
 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

 مستغانم باديس بن الحميد عبد جامعة

 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 املالية والحاسبة العلوم قسم

 

 

 

 

 أكاديمي ماستر شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة تخرج مذكرة

 : تدقيق محاسبي و مراقبة التسيير.تخصص إقتصادية.: علوم شعبة

 

 التدقيق كأداة للتسيير املالي في مؤسسة إقتصادية

  "أورافيو" بمجمع تربية الدواجن للغرب  حالة دراسة

 

 :األستاذ إشراف تحت                                                                                    :الطالب طرف من مقدمة        

 براهيمي عمر       فتاح محمد                 

 : املناقشة لجنة أعضاء

 عن جامعة الرتبة اإلسم و اللقب الصفة

 جامعة مستغانم محاضر " أ "  أستاذ بن شني يوسف رئيسا

 جامعة مستغانم مساعد " أ " أستاذ براهيمي عمر مقررا

 جامعة مستغانم محاضر " ب " أستاذ بوزيان العجال مناقشا

 

 2016/2017  :الجامعية السنة



 

 

 

 

 ر "ــاس ال يشكـــــر النـن ال يشكـم " مــى هللا عليه وسلـــــه صلــمصداقا لقول

نشكر هللا تعاىل املعطي املنان، الواحد املستعان، الذي جعل لنا الصعب سهال، فأضاء لنا الطريق، فسران معه بال 
 وال حنصي الثناء عليه.رفيق، فأخرجنا هبذا اجلهد إىل النور، ووفقنا مبا قدمناه متواضع ميسورا، فنحمده سبحانه 

 ابلشكر إىل من كان له الفضل يف إيصال العلم واملعرفة منذ أول مراحل دراستنا إىل يومنا هذا... فنتقدم  

 إىل كل من سهر على وقوف هذه اجلامعة وقيامها ابلعمل الذي أنشئت من أجله 

يهاته الذي كان يل نعم السند والدعم يف إجناز هذا العمل بتوج براهيمي عمرالشكر اخلاص إىل األستاذ املشرف 
 كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري.أساتذة   ل واونصائحه، ونشكر كل عم

نشكر كل شخص قدم لنا يد املساعدة ولو بصفة معنوية أو بكلمة طيبة أو دعاء صاحل من قريب أو من بعيد، 

  وبعث فينا روح العمل إلجناز هذه املذكرة.

على املعلومات املقدمة يل و  مع تربية الدواجن للغرب " أورافيو " مبستغامن جمنتقدم ابلشكر اجلزيل إىل موظفي 

 التوجيهات و النصائح....

 

و يف جممل القول احلمد هلل من يوم خلقنا إىل يوم بعثنا راجني من احلي القيوم أن يزيدان درجات و يرزقنا 

 علما انفعا و أن احلمد هلل رب العاملني.

 



 

 

 

تطيب اللحظات إال بذكرك .. وال تطيب  يطيب النهار إىل بطاعتك .. وال الليل إال بشكرك واليطيب  إهلي ال
 .هللا جل جالله اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب اجلنة إال برؤيتك

 .هللا عليه وسلم سيدان حممد صلى إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إىل نيب الرمحة ونور العاملني

 جترأت هلا ملالو  الذي الطاهرة والــدي مسه بكل إفتخار .. روحإإىل من أمحل  ..إىل من كلله هللا ابهليبة والوقار ..
 .العزيز رمحه هللا والدي األسطر..أرجو من هللا أن جيعله من أهل جنته هذه كتابة  على

.. إىل بسمة احلياة وسر الوجود إىل من كان  إىل مالكي يف احلياة .. إىل معىن احلب وإىل معىن احلنان والتفاين
 .أمي احلبيبةدعائها سر جناحي وحناهنا بلسم جراحي إىل أغلى احلبايب 

إىل من عرفت معها معىن .. إىل من بوجودها أكتسب قوة وحمبة ال حدود هلا.. إىل مشعة متقدة تنري ظلمة حيايت
 فاطمة أخيتاحلياة 

الشيء معك أكون أان وبدونك أكون مثل أي شيء .. يف هناية  بدونكإىل أخي ورفيق دريب وهذه احلياة 
 .ألخي خمطار مشواري أريد أن أشكر على مواقفك النبيلة إىل من تطلعت لنجاحي بنظرات األم

إىل الوجه املفعم ابلرباءة وحملبتك  إىل من أرى التفاؤل بعينه .. والسعادة يف ضحكته إىل شعلة الذكاء والنور
 أخي إبراهيممي وتفتحت براعم للغد ألزهرت أاي

إىل األخوة اللذين مل تلدهن أمي .. إىل من حيلو ابإلخاء ومتيزوا ابلوفاء والعطاء إىل ينابيع الصدق الصايف إىل من 
معهم سعدت ، وبرفقتهم يف دروب احلياة احللوة واحلزينة سرت إىل من كانوا معي على طريق النجاح واخلري إىل من 

، عمـر ،العيـد ،هواري ،حممـد ،هشـام، مصطفـى،  عثمـانصدقائي أ أجدهم وعلموين أن ال أضيعهمعرفت كيف 
ـــاح "                     . ايسيـن ــ ـــ  وإىل كـل أفـراد عائلتــي الكبيـــرة " عــائـلـة فــت

 .و إىل كل من حيملهم قلبـــــي ..........ومل يكتبهم قلمـي
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 :عامة  مقدمة
 

 أ
 

 

 : مقدمة عامة

 

عرف العامل االقتصادي تطورا كبريا يف العديد من اجملاالت اليت من بينها حجم املؤسسات االقتصادية اليت       

بعملية  أكثراللجوء واالهتمام  إىل أدىوهذا ما  ،تتميز يف الوقت احلاضر بكربها وتعدد وظائفها أصبحت

من اجيابيات  األخريالقانونية والعملية يف تسيري املؤسسة عموما نظرا ملا يوفر هذا  األدواتواليت تعترب من  ،التدقيق

 وتطوير واستمرارية املؤسسة. إنشاءيف 

 ،مبا يف ذلك القطاع الصناعي ،افروعهو نشاطاهتا املؤسسات و قطاعات يف كل  إلزاميوالتدقيق كوظيفة داخلية هو 

 الفالحي وقطاع اخلدمات.

رؤوس  أصحابتل التدقيق مكانة ابرزة يف السوق املالية السيما بورصة القيم حيث يفرض ذلك حيإىل  إضافة

حتسني النتائج وتقدميها جلميع املعلومات املالية والتوضيحات خاصة احلساابت يف  ؤسساتمن خمتلف امل األموال

 املايل. املؤسسة يف التسيريفعالية التدقيق ميكننا من تقييم  أنكما ،شفافية مالية تضمن تطوير املؤسسة

 :الدراسة أمهية

 : تكمن أمهية الدراسة يف

 .تزايد أمهية التدقيق يف املؤسسات االقتصادية نتيجة التطورات احلاصلة والتنوع يف املؤسسات -

وحتقيق  ،االقتصادية لتطبيق عملية التدقيق ملساعدهتا يف أتدية أنشطتها بصورة سليمة للمؤسساتاحلاجة امللحة  -

 القرارات.  الختاذالذي يعترب معيارا بني درجة التوازن ووسيلة  التسيري املايل إىل إضافة أهدافها



 :عامة  مقدمة
 

 ب
 

 :أسباب اختيار املوضوع

 :فيما يلي البحث وضوعم اختيار أسباب أهم تتمثل

 .املوضوع هذا يف البحث يف الشخصية الرغبة -

 .التخصص مع يتناسب أكادميي حبث تقدمي حماولة -

 .االهتمام ابملوضوع من خالل االطالع املستمر على الدراسات املتخصصة يف التدقيق -

 .العمل على التكوين العلمي اجليد واملؤهل على أمل ممارسة مهنة التدقيق بصورة سليمة وفعالية يف املستقبل -

 :أهداف الدراسة

  : هي الدراسة إليها هذه تسعى اليت األهداف من

    تعمل اليت دوليا عليها املتعارف واملعايري أنواعه، أهدافه، التدقيق تعريف خالل من التدقيق أمهية على التعرف -

 .املؤسسة  مبوجبها

 .املؤسسة يف التدقيق ز إسهامات إبرا - 

 .ؤسسةحماولة تشخيص واقع التدقيق يف امل -

 .التعامل مع األخطاء واالحنرافات داخل املؤسساتطرق معرفة  -

 .املؤسسة  يفالتسيري املايلفعالية نا من تقييم نإبراز أمهية ودرجة االستفادة من التدقيق الذي ميك -

 



 :عامة  مقدمة
 

 ج
 

 :اإلشكالية

 التالية : ضمن هذا اإلطار تندرج دراستنا حول اإلشكالية  

 ؟  ذلك لضمان فعاليتها إىلوماهي حاجتها  ،للمؤسسة نيماهي طبيعة العالقة مابني التدقيق والتسيري املالي 

  : التالية األسئلةنبثق من السؤال الرئيسي يو 

 ؟ ماهو مفهوم التدقيق وخصائصه -

 ؟ يف ماذا يتمثل التسيري املايل و ماهي مكانته يف املؤسسة -

 ؟ نيماهي طبيعة العالقة مابني التدقيق و التسيري املالي -

 :الفرضيات

 ؛األخطاء والتالعبات ويساهم يف ضبط االحنرافاتيعترب التدقيق أداة فعالة للكشف عن  -

 ؛عليها املتعارف املعايري من موعةلمج ققدامل إتباع على التدقيق عملية  جناح يتوقف -

نظرة مستقبلية للمؤسسة واختاذ القرارات السليمة  وإعطاءيسمح التسيري املايل بتشخيص احلالة املالية  -

 ؛ابستخدام خمتلف بياانت احملاسبة والدراسة املعمقة هلا

 يساهم نظام الرقابة الداخلية يف حتسني التسيري املايل للمؤسسة. -

  :الدراسة منهج

  .التحليلي واملنهجوصفي لإلجابة على التساؤالت املطروحة واختيار صحة الفرضيات املتبناة ، اعتمدان املنهج ال

 



 :عامة  مقدمة
 

 د
 

  :الكلمات املفتاحية

 .األداء املايل –الرقابة الداخلية  – املايلالتسيري   -التدقيق  -املؤسسة

 :تقدمي اخلطة

الفصل األول إىل اإلطار املفاهيمي للتدقيق،  عاجلنا هذا املوضوع يف جانبه النظري، من خالل فصلني، تطرقنا يف 

 التسيري املايل للمؤسسسة .حتسني أما الفصل الثاين متحور حول مسامهة التدقيق يف 

 درسنا يف اجلانب التطبيقي حالة مؤسسة تربية الدواجن للغرب "أورافيو".
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 متهيد: 

 

قتصادية كما يعترب أداة إدارية يتم االعتماد عليه يف القيام بعمليات اإلدارة يلعب التدقيق دورا مهما يف احلياة اإل  

احلاجة إىل محاية  نتيجة ظهر حيثداخل املؤسسة من أجل ضمان السري احلسن واحملافظة على املوارد املتاحة 

  والعمل على اكتشاف األخطاء.األصول وضمان صحة البياانت املوجودة 

منهجية معينة للقيام مبهمتها ، حيث ميكن له  حيكمها، ويتبع اليت املعايري من جملموعة خيضع كما أن التدقيق

 العمليات و األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة. لتعدد نظرا أهدافه معني لتحقيق أسلوب ستعمالإ

 التدقيق. أجل عرض بعض اجلوانب اليت ختص عمليةهذا الفصل إىل مبحثني من  ولقد تطرقنا يف

 املبحث األول:  عموميات حول التدقيق -

 املبحث الثاين:  حمددات التدقيق -
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 : عموميات حول التدقيقاملبحث األول

 تدقيقاملطلب األول: التطور التارخيي لل

 يف عليها يعتمد اليت احملاسبية البياانت صحة من التحقق إىل اإلنسان حاجة من نشأهتا التدقيق مهنة تستمد  

 تدل حيث احلكومات، لدى أوال احلاجة هذه ظهرت وقد ،للواقع البياانت تلك مطابقة من والتأكد قراراته، ختاذإ

 احلساابت صحة من للتأكد املدققني تستخدم كانت واليوانن املصريني قدماء حكومات أن على التارخيية الواثئق

 جند وهكذاصحتها،   مدى على للوقوف ابلدفاتر والسجالت املثبتة القيود إىل يستمع وقتها املدقق كانو . العامة

 1.يستمع ومعناها ،Audire الالتينية الكلمة من مشتقة Auditتدقيق  كلمة أن

 2 :م  1500سنة حىت القدمي العصر من الفرتة -

 وكان العائلية، املشروعات وكذا احلكومية الوحدات على مقتصرة كانت أهنا الفرتة هذه يف احملاسبة عن يعرف ما

 املدقق وكان .احملاسبية ابلدفاتر غش أو تالعب أي حدوث منع و ، الدقة إىل الوصول هو خالهلا من اهلدف

 هذه صحة مدى على يقف أن على ،عليه تتلى كانت اليت للحساابت ابالستماع يكتفي الفرتة هذه خالل

 .جتربته على بناء املعلومات

 :م 1850 حىت 1500 من الفرتة -

 يف التزويرو  والتالعب الغش اكتشاف على قتصرإ إذ ،السابقة الفرتة عن الفرتة هذه خالل التدقيق هدف يتغري مل

 ذلك ورغم ، املدققني إىل احلاجة من زاد ما وهو امللكية، ابنفصال يسمى ما شهدت أهنا غري .احملاسبية الدفاتر

 .تفصيلية بصفة التدقيق ممارسة بقيت

 :م 1905 حىت 1850 من الفرتة -

                                                             
 .18 - 17ص ،  2000، األردن للنشر ، وائل دار ، األوىل الطبعة ، والعملية( النظرية )الناحية احلساابت تدقيق علم ، هللا عبد أمني خالد 1
 . 14، ص 1996، الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية ، لبنان ،  املراجعة معايري وإجراءاتإدريس عبد السالم اشتيوي ،  2 
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 االنفصال وابلتايل املتحدة، اململكة يف الصناعية الثورة مع تزامنا الكبرية املسامهة شركات ظهور الفرتة هذه شهدت

 عزز و ،املستثمرة أمواهلم على حفاظا املدققني على الطلب يف املسامهني إحلاح من زاد ما واإلدارة، املالك بني التام

 قبل من حساابهتا تدقيق املسامهة شركات على أوجب الذي ،1962 سنة الربيطاين الشركات قانون صدور ذلك

 .1مستقل مدقق

 :2 كاآليت فكانت الفرتة هذه خالل التدقيق أهداف أما

 .واخلطأ الغش اكتشاف -

 .الفنية األخطاء ومنع اكتشاف -

 .احملاسبية املبادئ تطبيق يف األخطاء اكتشاف  -

 :1960حىت  م 1905 من الفرتة -

 يف كبرية بدرجة الداخلية الرقابة نظام على االعتماد وكذا الكربى الشركات ظهور هو الفرتة هذه ميز ما أهم

  .علمي أساس وفق اإلحصائية العينات أسلوب استعمال إىل ابإلضافة ،التدقيق عملية

 من هو احلاالت هذه مثل كتشافإف ،واخلطأ الغش اكتشاف يعد فلم ،التدقيق عملية من اهلدف خيص فيما أما

 احملاسبية البياانت كانت إذا فيما واحملايد املستقل املدقق تقرير هو الرئيسي التدقيق غرض إن بل . اإلدارة مسؤولية

  .3املايل املركز عدالة تبني

 :4 حىت وقتنا احلاضر 1960الفرتة من  -

                                                             

 .14إدريس عبد السالم اشتيوي ، مرجع سبق ذكره، ص 1  
 العلوم يف املاجستري شهادة لنيل خترج احملاسيب من منظور املعايري الدولية ومدى إمكانية تطييقها يف اجلزائر" ، مذكرةحممد أمني مازون،" التدقيق 2  

 .3، ص2011 -201 0اجلزائر، التجارية  ، جامعة العلوم  التجارية ، قسم
 . 19-18ص ،  2006، األردن للنشر ، وائل دار ، الثالثة الطبعة ، والعملية النظرية الناحية من التدقيق إىل مدخل ، التميمي هادي3
 ، 2004، الطبعة األوىل، قسم احملاسبة ـ كلية التجارة ـ جامعة املنصورة ـ مصر، املراجعة النظرية واملمارسة املهنيةإبراهيم طه عبد الوهاب، 4 

 .12 -11ص
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يار العديد هنإبشكل كبري نتيجة عددًا من األحداث، من أمهها  تدقيقتطور الوحىت وقتنا احلايل  الفرتةخالل هذه 

  وجود غش هباوكان من أسبا مؤسسات القروض واالدخارهنارت إمن املؤسسات، ففي الوالايت املتحدة 

يار هناملؤسسات يف العامل واملعروف ابيار غري املتوقع للعديد من هنوتالعبات من قبل القائمني عليها، وكذلك اال

  .األسواق املالية

يف اكتشاف الغش والتالعبات، وخالل هذه الفرتة  دققنيتلك األحداث وغريها جددت التساؤالت عن دور امل

 مبسؤولية أكرب حنو اكتشاف الغش والتقرير عنه، والتأكيد  دققنيصدرت عدداً من املعايري تطالب امل

يف فحص  دققنيولية أكرب على املؤ يف منع الغش والتالعب، وأن هناك مس هلرقابة الداخلية ودور على أمهية نظام ا

 1.نظام الرقابة الداخلية والتقرير عنه للجهات املعنية

يار يف املؤسسات معظمها كان هنبعدد من األحداث، فقد ظهر املزيد من حاالت الفشل واال تدقيقأتثرت مهنة ال

ويف طبيعة مكاتب  لتدقيقوالتصرفات غري القانونية. كما حصلت تطورات هامة يف مهنة احملاسبة وانتيجة الغش 

، وكان السبب الكبري يف تلك التغريات يرجع تدقيقويف عملية وضع معايري ال تدقيقالقانوين، ويف أسلوب ال لتدقيقا

  :2يتاآلالبعض يف  حددها  إىل العديد من األحداث والتغريات البيئية

 ضخمة ختدم عمالئها حول العاملتدقيق انتشار مفهوم العوملة يف االقتصاد العاملي واحلاجة إىل مكاتب  -1

  .بكفاءة

 .تقضية التعقيدات املتزايدة يف بيئة األعمال وتزايد استخدام أنظمة احلاسب اآليل يف املؤسسا -2

إىل استخدام التكنولوجيا وإىل كثري من أساليب حتليل األعمال  تدقيقأدى استمرار املنافسة يف أعمال ال -3

  .تدقيقاملتقدمة يف عملية ال

                                                             

  1  إبراهيم طه عبد الوهاب ،مرجع سبق ذكره، ص12-11.
 .23، ص2007، مركز األمني للنشر والتوزيع، صنعاء ـ اليمن، أصول مراجعة احلساابتعبيد سعد شرمي، لطف محود بركات، 2 
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   نتيجة الرتفاع مبالغ التأمني وزايدة الدعاوي القضائية  لتدقيقاستمرار زايدة التكاليف اليت تتحملها مكاتب ا -4

 .املرفوعة ضدها

     التدقيق.ن املهنة بفرض املزيد من املتطلبات أثناء عملية ؤو زايدة التدخالت احلكومية يف ش -5

قوم على العينات اإلحصائية للعمليات املختلفة املختارة على ييف الوقت احلاضر أصبح  لتدقيقوخالصة القول إن ا

طبقة عتمد اعتمادًا كليًا على نظم الرقابة الداخلية املي، و دققأساس علمي وليس على أساس احلكم الشخصي للم

هو إعطاء رأي فين حمايد حول القوائم املالية ومدى عدالتها يف  دققفعال ابملؤسسة، وأصبح اهلدف األساسي للم

متثيل املركز املايل ونتائج األعمال للمؤسسة، أما اكتشاف الغش والتالعب وغريها فهو هدف اثنوي وليس 

ما أثبت عدم شاف أي تالعب أو غش إذا اًل عن عدم اكتؤو ليس مس دققأساسي. ومن ذلك يستنتج أن امل

 .املقبولة واملتعارف عليها تدقيقيف سبيل حتقيق معايري ال تدقيقتقصريه يف إتباع اإلجراءات الضرورية لل

 :1تاليةالعوامل لد لو يع ور السريع ملهنة التدقيق طلتا أن ة التارخييةذويتضح لنا من خالل هده النب

 .العمل فيها و نشاطاهتازايدة حجم مشروعات من حيت  -1

 .تفويض السلطات للغري اقتصاداي -2

 .ظهور شركة األموال مما أدى إىل فصل امللكية عن اإلدارة -3

القوانني والتشريعات كقانون الضرائب والسوق املالية وغريها مما دعا إىل توظيف املدققني وازدايد  ضصدور بع -4

 .الطلب على خدمتهم

 

                                                             

لة لنيل شهادة ماجسرت ، ختصص اقتصاد و تسيري معزوز ميلود، "دور املراجعة يف تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية" ، مذكرة مك 1 
 .5 -4، ص 2007- 200، سكيكدة ،1955أوت  20قسم علوم التسيري، جامعة املؤسسات، 
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 التدقيق  مفهوم :الثاين املطلب

 رغم عنه، الصادرة  اهليئات ابختالف هذا و التدقيق، تعاريف يف إليها التطرق مت اليت اجلوانب تعددت لقد

 .اهلدف نفس يف تصب أهنا إال املفاهيم، هذه بني الشكلي االختالف

 :يلي ما التعاريف هذه أهم نذكر و

  األمريكيةالصادر عن مجعية احملاسبة  اإلجرائياملفهوم AAA  أبنهوالذي يعرف التدقيق: 

 ،اقتصادية وأحداثوتقوميها فيما يتعلق حبقائق حول وقائع  إثبات أدلةعملية منتظمة وموضوعية للحصول على "

مستخدمي املعلومات  إىلالنتائج  وإيصال ،وذلك للتحقق من درجة التطابق بني تلك احلقائق واملعايري احملددة

 1."قياملهتمني بذلك التحق

 تعريف   Bernault et Germond منظم أبسلوب وبناء صارم تقين اختبار"  أنه: على للتدقيق  

 طرف من املقدمة املالية املعلومات ومصداقية نوعية على معلل رأي إعطاء بغية ، ومستقل مؤهل مهين طرف من

 القواعد احرتام مدى وعلى ، الظروف كل يف املعلومات هذه إعداد يف الواجبات احرتام مدى وعلى ، املؤسسة

 ونتائج املالية وللوضعية الصادقة للصورة املعلومات هذه متثيل مدى يف هبا املعمول احملاسبية واملبادئ والقوانني

 2."املؤسسة

 تعريف : Bethoux, Kremper et Poisson  

                                                             
 ،  2015، الطبعة الثانية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  املدخل إىل التدقيق والتأكيد وفقا للمعايري الدولية للتدقيقامحد حلمي مجعة ،  1

 .25ص 
قسم علوم التسيري ،  ئمة الدخل" ، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي ،"دور التدقيق احملاسيب يف حتسني قاصباح بن انصر، 2  

 . 3، ص  2014 -2013جامعـة قاصــدي مرابح ، ورقلــة،
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زايدة هبدف   استعملهاقد فحص للمعلومات من طرف شخص خارجي شريطة أن ال يكون  وه لتدقيق"ا     

 1منفعة املعلومات للمستعمل ."

  بتأكيدات بشكل موضوعي تتعلق اإلثبات أدلةعملية منتظمة جلمع وتقييم  ": السيد لطفي أمني هعرفكذلك 

مع  التأكيداتعلى وجود درجة تطابق بني تلك  أتكيداقتصادية هبدف توفري  وأحداثخاصة بتصرفات 

 2."املستخدمني املعنيني إىلاملعايري املقررة وتبليغ تلك النتائج 

  هو فحص انتقادي يسمح بتدقيق املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة واحلكم على "  :أخرتعريف و

 3."تلك املعلومات أنتجتالعمليات اليت جرت والنظم املقامة اليت 

 اخلاصة والدفاتر واحلساابت واملستندات والبياانت الداخلية الرقابة أنظمة فحص: "التدقيق كذلك أبنه يعرف 

 عن املالية القوائم داللة مدى عن حمايد فين برأي اخلروج بقصد منظماً،  إنتقاداي فحصاً  التدقيق حتت ابملنشأة

 عن خسارة أو ربح من أعماله لنتائج تصويره ومدى معلومة، زمنية فرتة هناية يف املشروع لذلك املايل الوضع

 4".الفرتة تلك

 :5أنه على للتدقيق وشامل بسيط تعريف صياغة ميكن ابلتايل

                                                             
1  Bethoux.R, Kremper .F et Poisson.M ، L’Audit dans le secteur public. Clet، Paris، 1986، 

p21. 

« L’audit est l’examen d’informations par une tierce personne، autre que celle qui les prépare 

ou les utilise، avec le désir d’augmenter l’utilité de l’information pour l’utilisateur » 
 .18ص  ،2006دار اجلامعية االبرامهية، مصر،  ،املراجعة بني النظرية والتطبيق أمني السيد امحد لطفي،  2
     11، ص 2003، الطبعة الثالثة ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  املراجعة ومراقبة احلساابت من النظرية إىل التطبيق̨ حممد بوثن    3
 .7، ص 2003جلزائر،  ، ديوان املطبوعات اجلامعية،املراجعة وتدقيق احلساابتحممد التوهامي طواهر، مسعود صديقي،  4
، جملة الباحث ، العدد األول ، كلية احلقوق والعلوم " دور املراجعة يف إسرتاتيجية التأهيل اإلداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية" مسعود صديقي ، 5

 . 65، ص  2000االقتصادية ، جامعة ورقلة ، 
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 املقدمة املالية املعلومات ومصداقية صحة من للتأكد ، ومستقل حمرتف شخص به يقوم ، خمطط انتقادي فحص

 وقرائن أبدلة مدعم وموضوعي حمايد فين برأي املدقق خالله من يديل احملاسيب، النظام وكذا املؤسسة طرف من

  .تقرير يف إثبات

 نالحظ أبهنا ركزت على النقاط اليت يتمحور حوهلا التدقيق وهي :  إىل ما مت سرده يف التعاريف السابقة،تبعا  - 

 أي فحص البياانت والسجالت احملاسبية للتأكد من صحة وسالمة العمليات اليت مت تسجليها،  :الفحص

حتليلها وتبويبها. أي فحص القياس احملاسيب وهو القياس الكمي والنقدي لألحداث االقتصادية اخلاصة بنشاط 

 .املؤسسة

 :ري السليم على نتيجة أعمال املؤسسة وهو احلكم على صالحية القوائم املالية اخلتامية كأداة للتعب التحقيق

 .ومدى متثيلها للمركز املايل احلقيقي للمؤسسة يف فرتة زمنية معينة

 :من داخل  أي بلورة نتائج الفحص والتحقيق يف شكل تقرير موجه إىل األطراف املعنية سواء كانت التقرير

 1قيق.املؤسسة أو من خارجها. ويعترب التقرير املنتوج النهائي ملهمة التد

 

 

 التدقيق وأهداف أمهية :الثالثاملطلب 

جهزت معلومات ية يف االقتصاد حيث يعتمد على احلكوم األوساطاملالية و  األوساطيلعب التدقيق دورا مهما يف 

 2من قبل اآلخرين حيث يقوم إببالغ األطراف األخرى ملدى وصدق البياانت واملعلومات املالية.

