطبيعيُت أو ادلعنويُت الذين ربصلوا علػىأجور أو أتعاب أو إمتيازات أخرى , ال سيما 
سنوات األخَتة كمحافظي حسابات لدى 3يف شكل قروض أو تسبيقات أو ضمانات من الشػركةأو اذليئة خالؿ 

 .نفس الشركة أو اذليئة
 .دينع من القياـ بأي مهمة يف ادلؤسسات اليت تكوف لو فيها مصاحل مباشرة أو غَت مباشرة -
 .دينع السعي بصفة مباشرة أو غَت مباشرة لدى الزبوف لطلب مهمة أو وظيفػة تػدخل ضػمنإختصاصاهتالقانونية -
خػرى وكػذاإستعماؿ أي شكل دينع من البحث عن الزبائن بتخفيض األتعاب أو منح تعويضػات أو إمتيػازات أ -

                                            
.25،صمحمد بوتٌن ، مرجع سبق ذكره -  1 

 2 - انظر المادة 715 مكرر،06 المرسوم التشرٌعً 93-08 المؤرخ فً 25 أفرٌل،1993،القنون التجاري الجزائري.
، المتعلق بمهن الخبٌر المحاسب ومحافظ 2010جوان  29المؤرخ فً  01-10القانون رقم  70إلى  65المواد من  - 1

 الحسابات والمحاسب المعتمد، الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة،العدد42،الموافق لـ11 جوٌلٌة،2010،ص11
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 . من أشكاؿ اإلشهار لدى اجلمهور
 :العناية المهنية 1-3

يوجب ىذا ادلعيار على ادلدقق ضرورة إلتزامو بادلعايَت الفنية واألخالقية دلهنة التدقيق , كمػاأنو مطالب بتحسُت 
فتػوفرعنصري الكفاءة واإلستقالؿ جودة خدماتو , وأف يعطي اإلىتماـ الكايف جلميع خطوات عملية التدقيق . 

 .غَت كايف , وبالتايل يشًتط توفر جدية يف العمل ترفع من مستوى جػودةأدائو ادلهٍت
تتطلب العناية ادلهنية من ادلدقق أف يتفهم جيدا طبيعة العمل الػذي يقػـو بػو , ودلػاذا يقػومبو , وإف مل يكن متأكدا 

لى مسؤوليتو البحث عػن اإلستشػارةادلناسبة. كما تتطلب التخطيط من أي جزء من ىذا العمل , فإنو يقع ع
واإلشراؼ الكامل ألي نشاط أو مهمة مهنية يكوف مسؤوال عنهػا , وأنيقـو بإعداد أوراؽ عمل كاملة ودقيقة , 

قق ألنو إذا مت إعداد أوراؽ العمل دوف إىتماـ وبشكل غَت كامػلفإف ىذا يثَت الشك يف األدلة اليت قاـ ادلد
بتجميعها , وتقتضي العناية ادلهنية أف جيتهد ادلدقق فػيالقياـ دبسؤولياتو ذباه العمالء وأصحاب األعماؿ واجملتمع , 

, وأف تكوف اخلدمة   واىتماـويفرض ىػذا اإلجتهػاد علػى ادلػدققمسؤولية تقدمي اخلدمات ادلهنية بدوف إبطاء وبدقة 
 1. كاملة

 :معايير العمل الميداني 2
إف توفر الكفاءة واإلستقاللية لدى الشخص ادلدقق بقدر ما ىو ضروري فإنو غَت كاؼ للخػروجربأي صحيح 
حوؿ مصداقية احلسابات , فحىت يقـو ادلدقق بعملو على أحسن وجو عليو مراعاة معايَتأخرى متعلقة دبرحلة 

 .الفحص ادليداين
كما أهنا توضح ادلراحل اليت مػر هبػاادلدقق خالؿ أدائو   تشتمل ىذه ادلعايَت على زبطيط وتنفيذ عملية التدقيق ,

دلهمتو إضافة إىل الوظائف ادلنوطة بو , ورغم صعوبة ربديد معايَت تتطابق مػعمختلف ادلؤسسات على إختالؼ 
 :يليع أغلب ادلؤسسات ديكن حصرىا فيماعملياهتا ونظمها إال أنو ديكن ربديد رلموعة من ادلعايَت قد تتناسػبم

 .لتخطيط واإلشراؼ ادلالئمُت ا -
 .دراسة وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية -
 . كفاية ومالءمة أدلة اإلثبات -

 
 :التخطيط واإلشراف المالئمين2-1

                                            
 1 - محمد الفٌومً ، عوض لبٌب ، مرجع سبق ذكره،ص26.
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ادلؤسسة زلل  يعٍت ىذا ادلعيار أف ادلدقق مطالب بوضع خطة عمل مكتوبة تتالءـ وادلعطيات اليت تفرضػهابيئة
التدقيق , كما أف ربديده لإلطار الزمٍت لكل خطوة يقـو هبا أثناء عمليػة الفحػصسيعزز من فرص بلوغ الغرض من 

 . ورائها , مع إمكانية خضوع ىذه اخلطة للتعػديل وادلتابعػة مػعتطور مراحل العمل
أعماذلم وتقييم أدائهػمبإعتباره  من ناحية أخرى , فإف ادلدقق مطالب بتحديد مسؤوليات مساعديو ومتابعة

 . ادلسؤوؿ األوؿ وادلباشر عن عملية التدقيق
  :1ربدد األىداؼ األساسية ادلتوخاة من برنامج عملية التدقيق وزبطيطها فيما يلي

يف  يستعمل الربنامج كأداة للرقابة , من خالؿ مقارنة األداء ادلنجز من ادلػدقق وأعوانػو بػاألداءادلتوقع وادلثبت -
 .الربنامج , وكذا إمكانية ربديد مقدار األعماؿ الباقية والتاريخ ادلتوقع لإلنتهػاءمنها

يوضح برنامج التدقيق وبدقة نطاؽ الفحص من خالؿ إشتمالو على ادلفردات ادلػراد فحصػهاوخطوات الفحص  -
 .وتوقيتو

و علػى مػا جيػب القيػامبو , والفًتة الزمنية يعترب الربنامج ادلوجو األساسي لعملية التدقيق , من خالؿ إحتوائػ -
 .الالزمة لذلك , وتوقيت البدء يف عملية التدقيق واإلنتهاء منها , وربديد ادلدققالذي يقـو بفحص ادلفردات

ربديد مسؤولية ادلدقق القائم باألداء ادلهٍت , إنطالقا من ربديد مهاـ كل مدقق , وتوقيػع كػلمدقق على اخلانة  - 
 . بلة للعمل القائم بوادلقا

 
 :الفهم الكافي للرقابة الداخلية2-2

ادلغزى من ىذا ادلعيار ىو قياـ ادلدقق بدراسة نظاـ الرقابة الداخلية فػي ادلؤسسػة موضػوعالتدقيق والتعرؼ على 
الداخلية حيدد مقدار الفحص  مدى سالمتو كونو يعترب النقطة اليت ينطلق منها ادلدقق, فضعف أو قوة نظػامالرقابة

, فوجود نظاـ رقابػة داخليػةسليم ينتج عنو معلومات مالية ديكن اإلعتماد (حجم العينة)لذي سيقـو بو ادلدقق ا
عليها , كوف تدقيق كافة ادلعلومات احملاسبية يعد أمػرامستحيال يف ادلؤسسات الكبَتة. وبادلقابل فإف ضعف نظاـ 

 . من مهمة ادلدققكونو يلجأ لتوسيع رلاؿ العينة , ما يتطلب ادلزيد من الوقت واجلهدالرقابة الداخلية سيصعب 
 : 2ديكن للمدقق دراسة وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية من خالؿ ذبميع ادلعلومػات عػن ادلؤسسػةبالوسائل التالية

 الكتايب لنظاـ الرقابة الداخلية  الوصف. 
                                            

 2- صالح ربٌعة ، المراجعة الداخلٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة العلوم االقتصادٌة 
.15،ص6001التسٌٌر، الجزائر، وعلوم  

 2 - احمد حلمً جمعة ،المدخل إلى التدقٌق الحدٌث ، الطبعة الثانٌة ، دار صفاء للنشر، عمان،6002،ص65-64.
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 خرائط التدفق لوصف نظاـ الرقابة الداخلية إستخداـ. 
 إعداد قوائم إستقصاء عن نظاـ الرقابة الداخلية . 

 :بعد الدراسة السابقة , يقـو ادلدقق بإعداد ورقة عمل تتضمن 
 .نقاط ضعف يف نظاـ الرقابة الداخلية -
 .نقاط قوة يف نظاـ الرقابة الداخلية -
 . دقيقالتوصيات ادلقًتحة للمؤسسة زلل الت -

 :يًتتب على الدراسة السابقة النتائج التالية 

 .توسيع إجراءات التدقيق -
 .ختصار إجراءات التدقيق -
 .إلعتماد على أعماؿ ادلدققُت اآلخرينا -

 :1حىت يتمكن ادلدقق من الوصوؿ إىل حكم موضوعي , جيب أف يراعي ما يلي

فًتاض وجود نظاـ رقابة داخلية جيد , ويضع ادلدقق برنارلا مبدئيا , والذي من خاللو يدرسإمكانية تطبيق  -
 .عناصر ىذا الربنامج يف ادلؤسسة , مث يقـو بتعديل ىذا األخَت من خػالؿ النتػائجادلتوصل إليها 

يف حالة ما إذا كانت ادلؤسسة كبَتة , فيفضل إصلاز عملية تقييم نظاـ الرقابة الداخلية من طرففريق عمل من  -
 .ادلدققُت وادلساعدين

 .تبادؿ اآلراء ما بُت أعضاء الفريق الذي يقـو بالتدقيق , حىت يتوصلوا إلػى تقػارب مػا بػينأحكامهم -

 :جمع أدلة التدقيق الكافية2-3
الثالث من معايَت العمل ادليداين على أف حيصل ادلدقق علػى األدلػة والقػرائنالكافية لتكوف أساسا  ينص ادلعيار

سليما يستند إليو يف إبدائو لرأيو حوؿ القوائم ادلالية , شريطة أف تقـو ىذه األدلػةعلى فرض قابلية التحقق . 
 .عمها دليػإلثبات معقوؿ ومالئمفالقرارات اليت يصل إليها ادلدقق تكوف مربرة فقط إذا كاف يػد

قػد تأخػذ أدلػة اإلثبػات عػدة أشػكاؿ أو صػور , كادلالحظػة ادلاديػة , العمليػاتاحلسابية, ادلعلومات اليت يقدمها 
الطرؼ الثالث , ادلستندات , إقرارات رجػاؿ اإلدارة , وإجػراءاتالرقابة الداخلية اجليدة . وعلى ادلدقق أف يقيم 

                                            
2 - شعبانً لطفً ،المراجعة الداخلٌة مهمتها ومساهمتها فً تحسٌن تسٌٌر المؤسسة ، مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة ، 

.11،ص6001وعلوم التسٌٌر،جامعة الجزائر، كلٌة العلوم االقتصـادٌة  

 



 مفاهيم عامة حول التدقيق و التدقيق الداخليالفصل األول : 

 

 

17 

 1. ىػذه األدلػة شػأهنا شػأنكميتها , فكالمها يساعد على اإلقتناع بالدليل (صػالحية)جودة ونوعية 
فكفاية األدلة تعٍت أف تكوف على قدر عاؿ من التمثيل للعينة ادلستخدمة , ما يفرض كرب حجػمالعينة نسبيا حىت 

خيػص جػودةاألدلة, فذلك يعٍت أف تتمتع تنعكس العينة على أكرب قدر من ادلعلومات احملاسبية. أمػا فيمػا 
 .بادلوضوعية وخلوىا من التحيز الشخصي, باإلضافة إىل قابليتها للقيػاسالكمي

 :معايير إعداد التقرير3
تنتهي مهمة كل مدقق عقب أداء عملية الفحص بكتابة تقرير هنائي , يتضػمن رأيػو الصػرحياحملايد حوؿ شرعية 

ة كتابة التقرير ال زبلػو مػن رلموعػة مػنالضوابط اليت يتعُت على ادلدقق أخذىا بعُت وصدؽ احلسابات. غَت أف مهم
 :االعتبار, وتنقسم إىل أربعة معايَت

 .مدى إتفاؽ القوائم ادلالية مع ادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها  -
 .الثبات يف تطبيق ادلبادئ احملاسبية -
 .كفاية اإلفصاح احملاسيب ومالءمتو -
 . إبداء الرأي يف القوائم ادلالية -

 :امدى إتفاق القوائم المالية مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليه3-1
يعٍت ادلعيار األوؿ من معايَت التقرير, أف يتضمن توضيحا من ادلدقق حوؿ ما إذا كانت القوائمادلالية قد أعدت 

 .وفقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها
 :2ديكن تبويب ادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ عليها من وجهة نظر ىذا ادلعيار إلػى اجملموعػاتالتالية

 المبادئ العامة :المجموعة األولى
 :ديكن إصباؿ ىذه ادلبادئ يف اآليت

 .مبدأ احليطة واحلذر1)

 .مبدأ الثبات 2)

 .مبدأ الشموؿ( 3
 .مبدأ األمهية النسبية 4)

                                            
 1 - ولٌم توماس ، امرسونهنكً ، مرجع سبق ذكره،ص26-27.

 2 - احمد حلمً جمعة ، ، مرجع سبق ذكره،ص65.
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 .مبدأ اإلفصاح5)
ديكن إضافة مبدأ آخر جديد يتعلق بأمن ادلعلومات احملاسبية , نتيجة لقياـ العديد من الشػركاتبتطبيق األعماؿ 

 .احملاسبية من خالؿ ما يسمى بالتجارة االلكًتونية , والتػي نتجػت عػن إسػتخدامتكنولوجيا ادلعلومات
 المبادئ العلمية المرتبطة بالربح :المجموعة الثانية

 :اؿ ىذه ادلبادئ يف اآليت ديكن إصب
 .مبدأ ربقق اإليراد 1)

 .مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات2)
 المبادئ العلمية المرتبطة بالمركز المالي :المجموعة الثالثة

 :تتضمن ادلبدأ اآليت 
 .مبدأ القيمة ادلنتظر ربقيقها مستقبال 1)

 . مبدأ التكلفة التارخيية2)
 :المبادئ المحاسبية المتعارف عليهامدى الثبات في تطبيق  3-2

يتعُت على ادلدقق أف يشَت يف تقريره إىل إستمرارية وثبات ادلؤسسػة فػي تطبيػق ادلبػادئاحملاسبية ادلتعارؼ عليها من 
فًتة إىل أخرى , إستنادا إىل إطالعو على ادلبادئ اليت استخدمت عنػدإعداد القوائم ادلالية للسنوات السابقة من 

  .وائم ادلالية على إختالفالدوراتوالغاية من ىذا اإلثبات ىو القدرة على إجراءادلقارنات بُت الق, لتقاريرخالؿ ا
 .ادلاليةادلطبقة وإنعكاساهتا على القوائمكما يتوجب على ادلدقق توضيح التغَتات التػيطرأت على ادلبادئ احملاسبية 

 :اإلفصاح الكافي3-3
يقتضي ىذا ادلعيار من ادلدقق ضرورة إشارتو إىل أية معلومات مالية تعد ضرورية قد أغفلتهاالقوائم ادلالية عن حسن 

 ازباذأو سوء نية من معديها , وذلك تفاديا للتضليل احملتمػل للجهػات ادلسػتعملةللقوائم ادلالية واليت قد تؤدي إىل 
 .قرارات غَت سليمة كاف من ادلمكن تفاديها

 .ادلقصود بكفاية اإلفصاح ىنا, أف يرتكز على ادلعلومػات اجلوىريػة دوف أف يتعػداىا إلػىالتفصيالت غَت اجملدية

 :إبداء الرأي3-4
ومطابقتها للمركز  يقضي ىذا ادلعيار بأف يتضمن التقرير تعبَت ادلدقق عن مدى صدؽ وعدالة ووضػوح القػوائمادلالية

من معايَت التقرير  انطالقاادلػدقق عػن إبػداءرأيو , فيتوجب عليو  امتناعادلايل ونتائج أعماؿ ادلؤسسة . أما يف حالػة 
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ادلدقق بالقوائم ادلالية , أي عند موافقة  اسم. ويف كل األحواؿ التيَتتبط فيها  االمتناعأف يوضح أسباب ىذا 
فػي التقريػر أوادلستندات أو التبليغات ادلكتوبة اليت تتعلق بالقوائم , فإف تقرير التدقيق  واستخداـ امسادلدقق على 

 . 1جيب أف يتضػمن خصػائصفحص ادلدقق ودرجة ادلسؤولية اليت يتحملها

 

 التدقيق أهدافو  أهمية: الثالثلمطلبا

 التدقيق أهميةاوال:
إف أمهية التدقيق تتمثل يف كونو وسيلة زبدـ جهات كثَتة ذات مصلحة مع ادلؤسسة سواء كانتأطرافا داخلية أو 

قرارات ورسم خططمستقبلية, ومن بُت ادلستفيدين  الزباذخارجية , إذ تعتمد إىل حد كبَت على البيانات احملاسبية 
 :من التدقيق صلد

 :إدارة المؤسسة1.
على التدقيق بشكل كبَت خاصة يف عملية التخطػيط ادلسػتقبلي لتحقيػقأىدافها ادلسطرة  تعتمد إدارة ادلؤسسة

  ,عليها االعتمادوبالتايل فإف مصادقة ادلدقق على قوائمها سيمنحها درجة كبيػرة مػن الثقػةويزيد من نسبة  ,سبقام
 .كما يعترب مفتاح احلكم على مستوى أداء أعضاء رللس اإلدارة

 :والمساهمينالمالك 2.
اإلدارة عن ادلالؾ عزز من أمهيػةالتدقيق , فكاف ال بد  وانفصاؿاإلقليمي  االمتدادإف ظهور شركات ادلسامهة ذات 

وتالعبات , كما أف تقرير مدقق اختالسمن طرؼ يضمن التسيَت األمثل ألمواؿ ادلسػامهُت ومنػع حػدوث 
 . عائد شلكناحلسابات يساىم يف جلب مستثمرين جدد يضمن ذلم أكرب

 :الدائنين والموردين3.
يعتمد ىؤالء على تقرير ادلدقق بصحة وسالمة القوائم ادلالية , ويقوموف بتحليلها دلعرفة ادلركزادلايل والقدرة على 

 . وكذا درجة السيولة لدى ادلؤسسة , ما يضػمن ذلػم ربصػيلهملحقوقهم لدى ادلؤسسة, 2بااللتزاـالوفاء 

 :الزبائن 4.
ىذه الشرحية بادلعلومات ينحصر دبعرفة إستمرارية الوحدة اإلقتصادية , وخاصػة عنػدإرتباطهم معها  إىتماـ

                                            
1-BELAIBOUD Mokhtar ,"Guide pratique d’audit financier et comptable" , Maison des livres 

, Alger , 1986 , p22. 

 1- خالد ر اغب اخلطيب, خليل زلمود الرفاعي , مرجع سبق ذكره,ص76.
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 1.دبعامالت طويلة األجل , وإذا كانوا معتمدين عليها كمورد رئيسي وأساسي للبضاعة أوادلواد األولية
 :العاملين 5.

تقرار ورحبية أرباب عملهم, كماأهنم مهتموف ىم واجملموعات ادلماثلة ذلم مهتموف بادلعلومات ادلتعلقة بإس
 .2بادلعلومات اليت سبكنهم من تقييم قدرة ادلشروعات على دفع مكافػآهتم ومنػافع التقاعػدوتوفر فرص العمل

 :البنوك ومؤسسات اإلقراض األخرى6.
لية, غَت أف ىذه بغرض توسيع نشاطاهتا أو دلواجهة عسر مايل , تلجأ ادلؤسسات إىل القروض من ادلؤسسػاتادلا

األخَتة عليها معرفة درجة اخلطر ومعرفتها لقػدرة ادلؤسسػات علػى السػدادمستقبال , وتعود يف ذلك إىل تقرير مدقق 
 . احلسابات الذي يؤكد صدؽ القوائم ادلالية وسبثيلهػا للمركػزادلايل للمؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

2 - عبد الصمد صلم اجلعفري, إياد رشيد القريشي, دراسة حوؿ دور مراقب احلسابات ومسؤوليتو يف تلبيػة احتياجػات مسػتخدمي القػوائمادلالية, ادلعهد 
,6000.ص65 ,العريب للمحاسبُت القانونيُت, جامعة بغداد  

 2 -بلعيبود سلتار,نفس ادلرجع السابق, ص 23.
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   التدقيق أهدافثانيا:

 التدقيق ( اهداف1-1جدول رقم )

 التدقيق الداخلي أمهية مدى الفحص اذلدؼ من  عملية التدقيق الفًتة

 اكتشاؼ التالعب و االختالس 1500قبل عاـ 

 

 هبا  االعًتاؼعدـ  بالتفصيل

 عدـ  االعًتاؼ بالتفصيل اكتشاؼ التالعب واالختالس 1500-1850

 اكتشاؼ التالعب واالختالس 1850-1905

 الكتابية  األخطاءاكتشاؼ 

بعض  االختبارات ولكن 
األساس  ىو التدقيق 

 التفصيلي

 هبا  االعًتاؼعدـ 

ربديد مدى مالئمة وصحة  1905-1933
 تقريرالًتكيز ادلايل.

