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 شكر كلمة
 

 

إن الشكر األول هلل عز و جل الذي أنعم علينا بنعمة العلم و اإلرادة و نور البصرية و جعلنا من املسلمني، و 

  . نسأله زايدتنا علما سبحانه ال علم لنا إال ما علمنا

بعد، فأتقدم ابلشكر اجلزيل و التقدير اجلليل إىل كل شخص قدم لنا يد املساعدة و لو بصفة معنوية أو  أما

  .بكلمة طيبة أو دعاء صاحل من قريب أو من بعيد، و بعث فينا روح العمل إلجناز هذه املذكرة

على ، عمر براهيمياملؤطر األستاذ كما نشكر كل أساتذتنا الكرام من الطور اإلبتدائي إىل الطور اجلامعي و 

  ،يف إجناز هذه املذكرة مساعدته يل

ي ساعدين ذال" حممد عوام " -مستغامن-شركة توزيع الكهرابء والغاز للغرب ؤطركما ال أنسى أن أقدم الشكر  مل

 يف اجلانب التطبيقي طيلة فرتة الرتبص.

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

 .انفعا و أن احلمد هلل رب العاملني

 



 إهداء
 رحمن الرحيم ،بسم هللا ال

 و الصالة و السالم على سيدنا محمد رسول هللا، و أشرف املرسلين .

 يسرني أن أهدي عملي املتواضع :         

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

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

مين العطاء بدون انتظار .. إىل من أمحل أمسه بكل افتخار .. أرجو إىل من كلله هللا ابهليبة والوقار .. إىل من عل
من هللا أن ميد يف عمرك لرتى مثاراً قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك جنوم أهتدي هبا اليوم ويف 

  والدي العزيزالغد وإىل األبد 

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

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

و يف هناية مشواري  ..اة بدونك الشيء معك أكون أان وبدونك أكون مثل أي شيء إىل أخي ورفيق دريب احلي
  أخي حممد األكرمتطلعت لنجاحي بنظرات األمل  ألنكأريد أن أشكرك على مواقفك النبيلة 

أزهرت إىل من أرى التفاؤل بعينه .. والسعادة يف ضحكته إىل شعلة الذكاء والنور إىل الوجه املفعم ابلرباءة وحملبتك 
  أخي عبد القادرأايمي وتفتحت براعم للغد 

إىل األخوة اللذين مل تلدهم أمي .. إىل من يتحلون ابإلخاء ويتميزون 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 

واىل كل  . امحد زكرايءو عثمان ،  قادة عمر،  أمني أصدقائي من عرفت كيف أجدهم وعلموين أن ال أضيعهم إىل
 .وإىل كل من حيملهم قليب .........ومل يكتبهم قلمي " عائلة هبناسعائليت الكبرية "  أفراد
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 املقدمة العامة



عامةالمقدمة ال  
 

 أ
 

 :املقدمة

 أاثرها يف والعميقة السريعة العاملية التغريات من العديد املاضي القرن من األخرية السنوات شهدت لقد

 على أخذت حيث التغريات هذه كل من مستهدفة االقتصادية املؤسسة كانت قد و املستقبلية، توجهاهتا و

 مبستوى لالرتقاء القرار أخذ حرية و العمل حرية نتيجة حتقيقها ميكن األخرية هذه و الفعالية، و الكفاءة عاتقها

 ذلك ساهم كما املؤسسة، يف املسطرة األهداف لتحقيق إليها املوكل ابلنشاط القيام على حتفيزها و املؤسسة، أداء

 وظائفها وتعدد حجمها لكرب نظرا و ومهامها، وظائفها تشعب إىل أدى والذي االقتصادية املؤسسة تطور يف

 .التسيري عن امللكية فصل إىل أدى مما التسيري جمال يف األكفاء ابألشخاص يستعان أصبح

 مؤسسات تواجه اليت العاملية التحدايت تزايد و االقتصادية احلياة عرفته الذي الكبري التطور مع و

 املتطورة، أساليبها و مبفاهيمها اإلدارة ظهور و املعلومات تكنولوجية نظم و املنافسة يف املتمثلة و اليوم، األعمال

 .فعالية و بكفاءة املرغوبة أهدافها حتقيق حنو املؤسسات هذه قيادة يف املدراء و اإلدارة دور و أمهية تتزايد

 أنظمة إلجياد ملحا أمرا املؤسسات يف األداء ترشيد و وحتسني تطوير أصبح التغريات هذه كل ظل يف

 الكفء و االقتصادي االستخدام يف تساعد و وجودها، على احملافظة من متكنها متطورة و قوية إدارية و رقابية

 أن تستطيع ال فهي قدرات و مهارات من أوتيت مهما اإلدارة أن غري تنافسية، ميزة يكسبها مما املتاحة للموارد

 هناية يف تقدم اليت اخلارجية املراجعة نتائج أتخر جانب إىل الكبرية، املؤسسة لنشاط املختلفة النواحي بكافة تلم

 ملحا أمرا منها املالية خاصة و الداخلية املراجعة كانت احملاسبية، البياانت يف عملها لضيق نتيجة املالية السنة

 طمأنة على املساعدة الرقابية األدوات إحدى كوهنا املتاحة املوارد على للمحافظة احلديثة للمؤسسات وحتميا

 السياسات رسم و االحنرافات لتصحيح الالزمة الداخلية الرقابة ألنظمة الفعال التطبيق على اإلدارة جملس

 .املايل املدير طرف من املناسب القرار واختاذ املستقبلية

 



عامةالمقدمة ال  
 

 ب
 

 حجم كرب بعد إليها احلاجة ظهرت وقد اخلارجية، ابملراجعة مقارنة حديثة الداخلية املراجعة تعد و

 ظهور بعد خاصة عليها الرقابة يف صعوبة ظهور و التسيري عن امللكية فصل كذا و أعماهلا، تشعب و املؤسسات

 سبيل يف أطراف عدة مع يتعامل مفتوح نظام تعترب املؤسسة أن كون األعمال، مؤسسات يف املالية الفضائح

 تسيري هناك يكن مل ما االزدهار و التطور يعين ال املؤسسة حجم فكرب البورصة، و البنوك منها أهدافها حتقيق

 املالية الداخلية املراجعة ظهرت هنا من املؤسسة، داخل حتقيقه إىل الداخلية املراجعة تسعى ما هذا و هلا، عقالين

 من العملي الواقع عن لإلدارة متكاملة نظرة لتقدمي الضرورية املعلومات جتميع يف املؤسسة ملساعدة إرشادي كإطار

 حتسني هبدف البناءة االقرتاحات و التوصيات تقدمي مث ومن املؤسسة، أهداف حتقيق على قدرهتا مدى معرفة

 .القرارات وترشيد األداء

 بيئة يف املستمر التغري ملواكبة اإلدارة يف شامال حتديثا العاملي االقتصاد إىل املؤسسة انضمام يتطلب

 امليزة لكسب و نشاطاهتا و أحجامها اختالف على املؤسسات جلميع حتمي أمر فاإلدارة االقتصادية، األعمال

 و األداء مستوى من الرفع مث من و املسطرة األهداف حتقيق بغية أنظمتها لتطوير كربى أمهية تويل التنافسية

 إىل حديثا اجتهت اليت و الداخلية، املراجعة أساس يكون الذي و السابق، األداء ملستوى تقييمها طريق عن حتسينه

 من العديد اجتهت حيث العليا، لإلدارة واإلرشاد النصح تقدمي و املؤسسة داخل األداء تقييم يف املسامهة

 و املؤسسات هذه حقوق حبماية تسمح بطريقة تعمل اليت الداخلية للمراجعة خلية وضع إىل الكربى املؤسسات

 سري تتضمن اليت املالية الداخلية املراجعة وابخلصوص األخطاء و الغش و التالعب أعمال شىت من موجوداهتا

 تقييم على تساعد اليت و التزوير، و الغش و األخطاء من املالية والواثئق احملاسبية العمليات سالمة و عملياهتا

 .احنرافات هناك كانت إذا مستقبال حتسينه أجل من املؤسسة يف األداء

 حتقيق قصد التالعب أعمال إلخفاء املسريين بني املؤسسة داخل التجاوزات بعض لوجود وكنتيجة

 بذل لعدم نظرا اكتشافها من الداخلي املراجع متكن وعدم املؤسسة، أهداف حساب على الشخصية أغراضهم
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 أمهية إعطاء أصبح املهنة، أخالقيات و مببادئ متسكه لعدم التجاوزات بتلك تصرحيه عدم أو الكافية املهنية العناية

 .أمان بكل املالية الداخلية املراجعة حتقيق يف ومسامهتها الداخلية الرقابة لنظام كربى

 تقييم مهام يتوىل الذي " الداخلي املراجع "اسم عليه يطلق شخص هبا يقوم الداخلية املراجعة فوظيفة

 و املوضوعة والقوانني واللوائح ابلسياسات االلتزام مدى كذا و مسؤوليته، حتت تقع لكوهنا الداخلية الرقابة نظام

 من التأكد و انتظامها، ومدى كفايتها من للتحقق العمليات و اإلجراءات مجيع و لألنشطة، التشغيلية العملية

  .هلا املصاحبة األمان درجة و اكتماهلا، و املعلومات صحة

 هذا الداخلية الرقابة لنظام الالزمة التصحيحات اقرتاح و رأيه إلبداء املايل الداخلي املراجع يتدخل كما

 .املسطرة أهدافها حتقيق إىل املؤسسة تصل حىت

 :اإلشكالية

 :التايل السؤال طرح سنحاول تفصيال أكثر بصفة فيه اخلوض و املوضوع هبذا اإلملام بغية

 يف املالية الداخلية املراجعة وفعالية دور تسهيل يف املطبقة الداخلية الرقابة إجراءات تساهم مدى أي إىل

 خاصة؟ بصفة سونلغاز مؤسسة يف و عامة، بصفة االقتصادية املؤسسة يف األداء تقييم

 :الفرعية األسئلة

 :التالية الفرعية األسئلة طرح ميكن اإلشكال هذا من انطالقا

 حتقيق يف الداخلية املراجعة خلية تنجح كيف و خصائصها هي وما الداخلية، ابملراجعة املقصود ما 

 أهدافها؟

 ذلك؟ يف الداخلية املراجعة دور هو ما و حتقيقه، يتم وكيف الداخلية الرقابة نظام هو ما 

 األداء؟ تقييم يف تساهم وكيف املالية، الداخلية ابملراجعة املقصود ما 

 سونلغاز؟ مؤسسة يف األداء تقييم يف املايل الداخلي املراجع تقرير يساهم كيف 
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 :الفرضيات

 :الفرضيات من مجلة بطرح قمنا املطروحة الفرعية األسئلة على اإلجابة منا حماولة

 ترشيد و األداء حتسني على تساعد االقتصادية املؤسسات جلميع ضرورية وظيفة هي الداخلية املراجعة 

  .عليها املتعارف املعايري من جملموعة املراجع إتباع على جناحها يتوقف و القرارات،

  اإلنتاجية الكفاية من ممكن قدر أكرب حتقيق يف تساهم تنظيمية خطة على الداخلية الرقابة نظام يشمل. 

  الداخلية الرقابة نظام يف الضعف و القوة نقاط اكتشاف على الداخلية املراجعة تعمل.  

 كذا و املؤسسة داخل السيولة حيث من املالية الناحية من املشروع بتقييم تقوم املالية الداخلية املراجعة 

 .مراجعتها املراد األنشطة يف الكفاءة من التحقق هبدف املالية، القوائم

  ويف املؤسسة أهداف حتقيق بغية املتاحة املوارد استخدام كفاية من التحقق على يقوم األداء تقييم 

 املراجع طرف من املقدم التقرير ذلك يف يساعد كذا و املالية، النسب مبراجعة األداء تقييم يتم سونلغاز

 .املؤسسة يف األداء مستوى عن يعرب الذي املالية القوائم حول الداخلي

 :الدراسة أدوات

 املراجعة؛ جمال يف املتخصصة الكتب 

 عامة؛ بصفة املراجعة و املراجع مبهنة اخلاصة امللتقيات و اجملالت 

 ابملوضوع؛ املرتبطة يةميكاداأل الرسائل و األطروحات 

 االنرتنيت؛ مواقع 

 املؤمترات؛ 

 الرمسية؛ اجلرائد 

 



عامةالمقدمة ال  
 

 ه
 

 :الدراسة حدود

  :املوضوعية احلدود

 خالل من *املؤسسة يف األداء تقييم يف املالية الداخلية املراجعة دور* موضوع إىل نتطرق سوف

 هلا وما املالية الداخلية املراجعة على الرتكيز مع له، تقييما املراجعة ابعتبار الداخلية الرقابة نظام على الضوء إلقاء

 .املؤسسة داخل األداء وحتسني تقييم يف أمهية من

  :املكانية و الزمانية احلدود

 الداخلي املراجع عمل عرض و تطورها، مراحل و النشأة حيث من الداخلية الرقابة و للمراجعة التارخيية الدراسة

 من االستغالل دورات خالل معينة فرتة يف *سونلغاز* يف املالية النسب و املالية للقوائم الداخلية املراجعة يف

 .2016 إىل 2014

 :البحث هيكل  

 .التطبيقي اجلانب ميثل ثالثال الفصل و النظري اجلانب نمتثال فصالن فصول، ثالثة إىل موضوعنا قسمنا لقد