                                                             

 .90ص،  8199 األزار يطة، اإلسكندرية، ،املكتب اجلامعي احلديث، أصول املراجعة ، عوض ليب و حممد الفيومي 1 
 

 .20ص ،  بق ذكرهمرجع س ، هادي التميمي 2
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 أمهية إىل املطلب هذا خالل من سنتطرق لذا أمهيته مدى عن لدليل تدقيقال خلدمات الطالبة اجلهات تعدد  إن

  .وامليدانية العامة وأهدافه تدقيقال

 تدقيقال أمهية الفرع األول:

 املالية يف والقوائمابستعماهلم للبياانت  نيتمّيزو  الذين األموال أصحاب و للمستثمرين ابلنسبة مهمة التدقيق ربعتي

  :نذكر التدقيق من املستفيدين من القرارات، وذ اختا

 املؤسسات: يمسريّ إىل ابلنسبة  - 1

املتابعة  من نظام والتحقق مت بلوغها قد املسطرة األهدافن أ من للتأكد كبرية بدرجة املؤسسات مسرّيو يتجه

اذ الختميكن أن تؤخذ كقاعدة  اليت وصادقة و مقنعةات معلوم عن عبارة املقدمةللحساابت  الدورية املراجعةو 

 .التسيريية القرارات

  :املؤسسة مالك وإىل املسامهني ابلنسبة  -2

 : من للتأكد وهذا التدقيق نتائج املسريون إىل هتمامإ يتجه

 .ولنيؤ املس تسيري قدرة -

 .جديدة بقرارات االلتزام قبل املستثمرة ألموالل األمثل و اجلّيد االستغالل -

 1.انتشارها من احلد األقل على أو حدوثها منع و الغش أخطاء عن الكشف -

 :1أمهية التدقيق ابلنسبة للدائنني واملوردين والبنوك ومؤسسات إقراض أخرى-3

                                                             

، فرع إدارة شعباين لطفي ،" املراجعة الداخلية مهمتها ومسامهتها يف حتسني تسيري املؤسسة "، مذكرة ماجستري كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 1  
 .22، ص 2004األعمال، جامعة اجلزائر، 
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 :نياملورد و نيدائنابلنسبة لل –أ

أن كن ميحيث  ودائنيها متعامليها املؤسسة، بني تتم اليتو  املعامالت يف املطلوبة الثقة تعطي املايل املركز سالمةإن 

 و هلم، قصوى أمهية اتذ نتعداح الرب و السيولة درجةأن كما  املايل، واملركز املالية القوائم يفدقق امل برأي يستعينوا

   .ههماجتاا أو املالية احلالة سالمة لتقرير كأساس ربتعت هي ابلتايل

 :األخرى اإلقراضمؤسسات ابلنسبة إىل البنوك و  -ب

القوائم املالية  إىلدورا هاما جدا يف متويل مشاريع املؤسسات لذلك فهي حباجة ماسة  اإلقراضللبنوك ومؤسسات 

املالية ومدى تعبريها للمركز املايل  القوائممن صحة وسالمة  التأكداخلاصة ابملؤسسة وتقرير املدقق وهذا بغرض 

 احملددة. أجاهلا للمؤسسة ومنه االطمئنان على قدرهتا لتسديد الديون يف

 :اهليئات احلكوميةو  نقابة العمال التدقيق ابلنسبة إلدارة الضرائب، أمهية -4

  :دارة الضرائبابلنسبة إل -أ

 خاصية بتحقيقح تسم عامة بصفة املقبولة احملاسبية املبادئ وكذا القانونيةو  التشريعية،ص النصو  احرتامإن 

 حياتللتصر  املصداقية إعطاء و يبالضري اءالوع لتحديد وكذا اجلباية دارةاإل أمام احلساابت يف والثقة املصداقية

 2ة.الضريبي

  :ابلنسبة لنقابة العمال -ب

                                                                                                                                                                                              

 .13-12، ص 1998دار املستقبل، عمان، األردن، األصول العلمية والعملية لتدقيق احلساابت، خالد راغب اخلطيب، خليل حممود الرفاعي،  1 
  االقتصادية العلوم ماجستري كلية البناء"، مذكرة قطاع يف تنشط ملؤسسة تطبيقية حالة دراسة مع منهجيتها تقدميها اجلبائية املراجعة ، " خالصي2 
 .12،  ص2001اجلزائر،  التسيري، جامعة وعلوم 
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 األجورن أتقارير التدقيق املعدة من طرف املدقق تساعد نقابة العمال يف تدعيم مطالبها املتعلقة ابلعمال بش إن

 .املتعلقة ابلعمال األمورو خمتلف  األرابحوالعالوات والتعويضات واملشاركة يف 

 :اهليئات احلكومية إىلابلنسبة  -ج

دقق القوائم املالية لكل املؤسسات االقتصادية وخاصة اليت تنشط يف قطاعات حساسة تحتتاج الدولة إىل تقارير 

االقتصادية للدولة مثل وهلا أتثريات مباشرة على االقتصاد الوطين وهذا ملراقبة النشاط االقتصادي ورسم السياسات 

حتديد أسعار بعض املنتجات وكل هذا ال ميكن أن يتم دون االعتماد على ، تشجيع نشاطات معينة ،الضرائب

 . 1ومعتمدة من طرف مدققني ذو كفاءة بياانت واقعية سليمة

 :2ابلنسبة لرجال االقتصاد أمهية التدقيق -5

والسياسية وهذا لتقدير الدخل الوطين والقيام ابلدراسات االقتصادية يعتمد رجال االقتصاد على البياانت املالية 

ن اخلطط أاملستقبلية وحتليل األزمات اليت قد يتعرض هلا االقتصاد ورسم اخلطط االقتصادية وإصدار األحكام بش

 تمدة عليها.وتعتمد دقة تقديراهتم وكفاءة براجمهم على درجة دقة البياانت احملاسبية واملالية املع ،املنهجية

 التدقيق الفرع الثاين : أهداف

 أهداف من فانتقل نعكس على أهدافه إ التطور هذا تطور عرب العصور، قد الذكر فان التدقيق أسلفنا و كما

  :3نذكر التقليدية األهداف فمن حديثة، أهداف إىل تقليدية

 .عليها االعتماد مدىو  املالية القوائم و البياانت صحة من التأكد -
                                                             

  1 خالد راغب اخلطيب،  مرجع سبق ذكره،  ص 13-12.
 .10، ص 2002، الطبعة األوىل، من نشر املؤلف، األردن، تدقيق احلساابت يف املشروعات التجارية والصناعيةعبد الكرمي علي الرحمي،  2 
 .15، ص2009عمان،  الوراق، ، مؤسسة الدولية و األمريكية املعايري ظل يف التدقيق أساسياتممدوح،  محدأحسني يوسف القاضي وحسني 3
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 .املالية القوائم عدالة عن براهني و أدلة إىل استنادا رأي فين إبداء- 

  .احملاسبية والسجالت الدفاتر يف واألخطاء الغش  حاالت اكتشاف- 

 .األخطاء فرص ارتكاب من للتقليل جيدة داخلية رقابة وجود من التأكد- 

 املناسبة. اإلدارية اختاذ القرارات، و املالئمة السياسات وضع على اإلدارة مساعدة- 

  :التالية األهداف إضافة كما ميكن

 .دفعه الواجب الضرييب ومن مث مبلغ الضريبة الوعاء حتديد يف للمؤسسات املالية الدوائر مساعدة -

 احلكومية. اجلهات الوطين مبساعدة االقتصاد ختطيط يف املشاركة- 

 :يلي ما إىل يهدف التدقيق أصبح مؤخراو 

 .االحنرافات أسباب و التنفيذ درجة متابعة و السياسات و اخلطط مراقبة- 

 .املؤسسات قبل من احملققة األعمال نتائج و األداء تقييم- 

 .إنتاجيةو  اقتصادية كفاية أقصى حتقيق -

  .احملاسبية إن وجدت السجالت و الدفاتر يف اجلوهرية األخطاء اكتشاف-  

    حىت تساعد أكثر مصداقية إلعطائها اإلدارة طرف من املودعة والتقارير املالية الواثئق على املصادقة - 

 1اختاذ القرارات. يف مستخدميها

                                                             

  1 ممدوح حسني يوسف القاضي وحسني أمحد، مرجع سبق ذكره، ص16.
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 و للتدقيق ميدانية ابلنسبة تعترب اليت لألهداف نتطرق للتدقيق، سوف التقليدية أو العامة التعرض لألهداف وبعد

  :1كالتايل هي اليت و املدقق أعمال

 عرض القوائم املالية:  -1

هدف عرض القوائم )اإلفصاح( فان املدقق جيب أن يكون معنيا ابلتحقق من أن عناصر أومكوانت لتحقيق 

القوائم املالية اليت قد مت تبويبها واإلفصاح عنها طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، ومن هنا فان على املدقق 

املالية، وابلطبع فان اإلفصاح  إبعداد القوائم أن ينفذ إجراءات التدقيق للتحقق من صحة مزاعم اإلدارة اليت قامت

يشمل ما جاء يف صلب القوائم املالية أو ما أحلق هبا يف شكل مالحظات أو مرفقات، وان هدف عرض القوائم 

 جيب أن ينفذ ويستويف لكافة العناصر اجلوهرية ابلقوائم املالية.

 :وصحة العمليات املالية )الشمولية( مشروعية  -2

التحقق من مشروعية وصحة العمليات من املدقق ضرورة التحقق من أن كل العمليات املالية يتطلب هدف 

املسجلة ابلدفاتر خالل الفرتة تعكس بشكل صحيح وفعال التغريات يف موارد والتزامات الشركة خالل هذه الفرتة، 

 . والتحقق من مشروعية وصحية العمليات

 امللكية )احلقوق وااللتزامات(: - 3

، على املدقق الداخلي فحص الوسائل املختلفة الالزمة حلماية أصول املشروع من أي تصرفات غري مرغوبة جيب

يعتمد على  عض األصول، إال أن املدقق جيب أنوعلى الرغم من أن احليازة قد تكون دليال مقبوال على ملكية ب

 لكها املنشأة فعال.بعض اإلجراءات األخرى اليت تؤكد له أن األصول املسجلة ابلدفاتر مت

                                                             
 .921ص،    2001،مصر ،  الدار اجلامعية اجلديدة للنشر ،الطبعة األوىل ،الرقابة واملراجعة الداخلية الصحن، عبد الفتاح ، كامل مسري، 1
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 استقاللية الفرتة املالية:   -4

يتمثل هذا اهلدف يف التحقق من أن اإليرادات والتكاليف قد مت تسجيلها بشكل مالئم بني الفرتات احملاسبية، 

وهذا يتطلب من املدقق التحقق من أن كل العمليات املالية اليت حدثت قبل هناية الفرتة احملاسبية قد سجلت  

أن العمليات املالية اليت ختص الفرتة التالية مل تدرج  نشاط هذه الفرتة، وابملثل جيب أن يتحقق املدقق منكجزء من 

 ضمن نشاط هذه الفرتة احلالية موضع التدقيق.

 التقومي: -5

ما تقوم األصول على أساس التكلفة غري  ة، وعاددققميثل تقومي األصول غري النقدية هدفا هاما ابلنسبة للم

 قل، وذلك طبقا ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها.أتنفذة أو التكلفة التارخيية، أو السوق أيهما املس

  الوجود )احلدوث(:-6

ميثل التحقق والتأكد من الوجود هدفا من أهداف تدقيق كافة حساابت األصول واخلصوم وحقوق امللكية،  

فمسؤولية املدقق األساسية فيما بتعلق حبساابت األصول واحلقوق تتمثل يف التأكد من أن األصول واحلقوق 

 املوجودة يف التحقق من أن االلتزامات ن مسؤولية املدقق تتمثلموجودة فعال، أما فيما يتعلق حبساابت اخلصوم أب

ية تكلفة احلصول على ن إجراءات التحقق من الوجود إمنا تعتمد على طبيعة العنصر وفعالأمسجلة ابلدفاتر، و 

 1.الدليل

 

 

 
                                                             

 .220الصحن، عبد الفتاح ، كامل مسري، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 التدقيق حمددات: ملبحث الثاينا

اإلجراءات املتبعة  منجمموعة لعملية منتظمة ومنهجية تضم  ققدامل إتباع على التدقيق عملية  جناح يتوقف

 التدقيق. أنواعرغم تعدد  عليهامتفق  عايريم إىلواملخططة يقوم هبا املدقق استنادا 

 

  1أنواع التدقيق: األولاملطلب 

 إليها ينظر اليت التدقيق إال انه يلتقي ابألهداف و لكن االختالف يظهر  يف الزاوية  أنواع ابلرغم من تعدد   

 .التدقيق عملية جوهر من ال يغري ذلك أن إال و مستوايت األداء اليت حتكم مجيع األنواع  التدقيق ،

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 . 46ص  ،  1990، بريوت ، اجلامعية الدار ، والتطبيق التنظري بني املراجعة ، الفيومي حممد و الصبان مسري حممد1 
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 تصنيفات املراجعة حسب وجهات النظر املختلفة : 1شكل رقم 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مكتبة اجلالء اجلديدة ابملنصور،القاهرة ـ مصر، املراجعة إطار النظرية واملمارسةصدر: حممود السيد الناغي، م

 .21، ص1998

من حيث القائم بعملية 
 التدقيق

 من حيث اإللزام

 من حيث نطاق التدقيق

من حيث مدى 
 الفحص

 تدقيق إلزامي

 تدقيق داخلي

 تدقيق إختياري

 ارجيختدقيق 

 تدقيق كامل

 تدقيق جزئي

 شامل تدقيق

 اختباريتدقيق 
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 اإللزام: حيث من :ولالفرع األ

 .اختياري وتدقيق إلزامي نوعني: تدقيق إىل ينقسم

 حساابهتا واعتماد لتدقيق مدقق تعيني بضرورة املؤسسة يلزم حيث به، القيام القانون حيتم: 1إلزامي  تدقيق -

 العقوابت املقررة. طائلة حتت اتاملخالف وقوع به القيام عدم عن ويرتتب ، هلا اخلتامية املالية القوائم

و تكون  مالكها، أو املؤسسة إدارة من بطلب وتكون ابلقانون، ملزمة غري عملية هو:  2اختياري تدقيق -

 وشركات الفردية املؤسسات ففي .التدقيق عملية طالب مع املسبق التفاقه وفقا حمددة هنا املدقق واجبات

 اخلتامية، املالية قوائمها واعتماد املؤسسة حساابت لتدقيق خارجي مدقق خبدمات االستعانة يتم قد ألشخاص ،ا

 اجلهات إىل تقدم اليت وتلك الدفاتر من املستخرجة البياانت دقة يف للمالك الثقة يعطي املدقق وجودحيث 

 الضرائب. مصلحة وخاصة اخلارجية

 االختبارات(: الفحص )حجم مدى حيث من : ثاينالفرع ال

 : نوعني إىل االختبارات حجم وفق التدقيق ينقسم

 اليت واألعمال واملستندات والدفاتر القيود كافة التدقيق عملية تشمل أن به املقصود :3)تفصيلي( شامل تدقيق -

 نفقات يكلف كونه إىل ابإلضافة كبريين ووقتا جهدا التدقيق من النوع هذا ويتطلب ، املالية السنة خالل متت

 ابستمرار ، مراعاهتما على املدقق حيرص واليت والتكلفة الوقت عاملي مع يتعارض فهو ابهظة،

 . الصغري احلجم ذات املؤسسات على يقتصر استخدامه فإن وابلتايل 

 عينة فحص أساس على ويرتكز ، الكربى الشركات ظهور مع التدقيق من النوع هذا ظهر : 1اختباري تدقيق -

 النتائج  تعميم يتم أن على ابملؤسسة اخلاصة واملستندات واحلساابت والسجالت الدفاتر جمموع من املدقق ينتقيها

                                                             

  1 هيثم السعافني،" التدقيق اخلارجي والتدقيق الداخلي وتدقيق السلطات الرقابية احلكومية"، جملة املدقق، العدد)63 ـ 64(، 2005، ص 7.
 .42، ص2007، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية ـ مصر، أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشاملامحد السيد سرااي،  2 
 .46ص  ،  1990، بريوت ، اجلامعية الدار ، والتطبيق التنظري بني املراجعة ، الفيومي حممد و الصبان مسري حممد 3 
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 الدفاتر يف كثرية أخطاء توافر حالة ففي الداخلية، الرقابة نظام وسالمة قوة مدى على العينة حجم ويعتمد

 العينة. حجم توسيع املدقق على وجبوالسجالت 

  2التدقيق عملية توقيت حيث من  :ثالثالفرع ال 

 :نوعني إىل التدقيق تقسيم ميكن املعيار هذا وفق

 لربانمج وفقا ككل املالية السنة خالل االختبارات وإجراء الفحص عمليات خالله من تتم مستمر: تدقيق -

 .غري منتظمة بطريقة أو ...شهرية أو أسبوعية بصفة تتم كأن منتظمة، بطريقة كانت سواء مسبقا حمدد زمين

  : حالة يف خاصة بصفة املدقق يتبعه التدقيق من النوع وهذا

 عملياهتا وتعدد كرب وكذا املؤسسة حجم كرب. 

 كفاءته مدى على للحكم الداخلية الرقابة نظام تقييم من التمكن عدم. 

 مستمرة بصفة املؤسسة على الرتدد من ميكنهم ما املدقق، مساعدي من كبري عدد توافر. 

 بتدقيقعلى أن يقوم  املدقق متكنو  يستفحل، أن قبل التالعب و ميتاز هذا النوع من التدقيق بسرعة اكتشاف

 األعمال يف املوظفني تالعب يعاب يف احتمال نهأإال السنة.  مدار على الكايف الوقت لوجود نظرا تفصيال أكثر

 . التدقيق أبعمال القيام أثناء املؤسسة أعمال عرقلةو  تدقيقها، سبق اليت

 املدقق ويلجأ ،اخلتامية املالية والقوائم احلساابت وإعداد املالية السنة انتهاء بعد يتم بكونه يتميز هنائي: تدقيق -

 كبرية . بصورة العمليات فيها تتعدد ال واليت احلجم الصغرية املؤسسات يف عادة األسلوب هذا إىل

 :النهائي التدقيق حيققها اليت املزااي ومن 

  احلساابت مجيع أن حيث ، تدققيها يتم اليت واألرقام البياانت وتعديل التالعب احتماالت ختفيض

                                                                                                                                                                                              

 .35ص مرجع سبق ذكره، عبيد سعد شرمي، لطف محود بركات،1 
 .12أمني مازون، مرجع سبق ذكره، ص حممد  2
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 املدقق ألن ، املؤسسة داخل العمل يف إربتاك حدوث ابإلضافة إىل عدم ، وإقفاهلا تسويتها متت قد تكون

 اإلقفال. عملية من االنتهاء بعد إال والدفاتر السجالت إىل حيتاجوا ولن املؤسسة على كثريا يرتددوا لن ومعاونيه

 هناية إال يف حيث أن اكتشاف األخطاء لن يكون  إال انه ال خيلوا من العيوب، ،وابلرغم من هذه االمتيازات 

 األخطاء اكتشاف توقيت ألن األخطاء تراكم تفادي  حماولة أو العالج إمكانية عدم عنه املالية مما  يرتتب السنة

 .1وقوعها من طويلة فرتة بعد سيكون والتالعب

 .2التدقيق عملية نطاق حيث من  رابع:الفرع ال

 :جزئي كامل و تدقيق إىل تدقيق النطاق حيث من التدقيق يقسم

 ونطاق جمال حول قيودا املدقق مع املتعاقد الطرف أو اإلدارة فيه تضع ال الذي التدقيق هو كامل: تدقيق -

 العمليات كل بفحص قيامه يعين ال عمله، وهنا يقوم املدقق بفحص القيود و املستندات و السجالت، لكن هذا

 كل ميس أن واحملايد الفين رأيه يتضمن والذي عمله هناية يف تقرير املدقق يف يشرتط ولكن الدورة، خالل متت اليت

 كاملة املسؤولية حتمله مع الختباراته خيضعها اليت املفردات اختيار حرية للمدقق وتكون استثناء، دون املالية القوائم

 . املفردات كل حول

 معني،كفحص لغرض موجهة أو اهلدف حمدودة تكون املدقق هبا يقوم اليت العمليات هوجزئي: تدقيق -

 فحص أو حمددة، فرتة خالل اآلجل أو النقدي البيع عمليات فحص أو معينه، فرتة خالل النقدية العمليات

 .املخزون جرد من التأكد أو ، املخازن حساابت

 وال الفحص إليها توصل اليت النتائجو  اتبعت اليت اخلطوات متضمنا تقرير على احلصول إىل اجلزئي التدقيق يهدف

 ونتيجة املالية للمراكز داللتها ومدى املالية القوائم عدالة مدى عن حمايد فين رأي على احلصول إىل يهدف

                                                             

 .13محد أمني مازون، مرجع سبق ذكره، ص 1 
 . 50ص ، ،مرجع سبق ذكره الفيومي حممد و الصبان مسري حممد 2 
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 املهمة يوضح كتايب عقد على احلصول اجلزئي التدقيق يف املدقق على وجيب .الكامل التدقيق يف هو كما األعمال

 .األداء يف تقصري إليه ينسب وال نفسه ليحمي ونطاقها هبا قيامه املطلوب

 .التدقيق بعملية القائم حيث من :ام الفرع اخل

 :نوعني إىل هبا القائم حيث من التدقيق عملية تقسيم ميكن

 يف التامة احلرية هلا ، املؤسسة مستوى على متواجدة مصلحة به تقوم التدقيق من النوع هذا :1داخلي تدقيق -

 التدقيق وعمل والتطابق والتحقق ، التقييم مهام الداخلي للتدقيق وختول التصرف ، يف ابالستقاللية وتتمتع احلكم

 ابملؤسسة . دائمة مصلحة طرف من ينفذ كونه دائم عمل هو الداخلي

عرفه املعهد الفرنسي للمدققني واملراقبني الداخليني على أنه " عبارة عن فحص دوري للوسائل املوضوعة حتت 

ة. هذا النشاط تقوم به مصـلحة اتبعـة ملديرية املؤسسة ومستقلة عن ابقي تصرف مديرية قصد مراقبة وتسيري املؤسس

 ."املصاحل األخرى

 املعمول اإلجراءات كانت إذا مما التأكد هي الدوري النشاط هذا إطار يف الداخليني للمدققني الرئيسية األهداف

 واضحة اهلياكل فعالة، التنظيمات شرعية، العمليات صادقة، املعلومات أن الكافية، الضماانت تتضمن هبا

 .2 ومناسبة

 البياانت فحص بغية املؤسسة، خارج من طرف بواسطة يتم الذي هو اخلارجي التدقيق خارجي: تدقيق -

 وصدق صحة حول حمايد فين رأي إبداء أجل من الداخلية، الرقابة نظام تقييم على والوقوف احملاسبية السجالتو 

 والرضا العام القبول تنال حىت املصداقية إلعطائها وذلك هلا، املولد احملاسيب النظام عن الناجتة احملاسبية املعلومات

  اخلارجية. األطراف من املعلومات هذه مستعملي لدى

 .1أخرى( وهيئات الضرائب ، إدارة البنوك ، املستثمرين، )املسامهون،
                                                             

1Allel HAMINI, L’audit comptable et financier , BERTI édition , Alger , 2002, p 07 . 

  .   15، ص مرجع سبق ذكره، حممد بوتني  2  
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 .2أنواع التدقيق خمتلفاملطلب الثاين : املقارنة بني 

ابالعتماد على معيارين مها  املايل لتدقيقوا اتالعملي تدقيق،  الداخلي تدقيقشرح العالقة القائمة بني الميكن 

ه هبا .مبعىن آخر، هل على من عملية املراقبة اليت سيقوم هبا وموقعه من املؤسسة أي الصلة اليت تربط دققهدف امل

أنه ليس هناك ضرورة لذلك  يه أن يكون خارجيا عنها أمأم عل )داخليا (يكون أجريا يف املؤسسة أن  دققامل

مرتابطان وأن األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها هذا املتدخل حتدد القيود  دققإن معياري اهلدف وموقع امل ،أحياان

 .تدقيقفيما خيص عالقاته ابملؤسسة موضوع ال

 العمليات تدقيقالداخلي و تدقيق العالقة بني ال : الفرع األول

العمليات أوسع من تدقيق جيول خمتلف وظائف املؤسسة هبدف حتسني التسيري، إال أن مفهوم  دققنيكل من املإن  

العمليات أن يكون خارجيا ومستقال متاما عن اإلدارة،  تدقيق.وقد يشرتط أحياان، يف  الداخلي تدقيقمفهوم ال

ألموال يف االنضمام إىل املؤسسة أو شرائها وذلك حىت يستطيع احلكم على كيفية التسيري تلبية لرغبات أصحاب ا

خارجي مستقل حمرتف بفحص انتقادي قد يشمل كل  دققيف مثل هذه احلاالت، يقوم م تلبية للرغبة مثال

 وظائف املؤسسة أو بعضها، ينري طريق هؤالء ويساعدهم يف اختاذ قرارهم النهائي.

 الداخليتدقيق ال و املايل تدقيقال بني العالقة : الفرع الثاين 

 أن الغري جتاه القانونية قوهتا يكسبها وابلتايل احلساابت وصدق شرعية على حيكم الذي املايل دققامل يف يشرتط

 أجري الداخلي، دققللم ابلنسبة احلال عليه هو ما عكس أي. عمل عقد هبا يربطه وال املؤسسة عن خارجيا يكون

                                                                                                                                                                                              

املتميز  األداء حول الدويل العلمي املؤمتر ، الرقايب" األداء على واخلارجية الداخلية املراجعة تكامل ،"انعكاس حممد براق و مسعود صديقي 1  
 .25 ص ، 2005 مارس 09 و 08 ، ورقلة جامعة ، االقتصادية والعلوم احلقوق كلية ، واحلكومات للمنظمات

 .102، ص 2006، دار املسرية للنشر و الطباعة، اصر من الناحية النظريةعتدقيق احلساابت املغسان فالح املطارنة،  2 
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 الداخلي املدقق فإن يكن ومهما. التحسني هبدف التسيري، ميادين من كميدان احلساابت يدرس أجرة، يتقاضى

 : مستويني على االختالف أوجه تتمثل ، آخر بتعبري . رضاها ينال أن وعليه لإلدارة اتبع

 فعله يستطع مل ما وهذا الغري، لرغبات تلبية وذلك احلساابت على املصادقة هو املايلاملدقق  هدف إن: اهلدف -

 ال اإلدارة لرغبة تلبية فذلك احلساابت ونوعية املايل للجانب اهتماما يويل األخري هذا كان وإذا. الداخلي املدقق

 .غري

 يسعى الذي اهلدف حبكم املايل املدقق أن إال اآلخرين املؤسسة أجراء كباقي أجري الداخلي دققامل إن: املوقع- 

 .1هادققي اليت املؤسسة عن خارجي دائما وهو متاما مستقال يكون أن فيه يشرتط  إليه

 2 ياخلارج تدقيقالو  الداخلي تدقيقالالعالقة بني  : الثالثالفرع 

إجياد نظام فعال  اخلارجي ابلعمل يف نفس امليدان وهلما غرض واحد يسعيان إىل دققالداخلي و امل دققيقوم امل

تطبيق نظام حماسيب فعال ميد ابملعلومات الضرورية اليت متكن  للمراقبة الداخلية لتجنب ومنع أي خطأ أو تالعب

الداخلي تسري حنو  ققدأن طريقة عمل امل إذلة ختتلف من إعداد تقارير صحيحة إال أن طريقة العمل يف هده احلا

حة لإلدارة أما طريقة عمل صحييصل إىل تقدمي معلومات حقيقية و التأكد من أن النظام احملاسيب كفء حبيث 

 اخلارجي فيحكمها التأكد من احلساابت املقدمة للمسامهني و املركز املايل السليم يف هناية السنة. دققامل

رقابة الداخلية إذا اطمأن الداخلي بفعالية نظام ال دقق على قرار املتمد إىل حد كبرياخلارجي أن يع دققيستطيع امل

غطي جانبًا من العمل الذي يقوم به يستطيع فهذه احلالة أن يكايف وأنه   الداخلي تدقيقاخلارجي كون ال دققامل

 والفحوص. االختباراتيقلل من 

                                                             

  1 غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص 102.
 .105ص مرجع نفسه ،  2 
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ن يعد أكما  عمليات اجلرد خاصة املفاجئةكثري من الاخلارجي يف  دققالداخلي أن يساعد امل دققيستطيع امل

ه مرتبط مبدى خربة احملاسبية وهذا كل وخصوصًا يف هناية الدورة تدقيقلاخلارجي لعملية ا دققاألدلة اليت يطلبها امل

 .الداخلي تدقيقاملوكلة إلدارة الواملسؤولية  الداخلي التدقيقالداخلي ومدى كفاءة  دققوأتهيل امل

 فإن املؤسسة مستوى على الداخلي التدقيق بوجود أنه القول ميكن اخلارجي، والتدقيق الداخلي التدقيق بني كربط

 يعتمد أن له ميكن ،كما أعماهلا ونتائج حساابهتا ومصداقية صحة يف اخلارجي للمدقق الثقة من نوعا يعطي ذلك

 1الداخلي. التدقيق وأعمال إجراءات بعض على

 بني التدقيق الداخلي و اخلارجي(: أوجه االختالف 1جدول رقم )

 التدقيق اخلارجي التدقيق الداخلي البيان

 اهلدف

إنتاجية من خالل قق أعلى كفاية إدارية و حي-

القضاء على اإلسراف و اكتشاف األخطاء 

 و التالعب يف احلساابت.