 اكتشاؼ األخطاء

بالتفصيل و مراجعة 
 اختبارية

 اعًتاؼ سطحي

 ربديد مدى سالمة ادلركز ادلايل 1933-1940

 اكتشاؼ   التالعب  و األخطاء

 بداية يف  االىتماـ مراجعة اختبارية

 .12,ص  2004,مصراإلسكندرية,أسس ادلراجعة ,الدار اجلامعية,آخروفادلصدر: عبدالفتاح ,زلمد الصحن  و 

 1:كما ديكن ربديد أىداؼ التدقيق دبجموعتُت أساسيتُت , التقليدية , واحلديثة أو ادلتطورة
 األهداف التقليدية-1
 :أهداف رئيسية 1-1

 .التحقق من صحة ودقة وصدؽ البيانات احملاسبية ادلثبتة بالدفاتر, ومدى اإلعتماد عليها -

                                            
1 -خالد راغب الخطٌب، خلٌل محمود الرفاعً، األصول العلمٌة والعملٌة لتدقٌق الحسابات، دار المستقبل، 

.70،ص7665،األردن  
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 . إبداء رأي فٍت زلايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم ادلالية للمركز ادلايل -

 :أهداف فرعية 1-2
 .إكتشاؼ ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش -
 .إرتكاب األخطاء والغش , بوضع ضوابط وإجراءات ربوؿ دوف ذلكتقليل فرص  -
 .إعتماد اإلدارة عليو يف تقرير ورسم السياسات اإلدارية وإزباذ القرارات حاضرا أو مستقبال -
 .طمأنة مستخدمي القوائم ادلالية وسبكينهم من إزباذ القرارات ادلناسبة إلستثماراهتم -
 .ربديد مبلغ الضريبةمعاونة دائرة الضرائب يف  -
 . تقدير التقارير ادلختلفة وملء اإلستمارات للهيئات احلكومية دلساعدة ادلدقق -

 :األهداف الحديثة أو المتطورة-2

 .مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذىا ومدى ربقيق األىداؼ , وربديد اإلضلرافات وأسػباهبا وطػرقمعاجلتها  -
 .ادلرسومةتقييم نتائج األعماؿ وفقا لألىداؼ  -
 .ربقيق أقصى كفاية إنتاجية شلكنة , عن طريق منع اإلسراؼ يف صبيع نواحي النشاط -
 . ربقيق أقصى قدر شلكن من الرفاىية ألفراد اجملتمع -

 :باإلضافة إىل األىداؼ العامة واليت تطرقنا ذلا , ىناؾ أىداؼ أخرى عملية وميدانية نذكر منهػاما يلي
 :)عرض القوائم )اإلفصاح 2-1

يهدؼ ادلدقق من خالؿ ىذا البند إىل التأكد من أف ادلؤسسة تقيدت دبا تػنص عليػو ادلعػايَتوادلبادئ احملاسبية 
 ادلقبولة قبوال عاما والطرؽ والسياسات احملاسبية ادلتبناة من قبلها , فضػال عػنقياس درجة الثبات يف تطبيق ىذه 

 رةالتقريػر حػوؿ ىذه ادلشاىد ادلرتبطة بالواقع الفعلي للمؤسسة وادلؤثالطرؽ من فًتة إىل أخرى, شلا جيرب ادلدقق على 

 .1على درجة مصداقية عناصر القػوائم ادلاليػةادلفحوصة وادلعلن عنها

 الشمولية:2-2
 يعٍت أف كل العمليات قد مت تسجيلها من قبل ادلؤسسة وقت حدوثها دوف أي إستثناءات, وحتػىيتأكد

ادلدقق من ذلك عليو اإلطالع على كل الدفاتر والسجالت , وذلػك بغػرض تػوفَت معلومػاسبحاسبية شاملة 

                                            
 1- مسعود صدٌقً ، نحو إطار متكامل للمراجعة المالٌة فً الجزائر ، أطروحة دكتوراه غٌر منشـورة ، كلٌـة العلـوم 

.63،ص6001،االقتصـادٌة وعلـومالتسٌٌر، جامعة الجزائر  
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 . تعرب عن وضعية ادلؤسسة
 :الوجود والتحقق 2-3

 .أي أف يتأكد ادلدقق من أف صبيع العناصر الواردة يف ادليزانية من أصوؿ وخصـو موجودة فعال
 :الملكية والمديونية 2-4

على ادلدقق أف يتأكد عن طريق الوثائق القانونية من ملكية ادلؤسسة لكػل األصػواللواردة يف  ىنا جيب
 .ادليزانية , وأف الديوف مستحقة فعال ألطراؼ أخرى , وقد تكوف ىذه األخَتة عن طريػقادلصادقات مثال

 :التقييم 2-5
سبية مت تقييمها وفقا للمبػادئاحملاسبية يعٍت ىذا ادلبدأ أنو على ادلدقق التأكد من كوف كل العمليات احملا

 .ادلتعارؼ عليها , مع ثبات طرؽ التقييم من دورة ألخرى
 :إبداء رأي فني  2-6

اذلدؼ األساسي دلدقق احلسابات ىو إعطاء رأي فٍت زلايد مدعم بأدلة وقػرائن إثبػات حػولعدالة سبثيل 
 .ؿالقوائم ادلالية ادلدققة للمركز ادلايل ونتيجة األعما

 :لذلك ينبغي عليو يف إطار عملية التدقيق القياـ بالفحص وإجراء
  التحقق من اإلجراءات والطرؽ ادلطبقة. 
 مراقبة عناصر األصوؿ واخلصـو. 
 تقييم اذليكل التنظيمي. 
 . التأكد من التسجيل السليم لكل األعباء والنواتج اليت زبص السنوات السابقة 
  , التالعبات , واألخطاءزلاولة الكشف عن حاالت الغش. 
  التأكد من التسجيل السليم للعمليات. 

 تدقيق الداخلي: ماهية الثانيالمبحث ال

الداخلية إحدى الوظائف اإلدارية الداخلية للمؤسسة اليت تقدـ خدماتو لإلدارة العليا بادلؤسسة  تعتربادلراجعة
دلساعدتو يف التوصل إىل كفاية اإلنتاجية القصوى والعمل على قياس مدى صالحية النظاـ احملاسيب وادلراقبات 

داخلية وأنواعها ومعايَت اليت ربكمها .يف ىذا ادلبحث سوؼ نقـو بتناوؿ مفهـو ادلراجعة الاألخرى يف ادلؤسسة 
 ادلراجعة الداخلية.
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 المطلب األول: نشأة ومفهوم التدقيق الداخلي

 نشأة التدقيق الداخلي اوال:

ادلراجعة الداخلية كفكرة إىل الثالثينات , وذلك بالواليات ادلتحدة األمريكية, ومن األسباب  يرجعظهور      
األساسية اليت أدت إىل ظهورىا ىي رغبة ادلؤسسات األمريكية يف زبفيض ثقل ادلراجعة اخلارجية خاصة إذا علمنا 

سواؽ ادلالية إىل إخضاع حساباهتا كل ادلؤسسات اليت تتعامل يف األأف التشريعات األمريكية كانت تفرض على  
دلراجعة خارجية حىت يتم ادلصادقة عليها. وبقي دور ادلراجعة الداخلية مهمشا حبيث أهنا مل زبض باإلىتماـ الالـز 

وكونوا ما  1941يف بادئ األمر, إىل أف انتظم ادلراجعوف الداخليوف يف شكل تنظيم موحد يف نيويورؾ سنة 
 الذي عمل منذ إنشائو على تطوير ىذه ادلهنة وتنظيمها.I.I.A1الداخليُت األمريكيُت يسمى دبعهد ادلراجعُت 

 1971و  1957مث سنة  1947وسباشيا مع التطورات االقتصادية احلديثة , قاـ ىذا ادلعهد بتعديل تعريفها سنة 
لتالعبات إىل أف حبيث نالحظ تطور أىدافها من نظرة زلاسبية زلضة ,تعتمد على اكتشاؼ األخطاء والغش وا

 2أصبحت هتتم بكل نشاطات ووظائف ادلؤسسة.

عليها يف ترشيد  األمهية باعتبارىا أداة إدارية ديكن اإلعتماد بالغةويف وقتنا احلاضر أصبحت ادلراجعة الداخلية 
العملية اإلدارية دبفهومها ادلعاصر حبيث ابتدأت بنطاؽ ورلاؿ ضيق يقتصر على مراجعة القيود والسجالت ادلالية, 

 .3مث اذبهت بعد ذلك ضلو اجملاالت اإلدارية والتشغيلية نتيجة الظروؼ اإلقتصادية

حىت حديثة االعًتاؼ هبا كنشاط ال ديكن  أما يف اجلزائر فيمكن القوؿ أف ىذه الوظيفة حديثة االستعماؿ أو
من القانوف التوجيهي  40يف هناية الثمانينات من خالؿ ادلادة االستغناء عنو. فلم ينص عليها ادلشرع اجلزائري إال 

" يتعُت على ادلؤسسات اليت تنص على أنو : 1988جانفي  12الصادر بتاريخ  88/01للمؤسسات رقم 
ىياكل داخلية خاصة بادلراقبة يف ادلؤسسة وربسُت بصفة مستمرة أمناط سَتىا  العمومية االقتصادية تنظيم

 على أنو: 58,كما أكمل يف نص ادلادة  وتسيَتىا"

                                            
1-institut of internalauditors 

 .12،ص1990،دار البشٌر،عمان،المراجعةالداخلٌة:اإلطار النظري والمحتوى السلوكًالعمرات ،أ،ص، - 2
 .12،صنفس المرجع السابقالعمرات ،أ،ص، - 3
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يف إدارة وتسيَت ادلؤسسة العمومية االقتصادية خارج األجهزة ادلشكلة قانونا والعاملة يف "ال جيوز ألحد أف يتدخل 
ل سلالفة ذلذا احلكم تسيَتا ضمنيا ويًتتب عنها تطبيق قواعد ادلسؤولية إطار الصالحيات اخلاصة هبا, تشكل ك

 .1ادلدنية واجلزائية ادلنصوص عليها يف ىذا الشأف"

 تعريف التدقيق الداخليثانيا:

يعرؼ "بأنو وظيفة إدارية تابعة إلدارة ادلؤسسة ,لتعرب عن نشاط داخلي مستقل إلقامة الرقابة اإلدارية دبا فيها 
احملاسبية لتقييم مدى سباشي النظاـ مع ما تتطلب اإلدارة أو العمل على حسن استخداـ ادلوارد دبا حيقق الكفاية 

 .2اإلنتاجية القصوى"

 ( على أهنا: ((i.i.aكما عرفها ادلعهد األمريكي للمراجعُت الداخليُت

"نشاط مستقل للتقييم داخل ادلؤسسة, يعمل على مراجعة النواحي احملاسبية وادلالية واألعماؿ األخرى, وذلك 
 .3خلدمة اإلدارة, كما أهنا رقابة إدارية تقـو بقياس وتقييم الوسائل األخرى للرقابة"

فيذىا يف ظل ادلفهـو العاـ يعترب ىذا التعريف واسع بشكل كاؼ لدرجة أنو يشمل العديد من األنشطة اليت يتم تن
 .للمراجعة الداخلية سواء يف القطاع العاـ أو اخلاص

وظيفة تؤديها ىيئة مؤىلة من ادلوظفُت, وتتناوؿ الفحص اإلنتقادي كذلك تعرؼ ادلراجعة الداخلية على أهنا:"
لية ىذه اخلطط ادلنظم والتقييم ادلستمر ادلخطط والسياسات واالجراءات ووسائل الرقابة ومدى كفاءة وفعا

 .4"والسياسات ووسائل الرقابة ألداء اإلدارة واألقساـ

يظهر من خالؿ التعاريف السابقة أف تنفيذ ادلراجعة الداخلية تفرض على اإلدارات دبختلف أقسامها وكذا على 
 ادلؤسسات للتأكد من مدى التزامها باخلطط والسياسات ادلفروضة عليها.

 5ادلراجعة الداخلية واليت يتعُت الًتكيز عليها وىي:من ادلظاىر اذلامة  ديكن استخراج رلموعة

                                            
 .1988جانفً  12الصادر بتارٌخ  88/01،القانون 02:العددالجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة -2
 .61،ص2000،دار الصفاء،عمان،المدخل الحدٌث لتدقٌق الحسابات: جمعة،أ،ح -2
 .202،ص1994،مكتب الشباب،القاهرة،دراسات متقدمة فً المراجعةعطاء هللا، م،ش: -3
 .186-185،ص1998،دار الجامعة، الرقابة والمراجعة الداخلٌةعبد الفاتح الصحن،د.محمد السٌد سراٌا،- 4
 .155،ص1997دٌثة فً المراجعة والرقابة على الحسابات،دار النهضة العربٌة،القاهرة،أمٌن السٌد،أ،ل:االتجاهات الح -5
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يتم أساسا داخل ادلؤسسة عن طريق العاملية تنفيذ وظيفة ادلراجعة الداخلية يشَت إصطالح "داخلي" إىل أف  -
 ادلختصُت هبا.

 الستقاللية.جيب أف تتميز باعدـ إقامة حدود أو قيود على حكم ادلراجع الداخلي,فهذه الوظيفة   -
 ادلؤسسة ىي اليت تقـو خبلق وظيفة ادلراجعة الداخلية. -
 تقـو ادلراجعة الداخلية بالبحث عن احلقائق وتقييم النتائج وذلك خدمة لإلدارة. -
أصوؿ ادلؤسسة والتأكيد من حسن تطبيق اخلطط ومدى كفاءهتا يف ربقيق األىداؼ وكذا ضبايتها من  ضباية -

 أي تالعب أو اختالس أو سوء استخداـ.

 المطلب الثاني : أنواع ومعايير التدقيق الداخلي

 أنواع التدقيق الداخلي اوال:

 1ينقسم إىل قسمُت مراجعة إدارية ومراجعة مالية:    

: وىي تعٍت مراجعة العمليات والوثائق ادلالية واحملاسبية واالجراءات ادلستعملة يف تسيَت الماليةالمراجعة  -1
 ىذا اجلانب باالعتماد على التقنيات التالية:

 .ربليل احلسابات والنتائج واستخراج االضلرافات ادلوجودة 
 بإعدادىا ادلؤسسة مثل الفواتَت وموازين ادلراجعة. اختيار صحة الوثائق اليت تقـو 
 باختبار االجراءات اخلاصة باالستالـ. التحقق من الوجود الفعلي لألصوؿ وذلك 
 .اجلرد الفعلي لألصوؿ وادلخزوف الثابتة مع التأكد من صحة معاجلتها احملاسبية يف الدفاتر 

راءات الرقابية اخلاصة بنواحي النشطات : وىي ادلراجعة اليت تشمل فحص االجالمراجعة اإلدارية -2
ولذا فهي تتطلب معرفة السياسات واالجراءات ادلطبقة يف ادلؤسسة االخرى غَت الناحية ادلالية أو احملاسبية 

 ,ومن ادلهاـ اليت يتوجب القياـ هبا ما يلي:
  مراقبة اجلودة.دراسة واختبار العمليات ادلختلفة مثل النشاطات من حيث مستوى الكفاءة االنتاجية و 
  التأكد من سَت التدريب للمظفُت والعاملُت بادلؤسسة ,وربديد مدى كفاءة ىذه الربامج واقًتاح سبل

 تطويرىا لغرض رفع مسىت األداء يف العمل.

                                            
،رسالة ماجستٌر)غٌر منشورة(،كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم المراجعة الداخلٌة فً المؤسسةبن عمٌرة توفٌق،- 1

 .43،ص2004التسٌٌر،جامعة الجزائر،
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 ال يتدخل يف مهاـ مراقب التسيَت الذي يقـو بوضع طرؽ التنبؤ وضماف سالمة السياسات  ادلراجع الداخلي
 إمنا يتأكد فقط من أف ىذه الطرؽ مطبقة جيدا وتستجيب لألىداؼ ادلرسومة.العامة للمؤسسة, و 

 معايير التدقيق الداخليثانيا:

 1تتمثل ىذه ادلعايَت يف ما يلي:

 :استقالل المراجع الداخلي-1

جيب على ادلراجع الداخلي أف يكوف مستقال عن األنشطة اليت يقـو دبراجعتها, وىذا يتطلب ضرورة أف 
الداخلية كافيا دبا يسمح بأداء ادلسؤوليات ادلنوط هبا, كما جيب أف يكوف الوضع التنظيمي لقسم ادلراجعة 

عيار األوؿ حيث تضمن جانبُت يكوف ادلراجع موضوعيا يف أدائو ألعماؿ ادلراجعة, وذلك ىو ما احتواه ادل
 :2وادلوضحُت كما يلي رئيسيُت

 مكاف ادلراجع الداخلي يف ادلؤسسة من حيث: - أ
 ادلستوى اإلداري التابع لو ادلراجع. .1
 اجلهة اليت يقدـ إليها تقرير ادلراجعة الداخلية. .2
 سلطة التعيُت والعزؿ بالنسبة للمراجع. .3
 األفراد واألمواؿ واألدوات ادلختلفة وذلك سنويا. ربديد احتياجات إدارة ادلراجعة الداخلية من .4

يف ىذا اجلانب فإف معظم اآلراء للمؤسسات والشركات توجهت بوضع إدارة ادلراجعة الداخلية يف مستوى 
جيعل ادلراجع الداخلي بعيدا عن أي ضغوط من األقساـ أو مستقل يرتبط دبجلس اإلدارة مباشرة.ألف ذلك 

ادلراجعة الداخلية  ذلك من الشكل التايل, كمثاؿ للوضع التنظيمي األمثل إلدارة اإلدارات األخرى, ويتبُت
 ضمن اذليكل العاـ للمؤسسة.

 

                                            
-67الداخلً،دار النهضة العربٌة،القاهرة،العددإدارة التدقٌق الداخلً،مجلة المدققسعٌد عبد العزٌز سلٌمان،- 1

 .13،ص2006،أٌلول68
 .50،صنفس المرجع السابقبن عمٌرة توفٌق،  -2
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 1( اذليكل التنظيمي إلدارة ادلراجعة الداخلية ضمن اذليكل العاـ2-1شكل رقم )

 

  

 

 

 

 

 

 ادلوضوعية: - ب

أمر ذىٍت جيب أف يتحقق لدى ادلراجع الداخلي أثناء أداءه لعملو, حبيث أال يقصد بادلوضوعية "بأهنا      
دبعٌت أهنا تتمثل يف الواقعية يف احلكم على .2يكوف تابع للغَت عند إبدائو لرأيو يف أي أمر من أمور ادلراجعة"

 عملية ادلراجعة ويتم ذلك من خالؿ ما يلي :

 ربديد اختصاصات العاملُت يف إدارة ادلراجعة الداخلية. .1
 ربديد حاالت التعارض يف اإلختصاصات داخل اإلدارة. .2
 تغيَت وتبديل ادلهاـ بُت أعضاء اإلدارة من وقت آلخر. .3
 عدـ قياـ ادلراجع دبهاـ وأعماؿ زبص إدارات وأقساـ أخرى.  .4
عدـ قياـ أفراد مت ربويلهم من إدارات أخرى إىل إدارة ادلراجعة الداخلية دبراجعة أعماؿ سبق ذلم القياـ  .5

 هبا.

