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اىل من محلتين وهنا عىل وهن اىل من اخذت بيدي وجشعت اهدي مثرة هجدي 

خطوايت واكن لها فضل كبري يف وصويل اىل ما اان عليه ايم احلبيبة لن تفيك لك 

 حقك لكامت العامل

اىل س ندي يف هذه احلياة اىل ا ىل من جّد واجهتد وكد حىت وصلت اىل هديف 

 هذا ايب الغايل

لهيام  ليه من الرفعة ا  ليه وما أ رجو أ ن أ صل ا   ا ين مدين بلك ما وصلت ا 

اىل من تقامست معهم أ مجل ال ايم والاوقات اىل من ساندوين ودمعوين 

بيبات ليىل، صباح، نعمية، أ حالموازروين يف دريب اخوايت احل   

ايخ العزيز صالح ادلين   

ابل اخيت كراكدي اىل من ودلت من رمح الصداقة اىل من احبتين بدون مق

 خدجية

  عائشة اخيت وصديقيت عبواىل 

  اىل أ س تاذ احملاس بة جليجل احلاج

 اىل  لك من وسعهتم ذاكريت ومل تسعهم مذكريت

 الطالبة غامنية خدجية حنان

 
 



 

 

 

لوال ان هداان هللا وما توفيقي وال اعتصايم  لهنتدياان لهذا وما كنا دامحلد هلل اذلي ه

 وال تولكي الا عىل هللا

عىل معمل البرشية وهادي اال نسانية وعىل اهل وحصبه ومن تبع هديه  والصالة والسالم

حسان اىل يوم ادلين  ب 

خراج هذا البحث  ىل لك أ توجه بلشكر اجلزيل للك من سامه يف ا  ىل حزي التنفيذ، ا  ا 

 من اكن سببا يف تعلميي وتوجهييي ومساعديت

 اىل ال س تاذة املرشفة صاحبة الصدر الرحب واخللق الكرمي ادلكتورة 

بن حراث حياة اليت قبلت الارشاف عيل وسامهت يف ارشادي وتوجهييي اثناء معيل 

 ومل تبخل عيل بلنصاحئ 

ال س تاذ زحاف خلرض رئيس قسم املالية كام أ تقدم جبزيل الشكر والامتنان اىل 

ملعلومات الرضورية بواحملاس بة مبؤسسة اجلزائرية للمياه اذلي قام بزتويدي   

وال يفوتنا شكر مدير مؤسسة اجلزائرية للمياه وحدة مس تغامن ولك موظفهيا عىل حسن 

 اس تقباهلم

اري ادلرايسواىل لك اساتذيت الكرام اذلين تعلمت مهنم ولو حرفا واحدا طوال مشو   

كام يرسان تقدمي خالص الشكر والعرفان اىل عامل مكتبة لكية العلوم الاقتصادية 

 والتجارية وعلوم التس يري 
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 :تمهيد

نظرا للتطورات الحاصلة على مستوى عالم االعمال وتوسع املؤسسات وتعقد التنظيم ظهرت عدة مخاطر تهدد      

املؤسسة وتهدد هدفها األساس ي املتمثل في البقاء واالستمرار والتوسع، فاملؤسسة تتعرض للتالعبات واالختالسات 

تي تعد همزة وصل بين مختلف األنشطة واملرآة العاكسة باإلضافة الى سوء استغالل املوارد خاصة املالية منها وال

وهذا االمر الذي يؤدي الى تدهور األداء املالي للمؤسسة وبالتالي  ،للنتيجة املنتظرة لكل نشاط من أنشطة املؤسسة

 تعطيلها عن تحقيق أهدافها.

ومن اجل مواجهة هذه املخاطر أصبح من الضروري االعتماد على وسائل رقابية تضبط هذه االختالالت وتساهم       

في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وتعمل على حماية أصول املؤسسة، ومن بين هذه الوسائل نجد التدقيق 

 الداخلي.

ه االختالالت ومحاولة تصحيح مسارها بما يحقق اهداف كشف هذلذه الوظيفة املسؤولية الكاملة وقد حملت ه     

املؤسسة، ولقد تم انشاء هيئة عاملية خاصة تضمن للمدقق الداخلي حقوقه وتحدد مسؤولياته من خالل 

 مجموعة من املعايير التي تقدمها.

من اجل تحقيق وهذا االمر يسهل عمل املدقق الداخلي ويمكنه من أداء مهامه بدون ضغط من أي طرف وذلك      

قيمة مضافة للمؤسسة من خالل الخدمات االستشارية التي يقدمها واملتمثلة في االقتراحات والتوصيات من اجل 

االستغالل األمثل ملوارد املؤسسة وتحسين األداء املالي الذي يعبر عن وضعية املؤسسة ومدى قدرتها على البقاء 

 واالستمرار.

 اإلشكالية:

بمختلف جوانب املوضوع والتفصيل فيه بشكل معمق من خالل املذكرة ستتم اإلجابة عن بغية االملام      

 اإلشكالية التالية:

 ما مدى مساهمة معايير التدقيق الداخلي في الرفع من األداء املالي؟

 األسئلة الفرعية:

 قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية:اإلشكالية  معالجةمن اجل      

 ق الداخلي في تحقيق اهداف املؤسسات؟كيف يساهم التدقي ✓

 ما الغرض من تقييم األداء املالي للمؤسسة؟ ✓

 اين يكمن دور معايير التدقيق الداخلي على مستوى مؤسسة الجزائرية للمياه؟ ✓
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 الفرضيات:

 مما سبق سنحاول تقديم بعض الفرضيات والتي سيتم إثبات صحتها من خطئها من خالل هذه الدراسة.     

 التدقيق الداخلي على عوائد املؤسسة؛يؤثر  ✓

 تساهم معايير التدقيق الداخلي في الرفع من األداء املالي. ✓

تكمن أهمية البحث في ابراز مدى ضرورة االعتماد على معايير التدقيق الداخلي واالهتمام بتطبيقها أهمية البحث: 

 على أكمل وجه مما يساهم في تحسين األداء املالي للمؤسسات. 

 أهداف البحث: 

 التعرف على التدقيق الداخلي ومعاييره الدولية؛ ✓

 التعرف على األداء املالي وكيفية تقييمه وقياسه؛ ✓

ابراز درجة أهمية التدقيق الداخلي في املؤسسة ومدى مساهمته في تحسين األداء املالي من خالل تطبيق  ✓

 معاييره؛

 ألرباح والبقاء واالستمرار.التحقق من وضعية املؤسسة ومدى قدرتها على تحقيق ا ✓

 دفعتنا الختيار املوضوع من األسباب التي  أسباب اختيار املوضوع:

 أسباب موضوعية:

املؤسسات الجزائرية للتدقيق الداخلي والخدمات التي يقدمها خاصة على مستوى األنشطة كافة حاجة  ✓

 املالية.

 االقتصادية الجزائرية.على مستوى املؤسسات تبيين الدور الفعال للتدقيق الداخلي  ✓

 اثراء املكتبة من اجل افادة الباحثين في املستقبل. إضافة مرجع جديد قصد تقديم قيمة مضافة ومحاولة ✓

 أسباب ذاتية:

 .التخصصالرغبة الشخصية في التعرف على التدقيق الداخلي واملواضيع املتعلقة به كونه متعلق بمجال  ✓

الدراسة التاريخية للتدقيق الداخلي من حيث مراحل تطور تعريفه، وعرض  املكاني والزماني للبحث: اإلطار 

 (.2013/2014وتحليل القوائم املالية ملؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم خالل سنتي )

دراسة هذا املوضوع سيتم االعتماد على املنهج الوصفي من خالل التعرف على اساسيات  من اجلاملنهج املتبع: 

داء املالي، واملنهج التدقيق الداخلي واالداء املالي والتطرق الى مختلف املفاهيم النظرية لكل من التدقيق الداخلي واال 

 االداء املالي في املؤسسة محل الدراسة. ستخدم في تقييم مدى مساهمة التدقيق الداخلي في تحسينالذي يالتجريبي 
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 دراسات سابقة:

دور املراجعة الداخلية في تحسين االداء املالي باملؤسسة االقتصادية دراسة سعودي مبروك رياض،  .1

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، تخصص تدقيق محاسبي، كلية -مؤسسة حدود سليم–دراسة حالة 

 .2013-2012، الجزائر، -بسكرة-لوم التسيير، جامعة محمد خيضرالعلوم االقتصادية والتجارية وع

حيث عرض الباحث ملخص دراسته على النحو التالي:  هدفت دراسة الباحث الى ايجاد االطار العام للرقابة على      

العمليات في املؤسسة االقتصادية، وذلك من اجل رسم تصور لتطبيق مبادئ املراجعة الداخلية بما يتالءم 

واملؤسسة االقتصادية بغية الرفع من مستوى االداء املالي لهذه املؤسسة وتقدمها واستمرارها ، وتم عرض سريع 

ملفهوم ملراجعة الداخلية وبيان اهميتها واهدافها ومبادئها وكذلك تطرق الى اساسيات االداء املالي من خالل مفهومه 

جعة الداخلية تقوم على مجموعة من املبادئ واالليات، فهي و انواعه، وقد تبين من خالل هذه الدراسة ان املرا

تمثل اداة فعالة للرقابة على املؤسسة االقتصادية كما تمثل نظام رقابي فعال ألحكام السيطرة على اداء املؤسسة 

التأثير وحماية املصالح و الوثائق ، حيث ان هناك تأثير ايجابي للمراجعة الداخلية في املؤسسة االقتصادية و هذا 

 على اداء املؤسسة خاصة ادائها املالي وهذا ما اثبتته دراسة حالة مؤسسة حدود سليم.

دور التدقيق الداخلي في تحسين األداء املالي للمؤسسات املصرفية )دراسة دراسة بلعالم عائشة،  .2

ص تدقيق ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، تخصميدانية( استبيان بواليتي ورقة واالغواط

ومراقبة التسيير، كلية علوم اقتصادية وعلوم التسيير وعلوم تجارية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 .2014/2015الجزائر، 

حيث عرض الباحث ملخص دراسته على النحو التالي:   هدفت الدراسة الى التعرف على دور التدقيق الداخلي      

ة في الجزائر، ومن خالل الدراسة االستبيانية التي أجريت لعينة من في تحسين األداء املالي للمؤسسات املصرفي

البنوك، وقد توصلت الى مجموعة من النتائج أهمها ان وظيفة التدقيق الداخلي تعد من اهم الوظائف باملؤسسة 

أداة من أدوات خاصة في املجال املالي بالنسبة للبنوك فهو يقوم بتقييم األداء املالي داخل البنك وكذا فهو يعتبر ك

الرقابة الداخلية خاصة في الجانب املالي  اذ يقوم بالرقابة على املقبوضات خاصة املقبوضات املالية كبيرة الحجم، 

كما يقوم التدقيق الداخلي بتقديم خدمات لإلدارة بخالف التقارير املالية السنوية وذلك تبعا ملا تنص عليه معايير 

 املراجعة الداخلية.

على معايير التدقيق الداخلي ومساهمتها في تحسين األداء املالي  الدراسة في هذهز يركيتم التس هين انفي ح     

 للمؤسسات االقتصادية 

صحة  وسعيا لتأكيد حاولة االجابة على اسئلة املوضوعمن اجل معالجة االشكالية ومتقسيمات البحث: 

 .باحثم ةوفي كل فصل ثالث فصول  ةثالثتم تقسيم الدراسة الى  الفرضيات املوضوعة او نفيها

اما الفصل الثاني فقد خصص ، قسم لثالث مباحثو  ل لإلطار العام للتدقيق الداخليخصص الفصل األو      

الفصل الثالث تم تخصيصه و ، وهو االخر قسم لثالث مباحث من خالل معايير التدقيق الداخلي لتقييم األداء املالي

.وقد قسم الى ثالث مباحث ة الجزائرية للمياه وحدة مستغانمللدراسة امليدانية التي اجرية في مؤسس
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 :تمهيد

بين وبصفة مستمرة، ويعد من  يعد التدقيق الداخلي عملية منظمة ومنهجية لتقييم العمليات بشكل موضوعي     

األدوات املستخدمة في التحكم في تسيير املؤسسات ومراقبة مدى تطبيق قرارات املسيرين من طرف املنفذين 

ن وظيفة إلقة بمختلف النشاطات، وبالتالي فمعالجة وتجنب املخاطر املتع وإعطاء نصائح وتوجيهات من اجل

التدقيق الداخلي تعد من الوظائف الضرورية داخل املؤسسة وذلك ملا توفره من معلومات يمكن االعتماد عليها في 

وضع معايير قواعد و  قام معهد املدققين بإيجاد لذلك طرف املسيرين مهما تكن مستوياتهماتخاذ القرارات من 

 .عليهالضبط هذه الوظيفة والقائمين 

 ولدراسة أعمق وأكثر تفصيل سيتم في هذا الفصل إبراز ما سبق من خالل عرض اإلطار العام للتدقيق الداخلي     

 : ةوالذي سيتناول ثالث مباحث رئيسي

 املبحث األول: مدخل للتدقيق الداخلي. 

 .الداخليتنظيم وظيفة التدقيق املبحث الثاني: 

 املبحث الثالث: املمارسة العملية للتدقيق الداخلي.
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 املبحث األول: مدخل للتدقيق الداخلي

مة املؤسسة ككل وليس ادارتها وظيفة لخد أصبحفرض التدقيق الداخلي نفسه كحاجة ملحة واساسية حيث      

هذا الغرض يجب ان تتوفر  ولتحقيق ،أهدافهاكما يعتبر هذا النشاط وسيلة ملساعدة املؤسسة على تحقيق  ،فقط

 في املدقق الداخلي مجموعة من الخصائص.

 ماهية التدقيق الداخلياملطلب األول: 

همة تسعى لخدمة وظيفة م اهتم معهد املدققين الداخليين بتطوير مفاهيم وظيفة التدقيق الداخلي نظرا لكونها     

ونظرا لهذه األهمية سيتم القاء الضوء على مختلف مفاهيم التدقيق الداخلي  ،واعوقسمها الى عدة أن املؤسسة

 وانواعه.

 :تعريف التدقيق الداخلي .1

حيث كان يرتكز أساسا  النصف الثاني من القرن العشرين لقد شهد التدقيق الداخلي تطورا في مفهومه خالل     

وفيما يلي جدول يمثل تطورات تعريف .1د املالية واملحاسبية الى ان وصل لكامل املستويات التشغيليةعلى املوار 

 التدقيق الداخلي حسب معهد املدققين الداخليين:

 IIA(: تطور مفاهيم التدقيق الداخلي حسب 1-1الجدول )

 التعريف السنة

أساسية في مجال موضوعات عرف بانه: " عبارة عن نشاط تقويم مستقل يعمل بصفة  1945

 املحاسبة واملالية ولكن من الجائز ان يتعامل في بعض املسائل ذات الطبيعة املستقبلية".

عرف بانه: "مراجعة لألعمال والسجالت، تتم داخل املنشأة بصفة مستمرة أحيانا  1964

بواسطة موظفين متخصصين لهذا الغرض ويختلف نطاق واهداف التدقيق الداخلي 

ا في املنشئات املختلفة وقد تميز خاصة في املنشأة الكبيرة الى أمور متعددة ال تتعلق كثير 

 مباشرة بالنواحي املالية".

 عرف بانه: "نشاط تقويم مستقل في املنشأة ملراجعة كل العمليات لخدمة اإلدارة". 1971

طريق  عرف بانه: "وظيفة تقويم مستقلة أنشئت داخل املشروع لغرض خدمته عن 1978

 فحص ومراجعة أنشطة مختلفة".

عرف على انه: "وظيفة تقويم مستقلة يتم انشائها داخل املنظمة لفحص وتقويم أنشطتها  1997

املختلفة وهدف التدقيق الداخلي هو مساعدة أعضاء التنظيم في تنفيذ مسؤولياتهم 

وتقديم املشورة بفعالية وذلك بتزويدهم بالبيانات واملعلومات التحليلية وعمل دراسات 

 والتوصيات املناسبة بصدد األنشطة التي يتم تقديمها",

                                                           
، والتوزيعمؤسسة الوراق للنشر  ،األردن ،عمان ،الطبعة األولى ،IIAدليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن خلف عبد هللا الوردت،  1

 .32 :، ص2014
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عرف من طرف معهد املدققين الداخليين بانه: "نشاط نوعي واستشاري وموضوعي  1999

مستقل داخل املنشأة مصمم ملراجعة وتحسين انجاز األهداف من خالل اتباع 

التحسينات الالزمة إدخالها حتى السياسات والخطط واإلجراءات املوضوعية واقتراح 

 تصل الى درجة الكفاية اإلنتاجية القصوى".

تم تعريفه على انه: "نشاط استشاري توكيدي مستقل، وموضوعي مصمم إلضافة قيمة  2001

للمنشأة لتحسين عملياتها، وهو يساعد املنشأة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم 

 يات إدارة الخطر، الرقابة والتوجيه".ودقيق لتقييم وتحسين فاعلية عمل

عرف معهد املدققين الداخليين التدقيق الداخلي بانه: "نشاط مستقل وموضوعي  2012

واستشاري، مصمم لزيادة قيمة املنظمة وتحسين عملياتها، ويساعد التدقيق الداخلي 

وتحسين املنظمة على تحقيق اهدفها من خالل انتهاج مدخل موضوعي ومنظم لتقييم 

 1فعالية إدارة املخاطر، والرقابة، وعمليات التحكم".

 ،عمان ،الطبعة األولى ،IIAدليل التدقيق الداخلي وفقا للمعايير الدولية الصادرة عن من اعداد الطالبة اعتمادا على كتاب خلف عبد هللا الوردات، 

 .28،32، ص ص: 2014مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ، األردن

التدقيق الداخلي بانه: "وظيفة خبرة مستقلة في املؤسسة تساعد املديرية على الرقابة العامة  IFACIكما عرفت       

 .2على األنشطة"

كما عرف املجمع العربي للمحاسبين التدقيق الداخلي بانه: " وظيفة داخلية تابعة إلدارة املؤسسة تعبر عن      

االدارية بما فيها املحاسبية لتقييم مدى تماش ي النظام مع ما تتطلبه االدارة  نشاط داخلي مستقل إلقامة الرقابة

 .3او للعمل على حسن استخدام املوارد بما يحقق الكفاية االنتاجية القصوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .47 :خلف عبد هللا الوردات، نفس املرجع السابق، ص  1
 .150، ص: 2012ملنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ، امصر، بدون طبعة والرقابة الداخلية على املؤسسات،التدقيق كريمة على الجوهر واخرون،   2
، جامعة 9001التدقيق الداخلي وعالقته بضبط الجودة في املؤسسات العمومية االقتصادية الحاصلة على شهادة الجودة االيزو  محمد فالق،  3

تاريخ  chlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire_skikda_mohamedfellague.pdf-ww.univhttp://w، 2010حسيبة بن بوعلي، شلف، الجزائر، 

 .5، ص: 2016-11-8االطالع 

من خالل التعاريف السابقة يمكن القول بان التدقيق الداخلي نشاط يتميز باالستقاللية واملوضوعية،      

ى ابية تهدف لتقييم الخطط والسياسات واإلجراءات اإلدارية املرسومة، وتهدف للتأكد من مدويعد اداة رق

التحسينات  تقدم اقتراحات حول  وظيفة استشاريةكما يعد وإدارة املخاطر،  فعالية نظام الرقابة الداخلية

.تحقيق أهدافها مما يساعد املؤسسة على الالزم إدخالها  

 

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire_skikda_mohamedfellague.pdf
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 :الداخليأنواع التدقيق  .2

 1ينقسم التدقيق الداخلي الى ثالثة انواع:

ويقصد به الفحص الكامل واملنظم للقوائم املالية والسجالت املحاسبية والعمليات املتعلقة تدقيق مالي:  .1.2

 بها لتحديد مدى مطابقتها للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها والسياسات االدارية واملتطلبات االخرى.

يتعلق بالحصول على ادلة تدقيقية وتقييمها من اجل تحديد مدى اذعان االنشطة تدقيق االلتزام:  .2.2

 التشغيلية واملالية للقوانين والقواعد والشروط املحددة.

ويطلق عليه التدقيق اإلداري والتدقيق الوظيفي والغرض منه التحقق من العمليات تدقيق تشغيلي:  .3.2

ة وإصدار الحكم عليها من خالل القيام بفحصها وذلك من اجل اعالم اإلدارة اإلدارية لنشاط او عدة أنشط

 .2وتقديم األدلة في حالة ماذا تم الكشف عن تزوير او اختالس

 املطلب الثاني: أهمية التدقيق الداخلي وأهدافه

قيق جملة من تح يتم من خاللها داخل املؤسسة حيثتعد وظيفة التدقيق الداخلي من اهم مكونات النظام      

 صب في صالح املؤسسة وادارتها.ناألهداف التي ت

 :أهمية التدقيق الداخلي .1

 3كونه:ل يعد التدقيق الداخلي وظيفة مهمة وذلك يرجع

 مجلس االدارة على سالمة العمل؛ طمأنةاداة للمحافظة على املوارد املتاحة ويعمل على  ✓

ملختلف النشاطات من اجل اتخاذ القرار املناسب يعمل على تزويد مجلس االدارة ببيانات دورية دقيقة  ✓

 والالزم لتصحيح االنحرافات ورسم سياسات مستقبلية؛

تعد وظيفة التدقيق الداخلي نشاط تقييمي لفحص كافة االنشطة والعمليات املختلفة بهدف تطويرها  ✓

وقائع املاضية. وتحقيق اقص ى كفاية انتاجية منها. كما تعد نشاط وقائي من خالل تدقيق االحداث وال

باإلضافة الى انها نشاط انشائي يشمل التأكد من كل نشاط من انشطة املنشأة وذلك من خالل وضع 

 برنامج التدقيق؛

                                                           
، ، مجلة اداء املؤسسات الجزائريةالتدقيق الداخلي كأحد اهم االليات في نظم الحوكمة ودوره في الرفع من جودة االداء في املؤسسةعمر شريقي،   1

-http://revues.univ، الجزائر، 1ية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة سطيف ، كل7/2015العدد 

ouargla.dz/images/banners/ASTimages/besniesimages/BESN07/ABPR0708.pdf ، 126 ص:، 15/11/2016تاريخ االطالع  . 
2 KHELASSI REDA, L’audit interne –audit opérationnel-, Alger, éditions Houma, 2007, p : 28.  

مؤسسة  األردن، ،الطبعة األولى، عمان التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا ملعايير التدقيق الداخلي الدولية،خلف عبد هللا الوردات،   3

 .63،64، ص ص: 2006 الوراق للنشر والتوزيع،
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كما تعد وظيفة التدقيق الداخلي نشاط استشاري يزود االدارة بالتحليالت والدراسات واالستشارات  ✓

بأعلى مستوي اداري داخل التنظيم. كما انها  تبطمر واالقتراحات الالزمة التخاذ القرار. ونشاط مستقل 

 نشاط موضوعي بأداء االعمال املوجهة اليه؛

يعمل من اجل اضافة قيمة للمنشأة من خالل خفض التكاليف واكتشاف الغش وفحص وتقييم نظام  ✓

 الرقابة الداخلية؛

 يعمل على اقتراح ما من شأنه تحسين العمل داخل املنشأة. ✓

 :خلياهداف التدقيق الدا .2

 1 من األهداف والتي تتمثل في: جملةيسعى التدقيق الداخلي لتحقق 

فحص وتقييم مدى سالمة ودقة البيانات من خالل مراجعة وتقييم إدارة املخاطر الداخلية وتدقيق  ➢

 البيانات؛

 فحص نطاق االلتزام بالسياسات املوضوعة والخطط واإلجراءات؛ ➢

 املسؤوليات واملهام املخصصة؛تقييم جودة اإلدارة في تنفيذ  ➢

 إعطاء مقترحات حول التحسينات املمكنة؛ ➢

 التأكد من الحماية املادية لألصول؛ ➢

أنظمة  انبخصوص تأكيد تقديم اعداد تقرير يتم من خالله تزويد اإلدارة بنتائج تقويمات املخاطر، و  ➢

 2ة لتقليل املخاطر.يالرقابة كاف

قيق الداخلي في تحقيق واحدة او أكثر من اهداف التدقيق الداخلي قد يؤدي وتجدر اإلشارة الى ان عدم نجاح التد

 3 الى مخاطر نذكر منها:

 عدم دقة املعلومات املالية والتشغيلية؛ •

 عدم التقيد واتباع السياسات والخطط واإلجراءات املوضوعة والقوانين والتنظيمات املعمول بها؛ •

 ضياع او فقدان األصول؛ •

 االقتصادي للموارد؛االستخدام غير  •

                                                           
بدون طبعة،  ،-املعلومة وعوملة أسواق املال-واملراجعة الداخلية الحديثة في بيئة التكنولوجياتالرقابة عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة،  1

 .499، ص: 2005الدار الجامعية، مصر،  اإلسكندرية،
 .14كريمة على الجوهر واخرون، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 .38مرجع سبق ذكره، ص:  ،IIAرة عن دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادخلف عبد هللا الوردت،   3
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 عدم تحقيق األهداف املوضوعة واملخططة؛ •

 إمكانية زيادة الخطأ والغش. •

 1كما يسعى التدقيق الداخلي ملساعدة االدارة في تحمل مسؤولياتها من خالل الخدمات التالية: 

 وتتمثل في االجراءات التي يضعها املدقق من اجل: خدمات وقائية: .أ

 تها من السرقة واالختالس ومختلف املخاطر املحتملة؛حماية اصول املؤسسة وممتلكا ▪

منع الغش واالختالس، حيث تقع مسؤولية اكتشاف ذلك على عاتق االدارة، بينما تقع على عاتق  ▪

املدقق مسؤولية تقييم كفاية وفعالية االجراءات املتخذة من قبل االدارة للحيلولة دون وقوع الغش 

 واالختالس.