التأكد من صحة املعلومات لالسرتشاد هبا -

 يف رسم اخلطط و اختاذ القرارات و تنفيذها.

عدالة لرأي الفين احملايد عن مدى صدق و إبداء ا

التقارير املالية عن فرتة حماسبية معينة و توصيل 

 النتائج إىل الفئات املستفيدة منها.

عالقة القائم 

بعملية التدقيق 

 ابملنشأة

 موظف من داخل املنشأة
شخص طبيعي أو معنوي مهين من خارج املنشأة 

 )مستقل(

                                                             
1 Jacques RENARD,Théorie et pratique de l’audit interne , Edition d’organisation, Paris, 

1987,p69. 
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نطاق و حدود 

 التدقيق

حتدد اإلدارة عمل املدقق ، كما أن طبيعة 

عمل املدقق الداخلي يسمح له بتوسيع 

 االختبارات ملا لديه ليات الفحص و عم

من وقت و إمكاانت تساعده على تدقيق 

 عمليات املنشأة.

وفقا للعقد املوقع بني حدود العمل يتحدد نطاق و 

 العرف السائد، املنشأة واملدقق اخلارجي و 

قيق املتعارف عليها، وما تنص عليه و معايري التد

 كونيالقوانني املنظمة ملهنة التدقيق و غالبا ما 

 أو اختياري وفقا لطبيعة شامل اخلارجي التدقيق 

 حجم عمليات املنشأة حمل التدقيق.و 

 

 

 

 

 

التوقيت 

املناسب 

 لألداء

يتم الفحص بصورة مستمرة طول السنة -

 املالية.

 املنشأة.اختيارية وفقا حلجم -

يتم الفحص بصورة هنائية طوال السنة املالية -    

 )مستمرة(.

 قد يكون كامل أو جزئي. -    

 إلزامية وفقا للقانون السائد. -    

 

 

 إدارة املنشأة املستفيدون
 قراء التقارير املالية.         -   

 أصحاب املصاحل.           - 
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 إدارة املنشأة.            - 

 

 مؤسسة،االوىل ،الطبعةمراجعة احلساابت بني النظرية و التطبيقجربوع حممد يوسف،  ر:مصد

 .52، ص2002الوراق،عمان،

 

 .معايري التدقيق املتعارف عليها :لثاملطلب الثا

من أهم ما مييز تدقيق احلساابت كمهنة أهنا تؤدى مبعرفة شخص مؤهـل ، مـدرب ، مسـتقل وحمايد ، ومسؤول 

 والسبيل إىل ضمان ذلك هو معايري التدقيق املتعارف عليها.مهنيا ، 

هذه املعايري هي مستوايت مهنية لضمان إلتزام مدقق احلساابت ووفائه مبسؤولياته املهنية فـي قبول التكليف 

احلساابت للصفات  وختطيط وتنفيذ أعمال التدقيق وإعداد التقرير بكفاءة ، وتشمل هذه املعايري مراعاة مدقق 

 .1ملهنية املطلوبة مثل الكفاءة املهنية واإلستقالل ومتطلبات التقرير واألدلةا

كان للمعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني الفضل يف صياغة هذه املعايري بصورة شـاملة و إن جاءت موجزة ، 

مت إقرار املعيار  1949سنة  إقرار تسعة معايري، ويف نـوفمرب 1948حيث مت يف إجتماع املعهد يف سبتمرب سنة 

 .19542كتيب للمعهد سنة  العاشر واألخري وهو الرابع ضمن معايري إعداد التقرير، وصـدرت فـي

تنقسم املعايري العشرة املتعارف عليها إىل ثالث جمموعات، معايري متعلقة ابلشـخص املـدقق)عامة( ، معايري متعلقة 

  :ميكن توضيحها فـي الشـكل التايل ابلعمل امليداين  ومعايري إعداد التقرير، واليت
                                                             

 .41، ص2001، اإلسكندرية ،  ،الدار اجلامعيةخدمات مراقب احلساابت لسوق املال ، عبد الوهاب نصر علي1 
  2 حممود السيد انغي ، املراجعة ) إطار النظرية واملمارسة( ، اجلزء الثاين، مكتبة اجلالء اجلديدة للنشر ، املنصورة ، مصر، 1992 ، ص37.
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 نواع معايري التدقيق أ : 2 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معايري التدقيق املتعارف 
 عليها.

 معايري عامة

 واألداءالتأهيل 

 التقرير

 النتائج

 العمل امليداين

 أداء التدقيق

م ئاو مدى إتفاق الق -
املالية مع مبادئ احملاسبة 

 املتعارف عليها

مدى التباث يف تطبيق  -
املبادئ احملاسبية املتعارف 

 عليها

مدى كفاية اإلفصاح  -
 احملاسيب.

إبداء الرأي اإلمجايل  -
 يف القوائم املالية

 

 

التخطيط واالشراف  -
 نااملهني

الفهم الكايف للرقابة  -
 الداخلية

مجع أدلة التدقيق  -
 الكافية

 

 

 

 انتدريب ومهارة مالئم -

  حياد اإلجتاه الذهين -

   بذل العناية املهنية  -
 املعتادة
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 .42ص  ،2005السعودية، دار املريخ،، املراجعة مدخل متكامل، وآخرون ارينز ألفني : صدرم

 1الفرع األول : املعايري العامة أو الشخصية

 ابلتكوين الذايت ملدقق احلساابت .مسيت هذه املعايري ابلشخصية كوهنا مرتبطة مباشرة 

  :وميكـن حصرها يف اآليت

 .أن تتم عملية الفحص بواسطة شخص أو أشخاص هلم قدر كايف من التأهيل العلمي والعملي -

 .أن يتوافر لدى املدقق عنصري احلياد واإلستقالل -

 .التقريرأن يتحلى املدقق ابلعناية املهنية املعتادة أثناء عمله وكذا يف إعداد   -

 أوال: التأهيل العلمي 

ينص هذا املعيار على أن عملية التدقيق جيب أن تتم بواسطة شخص لديـه املعرفـة العلميـة واخلربة العملية والكفاء  

 املهنية اليت تؤهله للعمل كمدقق.

 يعين هذا املعيار أن املدقق جيب أن يتمتع ابملعرفة العلمية الكافيـة فـي جمـاالت احملاسـبة والضرائب والتدقيق وغريها 

إضافة إلـى ذلـك جيـب أن يستمر املدقق يف التدريب والتعليم طوال ممارسته  ،من اجملاالت املرتبطة ابملمارسة املهنية 

  ديثـة فـي تلـك اجملاالت ، ويظل مستعدا إلكتساب املعرفة يف جماالت جديدة.للمهنة ليظل ملما بـالتطورات احل

 

 

                                                             

  .35، صمرجع سبق ذكرهحممد الفيومي ، عوض لبيب ،  1 
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 االستقالل: اثنيا

تتمثل أمهية هذا املعيار يف كون درجة مصداقية رأي املدقق يف تقريره النهائي مرتبطة مبـدى حياد هذا األخري 

 وإستقالله عن املؤسسة حمل التدقيق.

دم تعرضه لعقوابت سابقة وإستقامة ونضج املدقق ، ومتتعه بكامل حقوقـه املدنيـة ، وعـتتمثل اإلستقاللية يف نزاهة 

كما عليه إبعتباره الضامن لشرعية وصدق احلسـاابت ، أن يكـون مستقال فعال ، أي يتمتع بكامل من جهة .

  .1 لشركة عقد عملأعماهلم و ال يربطه اب احلرية إجتاه أعضاء املؤسسة موضـوع الرقابـة ، وأن ال يشـاركهم

 العناية املهنية : اتلثا

يوجب هذا املعيار على املدقق ضرورة إلتزامه ابملعايري الفنية واألخالقية ملهنة التدقيق ، كمـا أنه مطالب بتحسني 

جودة خدماته ، وأن يعطي اإلهتمام الكايف جلميع خطوات عملية التدقيق . فتـوفر عنصري الكفاءة واإلستقالل 

 .2يف ، وابلتايل يشرتط توفر جدية يف العمل ترفع من مستوى جـودة أدائه املهينغري كا

تتطلب العناية املهنية من املدقق أن يتفهم جيدا طبيعة العمل الـذي يقـوم بـه، وملـاذا يقـوم به، وإن مل يكن متأكدا 

ناسبة. كما تتطلب التخطيط من أي جزء من هذا العمل، فإنه يقع على مسؤوليته البحث عـن اإل ستشـارة امل

واإلشراف الكامل ألي نشاط أو مهمة مهنية يكون مسؤوال عنهـا، وأن يقوم إبعداد أوراق عمل كاملة ودقيقة، 

ألنه إذا مت إعداد أوراق العمل دون إهتمام وبشكل غري كامـل فإن هذا يثري الشك يف األدلة اليت قام املدقق 

أن جيتهد املدقق فـي القيام مبسؤولياته جتاه العمالء وأصحاب األعمال واجملتمع   بتجميعها، وتقتضي العناية املهنية

                                                             

  1 حممد بوتني ، مرجع سبق ذكره، ص38 .

  2حممد الفيومي ، عوض لبيب ، مرجع سبق ذكره ، ص39 .



 اإلطار املفاهيمي للتدقيق                                                                         الفصل األول

 

30 
 

وأن تكون اخلدمة  مسؤولية تقدمي اخلدمات املهنية بدون إبطاء وبدقة وإهتمام، ويفرض هـذا اإل جتهـاد علـى املـدقق

 كاملة.

  الفرع الثاين : معايري العمل امليداين

 فإنه غري كاف للخـروج برأي صحيح واإلستقاللية لدى الشخص املدقق بقدر ما هو ضروريإن توفر الكفاءة 

حول مصداقية احلساابت ، فحىت يقوم املدقق بعمله على أحسن وجه عليه مراعاة معايري أخرى متعلقة مبرحلة 

 .الفحص امليداين

ـر هبـا املدقق خالل أدائه مياملراحل اليت  تشتمل هذه املعايري على ختطيط وتنفيذ عملية التدقيق ، كما أهنا توضح

ملهمته إضافة إىل الوظائف املنوطة به ، ورغم صعوبة حتديد معايري تتطابق مـع خمتلف املؤسسات على إختالف 

عملياهتا ونظمها إال أنه ميكن حتديد جمموعة من املعايري قد تتناسـب مع أغلب املؤسسات ميكن حصرها فيما 

                : يلي

 .ناالتخطيط واإلشراف املالئم -

  .دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية -

 .مالءمة أدلة اإلثبات -  

 نااملالئم واإلشرافالتخطيط  :أوال

يعين هذا املعيار أن املدقق مطالب بوضع خطة عمل مكتوبة تتالءم واملعطيات اليت تفرضـها بيئة املؤسسة حمل  

التدقيق ، كما أن حتديده لإلطار الزمين لكل خطوة يقوم هبا أثناء عمليـة الفحـص سيعزز من فرص بلوغ الغرض 

 مـع تطور مراحل العمل.  من ورائها، مع إمكانية خضوع هذه اخلطة للتعـديل واملتابعـة
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من انحية أخرى، فإن املدقق مطالب بتحديد مسؤوليات مساعديه ومتابعة أعماهلم وتقييم أدائهـم إبعتباره املسؤول 

 . 1األول واملباشر عن عملية التدقيق

  :حتدد األهداف األساسية املتوخاة من برانمج عملية التدقيق وختطيطها فيما يلي 

   يفاملثبت دقق وأعوانـه بـاألداء املتوقع و كأداة للرقابة، من خالل مقارنة األداء املنجز من املـ  يستعمل الربانمج -

 .الربانمج ، وكذا إمكانية حتديد مقدار األعمال الباقية والتاريخ املتوقع لإلنتهـاء منها

و خطوات  فحصـهايوضح برانمج التدقيق وبدقة نطاق الفحص من خالل إشتماله على املفردات املـراد  -

 .الفحص وتوقيته

 يعترب الربانمج املوجه األساسي لعملية التدقيق ، من خالل إحتوائـه علـى مـا جيـب القيـام به ، والفرتة الزمنية -

 .الالزمة لذلك  وتوقيت البدء يف عملية التدقيق واإلنتهاء منها  وحتديد املدقق الذي يقوم بفحص املفردات

مدقق على اخلانة  دقق القائم ابألداء املهين  إنطالقا من حتديد مهام كل مدقق  وتوقيـع كـلحتديد مسؤولية امل -

 . املقابلة للعمل القائم به

 اثنيا: الفهم للرقابة الداخلية

املغزى من هذا املعيار هو قيام املدقق بدراسة نظام الرقابة الداخلية فـي املؤسسـة موضـوع التدقيق والتعرف على  

المته كونه يعترب النقطة اليت ينطلق منها املدقق ، فضعف أو قوة نظـام الرقابة الداخلية حيدد مقدار مدى س

                                                             

  1حممد الفيومي ، عوض لبيب ، مرجع سبق ذكره ، ص39 .
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الفحص الذي سيقوم به املدقق )حجم العينة( ، فوجود نظام رقابـة داخليـة سليم ينتج عنه معلومات مالية ميكن 

 . 1ا مستحيال يف املؤسسات الكبرية اإلعتماد عليها ، كون تدقيق كافة املعلومات احملاسبية يعد أمـر 

ما يتطلب  وابملقابل فإن ضعف نظام الرقابة الداخلية سيصعب من مهمة املدقق كونه يلجأ لتوسيع جمال العينة،

 .املزيد من الوقت واجلهد

 :2 التالية  ابلوسائل  ميكن للمدقق دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل جتميع املعلومـات عـن املؤسسـة

 .الوصف الكتايب لنظام الرقابة الداخلية-

 .إستخدام خرائط التدفق لوصف نظام الرقابة الداخلية-

 . إعداد قوائم إستقصاء عن نظام الرقابة الداخلية-

 :بعد الدراسة السابقة، يقوم املدقق إبعداد ورقة عمل تتضمن

   .نقاط ضعف يف نظام الرقابة الداخلية-

 .نظام الرقابة الداخليةنقاط قوة يف - 

 .التوصيات املقرتحة للمؤسسة حمل التدقيق-

 :يرتتب على الدراسة السابقة النتائج التالية

  .توسيع إجراءات التدقيق -

                                                             
،  2004املراجعة الداخلية بني النظرية والتطبيق "، مذكرة ماجستري ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعـة اجلزائر ، صالح ربيعة ،" 1

 .48ص
 .  28 - 27محد حلمي مجعة ، مرجع سبق ذكره، صأ   2 
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 .إختصار إجراءات التدقيق -

  .1اإلعتماد على أعمال املدققني اآلخرين -

  :2 ما يليحىت يتمكن املدقق من الوصول إىل حكم موضوعي ، جيب أن يراعي 

إمكانية تطبيق  إفرتاض وجود نظام رقابة داخلية جيد ، ويضع املدقق برانجما مبدئيا ، والذي من خالله يدرس -

 ؛ عناصر هذا الربانمج يف املؤسسة ، مث يقوم بتعديل هذا األخري من خـالل النتـائج املتوصل إليها

 من فريق عمل عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرفيف حالة ما إذا كانت املؤسسة كبرية ، فيفضل إجناز  -

 ؛ املدققني واملساعدين

 .أحكامهم تبادل اآلراء ما بني أعضاء الفريق الذي يقوم ابلتدقيق ، حىت يتوصلوا إلـى تقـارب مـا بـني -

 3اثلثا: مجع أدلة التدقيق

دقق علـى األدلـة والقـرائن الكافية لتكون أساسا ينص املعيار الثالث من معايري العمل امليداين على أن حيصل امل

 .سليما يستند إليه يف إبدائه لرأيه حول القوائم املالية ، شريطة أن تقوم هذه األدلـة على فرض قابلية التحقق

 . فالقرارات اليت يصل إليها املدقق تكون مربرة فقط إذا كان يـدعمها دليـل إثبات معقول ومالئم

أدلـة اإلثبـات عـدة أشـكال ، كاملالحظـة املاديـة ، العمليـات احلسابية ، املعلومات اليت يقدمها الطرف قـد أتخـذ 

الثالث ، املستندات ، إقرارات رجـال اإلدارة ، وإجـراءات الرقابة الداخلية اجليدة. وعلى املدقق أن يقيم جودة 

 .فكالمها يساعد على اإلقتناع ابلدليل ونوعية )صـالحية( هـذه األدلـة شـأهنا شـأ ن كميتها ،

                                                             

 .28أمحد حلمي مجعة ، مرجع سبق ذكره، ص 1 
 .44شعباين لطفي، مرجع سبق ذكره ، ص 2 
 .52 -51، ص 1997، الكتـاب األول ، دار املريخ للنشر ، السعودية ،  املراجعـة بـني النظريـة والتطبيـقوليم توماس وآخرون، 3 
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األدلة على قدر عال من التمثيل للعينة املستخدمة ، ما يفرض كرب حجـم العينة نسبيا حىت تكون  أنجيب 

تنعكس العينة على أكرب قدر من املعلومات احملاسبية . أمـا فيمـا خيـص جـودة األدلة ، فذلك يعين أن تتمتع 

 .تحيز الشخصي ، ابإلضافة إىل قابليتها للقيـاس الكميابملوضوعية وخلوها من ال

 1الفرع الثالث : معايري إعداد التقرير

عية و شر متنتهي مهمة كل مدقق عقب أداء عملية الفحص بكتابة تقرير هنائي ، يتضـمن رأيـه الصـريح احملايد حول 

الضوابط اليت يتعني على املدقق أخذها  وصدق احلساابت . غري أن مهمة كتابة التقرير ال ختلـو مـن جمموعـة مـن

  : بعني االعتبار، وتنقسم إىل أربعة معايري

  .مدى إتفاق القوائم املالية مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها- 

 .الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية- 

 .اإلفصاح احملاسيب مالءمة-  

 .إبداء الرأي يف القوائم املالية- 

 .2 إتفاق القوائم املالية مع مبادئ احملاسبة املتعارف عليهاأوال: مدى 

يعين املعيار األول من معايري التقرير، أن يتضمن توضيحا من املدقق حول ما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت 

  .وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها

  :التالية ر هذا املعيار إلـى اجملموعـاتميكن تبويب املبادئ احملاسبية املتعارف عليها من وجهة نظ

                                                             

  1 أمحد حلمي مجعة ، مرجع سبق ذكره، ص 28.
 .51، ص2007والتوزيع، عمان ـ األردن، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر مقدمة يف نظرية احملاسبة واملراجعة، حيدر حممد علي بين عطا، 2 
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  .املبادئ العامة اجملموعة األوىل:

  :ميكن إمجال هذه املبادئ يف اآليت

        الشمول  مبدأ( 3                                 ثباث( مبدأ ال2                         واحلذرمبدأ احليطة 1)

  .( مبدأ اإلفصاح5                       األمهية النسبيةمبدأ  -(4                       

ميكن إضافة مبدأ آخر جديد يتعلق أبمن املعلومات احملاسبية ، نتيجة لقيام العديد من الشـركات بتطبيق األعمال 

        1.احملاسبية من خالل ما يسمى ابلتجارة االلكرتونية ، واليت نتجـت عـن إسـتخدام تكنولوجيا املعلومات

 املبادئ العلمية املرتبطة ابلربح     اجملموعة الثانية:

  : ميكن إمجال هذه املبادئ يف اآليت

 ( مبدأ مقابلة اإليرادات ابلنفقات2(مبدأ حتقق اإليراد                                      1

  املبادئ العلمية املرتبطة ابملركز املايل اجملموعة الثالثة:

 : اناآلتي ناملبدآتتضمن 

 ( مبدأ التكلفة التارخيية2(مبدأ القيمة املنتظر حتقيقها مستقبال                     1

  2اثنيا: مدى الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها

ة املتعارف عليها من يتعني على املدقق أن يشري يف تقريره إىل إستمرارية وثبات املؤسسـة فـي تطبيـق املبـادئ احملاسبي

إعداد القوائم املالية للسنوات السابقة من  فرتة إىل أخرى، إستنادا إىل إطالعه على املبادئ اليت استخدمت عنـد
                                                             

 .29أمحد حلمي مجعة ، مرجع سبق ذكره، ص1 
 .55ص مرجع سبق ذكره، مرسون هنكي ،أوليم توماس ، 2 
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   ،خالل التقارير. والغاية من هذا اإلثبات هو القدرة على إجراء املقارانت بني القوائم املالية على إختالف الدورات

وضيح التغريات التـي طرأت على املبادئ احملاسبية املطبقة املالية وإنعكاساهتا على كما يتوجب على املدقق ت

  .القوائم

 1اثلثا: اإلفصاح 

يقتضي هذا املعيار من املدقق ضرورة إشارته إىل أية معلومات مالية تعد ضرورية قد أغفلتها القوائم املالية عن 

احملتمـل للجهـات املسـتعملة للقوائم املالية واليت قد تؤدي  حسن أو سوء نية من معديها ، وذلك تفاداي للتضليل

  .إىل إختاذ قرارات غري سليمة كان من املمكن تفاديها

 .املقصود بكفاية اإلفصاح هنا ، أن يرتكز على املعلومـات اجلوهريـة دون أن يتعـداها إلـى التفصيالت غري اجملدية

  رابعا: إبداء الرأي 

التقرير تعبري املدقق عن مدى صدق وعدالة ووضـوح القـوائم املالية ومطابقتها للمركز املايل هذا املعيار يتضمن 

من معايري التقرير أن  انطالقااملـدقق عـن إبـداء رأيه، فيتوجب عليه  امتناعونتائج أعمال املؤسسة. أما يف حالـة 

موافقة املدقق  عند املدقق ابلقوائم املالية، أي اسم. ويف كل األحوال اليت يرتبط فيها  االمتناعيوضح أسباب هذا 

فـي التقريـر أو املستندات أو التبليغات املكتوبة اليت تتعلق ابلقوائم، فإن تقرير التدقيق جيب أن  امسه استخدامعلى 

  .2 فحص املدقق ودرجة املسؤولية اليت يتحملها يتضـمن خصـائص 

 

 
                                                             

 .13، ص2002(، 51حممد البشري، اإلفصاح ومعايري احملاسبة الدولية، جملة املدقق، العدد)1 
  2وليم توماس ، امرسون هنكي ، مرجع سبق ذكره ،ص57.
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 خامتة الفصل :

 

حيث يعترب التدقيق عملية فحص وتقييم  ، هحمدداتتدقيق و ال حول عموميات إىل الفصل هذا يف التعرض مت     

حول  بداء رأي فين حمايدموضوعي، يقوم هبا شخص مستقل وحمايد وهذا إل شكلجلميع نشاطات املؤسسة ب

اليت مت وضعها من قبل  وضعيتها املالية، كما أدى تطور التدقيق إىل تعدد أهدافه بتعدد أنواعه، وازداد أمهية مبعايريه

حد أنواعه أداة مهمة داخل املؤسسة يعينها على األداء اجليد وهو مكمل أالباحثني، ويعترب التدقيق الداخلي 

 للتدقيق اخلارجي من خالل التعاون القائم بني املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مما يسهل مهمة هذا األخري.
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 متهيد: 

 

 

يعترب التسيري املايل من أهم متطلبات املؤسسة واحمليط اخلارجي هلا، حيث أن املؤسسة يف حالة تغيري مستمر 

بسبب بيئتها وعالقاهتا مع املؤسسات األخرى، بعد أن كان هدفها هو حتقيق تقدمها و ازدهارها، أصبح مهها 

 الوحيد هو إجياد حلول تسمح هلا ببقائها.

حتقق هذا األخري جلأت إىل استخدام نظام الرقابة الداخلية والذي يعترب خط دفاع قوي يضمن وحيمي وحىت 

والذي حيقق سالمة تدفق أمواهلا وتوزيعها، ومحاية أصوهلا وموجوداهتا وسالمة عملياهتا ودقة ، مصاحل املؤسسة

واختاذ قرارات  د خطط مستقبلية،تسجيلها، واكتشاف األخطاء إذا ارتكبت فور حدوثها ، وترشيدها يف إعدا

 مالئمة لوضعها االقتصادي ودراسة مركزها املايل.

 سنتطرق إليه يف هذا الفصل الذي ينقسم إىل ما يلي:و هذا ما 

 عموميات حول التسيري املايل:  املبحث األول -

 املبحث الثاين : عالقة التدقيق ابلتسيري املايل- 
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  تسيري املايلالعموميات حول : املبحث األول

 التسيري املايلمفهوم :  املطلب األول

 . 1الفرع األول : نشأة التسيري املايل

املؤسسات املصرفية النسب البنوك و  كان يف الوالايت املتحدة األمريكية أول ظهور للتسيري املايل حيث استعملت

ومن جهة  إستنادا إىل الكشوفات احملاسبية من جهةاملالية اليت تبني مدى قدرة املؤسسة على الوفاء بديوهنا وذلك 

أخرى إيالء املسامهني يف شركات املسامهة أمهية كبرية لدراسة هذه املعلومات املالية، وقد تطور التسيري املايل خالل 

املؤسسات عن هيكل ث يتطورا كبريا حيث أصبح يكتسي أمهية كربى، وذلك حب 1929األزمة اإلقتصادية سنة 

يم حيميها من خماطر اإلفالس، وقد أتسست جلنة لألمن والصرف تعمل على نشر اإلحصائيات املتعلقة مايل سل

    .1933ابلنسب النمطية لكل قطاع يف الوالايت املتحدة األمريكية سنة

ن واملقرضو بعد احلرب العاملية الثانية شهد التسيري املايل تطورا ملحوظا وذلك يف فرنسا، حيث أظهر املصرفيون 

وسائل التمويل الالزمة  إهتماما بتحديد خطر إستعمال أمواهلم وبصفة أكثر دقة وحزم، وبتطور املؤسسات و

اليت تنشرها  وذلك بظهور جلنة عمليات البورصات اليت حدد هدفها بتأمني اإلختيار اجليد وأتمني املعلومات املالية

 الشركات احملتاجة مسامهة لإلدخار العمومي. 