 :األول الفصل

 املعايري أهم كذا و إجراءاهتا و نشأهتا و تعريفها حيث من عامة بصفة املراجعة لدراسة كمدخل خصصناه

 أدلة و العمل أوراق إىل إضافة خليتها تنظيم و املؤسسة يف أمهيتها من الداخلية املراجعة كذا و عليها، املتعارف

 .بعمله قيامه أثناء املراجع إليها حيتاج اليت اإلثبات

 :الثاين الفصل

 املراجع عمل على أتثريها ومدى الداخلية الرقابة إىل خالله من تطرقنا وكذلك املالية، الداخلية املراجعة فيه تناولنا

 هذا بتقييم الداخلي املراجع قيام كيفية إىل إضافة الفعال الرقابة نظام إعداد وكيفية املالية اجلوانب يف الداخلي

 .لذلك املستخدمة الوسائل و األدوات خمتلف خالل من النظام



عامةالمقدمة ال  
 

 و
 

 :ثالثال الفصل

 إىل التعرض طريق عن وذلك *سونلغاز* خالل من الواقع أرض على النظرية الدراسة جتسيد خالله من مت قد و

 داخل املالية اجلوانب خمتلف مراجعة خالل من اإلرشاد تقدمي و األداء تقييم يف ومسامهتها الداخلية املراجعة خلية

 لإلدارة الداخلية املراجعة تقرير تقدمي و الداخلية الرقابة نظام وتقييم املالية النسب لبعض دراسة كذا و املؤسسة،

 .األداء تقييم يف مسامهته و العليا

 :اخلامتة

 ابلدراسة املتعلقة االقرتاحات أهم وكذا ككل الدراسة خالل من إليها املتوصل النتائج بعرض خالهلا من قمنا و

 .التطبيقية



 

 الفصل الأول
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ـــــد  ــــ ــــ  متهيـ

إن نشاط املراجعة الداخلية متعارف عليه منذ القدم، ففي املشروعات الصغرية يقوم صاحب املشروع 
و يف هذه احلالة يكون  أعمالهعادة ببعض إجراءات املراجعة و التقييم و االستفسار من اجل حتقيق الرقابة على 
من املعتذر على  أصبح أعماهلاصاحب املشروع هو املراجع الداخلي، و لكن مع ازدايد حجم املشروعات و تعقد 

لزما على  فأصبحو املنفذين للعمليات،  اإلدارةالقيام ابملهمة نتيجة الفجوة بني  إدارهتااملشروع و على  أصحاب
الرقابة الداخلية  إبدارةتستعني  بدأتو ملخصات، و  إحصائياتماد على بياانت و االعت اإلدارةعلى القائمني 

 املؤسسة،  أصولمن محاية  التأكدمبساعدهتا للقيام بوظائفها، و لضمان االلتزام ابخلطط و السياسات املرسومة و 

البياانت  من مدى صحة التأكدمن  اإلدارةاملراجعة الداخلية حيث ميكن  إىلمن هنا ظهرت احلاجة 
 من سالمة نظم الرقابة الداخلية و االلتزام هبا، التأكداملقدمة هلا و 

الثقة الناجتة عن  أزمةاملؤسسات بعد  حوكمةو دورا كبريا يف تفعيل  أمهيةاملراجعة الداخلية  أخذتكما 
تقوم املراجعة الداخلية من منظور حوكمة املؤسسات بدور مهم،  إذالرقايب يف املؤسسات املنهارة،  األداءضعف 

 يقع على عاتقه تقومي نظم الرقابة الداخلية و العمل على تطويرها.

 اليت حظيت هبا املراجعة الداخلية فقد ارأتينا تقسيم الفصل األول إىل ثالثة مباحث:  األمهية إىلو ابلنظر 

 ية.: ماهية املراجعة الداخلاألولاملبحث 

 .: وظيفة و أنواع املراجعة الداخلية و موقعها يف التنظيم اإلدارياملبحث الثاين

 .املراجعة عملية يف و اإلثبات أوراق العملاملبحث الثالث: 
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  ماهية املراجعة الداخلية: األولاملبحث 

األنظمة الرقابية املوجود و أحد تعترب املراجعة الداخلية من أهم الوظائف اليت ترتكز عليها املؤسسات 

اإلدارة تراقب بواسطتها كل ما حيدث داخل املؤسسة، و نشاط تقييمي لكافة األنشطة و  هبا، فهي أداة بيد

 العمليات يف املؤسسة، حيث تعمل على تطوير أنظمتها الرقابية الداخلية.

 هدافهااملطلب األول: مفهوم املراجعة و أ

ظهرت وظيفة املراجعة نتيجة التطور السريع الذي مس املؤسسة االقتصادية مما أدى إىل زايدة احلاجة 

 إىل أنظمة رقابية داخلية و خارجية حمكمة تعمل على تدعيم السري اجليد ملختلف أنشطة املؤسسة.

 مفهوم املراجعة -أوال

اصة ابملنشأة فحصا دقيقا يطمنن املراجع من يقصد ابملراجعة "فحص املستندات و احلساابت و السجالت اخل -

أن التقارير املالية سواء كانت تقريرا عن نتيجة املشروع خالل فرتة زمنية أو تقريرا عن املركز املايل يف هناية فرتة زمنية 

 ،1أو تقريرا أخر يظهر و ينطبع فيه صورة واضحة و حقيقية و دقيقة للغرض الذي من أجله أعد هذا التقرير"

طريقة منهجية مقدمة كما عرفت منظمة العمل للمحاسبة و املراجعة الفرنسية، املراجعة على أهنا "مسعى أو   -

بشكل منسق من طرف مهين يستعمل جمموعة من تقنيات املعلومات و التقييم بغية إصدار حكم معلل و 

 . 2اإلجراءات املتعلقة ابلتنظيم"مستقل، استنادا على معايري التقييم، و تقدير مصداقية و فعالية النظام و 

عرفت اجلمعية احملاسبية األمريكية املراجعة على أهنا "عملية منتظمة للحصول على القرائن املرتبطة ابلعناصر  -

 .3الدالة على األحداث االقتصادية و تقييمها بطريقة موضوعية، مت توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية"

                                                             

 .كمال عبد السالم   .18، ص2002علي، خالد معتصم، أصول علم املراجعة، املنصورة، 1 -
  . 65، ص1/2012مسعود صديقي، دور املراجعة يف إسرتاتيجية التأهيل اإلداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية، جملة الباحث، العدد األول، - 2
  .09، ص2003حممد التوهامي طواهر، مسعود صديقي، املراجعة و تدقيق احلساابت، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 3
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 قادي يسمح بتدقيق املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة و احلكم على العمليات اليتاملراجعة هي "فحص انت -

 .1جرت و النظم املقامة اليت أنتجت تلك املعلومات"

من خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف املراجعة على أهنا "عبارة عن عملية فحص لكم هائل من 

قبل شخص مؤهل علميا و مهنيا، يعمل على إضفاء الصبغة املعلومات، وفق جمموعة من األدلة و القرائن، من 

حمددة، و ذلك تبعا جملموعة من املعايري الشرعية و الصحيحة و السليمة على القوائم املالية اخلاصة بفرتة زمنية 

 املوضوعية، و توصيل نتيجة هذا الفحص ملستخدمي هذه القوائم املالية."

 أهداف املراجعة -اثنيا

املراجعة  مهنة املراجعة تطورا ملحوظا يف أهدافها، لذا ميكننا حتديد أهداف لقد صاحب تطور

 :2مبجموعتني أساسيتني مها التقليدية و احلديثة املتطورة

 األهداف التقليدية: -1

 التأكد من دقة و صحة البياانت احملاسبية املثبتة ابلدفاتر و السجالت و مدى االعتماد عليها. -

فين حمايد يستند إىل قرائن و أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية اليت تعدها املؤسسة احلصول على رأي  -

اليت مت مراجعة حساابهتا، ملا هو مقيد ابلدفاتر و السجالت، و عن مدى داللة تلك القوائم على نتيجة أعمال 

 يف هناية تلك الفرتة.يقة مركزها املايل املؤسسة من ربح أو خسارة خالل فرتة زمنية معينة، و حق

 اكتشاف ما قد يوجد ابلدفاتر و السجالت من أخطاء أو غش أو تزوير. -

                                                             

 .11، ص2003راجعة و مراقبة احلساابت من النظرية إىل التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حممد بوتني، امل – 1
،  3ة اجلزائر عبد السالم عبد هللا سعيد أبو سرعة، التكامل بني املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري، جامع - 2

   .11و ص 10، ص2009/2010دية و علوم التسيري، كلية العلوم االقتصا
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تقليل فرص ارتكاب األخطاء أو الغش، و ذلك عن طريق تدعيم أنظمة الرقابة الداخلية ابملؤسسة، و ما حتدثه  -

 زايرات املراجع املفاجنة من أثر يف نفوس املوظفني.

 االهداف احلديثة: -2 

 تتمثل األهداف احلديثة يف األيت:

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

 تقييم األداء و نتائج األعمال احملققة من قبل املؤسسات. -

 حتقيق أقصى كفاية اقتصادية و إنتاجية. -

اإلدارة، إلعطائها مصداقية أكثر حىت تساعد املصادقة على الواثئق املالية و التقارير املودعة من طرف  -

 مستخدميها يف اختاذ القرارات.

 مساعدة اإلدارات املالية للمؤسسات يف حتديد الوعاء الضرييب، و من مث مبلغ الضريبة الواجب دفعها. -

 املشاركة يف ختطيط االقتصاد الوطين مبساعدة اجلهات احلكومية. -

  راجعة الداخلية املطلب الثاين: نشأة و تعريف امل

تعترب املراجعة الداخلية أحد أهم األنظمة الرقابية داخل املؤسسة، ملا تلعبه من دور يف دعم قرارات اإلدارة 

 و التخفيف من املسؤولية امللقاة عليها.

 الداخلية املراجعة نشأة -أوال

املراجعة الداخلية مع تطور و توسع األنشطة االقتصادية و قد ظهرت بعد ظهور  ظهرت احلاجة إىل

املراجعة اخلارجية بوقت طويل، و أدى اهتمام إدارة الشركة ابلتعرف على مدى كفاءة أداة العاملني فيها و تنفيذهم 
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 الوحدة و فحص األداء لسياستها و توجيهاهتا إىل ضرورة وجود حماسب داخلي يقوم بتقييم األنشطة الداخلية يف

 . 1احملاسيب فيها يطلق عليه اسم املراجع الداخلي

يف  1929األزمة العاملية  تعترب وظيفة املراجعة الداخلية وظيفة حديثة نسبيا، حيث يرجع ظهورها إىل

اابت هبدف الوالايت املتحدة األمريكية، و اليت أثرت سلبا على الشركات و أدت إىل ضرورة املراقبة الدقيقة للحس

ختفيض املصاريف، فحاولت الشركات التخفيف من أعباء خدمات مكاتب املراجعة اخلارجية، و البحث عن 

طريقة للتقليل من املبالغ، و لتحقيق ذلك كان على املراجعني اخلارجيني القيام بعدة وظائف من جرد، حتليل 

موظفني الذين  شركات توكيل بعض هذه املهام إىلاحلساابت، االستبياانت املختلفة ... اخل و من هنا اقرتحت ال

 يعملون يف داخلها بشرط فرض نوع من الرقابة عليهم.