 :الكفاءة المهنية للمراجع الداخلي-2

                                            
أهمٌة التدقٌق الداخلً فً الحد من الغش،نشرة المجمع العربً للمحاسبٌن : عماد الحانوتً، المصدر-1

 .3،ص2002(،أٌار،6)،عمان،العدد،دارالمستقبلالقانونٌٌن
-2005،اإلسكندرٌة،مصر،الرقابة والمراجعة الداخلٌة الحدٌثة،الدار الجامعٌةعبد الوهاب نصر،شحاتة السٌد شحاتة، -2

 .502،ص2006

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة العلٌا

اإلدارات الوسطى 

 والتنفٌذٌة

 المراجعة الداخلٌة
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 1ويتحقق ىذا ادلعيار من خالؿ العناصر التالية:

حيث جيب أف تزود إدارة ادلراجعة الداخلية بعدد من ادلهارات الفنية ادلناسبة,واليت يتوافر الكفاءة العلمية:  .1
 فيها قدرا مناسبا من التعليم دلمارسة ىذه الوظيفة.

اخلربة العلمية: دبعٌت أنو جيب أف ديتلك العاملُت يف إدارة ادلراجعة الداخلية خربة عملية كافية سبكنهم من  .2
 جعة بكفاءة وفاعلية.القياـ بأعماؿ ادلرا

الفهم واإللتزاـ دبعايَت ادلمارسة ادلهنية: فيجب على ادلراجع الداخلي أف يكوف فامها ومتقيدا بادلعايَت ادلهنية  .3
 عند شلارسة أعماؿ ادلراجعة.

دراسة وفهم العلـو السلوكية: حيث جيب على ادلراجع الداخلي أف يكوف لبقا وبارعا يف تعاملو مع األفراد  .4
 صاؿ هبم بفاعلية.واإلت

 توافرالصفات اخللقية: ومنها النزاىة والصدؽ واحملافظة على السرية. .5

ىذا ادلعيار أنو جيب على ادلراجع الداخلي أف ديتلك ادلعرفة وادلهارة وغَت ذلك من ادللكات الالزمة  وخالصة
 ألداء ادلسؤوليات.

 :نطاق المراجعة الداخلية -3

 2ية:ويتضمن ىذا ادلعيار اجلوانب التال

 فحص وتقييم مدى سالمة نظاـ الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة,ومدى ربقيق أىدافها التالية: - أ
 ضباية شلتلكات وموارد ادلؤسسة من أي تصرفات غَت مرغوب فيها. .1
 دقة ادلعلومات احملاسبية ايل ينتجها النظاـ احملاسيب يف ادلؤسسة. .2
 أمثل. التحقق من مدى كفاءة استخداـ ادلوارد ادلتاحة بشكل .3
 التحقق من مدى اإللتزاـ بالقوانُت والسياسات واإلجراءات. .4
 فحص مدى جودة وفاعلية األداء ومدى ربقيق األىداؼ والنتائج ادلرجوة بفاعلية. - ب

جيب على ادلراجع الداخلي أف يقـو دبراجعة برامج التشغيل وطريقة تنفيذه, حىت يتأكد من أف النتائج اليت 
 1دة للتشغيل, وأف برامج التشغيل قد نفذت وفقا للخطط اليت مت وضعها.دتتحقق وتتفق واألىداؼ احمل

                                            
،مجلةالمدقق،دار النهضة المعاٌٌر األمرٌكٌة للممارسة المهنٌة للتدقٌق الداخلًأحمد حلمً جمعة،-1

 .10،ص2005،آب،64-63ددالعربٌة،القاهرة،الع
 .13،اإلسكندرٌة،مصر،صأصول وقواعد المراجعة والتدقٌق الشامل،المكتب الجامعً الحدٌثمحمد السٌد سراسا، -2
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 :أداء عمل المراجعة الداخلية -4

 ويتمثل يف معايَت األداء ادلهٍت للمراجعة الداخلية واليت تتضمن العناصر التالية:

خطوات جيب على ادلراجع الداخلي أف يقـو بالتخطيط لكافة زبطيط عملية ادلراجعة الداخلية: حيث  .1
 2وإجراءات ادلراجعة الداخلية, حيث تتضمن عملية التخطيط ربديد ما يلي:

 أىداؼ ادلراجعة الداخلية. -
 زبطيط أداء مهمة ادلراجعة الداخلية. -
 تقارير النشاط. -
 فحص وتقييم ادلعلومات ادلتاحة للتأكد من أهنا كافية,مالئمة,مفيدة وزبدـ عملية ادلراجعة الداخلية. .2
ادلراجعة: حيث جيب على ادلراجع الداخلي بعد أف يصل إىل النتائج اخلاصة بعملية ادلراجعة أف  التبليغ بنتائج .3

يقـو بتصنيفها وتبليغها إىل ادلستويات اإلدارية ادلختلفة وادلعنية ىذه النتائج,عن طريق إعداد تقرير بنتائج 
 ادلراجعة الداخلية.

ادلراجعة الداخلية إال بقياـ ادلراجع الداخلي دبتابعة ما توصل إليو متابعة تنفيذ ىذه النتائج: ال تكتمل عملية  .4
من نتائج وما مت ربديده من توصيات, حىت يتأكد من ازباذ اإلجراءات ادلناسبة وادلطلوبة بناء على نتائج 

 ادلراجعة الداخلية.
 

 :إدارة قسم المراجعة الداخلية -5

توىل ادلراجع الداخلي إدارهتا بطريقة مناسبة,ويكوف مسؤوال عن تقتضي معايَت ادلراجعة الداخلية بضرورة أف ي
 3تلك اإلدارة حبيث:

 ربقق أعماؿ ادلراجعة األغراض العامة وادلسؤوليات اليت اعتمدهتا اإلدارة العليا وقبلها رللس اإلدارة. -1
 تستخدـ ادلوارد ادلتاحة إلدارة ادلراجعة الداخلية بكفاءة وفاعلية. -2
 ادلراجعة الداخلية مع معايَت ادلمارسة ادلهنية للمراجعة الداخلية. تتماشى صبيع أعماؿ -3

                                                                                                                                        
 .نفس المرجع السابقمحمد السٌد سراٌا،-1
جمعة حمٌدات، إعداد خطة التدقٌق الداخلً من منظور المعاٌٌر األمرٌكٌة للممارسة المهنٌة للتدقٌق  -2

 .28،ص2007،كانون الثانً،70-69الداخلً،مجلةالمدقق،دار النهضة العربٌة،القاهرة،العدد
،الدار الرقابة والمراجعة الداخلٌةعبد الفتاح محمد الصحن،فتحً رزق السوافٌري،-3

 .225،ص2004،مصر،الجامعٌة،اإلسكندرٌة
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 وحىت يتمكن ىذا ادلدير من إدارهتا دبا حيقق تلك األىداؼ العامة فإنو جيب عليو أف:

 تكوف لديو الئحة بأىداؼ وسلطات ومسؤوليات اإلدارة. -
 يقـو بوضع خطط لتنفيذ مسؤوليات اإلدارة. -
 وبة تكوف مرشدا لعاملُت معو يف اإلدارة.يوفر سياسات وإجراءات مكت -
 يضع برنارلا الختيار وتطوير ادلوارد البشرية يف إدارة ادلراجعة الداخلية. -
 يقـو بالتنسيق بُت جهود كل من إدارة ادلراجعة الداخلية وادلراجع اخلارجي. -
 تمرة.يقـو بوضع وتنفيذ برنامج للتأكد من جودة أعماؿ اإلدارة وتقييم أعماذلا بصفة مس -

 المطلب الثالث: أهمية وأهداف التدقيق الداخلي

 أهمية التدقيق الداخلياوال:

تكمن أمهية ادلراجعة الداخلية يف كوهنا رقابة فعالة تساعد إدارة ادلؤسسة ومالكها على رفع جودة األعماؿ وتقييم 
تعترب عُت وأذف ادلراجع اخلارجي وأىم آليات  أهنااألداء, واحملافظة على شلتلكات وأصوؿ ادلؤسسة, إضافة إىل 

التحكم ادلؤسسي ,لذلك فقد ظهرت وتطورت وزادت أمهيتها نتيجة لتضافر رلموعة من العوامل ادلتمثلة فيما 
 1يلي:

 كرب حجم ادلنشآت وتعدد عملياتو. .1
 اضطرار اإلدارة إىل تفويض السلطات وادلسؤوليات إىل بعض اإلدارات الفرعية بادلؤسسة. .2
 حاجة إدارة ادلؤسسة إىل بيانات دورية ودقيقة لرسم السياسات والتخطيط وعمل القرارات. .3
 حاجة إدارة ادلؤسسة إىل ضباية وصيانة أمواؿ ادلؤسسة من الغش والسرقة واألخطاء. .4
 حاجة اجلهات احلكومية وغَتىا إىل بيانات دقيقة للتخطيط اإلقتصادي,والرقابةاحلكومية,والتسعَتة. .5
 تطور إجراءات ادلراجعة من تفضيلية كاملة إىل اختبارية تعتمد على أسلوب العينة اإلحصائية. .6

 أهداف المراجعة الداخليةثانيا: 

 من خالؿ التعاريف السابقة للمراجعة الداخلية يتبُت لنا أف ذلا األىداؼ التالية:

                                            
الوراق للنشر ،مؤسسة 1،طمراجعة الحسابات بٌن النظرٌة والتطبٌقٌوسف محمود جربوع،-1

 .128،ص2008والتوزٌع،عمان،األردن،
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 :ىدؼ احلماية-أ

كانت ادلراجعة الداخلية تعرؼ على أهنا ذلك النشاط كيز يف ادلاضي ينصب على ىدؼ احلماية حيث  ًت كاف ال
هتدؼ إىل التأكيد من سالمة نظم الرقابة الداخلية والذي يهدؼ الذي يهدؼ إىل ضباية أصوؿ ادلنشأة ,كما

 .1بدوره إىل ضباية ادلنشأة من االختالس والسرقة

 ديكن لنا أف نستخرج من اذلدؼ الرئيسي األىداؼ التالية:

  سالمة ادلعلومات والبيانات ادلسجلة بالدفاتر احملاسبية.التأكد من 
 .2التأكد من ادلوائمة بُت القياس والسياسات واخلطة واإلجراءات والقوانُت واللوائح ادلوضوعية 

 ىدؼ البناء:-ب

 3يتحقق ىدؼ البناء من خالؿ اقًتاح العالج والتوصيات نتيجة دلا قاـ بو ادلراجع الداخلي من فحص.

 من ىذا اذلدؼ األىداؼ التالية:ونستخلص 

  ديكن للمراجع الداخلي تقدمي اقًتاحات وخدمات استشارية حوؿ ادلراجعة الداخلية من أجل
 ضماف استمرارية يف ربقيق أىداؼ ادلنشأة.

 .طمأنة مستخدمي القوائم ادلالية وسبكينهم من إزباذ القرارات حوؿ استثماراهتم 
  عرقلة حسن تطبيق ادلخططات ادلستقبلية.اكتشاؼ أي اضلرافات قد تؤدي إىل 

 

 

 

 

 

                                            
،الدار المراجعة الداخلٌة فً ظل التشغٌل االلكترونًثناء علً القبانً،نادر شعبان السواح، -1

 .29،ص2006الجامعٌة،اإلسكندرٌة،مصر،
 ،نفس المرجع السابق،-2
 .30،صنفس المرجع السابقثناء علً القبانً،نادر شعبان السواح، -3
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 الشكل التايل يوضح لنا ىديف ادلراجعة:

 (: األىداؼ األساسية للمراجعة الداخلية.3-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, مذكرة مقدمة ادلصدر: شدري معمر سعاد, دور ادلراجعة الداخلية ادلالية يف تقييم األداء يف ادلؤسسة اإلقتصادية
, 2009-2008لنيل درجة ادلاجستَت يف العلـو والتسيَت, فرع مالية ادلؤسسة, جامعة أضبد بوقرة, بومرداس, 
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 هدف البناء هدف الحماية

حيث يتم القياـ بأعماؿ الفحص وادلطابقة بُت 
األداء الفعلي واخلطط ادلوضوعة مسبقا لكل 

 منها

 سياسات الشركة

 اإلجراءات احملاسبية

 نظم الضبط الداخلي

 سجالت ادلؤسسة

 قيم ادلؤسسة وأنشطة التشغيلية

يعٍت اقًتاح اخلطوات الالزمة لتصحيح الفحص 
وادلطابقة وتقدمي النصح لإلدارة وعلى ذلك 

 ادلراجع الداخلييعمل 

باإلضافة إىل مراجعة العمليات احملاسبية وادلالية 
إىل ربقيق مدى اإللتزاـ بالسياسات 

 واإلجراءات واخلطط ادلوضوعة

ضباية  إجراءاتالتحقق من مدى سالمة 
 األصوؿ
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 :الخالصة

و خاصة التدقيق الداخلي حبيث تعتمد عليها  التدقيق يعد من ابرز العلـو يف الوقت احلايل و ركيزة اساسية
ادلؤسسات االقتصادية و بشكل كبَت و ىذا من خالؿ تقييم القوائم ادلالية و عكس الصورة احلقيقية للمؤسسة و 

ربديد و ضعيتها اف كانت جيدة اـ سيئة باالضافة اىل تقدمي اقًتاحات و توصيات حوؿ صلاح ادلؤسسة و تصحيح 
 ء مايل جيد. مسارىا و ضماف ادا
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 تمهيد:

تسعى ادلؤسسة جاىدة اىل حتقيق غاياهتا و اىدافها ادلسطرة, وىذا من خالؿ حتسُت اداءىا خاصة االداء  
االستمرارية, و ىو من ادلقومات ادلايل, الف ىذا االخَت يعد االمثل و ىو السبيل الوحيد للحفاظ على البقاء و 

الرئيسية للمؤسسة االقتصادية , ذلذا تسعى ادلؤسسة لتحقيقو من خالؿ التدقيق الداخلي و ذلك من اجل تقييمو 
 و حتسُت فعاليتو و زيادهتا.

اىل امهية و سيتم التطرؽ يف ىذا الفصل االوؿ اىل ماىية االداء و االداء ادلايل كمبحث اوؿ , اما يف ادلبحث الثاين 
 التدقيق الداخلي من خالؿ عملية التقييم و اثره يف حتسُت االداء ادلايل.
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 المالي األداء:ماهية األولالمبحث

 المالي األداءو  األداء: مفهوم االولالمطلب 

 مفهوم األداءاوال: 
 اليت يصعب حتقيقهاإف حتديد تعاريف ومفاىيم دقيقة للمصطلحات واالتفاؽ عليها يعد من األىداؼ 

وخاصة يف العلـو اإلنسانية واالجتماعية, ومن بُت ادلصطلحات اليت مل تلقى تعريفا وحيدا وشػامال 
مصػطلحاألداء, بل ىناؾ من يستخدـ مصطلحات عدة كالكفاءة, الفعالية, اإلنتاجية لتعترب كمرادفات لو, ولكن 

يفا وحيدا واالقتصار عليو يعد غَت كاؼ للوصوؿ إىل مفهـو ىذا غَتصحيح يف علـو التسيَت واالقتصاد وإعطاء تعر 
األداء,بل جيب عرض العديد من التعاريف للوصوؿ إىل ادلفهـو الذي يناسب البحث. وقبػل التطػرؽ إىل 

سلتلػفالتعاريف اليت تناولتو نشَت إىل أف معٌت األداء بالنسبة للمسَت خيتلف عنو بالنسبة لرجل االقتصاد, فضال عن 
 .ذافاالختالؼ قائم حىت داخل ادلؤسسةىػ

 اليت تعػٌتPERFORMAREإف أصل كلمة أداء ينحدر إىل اللغة الالتينية أين توجد كلمة 
اللغػة اإلصلليزيػة منػها  اشتقتإعطاء, وذلك بأسلوب كلي, الشػكل لشػيء مػا. وبعػدىا 

أداء مركز ذو مسؤوليةما يعٍت  ويرى بعض الباحثُت فيو ما يلي:".1وأعطتها معناىاPERFORMANCEلفظػة
 .ما ىذا ادلركز األىداؼ اليت قبلها. الفعالية حتدد يف أي مستوى تتحقػقاألىداؼهالفعالية واإلنتاجية اليت يبلغ

 "2اإلنتاجية تقارف النتائج ادلتحصل عليها بالوسائل ادلستخدمة يف ذلك
الفعالية واإلنتاجية, العنصػر األوؿ معنػاىدرجة بلوغ حسب ىذا التعريف يتبُت أف األداء يتمثل يف عنصرين مها 

اذلدؼ أي ىناؾ عنصرين للمقارنة, أىداؼ مسطرة يراد بلوغها وأىداؼ منجزة. العنصر الثاين ىواإلنتاجية ادلتمثلة 
ق يف العالقة بُت النتائج احملققة فعال والوسائل ادلستخدمة لبلوغها. ويالحظ يف ىذا التعريف خلػطفيما ىو متف

عليو تقريبا, ألف التعريف الذي أعطي لإلنتاجية ىو تعريف للكفاءة, واإلنتاجية يف حقيقة األمر ماىي إال عالقة 
بُت اإلنتاج وعوامل اإلنتاج ادلستخدمة لتحقيقو, ويرى بعض الباحثُت أف اإلنتاجية حتسب لعنصػروحيد من عناصر 

القة بُت النتائج وادلػوارد ادلسػتخدمة فيتحقيقها, بل ىي اإلنتاج وىو عنصر العمل, فاإلنتاجية إذف ليست بالع
 .معيار ومؤشر ديكن من قياس أداء الوظيفة اإلنتاجية

                                      
1-Abdellatif Khemakhem, la dynamique du contrôle de gestion, Dunod, 2 ed, Paris, 1976,P310. 

2
-Ibid, p. 311. 



لي ومدى تأثير التدقيق الداخلي على فعاليتهالفصل الثاني: األداء الما  

 

 
38 

وىذا ادلستوى يقاس باستخدامرجل االقتصاد , 1"ويرى بعض الباحثُت يف األداء على أنو "مستوى حتقيق األىداؼ
كاالقتصادأماادلوظف يدةفيالدخاللوطنيوحتر يبنسبةجسامهةتمةمضافةمعترب يققيعلىتحقا ينظر إىل أداء ادلؤسسة يف قدرهت

 …مهنية وجيدة ةيارتفعة,األمن,حمةينقدرةشرائيتأمى علا فيقدرهتيهنظرإلي
ىذا التعريف حيصر األداء يف نسبة إصلاز األىداؼ أي أف األداء ىو الفعالية, ىذا صحيح لكػن غػَتكاؼ,ألنو ال 

ا, فادلؤسسػةقد تتمكن من ذلك ذلأداء جيد مبجرد حتقيقها لألىداؼ ادلناطةا حتقق هنديكن احلكم على ادلؤسسة بأ
 !ولكن باالستغالؿ ادلفرط للموارد. أين األداء يف مثل ىذه احلالة

ىذا التعريفيحاوؿ ربط ,"2ومن الباحثُت من ينظر إىل األداء على أنو " عالقة ادلوارد ادلخصصة والنتائج احملققة
ادلستخدمة يف حتقيقها, فهو إىل حد كبَت يشبو التعريف السابق ألنو حيصراألداء يف أحد  نتائج ادلؤسسة بادلوارد

إىل أدين تدنيهاشقيو وىذا غَت كاؼ ألنو أمهل نسبة إصلاز األىداؼ. فما فائدة االقتصاد يف التكاليف أو 
 .ادلستويات دوف بلوغ األىداؼ

تعريف وحيد, بل حتديده يف اسػتمرار وتطػورباإلضافة إىل ويرى البعض اآلخر أف األداء مفهـو ال ديكن تقييده ب
 3ذلك فهو متعدد األبعاد

 ليقطب العم 
 قطب ادلسَتيُت 
 قطب ادلهنيُت 
 قطب قطب الدولة 
  ةوالكفامؤشرات النتائج 
 مؤشراتالرضا 
 مؤشرات النتائج 
 مؤشرات الصَتورة 

األداء حسب منظور تعدد األبعاد يتحقق من خالؿ أربعة أقطاب. القطب األوؿ يتعلق بالعميل  إف

                                      
1
- A. Burlaud ,J .Y Eglem , P Mykita, dictionnaire de gestion . Editions Foucher,Paris, , 1995, P.271. 