 الثاين : تعريف التسيري املايلالفرع 

 : 2لقد تعددت التعاريف اليت نسبت للتسيري املايل اليت نذكر منها 

 .يعترب التسيري املايل تقنية من تقنيات مراقبة التسيري و هو ضمن املهام الرئيسية للوظيفة املالية -

 .ة من طرف  املؤسسةعن  طريقه حتدد نقاط القوة و نقاط الضعف للسياسات املالية املنتهجو    

                                                
 .14-13ص ، 2008اجلزائر،، بن عكنون، ديوان املطبوعات اجلامعية ،  تقنيات مراقبة التسيريانصر دادي عدون ،  1
 . 11، ص مرجع نفسه 2
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 هو جمموعة من الطرق التحليلية و الوسائل العملية اليت تسمح للمؤسسة بتأكيد وجودهاالتسيري املايل  -

  وإندماجها يف احمليط.

واملستقبل ير احلالة املالية يف احلاضر التسيري املايل هو جمموعة من الطرق اليت تستعملها اإلدارة املالية لتقد -

 فعالية املؤسسة .ة و املنفصلة و تطوير كما يساعد على أخذ قرارات التسيري احلسنللمؤسسة ،  

 .1يبني املؤسسة و حميطها املايل و الصناعي و التجار  لالتصالالتسيري املايل هو األداة األساسية  -

 .اهلياكل العامة ازنؤ ابلتدفقات املالية و كذلك تو التسيري املايل عبارة عن تقنية قائمة على التنب -

 أهداف التسيري املايل .:  لثالثاالفرع 

العمل على وضع الستثماراهتا و حتقيق مردودية للبقاء و االستمرار، و  إن هدف كل مؤسسة هو حتقيق الربح الالزم 

ميدانية اليت توزع إىل أهداف عملية و األخرية، و  ياسات املوجهة هلذهاإلسرتاتيجيات احملققة لذلك و حتديد الس

 التسيري املايل ضمن اإلطار. نشاط حيث توضع أهداف بكل فرتة أو سنة

 :  2يلياألساسية للتسيري املايل نذكر مامن بني األهداف و  

احلاجيات  هذهالضرورية لتغطية دراسة حاجيات املؤسسة من التمويل حيث تقوم بتحديد الوسائل املالية  -/ 1

خمتلف األنشطة اليت سوف تنفق عليها األموال  االعتباراألخذ بعني الوقت املناسب للحصول عليها، و  مع مراعاة

 .احملصل عليها وكذا زمن تنفيذها

الوضعية املالية للمؤسسة بدراسة كل اإلمكانيات املتوفرة أمامها تعمل وفق الظروف احلالية واملستقبلية و  -/ 2

  مردوديةاختيار أحسنها ختيارات املوضوعة أمام املؤسسة و املقارنة بني خمتلف االاألموال املطلوبة و  على للحصول

                                                
1P. CONSO et A.BOUKHAZER, la gestion financiere de l’entreprise , Edition préface 
cotta, Paris- Dunod, 1969, page 154. 

 . 288،  287ص مرجع سبق ذكره، انصر دادي عدون ،   2
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      العوامل املؤثرة على املؤسسة من خالل ما توفره السوق      ة مع مراعاة خمتلف طرق التمويل و قلها تكلفوأ

   .السوق املاليةالنقدية و 

التوزيع وكذا جمال البحث خطط املؤسسة املتعلقة ابإلنتاج و الوسائل الالزمة لتنفيذ برامج و  تعمل على دراسة -/ 3

دراسة اإلمكانيات املقرتحة فيما يتعلق بوسائل اإلنتاج الضرورية لذلك من ر لتقنياهتا الصناعية من جهة، و التطويو 

ية، ة، اجتماعاختيار أحسنها وفقا لعدة معايري ماليو  املقرتحة،جهة أخرى، حيث تتم املفاضلة بني املشاريع 

  .اخلبيئية ،......سياسية، 

املعقدة اليت تتكفل هبا وظيفة التسيري املايل مهمة تسيري اخلزينة، حيث متثل القيم املالية من املهام األساسية و  -/ 4

ة للمؤسسة ملتقى خمتلف املوجودة حتت تصرف املؤسسة خالل دورة معينة، وابلتايل ميكن اعتبار تسيري اخلزين

 .املاليةب املتعلقة ابلوظيفة اجلوانالعوامل و 

 التحليلية حيث تتكفل احملاسبة العامةى قسم احملاسبة بنوعيها العامة و إن متابعة استعمال األموال متر عل -/ 5

احملاسبة التحليلية  الزمن أماتسجيلها حسب خمتلف أرجاء وظائف املؤسسة و  املالية يفمبتابعة تنفيذ احلركة املادية و 

اليت ربطها مع املسؤولني عليها و  املنتجات و البضائع املفصلة ، وأعباء األقسام واملصاحل و كاليفتقوم مبتابعة ت

اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح ما هو غري مقبول وفعاليتها و  صد كفاءة العمليات اإلنتاجيةعلى أساسها يتم ر 

 .1منها من طرف املسؤولني فيما يعين ابملراقبة املالية 

 مهام التسيري املايل  :رابعالالفرع 

 :2يلي نلخص مهام التسيري املايل فيما 

  :ميكن حتديدها  التسيري املايل يرتبط أوال بتعظيم قيمة املؤسسة، هذه القيمة التعظيم قيمة املؤسسة

ابلنسبة للملكية أو الثروة احلالية املدخرة من طرف املؤسسة يف اتريخ ما تكون عنصرا يسمح بتحديد القيمة،مع 
                                                

 . 288،  287ص مرجع سبق ذكره، انصر دادي عدون ،  1
 . 407، ص  2006الدار اجلامعية اإلسكندرية ،  اإلدارة املالية ) مدخل إختاذ القرارات (،مجال الدين املرسي، أمحد عبد هللا اللحلح،  2
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النتائج املنتظرة يف املستقبل بعبارة أخرى القيمة مسبقة فهي تناسب القيمة احلالية اليت ميكن  االعتباربعني  األخذ

فصلها عن نوعية  ستقبل من نشاطات املؤسسة، هلذا السبب فإن القيمة ال ميكنربطها مع املداخل املنتظرة يف امل

 املؤسسة. تستثمرهااملشاريع اليت 

ثالث  احلسبانإن القيمة احلالية للمؤسسة ال ترتبط بقيمتها، وإن أرادت هذه األخرية أن حتقق أمهية أتخذ يف 

 : وهي اعتبارات

 ؛ ا يكافئ النتائج املستقبلية املنتظرةقيمة املؤسسة هي القيمة احلالية، أي م -

 .القيمة معيارا متحركا اعتبارميكن  -

حساسية التقييم املرتبطة مبعلومات جديدة واليت بفضلها تصبح املؤسسة ذات قيمة عظمى أو دنيا،  وهذا ما يفسر

طريقة جديدة لإلنتاج أو احلصول على صفقة مهمة  الكتشاففالعظمى بزايدة مؤشر املؤسسة يف البورصة نتيجة 

 متوسطة املدى، أما الدنيا نتيجة املشاكل التقنية و اإلضراابت.....إخل.

      :تنقسم إىلوهي النتائج املستقبلية املنتظرة هي مرتبطة كذلك ابألخطار،  واستقرارإن التقومي  -

 .االجتماعيكاملديونية أو املشاكل   أخطار خاصة ابملؤسسة نفسها -

 .     االقتصاديةسية  و أخطار انجتة عن احمليط الذي تتواجد فيه املؤسسات، كاألزمات السيا -
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 حمددات قيمة املؤسسة :  03الشكل رقم

 

                                                  

 نتائج املشاريع  املنتظرة مس                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .34، ص1996، ديوان املطبوعات اجلامعية، املؤسسة اقتصادإمساعيل عرابجي،  : صدرم

 

 

 
 خمزون املمتلكات احلالية

 

 قيمة املؤسسة

 

 خماطر خاصة ابملؤسسة
 

 خماطر انجتة عن احمليط

 

 نتائج املشاريع  املنتظرة مستقبال
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  :1الشكل ميكننا أن نستنتج لمن خال

نتائج املشاريع املنتظرة مستقبال، وزايدة خمزون املمتلكات احلالية، وبتناقص املخاطر ابزدايد  تزداد املؤسسةقيمة  

 اخلاصة ابملؤسسة واملخاطر الناجتة عن احمليط.

 ففي حالة  عالية للمؤسسة.خيل مداجيب على التسيري املايل أن يضمن : املالية ضمان مستوى املداخيل

ك هذه القروض، حىت تكون املداخيل املالية كبرية، فبذل استغاللمثال على املسري املايل أن حيسن  االقرتاض

 لتزماهتا جتاه الغري.ايتمكن من دفع الفوائد والتعويضات املتفق  عليها مع القروض وابلتايل املؤسسة حترتم 

 ؛ن املؤسسة ال تبحث عن الربح فقط وإمنا كذلك على الكفاءة املاليةأ من هنا نالحظ

  : من مهام  إن املفهوم العام للمخاطر هو عدم االستقرار يف النجاحات املستقبلية،التحكم يف املخاطر املالية

ومراقبة ومتابعة أاثرها على املؤسسة من عدم التسيري املايل التحكم وحماولة االبتعاد عن هذه املخاطر، 

االستقرار الناتج من التغريات املفاجئة يف احمليط وتتمثل هذه املخاطر اليت هتدد املؤسسة يف خماطر االستغالل 

املرتبط هبيكل املصاريف وخطر املديونية املرتبط بعدم القدرة على التسديد ، و خطر متعلق بتغري نسب 

 .الفائدة الصرف و 

 

    مكانة التسيري املايل يف هيكل املؤسسة .:  املطلب الثاين  

، هإن التسيري املايل يشغل مكاان أساسيا يف وظائف املؤسسة، من جهة حيتوي تقنية خاصة ويتطلب ختصص علي

كل مما يعطيه يف كثري من األحيان احلق يف نوع من االستقالل يف القرار، ومن جهة أخرى القرارات الصادرة عن  

وعليه فإن أو التشغيل كالربح أو املصاريف،  وظائف التسيري تؤدي إىل أاثر مالية ألهنا حتدث حركة يف املداخيل

 التسيري املايل خيضع جملموع قرارات التسيري ويستجيب جملموعة من التدابري ذات الطبيعة املختلفة

                                                
 . 840ص ، مرجع سبق ذكره مجال الدين املرسي، أمحد عبد هلل اللحلح، 1
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 اليت أتخذ يف املؤسسة. 

األخرى       تخصصاتطياته خصوصية الوظيفة املالية الضرورية ابلإن تنظيم املؤسسات ال بد أن يتحمل يف 

 .للتسيري

  حالة املؤسسات ذات اهلياكل الصغرية: الفرع األول

يف املؤسسات الصغرية تقسيم العمل بني وظائف التسيري حمدود نسبيا، لذا فإن الوظيفة املالية تكون عموما ملقاة 

هذا الشخص هو املدير و املسري وهو املتكفل وحده بكل مهام  على مسؤول متعدد التخصصات قد يكون

التسيري مبا فيها املالية وما حتتويه من تنظيم وختطيط ورقابة ، عندما يشتغل شخصيا ابلتسيري أو اإلدارة، هذا 

يل يف يف هذه الظروف فإن املسؤول عن مهام التسيري املا ،املسؤول قد يكون نفسه مسؤول احملاسبة أو عون إداري

حاجة إىل تقنية كبرية أو ختصص عايل، لكن حيتاج إىل ميزات خاصة كالصرامة والفطنة يف متابعة التوازانت املالية 

 .1وصفات جيدة للعالقات مع الغري للنجاح يف التعامل مع املتعاملني الداخلني واخلارجني "كالبنوك مثال "

  صةحالة املؤسسات ذات اهلياكل املتخص : الثاين الفرع

يف املؤسسات املتوسطة أو الكبرية يكون تقسيم العمل دقيق، والوظيفة املالية تكون من مهام مسؤول متخصص، 

من وظهر يف ذلك  ،فنظرا لتوسع جمال املالية يف السنوات األخرية بدأ االهتمام بتقوية لالستقالل يف التسيري املايل

عكس ما كان سائدا ، فوكلت املهام املالية إىل مسؤول مايل و  خال ل الفصل بني التسيري املايل واإلدارة العامة

 .2املهام اإلدارية ملسؤول إداري

كما ميكن القول أن يف املؤسسات الكبرية تتعقد األمور، فاإلملام ابلوظيفة املالية يستوجب إسنادها إىل إدارة 

اإلشراف والتنسيق فقط، بينما املهام املالية األخرى فتقوم هبا  بكاملها، وتصبح مهمة املسري املايل تتمثل يف

 جمموعة من األفراد تتمثل أدوارهم كمساعدين ماليني داخل اإلدارة املالية، وتصبح تتمثل وظائف املسري املايل
                                                

 . 258، ص1988، دار احملمدية، اجلزائر، اقتصاد املؤسسةانصر دادي عدون،   1
 . 286، صمرجع نفسه  2
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 : 1فيما يلي 

من ميزانيات حماسبية وجداول حتليل الوضعية املالية املاضية واحلاضرة للمؤسسة ابالستعانة ابلكشوفات احملاسبية  -

 .حساابت نتائج وجداول مراجعة وغريها، لوقوف على جوانب القوة والضعف الستخالص احللول املناسبة

 ل الفروق يخزينة( مع حتل -استمارات -متوين -إنتاج -) مبيعات وضع خطط مالية يف شكل موازانت تقديرية -

 .سيولة املؤسسة يف األجل القصري و رحبيتها يف األجل الطويل يف املوازانت التقديرية السابقة للتوفيق بني

يتالءم مع الظروف العامة اخلارجية مع حتديد مصادر يتناسب مع طبيعة نشاط املؤسسة و  وضع هيكل متويل -

 .التمويل املتاحة وتكلفتها و وضع املزيج التمويلي املناسب الذي يعظم منافع املسامهني

التوسع، مبا يضمن مسايرة املؤسسة للتطورات التكنولوجية األصول الثابتة يشمل التجديد و  وضع برانمج لتسيري -

 يف سوق املنتجات ورفع حصتها يف سوق االستهالك، وأتمينها للعملية برأس مال عامل للتوفيق بني األصول

 .إستحقاقية اخلصومو  

د تكون نتيجة خماطر عامة تفرض على مؤسسة خلاصة يف املؤسسة واليت قااالحتياط ملواجهة الظروف املالية  -

 اإلندماج عوض اإلفالس.

 

 املطلب الثالث : أدوات التسيري املايل و عالقته ابحمليط 

مبا أن التسيري املايل جزء من املؤسسة الذي بدوره يربطه عالقة ابحليز الداخلي و هو احمليط الداخلي و احليز 

 .يف الوقت املناسبو  العالقة حيث ستؤدي للقيام بدورها أبحسن الظروفاخلارجي و هو احمليط اخلارجي و شكل 

 

  1أدوات التسيري املايل:  الفرع األول

                                                
 .10-9،  ص 2004، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية،بن عكنون ،اجلزائر، التسيري املايلمبارك لسلوس،   1
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على أكمل وجه   هعلى أداء مهمت هستعني أبدوات تساعديأبن  هكون التسيري املايل أكثر جناعة البد ليلكي 

 حيث ميكن أن منيز بني نوعني منها :

احملاسبة التحليلية و املستمدة من احملاسبة العامة و أدوات داخل املؤسسة: نقصد هبا املعلومات اخلاصة ابلتسيري  -

مراقبة التسيري داخل املؤسسة، حيث تتم دراستها و معاجلتها و ذلك حبساب النسب املئوية   و إعداد جدول 

 التمويل ....اخل .

              وأن يتمتعمع املسري املايل كل ما يتعلق ابحمليط االقتصادي نقصد هبا أن جيأدوات خارج املؤسسة:  -

املنافسني ، فاملسري املايل يقوم إبعداد تقديرات مع املعلومات املتعلقة ابلسوق و بدراية واسعة لقانون األعمال و جي

 تقنيات حتليل املعطيات .و الية الرايضيات املاالحتماالت، يف اإلحصاء و  يستعمل فيها الرايضيات التقديرية املتمثلة

 2عالقة التسيري املايل ابحمليط: الثاين الفرع

 معهما: تعامل ياملايل أن  من هنا جيب على التسيري اخلارجيعالقة تربطها مبحيطها الداخلي و  مبا أن للمؤسسة

   للحصولى توفري األموال الالزمة ابحمليط الداخلي : لضمان استمرار اإلنتاج يسهر املسري املايل عل هعالقت -

املسطرة من طرف مسؤول  األهدافاالستثمارات من جهة أخرى، و ذلك وفق املواد األولية من جهة و على 

يف جمال البيع و الذي يتم حبمالت  لتطبيق سياسة املؤسسة اإلنتاج، كما أنه يقوم بتوفري اإلحتياجات الالزمة

 املصلحة التجارية . احملددة مسبقا من طرفو ، إعالنية 

املتطلبات املالية للمؤسسة اجات املعطاة من طرف املسؤولني و فاملسري املايل يعترب يف كل احلاالت احلكم بني االحتي

   ابلتايل يعترب مستشارا يف خدمة اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة كما أن املسري املايل ميكنه التدخل، و 

 ر على التسيري املايل .كل املعطيات اإلدارية اليت هلا أاثو  جوريف عملية التوظيف و حتديد اال

                                                                                                                                                   
1 http://arabfxbrokers.com/showthread.php?t=13188,/ 2016/ 03/15 تاريخ االطالع يوم   

  .150، ص  2007، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلدارة املاليةحممد إبراهيم،  2

http://arabfxbrokers.com/showthread.php?t=13188,%20%20%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
http://arabfxbrokers.com/showthread.php?t=13188,%20%20%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
http://arabfxbrokers.com/showthread.php?t=13188,%20%20%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
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على  املدى الطويل بناءخمطط التمويل يف املدى املتوسط و ابحمليط اخلارجي : يقوم املسري املايل بوضع  هعالقت -

 ستثماراتلالاملالية  ابالحتياجات، حيث يتعلق األمر  املالية الداخلية ابالحتياجاتمجعه للمعلومات املتعلقة 

   من وفاء املؤسسةهذا للتأكد بوضع خمطط للخزينة و يقوم لية املطلوبة ، و التجارية مع إظهار املوارد املاالصناعية و 

املسامهني  يف املتمثلةو املالية على املسري املايل أن يلتقي ابألطراف اخلارجية  االحتياجاتإلظهار و يف املدى القصري، 

املتدخلني يف سوق البورصة ) يف املؤسسات الكبرية ( ، حيث يكمن دور املسري املايل يف إقناع هؤالء واملصرفيني و 

املستقبل ، و يتم ذلك و وفية يف احلاضر مردودية املؤسسة بدون شك ذات مربرة و  االحتياجاتالوسطاء أبن 

 .1األموال أبقل التكاليف بواسطة تقدمي واثئق تظهر تقديرات مقنعة ابإلضافة فإنه يعمل للحصول على 

 و إلظهار حميط التسيري املايل نضع الشكل التايل :

 عالقة التسيري املايل ابحمليط :  04الشكل رقم 

 
 

                                                
 .150حممد إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 Stéphane Griffiths , gestion financiere , chihab ,1996, page 04 مصدر :

 

   متطلبات التسيري املايل: املطلب الرابع

دراستها و إن املسري املايل خيضع إىل متطلبات التسيري املايل اليت تعد من أهم الركائز اليت جيب االعتماد عليها 

حيث يعترب عامل التوازن املايل أي قدرة املؤسسة على مواجهة ديوهنا و اخلزينة وعامل املردودية وكذلك اخلزينة من 

 .أهم العوامل األساسية ملتطلبات التسيري املايل

 التوازن املايل :  الفرع األول

التوازن املايل "يعترب التوازن املايل هدفا ماليا تسعى الوظيفة املالية لبلوغه ألنه ميس ابستقرار املؤسسـة املـايل. وميثـل 

يف حلظة معينة التوازن بني رأس املال الثابت واألموال الدائمة اليت تسمح ابالحتفاظ به وعرب الفرتة املالية، 

 .1" ومصادرها يستوجب ذلك التعادل بني املدفوعات واملتحصـالت أو بصـفة عامـة بـني اسـتخدامات األمـوال 

األموال الدائمة، ملتمثل عادة يف االستثمارات جيب أن متول عن طريق رأس املال الثابت وا من التعريف يتضح أن

وهذا يضمن عدم اللجـوء إىل حتويل جزء منه إىل  ،رأس املال اخلاص مضافا إليه الديون الطويلة واملتوسطة األجل

ادل بني املقبوضات وحتقيق تغطية األموال الدائمة لألصول الثابتة، يسـتوجب التع ،سيولة ملواجهة خمتلف االلتزامات

  .واملدفوعات

مما سبق يظهر أن التوازن املايل يساهم يف توفري السيولة واليسر املايل للمؤسسة، وتكمن أمهية بلوغ هدف التوازن 

 :2 املايل يف النقاط التالية

 ؛أتمني متويل احتياجات االستثمارات أبموال دائمة- 

 ؛األجل القصري وتدعيم اليسر املايلضمان تسديد جزء من الديون أو كلها يف  -
                                                

1G. HIRIGOYEN, panorama de la gestion , Editions Chihab, Batna (Algerie),2003, p146. 
 . 22 -21، ص1986، دار النهضة العربية، بريوت، اإلدارة املاليةأساسيات مجيل أمحد توفيق،  2
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  ؛االستقالل املايل للمؤسسة اجتاه الغري- 

 .ختفيض اخلطر املايل الذي تواجهه املؤسسة- 

 :مؤشرات التوازن املايل -

تسمح هذه املؤشرات ابحلكم على مدى التوازن املايل للمؤسسة، ومن تقييم الوضعية املالية هلا، وتتمثل أساسا يف 

 عامل للخزينة. املال العامل، إحتياج رأس املال رأس

  رأس املال العامل : أوال

يرتبط مفهوم رأس املال العامل بشدة مبفهومي سيولة األصول و اسـتحقاقية وسـائل التمويل، و انطالقا من هذا 

بدرجة استحقاقية  كما يلي: "رأس املال العامل يعرب عن جزء من األموال اليت تتميز P. Conso االرتباط يعرفه

 .1ضعيفة و الذي يستخدم لتمويل عناصر األصول اليت متتاز بدرجة سيولة مرتفعة"

من التعريف يتضح أبن رأس املال العامل هو جزء من األموال الدائمة أي اليت اتريخ استحقاقها يتجاوز السنة و 

فرتة تقل عن السنة، و يعرفه البعض الذي ميول بعض عناصر األصول املتداولة اليت ميكن أن تصبح سائلة يف 

بتعريف ال خيتلف عن سابقه يف اجلوهر كما يلي: "رأس املال العامل املايل هو فائض األموال الدائمة اليت متول 

 .2جزء من األصول املتداولة األقل من سنة"

وهناك من يستخدم رأس املال العامل كبديل لإلحتياط لبعض الطوارئ يف األجل القصري األجل وابلتايل يتمثل يف  

تكون هذه اإلضافة  الكلية للديون القصرية األجل. لتغطيةلكون املؤسسة ختصص أصوال متداولة إضافية ضماان 

 .3من األصول املتداولة كافية إلستدراك العجز يف السيولة

                                                
1  P. CONSO, R. LAVAUD, Fonds de roulement et politique financière, Dunod, Paris, 
1982, p08. 

 دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، ، اجلزء األول،السلسلة العلمية يف التقنيات الكمية للتسيري املايل والتحليل املايلخللف،  حسن علجيمي 2
 .40، ص 1997 
 .32، صمرجع سبق ذكرهمبارك لسلوس،  3
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 :1 وذلك من خالل النقاط التاليةأمهيته فتتجلى من خالل األمان الذي يوفره للمؤسسة، أما

للمؤسسة، وذلك من خالل التحكم يف وضعية خزينة  يعترب رأس املال أحد املؤشرات األساسية للتوازن املايل -

كان حجم رأس املال العامل كبري أدى ذلك إىل توفري سيولة أكرب للخزينة، مع األخد بعني   املؤسسة.فكلما

 .اإلعتبار حجم احتياجات رأس املال العامل

حيقق مستوى عايل من التناسق بني درجة السيولة و درجة اإلستحقاق، حيث يسمح بتمويل جزء من أصول  -

 رؤوس أموال تتميز بدرجة استحقاق جد ضعيفة. لك بواسطةاملؤسسة واليت تتمتع بدرجة سيولة عالية، وذ

 يوضح قدرة املؤسسة على الوفاء ابلتزاماهتا القصرية والطويلة األجل، مما يتيح هلا تعزيز قدرهتا التفاوضية  -

  .2مع املستثمرين و البنوك

 : 3امليزانيةمها أسلوب أعلى امليزانية و أسلوب أسفل : ميكن حساب رأس املال العامل أبسلوبني

 .هو الفرق بني األموال الدائمة و األصول التابتة : أسلوب أعلى امليزانية -1

 

 

 

 

 

 هذا األسلوب يرتكز على أصل رأس املال العامل و املتغريات احملددة له.   

 يف هذه احلالة هو الفرق بني األصول املتداولة و الديون قصرية األجل.  : نيةاأسلوب أسفل امليز 2-
                                                

 .63، ص1998براق حممد، "بورصة القيم املتداولة و دورها يف متويل التنمية"، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر،  1
 .63مبارك لسلوس، مرجع سبق ذكره، ص 2
 جستري علي شيتور،" مسامهة الرقابة الداخلية يف حتسني االداء املايل يف املؤسسة االقتصادية"، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املا 3
 .38، ص2014 -2013ختصص فحص حماسيب ، جامعة خيضر بسكرة،  -يف العلوم املالية واحملاسبية 

 رأس املال العامل الصايف = األموال الدائمة _ األصول الثابتة . -1
 .األصول التابتة-=)األموال اخلاصة+الديون طويلة األجل(                       

 التغري -التغري يف رأس املال العامل الصايف = التغري يف األموال الدائمة  -2
 يف األصول الثابتة .
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 له.يبني هذا احلساب هدف رأس املال العامل و املتغريات احملددة    

 :1العوامل املؤثرة يف مستوى رأس املال العامل

هناك العديد من املتغريات اليت حتتويها امليزانية املالية واليت ميكن أن تؤثر يف مستوى رأس املال العامل سواء بزايدته 

 أو نقصانه، حيث أن كل زايدة أو نقصان يف قيمة عنصر ما قد تؤدي إىل زايدته أو نقصانه حسب وضعيته يف

 امليزانية املالية .