 في االجراءات التي يتخذها املدقق من اجل:تتمثل  خدمات تقييمية: .ب

تحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة، حيث تخضع جميع االنشطة والعمليات  ▪

 باملؤسسة للتقييم واملتابعة من طرف املدقق الداخلي؛

ات التأكد من مدى االلتزام بالسياسات واالجراءات املوضوعة من قبل االدارة، ومن التشريع ▪

 والقوانين السارية املفعول التي تخضع لها املؤسسة.

 تتمثل في املهام التي يقوم بها املدقق الداخلي التي تسعى لتوفير البيانات حول: خدمات انشائية: .ت

املعلومات املالية واملعلومات التشغيلية املقدمة لإلدارة العليا والتأكد من انها تتسم بمستويات عالية  ▪

 واملصداقية، وأنها دقيقة وكاملة ويمكن لإلدارة االعتماد عليها في اتخاذ القرارات؛من الصحة 

 االهداف واالجراءات التي وضعتها االدارة، والتأكد من انها متوافقة مع اهداف املؤسسة. ▪

وتتمثل في االجراءات واالساليب التي يستخدمها املدقق في تصحيح االخطاء التي  خدمات عالجية: .ث

 يكتشفها.

 

 

 

 

 

                                                           
 . 126،127ص:  عمر شريقي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 املطلب الثالث: خصائص املدقق الداخلي

تدقيق  على ويشمل عمله ،ف في املؤسسة التي يقوم بتدقيقهايعرف املدقق الداخلي بانه ذلك الشخص املوظ     

 .1النشاط وتدقيق الرقابة وإعطاء االستشارات الضرورية للمستويات اإلدارية املختلفة

تي تضبط الى انه تم اعداد مجموعة من املبادئ تحدد الصفات التجدر اإلشارة  صفات املدقق الداخلي: .1

سيتم توضيحها ، والتي 2وتتضمن هذه املبادئ مجموعة من القواعد السلوكية ،سلوك املدققين الداخليين

 في الجدول التالي:

 (: صفات املدقق الداخلي1-2الجدول )

 القواعد السلوكية الصفات

 الداخليين أداء عملهم بأمانة وحذر ومسؤولية.يجب على املدققين  - النزاهة

يجب عليهم املحافظة على القانون، وان ال يشاركوا في أنشطة غير  -

 قانونية.

كما يجب ان يحترموا ويساهموا في تحقيق األهداف الشرعية  -

 واألخالقية للمنظمة التي يعملون بها.

قائق املادية التي يجب على املدققين الداخليين اإلفصاح عن كل الح - املوضوعية

عرفوها اثناء قيامهم بواجباتهم، الن عدم اإلفصاح عنها ربما يؤدي الى 

 تشويه تقاريرهم عن األنشطة التي يراجعونها.

يجب على املدققين ان يكونوا عقالء بشأن استخدام وحماية  - السرية

 املعلومات املكتسبة اثناء القيام بواجباتهم.

املعلومات ألي مكسب شخص ي او بأي يجب عليهم ان ال يستخدموا  -

أسلوب ال يتفق مع القانون او يضر باألهداف الشرعية واألخالقية 

 للمنظمة التي يعملون بها.

يجب على املدققين الداخليين ان يؤدوا خدمات التدقيق الداخلي طبقا  - الكفاءة املهنية

 ملعايير املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي.

 يجب عليهم ان يحسنوا باستمرار كفاءتهم وفعالية وجودة خدماتهم.  -

، 2011دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان األردن، التدقيق الداخلي والحكومي، من اعداد الطالبة اعتمادا على كتاب احمد حلمي جمعة، 

 49، 48ص ص: 

                                                           
 . 25، ص: 2004األردن، دار وائل للنشر،  ،، الطبعة الثانية، عمانمدخل الى التدقيق من الناحية النظرية والعمليةهادي التميمي،   1
 .48 :، ص2011دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، ، عمانالطبعة األولى، التدقيق الداخلي والحكومي، احمد حلمي جمعة،  2
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التدقيق واجباتهم على أكمل وجه  يموظف يؤديحتى  حقوق وواجبات ومسؤوليات املدقق الداخلي: .2

 ح لهم مجموعة من الصالحيات، والتي سيتم ايضاحها في الجدول التالي:نويمارسوا مسؤولياتهم يجب ان تم

 (: حقوق وواجبات ومسؤوليات املدقق الداخلي1-3الجدول )

 مسؤوليات املدقق الداخلي واجبات املدقق الداخلي حقوق املدقق الداخلي

الوصول غير املشروط او املقيد -

لجميع أنشطة وسجالت وممتلكات 

 املؤسسة.

االتصال غير املقيد بلجنة  -

 التدقيق.

تحديد نطاق عمل التدقيق بما  -

فيه اختيار األنشطة وتطبيق 

األساليب والتعليمات املطلوبة 

 لتحقيق اهداف التدقيق.

الحصول على املساعدة املطلوبة  -

في كافة من موظفي املنشأة 

قطاعاتها، كما لهم الحق في طلب 

خدمات من خارج املنشأة )إذا لزم 

 االمر( بالتنسيق مع املدير العام.

 

تقديم التقارير عن األمور ذات -

األهمية واملتعلقة بالسيطرة على 

أنشطة املؤسسة متضمنة 

االقتراحات لتحسين هذه 

 األنشطة.

تقديم تقارير دورية عن مدى  -

تدقيق دوريا ومدى تحقيق خطة ال

 كفاية موارد الدائرة.

التعاون مع الدائرة األخرى في  -

مجال عمل التدقيق الداخلي مثل 

دائرة الرقابة والتكاليف والقانونية 

 واملدققين الخارجيين

رفع تقارير دورية عن التوصيات  -

واملالحظات العالقة للمدير العام 

شهريا ولجنة التدقيق كل ثالثة 

أسباب عدم  أشهر وتوضيح

 تنفيذها.

 

وضع خطة التدقيق السنوية بناء -

على حجم املخاطر املحتملة 

ألنشطة املنشأة، متضمنة اية 

مهمات ترغب اإلدارة العليا في 

املنشأة بتنفيذها. على ان ترفع 

هذه الخطة للمدير العام ولجنة 

التدقيق ملراجعتها واملصادقة عليها 

ل وعلى اية تعديالت تطرأ عليها خال

 فترة تنفيذها.

استخدام مهنيين على درجة  -

كافية من املعرفة واملهارة والخبرة 

 لتنفيذ خطة التدقيق.

اعالم لجنة التدقيق بالتوصيات  -

الصادرة عن التدقيق الداخلي 

واملراحل التي وصلت اليها تنفيذ 

 هذه التوصيات، ونتائج العمل بها.

املساعدة في التحقق من اعمال  -

والتالعبات املشتبه في الغش 

 وقوعها.

التعاون مع املدققين الخارجيين  -

 في تحديد نطاق العمل لكل منهما.

تطبيق كل ما رود بقانون األوراق  -

املالية ومعايير التدقيق الداخلي 

وتعليمات اإلدارة فيما يتعلق 

 بالقيام بأعمال التدقيق الداخلي.

 
الطبعة  التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا ملعايير التدقيق الداخلي الدولية،ف عبد هللا الوردات، من اعداد الطالبة اعتمادا على كتاب خل

 .76، 74، ص ص: 2006مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن،  ،األولى، عمان
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 تنظيم وظيفة التدقيق الداخلياملبحث الثاني: 

مهامه على أكمل وجه حددت له معايير ومبادئ مهنية من طرف معهد ق الداخلي من ممارسة دقحتى يتمكن امل      

املدققين الداخلين، وحتى تتحسن عمليات املنشأة يجب ان تعتمد اساليب من شأنها ان تساعد املؤسسة على 

 تحقيق أهدافها.

 املطلب األول: الهيئة املكلفة بإعداد معايير التدقيق

 عاملية تضمن نظرا لألهمية التي اكتسبتها وظيفة التدقيق الداخلي وألهمية مركزها في املؤسسة وضعت لها هيئة      

 مصالحها. حماية

وهي عبارة عن تنظيم دولي لوظيفة التدقيق الداخلي، و التي من خاللها تطرح املنظمات معهد املدققين الداخليين: 

ي معايير تنظم كل نشاط من نشاطات املؤسسة التي تقوم بها اإلدارة أو املدقق الدولية الخاصة بالتدقيق الداخل

 .2توضيح الغرض من اعداد هذه املعايير واملبادئ التي تقوم عليها تمحيث  .1الداخلي

 :الغرض من املعايير .1

 يلي: فيمايتمثل الغرض من املعايير 

 للممارسات املهنية؛ تـوجـيه االلـتزام بالعناصر االلزامية من اإلطار الدولي -

 توفير إطار مرجعي ألداء وتطوير مجال واسع للقيمة املضافة لـنشـاطـات التدقيق الداخلي؛ -

 ارساء االسس لتقييم أداء التدقيق الداخلي؛ -

 تعزيز تحسين عمليات ومسارات املنشأة. -

 :مبادئ املعايير .2

ون 
ّ
 مـن: تـستند املعايير عـلى مجموعة مـبادئ ومتطلبات الزامية تتـك

تصريحات" تحدد املتطلبات الـجوهــرية ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي القابلة للتطبيق وتقييم فعالية  " -

 وعلى املستوى التنظيمي والفردي؛
ً
 أداءها دوليا

و ّضح العبارات واملصطلحات الواردة في املعايير." -
ُ
 تفسيرات" ت

 

                                                           
، مجلة االكاديمية للدراسات مدى مالئمة معايير التدقيق الداخلي للمؤسسة الجزائرية في ظل تطبيق النظام املحاسبي املاليجياللي عياد غالم هللا،   1

-http://www.univ، 2016، جانفي ئر، الجزا، شلف15العدد ، االجتماعية واإلنسانية

chlef.dz/ratsh/RATSH_AR/la_revue_N_15/Article_Revue_Academique_N_15_2016/Science_eco_admin/Article_2.pdf  تاريخ االطالع ،

 .18، ص: 4/12/2016
2 https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf ،Consulté le 13/12/2016. 
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 املطلب الثاني: معايير التدقيق الداخلي

بإعادة النظر في معايير التدقيق الداخلي حيث اقترح  2016ريل بلي ملعايير التدقيق الداخلي في اقام املجلس الدو      

، وتم تطبيقها في جانفي 2016ريل با 30تمت املوافقة عليها في  حيث هنيةمجموعة من التعديالت على املعايير امل

فيما يلي نورد معايير الصفات ومعايير االداء تمت ، ومعايير األداءى معايير الصفات تنقسم هذه املعايير ال ،2017

 1ترجمتها من قبل فريق عمل من مجلس حكام جمعية املدققين الداخليين في لبنان: 

 :معايير الصفات .1

 املعايير التي تحدد الخصائص التي يجب توفرها في الهياكل واالفراد الذين يمارسون التدقيق الداخلي، وشمل:      

يجب تحديد اهداف وصالحيات ومسؤوليات نشاط التدقيق االهداف، الصالحيات، املسؤوليات :  1000/

سالة التدقيق الداخلي والعناصر اإللزامية الداخلي تحديدا رسميا ضمن ميثاق التدقيق الداخلي، بما يتماش ى مع ر 

من االطار الدولي للممارسة املهنية، )املبادئ الجوهرية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي، ميثاق االخالقيات، 

املعايير وتعريف التدقيق الداخلي(. يجب ان يقوم الرئيس التنفيذي بمراجعة دورية مليثاق التدقيق الداخلي 

 دارة العليا.وعرضه على اإل 

الطبيعة االلزامية للمبادئ األساسية للممارسة  االقرار بالتوجيهات اإللزامية في ميثاق التدقيق الداخلي : 1010 /

املهنية للتدقيق الداخلي وميثاق االخالقيات واملعايير وتعريف التدقيق الداخلي يجب اإلقرار بها في ميثاق التدقيق 

الدولي  اإلطارنفيذي مناقشة رسالة التدقيق الداخلي والعناصر اإللزامية من الداخلي. يجب على الرئيس الت

 للممارسة املهنية مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.

يجب ان يكون نشاط التدقيق الداخلي مستقال ويجب على املدققين الداخليين االستقاللية واملوضوعية : 1100 /

 اداء اعمالهم بموضوعية.

يجب ان يرتبط الرئيس التنفيذي للتدقيق بأعلى مستوى في الهيكل االداري لية التنظيمية : االستقال1110 /

للمنشأة وذلك لتمكين نشاط التدقيق الداخلي من االضطالع بمسؤولياته على اكمل وجه، ويجب على الرئيس 

مية لنشاط التدقيق التنفيذي للتدقيق ان يقدم للمجلس على االقل سنويا التأكيد على االستقاللية التنظي

 الداخلي.

يجب على املسؤول املباشر على التدقيق الداخلي ان يتواصل ويتفاعل التفاعل املباشر مع املجلس :   1111/

 بشكل مباشر مع املجلس.

عندما يكون للرئيس التنفيذي  :الداخلي دور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي خارج إطار التدقيق  1112/

الداخلي أي أدوار او مسؤوليات تقع خارج إطار التدقيق الداخلي، او عندما يتوقع حدوث هذه األدوار للتدقيق 

 فيجب اخذ االحتياطات الالزمة للحد من حجم التأثر السلبي على االستقاللية واملوضوعية.

                                                           
1 https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf ،Consulté le 13/12/2016. 
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النحياز، وان يجب ان يتصف املدققون الداخليون بالحياد وعدم ااملوضوعية على املستوى الفردي :  1120/

 يجتنبوا كل ما من شانه ان يجعلهم في وضعية تضارب املصالح.

اذا حدث ما من شانه ان يؤثر في الواقع او في الظاهر على االستقاللية او التأثير على االستقاللية :  1130/

االفصاح درجة  املوضوعية فانه يجب االفصاح عن تفاصيل ذلك لألطراف املعنية. على ان يراعى في نوعية وطريقة

 التأثير على االستقاللية واملوضوعية.

 يجب انجاز مهمات التدقيق الداخلي بمهارة وتوخي العناية املهنية الالزمة.املهارات والعناية املهنية الالزمة : 1200 /

رية لالضطالع يجب على املدققين الداخليين ان يمتلكوا املعارف واملهارات والكفاءات األخرى الضرو  :املهارة  1210/

باملسؤوليات الفردية املنوطة بعهدة كل منهم، ويجب على نشاط التدقيق الداخلي ان يمتلك جماعيا او يحصل 

 املعارف واملهارات والكفاءات األخرى الضرورية لالضطالع باملسؤوليات املنوطة بعهدتهم.

مستوى من العناية واملهارة املتوقع ان يكون يجب على املدققين الداخليين بذل  :الالزمة العناية املهنية  1220/

 عليه أي مدقق داخلي يتحلى بمستوى معقول من التبصر واالقتدار. "وهذا ال يعني العصمة".

يجب على املدققين تحسين معارفهم ومهاراتهم وكفاءاتهم االخرى عن طريق التكوين املنهي املستمر : 1230 /

 التكوين املنهي املستمر.

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق ان يعد ويحافظ على برنامج ضمان ضمان وتحسين الجودة :  برنامج1300/

 وتحسين الجودة بحيث يغطي كافة جوانب نشاط التدقيق الداخلي.

يجب ان يحتوي برنامج وتحسين الجودة على تقييمات داخلية متطلبات برنامج ضمان وتحسين الجودة : 1310 /

 وخارجية على سواء.

 يجب ان تتضمن التقييمات الداخلية ما يلي :التقييمات الداخلية : 1311 /

 االشراف املستمر على اداء نشاط التدقيق الداخلي؛ •

عمليات دورية عن طريق التقييم الذاتي بواسطة اشخاص اخرين من داخل املنشأة على ان تتوفر لديهم  •

 معرفة كافية بممارسات التدقيق الداخلي.

يجب اجراء تقييمات خارجية على االقل مرة واحدة كل خمس سنوات بواسطة الخارجية : التقييمات 1312/

مراجع او فريق مراجعة مؤهل ومستقل من خارج املنشأة وفي هذا االطار يجب ان يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق 

 مع املجلس النقاط التالية :

 شكل ووتيرة التقييم الخارجي؛ •

 املراجع او فريق املراجعة الخارجي بما في ذلك احتمال وجود اي تضارب في املصالح.مؤهالت واستقاللية  •
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يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي رفع نتائج التقارير املتعلقة ببرنامج تأكيد وتحسين الجودة : 1320/

 برنامج تأكيد وتحسين الجودة الى االدارة العليا واملجلس.

 ت ما يلي:يجب ان تتضمن االفصاحا

 نطاق ووتيرة التقييم الداخلي والخارجي. •

 مؤهالت واستقاللية املراجع او فريق املراجعة بما فيها تضارب املصالح املحتمل. •

 استنتاجات املراجعين. •

 الخطط التصحيحية. •

ان نشاط  ان اإلشارة الىاستعمال عبارة "مطابق للمعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي" :  1321 /

التدقيق الداخلي مطابق للمعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي تكون مناسبة فقط اذا كانت مدعومة 

 بنتائج برنامج تأكيد وتحسين الجودة تفيد بذلك.

ق العام اذا كان لعدم التوافق مع ميثاق االخالقية او املعايير تأثير على النطااالفصاح عن عدم التوافق : 1322 /

او عمليات نشاط التدقيق الداخلي فانه يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق ان يفصح لإلدارة العليا واملجلس 

 عن عدم التوافق والتأثير الناتج عنه.

 األداء:معايير  .2

 تتناول هذه املعايير طبيعة التدقيق الداخلي وتحدد معايير الجودة لقياس اداء الخدمات املقدمة.

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق ان يدير نشاط التدقيق بفعالية من ارة نشاط التدقيق الداخلي : اد2000 /

 اجل ضمان انه يضيف قيمة للمنشأة.

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق ان يعد خطة مبنية على املخاطر من اجل تحديد اولويات التخطيط : 2010 /

 املنشأة.نشاط التدقيق بما ينسجم مع اهداف 

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق ان يبلغ خطط نشاط التدقيق الداخلي واملوارد التبليغ واملوافقة : 2020 /

التي تتطلبها باإلضافة الى اي تغييرات هامة تطرأ عليها في االثناء الى االدارة العليا واملجلس للمراجعة واملوافقة. كما 

 دية املوارد.يجب ان يحيطهم علما بتأثيرات محدو 

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق ان يتأكد من ان موارد التدقيق الداخلي مالئمة وكافية ادارة املوارد : 2030 /

 وانها تستعمل بفعالية من اجل انجاز خطة التدقيق املوافق عليها.

راءات الكفيلة بتوجيه يجب ان يعد الرئيس التنفيذي للتدقيق السياسات واالجالسياسات واالجراءات : 2040 /

 نشاط التدقيق الداخلي.
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ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق ان يتقاسم املعلومات وينسق النشاطات ويرى التنسيق واالعتماد : 2050 /

إمكانية االعتماد على عمل اطراف خارجية وداخلية التي تقدم خدمات التأكيد واالستشارة، وذلك لضمان التغطية 

 ليص من ازدواجية املجهودات.املالئمة وتق

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق ان يرفع بصفة دورية تقارير  رفع تقارير الى االدارة العليا واملجلس :2060 /

الى االدارة العليا واملجلس حول اهداف وصالحيات ومسؤوليات واداء نشاط التدقيق الداخلي وفقا لخطة عمله 

قيات املهنية واملعايير. ويجب ان تتضمن هذه التقارير املرتفعة املخاطر واملسائل والتزاما بمبادئ ميثاق االخال

الرقابية بما فيها مخاطر الغش واالحتيال واملسائل املتعلقة بالحوكمة واي مواضيع تتطلب انتباه االدارة العليا 

 واملجلس.

ندما يقوم مزود خدمات خارجي عمزود الخدمات الخارجي ومسؤوليات املنشأة في مجال التدقيق : 2070 /

بتقديم خدمات باعتباره نشاط التدقيق الداخلي، بانه يجب عليه ان يلفت انتباه املنشأة الى انها مسؤولة على 

 الحفاظ على نشاط تدقيق داخلي فعال.

وكمة يجب ان يقوم نشاط التدقيق الداخلي بالتقييم واالسهام في تحسين كل من مسار الحطبيعة العمل : 2100 /

 وادارة املخاطر والرقابة في املنشأة، وذلك باتباع مقاربة نظامية ومنهجية ومبنية على املخاطر.

يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم مسار الحوكمة في املؤسسة وتقديم التوصيات  :الحوكمة 2110 /

 :عبر املناسبة لتحسين أساليب حوكمة املنشأة 

 وعملية.اخذ قرارات استراتيجية  •

 االشراف على عمليات إدارة املخاطر والرقابة. •

 تعزيز االخالقيات والقيم املناسبة في املنشأة. •

 ضمان فعالية إدارة األداء واملساءلة داخل املنشأة. •

 ابالغ املعلومات حول املخاطر والرقابة الى الجهات املناسبة داخل املنشأة. •

 جيين واالدارة ووصول املعلومات لهذه االطراف.تنسيق االنشطة بين املجلس واملدققين الخار  •

 يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم فعالية واملساهمة في تحسين مسار ادارة املخاطر.ادارة املخاطر : 2120 /

يجب ان يساعد نشاط التدقيق الداخلي املنشأة في الحفاظ على ضوابط رقابية فعلية من خالل الرقابة : 2130 /

 يتها وكفايتها، والدفع لتحسينها املستمر.تقييم فعال

يجب على املدققين الداخليين ان يعدوا مخططا موثقا لكل مهمة تدقيق. ويتضمن التخطيط للمهمة : 2200 /

 املخطط اهداف ونطاق واملجال الزمني واملوارد املخصصة للمهمة.
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 لداخليون بعين االعتبار ما يلي :عند وضع خطة عمل يجب ان يأخذ املدققون ااعتبارات التخطيط : 2201 /

استراتيجية واهداف النشاط الذي يتم اجراء التدقيق عليه والوسائل التي يستعملها هذا النشاط ملراقبة  •

 أدائه.

املخاطر املرتفعة واالهداف واملوارد والعمليات الخاصة بهذا النشاط، باإلضافة الى الوسائل التي من  •

 يرات الناجمة من هذه املخاطر في مستوى مقبول.خاللها يتم اإلبقاء على التأث

مدى مالئمة وفعالية مسار الحوكمة وادارة املخاطر والرقابة في مستوى هذا النشاط وذلك باملقارنة بإطار  •

 او نموذج ذي صلة.