و قد ظهر املراجعون الداخليني الذين يقومون أبعمال املراجعة و هم اتبعون للمؤسسة، و الذين ميثلون 

يق اهلدف الرئيسي و هو التخفيف األايدي املساعدة أو املعاجلون للمراجعني اخلارجيني، و الذين يسمحون بتحق

 . 2مفهوم املراجعة الداخلية و ليس الوظيفةمن أعباء املؤسسة، و هنا تكون 

و االجتاهات احلديثة يف املراجعة الداخلية سواء من حيث جماهلا أو القائمني عليه و متاشيا مع التطورات 

حيث أصبحت كنشاط مستقل داخل املؤسسة، أما يف اجلزائر فيمكن القول أن هذه الوظيفة هي حديثة 

ي يف هناية االستعمال أو حىت حديثة االعرتاف هبا كنشاط ال ميكن االستغناء عنه، فقد نص عليها املشرع اجلزائر 

جانفي  12الصادر بتاريخ  88/01من القانون التوجيهي للمؤسسات رقم  40الثمانينات من خالل املادة 

                                                             

  125.1، ص2003حممد السيد سرااي، املراجعة و مراقبة احلساابت من النظرية إىل التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 
  2. 12، ص1990العمرات أمحد صاحل، املراجعة الداخلية اإلطار النظري و احملتوى السلوكي، دار البشري، عمان،  - 
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الذي ينص على أنه: "يتعني على املؤسسة العمومية االقتصادية تنظيم هياكل داخلية خاصة ابملراقبة يف  1988

 .1املؤسسة و حتسني بصفة مستمرة أمناط سريها وتسيريها"

منه على: "إن  40حيث نص املادة  90/10عيد النص عليها من خالل قانون النقد و القرض و أ

املؤسسات العمومية االقتصادية مدعوة إلقامة و تدعيم نظم داخلية ملراجعة املؤسسات و حتسني طرق أدائها 

 .2بشكل ملحوظ"

 تعريف املراجعة الداخلية –اثنيا 

ية من مرحلة إىل أخرى و من هينة إىل أخرى و من أجل تعددت التعاريف حول املراجعة الداخل

 الوصول إىل تعريف شامل نقرتح التعريفات التالية:

عرفها قبل االحتاد األوريب "أبهنا وظيفة تقوميية مستقلة و موضوعية يتم إنشائها داخل املنشأة لفحص و تقدمي  -

أنشطتها املختلفة و ذلك بغرض مساعدة املسؤولني داخل املنشأة يف القيام مبسؤوليتهم بدرجة عالية من الكفاءة و 

لتوصيات و املعلومات اليت تتعلق ابلرقابة على األنشطة اليت يتم ذلك عن طريق توفري التحليل و التقييم و االفعالية 

 .3فحصها"

                                                             

  .08، ص12/01/1988املؤرخة يف  02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، رقم  1 -
  .1990أفريل  14الصادر بتاريخ  90/10القانون  2 - 

 سعد أيب إبراهيم أمحد، دور حوكمة الشركات و املراجعة الداخلية يف تطوير االقتصاد الوطين، دورة حول حوكمة الشركات، املعهد اإلسالمي 3 -
   .03،  ص2008جدة، ماي  -للبحوث و التدريب
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املراجعة الداخلية "هي نشاط أتميين و استشاري مستقل و موضوعي مصمم إلضافة القيمة و حتسني عمليات  -

لتقييم و املؤسسة عرب مساعدهتا يف حتقيق أهدافها بواسطة اكتساب املؤسسة آلية منظمة و منهج انضباطي 

 . 1حتسني فعالية إدارة املخاطر و الرقابة و عمليات حوكمة املؤسسة"

راجعة الداخلية من الناحية الوظيفية "أبهنا نشاط تقييمي مستقل داخل املشروع بغرض فحص وميكن تعريف امل -

اس خلدمة اإلدارة يف و حتقيق النواحي احملاسبية و املالية و غريها من نواحي أنشطة التشغيل للمشروع و ذلك كأس

 . 2وظيفتها الرقابية، فهي تعترب وسيلة رقابية يف خدمة اإلدارة حبيث تعمل على قياس فاعلية نظم الرقابة املختلفة"

املراجعة الداخلية جزء من نظام الرقابة الداخلية تتمثل يف نشاط مستقل يقوم به قسم أو إدارة من إدارات  -

ص املستندات و الدفاتر و السجالت و القوائم و التقارير املالية و العمليات املنشأة، و مهمته مراجعة و فح

 .3املختلفة، تقييم أداء اإلدارات و األقسام يف املنشأة، مث تقدمي تقارير إىل اإلدارة العليا بنتائج هذا التقييم

تنشؤه اإلدارة للقيام خبدمتها يف و ميكن تعريفها أبهنا "جمموعة من أنظمة أو أوجه نشاط مستقل داخل املشروع  -

مستمر لضمان دقة البياانت احملاسبية و اإلحصائية و يف التأكد من كفاية  حتقيق العمليات و القيود بشكل

االحتياطات املتخذة حلماية أصول و ممتلكات املشروع و يف التحقق من إتباع موظفي املشروع للسياسات و 

ومة هلم، و يف قياس صالحية تلك اخلطط و السياسات و مجيع وسائل الرقابة اخلطط و اإلجراءات اإلدارية املرس

األخرى يف أداء إغراضها و اقرتاح التحسينات الالزم إدخال عليها، و ذلك حىت يصل املشروع إىل درجة الكفاية 

 .4اإلنتاجية القصوى"

                                                             

1 - jacques Renard, Théorie et partique d'audit interne, les éditions d'organisation, 7 éme 
édition, 2010, p07. 

 .216، ص2001عبد الفتاح حممد الصحن، مسري كامل، الرقابة و املراجعة الداخلية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، -  2
 . 139، ص1999منصور حامد حممود و آخرون، أساسيات املراجعة، جامعة القاهرة للتعليم املفتوح،  -  3
 .181، ص2007، عمان، 4خالد أمني عبد هللا، علم تدقيق احلساابت، الناحية النظرية و العلمية، دار وائل للنشر و التوزيع، الطبعة  -  4
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ريفا شامال هلا " املراجعة من خالل هذه التعاريف املختلفة للمراجعة الداخلية ميكننا أن نستخلص تع

تقلة داخل املؤسسة، تتمثل نشاطات هذه الوظيفة يف القيام بعملية الفحص الدوري للوسائل الداخلية وظيفة مس

املوضوعة حتت تصرف مديرية املؤسسة، و هذا من أجل مراقبة سري املؤسسة، و لتحقيق فيما إذا كانت 

فية و أن العمليات شرعية و املعلومات صادقة و أن مجيع األنشطة اإلجراءات املعمول هبا تتضمن الضماانت الكا

 داخل املؤسسة تسري وفقا للنظم املوضوعة".

 و أمهيتها : أهداف و نطاق املراجعة الداخليةطلب الثالثامل

لقد ظهرت احلاجة إىل املراجعة الداخلية من خالل زايدة أنشطة املؤسسة و تشغيلها، فكانت املؤسسة 

جمموعة من اإلجراءات و السياسات و تقوم إبرسال األفراد إىل التأكد من مدى إتباع تلك اإلجراءات و تضع 

 السياسات و محايتها من أي احنراف.

 أهداف املراجعة الداخلية –أوال 

املراجعة الداخلية إىل معاقبة أو هتديد املوظفني حيث أن وظيفة املراجعة ليست تصيد ال هتدف  

معاقبة اآلخرين عن األخطاء املكتشفة أو األعمال املشكوك يف حدوثها، و إمنا هتدف إىل التحقق لألخطاء أو 

من سالمة تنفيذ سياسات و إجراءات املؤسسة التشغيلية، و أن هذه السياسات و اإلجراءات مالئمة و كفاية 

احتياجات املراجع الداخلي أن  لتحقيق فعالية التشغيل و مشولية معاجلة البياانت، و من أسهل السبل إلستفساء

يقدم للموظف الدليل على أدائه لوظيفته طبقا ملتطلبات املؤسسة، و جيب توضيح أن اهلدف الرئيسي للمراجعة 

الداخلية ليس اكتشاف األخطاء أو التالعب و املخالفات و لكن األمر ليس إال منتج فرعي لعمليات الفحص 

ظيفته، و على ذلك جند أن وظيفة املراجع الداخلي وظيفة استشارية ملساعدة هبا املراجع أثناء أداء و  اليت يقوم

و ليست وظيفة بوليسية هتتم ابلبحث عن املتالعبني و مقرتيف اجلرائم،   اإلدارة يف ختطيط و تنظيم و رقابة وظائفها
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يتها و تطوير طرق و ولذلك ينصب اهتمام املراجع على دراسة و فحص نظم املعلومات احملاسبية للتأكد من فعال

و من العرض يتبني لنا أن  1أساليب الرقابة اليت تستخدمها و اكتشاف نقاط الضعف هبا للعمل على حتسينها،

 2املراجعة الداخلية هلا هدفان أساسيان:

 احلماية – 1

 احلماية مراجعة األحداث و الوقائع املاضية للتحقق من األيت:يعين مفهوم 

 الرقابة احملاسبية و من إمكانية االعتماد على البياانت احملاسبية. دقة و تطبيق -

 أن أصول املنشأة قد مت احملاسبة عنها، و أهنا حماطة ابحلماية الكافية من السرقة و اإلمهال. -

 اختبار الرقابة الداخلية خاصة هبا يتعلق ابلفصل بني وظيفة التنفيذ، و وظيفة احملاسبة. -

الداخلي من حيث تقسيم األعمال مبا حيقق تسلسل تنفيذ العمليات، حبيث يدقق كل موظف تقييم الضبط  -

 عمليات املوظف الذي قبله، و مبا ال يؤدي إىل تكرار األعمال.

و ما هو جدير ابلذكر أن املراجع الداخلي لديه من الوقت و اخلربة، ليتمكن من انتقاد و تقييم مجيع 

 لك يطلق على هدف احلماية التدقيق املايل.أوجه الرقابة الداخلية، و لذ

 اإلنشائي – 2

امتداد ملراجعة األحداث املالية، و لذا فإن مفهوم اهلدف اإلنشائي يتضمن  و يعد اهلدف اإلنشائي

 التأكد من كل جزء من نشاط املنشأة موضع مراقبة.

                                                             

حمند ي رشام نسيم، أمهية املراجعة الداخلية يف املؤسسة )دراسة حالة البنك اخلارجي اجلزائري(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجسرت، جامعة أكل -  1
 .87، ص2013البويرة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري،  –أوحلاج 

 .93، ص2000، 1أمحد حلمي مجة، مدخل حديث لتدقيق احلساابت، دار الصفا للنشر و التوزيع، عمان، طبعة  -  2
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لية من خالل اخلريطة و لذلك فإن حتقيق هذا اهلدف يكون من خالل أتسيس برانمج للمراجعة الداخ

التنظيمية وليس من خالل التقارير املالية، و بناء على ذلك فان املراجع الداخلي يعد يف هذه احلالة ممثال لإلدارة 

العامة و ليس ممثال لإلدارة املالية، و ذلك ألنه يقيم مدى تقارب أهداف األنظمة الفرعية مع األهداف اليت 

 مدى متشي النظام مع ما تتطلبه اإلدارة. وضعتها اإلدارة العليا هلا أو

 :1إن من أهداف املراجعة الداخلية كذلك ابإلضافة إىل اهلدفني السابقني ما يلي

زايدة قيمة الشركة و حتسني عملياهتا من خالل مشاركة اإلدارة يف ختطيط إسرتاجتية الشركة و توفري املعلومات  -

 اليت تساعدها يف تنفيذ تلك اإلسرتاجتية.

 تقومي و حتسني فعالية إدارة املخاطر. -

 تقومي و حتسني فعالية الرقابة. -

 تقومي و حتسني فاعلية عمليات توجيه أنشطة املنظمة و مراقبتها. -

 نطاق املراجعة الداخلية –اثنيا 

 :2يتضمن نطاق املراجعة الداخلية فحص و تقييم كفاءة و فعالية األداء من خالل

االعتماد على املعلومات املالية و التشغيلية و نزاهتها و كذلك الوسائل املستخدمة  مراجعة مدى إمكانية -

 لتحديد، و قياس، و تصنيف، و التقرير عن تلك املعلومات.

                                                             

، جملة الدراسات االقتصادية و املالية، جامعة الوادي، العدد حيىي سعيدي، خلضر أوصيف، دور املراجعة الداخلية يف تفعيل حوكمة الشركات -  1
 .196 – 195، ص2012، السنة اخلامسة، 05
قطاع إيهاب ديب مصطفى رضوان، أثر التدقيق الداخلي على إدارة املخاطرة يف ضوء معايري التدقيق الدولية )دراسة حالة البنوك الفلسطينية يف  - 2 

 .12، ص2012دة ماجيستري يف احملاسبة و التمويل، اجلامعة اإلسالمية، غزة، غزة(، مذكرة مقدمة لنيل شها



                   المفاهيمي للمراجعة الداخليةطار اإل         ول                                     الفصل األ

 

12 
 

مراجعة النظم املوجودة للتأكد من االلتزام ابلسياسات و اخلطط و اإلجراءات، و القوانني، و اللوائح اليت يكون  -

 ليات و التقارير.هلا أتثري على العم

 مراجعة وسائل احلفاظ على األصول و التحقق من وجودها كلما كان ذلك ممكنا. -

 تقييم كفاءة استخدام املوارد املستخدمة. -

للتأكد من أن النتائج تتماشى مع األهداف املوضوعة و إذا كانت العمليات أو مراجعة العمليات أو الربامج  -

 ا.الربامج تنفذ كما هو خمطط هل

  الداخلية املراجعة وأمهية خصائص : الرابع املطلب

 خمتلف أداء على املسؤولني تساعد رقابية كأداة إليها احلاجة تزايد مع الداخلية املراجعة أمهية تزايدت

 هبا. متتاز اليت للخصائص نظرا و وظائفهم،

  الداخلية املراجعة خصائص -أوال

 : هي و اخلصائص من جبملة الداخلية املراجعة متتاز 

 كل على تنصب حيث الوظائف، كل ويف املؤسسات يف تطبق فهي شاملة: وظيفة الداخلية املراجعة -1

 االدارة. خدمة هبدف املؤسسة وظائف

 الفحص لعمليات هلا التابعة واملصاحل الوحدات خمتلف ختضع حيث دورية: وظيفة الداخلية املراجعة 2-

 .مستمرة بصفة والتقييم
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 الوظائف ابقي عن مستقلة أهنا إال املؤسسة وظائف من وظيفة الداخلية املراجعة أن رغم االستقاللية:-3

 .ابملوضوعية عمله يتسم حىت مستقال يكون أن املراجع فعلى األخرى،

 :يف تتمثل الداخلية للمراجعة أخرى خصائص وهناك

 .املنشأة يف األنشطة مجيع فحص مبهمة الداخلية املراجعة وظيفة ختتص -  

 .تنفيذية وظيفة منها أكثر استشارية وظيفة الداخلية املراجعة - 

 .الداخلي والضبط ، احملاسبية رقابة ال فيها مبا اإلدارية، الرقاابت مجيع إىل الداخلية املراجعة نشاط ميتد - 