2
-R. Brosquet, fondement de la performance humaine dans l’entreprise. les éditions d’organisation, 

Paris,1989, p. 11                                                                                                                                         .  
3
- Pierre Voyer, la performance :situation présente et perspective d’avenir.(conférence à 

L’IGFlE5/12/2001.www.IGF quebec.com/activités/P voyer. Pdh). 
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الذييفرض على ادلؤسسة تقدًن أفضل ما ديكن أف توفره من السلع واخلدمات, من اجل إرضائهم وكسب 
يدة بأفضل ثقتػهم,القطب الثاين يتمثل يف ادلسَتين الذين يلقى على عاتقهم مسؤولية حتقيق النتائج اجل

استخداـ للمواردادلتاحة وىذا يضمن استمرارية ادلؤسسة . أما القطب الثالث فيتمثل يف ادلهنيُت أو 
ادلوظفُت ,فهم ْتاجػة إلىاستمرارية العمل بدؿ التوقف, اجلو ادلالئم للقياـ مبختلف مهامهم. أما القطب 

يدة لرفع حصيلة الضرائب , ادلسامهة يف زيادة الرابع فهو الدولة اليت تريدمنادلؤسسات مثال حتقيق نتائج ج
 .الػدخل القػومي.. واألداءالكلي ىو رلموع األداءات األربع

إمكانية تداركو من  ما ديكن مالحظتو على ىذا ادلفهـو لألداء ىو
باعتبار ادلؤسسة نظاـ كلي يتشكل من أنظمة حتتية متمثلة يف سلتلف (نظػرةاألنظمة)النسػقيةخالاللنظػرة

ائفها من أفراد, مالية, جتارية,إنتاج, عالقات عمومية والبحث والتطوير فكل نظاـ حتيت ْتاجة إىل وظ
طار الوظيفة التجارية, سيدرس يف إ (العمالء) حتقيق أداء جيد وحسب ىذه النظرة فػإنالبعد األوؿ

سيدرس يف إطار ( ادلوظفُت)سيدرس من خالؿ الوظائفككل أما البعد الثالث  (دلسَتين)ا الثاينأماالبعد
 سيدرس يف إطار وظيفةالعالقات العمومية. ( الدولة) وظيفة األفراد أما البعد الرابع

وحسب ىذا التعريػف فػإف ENCYCLOPEDIEفيباإلضافة إىل التعاريف السابقة, ىناؾ تعريف آخػر ورد 
 DELA GESTION ET DU MANAGEMENTاألداء

النتائج اليت دتيز كل منظمػة. واألداء يتكػوف  -الوسائل –األىداؼدراستو تكوف عن طريق الثالثية : 
مػنعنصرين أساسيُت مها : الكفاءة والفعالية. الربط بُت الوسائل ادلستخدمة والنتائج احملققة يطرح إشكالية 

النتائج الكفاءةادلعرب عنها بالسؤاؿ: ىل النتائج ادلتحصل عليها حتققت بأدىن تكلفة ؟ والربط بُت األىداؼ و 
يطػرحإشكالية فعالية ادلؤسسة : ادلؤسسة الفعالة ىي اليت تبُت القدرة على بلوغ األىػداؼ ادلسػطرة مػن 

 1.خػالدلسؤوليها
دؼ إىل بلوغ أىػداؼ ادلنظمػةباالستخداـ تهمن ىذا التعريف يتضح أف األداء ىو ىدؼ العملية التسيَتية التي

 .األمثل للموارد ادلتاحة للمؤسسة
ا على حتقيق النتػائج الػتيتتطابق مع ىسبق ذكره ديكن اقًتاح التعريف التايل : أداء ادلؤسسة يتمثل يف قدر شلا 

اخلطط واألىداؼ ادلرسومة باالستغالؿ األمثل للموارد ادلوضوعة حتت تصػرفها, األداء إذف ىػوالكفاءة 

                                      
1
-Robert le DUFF et al , Encyclopédie de la gestion et du management. Editions Dalloz, Paris, 

1999, p.897 . 
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 .والفعالية معا
ديد مفاىيم بعض دلصطلحات اليت ذلا صػلةشديدة مبفهـو بعد ما مت التعرض إىل مفهـو األداء يتبُت ضرورة حت

 .وىذه ادلصطلحات ىي اذلدؼ, موارد ادلؤسسة .األداء
 :ىو وضعية مستقبلية تريد ادلؤسسة الوصوؿ إليها, واذلدؼ لو رلموعة من اخلصائص ىي :الهدف

 .اذلدؼ الواضح ىو اذلدؼ الذي لو نفس تصور األفراد :الوضوح-
 .ادلفضل أف يكوف يف شكل رقمي أي قابل للقياس, يسهل عملية الرقابةجيب أو من -
 .تعٍت قابلية التحقيق :الواقعية-
 .اذلدؼ ادلرف ىو اذلدؼ الذي يستجيب للتغَتات اليت حتدث يف احمليط :المرونة-
 .أف يكوف اذلدؼ مقصود أي التعمد يف حتقيقو-

ا اخلصائص الثالثة ادلوالية ىي خصائصمجمل ىذه اخلصائص اخلمس ىي خصائص اذلدؼ يف حد ذاتو أم
 .األىداؼ

 .أف تكوف األىداؼ متكاملة ال متناقضة-
 .أف تكوف األىداؼ مرتبة ومتسلسلة-
 .أف تشكل األىداؼ فيما بينها شبكة-

 .ديكن تقسيم موارد ادلؤسسة إىل ثالث عناصر: ادلوارد البشرية, ادلوارد ادلالية, ادلوارد ادلادية :الموارد
 .ىي األمواؿ الضرورية لسَت نشاط ادلؤسسة: موارد الماليةال

 .مذلم يف القياـ باألعماؿ ادلناطةهتتتمثل يف األفراد ومهارا:الموارد البشرية 
 …تتمثل يف اآلالت, ادلعدات, األراضي:الموارد المادية 

إىل إمجاع أو اتفاؽ حوؿ مفهـو على الرغم من كثرة البحوث والدراسات ادلتناولة لألداء إال أنو مل يتم التوصل 
 زلدد لألداء.
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يعرؼ األداء بأنو" نتائج ادلخرجات اليت يتم احلصوؿ عليها عن العمليات وادلنتجات ,فهو يعرب عن ادلخرجات أو 
,وىو مفهـو يعكس كال من األىداؼ والوسائل الالزمة لتحقيقها, أي أنو  األىداؼ اليت يسعى النظاـ لتحقيقها

 .1النشاط واألىداؼ اليت تسعى ادلنظمة إىل حتقيقها" بُت أوجو يربط

ويقصد باألداء بصفة عامة درجة النجاح اليت حتققها ادلؤسسة يف إصلاز األىداؼ احملددة مسبقا ,ويرى "سيد 
على أنو درجة بلوغ الفرد أو الفريق أو ادلنظمة لألىداؼ ادلخططة بكفاءة وفاعلية, وحسب ىذا مصطفى" 

من أجل  ياـ بعمل وجهد أو نشاط من طرؼ فرد أو فريق أو مؤسسةقاألداء يعٍت تأدية أو الالتعريف صلد أف 
 حتقيق ىدؼ معُت, حيث يتم احلكم عليو يف األخَت بأنو جيد, كفئ, أمثل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .75,ص3122,دار صفاء,عماف,احلكومة ادلؤسسية واألداء ادلايل اإلسًتتيجيعالء فرحاف طالب, -1
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 مفهوم األداء الماليثانيا: 

 بعض التعاريف اليت تربز أىم جوانبو.األداء ادلايل من أكثر ادليادين استخداما وقدما لقياس أداء, وفيما يلي 

 واؿ واستخداماهتا بشكل فعاؿ األداء ادلايل ىو " احلكم على النشاط الذي يتعلق باحلصوؿ على األم
 .1حتقيق األىداؼ ادلالية اليت حتددىا ادلؤسسة"بقصد

 2ويعرؼ األداء ادلايل بتسليط الضوء على العوامل التالية:

  ادلردودية ادلالية.العوامل ادلؤثرة يف 
 .أثر السياسات ادلالية ادلتبناة من طرؼ ادلسَتين على مردودية األمواؿ اخلاصة 
 معدؿ منو الشركة يف إنتاج السياسة ادلالية وحتقيق فوائض وأرباح. مدى مسامهة 
 .مدى تغطية مستوى النشاط للمصارؼ العامة 

وصف لوضع ادلنظمة احلايل وىناؾ من اخلرباء ادلاليُت والباحثُت من حدد مفهـو األداء ادلايل بإطاره الدقيق بأنو" 
وحتديد دقيق للمجاالت اليت استخدمها للوصوؿ إىل األىداؼ من خالؿ دراسة ادلبيعات, اإليرادات, ادلوجدات, 

 .3ادلطلوبات, وصايف الثروة"

 

 

 

 

                                      
 .78,صادلرجع السابق نفسو -1
 .53,ص3117,كلية العلـو االقتصادية,جامعة ورقلة,5,رللةالباحث,العدد قراءة يف األداء ادلايل والقيمة يف ادلؤسسة االقتصاديةدداف عبد الغٍت, -2
 .56,ص:311, دار احلامد, عماف, األداء ادلايل وأثره على عوائد أسهم الشركاتزلمد زلمود اخلطيب, -3
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 الثاني: أنواع ومعايير األداء المالي المطلب

 أنواع تقييم األداء المالياوال:

إحدى وسائل اإلدارة الفعالة للتحقق من مدى األىداؼ ادلخططة "تعترب عملية تقييم األداء ادلايل      
 ,وعليو فإف عملية تقييم األداء ال1"للكشف عن االضلرافات وردىا للجهات ادلسؤولة عنهاللوحدة ,وأداة

ينظر إليها بصورة رلردة ,وإمنا ضمن إطار العملية الشاملة للنشاط برمتو يف الوحدة االقتصادية, ويف ضوء 
 2ذلك ديكن حتديد األنواع التالية من تقييم األداء:

 تقييم األداء ادلخطط. .1
 تقييم األداء الفعلي. .2
 تقييم األداء ادلعياري. .3
 .)الشامل(تقييم األداء العاـ .4
 األداء ادلخطط: تقييم (1

تقييم أداء ادلؤسسة يف مدى حتقيقها لألىداؼ ادلخططة, وذلك عن طريق " يقصد هبذا النوع 
مقارنة النتائج ادلتوصل إليها والسياسات ادلخطط ذلا, ويعترب من أىم ادلهاـ اليت تتعلق بتقدير 

ط اليت تسَت حركة األمواؿ واحلصوؿ على صورة شاملة لعمليات ونشاط ادلؤسسة, ووضع اخلط
 .3"عليها ادلؤسسة يف ادلستقبل دلعرفة االحتياجات ادلالية لو سواء قصَتة أو طويلة األمد

 تقييم األداء الفعلي: (2

ىي ادلرحلة الثانية من عملية التقييم, من خالذلا تتمكن ادلؤسسة من تقييم كفاءهتا وفعاليتها, والعقبة اليت 
ادلعايَت وادلؤشرات اليت يتم اللجوء إليها, فادلؤسسة تواجو  ديكن مواجهتها يف ىذه ادلرحلة ىي: ماىي

 مشكلة اختيار ادلعايَت وادلؤشرات ادلوافقة لطبيعة األداء ادلراد تقييمو.

                                      
,جامعة اريةادلشكالت التطبيقية لقياس االنتاجية وطرؽ معاجلتها,رللة البحوث االقتصادية واإلدزلمد فهمي حسن,وجيو عبد الرسوؿ العلي, -1

 .:21, ص2:91, 4بغداد,العدد
 .54,ص3117,دار ادلناىج,عماف,تقوًن األداء باستخداـ النسبرليد زلمود الكرخي,  -2
 .54, صنفس ادلرجع السابقرليد زلمود الكرخي,  -3
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فيما خيص أداؤىا بناء على معايَت  العملية اليت تزود مسؤويل ادلؤسسة بقيم رقمية"ويتمثل تقييم األداء يف 
 .1الفعالية والكفاءة"

يتضح أف عملية التقييم ال ديكن أف  تتم إال بتوفر رلموعة من ادلعايَت اليت ىي األخرى تفسر  شلا سبق
من خالؿ رلموعة من ادلؤشرات. ففي ىذا ادلقاـ نشَت إىل وجود فرؽ بُت ادلعيار وادلؤشر ,فاألوؿ يعٍت 

للقياس وتفسَت ادلعيار, أي أف األساس أو الركيزة اليت تستند إليها عملية تقييم األداء أما ادلؤشر فهو أداة 
األداء ادلايل مرىوف باختيار ادلعاير "ادلعيار يتم قياسو وتفسَته من خالؿ رلموعة من ادلؤشرات, فتقييم 

 .2"وادلؤشرات اليت تعكس فعال األداء ادلراد تقييمو

 تقييم األداء ادلعياري: (3

)إنتاج عن مقارنة ما مت حتقيقو فعليا مع القيم ادلعيارية, وذلك عن طريق مجيع أنشطة ادلؤسسة من  عبارة
, احملققة خالؿ الدورة مع تلك اليت مت تسطَتىا من قبل إدارة ادلؤسسة من أجل  ومبيعات وأرباح...اخل(

 أف تكوف مقياسا للحكم على النتائج الفعلية فيما إف كانت مرضية أـ ال.

لك بوضع حدود معيارية يف رلاؿ قدرات وإمكانيات االنتاجية للمؤسسة ,من خالؿ مقارنة النسب وذ
 الفعلية مع النسب ادلعيارية.

 تقييم األداء العاـ )الشامل(: (4

يقصد بو تقييم األداء العاـ والشامل جلميع األنشطة يف الوحدة االقتصادية عن طريق استخداـ مؤشرات 
عن طريق إعطاء أوزاف ألنشطة والنسب يف عملية القياس والتقوًن والتمييز بُت أمهية نشاط وآخر, وذلك 
نواع النشاط كأف يعطي حجم الوحدة على وزف يشَت إىل ادلستوى الذي تراه اإلدارة العليا لكل نوع من أ

وباستخداـ ىذه  ,عليا على بقية الفعاليات أو تعطي رْتية ادلشروع ىذه أو عائد االستثمار...اخلاالنتاج 
النتائج ادلخططة والفعلية وادلعيارية يتم التوصل إىل درجة التقوًن الشامل ألداء الوحدة ومؤشرات

 .3االقتصادية"

                                      
 .54,صادلرجع نفسو, رليد زلمود الكرخي -1

2
-p.conso et  f.hemici,brigittedariath contrôle de gestion dunod,paris,2000,p.124. 

 .56,صنفس ادلرجع السابقرليد زلمود الكرخي,-3
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 :معايير األداء الماليثانيا:

إف التوصل إىل رقم معُت ال يعٍت شيئا للمحللُت ادلاليُت ما مل تتم مقارنتو بغَته من األرقاـ دلعرفة ادلوقف ادلايل 
 للمؤسسة, وتوضع ما يلي معايَت ادلقارنة اليت أشار إليها عدد من الكتاب.

 ادلعايَت التارخيية: .1

ية لسنوات سابقة لنفس ادلؤسسة, ومقارنتها مع النتائج تعتمد ىذه ادلعايَت على رلموعة من ادلؤشرات ادلالية والتارخي
السابقة احلالية فمثال تتم مقارنة نسبة العائد على االستثمار أو نسبة السيولة للعاـ احلايل مع نسب السنوات 

 .1"ومالحظة مدى تطور ىذه النسب ضلو األحسن أو األسوأ

 ادلعايَت القطاعية)الصناعية(: .2

وتشَت إىل معدؿ أداء رلموعة من الشركات يف القطاع الواحد, أي مقارنة النسب ادلالية للمؤسسة بالنسب ادلالية 
ويستفاد منها بدرجة كبَتة يف عملية التحليل ادلايل للمؤسسات ادلساوية ذلا يف احلجم ويف طبيعة تقدًن اخلدمة, 

ؤسسات, لكن يعاب عليها عدـ الدقة بسبب التفاوت ألهنا مستمدة من القطاع ذاتو الذي تنتمي لو ىذه ادل
 .2وحجم طبيعة األنشطة

وىذه ادلعايَت تعتمد على ادلؤشرات اليت يتفق عليها من قبل الشركات اليت تعمل داخل الصناعة الواحدة, أي وضع 
 مؤشرات ومعايَت أو نسب ديكن من خالذلا احلكم على وضع ادلؤسسة.

 ادلعايَت ادلطلقة: .3

أضعف من ادلعايَت األخرى من حيث األمهية, وتشَت تلك ادلعايَت إىل وجود خاصية متأصلة تأخذ وىي أقل و 
شكل قيمة ثابتة لنسبة معينة مشًتكة بُت مجيع ادلؤسسات ,وتقاس هبا التقلبات الواقعية, وعلى الرغم من  اتفاؽ 

                                      
 . 213, ص3119,دار ادلسَت للنشر والتوزيع والطباعة,عماف, 3الطبعة اإلدارة ادلالية بُت النظرية والتطيق,عدناف تايعة النعيمي وآخروف,-1
 .25,صمرجع سابقادلشهداين,عالء فرحاف طالب, إدياف شيحاف  -2



لي ومدى تأثير التدقيق الداخلي على فعاليتهالفصل الثاني: األداء الما  

 

 
46 

إال أف ىناؾ بعض النسب ادلالية اليت ال تزاؿ  يف التحليل ادلايل,الكثَت من ادلاليُت على عدـ قبوؿ ادلعايَت ادلطلقة 
 .1تستخدـ كمعيار مطلق مثل نسبة التداوؿ

 ادلعايَت ادلستهدفة: .4

ىذه ادلعايَت تعتمد نتائج ادلاضي مقارنة بالسياسات واالسًتاتيجية وادلوازنات, كذلك اخلطط اليت تقـو 
ادلتحققة زمنية ماضية, ويستفاد منها يف حتديد الشركات بإعدادىا أي مقارنة ادلعايَت التخطيطية بادلعايَت 

 . 2االضلرافات من أجل أف تستطيع ادلؤسسات بعد ذلك اختاذ اإلجراءات الصحيحة ذلا

 

 المطلب الثالث: أهداف وآثار النسب المالية

 األهداف المالية لتحقيق األداء المالياوال:

إف التطرؽ بالدراسة ألىداؼ ادلؤسسة يف عملية تقييم أدائها ضروري ال ديكن االستغناء عنو, إذ صلد معظم طرؽ 
حتديد مؤشرات ومعايَت التقييم تطلب حتديد األىداؼ, وبصفة عامة ديكن حصر األىداؼ اليت تسعى ادلؤسسة 

سر ادلايل, ادلردودية, إنشاء القيمة. ويعترب ىذا األخَت إىل حتقيقها يف األىداؼ التالية: التوازف ادلايل, السيولة والي
 ىدفا جديدا فرضتو الوضعية الراىنة اليت دتيز هبا احمليط اخلارجي للمؤسسة.

 السيولة واليسر ادلايل -1

بتعبَت آخر تعٍت قدرهتا على التحويل  أوتقيس السيولة بالنسبة للمؤسسة قدرهتا على مواجهة التزاماهتا القصَتة, 
إىل أمواؿ متاحة, فنقص السيولة أو عدـ كفايتها  -ادلخزونات والقيم القابلة التحقيق -ة األصوؿ ادلتداولةبسرع

 يقود ادلؤسسة إىل عدـ ادلقدرة على الوفاء أو مواجهة التزاماهتا وتأدية بعض ادلدفوعات.

 ث مصا ح ىي:وبصفة عامة عدـ قدرة ادلؤسسة على توفَت السيولة الكافية يؤدي إىل اإلضرار بثال

                                      
, 3122, دار الصفاء للنشر والتوزيع, عماف ,إدياف ادلشهداين,احلوكمة ادلؤسسة واألداء ادلايل يف االسًتاتيجية للمصارؼطالب عالء فرحاف,  -1

 . 85ص
 .25, صادلرجع نفسو, عالء فرحاف طالب -2
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  ادلؤسسة: حتد السيولة من تطور ومنو ادلؤسسة, وذلك بعدـ دتكُت ادلؤسسة أو السماح ذلا مثال من استغالؿ
الفرص اليت تظهر يف احمليط كشراء مواد أولية بأسعار منخفضة مقارنة مبستوياهتا احلقيقية, االستفادة من 

 ختفيضات لقاء تعجيل الدفع أو الشراء بكميات كبَتة.
 نقص السيولة عدة أزمات جتاه األطراؼ اليت ذلا حقوؽ على ادلؤسسة. ففي  أصحاب احلقوؽ: ختلق مشكلة

الكثَت من ادلرات يؤدي ىذا النقص إىل تأخَت تسديد الفوائد يف دفع مستحقات األجراء, ويف تسديد ديوف 
 ادلوردين..

 العسر, وبالتايل انتقاذلا من اليسر إلى عمالءعمالء ادلؤسسة: قد تؤدي ىذه ادلشكلة إىل تغيَت شروط تسديد ال
 وىذا األمر ينتج عنو تدىور العالقة اليت جيب على ادلؤسسة حتسينها وخاصة يف ظروؼ احمليط احلايل.