 فرص ادخال تحسينات هامة على مسار الحوكمة وادارة املخاطر والرقابة. •

 داف كل مهمة تدقيق.يجب تحديد اهاهداف املهمة : 2210 /

 يجب ان يكون نطاق مهمة التدقيق كافيا بحيث يتم تحقيق اهداف املهمة.نطاق املهمة : 2220 /

يجب ان يحدد املدققون الداخليون املوارد املناسبة والكافية لتحقيق اهداف تخصيص املوارد للمهمة : 2230 /

 والقيود الزمنية واملوارد املتاحة.املهمة وذلك باالرتكاز على تقييم طبيعة وتعقيد كل مهمة 

 يجب على املدققين الداخليين اعداد وتوثيق برامج عمل لتحقيق اهداف املهمة.برنامج عمل املهمة : 2240 /

يجب ان يقوم املدققون الداخليون بتحديد وتحليل وتقييم وتوثيق املعلومات الكافية تنفيذ املهمة : 2300 /

 لتحقيق اهداف املهمة.

يجب على املدققين الداخليين تحديد معلومات كافبة وموثوق بها وذات صلة ومفيدة تحديد املعلومات : 2310 /

 لتحقيق اهداف املهمة.

يجب على املدققين الداخليين ان يؤسسوا استنتاجاتهم ونتائج املهمة على تحاليل التحليل والتقييم : 2320 /

 وتقييمات مناسبة.

على املدققين الداخليين توثيق معلومات كافية وموثوقة وذات الصلة ومفيدة  يجبتوثيق املعلومات : 2330 /

 لدعم استنتاجات ونتائج املهمة.

يجب ان تكون مهمات التدقيق محل اشراف مالئم بما يكفل تحقيق االهداف االشراف على املهمة : 2340 /

 وضمان الجودة وتطوير كفاءات الفريق.

 ى املدققين الداخليين ان يبلغوا نتائج املهمات.يجب عل تبليغ النتائج : 2400 /

 يجب ان تتضمن التبليغات اهداف املهمة ونطاق املهمة ونتائجها. :التبليغ معايير 2410 /
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يجب ان تكون التبليغات صحيحة و موضوعية و واضحة و موجزة و بناءة وكاملة وفي جودة التبليغات : 2420 /

 اوانها.

احتوى التبليغ النهائي على خطأ او سهو جسيمين فانه يجب على الرئيس التنفيذي  اذاالخطأ والسهو : 2421 /

 للتدقيق ان يقوم بإبالغ املعلومات املصححة الى جميع االطراف الذين تلقوا التبليغ االصلي.

 يمكناستخدام عبارة "انجزت املهمة وفقا للمعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي" : 2430 /

للمدققين الداخليين ان يفيدوا بان مهماتهم قد تم " انجازها وفقا للمعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق 

 الداخلي" فقط في حالة كانت نتائج برنامج تأكيد وتحسين الجودة يدعم هذه االفادة.

قيات او املعايير على مهمة عندما يؤثر عدم التوافق مع ميثاق االخالاالفصاح عن حاالت عدم التوافق : 2431 /

 محددة فانه يجب االفصاح في مستوى التبليغ على :

 املبادئ او القواعد السلوكية او املعايير التي يتم التقيد بها. •

 اسباب عدم التقيد. •

 تأثير عدم التقيد على مهمة التدقيق وعلى النتائج التي تم تبليغها. •

 يذي للتدقيق الداخلي تبليغ نتائج مهمة التدقيق الى االطراف املعنية.يجب على الرئيس التنفنشر النتائج : 2440 /

عند اصدار اراء عامة يجب االخذ بعين االعتبار استراتيجيات اهداف ومخاطر املنشأة، اآلراء العامة : 2450 /

ت كافية وموثوق وانتظارات االدارة العليا واملجلس واالطراف املعنية االخرى، كما يجب اسناد هذه اآلراء بمعلوما

 بها ذات صلة ومفيدة.

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق ان يعد ويضع ويقوم بتعيين نظام متابعة النتائج متابعة سير العمل : 2500 /

 التي تم ابالغها الى االدارة.

تفع عندما يخلص الرئيس التنفيذي للتدقيق ان االدارة قد قبلت بمستوى مر ابالغ قبول املخاطر : 2600 /

للمخاطر غير مقبول بالنسبة للمنشأة، فعلى الرئيس التنفيذي للتدقيق ان يناقش االمر مع االدارة. وإذا ما ارتأى 

 الرئيس التنفيذي للتدقيق ان االشكال لم يحل فانه يجب عليه ابالغ املجلس بذلك.

تجدات في عالم األعمال، حيث لتستجيب أكثر لبعض املتطلبات وتواكب املس تم تحديث هذه املعايير مرارا     

كما يقر  للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخليتستعرض اهم التغيرات على مستوى األدوار واملسؤوليات املتطورة 

معياران جديدان متعلقان باملطالب املتطورة الواقعة على عاتقه وما ينتج عنه من ضعف موضوعيته، وبالنسبة 

ئمتها للمبادئ األساسية العشرة التي قدمت العام املاض ي على اطار املمارسة للتغيرات األخرى فهي تؤكد مدى مال 

 .1املهنية الدولية التابعة للمعهد الدولي للمحاسبين

                                                           
1 https://na.theiia.org/news/Pages/IIA-Updates-Standards.aspx, Consulté le 27/03/2017. 

https://na.theiia.org/news/Pages/IIA-Updates-Standards.aspx
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 املطلب الثالث: مجاالت عمل التدقيق الداخلي

ان مهمة التدقيق الداخلي في املنشاة هي تقديم تقرير مستقل وموضوعي حول كافة أنشطة املنشاة وكذلك      

ويتم  1في تحقيق اهدافهاها تساعد كماتقديم خدمات استشارية مصممة إلضافة قيمة للمنشاة وتحسين عملياتها 

ن تحقيق اهدافه يجب ان يعمل في بيئة وحتى يتمكن التدقيق الداخلي م. ذلك باعتماد أسلوب لتنفيذ العمل

 مستقلة.

 :ق الداخليدقعمليات امل .1

 2تنحصر عمليات التدقيق الداخلي فيما يلي:

وذلك من اجل اكتشاف نقاط الضعف او  متابعة تنفيذ الخطط والسياسات املرسومة وتقييمها: .1.1

النقص في النظم او اإلجراءات املستعملة بقصد التعديل والتحسين الالزمين، واطالع إدارة املشروع على 

 مدى مسايرة التطبيق العلمي للخطط والسياسات املرسومة لتحقيق األهداف املرجوة.

وهذا النشاط  اجل حماية أموال املشروعوذلك من  التحقق من قيم األصول ومطابقتها مع الدفاتر: .2.1

الوقائي يتطلب ضرورة احكام الرقابة على العمليات النقدية وعمليات املخازن وضرورة التأكد من وجود 

 التأمين الالزم وبالقيمة الكافية، وتفادي الخسائر الناشئة عن اإلهمال او عدم الكفاية.

يتطلب هذا االمر من املدقق الداخلي القيام و  وتحليلها:التحقق من صحة ودقة البيانات املحاسبية  .3.1

ئمتها لألغراض للتحقق من صحة البيانات واألرقام ومال  مستمر مستنديا وحسابيا وما شابه بعملية تدقيق

كذلك على املدقق الداخلي ان يقوم بتحليل تلك البيانات بالربط واملقارنة وما شابه  ،التي ستستخدم فيها

 ات بينها حتى يمكن االستفادة منها في توجيه املشروع.الستنتاج عالق

ال شك  رفع الكفاية عن طريق التدريب مع مراعاة التزام املوظفين بالسياسات واإلجراءات املرسومة: .4.1

ان إدارة التدقيق بحكم املامها التام بجميع أوجه نشاط املشروع وعملياته، أقدر من غيرها من الدوائر 

كذلك فان املدقق  ،ريبية من حيث اقتراح الالزم منهامة الفعالة في البرنامج التدواالقسام على املساه

الداخلي هو الشخص الوحيد الذي يعمل على توحيد التفسيرات والتطبيق لجميع اإلجراءات املرسومة 

 .بواسطة اإلدارة، وعليه مراعاة مدى تماش ي املوظفين مع تلك السياسات وعدم االخالل بها في أي مرحلة

 

 

 

 

                                                           
 .73مرجع سبق ذكره، ص:  التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا ملعايير التدقيق الداخلي الدولية،خلف عبد هللا الوردات،   1
 .153، 152، ص ص: 2012دار وائل للنشر، األردن،  ،الطبعة األولى، عمان، التدقيق والرقابة في البنوكخالد امين عبد هللا،   2
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 أسلوب تنفيذ العمل: .2

 :1في الخطوات التالية هوالذي يمكن تلخيص

 معرفة العمل املراد إنجازه؛ ✓

 معرفة هدف العمل املراد إنجازه؛ ✓

 وضع برنامج يتناسب مع العمل املراد إنجازه؛ ✓

 وضع خطط لتنفيذ البرنامج املعد؛ ✓

 فحص النتائج باألسلوب الالزم؛ ✓

 لتنفيذه؛مقارنة النتائج مع ما خطط  ✓

 رفع تقرير ملختلف املستويات. ✓

 :ق الداخلييدقتاستقاللية وظيفة ال .3

الداخلي دوره بالكامل فإن مصالح التدقيق البد أن تكون لها استقاللية هيكلية بالنسبة  املدققحتى يؤدي      

لإلدارة العامة والتي تستوفي شرط االستقاللية في الحكم، من أجل أن تسمح له بالتقييم املستقل لنشاطات 

التدقيق الداخلي،  التسيير واإلدارة واملستخدمين، وكذلك استقاللية تحديد أهداف وظيفة وإجراءات مخطط

واالستقاللية في اإلدارة تعني تعيين وتسريح مستخدميه، املوارد وامليزانية، حق االتصال، االتصال مباشرة مع لجنة 

 2التدقيق ومجلس اإلدارة، عقد اجتماع على األقل مرة في السنة وبدون حضور مالحظ من اإلدارة.

 3يق الداخلي، تتمثل فيما يلي:وتوجد بعض الضمانات توفر االستقالل لقسم التدق

لخدمة اإلدارة دون غيرها، فان مسؤولية تعيين املدقق ت ا ان وظيفة التدقيق الداخلي وجدبم :املدققتعيين  .1.3

الداخلي ملجلس اإلدارة وليس في يد رئيس مجلس اإلدارة او املدير العام ضمانا الستقالله وتحريره من الضغوط 

التي قد يوليها لرئيسه املباشر إذا ما تركت لهذا األخير السلطة منفردة في قرار النفسية واالعتبارات الشخصية 

 تعيينه او عزله.

تعود سلطة فصل املدقق الداخلي الى مجلس اإلدارة، وذلك بناء على تقرير من رئيس قسم  فصل املدقق: .2.3

 التدقيق ضمانا للحياد واالستقالل. 

                                                           
 .193، ص: 2012زهران للنشر والتوزيع،  دار األردن،الطبعة األولى،  تدقيق الحسابات،سعود كايد،   1
http://www.univ-ذكره، جياللي عياد غالم هللا، مرجع سبق   2

chlef.dz/ratsh/RATSH_AR/la_revue_N_15/Article_Revue_Academique_N_15_2016/Science_eco_admin/Article_2.pdf  تاريخ االطالع ،

 .17، ص:4/12/2016
، ص 2006الجامعية،  الدارمصر، طبعة، اإلسكندرية، بدون  ،املراجعة الداخلية في ظل التشغيل االلكترونيثناء على القباني، نادر شعبان السواح،  3

 .93، 92ص: 
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يكون املدقق الداخلي مسؤوال امام قسم التدقيق الداخلي والذي بدوره يكون تابعا لرئيس  التبعية اإلدارية: .3.3

 مجلس إدارة املنظمة ويقدم اليه تقاريره.

تعد وظيفة التدقيق الداخلي وظيفة استشارية وليست تنفيذية، لذلك فان  عدم القيام باألعمال التنفيذية: .4.3

 املدقق الداخلي ال تكون له سلطة مباشرة على األشخاص الذين يراجع اعمالهم

 املبحث الثالث: املمارسة العملية للتدقيق

وحتى يتحصل على املعلومات  ،يدعم اإلدارة في اتخاذ القرارات الداخلي من خالل ممارسته لعمله املدققان      

املناسبة يمر بعدة مراحل حيث يقوم بالتخطيط واالختبارات والرقابة الداخلية وفي األخير يقوم بإعداد تقرير 

 يشمل نتائج تتضمن االنحرافات واالخطاء ومختوم بالتوصيات.

 املطلب األول: الدراسة والتخطيط

األداء على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وضع خطط منسجمة من معايير  2000وفق ما ورد في نص البند      

مع االخذ بعين االعتبار توجيهات اإلدارة  ساس املخاطر على األقل مرة سنويامع أنظمة املؤسسة، ومبنية على أ

 2ومن خاللها يتم ما يلي:،1العليا ومجلس اإلدارة 

 :التحضير للتدقيق  .1

مع أولويات مهمة التدقيق بالتوافق  التحضير الجيد للمهمة من اجل تحديديجب على  املدقق الداخلي ان يقوم 

 3اهداف املؤسسة.

 :تحديد اهداف التدقيق .2

لقد حددت نشرة املعايير املتعلقة باملمارسة العملية للتدقيق الداخلي مسؤولية املدقق الداخلي في تحديد نطاق  

 رئيس ي الذي يجب مراجعته وتقييمه.العمل وبيان األهداف الى يجب ان يحققها التدقيق ال

 :تقييم املخاطر .3

ان الغرض من تقييم املخاطر خالل مرحلة التخطيط ملهمة التدقيق هو تحديد مجاالت النشاط الهامة التي يمكن  

 ان تؤثر على اهداف املهمة ونطاق العمل. حيث يشمل التقييم ما يلي:

 موثوقية وسالمة املعلومات املالية والتشغيلية؛ ✓

 عالية وكفاءة عمليات وبرامج املؤسسة؛ف ✓

                                                           
 .511: مرجع سبق ذكره، ص ،IIAدليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن خلف عبد هللا الوردات،  1
، مذكرة -دراسة حالة في املؤسسة املينائية لوالية سكيكدة–دور التدقيق الداخلي في تحسين األداء املالي للمؤسسة االقتصادية بو كرمة كنزة،  2

 .30، 27، ص ص: 2014/2015، 1955اوت  20تدقيق، سكيكدة، الجزائر، جامعة  ماستر محاسبة مراقبة
، 3الجزائر  جامعة ،الجزائر، مذكرة ماجستير محاسبة وتدقيق، ، التكامل بين املراجعة الداخلية والخارجيةعبد السالم عبد هللا سعيد أبو سرعة 3

 .65، ص: 2009/2010
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 حماية األصول؛ ✓

 االلتزام بالقوانين واألنظمة والسياسات والعقود. ✓

وعلى ضوء النتائج التي يتوصل اليها يتم تقييم مدى كفاية وفعالية الضوابط الرقابية في مختلف نواحي الحوكمة  

 وعمليات التشغيل ونظم املعلومات.

 :تحضير برنامج التدقيق .4

 :ما يليتوي برنامج التدقيق على نتائج التخطيط، ويجب ان تشمل يح

 املعلومات الضرورية مثل اهداف نطاق التدقيق؛ ✓

 قائمة االسئلة املقترحة التر يجب اإلجابة عليها خالل املهمة؛ ✓

 اإلجراءات التي يجب تطبيقها؛ ✓

 القرائن التي يجب فحصها؛ ✓

على املدققين لكل جانب من جوانب التدقيق والتاريخ  ومن املمكن ان يشمل كذلك على توزيع اإلجراءات ✓

 الذي يتوجب به االنتهاء من تنفيذ كل جانب.

 وهناك ثالث مداخل لكتابة برنامج التدقيق:

 كتابة البرنامج اثناء التحضير وقيل اجراء املسح األولي؛ ✓

 كتابة البرنامج اثناء تأدية املهمة وبعد اجراء املسح األولى؛ ✓

 ج تدقيق معدة مسبقا ملهمات محددة.استخدام برنام ✓

ومن األفضل استخدام املنهج الثاني الن هذا املنهج يشمل على جميع اإلجراءات الواجب تطبيقها من قبل       

املدقق  اثناء تأدية املهمة من البداية الى النهاية، وفي حالة ما اذا تم إضافة أي تعديالت  على برنامج التدقيق اثناء 

مة يجب توثيقها، وتقع مسؤولية اعداد برنامج التدقيق الداخلي على رئيس الفريق ويمكن اعداده تأدية امله

بالتنسيق واملساعدة مع باقي أعضاء الفريق ويصادق عليه مدير التدقيق، وعند االنتهاء من وضع البرنامج يتم 

 الفريق لتطبيقه اثناء التدقيق.االحتفاظ به لدى رئيس الفريق في ملف أوراق العمل وتوزيع نسخ منه ألعضاء 
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 املطلب الثاني: دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية

الداخلي من خالل عمله الى تقييم مدى مالئمة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة، وتجدر  املدققيسعى      

 اإلشارة الى ان تقييم نظام الرقابة الداخلية يعد من اهم مراحل عملية التدقيق.

 :تعريف الرقابة الداخلية  .1

عرفت الرقابة الداخلية من قبل معهد املدققين الداخليين على انها: " الخطة التنظيمية والسجالت واإلجراءات      

التي تهدف للمحافظة على موجودات الشركة وضمان كفاية استخدامها والتأكد من سالمة ودقة السجالت 

 1بقا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها".رة طضالية يعتمد عليها ومحاملحاسبية بحيث تسمح بإعداد بيانات م

 :اهداف الرقابة الداخلية واقسامها .2

 2تسعى الرقابة الداخلية الى انجاز مجموعة من األهداف تتمثل فيما يلي:     

 ؛املرتبطة بكفاءة وفعالية استخدام موارد املنظمة رقابة العمليات -

 ؛املرتبطة بدرجة الثقة في اعداد البيانات املالية املنشورة رقابة التقارير املالية -

 املرتبطة بإذعان املنظمة للقوانين واألنظمة املطبقة. رقابة اإلذعان -

 3ولتحقيق هذه األهداف البد من تقسيم الرقابة الداخلية الى األقسام التالية: 

راءات الهادفة لتحقيق أكبر قدر ممكن تشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق واإلج الرقابة اإلدارية: -

 من الكفاية اإلنتاجية مع تشجيع االلتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية.

تشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة الى اختبار  الرقابة املحاسبية: -

 ليها.البيانات املحاسبية املثبتة بالدفاتر والحسابات ودرجة االعتماد ع

يشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة الى حماية أصول  الضبط الداخلي: -

 املشروع من االختالس والضياع وسوء االستعمال.

 

 

 

 

                                                           
 .81مرجع سبق ذكره، ص:  ،هادي التميمي  1
 .31احمد حلمي جمعة، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 .193، 192خالد امين عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص ص:   3
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 :طبيعة نظام الرقابة الداخلية  .3

الوصول الى أهدافها،  يتمثل في كافة السياسات واإلجراءات والضوابط التي تتبناها إدارة املنشأة ملساعدتها في

 1وتتكون مما يلي:

تتضمن وظيفة مجلس اإلدارة واللجان التابعة له، وأساليب التشغيل والهيكل التنظيمي  بيئة الرقابة: .1.3

 للمنشاة ونظام الرقابة الداخلية، والتي تؤثر على فعالية اإلجراءات الرقابية.

وهي تلك السياسات واإلجراءات التي تعتمدها اإلدارة لغرض تحقيق األهداف الخاصة  نشاطات الرقابة: .2.3

 باملنشأة، وتتضمن تقديم التقارير، فحص دقة السجالت وغيرها من اإلجراءات.

أي تقييم املخاطر التي تواجهها املؤسسة سواء من املؤثرات الداخلية او الخارجية، من  تقييم املخاطر: .3.3

حليلها من خالل التعرف على أثرها وكيفية ادارتها والخطوات الواجب القيام بها من اجل خالل تحديدها وت

 مواجهتها.

 يجب تسجيل املعلومات وايصالها لإلدارة واألطراف املعنية في الوقت املناسب. املعلومات واالتصاالت: .4.3

 ألداء في فترة زمنية ما.تعمل على مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية على تقييم نوعية ا مراقبة النظام: .5.3

 :تقييم نظام الرقابة الداخلية .4

يهتم التدقيق الداخلي بقياس مدى فعالية الرقابة الداخلية في تحقيق أهدافها الرئيسة وأهدافها التشغيلية،      

قوائم كما بهتم بالتأكد من إمكانية أساليب وأدوات الرقابة الداخلية من منع حدوث أخطاء جوهرية او تالعب في ال

 .2املالية او اكتشاف امرها في الوقت املناسب

 3تقييم نظام الرقابة الداخلية: بغية  ويتم االعتماد على مجموعة من الوسائل     

وهي خريطة يتم فيها تحديد خطوات سير املساندات من بداية تسجيلها حتى يتم حفظها،  خرائط التتبع: .1.4

 فان تتبع سير املستندات يسهل من اكتشاف مواطن األخطاء او التالعب والغش.

وهي ان يقوم املدقق بإعداد مجموعة من األسئلة اما شفهيا او على شكل استبيان يحتوي  االستفسارات: .2.4

املة لجميع األمور املراد االستفسار عنها، وهذه الطريقة تحتاج الى مهارة وجهد وقدرة على أسئلة تكون ش

 على صياغة األسئلة.

 

                                                           
دار الراية للنشر  األردن،عمان،  األولى،، الطبعة التدقيق والرقابة الداخلية في بيئة نظم املعلومات املحاسبية عطا هللا احمد سويلم الحسبان،  1

 .58، 56، ص ص: 2009 والتوزيع،
 .156، ص: 2006 املكتب الجامعي الحديث،مصر،  بدون طبعة، اإلسكندرية، الرقابة واملراجعة الداخلية،الصحن واخرون،  محمد عبد الفتاح 2
 .165سعود الكايد، مرجع سبق ذكره، ص:  3
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تقرير يعده املدقق او أحد مساعديه بحيث يبين فيه اإلجراءات املتكاملة للرقابة هو التقرير الوصفي:  .3.4

التسجيل والتبويب في الدفاتر  الداخلية في املنشاة، مثل شرح كامل عن الدورة املستندية وعمليات

املحاسبية وتوزيع السلطات وتحديد املسؤوليات وطريقة تنفيذ العمل، الن سالمة هذه اإلجراءات يعني 

سالمة التسجيل للعمليات املالية، ومن خالل هذه التقرير يستطيع مدقق الحسابات الحكم على مراحل 

 العمليات املالية.

كما يجب ان تقوم لجنة التدقيق الداخلي بتقييم فعالية نظم الرقابة باستخدام معايير مناسبة وتدعيم تقييمها      

بدليل اثبات كاف، باإلضافة الى تقديم تأكيد كتابي عن فعالية نظم رقابتها في شكل تقرير يقدم لإلدارة، ويجب 

تؤكد ان ضوابط الرقابة الداخلية كانت كافية وتساهم في تحديد ما ان كانت اإلدارة قد طبقت املمارسات التي 

 .1التشغيل األفضل للشركة

 املطلب الثالث: اعداد التقرير ومتابعة التوصيات

بعد االنتهاء من تنفيذ العمليات املخطط لها وتقييم نظام الرقابة الداخلية وجمع األدلة الكافية يقوم املدقق      

حيث يعرف التقرير بانه املنتج النهائي  .كتابة مالحظات وتوصيات ضمن تقريرتوصل اليها و الداخلي بإدراج النتائج امل

 .2ألعمال التدقيق ويحتوى على املالحظات والنتائج والتوصيات

 التقرير:معايير اعداد   .1

 3يجب مراعاة مجموعة من األسس عند اعداد التقرير والتي توفر الثقة فيه، وهذه األسس هي: 

 فيجب اعداد التقرير بشكل ييسر فهم املشاكل والثغرات بهدف معالجتها او القضاء عليها. الوضوح: .1.1

يجب ان تحتوي التقارير على نتائج واقعية وحقيقية حتى يتمكن االعتماد عليها في  الدقة واملوضوعية: .2.1

 مجال اتخاذ القرارات. ومن ناحية أخرى يجب مراعات املوضوعية في اعدادها وعدم التحيز.

 مستخدموها من يجب اعداد هذه التقارير في الوقت املناسب وبالسرعة املالئمة حتى يتمكن السرعة: .3.1

 االستفادة مما تحتويه هذه التقارير من نتائج وتوصيات.