 . احملاسبية الرقابة تقييم على تعمل - 

 .بتحقيقه يقوم سوف عمل أداء يف يشرتك أو التنفيذ أعمال من عمل أبي يقوم أن جيب ال الداخلي املراجع - 

 أمهية املراجعة الداخلية – نيااث

 1929 –1933العامليةظهرت احلاجة للمراجعة الداخلية بصورة أكثر جدية خالل األزمة االقتصادية 

و بعد احلرب العاملية نتيجة إلفالس العديد من الشركات و حتمل إدارات هذه الشركات املسؤولية عن ذلك، فضال 

الرقابة الداخلية لديها، األمر الذي دفعها إىل إنشاء عن حاجة إدارات هذه الشركات ملتابعة مدى فاعلية أنظمة 

ني الساهرة هلا يف فحص و تقييم فعالية مجيع أنظمة الرقابة الجناز مهامها من وظيفة املراجعة الداخلية لتكون الع

التحقق و التحليل و التقييم جلميع أوجه و جماالت النشاط و اخلطط و األهداف اليت تسعى هذه الشركات إىل 

تشكل بؤرة هذا النظام حتقيقها، ابعتبار أن وظيفة املراجعة الداخلية هي جزء من نظام الرقابة الداخلية حيث إهنا 



                   المفاهيمي للمراجعة الداخليةطار اإل         ول                                     الفصل األ

 

14 
 

و صمام األمان له، و خصوصا بعد إيالء هذه الوظيفة أمهية مميزة سعيا إىل حتويل هذه الوظيفة من وظيفة رقابية 

 :1يف املنظمة إىل مهنة معرتف هبا من قبل املنظمات املهنية احملاسبية الدولية

وظيفة على إضافة القيمة حيث نص و ال شك أن أمهية املراجعة الداخلية تكمن يف مدى قدرة هذه ال

التعريف الذي وضعه معهد املدققني الداخليني بوضوح على أن قيام املراجع الداخلي بدوره االستشاري و التأميين 

إمنا يهدف ابألساس إىل إضافة القيمة للشركة و وضعه املعهد كهدف هنائي و اسرتاتيجي لوظيفة املراجعة 

أن إضافة القيمة يتم من خالل حتسني و زايدة فرص اجناز أهداف املنظمة و حتسني الداخلية، و أشار املعهد إىل 

 اإلجراءات و العمليات و ختفيض املخاطر إىل مستوايت مقبولة.

و البنائي، و يؤكد أن إضافة القيمة القيمة للشركة يتحقق من خالل قيامها بواجبها التقوميي  إن إضافة

التنظيم على حتقيق أهداف التنظيم اإلسرتاتيجية و مبا يتسق مع توقعات تتحقق من خالل دعم قدرة إدارة 

 .2أصحاب املصاحلة أبداء خليط من األنشطة التأكيدية و التأمينية و االستشارية يف إطار االستقالل و املوضوعية

رفع جودة  كما تكمن أمهية املراجعة الداخلية يف كوهنا رقابة فعالة تساعد إدارة املؤسسة و مالكها على

األعمال و تقييم األداء، و احملافظة على ممتلكات و أصول املؤسسة، إضافة إىل أهنا تعترب عني و أذن املراجع 

و تطورت و زادت أمهيتها نتيجة لتضافر جمموعة من ارجي، و أهم آليات التحكم املؤسسي، لذلك فقد ظهرت اخل

 :3العوامل املتمثلة فيما يلي

 تعدد عملياهتا. كرب حجم املنشآت و  -

                                                             

ة املاجستري إبراهيم رايح إبراهيم املدهون، دور املدقق الداخلي يف تفعيل إدارة املخاطر يف املصارف العاملة يف قطاع غزة، مذكرة مقدمة لنيل شهاد -  1
 .15، ص2011يف احملاسبة و التمويل، اإلسالمية غزة، كلية التجارة، 

يف ضبط األداء املايل و اإلداري )دراسة تطبيقية على الشركات املسامهة العامة املدرجة  يوسف سعيد يوسف املدلل، دور وظيفة التدقيق الداخلي -  2
 .73، ص2007 يف سوق فلسطني لألوراق املالية(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف احملاسبة و التمويل، اجلامعة اإلسالمية غزة، كلية التجارة،

 .128، ص2008، 01ت بني النظرية و التطبيق، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان، األردن، طبعةيوسف حممد جربوع، مراجعة احلسااب -  3
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 اضطرار اإلدارة إىل تفويض السلطات و املسؤوليات إىل بعض اإلدارات الفرعية ابملؤسسة. -

 إىل بياانت دورية و دقيقة لرسم السياسات و التخطيط و عمل القرارات.حاجة إدارة املؤسسة  -

 األخطاء. حاجة إدارة املؤسسة إىل محاية و صيانة أموال املؤسسة من الغش و السرقة و -

 حاجة اجلهات احلكومية و غريها إىل بياانت دقيقة للتخطيط االقتصادي، و الرقابة احلكومية، و التسعرية. -

  تطوير إجراءات املراجعة من تفصيلة كاملة إىل إختبارية تعتمد على أسلوب العينة اإلحصائية. -

 

 املراجعة عملية : أوراق العمل و اإلثبات يفثالثال بحثامل

تعترب أدلة اإلثبات من معايري العمل امليداين، من أجل إبداء رأي سليم حول القوائم املالية اخلتامية حمل 

الفحص، إضافة إىل أوراق العمل اليت يستعملها املراجع و اليت متثل كل األدلة و القرائن اليت قام جبمعها إلظهار ما 

 ل:و هذا ما سنحاول البحث فيه من خال قام به من عمل،

 أوراق العمل يف املراجعة. -

 أدلة و قرائن اإلثبات يف املراجعة. -

 وسائل احلصول على أدلة اإلثبات. -

 املطلب األول: أوراق العمل يف املراجعة

خيصص املراجع وقتا معينا إلعداد و ختطيط و مراجعة العمل ابالعتماد على أوراق العمل ابعتبارها 

تقريره املتضمن لرأيه حول القوائم املالية، و يستعمل أوراق العمل تلك من تساعده يف أداء مهامه و إعداد 
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سجالت حماسبية و واثئق مالية لتدعيم و إثبات ما قام به.و تعرف أوراق العمل على أهنا: "تشمل كل األدلة و 

األساس الذي  القرائن اليت يتم مجعها بواسطة املراجع إلظهار ما قام به من عمل، و بواسطتها يكون للمراجع

 .1يستند إليه يف إعداد التقرير و القرائن ملدى الفحص الذي قام به"

 

و بواسطة أوراق العمل يكون لدى املراجع األساس الذي يستند عليه يف إعداد التقرير و القرائن لدى 

 .2الفحص الذي قام به و الدليل على إتباع العناية املهنية أثناء عملية الفحص

اليت مت  العمل مبثابة سجالت حيتفظ هبا املراجع لإلجراءات اليت يتم تنفيذها و االختبارات و تعترب أوراق

 .3إجراؤها و املعلومات اليت مت احلصول عليها و االستنتاجات املالئمة اليت مت الوصول إليها يف عملية املراجعة

 ملفات املراجعة: –أوال 

 مها:و هذه املعلومات و البياانت حتتفظ يف ملفني 

و يشمل البياانت الثابتة و الدائمة عن املشروع و منها: اسم الزبون، عناوينه املسجلة، بيان رأس  امللف الدائم: -

 املال و السندات، إضافة إىل نسخة من قرارات اهلينة العامة و جملس اإلدارة و اليت هلا ابملراجع و عملية املراجعة.

مرتبط خبصائص املؤسسة حمل التقييم من خالل كونه مهيكل حول الرقابة  إن طريقة تنظيم هيكل املراجعة الدائم

 4الداخلية و كذا حول املعلومات املالية و احملاسبية.

                                                             

 .378 – 377حممد مسري الصبان، ص  -  1
 .69السوافري فتحي رزق، حممد أمحد عبد املالك، ص -  2
 .11حممد الفيومي، عوض لبيب، ص -  3

4 - ordre national des experts comptables, op.cit.com, p09. 
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حيتوي على البياانت املتعلقة بعملية املراجعة للعام احلايل و نسخة من كتاابت التعيني و أمساء  امللف اجلاري: -

 املراجعني السابقني، و صورة عن اخلطاابت املتبادلة بني العميل و املراجع.

 

من و هناك يف بعض التقسيمات نوع اثلث من امللفات الذي حيتوي على برانمج املراجعة يكون يف ملف منفصل 

 1أجل حتسني التنسيق و التكامل يف أجزاء املراجعة.

  2و تشمل أوراق العمل على اجلداول احملاسبية من أجل خدمة األغراض اآلتية:

دليل العمل املنتهي: فأوراق العمل تتضمن الدليل على ذلك العمل الذي يؤدي إىل الوصول إىل نتائج، و تباين  -

 يها يف املراجعة قد مت مراعاهتا.ما إذا كانت املعايري املتعارف عل

تقييم الرقابة الداخلية: متدان أوراق العمل بدليل على القيام بتقييم نظام الرقابة بواسطة مراقب احلساابت، و هذا  -

 تنفيذا ملعايري األداء املهين.

 تنفيذ إجراءات املراجعة و إعداد اإلقرارات الضريبية. -

 دمة.دليل املراجعة يف السنوات القا -

 أنواع أوراق العمل: –اثنيا 

 برانمج املراجعة: -1

                                                             

 .73الوردات عبد هللا، ص -  1
 .247-146عبد الفتاح الصحن، حممد مسري الصبان، حممد الفيومي حممد، أصول املراجعة الداخلية و اخلارجية، الدار اجلامعية، مصر، ص -  2
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كما سبق و أشران فإن برانمج املراجعة ابختصار حيتوي على النتائج و اإلجراءات و املخاطر املتعلقة 

و جودة برانمج املراجعة تتوقف على توجيه املراجع يف عملية املراجعة للمؤسسة و استعماله كوسيلة لتأكد  هبا،

 اإلدارة من أن عمل املراجعة سلم ألشخاص أكفاء.

 

 1تقرير عن نظام الرقابة الداخلية: -2

ة يف ملف أوراق إن مالحظات املراجع عن نظام الرقابة الداخلية و طريقة تطبيقه ملن األوراق اهلام

 العمل.

 ميزان املراجعة العام: -3

يعترب ميزان املراجعة العام مستندا أساسيا يف أوراق العمل، فجميع التحليالت اليت يقوم هبا املراجع من 

 األرقام اليت حتتوي عليه.

 2اجلداول امللحقة: -4

القرائن للحصول على اإلقناع و هي اليت يعدها املراجع لإلفصاح عن العمل الذي مت أتديته يف جتميع 

 بدقة احلساابت، و تتخذ هذه اجلداول شكل مذكرات تسوية.

 املصادقات: -5

 و اليت حيصل عليها املراجع من املتعاملني مع املؤسسة من زابئن و بنوك.

                                                             

 .112، ص1993عبد الفتاح الصحن، مبادئ و أسس املراجعة، مطبعة االنتصار، مصر،  -  1
 .249لفتاح الصحن، حممد مسري الصبان، حممد الفيومي، مرجع سبق ذكره، صعبد ا -  2
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 احملاضر و املستخرجات من العقود و السجالت األخرى:  -6

 بعمليات املؤسسة.حبيث يقوم املراجع مبراجعة العقود املرتبطة 

 املطلب الثاين: أدلة و قرائن اإلثبات يف املراجعة

إن اهلدف الرئيسي لعملية املراجعة هو إبداء الرأي يف القوائم املالية للمؤسسة حمل املراجعة و لكي يصل 

فية تؤيد هذا إىل املوقف الذي يكون فيه قادرا على إبداء رأيه فال بد عليه من احلصول على أدلة إثبات كا املراجع

 القرار، و هو ما نص عليه املعيار الثالث من معايري العمل امليداين.

 تعريف أدلة اإلثبات: –أوال 

 أدلة اإلثبات عملية إقامة الدليل على صدق أو كذب البياانت اليت مت حتويلها إىل القوائم املالية اخلتامية.

هي املعلومات اليت يستخدمها املراجع لتحديد ما ميكن تعريف أدلة اإلثبات على أهنا: "أدلة اإلثبات 

 1إذا كانت املعلومات اليت متت مراجعتها تتفق مع املعايري املوضوعة".