 .1فكل ىذه ادلشاكل ادلًتتبة عن نقص السيولة تفرض على ادلؤسسة االىتماـ هبا وتسيَتىا بأسلوب جيد

خالؼ السيولة , ويتمثل يف قدرة ادلؤسسة على مواجهة تواريخ استحقاؽ ديوهنا أما اليسر ادلايل فهو على     
 .2الطويلة وادلتوسطة األجل, فهو يتعلق باالقًتاض الطويل وادلتوسط األجل الذي تقـو بو ادلؤسسة

 التوازف ادلايل  -2

التوازف »يعترب التوازف ادلايل ىدفا ماليا تسعى الوظيفة ادلالية لبلوغو ألنو ديس باستقرار ادلؤسسة ادلايل, وديثل      
ادلايل يف حلظة معينة التوازف بُت رأس ادلاؿ الثابت واألمواؿ الدائمة اليت تسمح باإلحتفاظ بو وعرب الفًتة ادلالية, 

.من 3«ت وادلتحصالت أو بصفة عامة بُت استخدامات األمواؿ ومصادرىايستوجب ذلك التعادؿ بُت ادلدفوعا
 -التعريف يتضح أف الرأس ادلاؿ الثابت وادلتمثل عادة يف االستثمارات جيب أف دتوؿ عن طريق األمواؿ الدائمة

منو إىل  وىذا يضمن عدـ اللجوء إىل حتويل جزء -رأس ادلاؿ اخلاص مضافا إليو الديوف الطويلة وادلتوسطة األجل
سيولة دلواجهة سلتلف االلتزامات. وحتقيق تغطية األمواؿ لألصوؿ الثابتة, يستوجب التعادؿ بُت ادلقبوضات 

 وادلدفوعات.

                                      
1-aris,1999.p.201.Ped, 

e
librairie vuibert,8,inancièreFseynalAeyrard,Psette Jo 

2
 -Ibid,p.199. 

 .358,ص مرجع سبق ذكرهالسعيد فرحات مجعة, -3
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شلا سبق يظهر أف التوازف ادلايل يساىم يف توفَت السيولة واليسر ادلايل للمؤسسة, وتكمن أمهية بلوغ ىدؼ التوازف 
 1ادلايل يف النقاط التالية:

 .تامُت دتويل احتياجات االستثمارات بأمواؿ دائمة 
 .ضماف تسديد جزء من الديوف أو كلها يف األجل القصَت وتدعيم اليسر ادلايل 
 .االستقالؿ ادلايل للمؤسسة جتاه الغَت 
 .ختفيض اخلطر ادلايل الذي تواجهو ادلؤسسة 

 

 ادلردودية  -3

تعترب ادلردودية من األىداؼ األساسية اليت ترمسها ادلؤسسة وتوجو ادلوارد لتحقيقها, فهي مبثابة ىدؼ كلي    
ىدؼ من األىداؼ أو اجملاالت الثمانية اليت جيب أف تسعى بأهنا  ((Peter Drukerللمؤسسة ويرى 

 .2ادلؤسسة إىل حتديد فيها أىدافها

الوسائل على حتقيق النتيجة, والوسائل اليت تستعملها ادلؤسسة تتمثل يف  وادلردودية كمفهـو عاـ يدؿ على قدرة
 .3الرأس ادلايل االقتصادي, وىذا يعكس ادلردودية االقتصادية والرأس ادلاؿ ادلايل ,وىذا يعكس ادلردودية ادلالية

ينصب على  فحسب نوع النتيجة والوسائل ادلستخدمة يتحدد نوع ادلردودية, وبصفة عامة اىتماـ ادلؤسسة
 ادلردودية ادلالية وادلردودية االقتصادية.

 إنشاء القيمة -4

إنشاء القيمة للمسامهُت تعٍت القدرة على حتقيق مردودية مستقبلية كافية من األمواؿ ادلستثمرة حاليا.       
ستثمارات أخرى وادلردودية الكافية ىي تلك اليت ال تقل عن ادلردودية اليت بإمكاف ادلسامهُت احلصوؿ عليها يف ا

                                      
 .:36, ص السابق عنفس ادلرج -1
 ة االجتماعية, للمزيددتثل ىذه األىداؼ أو اجملاالت يف: االنتاجية ادلردودية, ادلوارد ادلالية والفيزيائية, حصة السوؽ, أداء ادلسَتين األفراد, ادلسؤولي -2

 .Pierre Bergeron.op.cit ,P,133;من التوضيح انظر

Masson,4ed,Paris,1994,P.121.,élément de gestion FinancièreAlianCapiez,-
3 
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ذات مستوى خطر شلاثل, فإذا مل يتمكن فريق ادلسَتين من إنشاء القيمة فإف ادلستثمرين يتوجهوف إىل توظيفات 
 .1أخرى أكثر مردودية

شلا سبق يتبُت أف ىدؼ إنشاء القيمة دينح أمهية كبَتة للمسامهُت أو مالؾ ادلؤسسة, وجيعل أمهيتهم حتتل      
 الصدارة.

 النسب الماليةاثار ثانيا:

 تعريف النسب المالية: 2-1

 ديكن أف تعرؼ النسب ادلالية كما يلي:

عالقة بُت القيم احملاسبية الواردة يف الكشوفات ادلالية مرتبة ومنظمة لتكوف دالة  تعرؼ النسب ادلالية على أهنا "
 .2لتقييم أداء نشاط معُت عن نقطة زمنية معينة"

وعموما شلا سبق ديكن إعطاء تعريف عاـ للنسب ادلالية على أهنا تقيس بشكل عاـ عالقة بُت رقمُت ,بسط ومقاـ 
 تكوف ىذه العالقة منطقية بُت بندين أو أكثر من بنود القوائم ادلالية للمؤسسة.

 مزايا النسب المالية: 2-2

تعترب أدوات قياس فعاليات مؤسسة ف النسب يعطي رلاؿ تطبيق النسب بإمكانيات واسعة جدا ,وبصفة عامة فإ
. 

 3إف ادلنفعة العملية للنسب معًتؼ هبا يف اجملاالت التالية:

 .رلموعة النسب ادلختارة واليت دتثل عمال تركيبيا دلختلف أوجو ظروؼ سَت وتطوير ادلؤسسة 
 اذلامة واليت ال ديكن اإلحساس هبا  عن اللجوء إىل النسب يعترب ذو منفعة لإلشارة إىل بعض اإلرتباطات

 خالؿ فحص ادلعطيات ادلطلقة.

                                      
1
-Michel Gervais,op.cit.P.249. 

العميقة للنشر والتوزيع, عماف,د.سنة  دار البازوي,(اجتاىات معاصرة)التحليل والتخطيط ادلايلعدناف تايهالنعيمي,أرشد فوائد التميمي, -2
 .49نشر,ص

 .49-48, ص9::2, مطبعة أمزياف, اجلزائر ,مبادئ احملاسبة التحليلية تسَت متعددعمر بوخزار,  -3
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  متابعة نتائج ادلؤسسة فًتة تدـو عدة سنوات تتم عن طريق استعماؿ النسب, واليت تسمح يف نفس الوقت
بًتكيز ادلعطيات وجعلها نسبة وبالتايل تبسط بصفة كربى احلكم عن التطورات اليت تتم على مستوى 

 ادلؤسسة.
 وذلك هبدؼ القياـ مبقارنات فيما بينها ادلؤسسات إىل مستوى ادلنظومة  تعترب النسب أداة غَت قابلة للتعويض,

 ادلهنية وقطاعات األنشطة.

ىذه النسب تسمح خاصة بتحديد نشاط ادلؤسسة يف إطار احمليط القطاعي, الوطٍت أو الدويل. ديكن استعماؿ 
 ط استعماذلا صلد عندما يتم تأويلها إحصائيا.النسب كقيم مرجعية أو كمعايَت إىل شر 

 الضعف للنسب المالية: نقاط 2-3

 1للنسب ادلالية رلموعة من العيوب ديكن أف نذكر منها كما يلي:

  ادلركز ادلايل, لذلك فهي ال تظهر التغَتات اليت  إقفاؿتعرب عن عالقة بُت الظواىر يف حالة السكوف, أي يقـو
 حدثت على مر السنُت.

  بعضها تعاجل يف شكل إمجايل وغالبا ما تكوف مطلقة, ألف ىذه اإلمجاليات ختتلف يف نوعيتها وتارخيها
 واستحقاقها.

  تؤثر ادلعاجلة احملاسبية ألي بند من بنود ادليزانية, على نتيجة التحليل فما يعترب أصال متداوال يعتربه البعض
 سلتلفتُت من ميزانية واحدة.ُت أصال نسبة ثابتة, وبالتايل قد نصل إىل نتيجت آخر
  ادلعاجلة احملاسبية ألي بند يؤثر على األرباح واخلسائر, من ادلمكن أف تغَت النتائج كما حيدث يف تغيَت

 معدالت.
  النسب ادلالية ذات فائدة إذا اقًتنت بنسب معيارية حيث تساعد األخَتة يف تقييم مركز الشركة.ال تكوف 
  البيانات الدفًتية ولكن األىم التحليل على اساس الفرصة البديلة, باعتبارىا ىي يتم التحليل على أساس

 القرار االقتصادي الرئيسي.
 .تعد القوائم ادلالية على أساس ثبات قيمة النقود, والتحليل على أساس ىذه الفرصة مضلل 

 

                                      
 .234,ص3118,الدار اجلامعية,اإلسكندرية,أساسيات التمويل واإلدارة ادلاليةعبد الغفار حنفي,  -1
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 ن األداءالمالي المبحث الثاني: أهمية التدقيق الداخلي من خالل عملية التقييم وأثره في تحسي

إف األداء ادلايل بشكل عاـ ىو تقوًن أداء ادلؤسسة من عدة زوايا وبطريقة ختدـ مستخدمي البيانات لتحديد      
جوانب القوة والضعف واالستفادة من البيانات اليت يوفرىا األداء ادلايل لًتشيد القرارات ادلالية للمستخدمُت, 

سة وتفحص سلوكها ومراقبة أوضاعها وتقييم مستويات ادائها وفعاليتو وتوجيو يف عملية متابعة أعماؿ ادلؤس وأيضا
األداء ضلو االجتاه الصحيح وادلطلوب من خالؿ حتديد ادلعوقات وبياف أسبابو, واقًتاح إراءاتو التصحيحية وترشيد 

ختاذ القرارات السليمة االستخدامات العامة للمؤسسة واستثماراتو وفقا لألىداؼ العامة للمؤسسة وادلسامهة يف ا
 للحفاظ على االستمرارية وبقاء ادلنافسة.

 

 المطلب األول: تقييم األداء المخطط واألداء الفعلي

 تقييم األداء المخططاوال: 

ويتمثل ىذا النوع يف التحقق من مدى الوصوؿ لألىداؼ ادلسطرة, وذلك من خالؿ مقارنة ادلؤشرات الواردة يف 
ادلوضوعة مع ادلؤشرات الفعلية ,وىذا وفق فًتات زمنية دورية, فيمكن أف تكوف شهرية أو ادلخطط والسياسات 

فصلية أو سنوية, رمبا تكوف لفًتات زمنية متوسطة ادلدى هبدؼ إظهار االضلرافات واألخطاء اليت حدثت يف عملية 
 ذلا.مع من ثالث إىل مخس سنوات ,وىذا تفسَت ادلسببات وادلعاجلات الالزمة  التنفيذ

 1ومن أجل أف يكوف التخطيط فعاال جيب مراعاة رلموعة من العوامل اليت قد تؤثر فيو وىي:

 اخلطة التنظيمية. .1
 النظاـ احملاسيب. .2
 مستوى األداء. .3
 كفاءة األفراد. .4

 الخطة التنظيمية:1-1

                                      
,ادللتقى الوطٍت األوؿ حوؿ ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات الداخلية يف تفعيل األداء احملاسيب دلؤسسة االقتصادية,دور الرقابة صديقي مسعود -1

 .92,ص3114ادلناخ االقتصادي اجلديد,اجلزائر,أفريل 
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للمؤسسة يف الفًتات القادمة  تعترب أحد الوسائل األساسية اليت تستطيع من خالذلا ترمجة السلوؾ التسيَتية
سواء كاف حيوي قرارات اسًتاتيجية, فنية, أو تكتيكية لذلك ديكن أف ننظر إىل ىذه الوسيلة بعمق من خالؿ 

 إبراز فيها االمكانيات ادلادية والبشرية ادلمكنة من حتقيق ما تصبوا إليو ادلؤسسة.

 النظام المحاسبي:1-2

 نظاـ رقايب داخلي فعاؿ يتكفل بتحقيق اخلطط ادلوضوعة بدقة. جيب أف حيتوي النظاـ احملاسيب على

 مستوى األداء:  1-3

أف مستويات األداء تؤثر على اخلطط ادلوضوعة وعلى كفاءة العمليات ادلنجزة حيث دتد االجراءات ادلوضوعة  
من  وادلسؤولياتكل اخلطوات اليت تضمن دقة اختاذ القرارات وتسجيلها, وذلك من خالؿ تقسيم الواجبات 

 أجل بلوغ إىل أعلى مستويات األداء.

 كفاءة األفراد:  1-4

ال يعتمد تنفيذ اخلطط على تنظيم إداري وزلاسيب سليم فقط, بل كذلك جيب أف يتوفر رلموعة من األفراد 
ذ األكفاء الذين يقوموف بأدوارىم, وذلك عن طريق التكوين والتدريب اجليد للموظفُت الذين يقوموف بتنفي

 اخلطط ادلوضوعة بطريقة اقتصادية وفعالية.

 تقييم األداء الفعليثانيا: 

ويقصد بو تقييم كافة ادلوارد ادلتاحة ادلادية منها والبشرية, وىذا مبقارنة األرقاـ الفعلية ببعضها البعض ألجل 
, اإلنتاجيةالتعرؼ على االختالالت اليت حتدث, وقياس درجة مستوى األداء يف توظيفهذه ادلوارد يف العملية 

اسة تطورا عرب عدة فًتات , وعلى ضوء ما تكشفو وىذا يتطلب حتليل ادلؤشرات الفعلية للسنة ادلالية ودر 
ادلعايَت النسب ادلالية التحليلية ادلعتمدة يف ادلؤسسة يتم مقارنة ىذه ادلؤشرات مع األرقاـ الفعلية للسنوات 
السابقة يف نفس ادلؤسسة, إضافة إىل مقارنتها مع ما حققتو من نتائج مع السنة ادلالية ادلعنية والسنوات 

 ضا.السابقة أي

 ومن بُت مصادر البيانات وادلعلومات صلد القوائم ادلالية اليت ديكن حتديد مفهومها على النحو التايل:
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 :مفهوم القوائم المالية 2-1

 توجد رلموعة من التعاريف نذكر منها التايل:

القوائم ادلالية بأهنا أداة لتوصيل نتائج القياس والنشاط احملاسبية ولتحقيق أىداؼ احملاسبية ادلالية, فهي تعرؼ "
 .1ليست نقطة بداية يف العمل احملاسيب, بل ىي العمل النهائي لعمليات القياس احملاسيب لفًتة زمنية معينة"

يت تعكس نتيجة نشاط ادلؤسسة خالؿ فًتة زمنية معينة شلا سبق ديكن أف نستنتج أف القوائم ادلالية ىي ادلرآة ال
 وإمكانية توصيل النتائج للعديد من األطراؼ ادلستفيدة من تلك القوائم ادلالية.

 محتوى القوائم المالية: 2-2

 بدخوؿ النظاـ احملاسيب ادلايل حيز التطبيق ,فادلؤسسات مطالبة بتقدًن مخسة كشوؼ مالية ىي:

 قائمة ادليزانية: -1

تعرؼ ادليزانية بأهنا "القائمة اليت تصور ادلركز ادلايل للوحدة االقتصادية يف تاريخ معُت, أي ىي ادلرآة اليت 
 .ينعكس عليها ادلركز ادلايل للوحدة يف التاريخ الذي وضعت فيو"

نية معينة, عادة هناية وتعترب قائمة ادلركز ادلايل الوسيلة الوحيدة احملاسبية لبياف ادلركز ادلايل للمنشاة يف حلظة زم
 الفًتة ادلالية"

"وتوفر قائمة ادلركز ادلايل معلومات مفيدة عن مدى متانة أو قوة ادلركز ادلايل للمنشأة, فتبُت ذلذه األخَتة ما 
 .2لديها من شلتلكات أو موجودات وما عليها من التزامات سواء من قبل ادلالؾ أو جتاه الغَت"

 

 

 حساب النتائج: -2

                                      
 .28,ص3114, اتراؾ للنشر والتوزيع, مصر, أساسيات احملاسبة اإلداريةحيِت أمحد مصطفى قللي,  -1
اإلطارادلفاىيمي للنظاـ احملاسيب ادلايل اجلديد ,مداخلة مقدمة إىل ادللتقى الدويل حوؿ:عرض قائمة ادلركز ادلايل وفق معايَت احملاسبة الدوليةعزة األزىر,  -2

 .:311ماي  26-24,جامعة سعد دحلب,كلية العلـو االقتصادية والتسيَت,البليدة ,الدزائر, أياـ وآليات تطبيقو يف ظل ادلعايَت احملسبية
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النتائج على أنو "بياف ملخص لألعباء وادلنتوجات ادلنجزة من طرؼ الكياف خالؿ السنة ادلالية يعرؼ حساب 
,وال يأخذ يف احلسباف تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب,ويربز النتيجة الصافية للسنة ادلالية )الربح أو 

 . 1اخلسارة("

 :جدوؿ تدفقات اخلزينة -3

ألداة الدقيقة ادلستخدمة على فعالية تسيَت ادلوارد ادلالية يعرؼ جدوؿ تدفقات اخلزينة على أنو "تلك ا
واستخدامها, وذلك اعتمادا على عنصر اخلزينة الذي يعد ادلعيار األكثر موضوعية يف احلكم على تسيَت مالية 

تتخذ على ضوئو رلموعة من  )اإلدارة العليا( اإلسًتاتيجيةويعترب كجدوؿ قيادة يف يد القمة ادلؤسسة, 
ات اذلامة كتغيَت النشاط أو توسيعو أو االنسحاب منو أو النمو وغَتىا, هبدؼ إعطاء مستعملي القرار 

الكشوؼ ادلالية أساسا لتقييم مدى قدرة ادلؤسسة على توليد األمواؿ ونظائرىا , وكذلك ادلعلومات بشأف 
 .2"استخداـ السيولة ادلتاحة لدى ادلؤسسة

 :جدوؿ تغَتات رؤوس األمواؿ -4

النظاـ احملاسيب ادلايل "أف رؤوس األمواؿ اخلاصة ىي الفرؽ بُت أصوؿ وخصـو ادلؤسسة على عكس يعترب 
" ,ويشكل جدوؿ تغَت األمواؿ  3ادلخطط احملاسيب الوطٍت الذي يعترب أف رؤوس األمواؿ جزء من اخلصـو

اؿ اخلاصة للكياف اخلاصة حتليال للحركات اليت أثرت يف كل فصل من الفصوؿ اليت تتشكل منها رؤوس األمو 
 خالؿ السنة ادلالية.

 

 

 :ملحق الكشوؼ ادلالية -5

                                      
مداخلة مقدمة إىل ادللتقى الدويل حوؿ:اإلطارادلفاىيمي للنظاـ احملاسيب ادلايل اجلديد أوسريرمنور,رلربزلمد,دراسة تفصيلية لعناصر حساب النتائج, - 1

 .:311ماي  26-24ائر,أياـ ,جامعة سعد دحلب, كلية العلـو االقتصادية والتسيَت,البليدة ,اجلز وآليات تطبيقو يف ظل ادلعايَت احملاسبية
جدوؿ تدفقات اخلزينة, مداخلة مقدمة إىل ادللتقى الدويل حوؿ: اإلطار ادلفاىيمي للنظاـ احملاسيب ادلايل نصر الدين بن النذير, عمار بوشناؼ,  -2

 .:311ماي  26-24,كلية العلـو االقتصادية والتسيَت, البليدة, اجلزائر, أياـ  ,جامعة سعد دحلباجلديد وآليات تطبيقو يف ظل ادلعايَت احملاسبية
 
 .8, مؤسسة الفنوف ادلطبعية وادلكتبية, اجلزائر, صسلطط النظاـ احملاسيب ادلايل اجلديد لبوز نوح, -3
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ادللحق ىو "وثيقة تلخيص تعد جزءا من الكشوؼ ادلالية, وىو يوفر التفسَتات الضرورية لفهم أفضل للميزانية 
 .1وحساب النتائج, ويتم إعداده كلما اقتضت احلاجة إليو لتوفَته ادلعلومات ادلفيدة لقارئي احلسابات"

حيتوي ادللحق على معلومات إضافية تشرح وتفصل تلك األرقاـ وادلعطيات ادلوجودة يف الوثائق احملاسبية 
وثائق إجتماعية  احلسابات السنوية, جدوؿ التمويل(الشاملة, ويتكوف ادللحق من وثائق شاملة أخرى )

تسيَت ادليزانية االجتماعية, , وثائق أخرى )كتقرير  )جدوؿ ختصيص النتيجة, جرد القيم ادلتداولة,...اخل(
احلسابات اجملمعة, كما حيتوي ادللحق على شرح القواعد وادلبادئ احملاسبية )كطريقة تقييم ادلخزوف, طرؽ 

 .االستهالؾ, عملية قرض اإلجيار(

ادلراجع الداخلي من تقييم األداء ادلايل يستعُت بػالنسب ادلالية ومؤشرات مالية من أجل استخدامها  وليتمكن
 بواسطة متخذي القرار, واليت تعينهم يف احلكم على أداء ادلؤسسات وتوقع األداء يف ادلستقبل.