 يجب اعداد هذه التقارير بما يتالءم واهداف املؤسسة. املالئمة: .4.1

 

 

 

                                                           
 .283، 282، ص ص: 2010الجامعية،  الدارمصر، اإلسكندرية، الطبعة األولى،  املراجعة وحوكمة الشركات،امين السيد احمد لطفي،  1
، 2015، مارس -املراجعة الداخلية على أساس املخاطر–دليل املراجع الداخلي في مؤسسات التمويل متناهي الصغر حسن إبراهيم،   2

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2015/02/8.pdf  26 ، ص:6/12/2016، تاريخ االطالع. 
 .198، 197تاح الصحن واخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص: عبد الف  3
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 :نموذج التقرير .2

 1يجب ان يتضمن تقرير املدقق الداخلي مجموعة من العناصر و تتمثل في: 

حيث يحتوي الغالف على اسم املنشأة واسم الدائرة التي أصدرت التدقيق، ورقم وعنوان التقرير  الغالف: .1.2

 باإلضافة الى تاريخ التقرير.

 وهو عبارة عن فهرس يتضمن محتويات التقرير. املحتويات: .2.2

وهو عبارة عن خالصة صغيرة تضم اهم النقاط الواردة في التقرير ويفضل  نتاجات:ملخص الهم االست .3.2

 ترجمتها الى اللغة اإلنجليزية.

 عبارة عن املامة صغيرة عن النشاط. موجز عن النشاط: .4.2

يشمل إجراءات النشاط التي تم تدقيقها ومناطق العمل التي تمت مراجعتها، وعندما  نطاق التدقيق: .5.2

 ناطق يجب ذكرها مع توضيح سبب االستثناء.تستثني بعض امل

 وهي األهداف التي تم التوصل اليها في التدقيق واملطلوب تنفيذها في برنامج التدقيق. اهداف التدقيق: .6.2

يجب ان يحدد التقرير النتائج املتوصل اليها سلبية كانت او  املالحظات واالستنتاجات والتوصيات: .7.2

يرات، حيث تساعد على تكوين رأى عام للمدققين على النشاط كما تعطي إيجابية وتتطلب هذه النتائج تفس

 لإلدارة فهما واضحا له.

 :متابعة التوصيات .3

بعد اقتراح املدقق الداخلي ملجموعة من التوصيات التصحيحية الواجب القيام بها بناء على املالحظات التي      

تزام األطراف املعنية بتنفيذ تلك التوصيات وتنتهي هذه سجلها اثناء القيام بمهامه فانه يقوم بمتابعة مدى ال

 .2املرحلة عند تنفيذ كل التوصيات املقترحة والتي صادقة عليها االدارة

 

      

 

 

 

 

                                                           
 .318، 317ص:  ص، ، مرجع سبق ذكرهالتدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيقخلف عبد هللا الوردات، 1
 .70عبد السالم عبد هللا سعيد أبو سرعة، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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 :خالصة

فقد كانت  الغة نظرا للتطورات التي شهدتهامما سبق يمكن القول ان وظيفة التدقيق الداخلي اكتسبت أهمية ب     

 املوارد املالية واملحاسبية فقط وأصبحت تركز على كامل املستويات التشغيلية.تركز على تدقيق 

وقد تم تطوير معايير التدقيق الداخلي كونها تساهم في تسهيل عمل املدقق وتضبط سلوكه وتدعم استقالليته،      

لي واتخاذ القرارات من وتساعد على تحقيق االهداف التي تنصب في صالح املؤسسة وتساعدها في تحسين أدائها املا

خالل التخطيط لعملية التدقيق وتقييم نظام الرقابة الداخلية، والنتائج املتوصل اليها من خالل العمليتين 

 السابقتين يتم كتابتها في شكل تقرير يقدم لألطراف املعنية مدعم بتوصيات.
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 تمهيد:

ويعبر عن الوضعية  تهتم املؤسسات بشكل كبير باألداء املالي كونه يعد مرآة عاكسة للمركز املالي للمؤسسة     

حيث من خالله تضمن املؤسسة تحقيق هدفها األساس ي الذي يتمثل في البقاء واالستمرار وتعزير  الحقيقية لها

 املركز التنافس ي.

ومن اجل ضمان ذلك تعمل املؤسسات على تحسين األداء املالي من خالل االعتماد على مجموعة من األدوات،      

 باإلضافة الى ذلك تعتمد على وظيفة التدقيق الداخلي كونها تلعب دور أساس ي في تحسين األداء املالي.

 وبيان معايير التدقيق الداخلي يم األداء املاليي تساهم في تقيمن اجل التعمق أكثر والتعرف على املؤشرات الت     

 تم تقسيم هذا الفصل الى ثالث مباحث وهي: املساهمة في رفع األداء املالي

 املبحث األول: ماهية األداء املالي.

 املبحث الثاني: أدوات تقييم األداء املالي.

 .ملالياملبحث الثالث: معايير التدقيق الداخلي املساهمة في تحسين األداء ا
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 املبحث األول: ماهية األداء املالي

املاض ي دائها ومقارنة نتائجه بين يعد األداء املالي وسيلة مهمة للتعبير عن املركز املالي للمؤسسة وتقييم أ     

 والحاضر كما يساعد على رسم املستقبل. 

 املطلب األول: مفهوم األداء املالي

 ميزة والفرص والتهديدات املحيطةتقوم املؤسسات بتقييم أدائها من اجل التعرف على نقاط القوة والضعف امل     

 الي:األداء نجد األداء املحيث تعمل على استغاللها وتصحيحها من اجل تحقيق أهدافها، ومن بين أنواع 

 توجد عدة تعاريف لألداء مالي نذكر منها:تعريف األداء املالي:  .1

حدد الخبراء املاليين مفهوم األداء املالي على انه " وصف لوضع املنظمة الحالي وتحديد دقيق للمجاالت التي   

 .1تستخدمها للوصول الى األهداف من خالل دراسة اإليرادات، واملوجودات، واملطلوبات، وصافي الثروة"

كما يعبر عن "مدى قدرة املؤسسة على االستغالل األمثل ملواردها ومصادرها في استخداماتها ذات االجل الطويل      

 .2والقصير من اجل تشكيل ثروة"

وعرف أيضا انه " املفهوم الضيق ألداء االعمال، حيث يركز على استخدام مؤشرات مالية تقيس مدى انجاز      

ألساس ي لألعمال املختلفة التي تمارسها املنظمات. كما يساهم في اتاحة املوارد املالية األهداف، ويعد الداعم ا

وغيرها ويزود املنظمة بفرص االستثمار في ميادين األداء املختلفة التي تساعد في تلبية احتياجات أصحاب املصالح 

 .3وتحقيق أهدافهم"

كما يعبر عن مدى النجاح املالي الذي تستطيع من خالله املؤسسة ان تعظم ثروة مالكها وذلك من خالل      

 .4الحصول على اعلى عائد ممكن الستثماراتها

   

 

                                                           
األردن، دار الصفاء ، عمان، الطبعة األولى، املؤسسية واألداء املالي االستراتيجي للمصارفالحوكمة عالء فرحان طالب، ايمان شيحان املشهداني،   1

 .67، ص: 2011 للنشر والتوزيع،
دراسة –دور النظام املحاسبي املالي في تقييم األداء املالي في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مداخلة بعنوان محمد نجيب دباش، طارق قدوري،  2

، ملتقى وطني حول واقع وافاق النظام املحاسبي املالي في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، -ملؤسسة املطاحن الكبرى بجنوب بسكرةتطبيقية 

 .7، ص:6/5/2013-5جامعة الوادي الجزائر، يومي 
، امللتقى الدولي الثاني حول األداء األداء املالي للشركاتتبني املسؤولية االجتماعية على  أثر مداخلة بعنوان عبد الرزاق موالي لخضر، حسين شنيني،  3

 .237، ص:23/12/2011-22يومي الجزائر،  ،جامعة ورقلة املتميز للمنظمات الحكومية،
، مجلة األردنيةاثر اإلفصاح عن محاسبة املسؤولية االجتماعية على األداء املالي للشركات الصناعية املساهمة العامة بالل فايز عمر واخرون،   4

، 2014البترا، عمان األردن،  ، جامعة2، العدد41دراسات العلوم اإلدارية، املجلد

https://www.researchgate.net/profile/Nidal_Zalloum/publication/275959101_The_Effect_of_Social_Responsibilityt/links/554b77ca

0cf21ed213593f67.pdf ،245، ص: 19/3/2017، تاريخ االطالع. 

األداء املالي يعد من اهم األنشطة التي تعبر عن وضعية من خالل التعاريف السابقة يمكن القول ان      

املؤسسة ومركزها في السوق باعتباره همزة وصل بين مختلف األنشطة الداخلية والخارجية للمؤسسة، 

 فيوهذا باتفاق مختلف التعار  كما يعبر عن مدى استغالل املؤسسة ملواردها املتاحة مما يخلق لها الثروة

.فرص استثمارية في ميادين مختلفة لهايتيح  االمر الذي  
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يعتبر تقييم األداء املالي جزء من العمل اإلداري املتواصل والذي يشمل  أهداف تقييم األداء املالي: .2

مجموعة من اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة للتأكد من ان املوارد املتاحة تستخدم بكفاءة وفعالية وطبقا 

 .1للمعايير الفنية واالقتصادية املحددة

فر السيولة وقياس مستوى الربحية في إطار السعي لتعظيم ويعد تقييم األداء املالي وسيلة مهمة للتأكد من تو      

. ويهدف تقييمه الى تحليل املركز املالي للمؤسسة وذلك 2قيمة املؤسسة باإلضافة الى تحقيق عائد مناسب

 :4، كما يهدف الى تحقيق ما يلي3باستخدام تقنيات التحليل املالي و اعتمادا على الدفاتر املالية للمؤسسة

في توفير السيولة واليسر املالي، وتكمن  ويساهم باستقرارهاتسعى املؤسسة لتحقيقه ألنه يمس التوازن املالي:  . 1.2

 أهمية بلوغ هذا الهدف في:

 تأمين احتياجات االستثمار باألموال الدائمة؛ ✓

 ضمان تسديد جزء من الديون او كلها في االجل القصير؛ ✓

 الغير.االستقالل املالي للمؤسسة اتجاه  ✓

يعد النمو ظاهرة تعكس مدى نجاح ونجاعة استراتيجية املؤسسة املتعلقة بجانب التطور نمو املؤسسة: . 2.2

والتوسع والبقاء واالستمرار، وبذلك يمكن اعتبار النمو وظيفة استراتيجية تشكلها السياسات املحددة لحجم 

تحديد غايات النمو في انماء الطاقة الكلية املتاحة االستثمارات، سياسات توزيع األرباح، وهيكل سياسات تمويل و 

 للمؤسسة.

وتقيس مدى كفاءة وفعالية إدارة  تمثل الربحية نتائج عدد كبير من السياسات والقراراتالربحية واملردودية:  . 3.2

 الشركة في توليد األرباح.

تقيس قدرة املؤسسة على مواجهة التزاماتها القصيرة، او بتعبير اخر تعني قدرة املؤسسة على تحويل  السيولة:. 4.2

 األصول املتداولة )املخزونات والقيم القابلة للتحقيق( الى أموال متاحة.

طي املوارد تعنى ان املوارد الدائمة تغطي االستخدامات الثابتة واألصول املتداولة تغ وازن الهيكل املالي:. ت5.2

 قصيرة االجل، وذلك من اجل ضمان حقوق املقرضين وعدم وقوع املؤسسة في حالة عسر مالي.

 

 

                                                           
دراسة حالة مؤسسة البناء للجنوب –تقييم األداء املالي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة باستخدام جدول تدفقات الخزينة سميحة سعادة،  1

 .6، ص:2012/2013الجزائر، جامعة قاصدي مرباح،  ،، ورقلةتر أكاديمي مالية املؤسسةمذكرة ماس ،-والجنوب األكبر بوالية ورقلة
 .76عالء فرحان طالب، ايمان شيحان املشهداني، مرجع سبق ذكره، ص:  2

3 HERVE RAVILY, Analyse financière cas pratiques corrigés, France, sans édition, ellipses, 2010, P : 3. 
مذكرة  ،-ة حالة مؤسسة التسيير السياحي بسكرةدراس -الرقابة الداخلية في تحسين األداء املالي في املؤسسة االقتصادية على شيتور، مساهمة   4

 .53، 52، ص ص: 2013/2014، ، جامعة محمد خيضربسكرة، الجزائر، املالية واملحاسبةماستر في العلوم 
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 املطلب الثاني: العوامل املؤثرة على األداء املالي

 هذا املطلب. لهناك عدة عوامل تؤثر على األداء املالي منها داخلية وأخرى خارجية، ستعرف عليها من خال     

 1: يمكن تلخيصها فيما يلي:الداخليةالعوامل  .1

يؤثر على أداء الشركات من خالل املساعدة في تنفيذ الخطط بنجاح عن طريق تحديد  الهيكل التنظيمي: .1.1

رقم االعمال والنشاطات التي ينبغي القيام بها، ومن ثمة تخصيص املوارد لها باإلضافة الى تسهيل تحديد 

 ة في اتخاذ القرارات بأكثر فعالية.األدوار لألفراد في الشركات واملساعد

حيث يقوم على ضمان سالمة األداء بصورة إيجابية وكفاءته من الناحية اإلدارية  املناخ التنظيمي:  .2.1

واملالية وإعطاء املعلومات ملتخذي القرار لرسم صورة لألداء والتعرف على مدى تطبيق اإلداريين ملعايير 

 األداء في تصرفهم في أموال املؤسسة.

نب متعددة من القدرة التنافسية وخفض التكاليف تؤثر على األداء من خالل تغطيتها لجوا التكنولوجيا: .3.1

 واملخاطرة والتنويع باإلضافة الى زيادة األرباح والحصة السوقية.

يمكن ان يؤثر الحجم سلبا على األداء حيث يشكل عائقا ألداء الشركات، فكلما ازداد حجم  الحجم: .4.1

يمكن ان يؤثر إيجابا فكلما ازداد حجم الشركة فان عملياتها تصبح أكثر تعقيدا واداؤها اقل فعالية. كما 

 الشركة كلما زاد عدد املحللين املاليين املهتمين بالشركة.

 :2تتمثل اهم  هذه العوامل في العوامل الخارجية:   .2

يؤثر في األداء املالي من خالل قانوني العرض والطلب، ففي حالة انتعاش السوق وارتفاع الطلب  :السوق  1.2

 على األداء املالي، وفي الحالة املعاكسة سنالحظ تراجع األداء املالي.يؤثر ذلك إيجابا 

تؤثر املنافسة على األداء املالي اما سلبا او إيجابا، حيث يمكن ان تعمل على تعزيزه عندما تواجه  :املنافسة  2.2

ا كانت املؤسسة ال املنافسين من خالل تحسين صورتها والوضع املالي عن طريق أدائها املالي، وفي حالة إذا م

 تستطيع مواجهة املنافسين فوضعها املالي سيتدهور وبالتالي اداءها املالي يسوء.

قد يكون لها أثر سلبي او إيجابي. ففي حالة االزمات االقتصادية او التضخم  :االقتصادية األوضاع  3.2

ي او دعم الدولة إلنتاج ما فان التأثير فسيكون التأثير سلبيا على األداء املالي اما في حالة ارتفاع الطلب الكل

 يكون إيجابي.

 

 

                                                           
 .53:، ص2010الحامد للشر والتوزيع،  داراألردن،  ،عمان األولى،، الطبعة الشركات أسهمعلى عوائد  وأثرهاألداء املالي محمد محمود الخطيب،  1
استخدام أدوات املحاسبة اإلدارية في تحسين األداء املالي للمؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة املطاحن الكبرى للجنوب نوبلي نجالء،   2

 .153، 152، ص ص: 2015-2014 خيضر،جامعة محمد بسكرة، الجزائر، ، رسالة دكتوراه في العلوم التجارية، بسكرة
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 املطلب الثالث: منهجية األداء املالي

 .مد عليها في تقييم األداء املاليتوجد مجموعة من املعايير باإلضافة الى عدة خطوات يعت     

 :1كما يليتوجد عدة معايير تستخدم ملعرفة املوقف املالي للمؤسسة، وهي معايير األداء املالي:  .1

تستخدم إلعطاء فكرة عن االتجاه العام للمؤسسة وبيان وضعها املالي الحالي مقارنة املعايير التاريخية:  .1.1

 بالسنوات السابقة، وذلك من اجل تقييم األداء املالي من طرف اإلدارة العليا وتحسين كفاءة اإلدارة املالية.

عدة مؤسسات تنتمي لنفس القطاع. أي مقارنة  تفيد في قياس أداءاملعايير القطاعية )الصناعية(:  .2.1

 النسب املالية للمؤسسة مع النسب املالية ملؤسسة مساوية لها في الحجم وطبيعة تقديم الخدمة.

 تعد من اقل املعايير أهمية، تقيس التقلبات الواقعية. املعايير املطلقة: .3.1

تقوم بمقارنة النتائج املحققة في املاض ي مع السياسات واالستراتيجيات املخطط لها،  املعايير املستهدفة: .4.1

 وتساعد في تحديد االنحرافات من اجل اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لها.

 خطوات تقييم األداء املالي:  .2

  يمكن ذكر خطوات عملية تقييم األداء املالي في النقاط التالية2:

ائم املالية السنوية وقائمة الدخل، حيث ان من خطوات األداء املالي اعداد الحصول على مجموعة القو  -أ

 املوازنات والقوائم املالية والتقارير السنوية املتعلقة بأداء الشركات خالل فترة زمنية معينة.

احتساب مقاييس مختلفة لتقييم األداء مثل نسب الربحية والسيولة النشاط والرفع املالي والتوزيعات   -ب

 تم بإعداد واختيار األدوات املالية التي تستخدم في عملية تقييم األداء املالي.وت

دراسة وتقييم النسب وبعد استخراج النتائج يتم معرفة االنحرافات والفروقات ومواطن الضعف باألداء  -ت

 القطاع.املالي الفعلي من خالل مقارنته باألداء املتوقع او مقارنته بأداء الشركات التي تعمل في نفس 

وضع التوصيات املالئمة معتمدين على عملية تقويم األداء املالي من خالل النسب بعد معرفة أسباب هذه  -ث

 الفروق وأثرها على الشركات للتعامل معها ومعالجتها.

 

 

 

 

                                                           
 .75، 73عالء فرحان طالب، ايمان شيحان املشهداني، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
 .51، 48محمد محمود الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص ص:  2
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 املبحث الثاني: ادوات تقييم األداء املالي

يعتمد تقييم األداء املالي للمؤسسات على قياس مجموعة من املؤشرات املالية املتمثلة في املردودية والتوازنات      

بحيث ان سالمة هذه القوائم وقوة املؤشرات املالية  والنسب املالية، والتي تعتمد بدورها على القوائم املالية املالية

 مركزها التنافس ي.ينعكس بصورة جيدة على وضعية املؤسسة و 

 املطلب األول: القوائم املالية

، 1تعرف القوائم املالية بانها تلك الوثائق التي تعطي صورة دقيقة عن الوضع املالي للمنشأة خالل فترة معينة     

. 2كما توفر معلومات عن نتائج النشاط والتدفقات التي تفيد العديد من مستخدمي هذه القوائم في اتخاذ القرار

 تضم الكشوف املالية الخمسة التالية:و 

 امليزانية. ✓

 جدول حسابات النتائج. ✓

 جدول تدفقات الخزينة. ✓

 جدول تغير األموال الخاصة. ✓

 املالحق. ✓

 وسيتم عرضها بالتفصيل فيما يلي:

تعرف بانها الكشف الذي يستخرج من دفاتر الوحدة االقتصادية في نهاية السنة املالية لبيان امليزانية:  .1

. كما تستخدم لتقييم العائد وتحليل العالقة بين بنود األصول املختلفة وتحديد 3وخصومها اصولها

 (.2، 1انظر ملحق رقم ). 4السيولة و قدرة املنشأة على سداد الخصوم قصيرة االجل الى غير ذلك

ص وتسمى أيضا قائمة الدخل. عرفه النظام املحاسبي املالي بانه بيان ملخجدول حسابات النتائج:  .2

لألعباء واملنتوجات املنجزة من الكيان خالل السنة املالية، ويبرز النتيجة الصافية للسنة املالية سواء 

 .(3انظر ملحق رقم ). 5كانت ربح او خسارة

 

 

                                                           
 .107، ص: 2014األردن، دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع،  ،عمان الطبعة األولى، اإلدارة املالية املعاصرة،محمود عزة اللحام واخرون،  1
 .22، ص: 2011مصر، دار التعليم الجامعي للنشر،  ،اإلسكندرية ، بدون طبعة،تحليل القوائم املالي في ظل املعايير املحاسبيةوجدي حامد حجازي،  2
 187، ص: 2007 ،األردن، دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان، لىاألو ، الطبعة تقويم األداء باستخدام النسب املاليةمجيد الكرخي،   3
 .25، 24وجدي حامد حجازي، مرجع سبق ذكره، ص ص:   4
الصفحات الزرقاء  باب الزوار، الجزائر، ، بدون طبعة،التسيير املالي واملحاسبي اعمال نهاية السنة وفق النظام املحاسبي املاليبن بو ثلجة امينة،  5

 .174 ، ص:2016 العاملية،
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وتسمى أيضا قائمة التدفقات النقدية، وهي تلك التي توفر معلومات مفيدة عن تدفقات الخزينة:  .3

حيث يتم تلخيص التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من املنشأة  التدفقات املستقبلية املتوقعة،

خالل الفترة املالية التي تمارس فيها املؤسسة أنشطتها العادية واملتمثلة في )أنشطة تشغيلية، وتمويلية، 

 (.4انظر ملحق رقم ). 1واستثمارية(

على العديد من املعلومات الهامة  او قائمة التغير في حقوق امللكية، تحتوي جدول تغير األموال الخاصة:  .4

والتي تؤثر في قرارات أصحاب املصلحة في املنشأة، فهي تظهر وتفسر أسباب التغير في كل عنصر من 

عناصر حقوق امللكية والتي تشمل على )راس املال، وعالوة اصدار األسهم واالرباح املحتجزة، 

 . 2ان مع بيان أسبابهواالحتياطات بأنواعها( سواء كانت بالزيادة او بالنقص

تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم املالية، فهي تحتوي على إيضاحات تفسر بعض األرقام املتواجدة املالحق:  .5

في القوائم املالية، كما تضم العديد من املعلومات التي ال تظهرها القوائم املالية لكنها مهمة بالنسبة 

 .3ملستخدمي هذه القوائم

لوحدات التي تقوم بإعداد القوائم املالية اإلفصاح عنها بشكل دوري مما يخدم أصحاب املصلحة يتعين على ا      

 .4واملستفيدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .96 وجدي حامد حجازي، مرجع سبق ذكره، ص: 1
، بدون طبعة، التسويات الجردية واعداد وتحليل القوائم املالية وفقا ملعايير املحاسبة الدوليةعبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته،   2

 .332، ص: 2015مصر، دار التعليم الجامعي للنشر،  ،اإلسكندرية
 .333 ، ص:نفسهاملرجع  3
األردن، دار املسيرة للنشر والتوزيع،  ،الطبعة األولى، عمان ، تحليل القوائم املالية مدخل نظري وتطبيقي،مؤيد راض ي خنفر، غسان فالح مطارنة  4

 .28، ص: 2006
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 املطلب الثاني: املردودية التوازنات املالية

من اجل التأكد من سالمة املركز املالي للمؤسسة ومعرفة وضعيتها البد من قياس كل من املردودية والتوازنات      

 املالية.