        تعترب من أدلة اإلثبات املؤيدة للقوائم املالية كل من دفاتر القيد األصلي، و دفاتر األستاذ العام و

 2.و أوراق العمل املتعلقة ابلتسوايت اجلردية

لقد تعددت املفاهيم اليت تناولت القرينة فهي تقدم الربهان و ابلتايل املسامهة يف تكوين االعتقاد السليم 

       و إصدار احلكم املطلوب القائم على أسباب موضوعية، يعكس األحكام اليت تعتمد على امليول و النزاعات

لة اإلثبات هي ضرورية إلبداء الرأي الفين و كلها عناصر شخصية ختتلف من شخص إىل آخر، و القرائن و أد

 احملايد عن مدى عدالة القوائم املالية، و اليت تعتمد على دليل أو قرينة يثبت ذلك.
                                                             

 .311توماس وليام، هنكي امرسون، ص -  1
 .134الصحن عبد الفتاح، راشد رجب، درويش حممد انجي، ص -  2
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ترتبط مدى كفاية و مناسبة أدلة اإلثبات معا بعالقات متبادلة و متكاملة و يتم تطبيقها على أدلة 

الرقابة أو إجراءات التحقق، و تقيس الكفاية كمية أدلة  اإلثبات اليت يتم احلصول عليها سواء من اختبارات

معني، و  اإلثبات اليت يتم احلصول عليها، أما مدى املالئمة فهي قياس لنوعية تلك األدلة و مدى صلتها بتأكيد

 1يتعلق احلكم الشخصي للمراجع مبدى كفاية و مالئمة أدلة اإلثبات بعدة عوامل نذكر منها:

 بيعة و مستوى املخاطر يف عملية املراجعة.تقدير املراجع لط -

 طبيعة النظام احملاسيب و أنظمة الرقابة الداخلية و املخاطر املرتبطة هبا. -

 األمهية النسبية للبند حمل الفحص. -

 حجية أدلة اإلثبات: –اثنيا 

احلصول حىت تكون أدلة اإلثبات ذات حجية قوية جيب أن تتناسب مع الظروف اليت مت يف ظلها 

عليها، و الشيء املهم للمراجع هو مجع الدليل الكايف املالئم الذي تكون حجيته أعلى و يقدم درجة عالية من 

 2:اإلقناع تساعد على إبداء الرأي، و هناك معايري للحكم اليت جتعل أدلة اإلثبات أكثر قوة و حجية نذكر منها

ية ليست هلا عالقة ابملؤسسة فيكون أكثر قوة و حجية يف حالة احلصول على دليل اإلثبات من مصادر خارج -

 مما لو مت احلصول عليه من داخل املؤسسة.

عتماد على فإن ذلك يؤدي إىل ا حني تعد البياانت احملاسبية و القوائم املالية يف ظل نظام رقابة داخلية فعال، -

 فعال. هذه البياانت و القوائم عما لو مت إعدادها يف ظل نظام للرقابة غري

                                                             

 .277طارق عبد العال محاد، ص  -  1
 .288مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة و النشر، جمهولة اتريخ النشر، ص عبد الفتاح حممد الصحن، أمحد نور، الرقابة و مراجعة احلساابت، -  2
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إن احلصول على املعلومات بطريقة مباشرة عن طريق املالحظة و الفحص الفعلي و التفتيش له أثر كبري يف  -

 اإلقناع مما لو مت احلصول عليها بطريقة غري مباشرة.

أدلة اإلثبات اليت متكنه من اإلدالء حبكمه املهين و  و جيب أن يقوم املراجع بتحديد حجم و صورة

ته للظروف، و البد عليه أن أيخذ يف االعتبار طبيعة املفردة قيد الفحص و أمهيته النسبية و درجة ذلك بعد دراس

 اخلطر الذي تتعرض له و اليت تعتمد على فعالية نظام الرقابة الداخلية.

و هتدف املراجعة إىل طمأنة الغري على أن نتائج املشروع صحيحة و مركزه املايل سليم و ذلك يف التقرير 

ذي يتضمن رأي املراجع املهين، و تلعب أدلة اإلثبات دورا هاما يف إبداء الرأي حول مدى صدق القوائم املالية، ال

فعلى املراجع يف مجعه و تقييمه ألدلة اإلثبات هذه أن يزن املعلومات اليت حيصل عليها، و جيب عليه أن ال يتعجل 

 1ة مبوظفي املؤسسة أن تطغى على عمله و تتدخل فيه.يف وصوله إىل النتائج و أن ال يسمح لعالقته الشخصي

 قواعد املفضلة بني األدلة و القرائن: –اثلثا 

إن تقدير مدى حجة األدلة و القرائن و املفاضلة بينهما يقوم على أسس معينة مبنية على االعتبارات 

 2التالية:

للحصول على القرينة أو دليل اإلثبات مدى صالحية األسلوب الفين الذي يعتمد عليه املراجع و الوسيلة  -

حبيث يستطيع أن يفقد الدليل حجيته و قوته يف حالة عدم اختيار املراجع للطريقة املناسبة للحصول على الدليل 

 أو القرينة.

                                                             

 .166عبد الفتاح حممد الصحن، حممد مسري الصبان، شريفة علي حسن، ص -  1
 .131خالد أمني عبد هللا، ص -  2
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مصدر القرينة حبيث هناك نوعان منها موضوعية و ذاتية، فاملوضوعية أكثر من الذاتية نظرا لعدم اعتمادها على  -

 سري الذايت للمراجع.التف

 ودرجة حجيته كانت كلما وثيقا و قواي االرتباط كان فكلما الفحص، حمل ابلعنصر الدليل أو القرينة ارتباط -

 .الدليل على للحصول املناسب التوقيت كذا و قواي، عليه االعتماد

 و القرائن و لألدلة مجعه عند وحمايدا مستقال يكون أن عليه بد فال القرائن، و لألدلة مجعه عند املراجع سلوك -

 .حجيتها كل فقدت إال

 :اإلثبات أدلة أنواع - رابعا

 :التالية العناصر يف املراجعة يف اإلثبات أدلة أنواع تتمثل

 :املالية القوائم لبنود الفعلي الوجود - 1

 املالية القوائم بنود مجيع ليس لكن و املعاينة، طريق عن ماداي البند وجود من التأكد إمكانية به ويقصد

 يعترب ال الفعلي الوجود من فالتأكد ملموس، مادي كيان هلا اليت فقط البنود إمنا و وجودها، من التأكد ميكن

 .املؤسسة مملوكات يف ليس و موجودا يكون فقد لصحته، كافيا دليال

 :املستندات - 2

 اليت املستندات من و آخر، دليل أي على اعتماده من أكثر املستندات على مراجعته يف املراجع يعتمد

 كفاية حيث من جمموعات ثالث إىل املستندات تقسم و التأمني، عقود البيع، فواتري الشراء، فواتري :عليها يعتمد

 .الدليل

 الفحص حمل املؤسسة خارج املعدة املستندات. 

 املنشأة عن مستقل شخص طرف من املعدة و املؤسسة داخل املعدة املستندات. 

 املؤسسة داخل املستعملة و املعدة املستندات. 
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 ثبت إذا إال متت اليت للعملية كدليل تعترب و الشراء، فواتري :نذكر املؤسسة خارج املعدة املستندات فمن

 خارج من أتيت اليت األدلة بقوة ليست وهي األستاذ، دفاتر جند املؤسسة داخل املعدة املستندات من بينما تزويرها،

 .املؤسسة

 :املصادقات -3

 اليت املعلومات صحة من للتأكد حمايد اثلث طرف من شفوي أو كتايب رد أو إيصال املصادقات متثل

 كثريا استخدامه يتم قوي دليل هو و املراجع، عن مستقل مصدر من عليها احلصول يتم و املراجع، يطبقها

 .فيها تطبيقها يصلح اليت احلاالت كل  يف استخدامه يتم ال لذلك ما نوعا مكلفة لكوهنا نظرا و املراجعني، بواسطة

 ثالث توجد و املوقف، يف لالعتماد احلاجة توافر على عدمه من املصادقات استخدام يتوقف و

 :املصادقات من أنواع

 يف ابلرصيد إعالمه دون املالية الدورة هناية يف العميل طرف من الرصيد توضيح بطلب املراجع يقوم 

 و املؤسسة دفاتر :مها خمتلفني مصدرين من الرصيد مبعرفة للمراجع الطريقة هذه تسمح و املرسل الكتاب

 .البيضاء ابملصادقات املصادقات من النوع هذا يسمى و العميل دفرت

 األحوال مجيع يف املصادقات العميل من الطلب و املرسل، الكتاب يف الرصيد بذكر املراجع قيام يف يتمثل 

 .اإلجيابية ابملصادقات يسمى و خاطنا، أو صحيحا الرصيد كان سواء

  اجلواب عدم أما صحيح غري الرصيد كون حالة يف املصادقة إرسال العميل من ابلطلب املراجع يقوم 

 .السلبية ابملصادقات تسمى و الرصيد صحة عن فيعرب

 :االستفسارات - 4
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 وموظفي إدارة من عليها حيصل اليت والبياانت الشهادات على يعتمد األحيان من كثري يف املراجع إن

 أن كون األخرى، األنواع من اإلثبات يف حجية أقل األدلة من النوع هذا أن هو فيه شك ال مما و املؤسسة،

 .املراجع عن املعلومات إخفاء يف مصلحة هلا تكون قد اإلدارة

  :الداخلية للرقابة سليم نظام وجود -5 

 و ممكن حد أقل إىل األخطاء ارتكاب فرص يقلل أن شأنه من الداخلية للرقابة سليم نظام وجود إن

 أن للمراجع التأكيد من نوعا يعطي الداخلية للرقابة سليم نظام فوجود عليه و حدوثها، عند اكتشافها سرعة

 يتأكد أن املراجع على جيب و صحتها، على االعتماد ميكن و سليمة الدفاتر تظهرها اليت املعلومات و البياانت

 .موضوع هو كما فعال ينفذ الداخلية الرقابة نظام أن من الصدد هذا يف

 :احلسابية املراجعة - 6

 أن كون  وصحتها سالمتها من للتحقق الشركة حماسيب هبا يقوم اليت العمليات مبراجعة املراجع يقوم

 :جند مبراجعتها املراجع يقوم اليت األعمال ومن أخطاء، يرتكبون قد ملهامهم أتديتهم وأثناء احملاسبني

 والدفاتر املستندات يف الواردة والطرح والضرب اجلمع أعمال من التأكد. 

 اليومية دفاتر مراجعة. 

  احلسابية الناحية من املراجعة ميزان مراجعة. 

  احلسابية العمليات صحة حيث من اجلرد قوائم مراجعة. 

 :املالية القوائم إعداد لتاريخ الحق اتريخ يف تقع اليت العمليات -7

 النهائية، املراجعة وجود حالة يف خاصة املالية السنة انتهاء بعد أشهر عدة إىل املراجعة عملية متتد

 بعض على الضوء من مزيد تلقى اليت العمليات بعض تقع قد املالية القوائم إلعداد الالحقة الفرتة هذه وخالل

 .امليزانية عناصر
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 تراجع واليت املالية السنة هناية بعد حتدث أن ميكن اليت العمليات من أخرى مع مؤسسة اندماج ويعترب

 يعترب وال املؤسسة مستقبل إىل أثرها ميتد وإمنا املراجعة حمل املالية القوائم أرقام على تؤثر ال لكنها حساابهتا،

 إجراء عن مسؤول ولكنه القوائم، إعداد لتاريخ الالحقة الفرتة يف حدثت اليت العمليات مراجعة عن مسؤوال املراجع

 .ابلقوائم الواردة األرقام بعض صحة من التأكد على تساعد اليت االختيارات بعض

 :الفحص حمل البياانت بني االرتباط - 8

 البياانت، هذه يف املراجع ثقة زايدة إىل يؤدي السليم احملاسيب النظام يظهرها اليت البياانت بني الرتابط إن

 .املراجع عليها يعتمد اليت اإلثبات أدلة من دليال ويعترب

 :احملاسبية القيود دقة - 9

 والعمليات احملاسبية البياانت بصحة املراجع قناعة من يزيد إضافيا دليال احملاسبية الدفاتر انتظام يعترب

 على جوهري أثر الداخلية الرقابة لفعالية يكون املالية النسب ابستعمال املايل املركز بني العالقة ودراسة املسجلة،

 رقابة هبا اليت الشركة يف الداخلي املستند على االعتماد يتم فمثال اإلثبات، أدلة أنواع معظم على االعتماد مدى

 .للدقة أكرب احتمال لوجود فعالة داخلية

 .اإلثبات أدلة على احلصول وسائل :الثالث املطلب

 ابحتمال يعرتف أن ينبغي املراجع فإن اإلثبات أدلة على احلصول إجراءات بتحديد املراجع يقوم عندما

 .املعارضة أو املؤيدة سواء اإلثبات أدلة كافة أيخذ أن وعليه السليم، املايل للمركز ممثلة غري املالية القوائم تكون أن

 :اإلثبات أدلة على احلصول وسائل  - أوال

 :أمهها ومن األدلة هذه على للحصول للمراجع املتاحة الوسائل وسنتناول
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 :الفعلي اجلرد - 1

 الشيء معاينة على تقوم للعنصر الفعلي اجلرد جند قوية إثبات أدلة على ابحلصول اخلاصة الوسائل من

 .املراجع طرف من الفحص حمل

 :املستندية املراجعة - 2

 املؤسسة عمليات من الكثري و الغري، وبني بينها وأوراق مستندات تبادل املؤسسة عمليات عن ينتج

 .للعمليات املؤيدة الكتابية األدلة متثل كوهنا قصوى أبمهية متتاز حيث مستندات، عنها تنشأ

 واملراجعة الدفاتر يف املثبة القيود صحة مراجعة يف كبريا اعتمادا املستندات على املراجعون يعتمد

 هبا يتم اليت الدقة على مراجعة عملية ألي الكلي النجاح يتوقف و املراجعة، لعملية احلقيقي األساس هي املستندية

 عمليات فحص هي ولكن للمستندات العابر الفحص معناها ليست املستندية فاملراجعة العمل، من اجلزء هذا