تنتمي تلك العناصر إىل األموال الدائمة أو إىل األصول الثابتة فقط ألن العناصر التـي حتتويها األصول املتداولة 

عنصر من عناصر األصول املتداولة يؤدي إما إىل  والديون قصرية األجل تغريها ال يؤثر يف رأس املال العامل فزايدة 

 ون القصرية األجل، فمثال بيع جـزءإما إىل زايدة عنصر من الدي نقصان عنصر آخر منها و

   .مـن اإلنتـاج التـام) أي نقـص فـي املخزوانت( يؤدي إىل زايدة يف قيمة العمالء أو أحد النقدايت 

 اليت تنقص منه . اليت تزيد يف رأس املال العامل و العناصر اجلدول التايل يوضح العناصر

 

 

 

 

                                                
  .12، ص  1996ة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، الطبعاقتصاد املؤسسةإمساعيل عرابجي،  1

 الديون القصرية األجل -األصول املتداولة رأس املال العامل =
 الديون القصرية األجل -= ) املخزوانت + قيم حمققة + قيم جاهزة (
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 رأس املال العامل مستوى العناصر املؤثرة يف: 02اجلدول رقم

 

  العمليات املنقصة من رأس املال العامل

 

 العمليات اليت تزيد يف رأس املال العامل

 : زايدة األصول الثابتة - )1

 قيم معنوية  -

 قيم اثبتة  -

 قيم أخرى  -

 اخنفاض األموال الدائمة -2)

 نقص األموال اخلاصة -

 توزيع االحتياطات 

  توزيع أرابح األسهم 

 لفائدة املستغل اقتطاعات  

 خسائر االستغالل 

 تسديد األموال املقرتضة -

 زايدة األموال الدائمة  -( 1

زيـادة رأس املال ، زيـادة األمـوال اخلاصة -

 واالحتياطات، إعاانت االستثمار...اخل 

 زايدة القروض الطويلة و املتوسطة األجل  -

 اخنفاض األصول الثابتة  -(2

 التنـازل عن االستثمــارات املعنويـة الثابتة و األخرى -

 .41صدر: علجيمي حسن خللف، مرجع سبق ذكره، ص م

من اجلدول يتضح أن زايدة عنصر من األصول الثابتة أو اخنفاضه من األموال الدائمة يؤدي إىل اخنفاض مستوى 

 .1اخنفاضه من األصول الثابتة فيؤدي إىل زايدتهن األموال الدائمة أو ايدة عنصر مرأس املال العامل، أما ز 

 

                                                
 . 41علجيمي حسن خللف ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
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 إحتياجات رأس املال العامل : اثنيا

إحتياجات رأس املال العامل مؤشر للتقييم مكمل لرأس املال العامل ال ميكن االستغناء عنه ألن رأس املال العامل 

دراسـة تطوره، ألن ارتفاع رأس مال العامل من سنة إىل لوحده ال يكفي للحكم على التوازن املايل و خاصة عند 

 .1أخرى ملؤسسة ما ال يؤدي ابلضرورة إىل اخنفاض االحتياج منه

تعرف احتياجات رأس املال العامل، أبهنا تعرب عن املقدار الفعلي الذي حتتاجه املؤسسة من رأس املال العامل 

استحقاق الديون القصرية األجل، وهذا لضمان السري العادي ملواجهة إحتياجات السيولة، عند حلول مواعيد 

 لدورة اإلستغالل.

 : 2مباشرة من العالقة التالية حتسب احتياجات رأس املال العامل 

 

 

 

                               خالهلا املؤسسة اىل رأس املال العامل من خالل مقارنة اإلحتياجات من رأسحتديد املدة اليت حتتاج  كنمي

   : املال العامل مع حجم النشاط، وذلك ما ميكن صياغته يف شكل املعادلة التالية

 

 

 

 

                                                
  .120، ص  1989، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، اإلدارة املاليةحنفي عبد الغفار،  1

2G. NORBERT , finance d’entreprise les régles du jeu, les éditions d’organisation, France, 
1997, p121. 

 

 السلفات املصرفية( –)جمموع الديون القصرية األجل  –القيم اجلاهزة(  –)األصول املتداولة 

 
 رأس املال العامل =  قيمة احتياجات رأس املال العامل مدة إحتياجات

 خارج الرسمرقم األعمال 
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 : 1تتأثر احتياجات رأس املال العامل خالل دورة اإلستغالل ابلعوامل التالية

تتأثر ابلتغري يف حجم النشاط أي يف التغري يف حجم املبيعات خالل دورة اإلستغالل، حيث يزداد إبخنفاض  -

 .املبيعات و ينخفض بزايدهتا

تصبح االحتياجات عبارة عن مصادر مالية متاحة، وهبذا عندما تتم التحصيالت قبل التسديدات، حيث  -

 .تضمن املؤسسة السيولة الالزمة ملواجهة احتياجات التمويل دون الوقوع يف مشكل نقص السيولة

 خلزينةا : اثلثا

أبهنا جمموعة األموال اليت تتوفر لديها خالل دورة االستغالل، وتشمل صايف القيم اجلاهزة، أي ما تعرف اخلزينة 

 .2تستطيع املؤسة التصرف فيه فعال، من مبالغ سائلة خالل الدورة

زايدة قيمة اخلزينة تزيد عن مقدرة املؤسسة على تسديد املستحقات بسرعة، ويتبدد معها مشكل وفاء املؤسسة 

 .3حنو دائنيها ابلتزماهتا

 :4إذن فاخلزينـة حتسب ابلعالقة التالية

 

 

 

 

 :5و هناك ثالث حاالت لوضعية اخلزينة هي 

                                                
 .141، ص2004 -2003التأثري اجلبائي على إختيار مصادر متويل املؤسسة"،مذكرة ماجستري، اجلامعة املركزية ابجلزائر،  "عبد القادر بوعزة، 1
 .51مرجع سبق ذكره، ص دادي عدون انصر، 2
 .35مبارك لسلوس، مرجع سبق ذكره، ص 3
  .110، ص  1997، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، املنرب يف التحليل املايل وحتليل االستغاللبوعالم بوشاشي،  4
 . 13إمساعيل عرابجي ، مرجع سبق ذكره، ص  5

 السلفات املصرفية . القيم اجلاهزة  =اخلزينة 
 إحتياجات رأس املال العامل . رأس املال العامل  =       
            )قيم االستغالل+قيم سلفات مصرفية(األجلأصول اثبتة(+)جمموع الديون قصرية)أموال دائمة=       

 جاهزة( .
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: وجود فائض نقدي جيب إستغالله بشكل عقالين، تعين أن رأس املال العامل يفوق (  0) < اخلزينة موجبة  -

احتياج رأس املال العامل و هذا دليـل على التوازن املايل للمؤسسة، و لكن كلما كان الفرق كبريا دل ذلك على 

  .ات جديدةتوفر املؤسسة على سيولة مفرطة تؤثر سلبا على مردودية املؤسسة إن مل تستغل يف استثمار 

أن املؤسسة حباجة إىل سيولة و هذا يدل على أن احتياج رأس املال عين ي( وجود عجز  0اخلزينة سالبة ) > -

 ،العامل يفوق رأس املـال العامـل وهذا دليل على عدم التوازن املايل للمؤسسة و يفرض عليها هذا االختالل

مة رأس املال العامل و ذلك ابلتنازل عن بعض عناصـر االقرتاض و الذي قد يكون مكلفا جدا أو الرفع من قي

 القيم الثابتة أو زايدة األموال الدائمة، و يف بعض األحيان يؤدي هذا االختالل إىل اإلفالس.

أن رأس مال عامل و احتياج رأس مال عامل  تعين األموال النقدية  ، مجيع ( تشغيل  0اخلزينة معدومة )=  -

متساويني و هذا يدل على توازن مايل مثايل ألن املؤسسة تستطيع مواجهة احتياجات التمويـل و فـي نفـس الوقت 

 .1 ال تتوفر على أموال سائلة ستجمد إن وجدت

 2النسب املالية : ينالفرع الثا

لنشاط او املهمة املراد تقييمها داخل املؤسسة وقد قسمت إىل  صنفت النسب املالية املستخدمة يف التحليل وفقا

  : أربع جمموعات رئيسة منها

 .نسبة اهليكلة -

 .نسبة املديونية -

 .نسبة املردودية -

 . نسبة السيولة -

 
                                                

 . 13إمساعيل عرابجي ، مرجع سبق ذكره، ص  1
 . 38ص، 2012،دار هومة للطباعة اجلزائر، دروس ومسائل حملولة، التسيري املايل للمؤسسة ،مخيسي شيحة 2
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 هي جمموعة النسب اليت تفيد احمللل املايل يف تشخيص التوازانت املالية وكذلك للمؤسسة  :نسبة اهليكلية -أ  

على املدى املتوسط والطويل، و يتم من خالهلا تقييم سياسة االستثمار، وكذا السياسة املنتهجة من طرف 

 .املؤسسة

وهي تقيس مدى قدر ة املؤسسة على متويل أصوهلا الثابتة ابستخدام األموال الدائمة.  : نسبة التمويل الدائم -/1

 :الدائمة وتعطى ابلعالقة التالية األصولواسطة التغطية املالية لألصول الثابتة ب ويدل على نسبة 

 

 

 

  إذا كانت النسبة أكرب من الواحد يعين أن األموال الدائمة أكرب من األصول الثابتة أو مبعىن آخر رأس املال

 .التوازنالعامل الصايف أكرب من الصفر وهذا يدل على حالة 

  إذا كانت النسبة أقل من الواحد يعين أن رأس املال العامل الصايف أقل من الصفر و هذا يدل على حالة عدم

 التوازن، أن األموال الدائمة واليت وجودها حتت تصرف املؤسسة لفرتة طويلة تتناسب مع األصول الثابتة غري

قد جلأت إىل الديون قصرية األجل لتمويلها و هي وضعية كافية لتمويل هذه األخرية، و ابلتايل تكون املؤسسة 

 .ليست سليمة

 رأس املال العامل الصايف يساوي الصفر وهذا يدل على أن األموال  إذا كانت النسبة تساوي الواحد معناها

ويل الدائمة تساوي األصول الثابتة و ابلتايل مل يبق هامش والذي ميثل رأس املال العامل الصايف يستعمل يف مت

 . دورة االستغالل

تعترب األموال اخلاصة مصدر دائم يستخدم يف متويل األصول الثابتة للمؤسسة  :نسبة التمويل الذايت -/2

 :وتعطى نسبة التمويل الذايت ابلعالقة التالية مبواردها اخلاصة، 

 
 دائمة ال موالألانسبة التمويل الدائم = 

 ثابتةال صولاأل
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  .اخلاصة األموالالثابتة بواسطة  أصوهلانسبة التمويل الذايت تبني مدى امكانية املؤسسة يف متويل 

 النسبة مساوية للواحد فإن رأس مال العامل اخلاص مساوي للصفر ويبقى ذلك  كانت هذه إذا 

 ألصول املتداولة أن األصول الثابتة مغطاة ابألموال اخلاصة أما الديون الطويلة إن وجدت فهي تغطي ا    

 ؛ رب من الواحدكون رأس املال العامل الصايف أكو ي     

 رب من الواحد يعين أن املؤسسة متول قيمتها الذاتية أبمواهلا اخلاصة وهناك فائضكانت النسبة أك إذا  

  و هذا ما ليس مفيدا للمؤسسة  ،صول املتداولةألضافة إىل ديون طويلة لتمويل اإلموال ابألا همن هذ    

 1.صول املتداولة ليس هلا فوائدألائد واألجل عليها فو أن الديون طويلة ا   

  .املؤسسة ماليا ومدى قدرهتا على تسديد ديوهنا استقالليةو هي النسب اليت تقيس مدى  : نسبة املديونية -ب 

 املؤسسة ماليا يتم مقارنة األموال اخلاصة مبجموع اخلصوم استقالليةنسبة االستقالية املالية : ملعرفة مدى  -/1

 

 

% من جمموع  50موال اخلاصة أقل من أل متثل االأي جيب أن  ، 0.5النسبة عن تنخفض هذهال جيب أن 

 2.% من الديون 05ثر من كلة أبكمواردها مشن ألون املؤسسة قد فقدت استقاليتها ك تالاخلصوم. و إ

                                                
 .83ص مخيسي شيحة، مرجع سبق ذكره، 1
للمؤسسة املينائية بسكيكدة ودورها يف اختاذ القرار"، كلية  مداخلة حول واقع استخدام األساليب الكمية يف تقييم أداء الوظيفة املالية"زينة قمري،  2

 .9، ص2009العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة سكيكدة، 

 
 اخلاصة  موالاألنسبة التمويل الذايت =  

 ثابتةال صولاأل

 

 اخلاصة  األموالاملالية =  ةاالستقاللينسبة 
 اخلصومجمموع 
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صول و ألنسبة قابلية التسديد : تقيس مدى قابلية املؤسسة للوفاء بديوهنا مبقارنة جمموع الديون مبجموع ا -/2

 : قة التاليةالتعطى ابلع

 

 

 

 معىن ذلك أن املؤسسة هلا ضماانت لديون الغري و ابلتايل هلا احلظ 0.5النسبة أقل من  هانت هذك إذا

طبعا منطقيا أهنا أقل من ) 0.5رب من كالنسبة أ هانت هذك إذا يف احلصول على ديون أخرى يف حالة طلبها

% من  50% من جمموع أصوهلا و ابلتايل فإن أكثر من  50من  أكثرمتثل  معىن أن ديون املؤسسة (الواحد 

 .1املؤسسة ممولة ابلديونأصول 

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

، وابلتايل فهي تقيس وضعية املؤسسة من حيث توازهنا األجلاملدى، او قدرة املؤسسة يف مواجهة التزاماهتا قصرية 

 املال العامل والتعرف على درجة تداول عناصره رأسهتدف إىل حتليل وتقييم مركز  أهنا أي، األجلاملايل قصري 

 : وتقاس سيولة املؤسسة من خالل النسب و اليت تتمثل يف

خرية مدى قدرة املؤسسة على تغطية ألا هنسبة السيولة العامة: و تسمى سيولة رأس مال العامل و تبني هذ -/1

 ن حتويلها إىل سيولة نقدية يف املواعيد اليت تتفق مع اتريخ كلة اليت مياملتداو جل أبمواهلا ألالديون القصرية ا

 

 

   :1قةالالع هستحقاق وتعطى هذاال

                                                
 .73ص ، 2012،اجلزائر -ديوان املطبوعات اجلامعية ،التسيري املايل حسب الربانمج الرمسي اجلديد ،ميلود بوشنقري ،ة زغيبكملي 1

 
 نسبة قابلية التسديد = جمموع الديون 
 جمموع اخلصوم

 

 تداولةامل صولألانسبة السيولة = 
 جلالديون قصرية ا                
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 وحتقيق رأمسال عامل ن املؤسسة من تسديد ديوهنا كي تتمكرب من الواحد لكالنسبة أ هون هذكجيب أن ت

   .موجب

 هامش  النسبة تساوي الواحد فهذا يعين أن املؤسسة لديها رأمسال معدوم أي عدم وجود هانت هذك  أما إذا

 .ان املؤسسة من الوفاء ابلتزاماهتاكضمان مل

 الهكالنسبة أقل من الواحد فهذا يعين أن املؤسسة يف حالة سيئة وعليها أن تراجع هي هانت هذك أما إذا 

 .املايل بزايدة الديون الطويلة أو ختفيض ديوهنا القصرية و زايدة أصوهلا املتداولة

فاءة املؤسسة يف تغطية ك تسمى السيولة املختصرة و هي تبني مدى، املختصرة: و خفضةننسبة السيولة امل -/2

 :2 التالية قةالصول سريعة التداول و تعطى ابلعأللتزامات اجلارية ابالا

 

 

انت مرتفعة فهي تدل على احلالة ك إذا،حد أقصى ك0.5 حد أدىن وك  0.3 السيولة ترتاوح بني هقيمة هذ 

تساوي نصف الديون القصرية أو ون القيم اجلاهزة و الغري جاهزة كانية الدفع دون صعوابت أي تكإمو اجليدة 

 3.أقل

النسبة من مقارنة مبلغ السيولة املوجودة حتت تصرف املؤسسة يف أي وقت  نسبة السيولة احلالية: متكن هذه -/3

 : التالية ابلديون قصرية األجل و تعطى ابلعالقة

                                                                                                                                                   
 .11، مرجع سبق ذكره، صزينة قمري  1
 .38ص ه، ر كمرجع سبق ذ  ،بوشنقري ميلود ،ة زغيبكملي 2
 .39ص مليكة زغيب، بوشنقري ميلود، مرجع سبق ذكره،  3

 املخزون  –تداولة امل صولاأل=  نخفضةالسيولة املنسبة 
 جلألاديون قصرية ال                      
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 ان ك وجود أموال جممدة هانت مرتفعة معناك إذا،حد أقصىك  0.3 حد أدىن وك0.2 حدودها بنيو 

 ل الديون القصرية ك  ثر مردودية أي القيم اجلاهزة غطتكن توظيفها يف استخدامات أخرى و تعطى أكمن املم

 منه جامد مل يستخدم.بقي فائض و 

 هصول و تتغري هذألموال املتداولة مبجموع األالنسبة من تقييم رؤوس ا هن هذكصول: متألنسبة سيولة ا -/4

ون وضعية املؤسسة كو حىت ت 0.5رب من اكالنسبة بتغري فروع النشاط فنجدها يف املؤسسات التجارية غالبا 

 : التالية قةالصول املتداولة سريعة وحتقق أرابحا و تعطى ابلعألة اكون حر كاحلالة جيب أن ت هجيدة يف هذ

 

 

 

صول القابلة للتحول إىل نقدية يف املدى ألالنسبة يدل على أن املؤسسة تستثمر معظم أمواهلا يف اهذه فإن ارتفاع 

 انية حتسني مردودها كمما يعطي للمؤسسة إمستثمارات الس اخنفاضها يدل على ارتفاع قيمة اكالقصري و ابلع

 .1على مدى طويل

 : املردودية -د

املردودية هي النسبة بني النتيجة احملققة و الوسائل املستعملة لتحقيق هذه النتيجة وابلتايل فإن املردودية ابلنسبة 

 املبذول.للمؤسسة ميكن حساهبا انطالقا من النتيجة احملصل عليها، وكذلك انطالقا من اجلهد 

                                                
 .60ص مرجع سبق ذكره،   علي شيتور، 1

 
 اهزة اجلقيم النسبة السيولة احلالية = 

 جلألاديون قصرية                        

 

 املتداولة  صولألا=  صولألانسبة سيولة 
 صولألاجمموع                         
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 :1 فإذا أردان حساهبا فالعالقة املعربة عنها هي

 

 

  

 : أنواع املردودية: أوال 

 :2 يوجد عدة أنواع للمردودية تبعا لتعدد و اختالف وجهات النظر حول مفهومها، ميكن أن نذكر منها

 : اإلقتصاديةاملردودية /-1

وميكن صياغة هذه  هي العالقة بني النتيجة اإلقتصادية اليت حتققها املؤسسة و جمموع األموال اليت إستعملتها.

 : العالقة على شكل املعادلة التالية

 

 

 

زينة خة على حتقيق األرابح اإلقتصادية و قدرة أصوها على توفري أو تدعيم ساملؤشر مبعرفة قدرة املؤسيسمح هذا 

، وتستطيع هامش الربح ومعدل دوران األصول: مها أساسيني، واملردودية االقتصادية ترتكز على عاملني اإلستغالل

 : 3العاملنياملؤسسة أن حتصل على مردودية جيدة إذا متكنت من تعظيم هذين 

 ؛يقصد به عدد مرات استخدام أصول املؤسسة يف حتقيق املبيعات : معدل دوران األصول -

                                                
 .112عبد القادر بوعزة، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .112، ص2000، دار املريخ للنشر، الرايض، األداء املايل للمنظماتالسعيد فرحات عباس،  2
 .64،  صمرجع سبق ذكرهمجيل أمحد توفيق،  3

 
  النتائج  احملققةاملردودية = 
 الوسائل املستعملة            

 املردودية اإلقتصادية = الفائض اإلمجايل لالستغالل
 إمجايل األصول                        
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، اهلامش املنخفض يعين اخنفاض من كل دينار من داننري املبيعاتويتمثل يف مقدار الربح املتولد  : هامش الربح -

 سعر البيع أو ارتفاع التكاليف.

 :املردودية املالية -/2

تعرف املردودية املالية على أهنا "ذلك املقياس الذي يشري إىل مدى قدرة املؤسسة على حتقيق األرابح، وتوفري      

 .1األموال الكافية لضمان استمرار نشاطها"

 : وحتسب ابلعالقة التالية

 

 

 

 .2 )صول الثابتةألاملردودية التجارية )معدل دوران ا -/3

 دينار  "x" كفاءة األصول الثابتة حيث كل دينار مستثمر من األصول الثابتة يعطي تقيس هذه النسبة مدى

 كانت األصول غري مستغلة جيب أن تتخلص منها املؤسسة ألهنا تشكل عبئا عليها من املبيعات وكلما

 : التاليةو تعطى ابلعالقة 

 

 

 

 

 :1املردودية ضمان لنمو املؤسسة :اثنيا
                                                

 .49علي شيتور، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .12زينة قمري، مرجع سبق ذكره، ص  2

 

 النتيجة الصافيةاملردودية املالية = 
 األموال اخلاصة                  

 
   نتيجة الصافيةالنسبة املردودية التجارية = 
 الثابتة صولألا                          
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 إن املردودية تعطي للمؤسسة إمكانية احلصول على : 

 .املستعملةمتويل ذايت من جهة و من جهة أخرى ما يسمى مبكافأة رؤوس األموال  -

       إفراز فائدة صافية تضمن يف املرحلة األوىل متويل ذايت موسع يسمح ابحلفاظ على اآللة اإلنتاجية من جهة،   -

متويل استثمارات جديدة من جهة أخرى، فنسبة التمويل الذايت على االحتياجات املالية واليت تسمى بنسبة 

االستثمارات املمولة ذاتيا، وتلك اليت ميكن أن تغطى ابملوارد  التمويل الذايت نستطيع من خالهلا قياس نسبة

 .املقرتضة

 .هذه الفائدة تسمح يف املرحلة الثانية مبكافأة املسامهني بواسطة توزيع أرابح األسهم - 

الذي دخله الوحيد يف مكافأة األسهم إذا مل تتم عملية البيع ، فائض سبة للمساهم الذي حيتفظ أبسهمه و ابلن

 القيمة ليس إال تقديراي ، إضافة هذه األخرية أرابح األسهم املدفوعة تقدر املردودية السابقة للسهم ، املردودية

جهة أخرى يف جلب من املسامهني القدماء يف املؤسسة و  هبذا الشكل تساهم من جهة أخرى يف احلفاظ على 

 سيما عند عملية الرفع يف رأس مال املؤسسة .مستثمرين جدد ال

 

 

 

 

 

 

 عالقة التدقيق ابلتسيري املايل : املبحث الثاين

                                                                                                                                                   
1 G.HIRIGOYEN, op – cit ,  p 152 - 153. 



 مسامهة التدقيق يف حتسني التسيري املايل للمؤسسة                                           الفصل الثاين

 

66 
 

 نظام الرقابة الداخلية يف حتسني األداء املايلدور  : املطلب األول

يرتبط نظام الرقابة الداخلية وعملية تقييم األداء املايل للمؤسسة ارتباطا وثيقا فهما عنصران مكمالن لبعضهما 

النقائص والثغرات واقرتاح  اكتشافبغية  األهدافويسعيان بدورمها إىل حتقيق نفس  ،البعض داخل املؤسسة

 التصحيحات واخلطط املستقبلية واختاذ القرارات السليمة, فتقييم األداء يعترب جزءا من نظام الرقابة الداخلية. 

اء هو عبارة عن حتليل النتائج كانت الرقابة تنطوي على عملية قياس األداء وتصحيحه، فان عملية تقييم األد  وإذا

 داخل املؤسسة . األنشطةجوانب القوة والضعف اليت تكتشف عند اجناز  وإظهار

 األداء املايلو  نظام الرقابة الداخلية تعريف : األولالفرع 

 نظام الرقابة الداخلية تعريف:  أوال

التعاريف   لذلك سنورد بعض ، راحل التطور اليت مر هبا متعدد التعاريف اليت تناولت نظام الرقابة الداخلية بتعدد 

 : املقدمة لنظام الرقابة الداخلية

 التعريف األول: عرف من طرف اهليئة الدولية لتطبيق التدقيق IFACI نظام حيتوي على خطة " :على أهنـا

تنظيمية، وجمموعة من الطرق واإلجراءات املطبقة ، من طـرف املديرية بغية األهداف املرسومة ، لضمان 

إمكانية التسيري املنظم والفعال لألعمـال، هـذه االهداف تشتمل على احرتام السياسة اإلدارية، محاية األصول، 

دفاتر احملاسبية ، وكذلك تتضمن الوقت املستغرق ، يف إعداد اكتشاف الغـش واألخطـاء،حتديد مدى متام ال

  .1احملاسبية ذات املصداقية  املعلومات 

 

                                                
 .52، مرجع سبق ذكره،  ص ميلود عزوز 1
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 نظـام الرقابـة الداخلية، هو تلك اخلطة 1984: تعريف املعهد الكندي للمحاسبني املعتمدين التعريف الثاين" :

محاية األصول، ضمان الدقة وصدق البيانـات التنظيمية والطرق واملقاييس املعتمدة، داخل املؤسسة مـن أجـل 

 .1احملاسـبية، وتـشجيع فعاليـة االسـتغالل و احملافظة على السري، وفقا للسياسات املرسومة 

  والـضماانت ، والـضوابط اإلدارية واحملاسبية وغريها ،  اإلجراءات: "الرقابة الداخلية هي خمتلف الثالثالتعريف 

املؤسسة حتت مـسؤوليتها ، مـن أجـل محاية الذمة املالية، نوعية املعلومات احملاسبية والتسيريية ، اليت تعدها وتنفذها 

 . 2ومدى مطابقتها مع تعليمـات اإلدارة وتفصيل حتسني األداء

  عرفه : الرابع التعريف" S. franclin -G.r.Terry   حيث من الضروري وضع املنجزة ،تقييم االعمال

 3."التصحيحية ، اليت تبني أن املنجز مطابق للمخططاملعايري 

 كما عرفهامسالتعريف اخل :: Marcel la flamme "  لعملية التسيري، حيث ال ميكن أن "الوظيفة املتممة

ختطيط، تنظيم، دفع(، فهي ترتكز على متكنها من قياس ) نقوم بوظيفة الرقابة دون الوظائف اليت تسبقها

ملقارنة مع املتوقعة)املخططة(، واليت تظهر إذا كان الوضع يتطلب عمل تصحيحي على التطورات احملققة ، اب

 ."4  مستوى العمليات األساسية

ووسائل مبنية ألجل محاية األصول  وإجراءاتنظام الرقابة الداخلية هو خطة تنظيمية  أنوبصفة عامة ميكن القول 

الضبط الداخلي والتدقيق  أنظمةويعترب هذا التعريف أمشل لكونه يتضمن  ،والتأكد من صحة البياانت احملاسبية

ــب والسرعة والتال األخطاءملنع الغش و  وذلك لتحقيق الرقابة الوقائية ،الداخلي وأنظمة الرقابة املالية وغري املالية عـــ

                                                
1 R. BIRIEN et J.SENICAL, contrôle interne et vérification, Edition preportaine inc, 
Canada, 1984, p36. 

 .70 حممد بوتني،  مرجع سبق ذكره ، ص 2
3 GEORGE et R.TERRY, STEPHA, FRANKLIN, Les Principes du management, Edition 
Economica Paris,1985, p 490. 
  