وتعبر عن العالقة بين  املستثمرة على تحقيق عوائد ماليةتقيس نسب املردودية قدرة األموال املردودية:  .1

 2وتضم كل من املردودية االقتصادية ،1هذه النتائج النتائج املحققة وقيمة الوسائل املستخدمة لتحقيق

 :4، واملردودية التجارية3واملالية

تعبر هذه النسبة عن كفاءة املؤسسة في استخدام مواردها لتحقيق األرباح  املردودية االقتصادية:  .1.1

 وتحسب بالعالقة التالية:

 املردودية االقتصادية = النتيجة الصافية / مجموع االصول 

وتدخل في مكوناتها كافة العناصر والتدفقات املالية.  تهتم بإجمالي أنشطة املؤسسةاملردودية املالية:  .2.1

حيث تؤخذ النتيجة الصافية من جدول حسابات النتائج واألموال الخاصة من امليزانية، ويمكن حسابها 

 بالعالقة التالية:

 الخاصةمردودية األموال الخاصة = النتيجة الصافية / األموال 

تعبر عن نتيجة الربح املحقق عن كل دينار من املبيعات الصافية، ويتم حسابها املردودية التجارية:  .3.1

 بالطريقة التالية:

 معدل املردودية التجارية = نتيجة الدورة الصافية / رقم االعمال خارج الرسم

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2015املنهل للنشر االلكتروني،  ،-مفهوم واهداف وسياسات–التمويل واملؤسسات التمويلية سلمان عبد هللا املعال،   1

https://books.google.dz/books?id=InWtDQAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_navlinks_s :86، ص: 20/3/2017، تاريخ االطالع. 
، مذكرة م املالية وفق النظام املحاسبي املالي في اتخاذ القرارات املالية دراسة حالة مؤسسة روايال مونديال بالواديدور القوائمحمد بن عمر،   2

 .61، ص: 2014/2015ماستر تدقيق محاسبي، الوادي، الجزائر، جامعة الشهيد حمه لخضر، 
ص ص:  ،2011 األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، ،عمان، الثانيةاألول، الطبعة  الجزء، -اإلدارة املالية–التسيير املالي الياس ساس ي، يوسف قريش ي،   3

281 ،284. 
 .87، ص:2010 ديوان املطبوعات الجامعية، ، بدون طبعة، الجزائر،التسيير املالي حسب البرنامج الرسمي الجديدزغيب مليكة، بوسنقير ميلود،  4

https://books.google.dz/books?id=InWtDQAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
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املالية البد من التأكد من توازنها املالي، من اجل معرفة مدى نجاح سياسة املؤسسة التوازنات املالية:  .2

 وذلك من خالل قياس املؤشرات املالية والتي تتمثل فيما يلي:

 راس املال العامل؛ ✓

 احتياجات راس املال العامل؛ ✓

 الخزينة. ✓

ويعد كمؤشر لقياس قدرة املؤسسة على  ساس ي في التوازن املالي للمؤسسةيلعب دور أراس املال العامل: . 1.2

 :2ويتم حسابه بطريقتين، 1الوفاء بالتزاماتها عند تاريخ االستحقاق

من اعلى امليزانية" تسمح هذه الطريقة بقياس ذلك الجزء من األموال الدائمة املخصص لتمويل الطريقة األولى: "

 القة التالية:األصول الثابتة، وتكون على املدى الطويل، ويتم حسابها بالع

 األصول الثابتة –راس املال العامل = األموال الدائمة 

"من سفل امليزانية" تسمح هذه الطريقة بقياس قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماتها على املدى  الطريقة الثانية:

 القصير، وتحسب بالعالقة التالية:

 املتداولةالخصوم  –راس املال العامل = األصول املتداولة 

تعبر عن االحتياجات املرتبطة بالدورة التشغيلية، وهي عبارة عن الفرق احتياجات راس املال العامل:   .2.2

 ويحسب بالعالقة التالية: ،3بين االستخدامات قصيرة االجل و املصادر قصيرة االجل

  موارد الدورة – احتياجات الدورةاحتياجات راس املال العامل =  

ألنها ال تدخل ضمن موارد  ( السلفات املصرفية)  ألنها ليست من احتياجات الدورة، و(  النقدية)  كل منيتم استبعاد 

 . 4الدورة باعتبارها ديون سائلة مدتها قصيرة

تتصف بدرجة عالية من األهمية كونها تعبر عن وجود وعدم وجود توازن املالي، وهي الخزينة الصافية:    .3.2

 :5مجموع األموال الجاهزة التي تستطيع املؤسسة ان تستخدمها فورا، وتحسب كما يلي 

 السلفات املصرفية –الخزينة الصافية = القيم الجاهزة 

 او بطريقة أخرى:

 احتياجات راس املال العامل –الخزينة الصافية = راس املال العامل 

                                                           
 .123، 122ص ص: محمود عزة اللحام واخرون، مرجع سبق ذكره،  1
 .133مؤيد راض ي خنفر، غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص:   2
، 2014الناشر االلكتروني العربي األول، الطبعة االلكترونية األولى،  -كتب-، أياإلدارة املاليةمحمد البوعبيدي، 3

https://books.google.dz/books?id=_gGeAwAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_navlinks_ :83، ص: 20/3/2017، تاريخ االطالع. 
 .53، 52زغيب مليكة، بوسنقير ميلود، مرجع سبق ذكره، ص ص:  4
 .53ص:  نفس املرجع، 5
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 املطلب الثالث: النسب املالية 

 نية بمعلومات دقيقة حول املشاريعحيث تقوم بتزويد األطراف املع ملالية من أدوات التحليل املاليتعد النسب ا     

 وتضم مجموعة من النسب:

. وتضم مجموعة من 1تستخدم كمؤشر لتقييم القدرة على الوفاء بااللتزامات قصيرة االجل نسب السيولة: .1

 :2النسب

تقيس إمكانية املشروع على تسديد الخصوم املتداولة من أصولها املتداولة،  :السيولة العامةنسبة  .1.1

 وتحسب كما يلي: 

 = األصول املتداولة/الخصوم املتداولة التداول نسبة 

تبين مدى تغطية كل الديون قصيرة االجل بواسطة الحقوق خاصة في : الخاصة السيولةنسبة  .2.1

 :3، وتحسب كما يلياملؤسسات ذات املخزون بطيء الدوران 

 ديون قصيرة االجل/  الحقوق = املختصرة  نسبة السيولة

يقتصر بسط هذه النسبة على األصول املتداولة التي ال تتعرض ألي  نسبة النقدية او السيولة الفورية: .3.1

أي تعتمد على النقد وشبه النقد فقط وشبيه النقد نعنى به أوراق  ،تخفيض في قيمتها عند التصرف فيها

 ، وتحسب كما يلي:4القبض مثال التي يتم تقديمها للبنك وخصمها والحصول على النقد

 الديون قصيرة االجل /القيم الجاهزةنسبة السيولة السريعة= 

وتضم النسب  ،5ماتها طويلة االجلتقيس هذه النسب قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزا نسب التوازن الهيكلي: .2

 :6التالية

 األموال الدائمة / األصول الثابتةنسبة التمويل الدائم = 

 حيث تشير هذه النسبة الى مدى تغطية االستثمارات الصافية باألموال الدائمة.     

 األموال الخاصة / األصول الثابتة نسبة التمويل الذاتي =

 وتعنى مدى قدرة املؤسسة على تغطية أصولها الثابتة بأموالها الخاصة.     

 

                                                           
 ،2008فلسطين، بدون دار النشر،  ،، الطبعة األولى، رام هللاالتحليل املاليفهمي مصطفى الشيخ،   1

https://smefinancial.files.wordpress.com/2009/05/financial-analysis1.pdf  ،:8 ص. 
 .77، 75 :، ص ص2013دار املسيرة للنشر،  األردن، ،عمان ، الطبعة الثالثة،مقدمة في اإلدارة املالية املعاصرةدريد كمال ال شبيب،   2
 .60محمد بن عمر، مرجع سبق ذكره، ص:  3
 .61 ، ص:2012األردن، دار البادية للنشر،  ،، الطبعة األولى، عمانالتحليل املالي دراسة نظرية تطبيقيةنعيم نمر داوود،   4
الجزائر، ، رسالة ماجستير في اإلدارة املالية، قسنطينة، -دراسة حالة–التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي لزعر محمد سامي،   5

 .100، ص:2011/2012جامعة منتوري، 
 .59،  58محمد بن عمر، مرجع سبق ذكره، ص ص:   6
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حجم نشاط املؤسسة حيث تأخذ بعين االعتبار  نسب السابقةتعتبر هذه النسبة مكملة للنسب النشاط:   .3

 :1لتسريع دوران باقي أصولها املتداولة وتضم النسب التالية

تقيس املدة التي تمنحها املؤسسة لزبائنها حتى يسددوا ما عليهم من ديون اتجاهها،  مهلة ائتمان الزبائن:  .1.3

 يوما، وتحسب كما يلي: 90ويجب ان ل تتجاوز 

 360× املبيعات السنوية = )الزبائن + أوراق القبض( / مهلة ائتمان الزبائن 

تبين هذه النسبة املدة التي يمنحها املوردون للمؤسسة حتى تتمكن من تسديد ما  مهلة ائتمان املوردين:  .2.3

 عليها من ديون، وتحسب كما يلي:

 360× مهلة ائتمان املوردين = ) املوردين + أوراق الدفع ( / املشتريات السنوية 

تقيس هذه النسب درجة املديونية وتستطيع من خاللها الجهات املستفيدة )املقرضين نسب املديونية:  .4

النسب ، وتضم 2مات املالية اتجاه الغيراواملالك( من معرفة مصير مديونيتها وقدرة املؤسسة على تسديد االلتز 

 :3التالية

 = األموال الخاصة / مجموع الديون  (1نسبة االستقاللية املالية )

     

 راس املال الخاص / مجموع الخصوم ( =2نسبة االستقاللية املالية )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .61، 60محمد بن عمر، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
دراسة لنظام املحاسبي املالي في تقييم األداء املالي باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة ا دور مداخلة بعنوان  محمد نجيب خيضر، طارق قدوري، 2

، امللتقى الوطني حول واقع وافاق النظام املحاسبي املالي في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، تطبيقية ملؤسسة املطاحن الكبرى للجنوب بسكرة

 .8 ، ص:06/05/2013-05، يومي: -الجزائر-جامعة الوادي
3 http://s9c5521c6dbbadef1.jimcontent.com/download/version/1331312006/module/4767115165/name/Outils_AF.pdf، consulter 

le 12/05/2017. 

 

http://s9c5521c6dbbadef1.jimcontent.com/download/version/1331312006/module/4767115165/name/Outils_AF.pdf
http://s9c5521c6dbbadef1.jimcontent.com/download/version/1331312006/module/4767115165/name/Outils_AF.pdf
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 املبحث الثالث: معايير التدقيق الداخلي املساهمة في تحسين األداء املالي

يساعد التدقيق الداخلي على تحسين األداء املالي من خالل كشف االنحرافات واالخطاء التي تقع على مستوى      

وحتى  ،يتم اإلشارة اليها من خالل التقرير الذي يقدمه املدقق الداخلي الى الجهات املسؤولة حيثالقوائم املالية، 

 من طرف الهيئات العاملية للتدقيق. املعايير التي وضعتاالعتماد على ب منظم يقومعمله 

 املطلب األول: مساهمة الرقابة الداخلية في تحسين األداء املالي

من معايير التدقيق الداخلي الصادر عن معهد املدققين الداخليين على ضرورة تقييم  2130أشار املعيار رقم      

واكبة للتطورات واملستجدات الحاصلة على نظام الرقابة الداخلية والعمل على تحسينه بصفة مستمرة وذلك م

 مستوى عالم االعمال.

يساهم نظام الرقابة الداخلية في تحقيق اهداف املؤسسة خاصة املالية منها واملعنية بإعداد قوائم مالية حيث      

كما يعتبر نظاما فعاال يعمل على تشخيص الخلل في عمليات اإلدارة واي  ،1تعكس الوضع املالي الصحيح للمؤسسة

 :2خلل متعلق باألمور املالية والتأكد من سير العمل وفق الضوابط املقررة وإجراءات صحيحة وذلك من خالل

 فحص الدقة الحسابية واملحاسبية للسجالت؛ ✓

 فحص املعامالت والتأكد كم تنفيذها وفق القرارات العامة؛ ✓

التأكد من ان كافة املعامالت واالحداث املالية تسجل أوال بأول، وفي حسابات مخصصة لها وفي الفترة  ✓

 املالية التي تعود اليها.

كما تعتبر )التقارير املالية ،قائمة الدخل، قائمة املركز املالي( باإلضافة الى أدوات التحليل املختلفة من وسائل      

التي تساعد على تحقيق األهداف واتخاذ القرارات والذي يتوقف نجاحها على مصداقية  الرقابة على األداء املالي

 .3هذه التقارير واملعلومات

وحتى تتصف هذه املعلومات املحاسبية باملصداقية والدقة وتكون معبرة عن املركز املالي للمؤسسة، ويمكن      

كون مصادق عليها من طرف املدقق، وذلك بعد القيام تاملالي واتخاذ القرارات يجب ان  االعتماد في قياس االداء

والرقابة واعداد التقرير الذي يتضمن صحة ودقة املخرجات املحاسبية املتمثلة في امليزانية  بعمليات الفحص

 .4جدول حسابات النتائج ويتضمن املالحظات والتوصيات الضرورية

 املطلب الثاني: مساهمة إدارة املخاطر في تحسين األداء املالي

                                                           
مجلة مثنى للعلوم االقتصادية واإلدارية بدون عدد، جامعة مثنى،  (،COSO)تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم لجنة محمد سمير دهيرب،   1

 .4 ، ص:23/2/1017 ، تاريخ االطالع:http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=42260،  2010، العراق
، 2010العراق،  ،، الجزء األول، جامعة املستنصرية14، مجلة املنصور، العدد الرقابة الداخلية وداللتها في الحد من الفساد املاليمجيد الشرع،  2

&aId=35305http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext :75، 66، ص ص: 23/2/2017، تاريخ االطالع. 
، مجلة اإلدارة منهل مجيد احمد، تفعيل نظم الرقابة الداخلية للحد من الفساد املالي واإلداري في الوحدات الخدماتيةفيحاء عبد الخالق بكوع،  3

 .176، ص: 25/2/2017، تاريخ االطالع: http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=85410، 2012العراق، ، جامعة موصل، 92واالقتصاد، العدد
 .65شيتو، مرجع سبق ذكره، ص:  على  4

مما سبق يمكن القول ان وجود نظام رقابة داخلية فعال يضمن تدفق سليم للمعلومات والبيانات      

.املنشئة وبالتالي تدعيم مركزها املالي املحاسبية التي تستخدم في التحليل املالي ويساهم في حماية أصول   

 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=42260
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35305
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=85410
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ها يتوقف على مدى قدرتها على إدارة املخاطر، وقد ان الحفاظ على أصول املؤسسة وضمان بقائها واستمرار      

من معايير التدقيق الداخلي الصادر عن معهد املدققين الداخليين على ضرورة مساهمة  2120أكد املعيار رقم 

 التدقيق الداخلي في تقييم إدارة املخاطر من اجل العمل على تحسين مساره.

في  تخفيف احتماالت حدوث الخسائر وتخفيض النتائج املالية لها عند حيث ان الغاية من إدارة املخاطر تتمثل      

وقوعها وللقيام بذلك البد من القيام بإجراء عدة خطوات تبدأ بتحديد جميع املجاالت واألنشطة التي تكون عرضة 

ائر املتوقع للمخاطر داخل املنشاة، وبعد التعرف عليها يتم تقييمها من خالل قياسها بشكل كمي ملعرفة حجم الخس

 .1ان تنتج عنها، بعد ذلك تأتي مرحلة التعامل معها وكيفية االستجابة لها

في عملية تقييم املخاطر وذلك من خالل تحليل وتقييم الطرق  اأساسي او يلعب التدقيق الداخلي دور      

ل بان التقييم الذي املستخدمة في تقدير حجم املخاطر واحتمال حدوثها والتأكد من صحتها لتقديم تأكيد معقو 

تم على أساسه التعامل مع املخاطر قد تم بشكل صحيح، حيث من املمكن ان تتخذ اإلدارة قرارات مختلفة للتعامل 

مع املخاطر )كقبول الخطر، او تجنبه او التخفيف منه( استنادا الى درجة احتمال حدوثه ودرجة تأثيره، وفي هذه 

اختبار نظام الرقابة الداخلية ودوره في تخفيف املخاطر او التخلص منها من املرحلة يبرز دور التدقيق الداخلي ب

خالل املراقبة املستمرة لعملية إدارة املخاطر ومدى تنفيذها بما يتناسب مع خطط واستراتيجيات واهداف 

 .2امل معهااملؤسسة، وتقوم أيضا بتحليل وتقييم املخاطر التي تحققت فعال ومدى فعالية البديل الذي اتبع للتع

وعلى املستوى املالي يقوم املدقق الداخلي بالتحقق من كل بند من بنود املركز املالي وقائمة الدخل للوقوف على      

صحة وواقعية األرقام الواردة في القوائم املالية والتأكد من مدى تطابق املبالغ الظاهرة في هذه القوائم مع املبادئ 

 .3املحاسبية املتعارف عليها

باعتبار ان  القوائم املالية وملحقاتها مصدرا أساسيا للمعلومات عن طبيعة املخاطر وتساهم في الكشف املبكر      

عنها، فالتغير في حجم املبيعات ومعدل دوران املخزون )باعتبار ان املبيعات احد مكوناته( يزودان اإلدارة بمؤشرات 

ؤشرات يمكن ان يعبر عن وجود تغير او منافسة سعرية، او يكشف عن السوق ومنتجاتها فاالتجاه العكس ي لتلك امل

عن انخفاض في جودة املنتوج، كما يمكن الكشف عن مدى احتمال التعرض ملخاطر سعر الصرف، وذلك بتحليل 

، ومعرفة العموالت وحصة كل عملة، كما يمكن الكشف عن مدى ت الى محلية  تصديرية و استراديةاملبيعا

 .4اطر أسعار الفائدة وذلك من واقع قائمة الدخلالتعرض الى مخ

                                                           
دراسة -املصارف اإلسالمية في سوريامدى مساهمة التدقيق الداخلي في الحد من املخاطر التشغيلية في حسين احمد دحدوح، درويش فيصل مراد،   1

، تاريخ االطالع: 2014سورية،  ، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية،5، العدد 36، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، املجلد -ميدانية

 .380 ، ص:14/3/2017
دراسة تطبيقية على القطاعات الحكومية في  coso–ارة املخاطر وفق اطار مدى فعالية دور التدقيق الدخلي في تقويم إدهيا مروان إبراهيم لضن،   2

 .70 ، ص:2016املحاسبة والتمويل، غزة، فلسطين، الجامعة اإلسالمية،  رسالة ماجستير ،-قطاع غزة
 .92، ص: 2012األردن، دار املسيرة للنشر والتوزيع،  ،، الطبعة األولى، عمانإدارة املخاطرشقيري نوري موس ى واخرون،   3
، امللتقى الدولي األول حول إدارة املخاطر املالية وأثرها على ستراتيجي الدارة املخاطر املاليةا مدخلمداخلة بعنوان  عبد القادر شاللى، عالل قاش ي،  4

 .6، 5، ص ص: 14/3/2017، تاريخ االطالع: 27/11/2013-26، يومي اقتصاديات دول العالم، جامعة اكلي امحند اولحاج، البويرة، الجزائر
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باإلضافة الى ذلك توجد مخاطر مالية أخرى تحدث بسبب اعتماد اإلدارة على مصادر تمويل مقترضة، فكلما زاد      

اعتماد اإلدارة على االقتراض كلما زادت املخاطر املتمثلة في احتمال عدم القدرة على السداد )اما أصل القرض او 

ائدة(، واالصل في هذا ليس االقتراض في حد ذاته وانما احتمال انخفاض مستويات التدفقات النقدية املتوقع الف

 ، وهذا ما تبرزه قائمة التدفقات النقدية.1تحقيقها دون مستوى الفائدة التي تلتزم اإلدارة بتسديدها

فصاحات في اال صودة او حذف املبالغ او كما يمكن ان تتعرض القوائم املالية الى مخاطر كالتحريفات املق     

 :2البيانات املالية من اجل خداع مستخدميها، ويمكن ان يتضمن تقديم التقارير املالية االحتيالية ما يلي

الخداع كالتالعب او التزوير او اجراء تغيرات في السجالت املحاسبية او الوثائق املدعمة التي اعدت منها  ✓

 القوائم املالية.

 الخاطئ للبيانات املالية، او الحذف املتعمد لألحداث والعمليات او أي معلومات جوهرية أخرى. التمثيل ✓

سوء استعمال متعمد ملبادئ املحاسبة املتعارف عليها واملتعلقة بالقياس واالعتراف والتصنيف او العرض  ✓

 واالفصاح.

مكن ان تعرضها الى مخاطر املالي كما يتشكل هذه املخاطر تهديدا على املؤسسة خاصة على مستوى أدائها      

هنا يأتي دور إدارة املخاطر بالتنسيق مع املدقق الداخلي حيث يتم تكثيف الجهود والتركيز على كشف  ،اإلفالس

مثل هذه املخاطر في الوقت املناسب والعمل على تصحيح مسارها ومحاولة التقليل من حدتها، كما يتم العمل على 

تحدث على مستوى القوائم املالية من غش وتحريفات والعمل على تجنبها في املستقبل، مما  كشف التالعبات التي

همين ويضمن سالمة وصحة التقارير املالية مما يزيد من ثقة جمهور املسا ل املؤسسةيسهم في حماية أصو 

املالي للمؤسسة  وهذا يساهم في تعزيز املركز ،ويجلب مساهمين ومتعاملين جدد وأصحاب املصالح في املؤسسة

 وبالتالي تحسين أدائها املالي.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .49شقيري نوري موس ى واخرون، مرجع سبق ذكره، ص:   1
، رسالة واختبارات تقييم مخاطر األخطاء املادية عند تدقيق البيانات املالية بإجراءاتمدى التزام املدقق الخارجي في األردن شادن هاني عرعار،   2

 .49ص: ، 2009، ، عمان، األردن، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلياسبةماجستير محا
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 املطلب الثالث: مساهمة الحوكمة في تحسين األداء املالي

من معايير التدقيق  2110تعد وظيفة التدقيق الداخلي وسيلة مهمة لتعزيز الحوكمة حيث نص املعيار رقم      

على ضرورة تدعيم مسار الحوكمة وتقييمه وتفعيله  عن معهد املدققين الداخليين 2017الداخلي الصادرة سنة 

 من اجل تحسين جودة أداء املؤسسات ومساعدة املسؤولين في اتخاذ القرارات.

يقصد بحوكمة الشركات اإلدارة الرشيدة للمؤسسة، وهي بشكل عام مجموع القوانين واملعايير التي تحدد      

، وتجدر اإلشارة الى انه توجد خمسة 1األطرافحافظ على حقوق كل وت  بين إدارة الشركة وأصحاب املصالحالعالقة 

 2مبادئ أساسية لترسيخ القواعد الحاكمة في ممارسة إدارة الشركات تتعلق ب:

يتعين ان يكفل إطار أساليب ممارسة حوكمة اإلدارة بالشركات حماية املساهمين،  حقوق املساهمين: .1

وذلك من خالل ضمان حقهم في املشاركة في األرباح، والحصول على املعلومات الخاصة بالشركة. كما يتيح 

ضاء لهم الحق في التأثير في الشركة باملشاركة في االجتماعات العامة للمساهمين من خالل اختيار أع

 مجلس اإلدارة وتشكيل املجلس وادخل تعديالت وغيرها.

يجب ان يكفل إطار أساليب ممارسة حوكمة اإلدارة في الشركات املعاملة  املعاملة املتكافئة للمساهمين: .2

املتكافئة لجميع املساهمين، ومن بينهم صغار املساهمين واملساهمون األجانب. كما ينبغي ان تتاح لهم 

 ى تعويض في حالة انتهاك حقوقهم.فرصة الحصول عل

يجب ان ينطوي إطار ممارسة  دور أصحاب املصالح في أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركات: .3

حوكمة اإلدارة بالشركات على االعتراف بحقوق أصحاب املصالحة كما يراها القانون، وان يعمل على 

وفرص العمل، وتحقيق االستدامة تشجيع التعاون بين أصحاب املصالح في مجال خلق الثروة، 

 للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة.

ينبغي ان يكفل إطار أساليب ممارسة حوكمة اإلدارة بالشركات تحقيق اإلفصاح  اإلفصاح والشفافية: .4

ء، الدقيق )في الوقت املالئم( بشأن كافة املسائل املتصلة بتأسيس الشركة، ومن بينها: املوقف املالي، واألدا

 وامللكية، وأسلوب ممارسة سلطات اإلدارة.