 .سليمة العمليات هذه أبن املراجع يقتنع حبيث مستندات من يؤيدها وما املؤسسة

 :املصادقات نظام - 3

 صحة عدم أو بصحة املؤسسة خارج الشخص من مكتوب بيان على احلصول إىل الطريقة هذه هتدف

 تستعمل الطريقة فهذه اإلثبات، أدلة على للحصول املتاحة الطرق أجنح من الطريقة هذه وتعترب معني، رصيد

 أن للمراجع ميكن وال للغري، املؤسسة على املستحقة املبالغ ومن املؤسسة مديين على املستحقة املبالغ من للتحقق

 بينهم مباشرة عالقة توجد ال ألنه املؤسسة مع حساابهتم أرصدة بصحة مصادقات الغري من مباشرة بنفسه يطلب

 أن جيب الغري إىل يرسل الذي املصادقة طلب فإن ولذلك خطابته على الرد منهم الكثري يرفض وقد املراجع، وبني

 .نفسها املؤسسة جانب من ينبع
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 :احلسابية املراجعة - 4

 احلساابت أرصدة من التحقق إىل يهدف إثبات دليل لتوفري احلسابية العملية إعادة إجراءات تستخدم

 أهداف حتقق على قرينة يوفر حيث حسايب دليل عليه يطلق الدليل وذلك حسابية، عمليات على بناء احملددة

 .املالية العمليات وصحة ابلقيام املرتبطة املراجعة

 املعدومة والديون كاإلهتالك احلساابت بعض أرصدة تفاصيل اختبار عند احلسابية ابملراجعة القيام ويتم

 اجملاميع ومراجعة األستاذ، دفرت إىل الرتحيالت بعض مراجعة احلسابية املراجعة وتشمل التسبيقات، و واملستحقات

 .للمؤسسة الداخلي الرقابة نظام ضعف أو قوة مدى على يتوقف ذلك وكل الرتحيالت، و

 :االستفسارات طريقة  - 5

 على حريصا يكون أن املراجع على والبد إجاابت، على واحلصول أسنلة بتوجيه خالهلا من املراجع يقوم

 ودرجة البحث موضوع ابلتنبؤ السؤال إليه املوجه الشخص دراية أو معرفة مدى تراعي واليت األسنلة، هذه اختيار

 .الشخص هذا ومسؤولية أمانة

 :االنتقائية املراجعة - 6

 لرصيد أو القيود أحد أو احلساابت ألحد التحليلية االنتقائية الدراسة أو الدقيق الفحص معناها

 إحدى أو احلساابت أحد على فاحصة نظرة إبلقاء يستطيع اخلبري فاملراجع األخرى احملاسبية السجالت

 .احلساابت هذه يف املوجودة الغربية األمور اكتشاف الصفحات

 من النوع هلذه ابلنسبة احملاسبية ومعلوماته وخرباته مواهبه مجيع يستخدم احلالة هذه يف فاملراجع

 يف املراجع يبحث أن جيب انتقائيا اليومية قيود أحد فحص عند فمثال أمامه، املوجودة املعلومات لتقييم العمليات

 نفسه القيد بصحة و القيد لطريف احملاسيب ابلتوجيه يهتم أن جيب كما املؤسسة، أعمال لطبيعة القيد هذا مالئمة

 .عليها املتعارف احملاسبية املبادئ تطبيق انحية من
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 :واملقارانت املعلومات بني الربط - 7

 عبارة وتستعمل املختلفة، والبنود احلساابت بني ترابط لوجود اجتاه هناك املزدوج القيد نظام مبوجب

 و آخر، حساب رصيد و احلساابت أحد رصيد بني الربط عن للتعبري املراجعني طرف من واسع بشكل املطابقة

 من األقل على خالية احلساابت هذه أن على إثبات دليل ابلتأكيد تغري احلساابت هذه بني التوافق و الرتابط

 .األخطاء

 :الفصل خالصة

 هو ما إىل لوصوله تطوره يف مراحل عدة عرف كعلم املالية املراجعة أن نستنتج الفصل هذا خالل من

 لنتائج مطابقتها ومدى املالية القوائم صحة من التأكد لغرض السجالت و الدفاتر بفحص هتتم فهي اآلن، عليه

 .عليها املتعارف احملاسبية ملبادئ وفقا املؤسسة عمليات

 تلك فاحرتام شك أي فبدون للمراجعة، عليها املتعارف املعايري حيرتم أن ملهامه أتديته أثناء املراجع على بد ال و

 إضافة احلقيقية، املؤسسة بوضعية األخرى األطراف إقناع إىل للوصول املراجعة، مبهمة القيام للمراجع يسهل املعايري

 وظيفة ابعتبارها ذلك و املالية، السنة مدار على واملالية احملاسبية البياانت متابعة يف الداخلية املراجعة أمهية إىل

 .املؤسسة داخل مستقلة

 حول املراجع رأي ومصداقية دقة من تزيد اليت اإلثبات وسائل على ملهامه أتديته أثناء املراجع يعتمد و

 تساهم املؤسسة يف املالية اجلوانب ملراجعة الداخلي املراجع عليها يعتمد اليت الوسائل هذه أن كما املالية، القوائم

 وجود إىل املايل خاصة و الداخلي املراجع حيتاج ذلك إىل إضافة سريع، بشكل التالعبات و األخطاء اكتشاف يف

 خالل من فيه البحث سنحاول ما هذا و راحة، أبكثر بعمله القيام على يساعد فعال الداخلي للرقابة نظام

 .املوايل الفصل

 



 

 الفصل الثاين



 أهمية مراجعة القوائم المالية في تقييم األداء المالي                                                نيالفصل الثا

 

30 
 

 د الفصل :متهي

تشمل املراجعة الداخلية املالية مراجعة النشاط املايل احملاسيب للمؤسسة ، حيث تعد القوائم املالية 

راجع الداخلي املايل ابملعلومات و البياانت املالية اليت تشمل خمتلف جوانب املؤسسة املصدر الرئيسي لتزويد امل

خالل فرتة زمنية معينة ، فبعدما يقوم املراجع الداخلي املايل بتقييم نظام الرقابة الداخلية ابستخراج نقاط القوة و 

بادئ احملاسبية املتعارف عليها بطريقة الضعف ، أتيت مرحلة فحص القوائم املالية للتحقق من أهنا معدة وفق امل

 املؤكدة لذلك . اإلثباتتسمح بتقييم النشاط املايل عن طريق حصوله على أكرب قدر من األدلة 

و على املراجع الداخلي التأكد من أن املعلومات املقدمة يف القوائم املالية تفي ابحتياجات أصحاب 

فأنه  اإلرشادجانب أنه يقدم النصح و  إىلتقدميه لتقريره الذي  الداخلي هنا و من خاللاملؤسسة ، و املراجع 

أيضا يساهم يف تقييم األداء املايل داخل املؤسسة من خالل مراجعة و فحص بعض النسب املالية ، و من خالل 

 هذا الفصل سنحاول البحث يف النقاط اآلتية :

 تقييم األداء املايل . -

 ألداء . القوائم املالية كأساس لتقييم ا -

 مراجعة القوائم املالية . -

 حتليل النسب املالية لتقييم األداء و إعداد تقرير املراجعة الداخلية . -
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 املبحث األول : تقييم األداء املايل

الثغرات و معاجلتها ، و تتمثل عملية تقييم األداء يف جمموعة  إجياديعمل تقييم األداء يف املؤسسة على             

املؤشرات اليت تعكس مدى جناح املؤسسة و تطورها ، و تقييم املايل يقوم على معرفة املستوى املايل داخل املؤسسة 

 : اآلتيةأو ابألحرى املركز املايل للمؤسسة ، و نقوم يف هذا املبحث ابلبحث حول عناصر 

 داء .تقييم األ -

 وظائف اإلدارة املالية و اختاذ قرارات التمويل . -

 مفهوم تقييم األداء املايل . -

 شروط و أمهية تقييم األداء املايل .           -

 املطلب األول : تقييم األداء 

تقييم األداء هو عبارة عن عملية جزئية يف نطاق إداري واسع ، و سوف حناول التطرق إىل مفهومه ، و 

 خطواته و جماالته العامة .

 أوال . مفهوم تقييم األداء :

األداء مفهوم جوهري يف املؤسسة و يكاد ميثل الظاهرة الشمولية جململ فروع و حقول املعرفة اإلدارية ، 

 حيث أننا سنبحث يف تعريفه و أمهيته .
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 . تعريف تقييم األداء :  1

 1يسعى النظام اىل حتقيقها " .  '' املخرجات أو األهداف اليتيقصد ابألداء : 

و يعرف تقييم األداء على أنه : " التأكد من كفاية استخدام املوارد املتاحة أفضل استخدام لتحقيق 

توجيه مسارات األنشطة  إلعادةاألهداف املخططة من خالل مدى جودة األداء و اختاذ القرارات التصحيحية 

 2ابملؤسسة مبا حيقق األهداف املرجوة منها " . 

و يعرف تقييم أيضا : " عملية الحقة لعملية اختاذ القرارات ، الغرض منها فحص املركز املايل و 

  3االقتصادي للمؤسسة و ذلك كما يف استخدام التحليل املايل و املراجعة اإلدارية " . 

 قة الذكر نستنتج أن تقييم األداء يشمل على : و من املفاهيم الساب

 .احلصول على أفضل عائد و دفع حركة التنمية االقتصادية حنو األمام  -

 تنفيذ األهداف املسطرة أبعلى درجة من الكفاية . -

 التأكد من االستخدام األفضل و العقالين للموارد املتاحة . -

 املسامهة يف اختاذ القرارات الصحيحة  -

 

الشائعة لتقييم األداء اختاذ القرارات اإلدارية املتعلقة ابلزايدة يف األجور و الرتقية  تمن االستخداما و

 إجراءات االختبار .  ة... اخل ، كما تستخدم املعلومات املتوفرة من خالل تقييم األداء كمدجالت ملصداقي
                                                             

  ، ص. 1998عبد المحسن توفيق محمد ، تقييم األداء ، دار النهضة العربية مطبعة اإلخوة األشقاء للطباعة ، مصر ،  - 1 
  . 77منصور حامد محمود ، ثناء عطية فراج ، مرجع سبق ذكره ، ص   - 2
  . 03عبد المحسن توفيق محمد ، مرجع سبق ذكره ص  - 3



 أهمية مراجعة القوائم المالية في تقييم األداء المالي                                                نيالفصل الثا

 

33 
 

 1فان مفهوم األداء يتخذ أحد املعاين :  bourguignonفحسب 

 نشاط : فهو يؤدي إىل الوصول إىل نتائج . -

 أداء : فهو نتيجة نشاط كونه يعتمد على تقييم النتائج اليت حتققها املؤسسة . -

 ميكن أن يعرب األداء عن املردودة و النتائج املالية .

 ويقصد ابملعلومات كل أشكال املعرفة اليت يتم توصيلها ، و بصفة عامة هي كل ما يدخل يف النشاط و

األعمال اليت متارسها املؤسسة وخاصة عند اختاذ القرارات و تقييم األداء أبنسب الطرق و األساليب الستخدام 

 2املوارد املتاحة ، و املعلومات هي تلك البياانت اليت تساعد اإلدارة على معرفة ما حييط هبا من مواقف .

 مهية تقييم األداء : . أ 2 

 3يلي : تكمن أمهية تقييم األداء فيما

 يساعد على توجيه اإلدارة العليا إىل مراكز املسؤولية اليت تكون أكثر حاجة إىل اإلشراف . -

يقوم على ترشيد الطاقة البشرية يف املؤسسة يف املستقبل ، حيث يتم إبراز العناصر الناجحة و تنميتها و كذلك  -

 العناصر غري املنتجة اليت يتطلب األمر االستغناء عنها .

ساعدة مدراء األقسام على اختاذ القرارات اليت حتقق األهداف من خالل توجيه نشاطاهتم حنو اجملاالت اليت م -

 ختضع للقياس و احلكم . 

                                                             

 1- N,  Revue française de comptabilité peut on finir la performance.A. BOURGUIGNON , °,  

1995 , p 61 .   
  . 90، ص  2004بة اإلدارية ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ، أحمد محمد المصري ، التخطيط و المراق - 2
 .  79-78منصور حامد محمود ، ثناء عطية فراج ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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تساعد مؤشرات تقييم األداء املستوايت اإلدارية على التعرف على أسباب االحنرافات اليت مت اكتشافها 

، كما يساعد تقييم األداء يف إظهار جوانب القوة و الضعف يف  حىت ميكن اختاذ اإلجراءات الالزمة لتالفيها

 1املؤسسة و هذا يؤدي ابملسؤولني على تقوية جوانب القوة و يعملون على تقليل جوانب الضعف .

و عموما ال ميكن إجياد مؤسسة متارس نشاطها دون صعوابت طوال مدة حياهتا ، و هو ما يدفع 

 2عن مصادر هذه الصعوابت و هو ما يهدف إليه عموما التقييم . ابملتعاملني مع املؤسسة ابلبحث

 اثنيا . خطوات تقييم األداء :

 3توجد عدة خطوات لتقييم األداء و هي : 

 رسم سياسة التقييم و إعالهنا على كافة األفراد الذين يتأثرون هبا :. 1

أن تبلغ السياسة مجيع من يعنيهم األمر سواء القائمني ابلتقييم أو الذين خيضعون لتقييم أدائهم من  جيب

خالل معرفة اهلدف من السياسة و الطريقة ابلنسبة لتويل و فهم طريقة التقييم و الغرض الذي ستستخدم من أجله 

 ابلنسبة للثانية . 