4 M. LA FLAMME, le management approche systémique, Gaetan Morin, Canada, 1981,  
p 349. 
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 األداءاملتاحة وزايدة  يف استخدام املوارد اإلسرافذلك السيطرة على مواطن كو  ،تشافها عند حدوثهاكيف ا 

 .1 اإلنتاجي

 األداء املايلتعريف  : اثنيا

من  أهنااألداء املايل يعتمد كمفهوم على عملية التحليل املايل, واليت تعرف على  أنلقد امجع معظم الباحثني على 

وتستخدم النسب املالية بصورة رئيسية  ،ضعفها أواليت ميكن استخدامها من اجل حتديد قوة املؤسسة  األساليب

يف هذا التحليل من اجل مقارنة األداء املاضي ابألداء احلايل واملتوقع، ومعرفة نواحي االختالف بينهما، ويؤدي 

والسليب  )نقاط  ( األداء املايل اجليد إىل تعظيم قيمة املؤسسة من خالل قيامها ابلتشخيص االجيايب )نقاط القوة

 .2 ئها املايل الضعف( ألدا

" وصف لوضع املنظمة احلايل  أبنهالدقيق  وهناك من اخلرباء املاليني والباحثني من حدد مفهوم األداء املايل إبطاره

، اإليراداتمن خالل دراسة املبيعات،  األهدافالت اليت استخدمتها للوصول إىل اوحتديد دقيق للمج

  .3 املوجودات، املطلوابت، وصايف الثروة 

ت حيث يركز على استخدام مؤشرات مالية ؤسساداء املألفان األداء املايل ميثل املفهوم الضيق  أخرىجهة  ومن

ألعمال املختلفة ل األساسيت حيث انه الداعم ؤسساويعرب األداء املايل عن أداء امل ،األهدافلقياس مدى اجناز 

ة بفرص استثمارية يف ميادين األداء املختلفة ؤسساملوارد املالية وتزويد امل إاتحةويساهم يف  ،ةؤسساليت متارسها امل

  :4ومما سبق فان األداء املايل هو  ،أهدافهماملصاحل وحتقيق  أصحابواليت تساعد على تلبية احتياجات 

  : فهي تعمل علىت الناجحة ؤسساامل ختاذ القرارات االستثمارية وتوجيهها جتاهالحتفيز  أداة  

 .اليت تشري معايريها املالية على التقدم الناجح عن غريها األسهم أوحتفيز املستثمرين للتوجه إىل املؤسسة  -
                                                

 .207غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .222ص ، 2003، عمان، دار وائل للنشر، مي واسرتاتيجي معاصرك  مدخلك  البنوك إدارة ،مؤيد عبد الرمحان، ح حسن احلسينالف 2
 . 67، ص2011، دار الصفاء،  عمان، احلوكمة املؤسسية و األداء املايل االسرتاتيجيعالء فرحان طالب،   3
 .45ص ،  2010، دار احلامد للنشر والتوزيع،  عمان،الشركات أسهمعلى عوائد  وأثرهاألداء املايل حممد حممود اخلطيب،   4
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 إذا أداة لتدارك الثغرات واملشاكل واملعيقات اليت قد تظهر يف مسرية املؤسسة فاملؤشرات تدق انقوس اخلطر -

 إدارهتاتنذر وبذلك  شكل العسر املايل والنقديلكثرة الديون والقروض وم أوكانت املؤسسة تواجه صعوابت 

 .للعمل ملعاجلة اخللل

         أفضليف املؤسسة لبذل املزيد من اجلهد هبدف حتقيق نتائج ومعاير مالية  واإلدارةأداة لتحفيز العاملني  -

 .السابق  من

 جلانب معني من أداء املؤسسة  أوللتعرف على الوضع املايل القائم يف املؤسسة يف حلظة معينة ككل  أداة -

 .يوم حمدد وفرتة معينة السوق املايل يفيف   أسهمهاأداء  أو

ل صيغ ملموسة ذات قيم الداء من خألاملايل بعبارات متثل رؤية موضوعية ملستوى ا أدائهاعن  ؤسساتوتعرب امل 

 داء ألحتديد مستوى ا مؤسساتد على حقائق عامة حىت يتسىن للك من استخدام عبارات تؤ المية بدكعديدة و 

 .1 بدقة عالية وفعالة

 عالقة نظام الرقابة الداخلية بتقييم األداء  : الفرع الثاين

 األنشطةحد الباحثني " الرقابة هي عملية توجيه أعملية تقييم األداء هي جزء من عملية الرقابة فقد عرفها  إن

ن تقييم األداء هو استقراء دالالت ومؤشرات املعلومات الرقابية لكي أداخل التنظيم لكي تصل إىل هدف حمدد، و 

كانت تتجه   إذاالفعلية  مساراهتاأتكيد  أويف حالة احنرافها  األنشطةيتم اختاذ قرارات جديدة لتصحيح مسارات 

 بوظيفتني : ساأساالعملية الرقابية الشاملة مبا فيها تقييم األداء ختتص  أن أيفعال إىل االجنازات املرغوبة، 

يف االجتاهات احملققة ألهداف ومنعها من االحنراف، والثانية تصحيح مسارات  األنشطةحماولة رفع  األوىل

 .  "2، وهذا هو تقييم األداءاألنشطة

                                                
 .46، مرجع سبق ذكره، صحممد حممود اخلطيب 1
 .10، ص 2013 -2012، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، تقييم أداء املؤسسة يف ظل معايري األداء املتوازنحممود عبد الفتاح رضوان،  2
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كل شيء حيدث طبقا للخطة املوضوعة والتعليمات  كان إذاالرقابة على التحقق عما  FAYOL وحسب

 واألخطاءإىل نقاط الضعف املوضوعة والتعليمات الصادرة  اإلشارةالصادرة واملبادئ احملددة. وان غرضها هو 

 .بقصد معاجلتها ومنع تكرار حدوثها وهي تطبق على كل شيء

  ها داء والرقابة من حيث الغرض منألميكن مالحظة التداخل الكبري بني تقييم ا FAYOL ومن خالل تعريف

 القرارات اليت أناهلدف من مراقبة التسيري هو ضمان  أن DERVAVAUX وCOULAUD  واعترب

 .1 جل حتسني أداء املؤسسةأفاءة من كالعليا يتم تتبعها بفعالية و  اإلدارة اختذهتا

 حتسني األداء املايل من خالل نظام الرقابة الداخلية : الثالثالفرع 

الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية هو ضمان نوعية جيدة للمعلومات اليت ينبغي االعتماد عليها  األهداف أهممن  أن

توفري نظام معلومايت  إىل األخريةه ة، واليت تلجأ هذأاملادية للمنش واألصوليف البياانت احملاسبية حلماية النقدية 

 . تستغلها يف تقييم األداء واختاذ القرارات املناسبة. واليت اإلدارةحماسيب جيد ومالئم ملستخدمي 

لعدة مشاكل من املشاكل التشغيلية،  أساسيافأي خلل يطفوا على نظام املعلومات احملاسبية فانه يشكل مصدرا 

   كثري من املؤسسات االقتصادية، واليت تكون عادة سببا يف اختفاء البعض منها، وينتج هذا اخللل اليت تواجهها

النظام عن التواين يف توصيل املعلومات املالية اهلامة، أو عدم توصيلها يف الوقت املناسب الختاذ القرار، ونظرا يف 

العتماد كثري من القرارات على املعلومات احملاسبية واملالية، فإن فشل نظام املعلومات احملاسبية واملالية يف تزويـد 

ل كوابلتايل إىل نشأة املشا  ، يؤدي إىل عدم كفاءة أعمال املؤسسة،املعلومات يف الوقت املناسبه دارة هبذإلا

  .التشغيلية

لها اخلام مثلها مثل املواد كداخل املؤسسة إذ تدخل البياانت يف ش اإلنتاجن اعتبار املعلومات أحد عوامـل كلذا مي

 معلومات" " نتج جديدكلها النهائي كمالبياانت إىل عملية معاجلة لتخرج يف شه بعدها ختضع هذ ،وليةألا
                                                

سرت، كلية علوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح جكوثر بوغابة،" دور املوازنة التقديرية يف حتسني أداء املؤسسة االقتصادية"، مذكرة لنيل شهادة املا  1
 .33، ص2012 - 2011ورقلة، 
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  .الستعماللصاحلة 

برية على مدى ك  خرية بدرجةألاه ويتوقف جناح هذ ،ساسية لعملية اختاذ القرارألداة األفتعترب املعلومات احملاسبية ا

 .صحة ومصداقية املعلومات ودقتها يف متثيل الواقع الذي يعترب من حمددات القرار السليم

ز املايل للمؤسسة و كون معربة عن املر كاحملاسبية ابلصحة واملصداقية والدقة وحىت تاملعلومات ه ي تتصف هذكول

والذي  ،ون مصادق عليها من طرف مدقق حساابتكفإهنا جيب أن ت ،عتماد عليها يف اختاذ القراراتالن اكمي

ريرا عن مدى صحة ودقة برانمج التدقيق فإنه يعد تق إمتامعمال ابملؤسسة وبعد ألبعد قيامه بفحص وتدقيق ورقابة ا

حظات والتوصيات اليت يراها الخمرجات احملاسبة واملتمثلة أساسا يف امليزانية وجدول حساابت النتائج وعن امل

 .1 ضرورية

فوجود نظام رقابة داخلي فعال وجيد  ،داء املايل يف املؤسسةألقة الرقابة الداخلية بتقييم االومن هنا تتضح لنا ع

ت التحليل املايل. فوجود نظام الليمة ودقيقة للحساابت وللنظام احملاسيب فهي نفسها مدخفانه يضمن خمرجات س

 .2رقايب فعال يضمن وجود مؤشرات مالية صحيحة ودقيقة 

 : ل التايلكوهذا ما سنوضحه يف الش

 

 

 

 

 

                                                
 .91حممد طواهر هتامي، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره ، ص  1
، جامعة حممد خيضر ،علوم التسيري ،رة لنيل شهادة املاجستريكمذ  "،قتصاديةالداء املايل للمؤسسة األتقييم ادور التدقيق الداخلي يف " ،جمنح عتيقة  2

  .83، ص2006 -2005بسكرة، 
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 داء املايلألقة الرقابة الداخلية ابالع:  05رقمالشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمنح عتيقة، "دور التدقيق الداخلي يف تقييم األداء املايل للمؤسسة االقتصادية"، مذكرة لنيل شهادة   صدر :م

 .83، ص2006 -2005املاجستري، علوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

 

 الدور الرقايب للمدقق الداخلي: الفرع الرابع

يشري الباحثون إىل أن مهنة التدقيق الداخلي تعد أحد أهم عناصر منظومة الرقابة الداخليـة الفعالة أبنواعها 

وظيفة التدقيق الداخلي ليس فقط جزءًا مـن نظـام الرقابـة كما يشري اىل أن ،املختلفة، اهلادفة واملانعـة واملصـححة

الداخلية ولكنها متثل بؤرة الرتكيز ابلنسبة له وصمام األمان خصوصًا بعد حتوهلـا إلـى مهنـة معرتف هبا دوليا، 

 
 تقارير ومؤشرات مالية

 ودقيقة سليمة

 

 سليمة حماسبية خمرجات
 ودقيقة

 

 رقايب فعال منظا
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يم هذه ودور املدقق الداخلي ينحصر يف هذا اجملال فـي اختبـار مـدى االلتـزام ابإلجراءات الرقابية وكذلك تقي

  .1اإلجراءات ومراقبة مدى توافر مقومـات نظـام الرقابـة الداخلية 

الدور املنوط ابلتدقيق الداخلي يف اختبار مدى االلتـزام بنظـام الرقابـة كإجراءات وسياسات وقواعد وضوابط يوفر 

غاية األمهية وقد تفوق أمهيته يف  احاجة ملحة وهامة لإلدارة حيث أن االلتزام بنظـام الرقابة ومتطلباته يعترب أمر 

وجود نظام للرقابة الداخلية ومن هنا تنبع أمهية التدقيق الداخلي يف هذا األمر، وميكن لنا أن نقدر العناء الـذي 

تتحملـه اإلدارة العليا فيما لو قامت هي ابالنشغال بتدقيق مدى االلتزام وإجـراء االختبـارات املتعلقـة بـذلك 

 .2ان عدم قدرة املدقق اخلارجي على القيام بذلك لعوامل عديدةخصوصاً إذا تذكر 

أما ابلنسبة لقيام املدقق الداخلي بتقييم اإلجراءات فاملقصود منه تقييم نظام الرقابـة بشـكل شامل هبدف 

احلصول على أتكيد من أن النظام يعمل بشكل جيد وعرض تقييمـه علـى اإلدارة العليا أو جلنة التدقيق جيعله 

مشاركاً أساسياً يف تطوير نظام الرقابة الداخليـة وذلـك كوظيفـة استشارية يف هذا األمر، ولكن هنا ينبغي التأكيد 

عدم مبادرته يف األساس لوضع اإلجراءات الرقابية حىت يستطيع  على الدور االستشاري للمراجع الداخلي مبعىن

 الباحثون إىل أن قيام املدقق الداخلي بتقييم اإلجراءات مبوضوعية وحياديـة القيـام بعملية التقييم، حيث يشري

 الرقابية ميـنح هذه اإلجراءات املزيد من القوة والقدرة على حتقيق األهداف سواء أهداف هذه اإلجـراءات 

 .أو أهداف املنشأة ككل من خالل مسامهة الرقابة الداخلية يف حتقيقها

 

 

 
                                                

،  30 دالع، األزهرجامعة  -كلية التجارة، اجمللة العلمية لاألعمالبكري علي حجاج، دور املراجعة الداخلية يف تفعيل الرقابة االقتصادية يف منظمات  1
 .111، ص2005

يف احملاسبة  "، رسالة مكملة للحصول على درجة املاجسترياإلدارياملايل و  األداءيوسف سعيد يوسف املدلل، "دور وظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط  2
 .112، ص2007كلية التجارة ،  -عمادات الدراسات العليا -غزة -اإلسالميةالتمويل، اجلامعة و 
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 : بعـدة خطوات وهيتقييم نظام الرقابة الداخليـة ميـر 

ويقصد به تكوين نظرة عامة وشاملة عن نواحي الرقابة الداخلية داخـل : مجع احلقائق واملعلومات عن النظام -1

 الوحـدة وأنظمـة الرقابة اليت يتم تصميمها لنواحي النشاط املختلفة وما جيب أن تكون عليه عملية تشـغيل

عن الدورة املستندية واخلـرائط التنظيميـة والتوصـيف الوظيفي وخرائط  هـذه األنظمة وهذا يستلزم مجع املعلومات 

 .التدفق داخل الوحدة ودليل اإلجراءات

وتعين هذه اخلطوة اختبار التنفيذ الفعلي لنظام الرقابة الداخلية والتحقق من أن تشـغيله يـتم : فحص النظام -2 

 وفقا ملا حمدد مسبقاً وذلك يتم إبجراء جمموعة من اختبارات مدى االلتـزام وذلـك مبراعـاة التوقيت املناسب 

 هلذه االختبارات

دراسة وتقيم أنظمة الرقابة الداخلية فبعد القيام جبمع  ومتثل هذه اخلطوة آخر خطوات عملية: تقييم النظام -3

املعلومات الكافية عن النظام وفحص االلتزام به يصبح املدقق الداخلي يف وضع ميكنـه مـن احلكم على فاعلية 

ت العثرات والثغرا تواجدوكفاءة النظام ودرجة االعتماد عليه ومن مث يتم اقرتاح السبل الكفيلة بتقـومي النظام و 

 .1 وأوجه القصور والنقص فيه

  :2املدقق الداخلي الجناز األمور السابقة ينبغـي عليـه الفحص الدقيق واملنظم لألمور التالية والقيام مبا يلزم جتاهها 

 .مدى جدية وفاعلية نظام الرقابة يف حتقيق املهام املوكلة إليه واجناز األهداف احملددة -1

 .وقواعد السلوك املهين اخلاصة أبداء عملية الرقابةمدى االلتزام مبعايري  -2

 .مشول الرقابة على مجيع أوجه نشاط املنظمة وأعماهلا -3

 .مشول الرقابة على مجيع أوجه النشاط املايل واحملاسيب واإلداري والتشغيلي وغريها -4

 .مشول عملية الرقابة العمليات والنتائج -5
                                                

 .113سف املدلل، مرجع سبق ذكره، صيوسف سعيد يو   1
 .128بكري، مرجع سبق ذكره، ص  2
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خدمها يف حتليـل االحنرافـات السـلبية ومعاجلـة األخطاء اليت تكتشفها أثناء وجود إجراءات ووسائل حمددة تست -6

 .التنفيذ وتفعيل االجيايب منها وتطويره

ختصيص بعض أنظمة الرقابة لتنفيذ رقابة مستمرة لبعض األنشطة واجملـاالت التـي حتتاج إىل التقييم واملتابعة  -7

 . املستمرة

 التقارير مبا ينسجم مع متطلبات عملية الرقابة ونوع البياانت واملعلومات اليت متد إعداد مناذج خمتلفة ألنواع  -8

 .هبا اإلدارة )مستمرة، دورية، مطولة، خمتصرة، خاصة....اخل

حتديد اآللية اليت تساعد أنظمة الرقابة يف املنظمة من االستفادة من مجيع املسـتجدات واملستحداثت من  -9

 .إىل تطوير وحتسني عملية الرقابةمعايري وإرشادات هتدف 

 السعي دائما لتضمني تقاريرها مقرتحات وتوصيات جدية وموضوعية وبناءة تشـجع اإلدارة على األخذ -10

 .1 هبا ومتابعتها 

  موقفه من عملية قيام املدقق الداخلي بتقييم نظم الرقابة الداخلية  IIAوقد حدد معهد املدققني الداخليني      

        Considerations Regarding  Practical بعنـوان 2005الصـادرة مـؤخرًا فـي يونيـو عـام  نشـرتهيف 

Internal Auditing Expressing an Opinion on (Internal Control )         

ائيًا وخالصة ولية تقع علـى مـدير التـدقيق الداخلي بشأن تقدمي رأاًي هنوأشارت هذه النشرة إىل أن هناك مسؤ 

متها وليس فقط اإلشارة إىل نقاط الضعف يف هذه النظم، ئواستنتاجات حول نظم الرقابة املسـتخدمة ومـدى مال

ولية ترمجة توصيات هذا التقرير على أرض الواقع إىل من رفع هلم التقريـر وابلتـايل سؤ وهذا مـن شـأنه أن حييـل م

النشرة أيضًا إىل أن التقرير  الضعف يف الرقابـة الداخليـة وأشـارت ولية خبصوص إصالح نقاطؤ يتشاركون يف املس

                                                
 .128بكري، مرجع سبق ذكره، ص  1
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الصادر عن وحدة التدقيق الداخلي خبصوص الرقابـة الداخليـة جيب أن يوضح ابإلضافة ألمور أخرى العناصر 

  :1 التالية

 م العناصر اليت أقرهتا جلنةاملعايري اليت استخدمت يف تقييم نظام الرقابة الداخلية، وقد اقتـرح املعهـد اسـتخدا -1

COSO  مـة التقارير املالية وااللتزام ابلتعليمات والقوانني واألنظمة كعناوين ءوهي فعاليـة العمليـات وجـودة ومال

 يتم تقييم االلتـزام هبـا ومن مث يفرد لكل منها عناوين فرعية على أن يكون هناك معـايري متفـق عليهـا 

  ؛ الوضع األمثل هلذه العناصر يف الشركةمـع اإلدارة خبصوص 

الرأي املستنتج والذي حسب رأي الباحث قد يشمل املدة الزمنية اليت يغطيها  هينطبق علي ذيجمال التقييم ال -2

 ؛ لية اليت يشملهاؤو التقرير والوحدات ومراكز املس

 ؛ ولة عن صيانة هذه النظم وإصالح األخطاءؤ الشخص أو اجلهة املس -3

وكال الرأيني  أو رأاًي سلبياً  رأي املدقق النهائي والذي قد يشمل حسب رأي املعهد احد أمرين إما رأاًي اجيابياً  -4

 .يدات اليت يقدمها التدقيق الداخليومستوايت خمتلفة من التأمني والتأكحيمـل معاين 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Institude of intenal auditors IIA, 2005, practical considerations regarding internal auditing 
expressing an opinion on internal control, available at : http://www.theiia.org/. 
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 والفاعليةدور املدقق الداخلي يف قياس وتقييم الكفاءة  : املطلب الثاين

 مفهوم قياس الكفاءة والفاعلية  : األولالفرع 

ال شك أن اجملتمع املايل يف حاجة ملحة إىل تدقيق الكفاءة والفاعلية وتقييم األداء وذلـك للبحث عن املعوقات  

يف العملية التشغيلية واقرتاح احللول التصحيحية املناسبة حيث أن الصمود يف وجه املنافسة العاملية يتطلب 

وكذلك كون قياس وتقييم الكفاءة والفاعلية التـي ، دة الشاملة االستغالل األمثل للموارد املتاحـة والوصـول إلـى اجلـو 

تـدار هبـا املنشأة ككل أو الوحدات اجلزئية هبا يشكل ثغرة يف النظام اإلداري حيث ال يسند بشكل واضـح إىل 

 ولية عن هذا األمر حتـاول اجلهـات املختلفـة إزاحتها نها وابلتايل فهناك غياب يف املسؤ جهة بعي

  .سها من املدقق اخلارجي إىل اإلدارةعن نف

واألنسب من وجهة نظر الباحث هو إسناد هذه املهمة للمدقق الداخلي وذلك بسبب تواجـده املستمر داخل 

املشروع واطالعه الدائم على األنشطة يف املنشأة وكيفية إدارهتا مما يولد لديـه خربة من املمكن استغالهلا يف هذا 

   .1 اجملال

ألداء اإلداري يعين الفحـص الـدقيق واملسـتقل واملنتظم لكل أو جلزء من العملية أو النشاط أو الربانمج من تقييم ا

الفعالية والكفاءة ومن مث العمل على حتسـني هـذه ،االقتصاد ،أجل تقييم فعالية أربعـة عناصـر أساسية وهي االلتزام 

للمنشأة هي املقياس املـايل لتـوافر هـذه العناصـر األربعة، ويرى  الفعاليـة وتطويرها ويشري إىل أن القيمة املضافة

الباحث أن القيمة املضافة اليت يتم قياسها بعد األداء مهما كانت جودتـه تعتبـر مقياسا الحقا وأن املدقق الداخلي 

 .2كمي والكيفيعليه أن يدقق هذا األداء مسبقاً وأثناء العمل مما يستوجب منـه استخدام معايري لألداء ال

 

                                                
جملة جامعـة جربوع، يوسف، واحللو "دور املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي يف قياس الكفـاءة والفاعلية وتقييم األداء يف املشروعات االقتصادية "  1

 .89، 2004،العراق، 8بغـداد للعلوم االقتصادية، العدد
 .98بكري علي حجاج، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 .هدف ما حبسب اخلطة املوضوعة مسبقاً ، التأكد من حتقيق عمل ما أو نشاط مـا  الفعالية يعينتدقيق 

وهذا ما يستدعي أن تكون األهـداف التـي ترغـب املنظمة بتحقيقها حمددة مسبقًا ويف مجيع األقسام وعلى مجيع 

الذي يرًكز على التأكد من حتقيق أكرب قدر من املخرجات أوجه النشاط، كما عرف تدقيق الكفاءة أبنه التدقيق 

 1ابستخدام أقل قدر من املدخالت أو املوارد وابجلودة املطلوبة.

 دور املدقق الداخلي يف قياس الكفاءة والفاعلية:  الفرع الثاين

ملية قياس الكفاءة أدت التطورات احلديثة يف التدقيق الداخلي إىل املناداة بدور أكرب للمـدقق الـداخلي يف ع

والفعالية جلميع أنشطة املشروع وتنادي اجملامع املهنيـة بـدور أكبـر للمدقق الداخلي يف هذا اجملال وذلك عرب زايدة 

دوره فـي جمـال التـدقيق اإلداري وتـدقيق العمليات وعلى رأس هذه اجملامع معهد املدققني الداخليني حيث أوضح 

هد إىل أن هدف التدقيق الداخلي مصمم أساسًا إلضافة القيمة وحتسـني عمليـات التعريف املعتمد لـدى املع

كما أشار إىل ذلك االحتاد الدويل للمحاسبني حيث نصت معايري التدقيق الدوليـة إىل أن نطاق التدقيق ،املنظمـة 

الضوابط غري املالية للمنشأة الداخلي يشمل تدقيق اجلدوى االقتصادية للعمليات وكفاءهتـا وفعاليتهـا ومن ضمنها 

 وقد أشار اجملمع العريب للمحاسبني إىل أنه قد حدث تطور منطقي ،وكذلك اختبار املعلومات املالية والتشغيلية

يف وظيفـة التدقيق الداخلي وهو نشاط التقييم وذلك ملساعدة اإلدارة يف حكمها على كيفية تنفيـذ األنشـطة  

 .2 ؤسسةاملختلفة داخل امل

 : 3 طاق التدقيق الداخلي يتضـمن فحص وتقييم كفاية وفاعلية األداء وأن ذلك يشتمل على ما يلين

 ؛ تدقيق مدى إمكانية االعتماد على املعلومات املالية والتشغيلية ونزاهتها -1

                                                
 .123بكري، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 .127يوسف سعيد يوسف املدلل، مرجع سبق ذكره، ص  2
قسم احملاسبة واملراجعة، جامعة  -التجارية، كلية التجارة والبحوثحممد مسري الصبان، مدخل معاصر يف الرقابة و املراجعة الداخلية، جملة الدراسات  3

 .136، ص 1996، اإلسكندرية
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واليت يكون هلا مراجعة النظم املوضوعة للتأكد من االلتزام ابلسياسات واخلطط واإلجـراءات والقوانني واللوائح  -2 

 .أتثري جوهري على العمليات والتقارير

 .مراجعة وسائل احلفاظ على األصول والتحقق من وجود تلك األصول -3 

 .تقييم كفاءة استخدام املوارد املستخدمة  -4

الربامج مراجعة العمليات أو الربامج للتأكد مـن أن النتـائج تتمشـى مـع األهـداف املوضوعة والتأكد من أن  -5 

 .تنفذ حسب اخلطة

تدقيق وقد أشار اجملمع العريب للمحاسبني إىل أن املدقق الداخلي لتحقيق األهداف السابقة ال بد له من إجراء 

 : شامل لكل من

 . نتاجية القسمإل تدقيق-2                                                        .كفاءة األفرادتدقيق ل -1

 .التكاليفتدقيق  -4                                                        .ودة اإلنتاجتدقيق جل  -3

 .ودة التقارير املالية تدقيق جل -6                                                .جم اإلنتاج والعملتدقيق حل-5 

  :تايلحيث أنه جييب املدقق الداخلي يف هناية تدقيقه على السؤال ال

 هل األهداف تربر اإلنفاق ؟ وهل النفقة تتالءم مع قرارات اإلدارة؟

عملية التدقيق الداخلي تتطلب استخدام كال من املعايري الوصفية واملعايري الكمية )عينية أو مالية( يف فحص 

فا إليهـا اإلداري مضـاوتقييم األداء اإلداري ويقصـد ابملعايري الوصفية ما جيب أن تكون عليه نوعيـة األداء 

ألداء وليات االجتماعية والقانونية والرقابية لإلدارة مبعىن أن تعكس هذه املعايري ما جيب أن يكـون عليـه ااملسـؤ 

وليات، أما املعايري الكمية فهي تلـك املعـايري التـي تتميـز إبمكانية إخضاعها للقياس اإلداري ابلنسبة هلذه املسؤ 