 

 المطلب الثاني : تقييم األداء المعياري

 تقييم األداء المعيارياوال: 

يتم مقارنة األداء احملقق أو الفعلية  مع ادلخطط لتحديد اإلضلرافات سواء كانت إجيابية أو سلبية ,ولتمكُت اإلدارة 
من التنبؤ بالنتائج ادلستقبلية, وجعلها قادرة على رلاهبة األخطاء قبل وقوعها من أجل اختاذ اإلجراءات الالزمة اليت 

على اإلضلرافات البيانات وادلعلومات ادلتاحة عن األىداؼ احملددة مسبقا  حتوؿ دوف وقوعها ,وجيب أف تركز الرقابة
 وقياس األداء الفعلي, ومقارنة ذلك األداء احملقق باذلدؼ ادلخطط.

 وبعد مقارنة األداء الفعلي مع ادلخطط سنصل إىل أحد االحتماالت التالية:

 وجود أي اضلرافات.أف يكوف األداء الفعلي متوافقا مع ادلخطط وىذا يعٍت عدـ  .1
 أف يكوف األداء يفوؽ ادلعياري أي أف االضلراؼ إجيايب. .2
 أف يكوف األداء غَت جيد وىذا يعٍت أف ىناؾ اضلرافا سلبيا. .3

                                      
 .82،صLes pages bleues، 3119، , اجلزائرلنظاـ احملاسيب ادلايلا -1
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 لالستفادةإذا كاف األداء سلبيا فهنا ينبغي البحث عن األسباب الكامنة وراء ذلك االضلراؼ يف األداء الوحدة 
 يادة فعالية ادلتابعة والرقابة.منها يف رسم اخلطط القادمة وز 

إذا كانت ىناؾ اضلرافات سلبية من أجل تصحيح ىذه االضلرافات ,ولذلك وىنا يتم اختاذ قرار تصحيحي فيما 
ديكن القوؿ بأف عملية تقييم األداء هبدؼ التعرؼ على مدى حتقيق ادلؤسسة لألىداؼ ادلوضوعة ذلا, كما أنو 

 ختصة ادلعلومات والبيانات الالزمة والضرورية للتخطيط اجليد مستقبال.بواسطتها تتوافر لدى األجهزة ادل

بعد انتهاء ادلراجع الداخلي من ىذه العمليات يقـو بإعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص والتقييم ,وديكن تعريفو 
 .1"عرض دلعلومات جديدة أو حتليل لقرارات اختذ يف ادلاضي أو توصية باختاذ قرار مستقبالعلى أنو "

نالحظ مدى الدور الذي يلعبو ادلراجع الداخلي يف مساعدة اإلدارة من أجل اختاذ تدابَت وقرارات صائبة والتقليل 
من احتماؿ خطئها , كما يساعد على متابعة القرارات واإلجراءات ادلتخذة من قبل ومدى حتقق األىداؼ ادلرجوة 

ه األىداؼ, كما جيب أف تتوفر ىذه التقارير ادلوضوعية منها, وبالتايل مدى مالئمة السياسات ادلنتهجة لبلوغ ىذ
والوضوح, وتكوف زلددة وبناءة, وتعد يف الوقت ادلناسب إذ يشمل التقرير عادة على نطاؽ ونتائج عملية 

ادلراجعة, كما جيب أف يتضمن رأي ادلراجع , وجيب أف يتضمن التقرير توصيا ادلراجع بشأف التحسينات ادلمكنة 
إجراءات تصحيحية الزمة, كما قد يتضمن التقرير وجهة نظر اجلهة انب ادلرضية يف األداء ادلايل وأي مع ذكر اجلو 

زلل ادلراجعة يف النتائج والتوصيات ,وجيب مراجعة التقرير عن طريق ادلشرؼ على قسم ادلراجعة الداخلية قبل 
 إصداره بصورتو النهائية.

 2إىل: من خالؿ التقرير فإف ادلراجع الداخلي يسعى

 .اإلبالغ عن ادلالحظات والتوصيات الناجتة عن عمليات ادلراجعة, والتغَت األفضل 
 .عكس رلهودات إدارة ادلراجعة الداخلية إىل اإلدارة العليا ,التأثَت على عملية اختاذ القرارات 
 .حتديد األعماؿ اليت قاـ هبا أعضاء ادلراجعة الداخلية 
 تطوير إجراءات العمل ونقل األفكار وادلعلومات وتبادذلا.إبداء التوصيات الالزمة بالنسبة ل 

                                      
 .3:4ص,3117,دار ادلسَتة للنشر والتوزيع, األردف, حتليل القوائم ادلالية:مدخل نظري وتطبيقيفالح ادلطارية, مؤيد راضي,عسالف -2

 2- شدري معمر سعاد, نفس ادلرجع السابق, ص 274.
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  إبداء ائم ادلالية ورأيو ادلهٍت أو عدموالبد أف يتضمن تقرير ادلراجع الداخلي الفحص الذي قاـ بو يف رلاؿ القو
 لرأيو مع ذكر األسباب اليت أدت إىل ذلك.

 ومن أىم خصائص تقرير ادلراجع الداخلي ما يلي:

,والبد أف  جيب أف يكوف التقرير قد مت تصميمو للغرض الذي أعد من أجلو يف حتديد األىداؼ أوال/ادلنفعة:
 حيتوي على معلومات واضحة سلتصرة مفيدة من سهولة إختاذ القرارات.

 جيب أف يكوف للتقرير شكل زلدد وواضح لكي يسهل قراءتو وفهم زلتواه من ادلعلومات. ثانيا/الشكل ادلالئم:

 البد أف يشتمل التقرير على معلومات أساسية حتدد ىويتهمثل:العناوين, أرقاـ الصفحات... اذلوية:ثالثا/زلدد 

 عند إعداد التقرير يعتمد ذلك على الثبات وتتم كتابة التقرير من خالؿ ثالث ادلراحل التالية: رابعا/الثبات:

النظاـ احملاسيب داخل ادلؤسسة, مجع احلقائق ومعلومات النظاـ: ويقصد بو أخذ نظرة شاملة عن نواحي  .1
 وكذلك العمليات التشغيلية اليت يعتمد عليها يف مجع ادلعلومات احملاسبية.

فحص النظاـ: وتعٍت ىذه اخلطوة اختبار التنفيذ الفعلي للنظاـ احملاسيب , والتحقق من أف تشغيلو يتم وفقا دلا  .2
اـ وذلك مبراعاة التوقيت ادلناسب ذلذه زلدد مسبقا, وذلك بإجراء رلموعة من اختبارات مدى اإللتز 

 االختبارات.
دراسة وتقييم النظاـ احملاسيب ,فبعد القياـ ّتمع تقييم النظاـ: ودتثل ىذه اخلطوة آخر خطوات عملية  .3

ادلعلومات الكافية عن النظاـ وفحص اإللتزاـ بو يصبح ادلراجع الداخلي يف وضع ديكنو من احلكم على فاعلية 
ودرجة اإلعتماد عليو ,ومن مث يتم اقًتاح السبل الكفيلة بتقوًن النظاـ وإجياد العثرات والثغرات وكفاءة النظاـ 

 وأوجو القصور والنقص فيو.
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 : يوضح مكونات النظاـ(1-2شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

   

 

 العكسية تغذية 

 

عدون، مراقبة التسيير في المؤسسة االقتصادية، دار المحمدية العامة، الجزائر،  ناصر داديادلصدر: 
 .13، ص2004

 

  ادلدخالت: تتمثل يف عناصر احمليط )عوامل اإلنتاج(, اليت تدخل لتستعمل يف النظاـ وتؤثر عليو وتعرؼ
 مبدخالت ادلتغَتات.

  :التصحيحية اليت يتم مزجها بالعناصر الداخلية للنظاـ تتمثل يف ادلعايَت الرقابية واالجراءات العمليات
 وحتويلها إىل سلرجات.

 .ادلخرجات: وىو ما خيرجو النظاـ نتيجة حركتو أو نشاطو 

 المطلب الثالث: أثر التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي

 مداخالت

 أهداف -

 سياسات عمل -

 بيانات -

 موارد مادية -

 إجراءات -

 عمليات

وضع معايير  -

 رقابية

تسجيل األداء  -

 الفعلي

 مقارنة النتائج -

 تحديد االنحرافات -

 اإلجراءاتاتخاذ  -

 التصحيحية

 مخرجات

 مؤشرات -

 تقارير رقابية -

معدالت تنفيذ  -

 الخطة

 نتائج -

انحرافات  .2

 جوهرية

انحرافات غير  .3

 جوهرية
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تكوف عملية حتسُت األداء ادلايل ذات أمهية جيب على ادلؤسسة أف تستخدـ ادلوارد ادلتاحة بكفاءة وفاعلية,  لكي
 وىذا ما تتكفل بو ادلراجعة الداخلية عن طريق احلماية والبناء والتطوير. 

 المراجعة الداخلية عن طريق الحمايةاوال: 

 اء الفعلي وادلخطط مسبقا لكل من:القياـ بأعماؿ الفحص وادلطابقة بُت األد حيث يتم

 ئمة بُت القياس والسياسات واخلطة واإلجراءات.الالتأكد من ادل 
 .محاية أصوؿ ادلؤسسة 
 .التأكد من سالمة ادلعلومات والبيانات ادلسجلة 

 ئمة يين القيا  والسياسا  والخطة واجإجراءا الالتأكد من الم 1-1

لبلوغها أو لتحقيقها جيب عليها التحكم الدقيق يف سلتلف ند وضع ادلؤسسة ألىدافها اليت تسعى ع
السياسات واإلجراءات بطريقة صارمة, ويتطلب ذلك التحديد اجليد للخطط من أجل بلوغ األىداؼ 

 ادلرجوة.

 حماية أصول المؤسسة 1-2

معدات أصوؿ ادلؤسسة على استثماراهتا اليت تساعدىا يف عملية اإلنتاج )ادلباين, ادلخزونات ,حتتوي 
,ويهدؼ نظاـ الرقابة الداخلي إىل احملافظة علة شلتلكات ادلؤسسة وإىل احلفاظ على سالمة وأدوات,...اخل(

 تلك األصوؿ ادلادية.

 التأكد من سالمة المعلوما  والبيانا  المسجلة 1-3

لومات اليت تعطيها تضمن الرقابة الداخلية دقة ونوعية ادلعلومات ادلقدمة وادلتصلة بالوثائق احملاسبية, فادلع
ادلؤسسة حمليطها اخلارجي تعكس وتبُت وضعيتها وصورهتا أماه ,وىذه ادلعلومة البد أف تكوف مبنية على أساس 

 1توقيت احلصوؿ ومدى دتثيلها للواقع.

 المراجعة الداخلية عن طريق البناءثانيا:

                                      
.58, ص3118عبد اهلل خالد أمُت, أساسيات يف اإلدارة ادلالية, دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة, األردف,  - 1 
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تتمثل ادلراجعة الداخلية على أهنا وظيفة رقابية عالجية وإرشادية, إذ يتم اقًتاح اخلطوات الالزمة لتصحيح 
نتائج الفحص وادلطابقة وتقدًن النصح لإلدارة من أجل اختاذ قرارات سلمية وفعالة, وعلى ذلك يعمل ادلراجع 

ذلا والقياـ بعملية ابية والسلبية, ووضع احللوؿ الداخلي على فحص ومراجعة وتتبع وحتديد وحتليل النتائج اإلجي
التشخيص ادلمكنة, أين يتم حتديد نقاط القوى ورفع كل ىذا بتوصيات ومقًتحات إىل اإلدارة, وباإلضافة إىل 

 بػ:1مراجعة العمليات احملاسبية وادلالية يقـو ادلراجع الداخلي

 وعة.حتقيق مدى االلتزاـ بالسياسات واالجراءات واخلطط ادلوض 
 .التحقق من محاية األصوؿ 
 .اقًتاح ما من شأنو تطوير وحتسُت األداء ادلايل 

 كما ديكن أف نقسمها ْتسب ما يصبوا ادلراجع الداخلي إىل حتقيقو إىل مداخل سلتلفة:

 .مدخل ادلراجعة الداخلية مدى االلتزاـ 
 .مدخل ادلراجعة الداخلية العمليات 
 االلتزاممدخل المراجعة الداخلية مدى  . أ

عملية ادلراجعة من ىذا ادلدخل إىل التحقق إذا كاف العاملوف يف ادلستويات اإلدارية ادلختلفة, قد دؼ )ادلراجع( هت
التزموا بنص األوامر والتعليمات الصادرة عن اإلدارة العليا, واتبعوا اإلجراءات ادلناسبة يف تنفيذ واجباهتم, وتتم ىذه 

 :2ات ىي ادلراجعة من خالؿ ثالث مستوي

 

 مستوى التحقق:-1أ.

مبوجب ىذا ادلستوى يبحث ادلراجع عن أدلة وبراىُت تثبت صحة أية عملية يراجعها, وحيرص ادلراجع ىنا 
 على مجع معلومات من أعماؿ ادلؤسسة من جهة خارجية زلايدة مثل:

 .شهادة الرصيد الصادرة عن البنوؾ 

                                      
 1- فتحي رزؽ, وآخروف ,الرقابة وادلراجعة الداخلية, دار اجلديد, اإلسكندرية, 3111, ص57.

 2 - فتحي رزؽ.نفس ادلرجع السابق ,ونفس الصفحة.
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 .رسائل وأجوبة ادلدينُت والدائنُت 
 تلكات من قبل متخصصُت.مادل إعادة تقييم 

 مستوى ادلراجعة ادلستندية: -2أ.

يعتمد ادلراجع يف ىذا ادلستوى على ادلستندات اليت تثبت صحة القيود وادلطابقة القانونية للشروط والواجبات 
اإلتباع يف ادلعامالت والعمليات, ومبوجب ىذا ادلستوى ال يفحص ادلراجع أكثر من السجالت والدفاتر 

 ائق.والوث

 مستوى مراجعة النظم: -3أ.

ويفحصو ويقيمو وحياوؿ ربطو  يركز ادلراجع وفقا ذلذا ادلستوى على النظاـ نفسو, فيأخذ كل نظاـ على حدا ,
مع النظم األخرى, وذلك للتحقق من أف النظم ادلوضوعة تعمل بشكل صحيح, وأهنا حتقق الغرض الذي 

 وضعت من أجلو وأهنا ال تتعارض يف األىداؼ.

 مدخل مراجعة العمليا  . ب

يسعى ادلراجع يف مراجعتو للعمليات إىل احلصوؿ على أدلة وقناعات تثبت ارتفاع كفاية العمليات وفعالية 
 ووسائل الرقابة ادلتبعة لتدعيم كفاءة تلك العمليات. واإلجراءاتالسياسات 

 لموارد ادلتاحة.األمثل لوبشكل أساسي فإف ىذه ادلراجعة تشتمل على فحص وتقييم االستخداـ 

 : 1يتبع ادلراجع الداخلي يف مراجعة العمليات مستويُت لتحقيق غايات ادلراجعة ومها

 ادلستوى التنظيمي: -1ب.

حيث خيضع مجيع عملياهتا وأنشطتها  ,يركز ادلراجع الداخلي يف ىذا ادلستوى اىتماماتو على الوحدة التنظيمية
دلراجعتو وحتليلو وتقييمو, ويشمل فحصو مراجعة أىداؼ وخطط وأساليب وإجراءات ىذه الوحدة, ولكنو ال خيرج 

 بفحصو عن احلدود التنظيمية ذلذه الوحدة.

 ادلستوى الوظيفي: -2ب.
                                      

 1 - فتحي رزؽ ,وآخروف, نفس ادلرجع السابق, ص57.
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عة من بداية العملية أو النشاط إىل هنايتو, يتبع ادلراجع الداخلي يف ىذا ادلستوى العملية أو النشاط زلل ادلراج
وحىت وإف اخًتقت إجراءات ىذه العملية احلدود التنظيمية للوحدات ادلختلفة, فالعمليات كثَتا ما تشًتؾ يف 

إصلازىا أكثر من وحدة تنظيمية, وعلى ادلراجع أف يقـو بفحص مجيع اإلجراءات اليت دتت يف ادلراحل اليت قطعتها 
 حدات التنظيمية, ومن أمثلة العمليات اليت تراجع عمليات الشراء البيع وإصدار األوراؽ ادلالية.يف سلتلف الو 
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 خالصة:ال

االداء ادلايل يضمن للمؤسسة االقتصادية النجاح, و حىت تتمكن من بلوغ غايتها و حتديد نقاط القوة و الضعف 
يف عملية تسيَتىا, البد عليها بالقياـ بعملية تقييم و حتسُت ادائها ادلايل, و ذلك باستخداـ التدقيق الداخلي 

ادلتاحة بكل كفاءة و فعالية و عقالنية, ومن ادلعايَت اليت الذي يسعلى اىل محاية اصوذلا و ترشيد استخداـ ادلوارد 
حتققو تتمثل يف مجع ادلعلومات الضرورية من اجل التخطيط, قياس االداء الفعلي, مقارنة االداء الفعلي مبستويات 

 االداء ادلرغوب فيها, دراسة االضلرفات و الفروقات و العمل على تصحيحها.
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  تمهيد:

بعد صبع و شرح اؼبعلومات اػباصة دبوضوع دراستنا و التطرق اىل صبيع حيثيات ىذا اؼبوضوع يف اعبانب  
مرحلة ذبسيد ىذه اؼبعلومات و مدى تطابقها يف ارض الواقع و اعبانب التطبيقي, و ىذا من خالل  النظري, تايت

 دراسة حالة مؤسسة ذات الشخصية احملدودة و ذات الشخص الوحيد زيغام عبد القادر اػباصة بالًتقية العقارية.

عبد القادر, اما يف اؼببحث الثاٍل اىل  و سيتم التطرق يف ىذا الفصل اىل التعريف دبؤسسة الًتقية العقارية زيغام
ربسُت االداء اؼبايل بواسطة التدقيق الداخلي يف مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات اؼبسؤلية احملدودة زيغام عبد 

 القادر.
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لترقية العقارية زيغام عبد القادرلمبحث االول:  التعريف بمؤسسة اا  

 المطلب االول: نشاة و تطور مؤسسة الترقية العقارية زيغام عبد القادر

 تعريف بالمؤسسةاوال:

 تنشط مؤسسة الترقية العقارية زيغام عبد القادر في مجال الترقية العقارية و اشغال البناء في مختلف مراحلو

 بحيث تتكون من مؤسستين وىما كالتالي:

 :م.ش.و.ذ.م.مزيغام عبد القادر (1

 شكلها القانوٍل: مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات اؼبسؤلية احملدودة.

 مستغاًل. –مزغران 12عنوان مقر الشركة: حي اعبديد رقم 

 دج ) طبسمائة الف دينار جزائري(. 500.000.00مبلغ راظبال الشركة: 

 ة اؼبعنوية.و تعود ملكية احملل التجاري للسيد زيغام عبد القادر و سبتاز ىذه اؼبؤسسة بالشخصي

 :مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحلو  (2

 .و ىي مؤسسة مقيدة يف السجل التجاري ذو شخصية طبيعية مالكها السيد زيغام عبد القادر

 

 المؤسسةنشاة و تطور ثانيا: 

 اوال مؤسسة الًتقية العقارية و اشغال البناء يف ـبتلف مراحلو و ىذا بتاريخ بداية النشاط تنشا

حسب القانون اعبديد  مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات اؼبسؤلية احملدودة مث انشات شركة 1997سبتمرب  30يف 
 . 2015ديسمرب  30وىذا بتاريخ  للًتقي العقارية

 

 

 المؤسسة: اقسام و وظائف الثانيالمطلب 
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 المؤسسةقسام و مكونات ااوال: 

 ورشة االقباز و البناءقسم امانة السر و قسم احملاسبة و قسم التجاري و قسم و  تتكون ىذه اؼبؤسسة من قسم االدارة

 :قسم االدارة (1

 يديرىا و ميثلها اؼبسَت

 .اؼبسَت: و ىو مالك اؼبؤسسة و صاحبها حبيث يقوم بعمليات التسَت و ازباد القرار 
 :قسم امانة السر (2

 الكاتب ميثل ىذا القسم

  وصل بُت اؼبسَت و االطراف االخرى باؼبؤسسة او الزبائن.الكاتب: و ىو الشخص الذي ميثل مهزة 
 قسم المحاسبة: (3

 ينشط يف ىذا القسم احملاسب

  مدقق داخلي باؼبؤسسة و ىذا احملاسب: و ىو الشخص الذي ميسك احملاسبة اػباصة باؼبؤسسة و يف نفس الوقت لو رتبت
 ػبربتو.