 . اختيار الطريقة اليت تتبع يف التقييم : 2

ع التقارير ، و األفراد الذين توض مالتقييتقرير  إعداديتوقف اختيار الطريقة يف الشخص الذي سيتوىل 

 أدائهم .

                                                             
 .  189، ص  2004سعد صادق البحيري ، إدارة توازن األداء ، الدار الجامعية ، مصر ،  - 1
مالي من الناحية  من الناحية النظرية، دار النهضة العربية، بيروت ، عبد الرؤوف جابر ، الرقابة المالية و المراقب ال - 2

  . 30، ص2004لبنان ، 
كامل بربر ، ادارة الموارد البشرية و كفاءة األداء التنظيمي ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان  - 3

 .  139-137، ص 
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و من الطرق املتبعة : ترتيب التقديرات املوضوعة عن خمتلف الصفات بطريقة عكسية ، تقييم جلميع 

 األشخاص عن كل صفة على حدى .

 **. تدريب املقومني : 3 

تلك  إعدادحىت يكون هناك جناح يف استخدام تقارير األداء ال بد أن يكون األفراد ملمني ابهلدف من 

 و العيوب اليت تكتنفها .التقارير و طريقة استخدامها و مزاايها 

 . حتليل السياسة و حتلل النتائج :  4

سبة ألية جمموعة من األفراد يف البد أن حيدد الوقت الذي يتم فيه وضع التقييم حبيث تنتهي العملية ابلن

 ظرف حمدود .

و من هذه اخلطوات ميكن التوصل إىل أن تقييم األداء هو احللقة املغذية ملختلف مراحل تقييم أداء و 

 1سياسات املوارد البشرية .

 اثلثا . اجملاالت العامة لتقييم األداء :

 1توجد ثالثة جماالت أساسية لتقييم األداء و هي : 

 

 

                                                             
 

 المقومين : هم األشخاص الذين يقومون بتقييم األداء .  *

  . 328، ص  2003دار المريخ ، الرياض ، العربية السعودية ، إدارة الموارد البشرية ، ديسلر جاري،  -1
 .     76منصور حامد ، محمود ، ثناء العطية فراج ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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 . مراقبة اخلطة و متابعة تنفيذها : 1

بعد وضع اخلطة من طرف املؤسسة يستلزم األمر متابعة ما مت حتقيقه من أهداف و فقا للمواعيد احملددة 

أي مقارنة النتائج الفعلية ابألهداف املخططة ، و ال بد من مراقبة تنفيذ األهداف خالل فرتات زمنية متقاربة 

 املناسب . لتدارك أي اختالل يف الوقت

 . تقييم نتائج األعمال ابلنسبة ملا كان مستهدفا منها :  2

و يعين تقييم النتائج املرتتبة على التنفيذ من أن التطورات و التأثريات االقتصادية اليت حدثت نتيجة 

 تنفيذ اخلطة يف حدود ما هو مستهدف منها و كذا اكتشاف نقاط الضعف و مواحهتها . 

 . الرقابة على كفاية األفراد :  3

دافها أبعلى درجة من الكفاية و و هي تعين التأكد من قيام املؤسسة مبختلف أوجه نشاطها و تنفيذ أه

الرقابة على كفاية األداء هلا أمهية ابلغة يف املؤسسة نظرا لضرورة حتقيق االستخدام األمثل للموارد املتاحة ، و من 

 ح جماالت تقييم األداء .خالل الشكل التايل سنوض
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 ( : جماالت تقييم األداء  1.  3شكل رقم )                 

 

 

 

 

 

 

 . 76املصدر : منصور حامد حممود ، ثناء فراج ، مرجع سبق ذكره ، ص          

 املطلب الثاين : وظائف اإلدارة املالية و اختاذ القرارات التمويلية 

ابلعديد من الوظائف و كذا اختاذ العديد من القرارات اليت هتم املؤسسة ككل ، و تقوم اإلدارة املالية 

 هذا ما سنحاول التطرق إليه يف هذا العنصر .
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 أوال . وظائف اإلدارية املالية :

لقد شهدت الوظيفة املالية تطورا ملحوظا فبعدما كان منصبا على حتديد مصادر التمويل حتول اىل 

 1االستخدام األمثل هلذه األموال و ميكن تسجيل التطورات التالية :البحث عن 

 . 1920الرتكيز على رأس املال قبل سنة  -

 االهتمام بوظائف احلصول على أموال خالل العشرينات . -

يف سنوات الستينات اتسع نطاق وظيفة التمويل ليشمل السياسات املالية و اختاذ القرارات املالية و إدارة  -

نشاط املايل داخل املؤسسة ، و سنوات السبعينات متيزت ابلتضخم و ارتفاع تكلفة التمويل مما أدي إىل صعوبة ال

 يف التمويل .

  املؤسسة تتمثل  يف كافة األنشطة املتعلقة  ابجملاالت الرئيسية  فو الوظيفة املالية كأحدي  وظائ 

االستثمار و التمويل ، العائد و كيفية التصرف فيه ، و هي تقوم بدور هام يف جمال التخطيط املايل و   1التالية :

الذي هو من وظائف اإلدارة املالية ، و من خالل احلصول على دور اإلدارة املالية و مسامهتها يف حتقيق اهلدف 

ملايل بكفاءة و فعالية ، و تتمثل مهام وظائف الذي وجدت الوظيفة املالية من أجل حتقيقه و هو إدارة املورد ا

 اإلدارة املالية فيما يلي :

 

 

                                                             
 21، ص  1999لهندسة المالية ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، مصر ، فريد النجار ، البورصات العربية و ا - 1

.  
 31، دار المريخ ، العربية السعودية ، ص  األداء المالي لمنظمات األعمال و التحديات الراهنةالسعيد فرحات جمعة ،  - 1

.  
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 . التخطيط املايل : 1

 2التخطيط املايل هم التخطيط لألنشطة املالية للمؤسسة .

و يعترب التخطيط املايل من أهم وظائف املدير املايل ، و يقوم برسم السياسات طويلة األمد اخلاصة 

على املدير املايل أن يبدأ ابحلصول على صورة شاملة لعمليات املؤسسة ، عن طريق بغي ابملؤسسة ككل ، فين

و ال بد على املدير املايل عند وضعه خلططه  3اخلطط الطويلة األجل اخلاصة ابلتوسع يف األصول طويلة األجل ،

حنرافات و من مث البحث عن أن يقوم بتصميم نظام للرقابة املالية ، و بواسطة تقارير األداء ميكن اكتشاف اال

أسباب هذه االحنرافات مث تعديل اخلطة ، و الرقابة املالية تكون من املسؤوليات املباشرة للمراقب املايل و هي أيضا 

 حتت اإلشراف العام للمدير املايل .

 1و تضمن هذه الوظيفة قيام املدير بنا يلي: 

األفراد يف الشؤون املالية مثل : سياسات مصادر التمويل و كذا رسم السياسات و القواعد املوجهة لتفكري  -

 توزيع األرابح و االحتياطات .

 حتديد األهداف املالية قي املدى القصري و املتوسط و املدى الطويل . -

 ربط العمليات املالية بعنصر الوقت وفق برانمج زمين حمدد . -

 

                                                             
عدنان تايه النعيمي،ياسين كاسب الخرشة ،أساسيات في االدارة المالية ،دار المسيرة للنشروالتوزيع والطباعة ،عمان،  - 2

  21،ص 2007األردن، 
  . 37، بيروت ، لبنان ،  ، ص  0جميل أحمد توفيق ، أساسيات اإلدارة المالية ، دار النهضة العربية - 3

 و النشر و للبضاعة المسيرة دار التمويل، سياسة و االستثمار إلى مدخل :المالية اإلدارة أساسيات العمار، وليد رضوان 1 

 عمان،األردن   التوزيع،

 . 18ص 2007
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 2. احلصول على األموال ) التمويل ( : 2

املدير املايل عند دراسته ألنواع التمويل املناسبة جيب دراسة احلالة املتوقعة هلذه املصادر التمويلية مث على 

ربطها مع احلالة املالية للمؤسسة بعد فرتة زمنية مقبلة ، و هنا املدير املايل يتنبأ ابحتياجات املؤسسة املالية و اليت 

لتنبؤ مبستقبل املصادر اليت يلجأ إليها للحصول على األموال اليت تعترب كجزء من وظيفته كمخطط مايل ، و كذا ا

 حيتاجها .

 . استثمار األموال : 3

و هو الذي يتطلب استثمارات يف  فاملؤسسة الناجحة هي اليت تكون مبيعاهتا و إيراداهتا يف منو متزايد 

 1كل من األصول املتداولة و األصول الثابتة .

 296قيامه بعملية التخطيط أن يتأكد من أن هذه األموال تستثمر بصورة مثالية.فعلى املدير املايل بعد 

النمو السريع يف حجم املبيعات عن طريق تنفيذ حجم معني من  إىلتطلع املؤسسات الناجحة 

 2االستثمارات يف خمتلف املشاريع اليت تقوم هبا ، و هذا من خالل العمل على رسم سياسة للتمويل .

 تقوم أي األسواق تلك يف األموال بتوفري تقوم فهي املالية، األسواق يف األموال هذه تستثمر أن ميكن و

 3املالية. قراراهتم اختاذ على مرينثاملست تساعد اليت وهي للمؤسسة، املطلوبة األموال بتوفري 

 

 

                                                             

  39ص ذكره، سبق مرجع توفيق، أحمد جميل 2 

 . 22ص  ذكره، سبق مرجع الخرشة، كسب ياسين النعيمي، تايه عدنان - 1 

 

   24ص ،  2006مصر، اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار للمؤسسات، المالية اإلدارة و التمويل أندرواسن، وليم عاطف - 2 

 . 22ص ره،ك سبق مرجع الخرشة، سبك ياسين النعيمي، تايه عدنان - 3 



 أهمية مراجعة القوائم المالية في تقييم األداء المالي                                                نيالفصل الثا

 

41 
 

 4:التمويلية القرارات اختاذ اثنيا

 يف املساعدة اإلدارة على و املالية، اإلدارة تتخذها اليت القرارات أهم من التمويلية القرارات اختاذ يعترب

 جيب كما خارجية، أو داخلية كانت سواء األصول تلك لتمويل املثلى الطريقة و األصول نوع اقتناء و اختيار

 .معا االثنني مجع أو امللكية طريق عن أو املديونية طريق عن إما التمويل نوع حتديد عليها

 املايل األداء تقييم مفهوم :الثالث املطلب

 .املايل األداء تقييم كذا و املايل األداء حول مفاهيم يف العنصر هذا خالل من البحث سنحاول

 :املايل األداء تعريف أوال
 بفاعلية األموال استخدام لتقومي سليم منهجي أساس عن تبحث املالية الوظيفة أن ابلذكر جدير

 معلومات خالل من الطويل، األجل يف املنشودة املالية األهداف حتقيق يتسىن كي املؤسسة، يف كفاءة أبعلى و

 .املؤشرات بناء يف عملية حتليل وطريقة مالئمة

 إيرادات توليد على املؤسسة قدرة تعين األوىل أن حيث املؤسسة، يف اإليرادية القدرة حتقيق مبدى ويعرف

 من فائض حتقيق على املؤسسة قدرة الثانية تعين بينما االستثنائية، أو الرأمسالية أو اجلارية أنشطتها من سواء

 وحتقيق متتع مبدى يعرفه والبعض احلديثة للنظرية وفقا اإلنتاج عوامل مكافئة أجل من سابقا املوضحة أنشطتها

 التصدي على املؤسسة قدرة مدى آخر بتعبري أو (اإلفالس ظاهرة) املايل العسر عنها يزيل أمان، هلامش املؤسسة

 .املالية والصعاب للمخاطر

  1:التالية العوامل على الضوء بتسليط املايل األداء يعرف وأيضا

 .املالية املردودية يف املؤثرة العوامل -

 .اخلاصة األموال مردودية على املسريين طرف من املتبناة املالية السياسات أثر -

                                                             

 .22 ص السابق، املرجع نفس - 4 
Serge evraert, analyse et diagnostic financiers, méthodes et cas, crolles, paris, 1992, p 33. - 1 
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 .األرابح من فوائض وحتقيق املالية السياسة إجناح يف املؤسسة منو معدل مسامهة مدى -

 .العامة للمصاريف النشاط مستوى تغطية مدى - 

 املستقبل وجماهبة قيمة إنشاء على قدرها مدى ملعرفة للمؤسسة املالية الصحة تشخيص هو املايل األداء فإن عليه و

 مل إذا ذلك من جدوى ال ولكن امللحقة واجلداول النتائج حساابت جدول امليزانيات، على االعتماد خالل من

 فإن األساس هذا وعلى الدراسة، يف النشطة املؤسسة إليه تنتمي الذي الصناعي والقطاع االقتصادي الظرف يؤخذ

 1.األرابح منو ومعدل للمؤسسة االقتصادية املردودية مبعاينة يتم األداء تشخيص

 :املايل األداء تقييم تعريف اثنيا

 طريقة وعلى املنظمة إلدارة املتاحة واملالية واملادية الطبيعية املوارد إدارة على قيمة ذو حكما تقدمي يعين