 .1 بدرجة معقولة من الدقـة مثـل معـايري التكلفـة والنسب املالية واملوازانت التخطيطيةالعيين أو املايل 

                                                
 أساسيات املراجعة : دراسـة لألصـول العلمية والعملية واإلجراءات التنظيمية ملراجعة احلساابت اهلواري، حممد نصر، و امحد سلطان،  1
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ولة عـن وضـع معايري التشغيل لقياس االستخدام االقتصادي ملواردها ويتم ذلك إدارة الوحدة االقتصادية هي املسؤ 

يتها ورسالتها إىل اسرتاتيجيات عمل من خالل االستناد إىل إسرتاتيجية املنشأة حيث تقوم الشـركات برتمجـة رؤ 

املوارد املتوفرة من رأس املال والعنصر البشري وغريها ومن خـالل  فرعية تتسم ابلواقعية وإمكانية التحقيـق علـى ضـوء

هـذه االسـرتاتيجيات الفرعية يتم استنباط األهداف الفرعية اليت تتسم ابلقابلية للقياس واالجناز وهنا يبدأ دور 

 : 1قق الداخلي يف املوضوع حيث أن املدقق الداخلي يكون مسـؤوال عـن حتديـد التايلاملـد

 .العمليات وأداءوجود معايري تشغيل لقياس اقتصادية  -1

 .أن هذه املعايري مفهومة وقد مت العمل هبا -2 

  .التصحيحية قد متتأن االحنرافات عن هذه املعايري قد مت إخبار املختصني هبـا وأن اإلجـراءات  -3

 .تنفيذ التدقيقات املرتبطة ابالستخدام االقتصادي والكفء للموارد -4

  .بيان سوء استخدام املوارد والتسهيالت -5

 : إىل دور املدقق الداخلي يتعدى  

 .اقرتاح بعض أساليب االستخدام لتلك املوارد على ضوء األهداف املوضوعة -1

 .األنشطة والعمليـات متهيـدا لتخصـيص تلـك املـوارد ختصيصا أمثلدراسة احتياجات اإلدارات و  -2

 . دراسة االحتياجات اإلضافية للقوى العاملة وحاالت البطالة املقنعة -3

قيام املدقق الداخلي ابألمور السابقة قد يؤثر على استقالليته حيـث أنه جيب عليه أن حيافظ على استقالله من 

 إىل ضـرورة أن يوكـل وتشري بعض الدراساتبتدقيقها خالل عدم اشرتاكه أبعمال تنفيذيـة قـد يقـوم هـو 

                                                                                                                                                   
 .388، ص1987مكتبة غريب، القاهرة،االقتصـادية،  يف الوحدات

 جامعة عني مشس، القاهرة،  -القتصاد والتجارة، كلية التجارة رضوان، علي رأفت، معايري األداء املهين للمراجعة الداخلية ، اجمللة العلمية ل 1
 .73، ص1983
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مدى كفاءة اإلدارة فـي اسـتغالل املوارد املتاحة  إلـى املدقق اخلارجي حتقيق هدف إبداء الرأي الفين احملايد عن 

الداخلي حتقيق هدف ترشيد اإلدارة  للمشروع حيث أن درجة استقالله وحياده تؤهله لذلك وان يوكل إلـى املـدقق

 . نظرا ملعرفته أبحوال وظروف املشروع بدرجة أكرب مـن املدقق اخلارجي وذلك لتواجده املستمر يف املشروع

ق الداخلي إذا ما مت تدعيم استقالله بتوفري الوضـع التنظيمـي املناسب وفصله عن مهام العمل التنفيذية املدقلكن 

علـى مستوى الوحدات التنظيمية أو مستوى املؤسسة ككل  يستطيع أن يقوم بقياس الكفاءة والفاعلية سـواء

  . 1 اءات املطبقة وهل هناك حاجة لتغيريهاوابلتايل تقيـيم أداء اإلدارة وحتديـد مـدى صالحية السياسات واإلجر 

 

 دور التدقيق الداخلي يف اكتشاف الفساد املايل : املطلب الثالث

تعترب ظاهرة الفساد املايل ظاهرة موجودة منذ عشرات السنني ولكن أصـبحت متفشـية وجتذب انتباه الباحثني 

وذلك نظرًا ألمهية خماطر الغش واالحتيال اليت تتعرض هلا  ،واحملللني منذ العقود الثالثة األخرية من القرن املنصرم 

أو حدوث خسائر كبرية لديها وخروجها من السوق وضياع أموال  ؤسساتت ودورهـا فـي اهنيار املؤسساامل

 دور التدقيق الداخلي يف مكافحة الفساد املايل والغش والتحايل والتقليل من حاالتـه حيث ويكمن املسـامهني، 

 .2التدقيق والرقابة دائما مينع من األعمال غري املشروعة مـن القيام هبا ظنا منه إبمكانية اكتشافه وحماسبته أن وجود

التدقيق يهدف إىل الكشف عن التضليل املقصود للسـجالت أو أيـة عمليـة ختصيص غري مناسب لألصول 

 .3واملوجودات

 

 
                                                

(، الطبعة األوىل ، الرايض، 12اجلوانب املالية والتشغيلية ، إصدارات اجلمعية السعودية للمحاسبة، العدد ) -محد، املراجعة الداخلية أالسقا، سيد  1
 .44، ص1997اململكة العربيـة السـعودية ،

 .116سعيد يوسف املدلل، مرجع سبق ذكره، صيوسف  2
 .184الصبان ، مرجع سبق ذكره، ص 3
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  :1عوامل رئيسية هي وينشأ خطر االحتيال كما هو معروف من تقـاطع ثالثة 

 .وجود ضغوط يتعرض هلا شخص معني قد تدفع به إىل ممارسة االحتيال -1

 .وجود فرصة تسمح حلدوث االحتيال مثل ثغرة يف نظام الرقابة الداخلية -2 

أن يكون الشخص الذي توفرت عنده الضغوط اخلاصة والفرصة الساحمة عنده قابليـة شخصية للتحايل  -2

        .نزاهتهعدم   مبعىن 

 .يوضح العوامل السابقة وأتثريها على حدوث االحتيال املايل  :06رقم   الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتماالت عالية حلدوث االحتيال  

 .117رجع سبق ذكره، صميوسف سعيد يوسف املدلل،  :صدرم

                                                
 .117يوسف سعيد يوسف املدلل، مرجع سبق ذكره، ص 1

 فرصة حلدوث 
 االحتيال

 

 ضغوط يتعرض
 هلا شخص ما 

 

 عدم النزاهة
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يقع على عاتق املدقق الداخلي بشكل دائم على عدم إغفـال أية إشارات قد توحي حبدوث الغش لتايل واب

لشـك املنطقي واالحتيال ورصدها ومتابعتها وهـذا يعتبـر أحـد األدوار التقليدية للتدقيق الداخلي حيث أن احلـذر وا

يف الداخلي واليت تساعده  يتمتع هبا املدققما يقصد عليه الشك املهين يعتربا من أهم املهارات اليت جيب أن أو 

مهمته وأن األمهية النسبية للتالعب واالحتيال ال تتعلق حبجم املبلـغ وإمنا ابآلاثر النوعية أيضًا وذلك لألسباب 

 : التالية

 ؛ إذا مل يتم منع حدوث التالعب فهناك احتمالية ألن تتفشى أوجه التالعب بسرعة كبرية -1

 ؛  عب يشري بوضوح إىل ضعف يف نظام الرقابة الداخليةأن وجود التال -2

 .1 أن التالعب يتضمن موضوعات أخرى متكاملة قد يصعب الوصول إليها -3

وقد أشارت إحدى الدراسات اليت أجريت يف الوالايت املتحـدة األمريكيـة حـول دور التدقيق الداخلي يف اكتشاف 

أمهيـة أن يرفـع التـدقيق الداخلي تقاريره إىل جملس اإلدارة وليس اإلدارة العليـا الغش واالحتيال يف القوائم املالية إىل 

 2.وذلك يتم بعد القيام إبجراء التحقيقات والتحرايت الكافية  للمؤسسة

  

 

 

 

 

 

 
                                                

 .185الصبان ، مرجع سبق ذكره،  1
 .118يوسف سعيد يوسف املدلل، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 خامتة فصل: 

 

املؤسسة أن حتقق التسيري املايل يف املؤسسة من أهم الوظائف الرئيسية للمؤسسة، إذ بواسطته تستطيع يعترب   

املؤسسة إىل االستخدام أ أهدافها العامة واستقرارها ، ومن أهداف هذا التسيري حتسني األداء املايل، حيث تلج

 .األمثل للموارد االقتصادية

تقييم نظام الرقابة الداخلية وفحص حساابت املؤسسة وتقدمي تقريرا التدقيق يساهم بشكل كبري يف وبدوره     

على املؤسسة وبذلك وهذا ما يؤدي اىل حتسني التسيري املايل،  اتتصحيحالنقائص والتغرات واقرتاح المفصال عن 

  أبقل التكاليف املمكنة كبريا يف حتقيق الكفاءة والفعالية االلتزام بنظام الرقابة الداخلية الفعال الذي يلعب دورا

 وللحد من حدوث الفساد املايل .  للمؤسسة
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 متهيد:

 

تطرقنا يف الدراسة النظرية إىل التدقيق والتسيري املاليني وإبراز العالقة املوجودة بينهما، أما يف هذا الفصل      

سنقوم إبسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي ، وذلك بدراسة ميدانية جملمع تربية الدواجن للغرب أورافيو 

 وسيتم تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني  :

 " أورافيو"  عموميات حول جممع تربية الدواجن للغرب األول : املبحث -   

 عرض نتائج املقابلة ودراسة مؤشرات التوازن املايل والنسب املالية وحتليلهااملبحث الثاين :  -   
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  " أورافيو" تربية الدواجن للغربجممع املبحث األول: عموميات حول 

     GAO.ORAVIO جملمع  حملة تعريفية : املطلب األول

املؤسسة يوجد أسهم، إن هذه  شركةأورافيو تعترب املؤسسة العمومية االقتصادية " جممع تربية الدواجن للغرب  

 .مقرها مبنطقة صالمندر) طريق امليناء( مبستغامن

 وادي تليالت، وهران، الرمشي) تلمسان(، الرحوية :وهي وحدات إنتاجية لتغذية األنعام والدواجن 07تضم 

 ،)مستغامن()بشار(، مستغامن وبين ايحي  (، العبادلة)البيض )تيارت(، سيدي إبراهيم )سيدي بلعباس(، بوقطب

  ." أورافيو"   من طرف شركة األممباشرة وهي مسرية  بالدمتواجدة بعدد من والايت غرب ال

وهي: اج الدواجن ملكا هلا متخصصة يف تربية و انتعمومية أسهم شركات  06كما أن هذه املؤسسة تضم 

 هافيب )مستغامن( ، دهرافيب)مستغامن( ، وحدة املذابح للغرب)وهران( ، افيكاب)سيدي بلعباس( ، رمشايف

 .) مستغامن ابلنويصي( مستايف، )تلمسان(

" ببئر اجلري وهران كما يضم  UCPAأيضا وحدة مركزية للخدمات والتموين"GAO.ORAVIO ويضم 

 .مركزية حباسي ماماش مبستغامنلية أيضا خمرب جهوي وصيد

  

 :GAOاهليكل التنظيمي ل: املطلب الثاين

حد املخططات اليت تساعد يف تقييم العمال وحتديد الوظائف وترتيبها أ GAOيعترب اهليكل التنظيمي ملقر

 : ،ومن بني أقسامها نذكرحسب السلم اإلداري، من حيث تباين املديرايت الفرعية وأقسام الديوان 
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 : اإلدارة العامة -1

، طبقا للمادة للمجمع الذي يرأسه هذا األخري رة و املدير العامل  اإلداجممن السلطة العليا يف املقر، تتكون 

قرارات وإعطاء التوجيهات كامل الصالحيات يف إصدار امل  املدير العام وهلذا ،من القانون التجاري( 674)

 .فروعهاخلاصة بسري العمل داخل  الشركة و ا

 : خلية التدقيق -2

وتتمثل مهامها يف التأكد من احرتام إجراءات التسيري، وكذلك تدقيق  ابملدير العامهذه اخللية على عالقة مباشرة 

 وفروعها. ؤسسةداخل املاملؤسسة و وفحص العمليات واألنشطة املختلفة وحساابت 

لقد كانت فيما قبل هذه الوظيفة اتبعة إىل قسم مراقبة التسيري، حيث كان املدقق الداخلي يتلقى أوامر ويسلم 

 . املدير العامتقارير لرئيسه الذي يسلمها إىل 

ملمثل  36وهذا رقم  GAOيف املدير العام ا أصبحت خلية التدقيق مرتبطة مباشرة مع  2005ويف فيفري

 " وحتتوي على جمموعة من التوصيات نذكر منها:note n° 36 du D.P.Eمسامهات الدولة " 

 .ربط مصلحة التدقيق أبعلى سلطة يف املؤسسة -

 .ضمان استقاللية التدقيق الداخلي ومنحه السلطة الضرورية ملمارسة وظيفته -

 ابت.ااحلاس يوضع عالقات وظيفية بني مصلحة التدقيق واجملل  اإلداري للشركة القابضة وحافظ -

تسليم ور مهمة أو مباشرة دون أي وساطة فيما خيص تلقي أماملدير العام وابلتايل أصبح املدقق الداخلي يتعامل مع 

 منهجية عمل املدقق مل تتغري. التقارير، لكن
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 قسم مراقبة التسيري  : -3

وذلك بعد إعداد ميزانية لكل يقوم إبجراء دراسات اقتصادية للمشاريع، مهمته إعداد امليزانية التقديرية للمجمع، 

االحنرافات  ،كما يشري إىلوحتليله ؤسسةنشاط، قسم وحدة، وتقرير شهري، ثالثي، سداسي وسنوي لنشاط امل

 ويعطي اإلجراءات التصحيحية ويتابع تطور سعر التكلفة لعوامل اإلنتاج.

 قسم التوطيد و التحليل  : -4

العمود الفقري الذي ترتكز عليه، حيث يقوم هذا القسم  هواملديرايت، ابعتبار رتبط ارتباطا وثيقا مع مجيع األقسام ي

 :هأهم وظائف منبتسجيل كل العمليات املختلفة واملتعلقة ابلنشاط التجاري مع مجيع الوحدات و 

 .العالقات البنكية -

 .تسديد الفواتري -

 .إعداد امليزانية احملاسبية واجلبائية -

 .تسوية الديون -

   .متابعة املشاريع -

 حتليالت اقتصادية. -

 :من مهامها :املوارد البشرية قسم  -5

 .رسم خمطط لتسيري املسار املهين -

 .تسيري املوارد البشرية واملتابعة القانونية -
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 .يساعد جلنة املشاركة يف تسيري اخلدمات االجتماعية -

 .احملافظة على ممتلكات املؤسسة -

 املكاتب وأدواهتا يف املؤسسة.يهتم ويتابع  -

 قسم الدراسات و التطور:6- 

 .هتتم مبتابعة التجهيزات املوجودة يف خمتلف الوحدات -

 .بناء وحدات جديدة اتبعة للمجمع -

 دراسة خصوصيات اإلنتاج ابلوحدات لتوفري التجهيزات الضرورية.  -
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 عرض نتائج املقابلة ودراسة وحتليل النسب واملؤشرات املالية  : املبحث الثاين

وهذا وحتليل نتائجها ، تمع املدروس شخصية مع أفراد اجملقابلة ممن خالل هذا املبحث سيتم التطرق إىل عرض 

نتائج  إىلصحيحة وسليمة متكننا من الوصول  إجاابت إىلللحصول على املعلومة مباشرة من أجل الوصول 

 . ودراسة امليزانيات املالية هبدف حتليل النسب واملؤشرات املالية، دقيقة

 

 وعرض نتائج املقابلة مجع البياانت وأساليب أدوات: األولاملطلب 

 أدوات وأساليب مجع البياانت : الفرع األول

مت االعتماد على منهجية  أهدافهاجل اجناز هذه الدراسة التطبيقية وبلوغ أمنهجية الدراسة التطبيقية :من  -/ 1

  :فيما يلي إجيازهامعينة ميكن 

طرق مجع املعلومات : لقد مت االعتماد أساسا على أسلوب املقابلة املوجهة يف مجع املعطيات واملعلومات  -

  :ورافيو مبستغامن، ابإلضافة إىل أساليب أخرى متثلت يفأتربية الدواجن للغرب  املتعلقة مبؤسسة

 .املالحظة املباشرة  -

 .الزايرة امليدانية لعدد من مديرايت ومصاحل املؤسسة -

 حتليل احملتوى ابالعتماد على واثئق املؤسسة . -

  : طراف املعنيون ابملقابلةاأل -/2

 .املدقق الداخلي للمؤسسة : مصلحة التدقيق -
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 . احملاسب : املديرية املالية واحملاسبة -

املايل للمؤسسة،  يف التسيري كأداةالتدقيق الذي يعترب  كانت حماور املقابالت موجهة حنو  :املقابالتحماور  -/3 

 بينهما.املوجودة وحتديد العالقة 

  الثاين : عرض وحتليل نتائج املقابلة فرعال 

حنيط ابملوضوع من اجلانب التطبيقي ابلقيام بدراسة ميدانية  أنللبحث حاولنا  ينب النظر ابعد حماولتنا لتغطية اجل

ورافيو مع رئي  قسم املالية واحملاسبة واملدقق الداخلي والذين أمقابالت يف مؤسسة  إجراءاستطالعية عن طريق 

 .املقدمة األسئلةعلى معظم  اإلجابةرحبوا ابلدراسة و حاولوا 

 : وكانت كالتايل أبعادثالثة  إىل األسئلةلقد قسمنا : املطروحة األسئلةمنوذج  -

  اخلاصة ابلتدقيق األسئلة : األولالبعد 

 ؟ هل لديكم قسم خاص بعملية التدقيق ما هو التدقيق، من هو املسؤول عنه، -1س

 ؟وملاذاداخل املؤسسة  إلزاميتطبيقه سبة للمؤسسة وهل نالتدقيق ابل أمهيةماهي  -2س

 ؟فحص القوائم املاليةما هو هدف املدقق من  -3س 

املتخذة يف عملية تدارك تلك  اإلجراءاتوهل يتم تصحيحها وماهي  تالعباتهل يتم البحث عن ال -4س

 ؟الحنرافاتا

  : كاآليتعنها   اإلجابةمن خالل األسئلة املطروحة مت 
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املدير العام الرئي  جمل  اإلدارة و  تربية الدواجن للغرب ذات أمهية ابلغة متكن معداخل جم تعترب وظيفة التدقيق

االختالالت املوجودة يف مجيع مصاحل وظائف التسيري و وكذلك حمافظ احلساابت من االطالع على نقائص 

املؤسسة على مجيع املستوايت والعمل على تصحيح األخطاء بسرعة والسهر على عدم تكرارها وذلك عن طريق 

تربصات ميدانية  إجراءطرف املديرية العامة للمؤسسة والعمل على  قررات ومذكرات عمل من،متعليمات  إصدار

القانونية الصارمة ضد  اإلجراءاتميكن املسؤول األول للمؤسسة من اختاذ  ،كما أن التدقيق واإلطاراتللعمال 

 واملراقبة التالعبات يف ميدان التسيري وعليه ميكن القول أبن وظيفة التدقيقاالختالسات و شخاص املتسببني يف األ

وجناعة املصاحل املختلفة  اإلنتاجية املردوديةوتساهم بصفة غري مباشرة يف رفع ،تعمل على محاية أمالك املؤسسة 

 للمؤسسة وكذلك الرفع من القدرة املالية عن طريق وضع حد للتبذير والعمل على حسن التسيري املايل.

 اخلاصة ابلتسيري املايل األسئلة: البعد الثاين 

  ؟مهامه، ما هي عملية التسيري املايلعن من هو املشرف  ؟ماهي مكانة التسيري املايل يف املؤسسة -1 س

املايل هو مدير املالية واحملاسبة  املشرف عن عملية التسيري،  التسيري املايل لديه مكانة هامة يف املؤسسة -1ج 

  : ، ومهامه تنحصر يفإشرافهومصاحله اليت هي حتت 

   .اإلدارةتطبيق السياسة املالية احملددة من املديرية العامة للمؤسسة واملصادق عليها من طرف جمل   -

 للمؤسسة ومتابعة ومراقبة األهداف املخططة للميزانية املالية والسهر على تطبيقها. وضع امليزانية املالية السنوية -

اجلمعية العامة  إىلقرير املايل السنوي للمؤسسة الذي يقدم القيام ابلتحليل املايل للمؤسسة مرحليا، ووضع الت -

 للمؤسسة.

 يوجد تعدد املهام لشخص واحد ؟  أمهل هناك مهام منفصلة لكل شخص ابملصلحة  -2س
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 كل مصلحة هلا مهام خاصة هبا .  تبني لنا أن -2ج 

اذا يعتمد املسري يف دراسته على ملهل يتم متابعة ومقارنة نتائج السنوات السابقة بنتائج الوقت الراهن ؟  -3س 

 ؟مؤشرات التوازن املايل و النسب املالية

يتم متابعة ومقارنة نتائج السنوات السابقة بنتائج الوقت الراهن، يعتمد املسري يف دراسته على مؤشرات   -3ج

 كانت يف تقدم مستمر و توازن مايل.  وإذاالتوازن املايل والنسب املالية وذلك الستخالص النتائج، 

 دراسة عالقة التدقيق ابلتسيري املايل : البعد الثالث

 ما هو مفهومكم حول نظام الرقابة الداخلية ؟  -1س 

 هي عبارة عن رقابة الواثئق والعمليات اليومية داخل املؤسسة، فهي تعترب رقابة تسيريية. -1ج 

 هذه الرقابة ؟ مراحل ماهي   -2س 

التخطيط الذي حيتوي على االتصال وكذلك معرفة اجلهة املعنية اخلاصة   - : مراحل هذه الرقابة هي -2ج

 ابملراقبة وتنظيم مهمة الرقابة.

 .اإلثباتالتنفيذ الذي حيتوي على تقييم األنظمة اخلاصة ابلعمليات املتعددة ومجع املعلومات وأدلة  -

 املديرية العامة للمؤسسة. إىلتقرير املدقق الذي يضم تقدمي نتائج التدقيق  -

 املهام اخلاصة ابلتدقيق. إطارمتابعة النتائج والتوصيات يف  -

  بعملية تقييم نظام  القيام أتناء،ماهي املعلومات اليت يستعان هبا هل لديكم قسم خاص لعملية الرقابة -3 س

 ؟ ةالرقابة الداخلي
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 : ، املعلومات اليت يستعان هبا أثناء القيام بعملية تقييم نظام الرقابة الداخلية هيابلرقابة ةخاصهيئة يوجد  -3ج

للمؤسسة، املعايري واملراجع اخلاصة ابملهنة ونشاط  اإلدارةالتسيري املصادق عليها واملقررة من طرف جمل   إجراءات

املؤسسة، األهداف املخططة يف برامج وميزانيات املؤسسة، مؤشرات قياس النشاطات والنتائج احملددة على 

 مستوى املؤسسة أو على مستوى مواقع العمل.

وملن ؟ متابعتهااخلطط و  هذهمن الذي يضع اخلطط املتبعة لعملية الرقابة ؟ من الذي يشرف على تنفيذ  -4س

 ؟ترفع التقارير اخلاصة بعملية التقييم

مع مسؤول الرقابة، والذي يشرف على  املتبعة لعملية الرقابة هو املدير العام واإلجراءاتالذي يضع اخلطط  -4ج

 مع مسؤول الرقابة. وناملدققهم عملية تنفيذ اخلطط 

تقارير الرقابة الداخلية عندكم ؟ هل يوجد هناك تقارير حول نظام الرقابة الداخلية من طرف  أنواعماهي  - 5س 

  اخلارجي؟دقق امل

، يوجد تقارير حول نظام ثالثية ويوجد التقرير السنوي وهو النهائيتقارير الرقابة داخل املؤسسة هي  -5ج 

افظ احلساابت الذي يتعامل دائما مع املؤسسة، جمل  يف  حم املتمثلني خلارجياالرقابة الداخلية من طرف املدقق 

 .احملاسبة، خبري يعني من طرف اجلمعية العامة يف حاالت خاصة

  ؟داخل املؤسسة  فعال ةيهل يطبق نظام رقابة داخل -6س

املقابلة استخلصنا أن املؤسسة تطبق نظام الرقابة الداخلية على أكمل وجه وفعالية، حيث من خالل  -6ج 

 أن املؤسسة يف حالة توازن واستمرارية. إىلاألداء املعمول به داخل املؤسسة وهذا راجع 

 ؟  املتخذة اإلجراءاتماهي  مايل،فساد ي عند اكتشاف تالعب يف السـجالت احملاسبية  أو أ -7س
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القانونية الالزمة ضد املعنيني ابألمر  اإلجراءاتعند اكتشاف تالعب يف السجالت احملاسبية تتخذ  -7ج 

 حسب كل حالة وذلك وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة.

 هل الرقابة الداخلية تساهم يف حتسني التسيري املايل للمؤسسة -8س

ابلطبع تساهم الرقابة الداخلية يف حتسني التسيري املايل للمؤسسة وذلك ابلرفع من القدرة املالية ووضع  - 8 ج

 حد للتبذير والعمل على حسن التسيري.

 

 واقع وظيفة التدقيق داخل املؤسسة :طلب الثاينامل

 ؤسسة املوظيفة التدقيق داخل : الفرع األول

هيئة  إنشاءمجيع املؤسسات االقتصادية العمومية على  إجباراييلزم  01 -1988 -40املرسوم رقم  إن      

ن للغرب أورافيو" خلية التدقيق على هذا األساس أنشأت مؤسسة " جممع تربية الدواج املراقبة الداخلية وو ق للتدقي

تخصص ذات كفاءة و جتربة مهنية معتربة متعددة ال إطاراتاملراقبة تتمثل يف فريق التدقيق الذي يتكون من و 

 معرفة مبيدان تسيري املؤسسة االقتصادية.و 

 مهام خلية التدقيق : ثاينالفرع ال

بعد املقابلة اليت أجريتها مع مسؤول خلية التدقيق وبعد االطالع على الواثئق اليت وضعت يف متناولنا ميكن 

 : تلخيص مهام و عمل هذه اهليئة فيما يلي
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راقبة اليت ستجرى خالل السنة التدقيق وامل،للتدقيق الذي حيتوي على عمليات التفتيش  الربانمج السنويوضع  -1

كلها يف الوحدات اإلنتاجية للمؤسسة، وبعد قبول هذا الربانمج السنوي للتدقيق من قبل املسؤول األول للمؤسسة 

 ؛ىل أعضاء جمل  اإلدارة ) الرئي  املدير العام ( فان هذه الوثيقة ) الربانمج ( ترسل إ

هذه اخللية ) اهليئة( يف مصاحل  إطاراتإجراء عمليات التفتيش ،التدقيق واملراقبة وفقا هلذا الربانمج من قبل  2-

اإلنتاجية للمؤسسة كما ميكن هلذه اخللية االستعانة يف حالة الضرورة ابإلطارات املتخصصة للمديرايت الوحدات 

 ؛  الفرعية للمؤسسة

حترر و تقدم تقارير التدقيق واملراقبة اليت قامت هبا إطارات خلية التدقيق، ترسل هذه التقارير إىل املسؤول  -3

كما تودع أيضا لدى هيئة جلنة ،الذي يعمل على اصدار األوامر اىل املديرايت الفرعية للمؤسسة األول للمؤسسة 

 ؛ قسؤول عن خلية التدقياليت تقوم بفحص هذه التقارير ودراستها مع امل التدقيق

يف تقرير خاص  اإلنتاجيةتلخص مجيع النقائص، األخطاء والضعف املالحظ على مستوى مصاحل الوحدات  -4

ابحللول املقرتحة  مرفقا املديرايت الفرعية املعنية ىلوا اإلنتاجيةالوحدات  إىلمن طرف خلية التدقيق، يرسل 

 ؛والتوصيات

قائص اليت لوحظت لتصحيح األخطاء والن اإلنتاجيةمتنح خلية التدقيق للمؤسسة مهلة زمنية ملصاحل الوحدات  -5

 .اليت اختذهتا املديرية العامة للمؤسسة واإلجراءاتى تطبيق احللول املقرتحة العمل علسابقا و 

 إجراءاتية املركزية من أجل العمل على وضع املدير  إىلتوصيات ال إصدارتعمل خلية التدقيق للمؤسسة على  -6

  .خاصة تفادي النقائص و األخطاء اليت لوحظت سابقا التسيري
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خالل السنة كلها يف مجيع  أجريتحترر وتقدم تقرير سنوي خاص بعمليات التفتيش، التدقيق و املراقبة اليت  -7

و احللول اليت اختذت من قبل املديرية العامة للمؤسسة،  اإلجراءاتللمؤسسة و كذلك  اإلنتاجيةمصاحل الوحدات 

للمؤسسة من أجل االطالع ودراسته   اإلدارةجمل   إىلويرسل هذا التقرير قبل غلق احلساابت السنوية للمؤسسة 

مع  مرفقاحيث يعمل هذا األخري على إبداء رأيه  حمافظ احلساابت للمؤسسة إىلكما يرسل هذا التقرير السنوي 

لتوصيات يف التقرير النهائي السنوي اخلاص بدراسة احلساابت السنوية للمؤسسة الذي تودع لدى اجلمعية بعض ا

 العامة العادية للمؤسسة.