 :قسم التجاري (4

 ينشط يف ىذا القسم عون التجاري

  :و ىو الشخص الذي يتكفل باعبانب التسوقي و التجاري باؼبؤسسة و لو عالقة مباشرة بالزبائن. عون التجاري 
 نجاز و البناء:قسم ورشة اال (5

و ىم  حارس ليلي(النجار, الرصاص, دىانن, كهرباي, يتكون ىذا الفرع من ) رئيس العمال, البنائيُت, اعوان البنائُت, 
 ميثلون طاقم بقيادة رئيس العمال.

  يف اؼبؤسسة. 1رئيس العمال : ىو الشخص اؼبتكفل باالشغال و يوجد 
  باؼبؤسسة 6البنائُت يوجد. 
  9اعوان البنائُت يوجد. 
  ومع طاقم 1النجار يوجد. 
  1يوجد اي السباك الرصاص . 
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  و مساعديو. 1الدىان 
  مع طاقمو. 1الكهربائي 
 باؼبؤسسة. 3يوجد  حاراس اليل 

 :و ىذا الشكل يوضح مكونات و اقسام م.ش.و.ذ.م.مزيغام عبد الفادر

 ( الهيكل التنظيمي للمؤسسة1 - 3الشكل رفم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثائق المؤسسة المصدر: 

 مؤسسة الوظائف ثانيا: 

تتمثل انشطة مؤسسة الًتقية العقارية زيغام عبد القادر يف تقدَل مساكن ترقوية عصرية للزبائن و ىذا من خالل االستثمار يف 
يف ـبتلف االراضي الصاغبة للبناء و انشاء مشاريع فيها, و تقوم ىذه اؼبؤسسة بالعمل بنفسها من خالل مؤسسة اشغال البناء 

و احيانا تسلم اؼبشاريع للمقاولُت و اؼبؤسسات البناء االخرى ذات ظبعة و قدرات عالية يف ميدان ااالشغال و البناء مع مراحلو 

) المسير(  االدارة  

 

 امانة السر

 قسم

 التجاري

 قسم

 المحاسبة

 قسم ورشة

 البناء و االنجاز

 و
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متابعة و مراقبة كل اؼبشروع من بدايتو حىت هنايتو من طرف م.ش.و.ذ.م.مزيغام عبد القادر الن اؼبشروع يكون باظبها و ىي 
 افة اىل مراقبُت اخريُت وىم كالتايل:باالضاؼبسؤلة عنو,

 اؽبيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بالشلف, عبنة اؼبراقبة و اؼبطابقة., ـبرب جيو تقٍت, اؼبهندس اؼبعماري

  :حبيث يقوم دبراقبة و متابعة الشغال يف ـبتلف مراحلو. و صاحب التصميم و ىو مهندس اؼبشروعاؼبهندس اؼبعاري 
 تقٍت: و ىو اؼبخرب اؼبتكفل باالراضي و الزالزل و معايَت البناء. ـبرب جيو 
  ,اؽبيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء الشلف: و ىي ىيئة تتابع الشغال و تراقبها يف كل مرحلة و تقدم تقريرىا اػباص بالبناء

 ؼبخرب اػباص باؽبيئة.و ىذا بعد عملية اؼبتابعة و تقرير ا االظبنت اؼبسلح و كل ما يتعلق باالشغال
 عبنة اؼبراقبة و اؼبطابقة: و ىذه اللجنة زبرج يف االخَت بقرار من البلدية ؼبراقبة اؼبشروع و مدى مطابقتو مع اؼبخطط 

و ىم ) البلدية, مديرية التعمَت و البناء, مديرية الري و  ىذه اللجنة من طبسة فبثلُت عن كل ىيئة باشخص كما تتكون
 , اغبماية اؼبدنية( وىذه اللجنة ىي اليت ربدد جاىزية اؼبشروع او ال.اؼباء, مديرية الطاقة و اؼبناجم

 سعى اؼبؤسسة من خالل وظائفها ان تكون عند حسن ظن الزبونكما ت  

رقوية عصرية مطابقة ؼبعايَت و قوانُت الًتقية العقارية و اليت تصدر يف و ىذا من خالل اقباح اؼبشاريع و تقدَل مساكن ت
تفق عليها و اقبازىا بدقة عالية و يف االجال اؼبتفق عليها للتسليم النهائي مع الزبائن,  اعبريدة الرظبية و حسب التصاميم اؼب

غبات الزبائن يف اختيار البالط , الطالء كما تقدم اؼبؤسسة لزباهنا عدة تسهيالت عند التعامل معها مثل التجاوب مع ر 
 ...اخل.

تشًتط اؼبؤسسة قسط اويل اجباري كدفعة اوىل و ىذا من اجل عملية اغبجز حسب اؼبساكن  باالضافة ؽبذه اؼبزايا عند التعامل
تتمثل ىذه و  اؼبتوفرة لدى اؼبؤسسة و بعد الدفعة االوىل تعرض اؼبؤسسة جانب من العروض يف الدفع كل حسب امكانياتو

 العروض يف:

 حسب قيمة اؼبسكن اؼبتبقية و حسب مدة اقباز اؼبشروع دفع بالتقسيط كل ثالثة اشهر 
 دفع مفتوح حسب مدة اقباز اؼبشروع 
 الدفع الكلي 
 .اللجوء ايل القرض البنكي و ىنا اؼبؤسسة تتكفل بكل الوثائق الالزمة لدفع اؼبلف و التسهيل على الزبون 
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 مشاريع و اىداف م.ش.و.ذ.م.مزيغام عبد القادر اىم:3المطلب 

 اىم مشاريع م.ش.و.ذ.م.مزيغام عبد القادراوال:

مسكن ترقوي و  79مشروع ¸مساكن 6مشروع  مسكن ترقوي,  35ة ثالثة مشاريع غبد االن و تتمثل يف مشروع للمؤسس
 مسكن ترقوي 84مشروع 

  متمثلة يف ثالثة عمارات ذات ارضية زائد طبسة طوابق و ثالثة ؿبالت ذبارية و مراب للسيارات  مسكن ترقوي 35مشروع
و  2م105ب: اربعة غرف و تقدر مساحة اؼبسكن من نوع ُت  كنكل طابق على مس  حيتوي اربت الطابق االرضي كم
و ىذا اؼبشروع كائن حبي التلغراف بلدية مزغران والية  و ميتاز ىذا اؼبشروع جبودة عالية يف االتقان, لكل مسكن واجهتُت,

 مستغاًل.
  مسكن ترقوي و يتمثل ىذا اؼبشروع يف عمارة واحدة ذات   35مساكن ترقوية و ىو مشروع تابع ؼبشروع  6مشروع

 2م120ارضية زائد طبسة غرف كما حيتوي كل طابق على مسكن واحد من نوع اربعة غرف و تقدر مساحة اؼبسكن ب: 
بلدية و لكل مسكن ثالثة واجهات, ميتاز ىذا اؼبشروع بتصمبيم جيد و غرف كبَتة, و ىذا اؼبشروع كائن حبي التلغراف 

 مزغران والية مستغاًل, وىذا اؼبشروع حددت مدة اقبازه بستة اشهر حىت شبانية اشهر.
  مع مصعد و شبانية ؿبالت ذبارية و مراب مسكن ترقوي متمثلة يف ثالثة عمارات ذات ارضية زائد شبانية طوابق  79مشروع

للسيارات ربت الطابق االرضي كما حيتوي كل طابق على ثالثة مساكن من نوع اربعة غرف و ثالثة غرف حبيث تقدر 
 2م95مسكن ثالثة غرف تقدر مساحتو ب:  , اما 2م136و منها ب:  2م110مساحة مسكن اربع غرف منها  ب: 

, و ىذا اؼبشروع كائن ايضا حبي التلغراف بلدية مزغران والية مستغاًل , و ىذا كل اؼبساكن ؽبا واجهتُتو
 اؼبشروع يف طور االقباز و تقدر مدة اقبازه باربعة و عشرون شهر باذن اهلل.

  اربعة عمارات ذات ارضية زائد سبعة طوابق و مصعد و اربعة عشرة  مسكن ترقوي مثمثل يف 84مشروع
ات ربت الطابق االرضي و ذو مساحة كبَتة ؾبهز دبصعد كما حيتوي كل طابق ؿبل ذباري و مراب للسيار 

مساكن من نوع ثالثة غرف و نوع اربعة غرف و نوع طبسة غرف حبيث تقدر مساحة اؼبساكن على ثالثة 
و ىذه اؼبساكن عصرية و ؾبهزة )  اي مساحة كبَتة جدا2م210و  2م 183, 2م177الثالثة على التوايل ب: 

, اما ز, صقف عصري, ضبام بغرفة النوم, سطح كبَت, مسخن مركزي, سلع ذات نوعية اوىل مثل البالط...(مطبخ ؾبه
خبصوص الواجهة فمساكن ثالثة غرف ؽبم واجهة واحدة بداخل اغبي اما واجهة مساكن اربعة و ثالثة غرف فلهم 

حملالت حسب رغبة الزبون و نوعية النشاط الذي واجهتُت, اما خبصوص احملالت التجارية فهي تباع باؼبًت اؼبربع و تقسم ا
حبيث قدرة مدة اقبازه باربعة و عشرون  و ىو ايضا يف طور االقباز ,ميتهنو, و ىذا اؼبشروع كائن حبي كاستور والية مستغاًل

 شهر باذن اهلل.
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 اىداف مؤسسة الترقية العقارية زيغام عبد القدر :ثانيا

 تسعى ىذه اؼبؤسسة ىذه اؼبؤسسة اىل ربقيق ؾبموعة من االىداف و االمال ومن بُت ىذه االىداف نذكر مايلي:

 السعي اىل البقاء و الدميومة. 
 ربقيق االرباح من خالل مشاريعها. 
 اغبفاظ على السمعة اعبيدة اؼبكتسبة من خالل االخالص يف العمل و اقباز اؼبشاريع يف االجال احملددة. 
 السعي اىل ارضاء الزبون بتقدَل لو مساكن ترقوية عصرية ؾبهزة حسب االذواق. 
 التعامل مع صبيع فيئات و طبقات الزبائن دون التمييز بينهم. 
 تنويع اؼبشاريع يف ؾبال الًتقية العقارية. 
 التوسع يف اؼبشاريع و العمل يف واليات متعددة. 
 ة و فرض نفسها على اؼبستوى الوطٍتالسعي اىل فرض نفسها يف سوق الًتقية العقاري. 
 العمل و مسك مشاريع ضخمة يف ؾبال الًتقية العقارية. 
 جلب التكنولوجيا اغبديثة و مواكبة التطورات. 
 السعي اىل جلبها و تبادل االفكار. التعامل و االحتكاك باػبربات اعبنبية و 
 ظنو و تقتو. تسهيل و اراحة الزبون و ىذا بارضائو من اجل اكتساب و ربح حسن 

 

الثاني: تحسين االداء المالي بواسطة التدقيق الداخلي في م.ش.و.ذ.م.مزيغام عبد المبحث 
 القادر من خالل تحليل النسب المالية لتقييم االداء

 : التدقيق الداخلي في م.ش.و.ذ.م.مزيغام عبد القادرلاالو المطلب 
نو وسيلة لكو  و بشكل كبَت احملدودة على التدقيق الداخلي مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات اؼبسؤليةتعتمد  

و اساسية يف رسم السياسات, و تفادي االكبرافات و ضباية اؼبؤسسة من االخطار من اجل تصحيحها و تفاديها , 
صحتها و ازباد القرارراتالتسَتية و اؼبالية من طرف اؼبسَت وىذا بعد التاكد من سالمة و عدالة القوائم اؼبالية و مدى 

و كسب مكانة و  من اجل ضمان االداء اؼبايل و ربقيقو من اجل ربقيق االىداف اؼبنشودة و اؼبسطرة من قبل االدارة
 ظبعة جيدة يف سوق الًتقية العقارية. 

 و ىذا من خالل اليزانيةاؼباية للمؤسسة. و ربسُت االداء اؼبايل و ؽبذا سنقوم بتحليل النسب اؼبالية لتقييم االداء
 
 

 2015سنعرض ميزانية مؤسسة الًتقية العقارية زيغام عبد القادر للسنة اؼبالية 
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 تحليل النسب المالية لتقييم االداء:

النسب اؼبالية وفقا للنشاط او اؼبهمة اؼبراد تقييمها داخل اؼبؤسسة اىل ارببع ؾبموعات رئيسية تتمثل  لقد صنفت
 يف :

 نسب اؽبيكلية .1
 نسب اؼبديونية .2
 نسب السيولة  .3
 نسب اؼبردودية .4

 النسب اؽبيكلية (1

االيت تفيد احمللل اؼبايل يف تشخيص التوازنات اؼبالية للمؤسسة على اؼبدى اؼبتوسط و الطويل, ىي ؾبموعة النسب 
 و يتم من خالؽبا تقييم سياسة االستثمار و كذا السياسة اؼبنتهجة من طرف اؼبؤسسة.

 نسب التمويل الدائم: ( أ

 قدرة اؼبؤسسة يف سبويل اصوؽبا الثابثة باستخدام االموال الدائمةو تعطى بالعالقة التالية: و ىي تقيس مدى

 نسبة التمويل الدائم=اموال دائمة/اصول ثابتة.

 التعليق

اكرب من الواحد يعٍت ان االموال الدائمة اكرب من االصول الثابتة او دبعٌت اخر راس مال اذا كانت النسبة  -
 من الصفر و ىذا يدل على حالة التوازن.العمل الصايف اكرب 

اذا كانت النسبة اقل من الواحد يعٍت ان راس اؼبال العامل الصايف اقل من الصفر و ىذا يدل على حالة  -
 عدم التوازن, و بالتايل تكون اؼبؤسسة قد عبات اىل ديون القصَتة لتمويلها و ىي وضعية غَت سليمة.
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ه راس اؼبال العامل الصايف يساوي الصفر و ىذا يدل على ان اؼبوال اذا كانت النسبة تساوي الواحد معنا -
الدائمة تساوي االصول الثابتة و بالتايل مل يبق ىامش و الذي ميثل راس مال العامل الصايف يستعمل يف 

 سبويل دورة االستغالل

 

 نسبة التمويل التايل:  ( ب

 الثابتة دبواردىا اػباصة تعترب االموال اػباصة مصدر دائم يستخدم يف سبويل االصول

 و تعطى نسبة التمويل الذايت بالعالقة التالية:

 نسبة التمويل الذايت = اموال خاصة / اصول ثابتة.

 نسبة التمويل الذايت تعطي مدى تغطية اؼبؤسسة الستثمارىا بامواؽبا اػباصة.

لصفر و يدل ىذا على ان اذا كانت ىذه النسبة مساوية للواحد فان راس اؼبال العامل اػباص مساوي ل -
االصول الثابتة مغطاة باالموال اػبصة اما الديون الطويلة ان وجدت فهي تغطي االصول اؼبتداولة و 

 يكون راس اؼبال العامل الصايف اكرب من الواحد.
 اذا كانت النسبة اكرب من الواحد يعٍت ان اؼبؤسسة سبول قيمتها الذاتية بامواؽبا اػباصة -
ىذه االموال باالضافة اىل ديون طويلة لتمويل االصول اؼبتداولة و ىذا ما ليس مفيدا  و ىناك فائض من  -

 للمؤسسة الن الديون طويلة االجل عليها فوائد و االصول اؼبتداولة ليس ؽبا فوائد.
 نسب اؼبديونية: (2

 و ىي النسب اليت تقيس مدى استقاللية اؼبؤسسة ماليا و مدى قدرهتا على تسديد ديوهنا.

 االستقاللية اؼبالية: نسبة ( أ

 ؼبعرفة مدى استقاللية اؼبؤسسة ماليا يتم مقارنة االموال اػباصة دبجموع اػبصوم.

 نسبة االستقاللية اؼبالية = االموال اػباصة / ؾبموع اػبصوم.
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تكون  من ؾبموع اػبصوم و اال  50% اي جيب ان ال سبثل اقل من  0.5جيب ان ال تنخفض ىذه النسبة عن 
 من الديون.  % 50اؼبؤسسة قد فقدت استقالليتها الن مواردىا مشكلة باكثر من 

 نسبة قابلية التسديد:  ( ب

ىذه النسبة مدى قابلية اؼبؤسسة للوفاء بديوهنا دبقارنة ؾبموع الديون دبجموع االصول و تعطى بالعالقة  تقيس
 التالية:

 صوم.نسبة قابلية التسديد = ؾبموع الديون / ؾبموع اػب

 التعليق

معٌت ذلك ان اؼبؤسسة ؽبا ضمانات لديون الغَت و بالتايل ؽبا اغبظ  0.5اذا كانت ىذه النسبة اقل من  -
 يف اغبصول على ديون اخرى يف حالة طلبها.

من ؾبموع اصوؽبا و  %50معٌت ان ديون اؼبؤسسة سبثل اكثر من  0.5اذا كانت ىذه النسبة اكرب من  -
 من اصول اؼبؤسسة فبولة بالديون. %50بالتايل فان اكثر من 

 نسب السيولة )اػبزينة(: (3

 ىي عبارة عن ؾبموع النسب اليت تقيس مذى قدرة اؼبؤسسة على مقابلة التزماهتا قصَتة اؼبدى و تتمثل يف:

 نسبة السيولة العامة: ( أ

صَتة االجل بامواؽبا و تسمى سيولة راس اؼبال العامل و تبُت ىذه االخَتة مدى قدرة اؼبؤسسة على تغطية الديون ق
 اؼبتدوالة اليت ميكن ربويلها اىل سيولة نقدية يف اؼبواعيد اليت تتفق مع تاريخ االستحقاق و تعطى ىذه العالقة:

 نسبة السيولة = االصول اؼبتداولة / ديون قصَتة االجل.

 التعليق 

تكون ىذه النسبة اكرب من الواحد لكي تتمكن اؼبؤسسة من تسديد ديوهنا و ربقيق راظبال  جيب ان -
 عامل موجب.
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اذا كانت ىذه النسبة تساوي الواحد فهذا يعٍت ان اؼبؤسسة لديها راظبال معدوم اي عدم وجود ىامش  -
 ضمان ؼبكان اؼبؤسسة من الوفاء بالتزماهتا.

فهذا يعٍت ان اؼبؤسسة يف حالة سيئة و عليها ان تراجع ىيكلها  اذا كانت ىذه النسبة اقل من الواحد -
 اؼبايل بزيادة الديون الطويلة او زبفيض ديوهنا القصَتة و زيادو اصوؽبا اؼبتداولة.

 نسبة السيولة اؼبخفضة ) اؼبختصرة (:  ( ب

الصول سريعة و تسمى السيولة اؼبختصرة و ىي تبُت مدى كفاءة اؼبؤسسسة يف تغطية االلتزمات اعبارية با
 التداول و تعطى بالعالقة:

 اؼبخزون( / ديون قصَتة االجل. –نسبة السيولة اؼبختصرة = )اصول متداولة 

 التعليق

كحد اقصى اذا كانت مرتفعة فهي تدل على   0.5كحد ادٌل و   0.3قيمة ىذه السيولة تًتاوح بُت  -
اىزة و الغَت جاىزة تساوي نصف الديون اغبالة اعبيدة و امكانية الدفع دون صعوبات اي تكون القيم اعب

 القصَتة او اقل.

 ج( نسبة السيولة اغبالية:

سبكن ىذه النسبة من مقارنة مبلغ السيولة اؼبوجودة ربت تصرف اؼبؤسسة يف اي وقت بالديون قصَتة االجل 
 و تعطى بالعالقة:

 نسبة السيولة اغبالية = قيم جاىرة / ديون قصَتة االجل .