يجب ان يتيح أسلوب ممارسة حوكمة اإلدارة بالشركات املتابعة لإلدارة  مسؤوليات مجلس اإلدارة: .5

التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة الى جانب توجيه استراتيجية الشركة، وان يضمن مساءلة مجلس اإلدارة 

 من طرف الشركة واملساهمين، 

ان التطبيق السليم لهذه املبادئ يلزم كل من املدراء ومجلس اإلدارة وأصحاب القرار في الشركة مراعات اهداف       

ضمن نزاهة املعلومات وصدقها وصحة الحسابات يكما  ل من تضارب املصالح داخل الشركةكل األطراف للتقلي

عمومية ومجلس اإلدارة وأجهزتها املعروضة، ويزيد التدخل واالشراف من طرف املساهمين والجمعيات ال

وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وتنمية  اإلداري التنفيذية، وذلك من اجل الحد من الفساد املالي واالنحراف 

                                                           
 .83 ،81، ص ص: 2012الطبعة األولى، اإلسكندرية، مصر، دار الفكر الجامعي،  حوكمة الشركات،احمد على خضر،  1
 .194، 181امين السيد احمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص ص:  2
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املدخرات وتعظيم األرباح وإتاحة فرص عمل جديدة، كما ان هذه القواعد تؤكد أهمية االلتزام بأحكام القانون و 

وتهدف الى تحقيق الجودة والتميز في األداء عن طريق اختيار األساليب  األداء املالي ل على ضمان مراجعةالعم

املناسبة والفعالة لتحقيق خطط واهداف الشركة وتجنب الوقوع في األزمات من خالل ترسيخ العديد من معايير 

دي الى رفع ثقة املتعاملين األداء بما يعمل على تدعيم األسس االقتصادية في السوق ويكشف حاالت التالعب مما يؤ 

والعمل على استقرار املؤسسة وزيادة كفاءتها ، وبالتالي اقبال الكثير من املستثمرين من اجل االستثمار في تلك 

 .1املؤسسات مما يزيد من راس مالها وانشطتها وارباحها وبالتالي تحسن أدائها املالي

األداء املالي للمؤسسات ال يمكن ان يكون فعاال اال اذا توفرت وتجدر اإلشارة الى ان دور الحوكمة في تحسين      

 :2الخصائص التالية في هيكل الحوكمة

القدرة على منح الضمان بان الوكيل يأخذ القرارات التي تتوافق والعقد الذي تم تأسيسه بين الوكيل  ✓

 واملالك )املساهمين( وضمان تدفق راس مال لتمويل املؤسسات.

املترتبة على عدم اتساق املعلومات بين املديرين ومزودي راس املال والذي يمكن ان يؤدي الحد من االثار  ✓

 الى ضياع ثروة املقرضين.

القدرة على حماية مصالح املساهمين والحد من التالعب املالي واإلداري، ومواجهة التحايل والخداع الذي  ✓

 يوجه لسلب مصادر واموال املؤسسة.

قول ان املمارسة السليمة للحوكمة والتطبيق الجيد ملبادئها يحقق النزاهة والحياد واالستقامة في األخير يمكن ال     

لكافة العاملين في املؤسسة، بدأ من مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيين الى ادنى عامل فيها، كما يساهم في الحد 

خطاء ويمنع استمرارها مما يخفض من تكاليف ويقلل من االنحرافات واال  اد املالي واإلداري داخل املؤسسةمن الفس

معالجتها، كما يعمل على حماية مصالح وحقوق املساهمين ويدعم املناخ االستثماري واألداء املالي ويشجع الشفافية 

 .3في الحياة االقتصادية

 

 

 

                                                           
، 2015، درايرية الجزائر، 2/6/2015عدد ، مجلة املناجير، الحوكمة الشركات في تحسين األداء املاليدور حابي احمد، زبيدي البشير،   1

A.pdf-alger.dz/pdf/LE%20MANAGER%20N2-http://www.epsecg :84، 83، ص ص: 2/2/2017، تاريخ االطالع. 
 ((NCAحالة املؤسسة الجزائرية الجديدة لتعليب –الحوكمة ودورها في تحسين األداء املالي للمؤسسات الجزائرية يحياوي الهام ، بوحديد ليلى،   2

https://dspace.univ-،2014، ورقلة، الجزائر، 5/2014، مجلة أداء املؤسسات الجزائرية، العدد -بالرويبة

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6971/1/ABPR0504.pdf :66 ، ص:2/2/2017، تاريخ االطالع. 
إمكانية تطبيق املحاسبة واالفصاح عن املسؤولية االجتماعية من طرف املؤسسات  مدىمداخلة بعنوان جناي محمد عالء الدين، محمد البراق،   3

حول دور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في  13، امللتقى الدولي -دراسة ميدانية-االقتصادية بالجزائر في ظل قواعد الحوكمة 

http://dspace.univ-، 2016نوفمبر  14/15، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، الجزائر، يومي -ناتالواقع والرها–تدعيم استراتيجية التنمية املستدامة 

.pdf?sequence=1&isAllowed=ychlef.dz:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/980/002 :8 ، ص:8/2/2017، تاريخ االطالع. 

http://www.epsecg-alger.dz/pdf/LE%20MANAGER%20N2-A.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6971/1/ABPR0504.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6971/1/ABPR0504.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6971/1/ABPR0504.pdf
http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/980/002.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/980/002.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/bitstream/handle/123456789/980/002.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 :خالصة

يعد األداء املالي من اهم األنشطة التي تسعى املؤسسة الى تحسينها باعتباره املرآة العاكسة لوضعيتها ومركزها      

 املالي ويعكس مدى قدرتها على البقاء واالستمرار.

القوائم حيث تقوم املؤسسة بتقييم األداء املالي باستخدام مؤشرات مختلفة وباالعتماد على املبالغ الظاهرة في      

 املالية من اجل التأكد من مدى نجاح وفعالية سياسة املؤسسة ومدى قدرتها على توليد األرباح وجلب االستثمارات.

وحتى يتم ذلك البد ان تكون القوائم املالية خالية من األخطاء وتعبر عن املركز املالي للمؤسسة بكل شفافية      

الذي يقوم بفحص هذه القوائم والتأكد من سالمتها حتى تزيد ثقة  ومصداقية، وهنا يأتي دور املدقق الداخلي

 املتعاملين مع املؤسسات ويتأكد أصحاب املصالح من ضمان حقوقهم.

ومن اجل ذلك تم اعتماد مجموعة من املعايير الخاصة بالتدقيق الداخلي التي تساعد في تحسين األداء املالي،      

القوائم املالية، وبالنسبة إلدارة املخاطر فاكتشافها ومعالجتها في الوقت املناسب  فالرقابة الداخلية تزيد الثقة في

يجنب املؤسسة تكاليف هي في غنى عنها، اما بالنسبة للحوكمة فالتطبيق السليم ملبادئها يساهم في زيادة راس املال 

ة مما يجلب لها متعاملين وبالتالي زيادة ظ على حقوق املساهمين، وبالتالي فهذه املعايير تزيد الثقة في املؤسساوالحف

 الثروة وتحسن أدائها املالي.
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 تمهيد:

حيث تم القيام  النظري على املؤسسة محل الدراسة في هذا الفصل سيتم اسقاط ما تم دراسته في الجانب     

بزيادة ميدانية ملؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم من اجل تقييم أدائها املالي، واكتشاف واقع التدقيق 

 الداخلي بها ومدى مساهمة معاييره في تحسين األداء املالي.

 وقد تم تقسيم هذا الفصل الى ثالث مباحث كما يلي:     

 ة الجزائرية للمياهاملبحث األول: تقديم عام حول مؤسس

 املبحث الثاني: قياس األداء املالي للمؤسسة

 املبحث الثالث: دور معايير التدقيق الداخلي في تحسين األداء املالي
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 -وحدة مستغانم– املبحث األول: تقديم عام حول مؤسسة الجزائرية للمياه

تعد مؤسسة الجزائرية للمياه مؤسسة اقتصادية تجارية، تزود املواطنين واملؤسسات العمومية والخاصة      

ستعرف أكثر على املؤسسة وحدة مستغانم حيث  ،سواء للشرب او االستعمال العادي والجماعات املحلية باملياه

 طرف املؤسسة محل الدراسة. الوثائق املقدمة مناالعتماد على وهيكلها التنظيمي وذلك من خالل 

 املطلب األول: ملحة تاريخية عن املؤسسة

حيث تسمى سابقا بمقاولة لتسيير مياه مستغانم اما االن فأصبحت تسمى  1987تأسست املؤسسة سنة      

املؤرخ  101/01بالجزائرية للمياه. هي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

تحت وصاية وزارة املوارد املائية، وجاء انشاء الجزائرية للمياه في اعقاب اإلصالحات املؤسسية  2001أبريل  21 في

 التي بدأتها الحكومة لضمان إدارة سليمة للموارد املائية وفي نفس الوقت ضمان املصلحة العمومية وجودة الخدمة.

شخصية معنوية تخضع في عالقتها بالدولة لجميع القواعد حيث تتميز املؤسسة بكونها مستقلة ماليا وذات      

والنظم اإلدارية، ومن اهم التغييرات التي وصلت اليها الجزائرية للمياه تصفية مياه البحر وتنقيتها لجعلها صالحة 

 للشرب ولتوزيعها على السكان، وهي تعتبر من اهم التغيرات التي شهدتها املؤسسة.

 سسة الجزائرية للمياهاملطلب الثاني: ماهية مؤ 

في هذا املطلب سنتعرف على مؤسسة الجزائرية للمياه باإلضافة الى مهامها، كما سنتطرق الى اإلمكانيات التي      

 تمتلكها املؤسسة سواء املادية او البشرية.

هي مؤسسة اقتصادية تجارية تقع في خزان سيدي بن حوى ص.ب التعريف بمؤسسة الجزائرية للمياه:  .1

مستغانم، وتعتبر من اهم املؤسسات الحساسة التي لها دور فعال في االقتصاد الوطني وكذلك تعتبر  528

بالنسبة للمجتمع اهم ركيزة الستمرار الحياة. فقد عملت املؤسسة بكل تقنياتها لبذل مجهود إليصال املياه 

 ملنازل املواطنين وجميع املؤسسات الخاصة والعامة.

باإلضافة الى عملية انتاج وتوزيع وتخزين ومعالجة املياه، تقوم املؤسسة  للمياه: مهام مؤسسة الجزائرية .2

 بما يلي:

 تنفيذ السياسة الوطنية ملياه الشرب على كامل التراب الوطني. -

تسيير عملية انتاج مياه الشرب ونقصها وتوزيعها ومعالجتها وتخزينها وتجديد الهياكل القاعدية التابعة  -

 مختلف البلديات. لها وتنميتها عبر

 مراقبة نوعية املياه املوزعة. -

 تحسين فعالية شبكات التحويل والتوزيع. -

 ادخال تقنيات جديدة للمحافظة على املياه. -
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تمتلك وحدة مستغانم مجموعة من اإلمكانيات إمكانيات مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم:  .3

 ما يلي:والقدرات املادية والبشرية، سنذكرها بالتفصيل في

 تتضمن التسيير واملنشئات القاعدية باإلضافة الى املوارد املادية.اإلمكانيات املادية:   .1.3

 الخاصة بمؤسسة الجزائرية للمياه (: التسيير واملنشئات القاعدية واملوارد املادية3-1الجدول رقم )

 التسيير

 32 عدد البلديات املسيرة

 تسيير كلي مزدوج نوع التسيير

 ساكن 800441 سكان الواليةعدد 

 ساكن 643491 عدد السكان املستفيدين

 

 املنشئات القاعدية

 km 1461 الطول اإلجمالي للشبكة

 112 عدد الخزانات

 m 3276600 قدرة التخزين

 65 عدد االبار العميقة والعيون 

 28 عدد محطات الضخ

 01 محطة معالجة املياه

 j325000 m/ قدرة املعالجة

 01 محطة تحلية مياه البحر

 j3200000 m/ قدرة الضخ

 

 املوارد املائية

 3m31472 10 املياه الباطنية

 3m35676 10 املياه السطحية

 3m335548 10 مياه البحر )التحلية(

 %96 املردود التقني

 %65 املردود التجاري 

 %62 املردود االجمالي

 10246 عدد التسربات املصلحة
 الوثائق املقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه.املصدر: 

 



 الفصل الثالث                                                                   دراسة حالة مؤسسة الجزائرية للمياه –مستغانم-
 

51 
 

 اإلمكانيات البشرية:  .3.3

 تنقسم الى: عامل منهي 778مياه وحدة مستغانم يبلغ العدد الكلي لعمال مؤسسة الجزائرية لل

 (.CDI) املهلةعامل بعقد دائم غير محدود  462 -

 (.CDD)عامل بعقد دائم محدود املهلة  316 -

 معلومات تفصيلية عن اإلمكانيات البشرية الخاصة بمؤسسة الجزائرية للمياهفيما يلي سيتم تقديم 

 ت تفصيلية عن اإلمكانيات البشرية(: معلوما3-2الجدول رقم )

 العدد املهنة

(cadre supérieur) 09 اطار سامي 

(les cadres) 111 اطارات 

(maitrise) 158 مستخدمين 

(exécution) 500 التنفيذ 

 عون امن. 285عامل في التنفيذ نجد  500من  مالحظة:

 الوثائق املقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه.املصدر: 
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 -وحدة مستغانم-املطلب الثالث: تقديم وشرح الهيكل التنظيمي ملؤسسة الجزائرية للمياه 

لكل مؤسسة هيكل تنظيمي خاص يحدد أسلوب عملها ويحدد املسؤوليات لكل وظيفة من وظائفها، فيما يلي      

 سيتم تقديم الهيكل التنظيمي ملؤسسة الجزائرية للمياه مع شرح مفصل ملهام كل مصلحة من مصالحه.

 :لتنظيمي ملؤسسة الجزائرية للمياهالهيكل ا .1

ظيمي فعال يسهل عملية التنسيق بين مختلف الوظائف باإلضافة ويساعد على يوجد داخل املؤسسة هيكل تن     

على أربع دوائر تعمل تحت اشراف ورقابة  (ADE)تحقيق األهداف وصنع القرار، ويحتوي الهيكل التنظيمي ملؤسسة 

 مدير الوحدة.

 مستغانم (: الهيكل التنظيمي ملؤسسة الجزائرية للمساه وحدة1-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثائق املقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه. املصدر:

 مدير الوحدة

 االمانة

وحفظ الذمم باألمنمساعد مكلف   

 خلية االعالم االلي

 مركز التحليل

 مساعد مكلف باملنازعات

 مساعد القانونية

ر وكيل دعاوي وتصويرااط  

الدائرة 

 التجارية
دائرة اإلدارة 

 والوسائل
دائرة الموارد 

 البشرية
دائرة المالية 

 والمحاسبة

  مصلحة الفوترة

 مصحة التغطية

 مصلحة كبار المستهلكين

  مصلحة عالقات الزبائن

مصلحة الوسائل 

 العاملة )التمويل(

مصلحة اإلدارة 

 والعالقات

مصلحة التسيير 

 الشخصي

 مصلحة األجور

 مصلحة التكوين

 مصلحة المحاسبة

الميزانية والماليةمصلحة   

 مصلحة المحاسبة والتسيير
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 تتمثل مهام ومسؤوليات كل مصلحة فيما يلي:شرح مختلف مصالح الهيكل التنظيمي:  .2

هو املسؤول واملسير للمؤسسة تجده على راس مخطط الهيكل التنظيمي للمؤسسة. له  مدير الوحدة: -

الحق في اتخاذ القرارات وإصدار األوامر، ومن مهامه التمتع بالسلطة التي تمكنه من القيام بمسؤولياته 

 كاملة لتحقيق األهداف.

للمؤسسة، ويكمن دورها في  تلعب دور الوسيط بين املسؤول واملصالح الداخلية والخارجيةاألمانة:  -

 تسجيل الرسائل واستقبال الزوار وكذلك هواتف املدير، ولها دور فعال في حفظ اسرار املهنة.

تعد من اهم املصالح املوجودة باملؤسسة بصفتها الواجهة القانونية التي املساعد املكلف باملنازعات:  -

ا تعتبر همزة وصل بين كل املصالح، وتقوم بدراية تتضمن هيبة املؤسسة سواء مع الزبائن او املتعاملين. كم

ومن ثمة يتم استدعاء الزبون لتسوية وضعيته  ائن بحيث يتم دراسة كل ملف على حدملفات ديون الزبا

بصفة ودية عن طريق اعذاره )نموذج عن وثيقة اعذار( كما تقوم املؤسسة بتقديم تسهيالت وهذا عن 

هد شرفي للدفع بالتقسيط واالعتراف بالدين، ونموذج االعتراف طريق الدفع بالتقسيط )نموذج عن تع

لم يستجيب الزبون لالستدعاء او لم يتم التوصل لنتيجة فان امللف يحال مباشرة الى  وإذابالدين(، 

 القضاء للفصل فيه.

 من مهامه:املساعد القانوني:  -

 اعالم املواطنين او اإلنذار بالقطع. -أ

 قضائية.تمثيل املؤسسة في املجالس ال -ب

يقوم بتصوير عملية سرقة املياه ويقوم بطبع الصور وكتابة محضر عليها إطار وكيل دعاوي وتصوير:  -

 لتسلم الى املدير.

مسؤول عن توفير االمن وعن أعوان االمن والحراس واملحافظة املساعد املكلف باألمن وحفظ الذمم:  -

كاتها بصفة عامة لتوفير الظروف األمنية على كل ما هو ملك للشركة من معدات وتجهيزات أي كل ممتل

 وشروط الوقاية.

يشرف عليه رئيس حيث يقوم بمراقبة وتحليل املياه للتأكد من سالمتها من الجراثيم مركز التحليل:  -

املضرة بالصحة، وذلك من اجل إيصال مياه صالحة للشرب للمواطنين، ومراقبة نوعية املياه املوزعة عبر 

الخزانات فهناك مخبر التحاليل الفيزيائية، ومخبر التحاليل الكيميائية، ومخبر الشبكات من االبار و 

 تحليل املعادن.

بما ان املؤسسة تحمل طابع تجاري وصناعي فان هذا يستدعى وجود دائرة تجارية الدائرة التجارية:  -

ت مستهلكي املاء، تشرف على الشؤون االقتصادية والتجارية في املديرية، وتقوم بمتابعة امللفات ومراسال 

 ومن مهامها: 
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 القيام بعملية بيع املاء بمقابل. ➢

 وضع استراتيجية للمؤسسة. ➢

 تتمثل فيما يلي:  ، وتضم الدائرة التجارية أربعة مصالح

تعتمد على وسائل االعالم االلي حيث تسهل لها عملية الفوترة التي تتم على مستواها  مصلحة الفوترة: -أ

 حسب املواعيد املحددة لكل ثنائي او ثالثي.

 تقوم بتغطية ومتابعة ديون املؤسسة للمستهلكين الذين لم يقوموا بتسديد فواتيرهم. مصلحة التغطية: -ب

يقصد بكبار املستهلكين الشركات واملؤسسات واإلدارات واملحالت واملطاعم،  مصلحة كبار املستهلكين: -ت

 أي كل ما هو تجاري يستهلك املاء، وتكون املواعيد املحددة فيها ثنائية.

هي املصلحة األولى التي تستقبل الزبون وتضع عالقة بين املؤسسة والزبون. كما  مصلحة عالقات الزبائن: -ث

 الزبائن ومعالجتها.تقوم باستقبال احتياجات 

 وتضم:دائرة اإلدارة والوسائل:  -

فهي مسؤولة عن املواد واللوازم وتقوم بتقديم وسائل استثمارها في مصلحة الوسائل العامة )التموين(:  -أ

 سجالت رسمية لدى الهيئات القضائية.

ك بإبرام صفقات أي ان هذه اإلدارة تقوم بشراء كل ما تحتاجه وذلمصلحة اإلدارة والعالقات الخارجية:  -ب

 وهي تشرف على توزيع كل ما تجلبه. 

 تضم هذه املصلحة أربع مصالح. وهي كالتالي:دائرة املوارد البشرية والتكوين:  -

هي املصلحة األولى التي يتصل بها العامل. حيث تقوم بمتابعة املسار الوظيفي لكل  مصلحة املستخدمين: -أ

الحفاظ على حقوقهم، ومن الوثائق التي تنجز على مستوى عمال املؤسسة من دخولهم الى غاية التقاعد و 

 هاته املصلحة نذكر )نموذج وثيقة سند عطلة، نموذج وثيقة ممارسة املهنة(.

 هي املصلحة التي تقوم بإعداد األجور شهريا وكشف الرواتب لكل عمال املؤسسة. مصلحة األجور: -ب

عملهم، ويكون هذا التكوين اجباري على كل  هي املسؤولة عن تكوين العمال في مجال مصلحة التكوين: -ت

عامل، ويوجد مركزين للتكوين هما: )مركز التكوين بتيزي وزو خاص بالتقنيين، ومركز تكوين بقسنطينة 

 خاص باإلداريين(.

 من مهام دائرة املوارد البشرية والتكوين نذكر ما يلي:

 التنسيق بين املراكز التابعة للوحدة وحتى املصالح األخرى. ➢

 ترقية العمال وتكوينهم. ➢
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 الحرص على الفحوصات الطبية. ➢

 تحديد أجور العمال. ➢

 دراسة ملفات التوظيف. ➢

 تحديد مناصب العمل. ➢

 دراية ملفات التوظيف. ➢

 تحديد مناصب العمل. ➢

 وتضم مصلحتين وهما:دائرة املحاسبة واملالية:  -

تقوم هذه املصلحة بمعالجة جميع العمليات املحاسبية وإظهار كافة البيانات  مصلحة املحاسبة: -أ

 واملعلومات وتحليل النتائج واعداد امليزانية السنوية.

تتكفل بإدارة الشؤون املالية. من خالل اصدار الشيكات ومراقبة اإليرادات والنفقات  مصلحة املالية: -ب

 ملعرفة وضعيتها املالية.

توجد العديد من املراكز التابعة للمؤسسة االم، وهي موزعة على الدوائر الوكاالت: هيكل خاص بمختلف  .3

التابعة للوالية، وذلك من اجل تسهيل عملية وصول املواطن الى اإلدارة ودفع الفواتير املترتبة على عاتقهم، 

 وتقليل الوقت والجهد. 

 ة الجزائرية للمياه وحدة مستغانمهيكل ملختلف الوكاالت التابعة ملؤسس(: 3-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثائق املقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه. املصدر:

 مراكز الجزائرية للمياه وحدة مستغانم

مركز 

عين 

 تادلس

مركز 

 عشعاشة

مركز 

 مستغانم

مركز 

سيدي 

 لخضر

مركز 

 سيرات

مركز 

حاسي 

 ماماش

مركز 

سيدي 

 علي

مركز 

 مزغران
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 املبحث الثاني: قياس األداء املالي للمؤسسة

من اجل التعرف على الوضعية املالية للمؤسسة سيتم قياس أدائها املالي من خالل عرض وتحليل القوائم املالية      

 التي تقوم املؤسسة بإعدادها واالفصاح عنها سنويا، وحساب النسب املالية وكل من املردودية والتوازنات املالية،

وذلك اعتمادا على معلومات مقدمة من  عرض امليزانية التقديرية ومقارنة األداء الفعلي باألداء املتوقع من خالل

 طرف املؤسسة محل الدراسة.

 املطلب األول: القوائم املالية

في هذا املطلب سيتم عرض كل من امليزانية وجدول حسابات النتائج الخاصة بمؤسسة الجزائرية للمياه بشكل      

رقم: النتائج مفصلين )انظر امللحق االعتماد على امليزانية وجدول (. وذلك ب2013/2014مختصر واملتعلقة بسنتي )

5 ،6 ،7 ،8). 