حىت تتمكن خلية التدقيق من أداء مهامها و القيام بواجباهتا القانونية عملت املديرية العامة للمؤسسة على وضع 

 لتدقيق وكذلك وضع مجيع إجراءات التسيري اخلاصة جبميع وظائف املؤسسة.ميثاق التدقيق وإنشاء جلنة ا وإصدار

 ميثاق التدقيق -والأ

 : جد هامة حيدد فيها مايلي الوثيقةتعترب هذه 

 .اإلطارأهداف املراقبة الداخلية وكذلك الوسائل و املناهج املستعملة يف هذا  -

 .املستعملةمهام التدقيق الداخلي وكذلك القواعد و املبادئ  -

 .اخلاصة ابلتسيري وتطبيقها داخل املؤسسة اإلجراءاتتقييم الوسائل و  -

حتديد الطرق و املنهجية املستعملة من طرف املدققني للمؤسسة خالل مهمة التفتيش و املراقبة ملختلف وظائف  -

 .اإلنتاجيةمصاحل الوحدات 

 .مراقبة خاصة ( –بة عامة طريقة عمل املدققني ونوعية املراقبة املنتهجة ) مراق -

 .اليت جيب أن يتمتع هبا اخلصائص اليت جيب توفريها لدى املدققني و الصفات -
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 .التطبيق وكذلك متابعة مهام هيئة التدقيقالتخطيط و -

تقدمي تقرير التدقيق من قبل املدقق وفقا ملنهجية واضحة ودقيقة مع تقدمي األدلة والواثئق اخلاصة ابملهمة طرق  -

 . قام هبا املدققاليت

 .الرئي  املدير العام للمؤسسة استقاللية وظيفة التدقيق الداخلي حيث أن خلية التدقيق موضوعة حتت مسؤولية -

 جلنة التدقيق -اثنيا 

 ني املركزيني للمديرية العامة للمؤسسة وتعني من طرف املسؤول األول للمؤسسة من املديري تتكون هذه اهليئة  

 : األساسية فيما يليوتكمن مهامها 

 من طرف خلية التدقيق ؛ إليهاتقوم بدراسة تقرير عمليات التفتيش و املراقبة اليت تسلم  -

االجراءات  اختذتمالحظات و توصيات حول تقارير التدقيق و ذلك لتفادي األخطاء و  إصدارتعمل على  -

 املسؤول األول للمؤسسة. إىلالالزمة يف حالة الضرورة وذلك ابقرتاح من جلنة التدقيق 

 التسيري داخل املؤسسة إجراءاتوضع  - اثلثا

لنتائج األخطاء أثناء التسيري حدا مسبقا  من أداء مهامها ومن أجل وضع املؤسسةحىت ميكن جلميع مصاحل 

عديدة خاصة ابلتسيري داخل املؤسسة وذلك حىت تتمكن خلية التدقيق  إجراءات إصدارعملت املؤسسة على 

يف حالة االختالس وكذلك  املعنينياملسؤولية واجياد اإلجراءات القانونية ضد  وكذلك املديرية العامة من أجل حتديد

ن طرف ري الالئقة يف تسيري املؤسسة، وعليه عملت املؤسسة على وضع إجراءات كاملة مغتصحيح الوضعيات 

 االجراءاتترسل هذه  عملها يف واثئق حتدد بصفة دقيقة طرق التسيري املعمول هبا،قدمت جلنة خاصة، حيث 
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وطرق التسيري إىل مجيع املسؤولني وإطارات املؤسسة للتطبيق والعمل هبا وذلك بعد املصادقة عليها من طرف 

 جمل  إدارة املؤسسة.

 الداخلي وحمافظ احلساابت  ققدالعالقة بني امل: ثالثالفرع ال

اجلمعية العادية للمسامهني على  إىلمن خالل التوصيات اليت يقدمها يف تقريره السنوي يعمل حمافظ احلساابت 

الرفع من مستوى التدقيق الداخلي يف املؤسسة و التأكد من أداء خلية التدقيق ومهامها ،لذا يعترب املدقق الداخلي 

هام ابلنسبة حملافظ احلساابت حيث يعتمد عليه كثريا عند حترير التقرير السنوي اخلاص بفحص احلساابت 

تعترب العالقة وطيدة بني املدقق لداخلي وحمافظ احلساابت الذي يؤكد دائما على  االجتماعية للمؤسسة، وعليه

التسيري وعدم إاتحة الفرص لالختالسات داخل  اطرخمجناعة التدقيق الداخلي وأداء مهامه وذلك لتفادي 

 املؤسسة.

 

 عرض النسب و املؤشرات املالية وحتليلها : لثالثا طلبامل

 نتائج النسب املاليةحتليل : ولالفرع األ 

 .2015 - 2014 -2013امليزانية املختصرة جلانب األصول لسنة  

  القيمة الوحدوية :مليون دينار جزائري 

 2015 2014 2013 جانب األصول

 3.755 3.458 3.795 األصول الثابتة
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 8685 8261 7.093 األصول املتداولة

 12.440 11.719 10.888 جمموع األصول

 

 .2015 -2014 -2013املختصرة جلانب اخلصوم لسنة  امليزانية

  القيمة الوحدوية :مليون دينار جزائري 

 2015 2014 2013 جانب اخلصوم

 4736 4328 4684 األموال اخلاصة

 5485 5115 3814 ديون طويلة األجل

 10221 9443 8498 األموال الدائمة

 2219 2276 2390 ديون قصرية األجل

 12.440 11.719 10.888 جمموع اخلصوم

 

 : نسبة اهليكلة

 القيمة الوحدوية :مليون دينار جزائري 

 2015 2014 2013 العالقة النسبة

 أموال دائمة نسبة التمويل الدائم

 أصول اثبتة

2,40 2 ,73 2,72 
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 أموال خاصة نسبة التمويل الذايت

 أصول اثبتة

1,23 1,25 1,26 

 

 : 2015-2014 -2013من اجلدول، نالحظ أن خالل السنوات   

، وهذا يدل على أن األصول اليت متلكها املؤسسة تقوم بتمويلها كلها عن طريق 1نسبة التمويل الدائم أكرب من  -

ولة األموال الدائمة، مع وجود هامش أمان يعرب عن فائض تغطية األصول الثابتة اليت تقوم  بتمويل األصول املتدا

 ويدل هذا على وجود توازن .

وهذا يدل على أن املؤسسة متول قيمتها الذاتية أبمواهلا اخلاصة،  1أما ابلنسبة للتمويل الذايت، النسبة أكرب من  -

 تعرب عن الوضعية اجليدة للمؤسسة. وهي

  : نسبة املديونية

  القيمة الوحدوية :مليون دينار جزائري 

 2015 2014 2013 العالقة النسبة

نسبة االستقاللية 

 املالية

 األموال اخلاصة

 جمموع اخلصوم

0,43 0,36 0,38 

 جمموع الديون نسبة قابلية السداد

 جمموع اخلصوم

0,57 0,64 

 

0,62 
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من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة االستقاللية املالية يف هذه املؤسسة إجيايب حبيث متثل األموال اخلاصة تقريبا  -

جمموع اخلصوم للميزانية كما يعرب على أن هامش االستقاللية املالية يف صاحل املؤسسة قياسا ابمللتزمات نصف قيمة 

 الواجبة عليها.

فهي تعرب عن الضمان الذي متنحه املؤسسة لدائنيها مما يزيد من  50أما نسبة قابلية السداد هي أكرب من  ٪ -

احلصول على ديون أخرى  ضماانت لتسديد ديوهنا وهلا احلظ يف سسةتقتهم اليت مينحوهنا هلا، ويف هذه احلالة للمؤ 

 عند طلبها.

 : نسبة السيولة واملردودية املالية

  القيمة الوحدوية :مليون دينار جزائري 

 2015 2014 2013 العالقة النسبة

 األصول املتداولة نسبة السيولة العامة

 ديون قصرية األجل

2,96 3,62 3,91 

بةالسيولة نس

 املنخفضة

-أصول متداولة

 خمزون

 ديون قصرية األجل

2,65 3,36 3,67 

 

 

 

 قيم جاهزة نسبة السيولة احلالية

 ديون قصرية األجل

0,24 0,18 0,17 

 0,09 0,08 - 0,02نتيجة الدورة  نسبة املردودية املالية



 تربية الدواجن للغرب أورافيو جمعحالة مب دراسة                                              الفصل الثالث:

 

104 
 

 الصافية

 األموال اخلاصة

 

وهذا يبني مدى قدرة  1خالل السنوات الثالث أكرب من نالحظ من اجلدول أعاله أن نسبة السيولة العامة 

واليت ميكن أن تتحول اىل نقدية يف تواريخ  املؤسسة على تغطية الديون القصرية األجل ابألصول املتداولة

 احلصول على قروض أخرى. إمكانيةاستحقاقها أي تسديد ديوهنا وهلا 

املؤسسة يف تغطية االلتزامات اجلارية، فوجدان أن النسبة مرتفعة هي تبني مدى كفاءة ابلنسبة للسيولة املنخفضة  -

 وهذه وضعية غري جيدة للمؤسسة. 0.5و 0.3جدا مقارنة مع النسب املعيارية اليت ترتاوح بني 

 كحد أقصى وهي يف حالة جيدة.  0.3كحد أدىن و  0.2تكون نسبتها مابني  : السيولة احلالية -

مثل قدرة مسريي املؤسسة على االستخدام األعلى يعرب هي موجبة وهذا ما   2013املردودية املالية يف سنة  -

 لمؤسسة ملواردها املتاحة وحتقيق األرابح وهذا ما يدل على مدى مسامهة املسريين على حتقيق نتيجة جيدة ل

جيب على املؤسسة  ضعية غري جيدة إذحد أقصى ذات نتيجة سالبة وهذه و  إىلاخنفضت  2014يف سنة بينما 

للموارد املالية مع األخذ بعني االعتبار البيئة الداخلية واخلارجية لكن يف سنة  استثمارهاالنظر يف سياسة  إعادة

أعادت حتسني الوضعية من جديد لتحقق مركز مايل جيد وهي ذات نتيجة موجبة مما حقق ذلك توازن  2015

 مايل.

 

 



 تربية الدواجن للغرب أورافيو جمعحالة مب دراسة                                              الفصل الثالث:

 

105 
 

 حتليل نتائج املؤشرات املالية:ثاينالفرع ال

  القيمة الوحدوية :مليون دينار جزائري 

 2015 2014 2013 العالقة البيان

 - األموال الدائمة ال العاملمرأس 

 األصول الثابتة

4.703 

 

5.985 6.466 

 

 

احتياجات رأس مال 

 العامل

   -)األصول املتداولة

 القيم اجلاهزة(

        _ 

)جمموع الديون  

 -قصرية األجل

 السلفات املصرفية(

 

 

4.134 

 

 

 

5.583 

 

 

6.088 

 

 -القيم اجلاهزة  اخلزينة

 سلفات مصرفية

569 402 378 

 

 2015 -2014 -2013نالحظ من اجلدول خالل السنوات الثالث  

متول بصفة رأس املال العامل موجب وهو يعرب عن الوضعية اجليدة للمؤسسة، أي يدل على أن األموال الدائمة  -

 عامة األصول الثابتة ، يسمح هبامش أمان ملواجهة أي حالة غري مالئمة للمؤسسة.

 احتياجات رأس املال العامل موجب وهذا يدل على أن املؤسسة يف حالة توازن مايل. -
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فهي متثل جمموع األموال السائلة اليت تستطيع املؤسسة استخدامها فورا ، ووجدان رصيد اخلزينة موجب  : اخلزينة -

 وهذا يضمن وجود فائض قادر على متويل احتياجات الدورة، دل ذلك على توازن مايل.
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  خامتة الفصل:

 

" أورافيو" على خمتلف اجلوانب وكل مراحل دراسة مدى  مع تربية الدواجن للغربولنا لدراسة التدقيق جملابعد تن

وحتليل نتائجها، يتبني  واملؤشرات املالية مقابالت وحتليلها وحساب النسب إبجراءتطبيق وحتسني التسيري املايل، ال

مات لنا أن املؤسسة تطبق نظام الرقابة الداخلية ابملستوى املطلوب والفعلي حيث يضمن مصداقية ودقة هذه املعلو 

وذلك بقيام املدقق بفحص الواثئق واملستندات احملاسبية ومقارنة بياانهتا مع ما هو مسجل يف دفاتر املعاجلة كدفرت 

أن كما     ،ساابت النتائج وامليزانية خاصةاليوميات ومتابعتها والتدقيق يف السجالت والقوائم املالية وجدول ح

 اإلداريةالتعليمات  إىل إضافةنتيجة عملية التدقيق  إليهالدورية املتوصل التقارير امجيع املؤسسة أتخذ بعني االعتبار 

املطبقة كتحديد االختصاصات واملسؤوليات واملراقبة املستمرة للعمليات والسجالت وكل هذا يربز املستوى املايل 

 للمؤسسة وحتقيق توازن مايل على مستوى املؤسسة الذي يضمن بقائها واستمراريتها.
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   اخلامتة العامة:

 

ث ياملايل للمؤسسة، ح التسيريمن خالل الدراسة اليت قمنا هبا يتجلى لنا أن للتدقيق دور كبري يف حتسني       

 ، هذا ما أدىأمهية كبرية حلماية ممتلكاهتا وحقوقها، وذلك حفاظا على بقائها واستمراريتها األخريةمينح هذه 

 ،واخلارجيتدقيق الداخلي للرقابة الداخلية فعال الذي يعترب أمرا ضروراي ابلنسبة للوضع نظام  إىلابملسؤولني 

 إمكانيةرتكز على تقييم مدى ي وابلضبط املعيار الثاين من معايري الفحص امليداين معايري التدقيقن وخاصة أ

نطاق الفحص التدقيق و  إطارخالل هذا التقييم يتم حتديد نطاق فمن تماد على نظام الرقابة الداخلية، عاال

تطويره، ني هذا النظام و ساخلاصة بتحو وكذلك على مدى عمق أدلة االثباث الواجب مجعها التوصيات الالزمة و 

، ويضمن سري عملياهتا واإلمهالمن شىت أعمال التالعب  وجموداهتا وبدوره هو كفيل حبماية حقوق املؤسسات

والتقليل من التكاليف والسهر على  حاالت األخطاء والغش والتزوير من الواثئق املاليةاحملاسبية و وسالمة العمليات 

بدقة واخلروج  األنشطةجل حتقيق كل هذا يستلزم على املدقق  تدقيق خمتلف أالقيمة ، من  إضافةو زايدة النواتج 

 انجعة و املسامهة يف ضمان السري احلسن للمؤسسة.  إرشاداتبتقارير مفصلة و 

 التدقيق اخلارجي من خالل القوائم املالية املعدة من طرف املدقق الداخلي، الداخلي يف عمليةكما يساعد التدقيق 

هذا التنظيم يعتمد على تنظيم جيد، وتقسيم بناء ملختلف الوظائف وحتديد للمسؤوليات، وعلى نظام حماسيب 

ر يف نظرا ملا هلا من أاث  املؤسساتتظهر أمهية التدقيق يفوأخريا ، سليم وعناصر بشرية مؤهلة وأدوات رقابية مالئمة

فيما يتعلق بدقة أنظمة  ابملعلومات املستمرة اإلدارةتعمل على مد وأداة  السري احلسن ألنظمة الرقابة الداخلية،

بصفة عامة  الطريقة اليت يتم هبا هذا النظام. ، وجناعةللمهاماءة اليت يتم هبا التنفيذ الفعلي الرقابة الداخلية والكف
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، فاهلدف من تقييم نظام إببرازهااكتشاف مواقع النقص والقوة داخل املؤسسة، وتقوم  علىتعمل الرقابة الداخلية 

 مدى فعاليته. إظهارالرقابة الداخلية هو 

مع الرجوع  وحناول فيما يلي أن نستخلص النتائج اليت توصلنا إليها سواء يف اجلانب النظري أو اجلانب التطبيقي

اختبار  فيما خيص  ت اليت سبق وضعها هبدف أتكيدها أو نفيها مع إعطاء بعض االقرتاحاتإىل الفرضيا

 . الفرضيات

 : نتائجال

على شكل حتسينات ومقرتحات  العليا لإلدارةقدم التوصيات ينقاط القوة والضعف و  إظهاريعمل التدقيق على  -

تقارير سليمة ووصفية من أجل  إبعداد وتتم العملية بطريقة ودية يتضمنها التقرير النهائي حول النظام املتبع،

 .احلفاظ على مسعة املؤسسة

يعترب املدقق شخص مكلف أبداء مهمته على درجة كبرية من النزاهة واالستقاللية، وله صالحيات وواجبات   -

  .التوصيات إبعطاءكما أنه يقوم 

، املعلومات املتدفقة مةءمالالنصوص املعمول هبا يقة تنفيذ طر هدف مصلحة التدقيق هو التأكد دوراي من أن  -

  .مناسبةلتنظيمات فعالة واهلياكل واضحة و ، اوعةشر مصادقة، العمليات 

تتم ممارسة عملية التدقيق وفق خطوات متكاملة و مرتابطة طبقا ملعايري متعارف عليها وتنتهي هذه العملية  -

 .الرأي حول صدق وسالمة القوائم املالية اخلتامية إىل املستفيدين من هذا التقرير إببداء

 .واىل اختالالت يف أدائهدقق إن اإلخالل أبي معيار من معايري التدقيق يؤدي إىل التأثري على مصداقية امل -

  .وتقدير احلالة املالية يف احلاضر واملستقبل احمليطيسمح التسيري املايل للمؤسسة بتأكيد وجودها واندماجها يف  -
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 .تطوير فعالية املؤسسة وتوازن اهلياكل العامة احلسنة واملفضلة، يساعد التسيري املايل على أخذ قرارات التسيري -

يف وظائف املؤسسة                      التعليمات من طرف اإلدارة ولضمان التحكم و الرقابة الداخلية هي جمموعة من اإلجراءات  -

هلدف الرئيسي لضمان صحة البياانت ، وتعترب ابغية الوصول إىل تسيري انجع للعمليات املالية واإلدارية

  .والوقاية ، فنظام الرقابة الداخلية هو أداة للتسيريواملعلومات

الرقابة  ةنظمأوحتسني  سسة، حبيث تعمل على تطويرالعامة للمؤ  لإلدارةاتبعة  إداريةأداة الداخلي يعترب التدقيق  -

ية من أهم هذه وحىت تتحقق هذه الوظفية ال بد من توفر الشروط اليت تسمح هلا أبداء مهامها بفعال ،الداخلية

 : الشروط ميكن ذكر

 تغطية التدقيق الداخلي جلميع نشاطات ووظائف املؤسسة.  

  الوظائفعن ابقي  اهليكل التنظيمي للمؤسسة مما جيعلها مستقلةحتديد املوقع لوظيفة التدقيق الداخلي يف.  

 جيب العمل على تعزيز وظيفة التدقيق ابملؤسسة وذلك عن طريق: 

  العليا من اهليكل التنظيمي للمؤسسة اإلداريةالوقوف الصارم للمستوايت. 

  املديرية العامة.االعرتاف ابلتقارير و اخلدمات املقدمة من طرف التدقيق الداخلي لصاحل 

 :اختبار الفرضيات

  مسامهتهواملتمثلة يف اعتبار التدقيق أداة فعالة للكشف عن األخطاء والتالعبات و  :ابلنسبة للفرضية األوىل -

ا يؤكد صحة الفرضية أن التدقيق يعمل على منع وتقليل حدوث األخطاء، وهذا ما مميف ضبط االحنرافات 

يزيد من احلاجة له، فطاملا اإلدارة حتتاج ملعلومات على درجة عالية من الثقة وبشكل مستمر، فمن املتوقع أن 
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ة لتقليل ومنع يكون للمدققني معرفة كافية وخربة إبجراءات الرقابة، وتقدمي النصائح للمديرين يف حماول

 .األخطاء من أجل ضمان السري احلسن و احملافظة على املوارد املتاحة وصحة البياانت احملاسبية وملالية

عليها،  املتعارف املعايري من موعةلمج املدقق إتباع علي توقف التدقيق يف املتمثلة و :الثانية للفرضية ابلنسبة -

تنفيذه للتدقيق ومن أجل حتقيق  يف املدقق به لألداء الذي يقوممقياسا  انهكو يف تكمن هذه املعايري فأمهية

 .أهدافه لتعدد األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة ، ومنه نؤكد صحة هذه الفرضية

نظرة مستقبلية للمؤسسة واختاذ  وإعطاءيسمح التسيري املايل بتشخيص احلالة املالية  :الفرضية الثالثةأما  -

حيث يعترب جمموعة من الطرق اليت  القرارات السليمة ابستخدام خمتلف بياانت احملاسبة والدراسة املعمقة هلا

املالية لتقدير احلالة املالية، تطوير فعالية املؤسسة، سالمة مركزها املايل، التحكم يف املخاطر  اإلدارةتستعملها 

 .هذه الفرضيةصحة ومن مت نؤكد ،احللول املنسبةاملالية واستخالص 

حيث يتبني أن مدى  يساهم نظام الرقابة الداخلية يف حتسني التسيري املايل للمؤسسة :الفرضية الرابعة وأخريا -

قدم توصيات على شكل وي ،حجم العينة املدروسة هي احملدد الرئيسي لنطاق التدقيق و فعالية نظام الرقابة الداخلية 

ومن مت ، توزيعهاالمة عملياهتا وتدفق أمواهلا و حتسينات يتضمنها التقرير النهائي حول نظام الرقابة املتبع لضمان س

 نؤكد صحة الفرضية.

 تقحرةة:امللل  احل

 :ويف األخري بعد االنتهاء من عرض النتائج الن ابد أن خنرج مبجموعة من االقرتاحات

 .املؤسسات، احلرص على االستفادة من خدمات املدقق اخلارجياعتماد وظيفة التدقيق الداخلي يف  -

 .ضرورة االهتمام ابلتوصيات املقرتحة اليت تندرج ضمن التقرير النهائي للمدقق الداخلي -
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جل توفري جو مناسب للعمل بكل إتقان احرتام أثقافة الكل يراقب والكل مراقب داخل املؤسسة من  إنشاء -

هدافها ، ومساعدهتا على اختاذ القرار املناسب يف الوق  ألاملعايري والشروط اليت تؤدي إىل حتقيق املؤسسة 

 .املناسب

الدورات  حماولة مشاركتهم يفو  املدققنيعقالنية مع العمل على تكوين طريقة استغالل الطاقات البشرية املتاحة ب -

 .لعلمية من أجل االطالع على التطورات احلاصلة يف جمال التدقيقا

ري املعرقل للنشاط (، يساعد على بلوغ األهداف بدرجات عالية من الفعالية غتوفري اجلو الرقايب الفعال ) إن -

على تبين طرق ومناذج رقابية حديثة، تساعدهم  إىلوالكفاءة لذا نقرتح على أي مسؤول يف أي مؤسسة أن يسعى 

  .تسيري جيد إىلالتقليل من الثغرات وأعمال الغش والتوفيق يف القيام أبداء أنشطتهم بصورة فعالة وللوصول 

 العمل على توزيع املناصب حسب التخصص واخلربة املهنية واختيار العمالء امللتزمني. -
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 : امللخص 

.ومن األهداف اليت يسعى تعمل على حتسني التسيري على مستوى املؤسسة االقتصادية يعترب التدقيق كأداة رقابة فعالة      
إبراز أمهية ودرجة االستفادة  .حماولة تشخيص واقع التدقيق يف املؤسسة براز مسامهة التدقيق يف املؤسسة .إ ؛ إليها هذا البحث

 من التدقيق الذي ميكننا من تقييم فعالية التسيري املايل يف املؤسسة. 

فمن خالل اجناز هذه الدراسة يظهر جليا أن التدقيق يكشف نقاط القوة ونقاط الضعف على مستوى التسيري يف      
 .ع حد للنقائص املوجودة وتصحيح األخطاء املالحظةكما أنه يقدم توصيات تتضمن جمموعة من االقرتاحات لوض.املؤسسة

كذلك ممارسة عملية   .إن الصفات اليت جيب أن يتمتع هبا املدقق تكمن يف النزاهة، االستقاللية، الكفاءة والتجربة املهنية
 التدقيق تتم حسب خطوات متكاملة ومرتابطة طبقا ملعايري متعارف عليها.

 : الكلمات املفتاحية 

 .األداء املايل -الرقابة الداخلية –التسيري املايل  -التدقيق  -املؤسسة  

 

    Résumé : 

     L’audit est considéré comme un outil de contrôle efficace qui permet d’améliorer  la gestion au 

niveau de l’entreprise économique. 

     Parmi les objectifs auxquels tend cette étude est de faire apparaitre la contribution de l’audit dans 

l’entreprise . D’essayer de diagnostiquer la réalité de l’audit dans l’entreprise. De souligner 
l’importance et le degré d’ utilité  de l’audit qui va nous permettre d’évaluer l’efficacité de la gestion 
financière dans l’entreprise. 

     À travers la réalisation de cette étude, il ressort de manière claire que l’audit met  en évidence les 

points forts et les points faibles au niveau de la gestion au sein de l’entreprise. Il présente des 
recommandations regroupant un ensemble de propositions qui vont mettre un terme aux insuffisances 
relevées et de corriger les erreurs observées. Les qualités que doit avoir l’auditeur sont l’intégrité, 

l’indépendance, la compétence et l’expérience professionnelle. De même que la pratique de la 
fonction d’audit s’opère suivant des étapes intégrées et interdépendantes conformément aux normes 
généralement admises. 
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