 التعليق:

كحد اقصى, اذا كانت مرتفعة معناه وجود اموال ؾبمدة كان   03كحد ادٌل و .  0.2و حدودىا بُت  -
من اؼبكن توظيفها يف استخدامات اخرى و تعطي اكثر مردودية اي القيم اعباىزة غطت كل الديون 

 القصَتة و بقي فائض منو جامد مل يستخدم.

 د( نسبة سيولة االصول:
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سبكن ىذه النسبة من تقييم رؤوس االموال اؼبتداولة دبجموع االصول و تتغَت ىذه النسبة بتغيَت فروع النشاط 
و حىت تكون وضعية اؼبؤسسة جيدة يف ىذه اغبالة جيب  05فنجدىا يف اؼبؤسسات التجارية غالبا اكرب من 

 قة:ان تكون حركة االصول اؼبتداولة سريعة و تتحقق ارباحا و تعطى بالعال

 نسبة سيولة االصول = االصول اؼبتداولة / ؾبموع االصول .

 التعليق:

ارتفاع ىذه النسبة يدل على ان اؼبؤسسة تستثمر معظم امواؽبا يف االصول القابلة للتحول اىل نقدية يف  -
اؼبدى القصَت و بالعكس البفاضها يدل على ارتفاع قيمة االستثمارات فبا يعطي للمؤسسة امكانية 

 مردودىا على اؼبدى الطويل. ربسُت
 :نسب اؼبردودية (4

اؼبردودية ىي قدرة اؼبؤسسة على ربقيق االرباح يف اطار نشاطهاهتا و ينبغي ان تكون ىذه اؼبردودية دائمة 
لتحقيق ارباح متتالية, كما تقيس نسب اؼبردودية نتائج النسب اؼبالية حيث اهنا تبُت مدى ربقيق اؼبؤسسة 

باداء االنشطة, كما اهنا تعرب عن ؿبصلة نتائج السياسات و القرارات اليت ازبدهتا للمستويات اؼبتعلقة 
 اؼبؤسسة فيما يتعلق بالسيولة و الدفع اؼبايل و ىي بذلك تعطي اجابات هنائية عن الكفاءة العامة لالدارة.

 :نسبة اؼبردودية اؼبالية ( أ

مدى مسامهتها يف ربقيق النتيجة و تسمى ايضا معدل العائد على  تعرب عن مدى مردودية االموال اػباصة او
 االصول اػباضعة و تعطى بالعالقة:

 ( / االموال اػباصة.100نسبة اؼبردودية اؼبالية = ) نتيجة الدورة الصافية . 

 التعليق:

كلما قلت كلما زادت ىذه النسبة كلما دل على وجود تسيَت امثل من طرف اؼبؤسسة ؼبواردىا اؼبالية و   -
او انعدمت كلما لزم ذلك على اؼبؤسسة اعادة النظر يف سياسة استثمارىا للموارد اؼبالية مع االخذ بعُت 

 االعتبار البيئة الداخلية و اػبارجية للمؤسسة.
 نسبة اؼبردودية االقتصادية: ( ب
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رباح اليت ربققها تعترب النسبة االفضل لقياس رحبية العمليات خاصة عند اؼبقارنة بُت اؼبؤسستُت حيث اال
اؼبؤسسة من عملياتتها جيب ان تكون كافية و تسمح باغبصول على معدل عائد مناسب على االصول اليت 

 تستخدم لتنفيد عملياهتا و تعطى بالعالقة التالية:

 ( /  ؾبموع االصول.100نسبة اؼبردودية االقتصادية = ) نتيجة الدورة الصافية . 

 دية:ج( نسبة اؼبردودية االقتصا

" دينار من xتقيس ىذه النسبة مدى كفاءة االصول الثابثة, حيث كل دينار مستثمر من االصول الثابتة يعطي"
اؼببيعات و كلما كانت االصول غَت مستغلة جيب ان تتخلص منها اؼبؤسسة الهنا تشكل عبئا عليها و تعطى 

 بالعالاقة التالية:

  ( / االصول الثابتة. 100لصافية . نسبة اؼبردودية التجارية = )نتيجة الدورة ا
 
 
 
 

 2015سنعرض ميزانية مؤسسة الًتقية العقارية زيغام عبد القادر للسنة اؼبالية 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ( الميزانية المالية للمؤسسة 2-3الجدول رقم )                        االصول
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 الخصوم

 

 

 الصلا

 1-ن ن

 

 المبلغ الجمالية

الهتالكات و 

 المؤونات

 القيمة و خسائر 

 

 صافي

 

 صافي

     اصول غير جارية

     تثبيتات معنوية

  11.340.000 7.560.000 18.900.000 تثبيتات عينية

     اراضي مباني

     تثبيتات عينية اخرى

     تثبيتات يجري انجازخا

     تثبيتات مالية

     سندات مساهمة

     قروض واصول مالية اخرى غير جارية

  11.340.000 7.560.000 18.900.000 االصول الغير جاريةمجموع 

     اصول جارية

  7.308.560  7.308.560 مخزونات و منتجات قيد التنفيد

     حسابات دائنة و استخدامات مماثلة

  10.830.909  10.830.909 الزبائن

     المدينون االخرون

  2.340.000  2.340.000 الضرائب و ما شا بهها

     الموجودات و ما شابهها

     االموال الموظفة و االصول المالية ج االخرى

  1.900.000  1.900.000 الخزينة

  22.390.299  22.390.299 مجموع االصول الجارية

  33.730.299 7.560.000 41.290.299 المجموع العام لالصول
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 الخصوم

 1-ن ن

 المبالغ المبالغ

   االموال الخاصةرؤوس 

  2.591.007 راظبال مت اصداره

   عالوات و احتياطات

  31.139.292 نتيجة صافية 

  33.730.299 لمجموعا

   الخصوم الغير جارية

   قروض و ديون مالية

   ديون اخرى غَت جارية

   مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا

   مجموع الخصوم الغير جارية

   الخصوم الجارية

   موردون و حسابات ملحقة

   ضرائب

   خزينة سلبية

   مجموع الخصوم الجارية

  33.730.299 المجموع العام للخصوم

 

 : تحليل النسب الهيكلية و النسب المديونيةالثاني المطلب
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 نسب الهيكليةاوال: 

 .نسبة التمويل الدائم=اموال دائمة / اصول ثابثة (1

 0.228 = 11.340.000/  2.591.007التمويل الدائم =  نسبة

 التعليق:

ىذا يدل على حالة عدم التوازن اي راس المال العامل الصافي اقل من الصفر, و الن االموال الدائمة 
للثابتة و ىي غير كافية لتمويلها, و بالتالي تكون المؤسسة قد لجأت الى ديون قصيرة  تتناسب مع االصو

 .االجل لتمويلها و ىي وضعية غير سليمة

 .اصول ثابثةنسبة التمويل الذايت= اموال خاصة /  (2

 2.974=  11.340.000/  33.730.299نسبة التمويل الذايت = 

 التعليق:

بمأن نسبة التمويل الذاتي اكبر من الواحد فهذا يعني ان المؤسسة تمول قيمتها الذاتية باموالها الخاصة و 
ىناك فائض من ىذه االموال باالضافة الى ديون طويلة لتمويل االصول المتداولة و ىذا ما ليس مفيدا 

 لها فوائد. للمؤسسة الن الديون طويلة االجل عليها فوائد و االصول المتداولة ليس

 نسب المديونيةثانيا: 

 نسبة االستقاللية اؼبالية= االموال اػباصة / ؾبموع اػبصوم (1

 1=  11.340.000/  33.730.299نسبة االستقاللية اؼبالية = 

 

 التعليق:

و منو ىنا االموال الخاصة ال تقل عن نصف الخصوم فهنا  5.5بمان نسبة االستقاللية المالية اكبر من 
 المؤسسة لها استقاللية مالية.
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 نسبة قابلية التسديد = ؾبموع الديون / ؾبموع اػبصوم (2

  0=  33.730.299/  0نسبة فابلية التسديد = 

 التعليق:

في الحصول على ديون اخرى في  المؤسسة ليس لها ديون و لها ضمانات لديون الغير و بالتالي لها الحظ
 حالة طلبها.

 

 تحليل نسب السيولة )نسب الخزينة( و نسب المردودية: الثالثالمطلب 

 نسب السيولةاوال:

 السيولة العامة = االصول اؼبتداولة / ديون قصَتة االجلنسب  (1

 = / 0/  22.730.299نسبة السيولة العامة = 

 التعليق:

 االجل في ىذه الوضعية.المؤسسة ال تملك ديون قصيرة 

 .اؼبخزون / ديون قصَتة االجل –نسبة السيولة اؼبختصرة )اؼبخفضة( = اصول متداولة  (2

 = / 0( /  7.308560 – 22.390.299نسبة السيولة اؼبختصرة = ) 

 التعليق:

 نسبة السيولة المختصرة غير موجودة الن المؤسسة ال تملك ديون قصيرة االجل.

 اغبالية = قيم جاىزة / ديون قصَتة االجلنسبة السيولة  (3

 نسبة السيولة اغبالية = /

 التعليق:
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 نسبة السيولة غير موجودة الن المؤسسة ال تملك ديون قصيرة االجل. 

 نسبة سيولة االصول = االصول اؼبتداولة / ؾبموع االصول (4

 0.66=  33.730.299/  22.390.299نسبة سيولة االصول = 

 التعليق:

ة و يدل ىذا على فهذا يعني ان المؤسسة في وضعية جيد 5.5اكبر من  5.66نسبة سيولة االصول بمان 
اي حالة  ان المؤسسة تستثمر معظم اموالها في االصول القابلة للتحول الى نقدية في المدى القصير

 جيدة.

 نسبة المردوديةثانيا:

 ./ االموال اػباصة 100( نسبة اؼبردودية اؼبالية = نتيجة الدورة الصافية * 1

 100=  33.730.299( /  100*  33.730.299نسبة اؼبردودية اؼبالية = ) 

 التعليق:

 تدل ىذه النسبة على وجود تسيير امثل من طرف المؤسسة لمواردىا المالية. 

 

 ./ ؾبموع االصول 100نسبة اؼبردودية االقتصادية = نتيجة الدورة الصافية *  (3

 100=  33.730.299( /  100*  33.730.299االقتصادية = ) نسبة اؼبردودية 

 

 التعليق

تعبر ىذه النسبة على وجود المؤسسة في موقع امثل خاص بالربحية مقارنة مع المؤسسات االخرى و لها 
 معدل عائد جيد
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 ./ االصول الثابث 100سبة اؼبردودية التجارية = نتيجة الدورة الصافية * ن (3

 100=  33.730.299( / 100*33.730.299التجارية = ) نسبة اؼبردودية 

 التعليق:

 تبين ىذه النسبة كفاءة االصول الثابثة الخاصة بالمؤسسة.
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 خالصة:ال

عبد القادر اػباصة  بعد دراستنا غبالة مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات اؼبسؤلية احملدودة زيغام 
بالًتقية العقارية حبيث قمنا بتحليل ادأىا اؼبايل من خالل تقييمو و التعليق عليو بواسطة النسب اؼبالية و ابرازنا 
امهية  دور اؼبراجعة الداخلية يف اؼبؤسسة و مدى ثاتَتىا على فعالية االداء اؼبايل و منو استنتجنا ان اؼبؤسسة يف 

ؼبال من عملية التمويل الذايت و سبول قيمتها الذاتية بامواؽبا اػباصة و ىي غَت جيدة لذا حالة عدم توازن راس ا
وجب عليها اعادة النظر فيو و تقوم بعملية التوازن و اىل جانب ىذا اؼبؤسسة ليس ؽبا ديون كبَتة و ؽبا اغبط يف 

تلك تسيَت فبتاز و فبتاز يساعدىا اغبصول عليو عند الطلب و بسهولة , كما تستثمر امواؽبا بشكل جيد , و سب
 على النجاح, و ؽبا موقع امثل و كفاءة عالية.
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, و االداء ادلايل و مدى اثر التدقيق  بعد التطرق اىل خمتلف جوانب التدقيق و التدقيق التدقيق الداخلي 
االستعمال العقالين ضرورة  الداخلي يف التاثري عليو من خالل تقييمو و حتسينو يف ادلؤسسة االقتصادية , و 

حيث كان ىذا يف اجلانب النظري اي يف  ,و االختالالت و تصحيح االحنرافات يف ادلؤسسة للموارد ادلتاحة
بدراسة حالة مؤسسة الرتقية  قمنا قي اي الفصل الثالث الفصل االول و يف الفصل الثاين, اما يف االجلانب التطبي

و مدى و ىذا بالتعريف بادلؤسسة و نشاطها و كل ما يتعلق هبا, و تقييمنا الدئها ادلايل  العقارية زيغام عبد القادر
  تاثري التدقيق الداخلي على فعاليتو

 :اختبار الفرضيات 

 يلي: و الدراسة ادليدانية دلؤسسة الرتقية العقارية زيغام عبد القادر استنتجنا ماالنظرية  من خالل دراستنا 

اكرب مؤشر يبني لنا مدى فعالية و كفاءة ادلؤسسة االقتصادية و ىذا يرتكز على االداء  األداء: األوىل الفرضية 
  ادلايل.

حسب ما توصلنا اليو من دراسة استنتجنا ان االداء مفهوم خيتلف ىذه النقطة يف الفصل الثاين  إىلتطرقنا 
, و يتم الرتكيز على االداء الكلي عامة و االداء ادلايل بشكل خاص, كما يتاثر االداء باختالف اجلهة احملددة لو

ادلايل يف ادلؤسسة مبجموعة من العوامل و ادلغريات منها داخلية و اخرى خارجية ال تتحكم هبا ادلؤسسة, كما ان 
 . الفعالية غ االىداف باقل التكاليف اي التوفيق بني الكفاءة واالداء ادلايل يتحقق ببلو 

للتدقيق الداخلي دور كبري و فعال يف حتسني االداء ادلايل من خالل اكتشاف االخطاء و  الفرضية الثانية :
 االحنرفات و ىذا من اجل تصحيحها يف الوقت ادلالئم و عكس صورة سليمة للقوائم ادلالية.

تطرقنا اىل ىذه النقطة يف الفصل الثاين حسب ما توصلنا اليو من دراسة استنتجنا ان التدقيق الداخلي يصحح  
االحترافات و االختالالت و الثاثريات يف قياس االدا ادلايل و تقييمو و ىذا بعد عملية كشف االحنرافات و حتديد 

ف العمل و نفقاتو, و الوصول اى معلومات و حتليالت اسباهبا, كما ان للتدقيق الداخلي دور يف احلد من تكالي
خاصة بالعمل و ىذا من اجل ترشيد القرارات و السياسات العامة, و كذلك تقييم االداء ادلايل و حتليل النتائج, 
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و ربط اخلطط و الربامج باحملاور االسرتاجتية للمؤسسة, اي ان التدقيق الداخلي يعمل على اكتشاف االحنرافات 
  .تبطة باالداء ادلايل و تصحيحها يف وقتها احملددادلر 

 

 النتائج : 

 :نتائج الدراسة النظرية 

 التدقيق الداخلي وظيفة ىامة داخل ادلؤسسة االقتصادية.   .1
 التدقيق الداخلي يساعد ادلؤسسة يف اكتشاف االحنرافات و اختاد القرار. .2
 , خاصة االداء ادلايل ادلؤسسة االقتصادية هتتم باالداء .3
 حتقيق االداء ادلايل يضمن رحبية ادلؤسسة و حتقيق اىدافها .4
  .للتدقيق الداخلي دور ىام يف التأثري على فعالية االداء ادلايل من خالل عملية التقيم  .5

 :نتائج الدراسة الميدانية 

 م.ش.و.ذ.م.م زيغام عبد القدر تنشط يف رلال الرتقية العقاريةمؤسسة  .1
 مؤسسة الرتقية العقارية زيغام عبد القادر ناجحة و طموحة .2
تعتمد مؤسسة الرتقية العقارية زيغام عبد القادر على التدقيق الداخلي بشكل كبري خاصة يف عملية تقييم  .3

 االداء ادلايل.

 تسعى مؤسسة الرتقية العقارية زيغام عبد القادر اىل حتقيق  االىداف و االرباح.- .4
االداء ادلايل دلؤسسة الرتقية العقارية  استنتجنا ان ذلا تسيري جيد و ىي يف حالة جيدة  بعد عملية تقييم .5

 اال باستثناء بعض االختالالت يف عملية التمويل تسعى اىل تداركها.

 

 االقتراحات :
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ضرورة توفري قسم خاص بالتدقيق الداخلي يف كل مؤسسة اقتصادية و ىذا للمساعدة على حتقيق  .1
 ادلالية . االىداف خاصة

العمل على زيادة االىتمام بوظيفة التدقيق الداخلي و تفعيل دورىا الن ذلا اثر اجيايب يف دعم االدارة و  .2
 القرارات.

ضرورة تدعيم عالقة ادلدقق الداخلي بالوظائف االخرى كي يعمل على مساعدة االقسام االخرى يف حل  .3
 ادلشاكل, و تقدمي النصح و االرشادات ذلم.

 استخدام و االعتماد على ادلعايري يف عملية تقييم االداء ادلايل.ضرورة  .4
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 .2000مجعة،أ،ح: ادلدخل احلديث لتدقيق احلسابات،دار الصفاء،عمان، .16
 .202،ص1994عطاء اهلل، م،ش:دراسات متقدمة يف ادلراجعة،مكتب الشباب،القاىرة، .17
 .1997احلديثة يف ادلراجعة والرقابة على احلسابات،دار النهضة العربية،القاىرة،أمني السيد،أ،ل:االجتاىات  .18



 ع ـــــــــائمة المراجــــــــــق

 

-67سعيد عبد العزيز سليمان،إدارة التدقيق الداخلي،جملة ادلدقق الداخلي،دار النهضة العربية،القاىرة،العدد .19
 .2006،أيلول68

ريب للمحاسبني القانونيني،دار عماد احلانويت،أمهية التدقيق الداخلي يف احلد من الغش،نشرة اجملمع الع .20
  .2002(،أيار،6ادلستقبل،عمان،العدد)

-2005عبد الوىاب نصر،شحاتة السيد شحاتة،الرقابة وادلراجعة الداخلية احلديثة،الدار اجلامعية،اإلسكندرية،مصر، .21
2006. 

-63النهضة العربية،القاىرة،العددأمحد حلمي مجعة،ادلعايري األمريكية للممارسة ادلهنية للتدقيق الداخلي،جملة ادلدقق،دار  .22
 .2005،آب،64

 .2004عبد الفتاح حممد الصحن،فتحي رزق السوافريي،الرقابة وادلراجعة الداخلية،الدار اجلامعية،اإلسكندرية،مصر، .23
 .2008،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،عمان،األردن،1يوسف حممود جربوع،مراجعة احلسابات بني النظرية والتطبيق،ط .24
لي القباين،نادر شعبان السواح،ادلراجعة الداخلية يف ظل التشغيل االلكرتوين،الدار ع ءاثن .25

 .2006اجلامعية،اإلسكندرية،مصر،
 .2011عالء فرحان طالب،احلكومة ادلؤسسية واألداء ادلايل اإلسرتتيجي،دار صفاء،عمان، .26

،كلية العلوم 4لة الباحث،العدد ددان عبد الغين،قراءة يف األداء ادلايل والقيمة يف ادلؤسسة االقتصادية،جم .27
 .2006االقتصادية،جامعة ورقلة،

 .2009حممد حممود اخلطيب،األداء ادلايل وأثره على عوائد أسهم الشركات، دار احلامد، عمان،  .28
حممد فهمي حسن،وجيو عبد الرسول العلي،ادلشكالت التطبيقية لقياس االنتاجية وطرق معاجلتها،جملة البحوث  .29

 .1980، 3إلدارية،جامعة بغداد،العدداالقتصادية وا
 .2006جميد حممود الكرخي، تقومي األداء باستخدام النسب،دار ادلناىج،عمان، .30
،دار ادلسري للنشر والتوزيع والطباعة،عمان، 2عدنان تايعة النعيمي وآخرون،اإلدارة ادلالية بني النظرية والتطيق، الطبعة .31

2008. 
احلوكمة ادلؤسسة واألداء ادلايل يف االسرتاتيجية للمصارف، دار الصفاء للنشر طالب عالء فرحان، إميان ادلشهداين، .32

 .2011والتوزيع، عمان ،
عدنان تايو النعيمي،أرشد فوائد التميمي،التحليل والتخطيط ادلايل)اجتاىات معاصرة(،دار البازوي العميقة للنشر  .33

 .2008والتوزيع، عمان،د.سنة نشر
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