 عرض وتحليل امليزانية املختصر للمؤسسة: .1

-2013سيتم عرض أصول املؤسسة حسب امليزانية املالية املختصرة باالعتماد على وثائق املؤسسة لسنتي )     

 (. كما هو موضح في الجدول التالي:2014

 (: جانب األصول ملؤسسة الجزائرية للمياه3-3قم )الجدول ر 

 النسبة %  2014 النسبة % 2013 البيان

 %14,62 675,63 566 186  %14,10 152,85 331 156 أصول ثابتة

 أصول متداولة

 قيم االستغالل

 قيم غير جاهزة

 قيم جاهزة

 

53 505 763,33 

594 020 522,59 

305 049 313,22 

 

4,83%  

53,57% 

27,51% 

 

47 365 331,34 

696 195 210,30 

346 277 777,12 

 

3,71% 

54,54% 

27,13% 

 %85,38 318,76 838 089 1 %85,90 599,47 575 952 مجموع األصول املتداولة

 %100 994,39 404 276 1 %100 752,32 906 108 1 مجموع االصول 
 (.6ية للمياه وحدة مستغانم )انظر امللحق رقم من اعداد الطالبة اعتمادا على القوائم املالية ملؤسسة الجزائر  املصدر:

، 2013بعد االطالع على أصول املؤسسة وتحليلها نالحظ ان أصول املؤسسة سجلت تطورا باملقارنة بين سنتي      

فقد ارتفعت قيمتها حيث بلغت  2014، اما في سنة 752,32 906 108 1بقيمة  2013، حيث قدرت سنة 2014

 هذا الى:. ويرجع 2013% مقارنة بسنة 15,10أي تغيرت بنسبة ، 994,39 404 276 1

حيث  2014، وارتفعت سنة 2013في سنة  152,85 331 156ارتفاع في قيمة األصول الثابتة حيث كانت  -

 .2013% مقارنة بسنة 19,34، أي سجلت ارتفاع بقيمة 675,63 566 186بلغت قيمة 

تقدر ب  2013اما فيما يخص األصول املتداولة فقد سجلت هي األخرى ارتفاع حيث كانت في سنة  -

. 2013مقارنة بسنة  14,41، أي بقيمة 318,76 838 089 1ارتفعت الى  2014وفي سنة  599,47 575 952
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% وكذا ارتفاع في القيم الجاهزة بنسبة 17,2ويرجع هذا االرتفاع الى ارتفاع في القيم الجاهزة بنسبة 

ل فترة الدراسة %. ومن جهة أخرى شكلت األصول املتداولة اغلبية األصول حيث كانت نسبتها خال13,52

85,90 ،%85,38.% 

-2013فيما يلي عرض خصوم املؤسسة حسب امليزانية املالية املختصرة باالعتماد على وثائق املؤسسة لسنتي )     

 (. كما هو موضح في الجدول التالي:2014

 (: جانب خصوم ملؤسسة الجزائرية للمياه3-4الجدول رقم )

  النسبة% 2014 النسبة%  2013 البيان

 أموال خاصة

 ديون طويلة االجل

-218 393 513,34 

164 425 759,6 

19,69-% 

 14,83% 

-284 055 463,74 

222 679 157,06 

22,25-% 

17,45% 

 %-4,81 306,68 376 61- %-4,87 753,74 967 53- أموال دائمة

 %104,81 301,07 781 337 1 %104,87 506,06 874 162 1 ديون قصيرة االجل

 %100 39 ,994 404 276 1 %100 752,32 906 108 1 الخصوممجموع 
 (.7ة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم )انظر امللحق رقم من اعداد الطالبة اعتمادا على القوائم املالية ملؤسس املصدر:

 ومقارنة نتائجها وتحليلها نالحظ انها سجلت: 2014، 2013بعد االطالع على خصوم املؤسسة لسنتي      

، ويرجع سبب هذا 2013% مقارنة بسنة 13,73بنسبة  2014انخفاض في قيمة األموال الدائمة لسنة  -

 االنخفاض الى:

، حيث قدرت نسبة االنخفاض ب 2013مقارنة مع سنة  2014انخفاض قيم األموال الخاصة لسنة  ✓

30.06.% 

، وارتفعت سنة 759,6 425 164بلغت قيمتها  2013وارتفاع الديون طويلة وقصيرة االجل حيث في سنة  ✓

 % ويرجع االرتفاع في الديون الى 35,43أي بنسبة  157,06 679 222الى  2014

، وذلك 2013% مقارنة بسنة 15.04بالنسبة للديون قصيرة االجل فشهدت هي األخرى ارتفاعا بنسبة  -

 يادة قيمة الديون قصيرة االجل التي تطلبها املؤسسة.راجع الى ز 
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 عرض وتحليل جدول النتائج للمؤسسة: .2

سيتم استعراض جدول حسابات النتائج ملؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم اعتمادا على وثائق املؤسسة 

 . كما هو موضع في الجدول التالي:2014-2013وذلك للسنتين 

 جدول النتائج ملؤسسة الجزائرية للمياه (:3-5الجدول رقم )

 التغير 2014 2013 البيان

 %40,89 834,56 136 267 1 854,13 394 899 (1انتاج السنة املالية )

 %6,82 843,06 555 370 334,06 910 346 (2استهالك السنة املالية )

 %62,28 991,50 580 896 520,07 484 552 2 - 1القيمة املضافة لالستغالل = 

 أعباء املستخدمين (-)

 الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة (-)

468 035 338,07 

26 801 875,71 

504 450 667,61 

37 463 188,56 

7,78% 

39,77% 

 %515,23 135,33 667 354 306,29 647 57 اجمالي فائض االستغالل

 منتجات تشغيلية أخرى  (+)

 أعباء تشغيلية أخرى  (-)

املخصصات لالهتالكات واملؤونات  (-)

 وخسائر القيمة

 استرجاع من خسائر القيمة واملؤونات  (+)

4 114 596 ,29 

3 303 195,00 

110 023 246 ,56 

 

___ 

4 798 048,62 

2 264 695,40 

211 179 576,40 

 

31 519 800,72 

16,61% 

31,44% 

91,94% 

 

___ 

  -%444,31 712,87 540 177 538,98 564 51- (3النتيجة التشغيلية )

 ___ ___ ___ (4النتيجة املالية )

 -%444,31 712,87 540 177 98, 538 564 51- 4 - 3النتيجة العادية قبل الضرائب = 

الضرائب الواجب دفعها على النتائج 

 العادية

 الضرائب املؤجلة على النتائج العادية

 (5مجموع منتجات األنشطة العادية )

 (6أعباء األنشطة العادية )مجموع 

___ 

-4 891 933,49 

903 509 450,42 

950 182 055,91 

___ 

-19 149 093,87 

1 303 454 683,90 

1 106 764 877,16 

 

291,44% 

44,27% 

16,48% 

النتيجة الصافية لألنشطة العادية                   

(7 (= )5 – 6) 

46 672 605,49 -196 689 806,74 521,42-% 

 ___ ___ ___ (8نتيجة غير عادية )

 %-521,42 806,74 689 196- 605,49 672 46 8 - 7صافي نتيجة السنة املالية 
 (.8)انظر امللحق رقم  من اعداد الطالبة اعتمادا على القوائم املالية ملؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم املصدر:
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 باالعتماد على النتائج املتحصل عليها من الجدول السابق نالحظ ما يلي:     

 2014، وباملقارنة مع سنة 2013خالل سنة  854,13 394 899بالنسبة إلنتاج السنة املالية فقد كان  -

%، وهذا راجع الى ارتفاع رقم 40,89، أي ارتفع بنسبة 834,56 136 267 1فنالحظ انه ارتفع حيث بلغ 

% مقارنة بسنة 14,02عمال حيث حققت املؤسسة رقع اعمال موجب خالل السنتين وارتفع بنسبة اال 

2013. 

% وذلك راجع الى زيادة نشاطات االستهالك 62,28وكذلك بالنسبة للقيمة املضافة لالستغالل ارتفعت  -

 %.40,89%، وارتفاع انتاج السنة املالية بنسبة 6,82بنسبة 

ونالحظ انه خالل  306,29 647 57بقيمة  2013اإلجمالي لالستغالل فقد سجل سنة وبالنسبة للفائض  -

وذلك  2013% مقارنة بسنة 515,23بنسبة  135,33 667 354ارتفعت قيمته حيث بلغت  2014سنة 

 .2013% مقارنة بسنة 7,78راجع الى زيادة أعباء املستخدمين بنسبة 

 605,49 672 46بقيمة  2013سجلت خالل سنة وفيما يخص النتيجة الصافية لالستغالل فقد  -

-521,42أي بنسبة  806,74 689 196-حيث قدرت ب  2014وانخفضت بشكل كبير هذه القيمة في سنة 

%، ويرجع ذلك الى الزيادة في األجور وارتفاع تكاليف التسيير واالستغالل )مثال فواتير الكهرباء كانت تبلغ 

دج(، باإلضافة الى ظهور تكاليف لم تكن مسجلة خالل  000,00 000 22دج وأصبحت  000,00 500 4

 (. 11امللحق رقم  )انظر 2014السنوات السابقة تم تحميلها لسنة 
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 املطلب الثاني: قياس األداء املالي بواسطة املؤشرات املالية

من اجل تحليل الوضعية املالية للمؤسسة سنقوم بقياس أدائها املالي باستخدام عدة مؤشرات منها النسب      

 املالية والتوازنات املالية واملردودية وذلك اعتمادا على القوائم املالية.

( 2014 – 2013سيتم قياس األداء املالي في املؤسسة محل الدراسة وذلك لسنتي )النسب املالية:  .1

 باستخدام النسب املالية. كما هو موضح في الجداول التالية:

 ملؤسسة الجزائرية للمياه العامة السيولةقياس نسبة (: 3-6الجدول رقم )

 2014 2013 البيان

 599,47 575 952 ةاألصول املتداول

 

1 089 838 318,76 

 

 301,07 781 337 1 506,06 874 162 1 ديون قصيرة االجل  (/)

 0,81 0,82 السيولة نسبة
 -وحدة مستغانم–من اعداد الطالبة باالعتماد على القوائم املالية املقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه  املصدر:

وتبين هذه  ( على التوالي0,81/  0,82)وكانت  1( اقل من 2014 – 2013نالحظ ان نسبة السيولة خالل الفترة )     

 رة على تغطية الديون قصيرة االجلالنسبة ضعف في سيولة املؤسسة، ويدل ذلك على ان األصول املتداولة غير قاد

 وعلى ان راس املال العامل سالب، ويرجع ذلك الى انخفاض قيمة األصول املتداولة.

 ملؤسسة الجزائرية للمياه التوازن الهيكليقياس نسبة (: 3-7جدول رقم )

 2014 2013 البيان

 463,74 055 284- 513,34 393 218- األموال الخاصة

 675,63 566 186 152,85 331 156 األصول الثابتة  (/)

 -1,52 -1,39 نسبة التمويل الذاتي
 -وحدة مستغانم–من اعداد الطالبة باالعتماد على القوائم املالية املقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه  املصدر:

 2013سنتي ) نسبة التمويل الذاتي واملقارنة بينلمؤسسة قمنا بحساب ل نسبة التوازن الهيكليمن اجل قياس      

 2014وهي نسبة ضعيف، وفي سنة  (-1,39)ب  تقدر  نسبة 2013حيث حققت املؤسسة خالل سنة  ،(2014 –

 وذلك بسبب تمويل ذاتي(، وهذا يدل على ان املؤسسة غير قادرة على تحقيق -1,52) الىانخفضت هذه النسبة 

 املشاكل املالية التي تمر بها.
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 ملؤسسة الجزائرية للمياه االستقاللية املاليةقياس نسبة (: 3-8جدول رقم )

 2014 2013 البيان

 463,74 055 284- 513,34 393 218- األموال الخاصة

 458,13 460 560 1 265,66 300 327 1 لديون اجمالي ا (/)

 -0,18 -0,16 ستقاللية املاليةنسبة اال 
 -وحدة مستغانم–من اعداد الطالبة باالعتماد على القوائم املالية املقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه  املصدر:

 ب على التوالي قدرتحيث  نخفضةم( كانت 2014 – 2013خالل السنتين ) االستقاللية املاليةنالحظ ان نسبة      

تراكمة من طرف املستهلكين عدم دفع الفواتير املبسبب ذلك راجع الى ارتفاع اجمالي الديون و (، وهذا -0,16/  -0,16)

فهي تفرض على املؤسسة تقديم تسهيالت للمستهلكين وفي  كما ان الحكومة تسعى لخدمة الصالح العمومي ،للمياه

 املقابل ال تقدم دعم مادي.

 سيتم حساب كل من املردودية املالية واالقتصادية، وتحليل النتائج.املردودية:  .2

 حساب معدل املردودية التجارية ملؤسسة الجزائرية للمياه(: 3-9الجدول رقم )

 2014 2013 البيان

 806,74 689 196- 605,49 672 46 الصافيةنتيجة الدورة 

 140,58 562 777 535,53 971 681 رقم االعمال خارج الرسم

 0,25 - 0,07 معدل املردودية التجارية
 -وحدة مستغانم–من اعداد الطالبة باالعتماد على القوائم املالية املقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه  املصدر:

وكانت بمعدل  2013من النتائج املتحصل عليها في الجدول أعاله نالحظ ان املردودية التجارية كانت موجبة لسنة      

 %. يرجع هذا االنخفاض الى انخفاض نتيجة الدورة الصافية. -25انخفضت حيث أصبحت  2014%. اما سنة 7

 الجزائرية للمياهحساب معدل املردودية االقتصادية ملؤسسة (: 3-10جدول رقم )

 2014 2013 البيان

 135,33 667 354 306,29 647 57 الفائض اإلجمالي لالستغالل

 39 ,994 404 276 1 752,32 906 108 1 األصول االقتصادية

 0,28 0,05 معدل املردودية االقتصادية
 -وحدة مستغانم–من اعداد الطالبة باالعتماد على القوائم املالية املقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه  املصدر:

. حيث ارتفعت بشكل ملحوظ خالل سنة 2014، 2013نالحظ ان املردودية االقتصادية جاءت موجبة خالل      

ع اجمالي فائض االستغالل مقابل األصول ، وهذا راجع الى ارتفا2013% سنة 7% بعدما كانت 28حيث بلغت  2014

 االقتصادية.
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 حساب معدل املردودية املالية ملؤسسة الجزائرية للمياه(: 3-11جدول رقم )

 2014 2013 البيان 

 806,74 689 196- 605,49 672 46 نتيجة الدورة الصافية

 463,74 055 284- 513,34 393 218- األموال الخاصة

 0,69 0,21- املاليةمعدل املردودية 
 -وحدة مستغانم–من اعداد الطالبة باالعتماد على القوائم املالية املقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه  املصدر:

 2014%، وأصبحت موجبة سنة -21وكانت بمعدل  2013بالنسبة للمردودية املالية كانت سالبة خالل سنة      

 % وهذا راجع الى ارتفاع املردودية االقتصادية.69حيث بلغت 

سيتم حساب كل من راس املال العامل، واحتياجات راس املال العامل، والخزينة، التوازنات املالية:  3

 ج.وتحليل النتائ

 (: حساب راس املال العامل ملؤسسة الجزائرية للمياه3-12الجدول رقم )

 2014 2013 البيان

 318,76 838 089 1 599,47 575 952 األصول املتداولة

 301,07 781 337 1 506,06 874 162 1 ديون قصيرة االجل

 982,31 942 247- 960,59 298 210- راس املال العامل
 -وحدة مستغانم–من اعداد الطالبة باالعتماد على القوائم املالية املقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه  املصدر:

من خالل النتائج نالحظ ان راس املال العامل خالل السنتين كان سالبا، وهذا يدل على ان املؤسسة تواجه      

اختالل من جانب التوازن املالي، وتعبر هذه الوضعية على ان األصول املتداولة ال تغطي الديون قصيرة االجل مما 

 يجعلها عاجزة على تسديد الديون في اجال االستحقاق.
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 (: حساب احتياجات راس املال العامل ملؤسسة الجزائرية للمياه3-13الجدول رقم )

 2014 2013 البيان

 أصول متداولة 

 قيم جاهزة-

952 575 599,47 

305 049 313,22 

1 089 838 318,76 

346 277 777,12 

 ديون قصيرة االجل-

 سلفات مصرفية-

1 162 874 506,06 

___ 

1 337 781 301,07 

___ 

 759,43 220 594- 218,81 348 515- احتياجات راس املال العامل
 -وحدة مستغانم–من اعداد الطالبة باالعتماد على القوائم املالية املقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه  املصدر:

، 2013نالحظ من خالل النتائج املتحصل عليها من الجدول ان احتياجات راس املال العامل سالب خال السنتين      

. وهذه الوضعية ال توقع املؤسسة في مشاكل. حيث تدل على ان السيولة تتدفق الى داخل املؤسسة بشكل 2014

 من دوران املوردين.كبير نظرا الن دوران الزبائن بمؤسسة الجزائرية للمياه أكبر 

 (: حساب الخزينة ملؤسسة الجزائرية للمياه3-14الجدول رقم )

 2014 2013 البيان

 982,31 942 247- 960,59 298 210- راس املال العامل

 759,43 220 594- 218,81 348 515- احتياجات راس املال العامل

 777,12 277 346 313,22 049 305 الخزينة
 -وحدة مستغانم–اعداد الطالبة باالعتماد على القوائم املالية املقدمة من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه املصدر: من 

. ويدل ذلك على 2014فيما يخص الخزينة فنالحظ انها موجبة خالل السنتين، ونالحظ انها ارتفعت خالل سنة      

رة، وهناك فائض يضم الى الخزينة والذي ينبغي ان احتياجات راس املال العامل قادرة على تمويل احتياجات الدو 

 على املؤسسة استغالله لتسديد ديونها قصيرة االجل.
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 مؤسسة لالثالث: عرض وتحليل امليزانية التقديرية ل املطلب

تقوم املؤسسة محل الدراسة بإعداد ميزانية تقديرية وذلك من اجل حساب االنحرافات وتحليلها ومن ثمة      

 زمة وذلك من اجل اتخاذ القرارات املتعلقة باالستثمار واالنتاج وتحسين األداء املالي.ال القيام بالتصحيحات ال

 2016للمياه لسنة (: امليزانية التقديرية ملؤسسة الجزائرية 3-15جدول رقم )

 االنحراف النسبة الحقيقي التقديري  البيان

 115 196- %124  428 008 1  313 812 انتاج السنة املالية

  642 33 %91  313 350  955 383 استهالك السنة املالية

 838 229- %154  169 658  358 428 القيمة املضافة لالستغالل

 322 211- - %32  856 50  466 160- الفائض اإلجمالي لالستغالل

 883 205-  %-13  397 23 486 182- النتيجة التشغيلية

  ___ ___ ___ النتيجة املالية

 883 205- %-13  397 23 486 182- النتيجة العادية قبل الضرائب

 883 205- %-13 397 23 486 182- النتيجة الصافية
 .(9 على الوثائق املقدمة من طرف املؤسسة )انظر امللحق رقممن اعداد الطالبة اعتمادا املصدر: 

( وهو مالئم وذلك الن 428 008 1 - 313 812=  169 196نالحظ ان انحراف رقم االعمال موجب ويقدر ب )     

التقديرات التي وضعتها املؤسسة للمبيعات كانت اقل من املبيعات املحققة، ويرجع هذا االرتفاع في املبيعات الى 

 .(13ق رقم زيادة انتاج املياه من خالل تصفية مياه البحر )انظر امللح

بالنسبة الستهالك السنة املالية نالحظ انه موجب وذلك الن االستهالك التقديري أكبر من االستهالك الحقيقي      

(، كما هناك بعض املصاريف التي 10)انظر امللحق رقم  %43انخفاض مستوى الخدمات بنسبة  ه الىويعود سبب

 (.13تصل الى مصلحة املالية( )انظر امللحق رقم لم تسجل خالل هذه السنة املالية )بسبب انها لم 

بالنسبة للفائض االجمالي لالستغالل الحقيقي كان أكبر من التقديري ويرجع ذلك الى تحقيق املؤسسة لثروة      

بالرغم من ارتفاع تكاليف  (13انظر امللحق رقم ) املضافةو، ن وهذا ما تظهره نتيجة القيمة  169 658قدرت ب 

 (.10)انظر امللحق رقم  %164( والضرائب والرسوم بنسبة 10)انظر امللحق رقم  % 125العمال بنسبة 

بالنسبة للنتيجة الصافية التقديرية كانت اقل من الحقيقية وذلك ألنه كان من املتوقع ان يتم تسجيل تكاليف      

 م يحصل ذلك.إضافية لم تكن مسجلة من قبل اال انه ل

وتتمثل اإلجراءات التصحيحية التي تتخذها املؤسسة في مراجعة امليزانية التقديرية وتقييم االعمال واستخراج       

ظهر قانون تصفية مياه البحر وتوزيعها للشرب لم تكن مأخوذة بعين  2016النقائص ودراستها )مثال خالل سنة 

(. كما يتم 2017لتقديرية ولكن سيتم تسجيلها في امليزانية التقديرية لسنة االعتبار من قبل ولم تسجل في امليزانية ا

االخذ بعين االعتبار توصيات املدقق الداخلي ومحافظ الحسابات من اجل تصحيح االنحرافات )انظر امللحق رقم 

13.) 
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 املبحث الثالث: دور معايير التدقيق الداخلي في تحسين األداء املالي

من اجل التفصيل في املوضوع تم إجراء مقابلة مع رئيس مصلحة املالية واملحاسبة كونه املدير املالي واملسؤول      

األول عن القسم، وذلك من اجل جمع املعلومات الضرورية حول مساهمة معايير التدقيق الداخلي في الرفع من 

ابلة املدقق الداخلي بسبب تواجده على مستوى املؤسسة االم لم نتمكن من مق نااء املالي، وتجدر اإلشارة الى اناألد

 بوالية معسكر.

 املطلب األول: منهجية عمل املدقق الداخلي في مؤسسة الجزائرية للمياه

يتمتع املدقق الداخلي في املؤسسة باالستقاللية التامة والتي تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه ودون ضغط      

وتجدر اإلشارة الى ان عمله يكون اما بشكل دوري بصورة عادية او فجائي عند ظهور ظروف من أي جهة كانت، 

طارئة. حيث يقوم من خالل عمله بالتخطيط للمهمة واعداد التقرير واللذان يعتبران من معايير األداء في التدقيق 

 الداخلي، وتتمثل خطوات العمل فيما يلي:

ي بالتنسيق مع فريق التدقيق بإعداد خطة من اجل تسهيل يقوم املدقق الداخل التخطيط للمهمة: .1

 مهمته، وتتضمن الخطة مجموعة من األهداف التي يسعى للتوصل اليها.

يقوم املدقق خالل هذه املرحلة بجمع مختلف املعلومات التي تساعده على أداء مهامه.  التعرف والتحري: .2

ئلة على رئيس املصلحة وفريقه، والذين يقومون فمثال على مستوى مصلحة املالية واملحاسبة يطرح األس

بدورهم باإلجابة عليها بكل شفافية ومصداقية. كما يقوم بفحص مختلف املستندات والسجالت 

واملصادقات التي تساعده على تكوين رايه حول صحة القوائم املالية، ويقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلي 

ساليب التي تكشف األخطاء والتالعبات في القوائم املالية )وهذا ما والتأكد من فعاليته باعتباره أحد األ 

 استنتجناه من خالل دراستنا(.

بعد ان يتم املدقق الداخلي جمع املعلومات املختلفة والتأكد من صحتها يقوم بمقارنة النتائج  املقارنة: .3

توصل اليها مع البنود التي يحتوي املتحصل عليها مع دليل إجراءات التسيير للتأكد من تناسب النتائج التي 

عليها الدليل، والتأكد ما إذا كانت القوائم املالية معدة وفقا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها وأنها تحتوي 

 على كل املعلومات الضرورية والتي تعطي صورة واضحة عن املؤسسة.

ني املحايد حول القوائم املالية بعد االنتهاء في هذه املرحلة يقوم املدقق الداخلي بإعطاء رايه الف التقرير: .4

من املراحل السابقة وجمع ادلة االثبات الكافية، حيث يقوم بتدوين مختلف النتائج التي توصل اليها 

واالختالالت ونقاط الضعف واملخاطر التي سجلها خالل القيام بمهمته. كما يقوم بتقديم مجموعة من 

الجة هذه االختالالت، ويجب على األطراف املعنية تنفيذ هذه االقتراحات والتوصيات من اجل مع

 التوصيات كما هي مسجلة.

من اجل التأكد من تنفيذ التوصيات التي وردت في التقرير الذي قدمه املدقق الداخلي، يقوم  املتابعة: .5

الى  هذا األخير بمتابعة التوصيات حيث يقوم رئيس املصلحة املدققة بإرسال التصحيحات التي تمت
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مصلحة التدقيق للتأكد من نها تمت بشكل سليم، او يقوم املدقق بالحضور بنفسه للمصلحة املدققة 

 للتأكد من ذلك.

وتجدر اإلشارة الى انه يتم اخذ التقرير بعين االعتبار وتطبيق التوصيات املشار اليها فيه، باعتبار ان هذه      

في تحسين خصائص القوائم املالية مما يزيد الثقة في املؤسسة ويساهم التقارير مهمة بالنظر الى الدور الذي تلعبه 

 في تحقيق أهدافها خاصة املتمثلة في زيادة العوائد وبالتالي تحسين أدائها املالي.

 املطلب الثاني: مساهمة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر في تحسين األداء املالي

ى مساهمة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر في تحسين األداء املالي في مؤسسة من خالل هذا املطلب سيتم تبيين مد     

 الجزائرية للمياه، وذلك باالعتماد على نتائج املقابلة التي أجريت مع رئيس مصلحة املالية واملحاسبة.

ان الهدف الرئيس ي ألي مؤسسة هو الرفع من أدائها املالي وتحسينه، وهذا يضمن لها البقاء واالستمرار ومركز      

قوي، ومن اجل ضمان ذلك تعمل املؤسسة على تقوية نظام الرقابة الداخلية الذي يزيد الثقة في القوائم املالية، 

 عب دور كبير في ذلك.وإدارة املخاطر وتفعيل دور املدقق الداخلي الذي يل

تقوم املؤسسة محل الدراسة على نظام رقابة داخلية فعال وهو مبني على إجراءات التسيير  .الرقابة الداخلية:1     

( وتحقيق 12رقم املستنبطة من القانون وعليه فهو ناجح ويساعد متخذي القرار على تأدية مهامهم )انظر امللحق 

 تحقيق األرباح والبقاء واالستمرار وتحسين األداء املالي.أهدافهم املتمثلة أساسا في 

يتدخل املدقق الداخلي في تقييم نظام الرقابة الداخلية حيث يقوم بتصحيح النقائص واإلجراءات بغرض انتاج      

فيذا معلومة مالية ذات مصداقية، وهذا ما تظهره القوائم املالية والتي يتم اإلفصاح عنها بشفافية ومصداقية تن

للهدف األساس ي الذي جاء به النظام املحاسبي املالي الجديد وهذا من اجل السماح ألي شخص باالطالع على 

 (.11رقم امللحق انظر وضعية املؤسسة )

وتتمثل مهمة املدقق الداخلي الرئيسية في املساهمة في انتاج قوائم مالية ذات مصداقية، وتعبر عن الوضعية      

ة من خالل االعتماد على مهارته، وكفاءته، وخبرته في فحص القوائم املالية واستخراج األخطاء الحقيقية للمؤسس

 املتواجدة فيها. حيث يقوم بتسجيل الثغرات وتقديم التوصيات حولها في تقريره.

ملالحظات ويتعين على األطراف املسؤولة عن اعداد القوائم املالية اخذها بعين االعتبار وتنفيذ التوصيات وا     

(، وهذا 12رقم امللحق انظر املشار اليها في التقرير مما يسهم في تحسين خصائص القوائم املالية وكل ما هو نتيجة )

ما يضمن تدفق سليم للمعلومات ويساعد متخذي القرار في تحقيق أهدافهم خاصة املتعلقة بتحسين االداء املالي، 

 وحماية أصول املؤسسة.

نسبة للمخاطر التي تتعرض لها املؤسسة فمن أهمها مخاطر تأخر تسديد الفواتير من بال إدارة املخاطر: .2

حيث بلغت ( 11امللحق رقم انظر طرف املستهلكين سواء مواطنين او املؤسسات والجماعات املحلية )

تسبب في تخفيض نتيجة املؤسسة وتراجع ي مما 000,00 000 4الفواتير غير املسددة من طرف املواطنين 

ائها املالي، باإلضافة الى اخطار التسربات على مستوى قنوات نقل املياه والتي تؤدي الى ضياع املياه أد
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واد داخل مخازن املؤسسة او سرقة املياه على مستوى ملوبالتالي ضياع األموال، وأيضا مخاطر سرقة ا

سبق واشرنا الى  االستغالل فكمااملتوقع في تكاليف ، باإلضافة الى مخاطر االرتفاع غير شبكات توزيع املياه

دج وأصبحت  000,00 500 4كانت )ففواتير الكهرباء ذلك من خالل تقديم مثال حول ارتفاع 

 (.11)انظر امللحق رقم  دج( 000,00 000 22

ا هنا يأتي دور إدارة املخاطر بالتنسيق مع املدقق الداخلي، حيث يتم معالجة هذه املخاطر والتقليل من تكاليفه     

من خالل محاولة التحكم في املصاريف والتكاليف املخصصة لالستغالل، والسعي وراء عملية تحصيل الفواتير 

وتجنب تراكم القيم، وهذا من خالل فرض طريقة تحصيل الدين الجديد ومتابعة ما هو أقدم بشتى الطرق 

 (.11قم القانونية وهذا من ضمن االقتراحات املنصوص عليها في القانون )امللحق ر 

باإلضافة الى القيام بعمليات رقابية على األماكن التي تكثر فيها ظاهرة سرقة املياه من خالل ارسال اشخاص      

، وبالنسبة للمخزونات بات مشددة على كل من يسرق املياهوفرض عقو  بصورة دورية متخصصين في هذا االمر

على إبقاء البضائع بحوزته وعند الضرورة يتم طلب الكمية حسب بالنسبة للبضائع يتم االتفاق مع املورد فقدم اقتراح 

 (.13 )انظر امللحق رقم الحاجة وذلك لتجنب تلفها وحمايتها من السرقة

تقييم السياسة املتبعة من طرف إدارة املخاطر، حيث يقوم بتقديم تأكيد بان هذه باملدقق الداخلي  كما يقوم     

يتناسب مع خطط واهداف املؤسسة، مما يساهم في تقليل التكاليف املنفقة السياسة تم تنفيذها بشكل صحيح و 

 في معالجة هذه املخاطر وزيادة عوائد املؤسسة وبالتالي تحسين أدائها املالي.
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 خالصة: 

من خالل اجراء دراسة ميدانية في مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم تم التعرف على وضعيتها املالية      

باإلضافة الى االعتماد على ، ماد على مختلف املؤشرات املاليةوذلك بعد االطالع على القوائم املالية وتحليلها باالعت

لحة املالية واملحاسبة الذي أكد ان وضعية املؤسسة املالية األجوبة التي تم التحصيل عليها من طرف مدير مص

 مريحة بالرغم من وجود بعض الصعوبات في تحصيل الفواتير.

كما تم التوصل الى ان املؤسسة تهتم بالتدقيق الداخلي كونه من وسائل الرقابة التي تساهم في تحسين وضعية      

كما تهتم بتطبيق املعايير الدولية املتفق عليها  ،الحظات التي يقدمهاالتوصيات واملاملؤسسة ومركزها املالي من خالل 

سواء معايير الصفات او معايير األداء التي تسمح للمدقق بتقديم املعلومات وابداء رايه بشفافية ودون أي ضغط 

لقرار في زيادة او تحيز ألي جهة كانت، وذلك من خالل كتابة تقريره الذي يساهم في تقديم املشورة الى أصحاب ا

 عوائدهم وتحسين أدائهم املالي.

 



 

 

 

 



                                                                                                                                                               خاتمة عامة

70 
 

املؤسسات معايير التدقيق الداخلي كألية للرفع من األداء املالي في -من خالل الدراسة التي قدمت بعنوان      

، والتي تم التركيز من خاللها على جانبين نظريين واخر تطبيقي حيث أجريت دراسة ميدانية في -االقتصادية

تمت معالجة اإلشكالية التي تتمحور حول مدى مساهمة معايير و  ،ة الجزائرية للمياه وحدة مستغانممؤسس

 الفرضيات. التدقيق الداخلي في الرفع من األداء املالي، والتأكد من صحة

وبعد تناول املوضوع من خالل عرض وتحليل اإلطار العام للتدقيق الداخلي واألداء املالي والتركيز على معايير       

 التدقيق الداخلي املساهمة في الرفع من األداء املالي. تم التأكد من صحة الفرضيات على النحو التالي:

 ييم الخطط والسياسات واإلجراءات املرسومة من طرفيعد التدقيق الداخلي وظيفة رقابية تهدف لتق ✓

كما تعمل على حماية أصول املؤسسة وممتلكاتها من خالل قيام  املؤسسة وتعمل على تصحيح مسارها

كما يقوم بتزويد اإلدارة  ،والعمليات التي تقوم بها املؤسسةاملدقق الداخلي بفحص مختلف األنشطة 

يقدمه مما يساعدها على تصحيح مسارها واتخاذ القرارات، فالغاية بالتوصيات من خالل التقرير الذي 

وهذا ما يثبت صحة األساسية للمدقق الداخلي هي تقديم الخدمة للمؤسسة ودعمها لتحقيق أهدافها. 

 .الفرضية األولى

املالية ان تتوفر في املدقق الداخلي الخبرة واملهارة الالزمة والنباهة والقدرة على تدقيق القوائم  ينبغي ✓

واكتشاف األخطاء واالختالالت املوجودة فيها باعتبارها من الوثائق املهمة التي تعبر عن وضعية 

املؤسسة ومركزها املالي ويتم االعتماد عليها في تقييم األداء املالي من خالل استخدام عدة مؤشرات 

املؤسسة على البقاء  ةر ولة وتقيس مستوى الربحية ومدى قدتقيس قوته كما تؤكد مدى توفر السي

ان يحظى هو وفريقه بتكوين مستمر من اجل تحسين معارفهم وتطوير مهارتهم كما ينبغي ، واالستمرار

ان يتمتع املدقق باالستقاللية التامة ، و مستوى املعاييرومن اجل التكيف مع التطورات الحاصلة على 

تطبيق  باإلضافة الى املتعلقة بالصفاتتدقيق الداخلي دون ضغط من اإلدارة وهذا ما تؤكده معايير ال

معايير األداء املتعلقة بالخدمات التي يقدمها املدقق الداخلي، واملتمثلة في التخطيط للمهمة واالسهام 

في تحسين مسار الحوكمة وإدارة املخاطر وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ورفع التقارير لإلدارة التي 

حيح النقائص اإلجراءات حتى يتم انتاج معلومة مالية سليمة وتعبر تحتوى على املالحظات من اجل تص

عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة، كما يحتوى على التوصيات التي من شانها تحسين خصائص 

القوائم املالية وتقديم شرح سليم للمركز املالي للمؤسسة ونتائج اعمالها، وبالتالي فان التطبيق الجيد 

خلي تدعم عمل املدقق الداخلي وتمكنه من ممارسة سلطاته ومسؤولياته بشكل ملعايير التدقيق الدا

سليم وينعكس ذلك على تحقيق اهداف املؤسسة واتخاذ القرارات املالية وبالتالي زيادة عوائدها 

 .وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانيةوتحسين أدائها املالي. 

 نتائج والتي من خاللها تم صياغة مجموعة من االقتراحات:من خالل الدراسة تم التوصل الى جملة من ال     

 النتائج: .1

 التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة تقدم املشورة الى اإلدارة من اجل تحقيق أهدافها. ✓
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املدقق الداخلي يقوم بتقديم تقرير فيه مجموعة من املالحظات من اجل تكوين قوائم مالية ذات  ✓

 مصداقية، وخالية من الثغرات.

زيادة الثقة في التقارير الغرض من تقييم أنظمة الرقابة الداخلية هو انتاج معلومة مالية سليمة، و ان  ✓

ان الغرض من إدارة املخاطر هو التنبؤ باملخاطر التي تواجه املؤسسة من اجل مواجهتها  املالية، كما

 .والتخفيف من التكاليف املالية املترتبة عنها

مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم تتم وفق برنامج سنوي يتم إنجازه عملية التدقيق الداخلي في  ✓

 من طرف املدقق الداخلي بالتعاون مع فريقه.

 يتم عمل املدقق الداخلي في مؤسسة الجزائرية للمياه اما بشكل دوري او مفاجئ. ✓

 الى مصداقيتها.يرافق املدقق الداخلي املؤسسة طوال فترة اعداد القوائم املالية من اجل الوصول  ✓

تساهم التوصيات املقدمة من طرف املدقق الداخلي في تحقيق اهداف املؤسسة وتحسين خصائص  ✓

 القوائم املالية وتحسين أدائها املالي.

 االقتراحات:  .2

 من خالل ما تقدم يمكن تقديم االقتراحات التالية:

ستغانم كونه يكون أقرب ضرورة تعيين مدقق داخلي على مستوى مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة م ✓

 للمعلومة وأقرب ملعرفة املحيط الذي تتواجد فيه املؤسسة.

العمل على االطالع على كافة التغيرات املتعلقة بمعايير التدقيق الداخلي على املستوى الدولي واتباعها من  ✓

املدققين بشكل االهتمام بتدريب وتكوين  ، والعمل علىالداخليين في املؤسسات الجزائريةطرف املدققين 

 مستمر ودوري.

ضرورة االهتمام بإنشاء لجنة خاصة بإدارة املخاطر على مستوى املؤسسة وحدة مستغانم، والقيام  ✓

 بتكوينهم وتسهيل عملية تواصلهم مع املدقق الداخلي.

ضرورة االهتمام بحوكمة الشركات وتدعيمها وتطبيق مبادئها كونها تساهم في الحفاظ على أصول  ✓

 وتحسين أدائها املالي وتضمن حقوق كل األطراف.املؤسسة 

 افاق البحث: .3

 .معايير التدقيق الداخلي الدوليةنظام املحاسبي املالي و ال بين عالقةما ال ✓

تطبيق معايير التدقيق الداخلي الدولية في املؤسسات الجزائرية.هل يتم  ✓
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حتى نتمكن من االسترسال في موضوعنا والتقدم فيه أكثر قمنا بإجراء مقابلة مع رئيس قسم املالية واملحاسبة بمؤسسة     

 السيد زحاف لخضر.الجزائرية للمياه 

 عرض أسئلة املقابلة:

 : كونك املدير املالي املسؤول األول عن قسم املالية، ما هو حكمك على األداء املالي للمؤسسة؟1السؤال 

الجواب: لدى وحدة مستغانم للجزائرية للمياه تسيير محكم والسيولة موجودة بالرغم من وجود بعض الصعوبات 

 املياه. األداء املالي في أوجه الصحيحة ان صح القول وهذا يتبين من خالل القوائم املالية.في تحصيل فواتير استهالك 

 : هل تعتمد املؤسسة عند التمويل على نفسها ام تستدين من الخارج؟2السؤال 

سنوات الجواب: التمويل الذاتي أي على مواردها وال تعتمد نهائيا على املؤسسات املالية الخارجية، نذكر انه في ال

 األخيرة بدأت الدولة منحنا التدعيم املقابل لعر املياه املقنن لكن سرعان ما أوقفت العملية.

 : ما هو سبب زيادة املديونية؟3السؤال 

الجواب: سبب زيادة املديونية التراجع امللحوظ في التحصيل من املواطن ومن املؤسسات العمومية خاصة 

 ية ....( باإلضافة الى إيقاف التدعيم املالي من طرف الدولة.الجماعات املحلية )البلديات، الوال 

 : بالنظر الى جدول حسابات النتائج ما هو سبب انخفاض النتيجة الصافية؟4السؤال 

الجواب: سبب انخفاض النتيجة الصافية يرجع باألساس على الزيادة في األجور وارتفاع تكاليف التسيير 

 (.000.00 000 22دج                          000.00 500 4واالستغالل )فواتير الكهرباء 

 : هل يتم اإلفصاح عن القوائم املالية بشفافية وبشكل دوري؟5السؤال 

وهذا  SCFالجواب: اإلفصاح عن القوائم املالية بشفافية هذا من الهدف األساس ي الذي جاء به النظام الجديد 

 سسة.ليتجلى ألي كان االطالع على وضعية املؤ 

 : كيف يمكن للمؤسسة ان ترفع اداءها املالي؟ وماهي االقتراحات املقدمة من طرفكم.6السؤال 

 الجواب: يمكن للمؤسسة ان ترفع من أدائها املالي وهذا باتباع طرق عديدة منها:

 التحكم في املصاريف والتكاليف املخصصة لالستغالل. ✓

القيم تتزايد، وهذا بفرض طريقة تحصيل الدين الجديد السعي وراء عملية تحصيل الفواتير وان ال تترك  ✓

 ومتابعة ما هو أقدم بشتى الطرق القانونية وهذا من ضمن االقتراحات املنصوص عليها.

 : هل يساهم التدقيق الداخلي في تطوير األداء املالي للمؤسسة، وكيف يتم ذلك؟7السؤال 

ر األداء املالي للمؤسسة وهذا بعد االخذ بعين االعتبار تقارير الجواب: نعم بالطبع يساهم التدقيق الداخلي في تطوي

املدقق بمتابعة ومعالجة التوصيات املسجلة، أي القيام بتصحيح كل ما وجد مسجل خارج إجراءات التسيير 

 )مخالف لتطبيق إجراءات التسيير(.
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 ة التي تساعد على اتخاذ القرار؟: هل يساهم تقرير التدقيق الداخلي في تحسين خصائص القوائم املالي8السؤال 

الجواب: تكملة للجواب السابق. بالطبع هو الهدف األساس ي لذلك أي اخذ التقارير بعين االعتبار ودراستها وتطبيق 

 التوصيات املشار اليها يؤدي الى تحسين خصائص القوائم املالية وكل ما هو نتيجة بالتالي يسهل اتخاذ القرار.

املدقق الداخلي القدرة على اكتشاف األخطاء املوجودة في السجالت والقوائم املالية؟ وهل : هل يمتلك 9السؤال 

 يقدم في تقريره مالحظات عن الثغرات املوجودة فيها؟

الجواب: نعم يتم هذا بالحرف الواحد، أي كل التوصيات الواجب ان تؤخذ بعين االعتبار ويتم تنفيذ وتصحيح 

 ت ويتم ارجاع هذا العمل التصحيحي الى املدقق.األخطاء املدونة ضمن التوصيا

: هل تؤخذ مالحظات املدقق الداخلي بعين االعتبار ويتم تصحيح الثغرات املشار ليها في التقرير؟ ويتم 10السؤال 

 تنفيذ التوصيات؟

ا وتصحيح الجواب: نعم يتم هذا بالحرف الواحد أي كل التوصيات من الواجب ان تأخذ بعين االعتبار ويتم تنفيذه

 األخطاء املدونة ضمن التوصيات ويتم ارجاع هذا العمل التصحيحي الى املدقق.

: ما هو رأيك في نظام الرقابة الداخلي املطبق من طرف املدقق الداخلي هي يساهم في تحسين األداء املالي 11السؤال 

 وإدارة املخاطر التي تتعرض لها املؤسسة؟

مؤسسة يكون مبني على إجراءات التسيير مستنبطة من القانون فهو ناجح الجواب: أي نظام رقابة داخلي لل

 ويساهم في تحسين األداء املالي، فالعمل التجاري بحد ذاته مخاطرة.

 : هل تساعد الرقابة الداخلية متخذي القرار من اجل تصحيح نقاط ضعف األداء املالي؟12السؤال 

لقرار في تأدية مهامهم )اخذ القرار( وهذا طبعا بعد القيام الجواب: نعم الرقابة الداخلية تساعد متخذي ا

 بالتصحيحات املطالب بها في تقرير املدقق.

 مراحل التدقيق الداخلي:

 يقوم املدقق بعمل دوري وفجائي، ويتم ذلك طبقا لعدة مراحل يمر بها:

 التعرف والتحري. ✓

 املقارنة. ✓

 التوصيات.التقرير: يتم فيه تدوين نتيجة املقارنة، وكتابة  ✓

 وبعد تنفيذ التوصيات يتم ارجاعها الى مصلحة التدقيق. ✓
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، ارتفاع مبيعات وارتفاع الفائض اإلجمالي لالستغالل وانخفاض االستهالك، 2016: الحظنا خال سنة 13السؤال 

 فما هو سبب ذلك؟

الرتفاع الفائض اإلجمالي من تصفية مياه البحر، وبالنسبة نتاج ال الى زيادة ا: يرجع ارتفاع املبيعات الجواب

، ويرجع انخفاض استهالك السنة املالية الى ان و، ن 169 658رجع ذلك الى تحقيق املؤسسة لثروة قدرت ب لالستغالل ي

 هناك بعض املصاريف لم تؤخذ بعين االعتبار في السنة املالية ألنها لم تلحق الى مصلحة املحاسبة.

 التي تتخذها املؤسسة ملعالجة االنحرافات؟: ماهي اإلجراءات التصحيحة 14السؤال 

 الجواب: تتمثل اإلجراءات التصحيحية في:

 تقييم االعمال )متابعة امليزانية التقديرية؛ ✓

 استخراج النقائص، دراستها وإعادة طرحها من جديد؛ ✓

 مع االخذ بعين االعتبار توصيات املدقق الداخلي والخارجي ومحافظ الحسابات. ✓

 في السنة التي تلي سنة األساس.التصحيح هي عبارة عن مراجعة امليزانية التقديرية عموما  فإجراءات

بالنسبة للبضائع يتم االتفاق مع املورد على إبقاء البضائع بحوزته وعند الضرورة يتم طلب الكمية حسب الحاجة وذلك 

 لتجنب تلفها وحمايتها من السرقة

 

 

 

 



 

 ملخص:

عرف التدقيق الداخلي تطور كبير خالل عدة سنوات ونظرا ألهميته البالغة فقد تم تأسيس هيئة دولية تسعى      

لحماية هذه الوظيفة وتحديد حقوقها وواجباتها. كما نجد ان التدقيق الداخلي فرض نفسه كحاجة أساسية في 

باعتبارها همزة وصل بين مختلف األنشطة داخل املؤسسات باعتباره وسيلة رقابية ملختلف األنشطة خاصة املالية 

 املؤسسة.

ومن اجل اظهار هذه الجوانب قدما بدراسة معايير التدقيق الداخلي كألية للرفع من األداء املالي حيث هدفت      

وذلك من خالل عرض مختلف  اخلي في الرفع من األداء املاليالدراسة الى معرفة مدى مساهمة معايير التدقيق الد

 النقاط األساسية املتعلقة باملوضوع واسقاطها على مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة مستغانم.

وقد تبين من خالل الدراسة ان التدقيق الداخلي يعد وسيلة رقابية مهمة داخل املؤسسة الجزائرية وذلك من      

املالية من اجل انتاج معلومة مالية  خالل اسهامه في حماية أصولها وتحسين األداء املالي عن طريق تدقيق القوائم

 سليمة تعبر عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة مما يدعم متخذي القرار ويكون ذلك بالتطبيق السليم ملعاييره.

 التدقيق الداخلي، معايير التدقيق الداخلي، األداء املالي. الكلمات املفتاحية:

Résumé : 

      Audit interne a connu un développement important depuis plusieurs années, et en raison de sa 

grande importance a été la création d'un organisme international qui cherche à protéger cette 

fonction et de déterminer leurs droits et devoirs. Nous constatons également que l'audit interne 

d'imposer la même clé que nécessaire dans les institutions comme un moyen de contrôler les 

diverses activités de financement privé en tant que liaison entre les différentes activités au sein de 

l'organisation. 

      Afin de montrer ces aspects avant d'étudier les normes d'audit interne en tant que mécanisme 

pour augmenter la performance financière où l'étude visait à déterminer l'ampleur de la contribution 

des normes d'audit interne dans la levée de la performance financière par divers points clés 

pertinents et l’amener vers le bas sur l’écran d’algérienne des eaux unité de Mostaganem. 

       Il a été constaté par l'étude de l'audit interne est un outil de surveillance important au sein de 

l'institution algérienne par sa contribution à la protection de leurs actifs et d'améliorer la 

performance financière par la vérification des états financiers afin de produire son information 

financière reflète la situation réelle de la Fondation, qui soutient les décideurs et la bonne application 

des normes. 

 Mots-clés : Audit interne, les normes d’audit interne, la performance financière. 