  .املختلفة أطرفها رغبات إلشباع االستجابة

 واملالية واملادية الطبيعية املوارد إدارة حول قيمة ذو حكما تقدمي للمؤسسة املايل األداء تقييم ويعين

 النتائج قياس هو املايل األداء تقومي أي ،(املختلفة أطرافها ورغبات منافع إشباع ومدى املؤسسة إدارة ) املتحدة

 مستوى ملعرفة األهداف حتقيق مدى ومن قياسه ميكن ما لتحديد سلفا حمددة معايري ضوء على املنتظرة أو احملققة

 .الكفاءة درجة على ابحلكم يسمح مما املستخدمة واملوارد النتائج بني النسبية األمهية وحتديد الفعالية،

 حمددة معايري ضوء يف املنتظرة أو احملققة للنتائج قياسا للمؤسسة املايل األداء تقييم يعترب آخر ومبعىن

 عن تكشف فهي مث ومن قياسه ميكن ما لتحديد الوحيد التعريف القياس طرق ووسائل إجراءات تقدم سلفا،

 2ة :التالي لألسباب وذلك لإلدارة أمهيتها

 .الفعالية على ابحلكم يسمح مما النتائج مقارنة و قياس خالل من األهداف حتقيق مستوى حتديد - 
                                                             

 أطروحة مقدمة املالية، احملاكاة ابستعمال املبكر لإلنذار منوذج إرسال حنو :االقتصادية املؤسسات يف املايل األداء تقوم و قياس الغين، عبد دادن - 1 
 .36 ص ، 2007 اجلزائر، جامعة االقتصادية، العلوم يف الدكتوراه شهادة لنيل

 

 . 28ص ذكره، سبق مرجع مجعة، فرحات - 2 
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 .الكفاءة على ابحلكم يسمح مما املستخدمة املوارد و النتائج بني النسبية األمهية حتديد - 

 على تقوم الكفاءة أن فحني املتاحة، للموارد وفقا املؤسسة أهداف حتقيق على تقوم الفعالية أن حيث

 .املؤسسة أهداف إىل الوصول على يساعد مما املتاحة للموارد األمثل االستخدام

 للمنافسني مثيله مع مقارنته وقت خالل وتطوره املؤسسة أداء تقييم هبدف مالية دراسة كل تكون

 حلد تعتمد هي إذا عليه، متفق أو مرجعي معيار إىل املنسوبة الفروق من بدءا الفعالية تقاس الواقع يف الرئيسني،

 وكما املالئمة التصحيحية اإلجراءات اختاذ ميكن حىت واملنهجية والدائمة الدقيقة الرقابة إجراءات تكوين على كبري

 1.امليزانية على وسريعة حمددة شديدة رقابة استخدام على الفعالية تعتمد و مؤسسة، ألي احلال هو

 

 .املايل األداء تقييم وأمهية نظام :الرابع املطلب

 ويف واضحة، أهداف على بناءا مستقبلها منذجة تستطيع اليت تلك هي األداء، يف الرائدة املؤسسات إن

  أساليب خالل من بيئتها يف التأكد عدم تفادي على يعمل بشكل املناسب والوقت اجملال يف مواردها توزيع ظل

 .وسليمة منهجية قرارات و

 :املايل األداء مفهوم حتديد مقارابت تباين أسباب - أوال

 مصاحلة، خيدم مبا يفسره طرف كل وحمدداته، املايل لألداء اتم مفهوم غياب ظل يف الوضع هذا أييت

 واحلوافز، األجور وتر على يعزف واملوظف والبقاء، االستمرار حنو تسعى واملؤسسة ثراءه، لتعظيم يسعى فاملساهم

 العدالة وحتقيق األفراد ورفاهية الرخاء وينتظر يود واجملتمع الضرائب، حصيلة إمناء إىل يهدف احلكومي اجلهاز و

  التقييم عمليات و األدوار يف االختالط و هؤالء و هؤالء عند التباعد يف الفجوات عمق بسبب و االجتماعية،

 .النفور منه و األفراد رضا عدم إىل يؤدي التحكيم و

                                                             

 .40 ص نفسه، املرجع - 1 
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 :1املايل األداء تقييم أمهية - اثنيا

 تشكيل سبيل يف األرابح من اجيابية فوائض لتحقيق للسيولة األمثل االستخدام حول اجملتمع يف املؤسسة دور يربز

 املؤسسة كانت إن األسهم محلةد عائ تعظيم على تعمل بدورها اليت و السوقية، القيمة تعظيم مث من و الثروة

 .خماطرة أبقل اإليرادات أقصى حتقيق خالل من إال ذلك يتأتى ال و احلال، بطبيعة البورصة يف مدرجة

 رئيسية أداة يعترب املايل األداء فتقييم لذا الربح، حتقيق إىل عامة بصفة االقتصادية املؤسسات هتدف و

 ترشيد و املوضوعة واخلطة اإلسرتاجتية تعديل و تصحيح طريق عن يظهر فهو املؤسسة، يف الرقايب لإلجراء الزمة

 و التمويلية املصادر على ترتكز وهي تنافسية بيئة يف بقاءها يف يساهم هذا و املتاحة، املوارد استخدامات

 .2هلا االستثمارية

 3:يلي ما توضيح على االقتصادية املؤسسات أداء يتوقف و

 للحكم؟ وحيد كمعيار املستقبلي األداء إىل النظر أجيب -

 ميدانية؟ دراسة أساس على التوقع أميكن بنعم كان إذا املستقبلي؟ ابألداء التنبؤ ميكن هل -

 األمان، هامش حتقيق و التغطية نسبة التمويل قدرة :يلي فيما األداء لتقييم الرئيسية اجلوانب تتمثل

 .4لألموال الكفء التوظيف

 ابإلضافة املؤسسة فروع بني املعلومايت النظام فعالية و سالمة مدى على التقييم مستوى يتوقف

 .اآلتية املباحث يف إليها سنتطرق اليت املالية القوائم إىل

 

 
                                                             

 .353  ص ،  1999مصر، القاهرة، التوزيع، و للنشر اجلامعية الدار املال، أسواق قرابقس، رمسية - 1 
 .41ص ذكره، سبق مرجع مجعة، فرحات السعيد - 2 
 .42ص  نفسه، املرجع - 3 
 .376ص ذكره، سبق مرجع قرابقس، رمسية - 4 
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 :املايل األداء تقييم نظام - اثلثا

 للفرتات املالية اخلطط وإعداد داخليا األموال استخدام كفاءة على احلكم من املؤسسة تتمكن حىت

 تتم كما مستهدف، هو ملا الفعلي اإلجناز ومقارنة السابقة، للفرتات املايل املوقف تقييم إىل حتتاج املقبلة املالية

 نفس يف العاملة للمؤسسات النمطية ابملؤشرات وكذلك السابقة، الفرتات مبؤشرات الفعلية املالية املؤشرات مقارنة

 .التقييم موضوع املؤسسة خصائص نفس هلا واليت املايل السوق

 على املؤسسة قدرة عن ذلك يعرب حيث اإلنتاج، وزايدة األرابح تعظيم إىل أساسا املؤسسة هتدف و

 األموال على العائد زايدة طريق عن املستقبل يف حتقيقها واملتوقع احملققة األرابح يف املستمرة والزايدة النمو حتقيق

 .املستثمرة

 داخلية عوامل إىل العوامل هذه وتقسم املالية، ونسب املايل األداء على تؤثر عوامل وهناك

 :خارجية وأخرى

 :الداخلية العوامل - 1 

 العوامل وهذه ورحبيتها املايل أدائها على تؤثر اليت الداخلية العوامل من جمموعة املؤسسة تواجه كذلك

 وتقليل املتوقع، العائد تعظيم على يساعد الذي ابلشكل عليها والسيطرة فيها التحكم املؤسسة إلدارة ميكن

 :العوامل هذه وأهم واملصروفات، التكاليف

 .األموال على احلصول تكلفة على الرقابة -

 .التكاليف على الرقابة -

 .املتاحة األموال استخدام كفاءة على الرقابة -

 .السيولة إدارة -

 .ابلرحبية اخلاصة املؤشرات -
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 :اخلارجية العوامل - 2

 إدارة على ويصعب ورحبيتها املايل أدائها على تؤثر اليت اخلارجية التغريات من جمموعة املؤسسة تواجه

 التغريات، هلذه املستقبلية والنتائج اآلاثر توقع عمله ميكن ما وكل التغريات، هذه على والسيطرة التحكم املؤسسة

 :التغريات هذه وأهم الفجائية، الظروف يف ملواجهتها البديلة اخلطط إعداد وحماولة

 .للخدمات املتوقع التكنولوجي التغري -

 نفس يف العاملة األخرى املؤسسات منافسة و املؤسسات على تطبق اليت واإلجراءات والتعليمات القوانني -

 .القطاع

 .للدولة االقتصادية و املالية السياسات -

 األداء لتقيم كأساس املالية القوائم :الثاين املبحث

 األطراف إىل املعلومات توصيل يتم خالهلا من اليت احملاسيب النظام خمرجات أهم املالية القوائم تعترب

 جوانب مجيع تشمل اليت املالية ابملعلومات املايل الداخلي املراجع لتزويد الرئيسي املصدر تعد أهنا كما املعنية،

 :يلي ما خالل من فيه البحث سنحاول ما وهذا املؤسسة،

 .املالية القوائم مفهوم  -

 .تعديلها أسس و املالية القوائم أهداف  -

 .املالية للقوائم األساسية العناصر -

 .املالية القوائم أنواع -
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 املالية القوائم مفهوم :األول املطلب

 .املطلب هذا خالل من إليه التطرق سنحاول ما هذا و خصائص و مفاهيم عدة املالية للقوائم

 :املالية القوائم تعريف - أوال

 :منها نذكر املالية القوائم حول املفاهيم من العديد توجد

 مركزها أو املؤسسة، نشاط نتيجة إلظهار احملاسبون يستخدمها حماسبية أداة عن عبارة"أبهنا  املالية القوائم تعرف

 1". مقبلة مالية فرتة عن املايل واملركز النتيجة هذه توقع أو ماضية، مالية فرتة عن املايل

 أهداف ولتحقيق احملاسيب والنشاط القياس نتائج لتوصيل أداة هي املالية القوائم: " أيضا تعرف و

 لفرتة احملاسيب القياس لعمليات النهائي العمل هي بل احملاسيب العمل يف بداية نقطة ليست فهي املالية، احملاسبة

 2".معينة زمنية

 من معينة زمنية فرتة خالل املؤسسة نشاط عن تعبري وسيلة هي املالية القوائم أن نستنتج سبق ومما

 توصيل يف تساهم أهنا كما الفرتة، تلك خالل احملاسيب القياس لعمليات النهائي العمل هي و املايل، مركزها خالل

 .واملستثمرين كاملسامهني  خارجيني أو واملالك كاإلدارة داخليني كانوا سواء املعنية لألطراف التقييم نتائج

 :املالية القوائم خصائص - اثنيا

  3:يلي ما نذكر املالية القوائم هبا تتميز اليت اخلصائص أهم من

 

 

 

                                                             

 . 200ص ،  2000األردن، الدولية، العلمية الدار الدولية، احملاسبة توفيق، مأمون القاضي، حسني  - 1 
 .17ص ،  2003مصر، التوزيع، و للنشر إتراك اإلدارية، احملاسبة أساسيات قللي، مصطفى أمحد حيىي  - 2 
 .169ص ذكره، سبق مرجع توفيق، مأمون القاضي، حسني - 3 
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 :للفهم القابلية - 1

 يف الثقافة من معقول مستوى لديهم أن ابفرتاض القوائم قراء قبل من مباشر بشكل فهمها إمكانية يعين

 .واحملاسبية االقتصادية والنشاطات األعمال جمال

 :املالئمة - 2

 يف ومساعدهتم املالية القوائم قراء لدى القرارات اختاذ يف تفيد عندما مالئمة املعلومات تكون

 .مستقبلية أو حاضرة أو ماضية أحداث كانت سواء ابملؤسسة املتعلقة األحداث تقييم

 :املوثوقية - 3

 كمعلومات  عليها االعتماد إمكانية توفري و التحيز و اهلامة األخطاء من املالية القوائم خلو هبا ويقصد

 و حمايدة تكون وأن االقتصادية حقيقتها و جلوهرها طبقا تقدميها و العمليات عن احملاسبة نتائج تعرض صادقة

 احلذر و احليطة سياسة ممارسة خالل من التأكد عدم حاالت يف الضرورية اإلجراءات تتخذ و التحيز، من خالية

 .والتكلفة النسبية األمهية حدود ضمن كامل بشكل املعلومات عرض و

 :للمقارنة القابلية - 4

 املالية، القوائم على ابالعتماد املختلفة املقارانت إجراء على قادرين املالية القوائم قراء جعل هبا يقصد و

 .االقتصادية لألحداث املايل األثر عرض و قياس عملية يف اثبتة أسس على بناءا ذلك و

 :اإلفصاح - 5

 اإلفصاح و املالية القوائم إعداد يف و القياس يف املستخدمة احملاسبية السياسات عن اإلفصاح يكون و

 .السابقة للفرتات املالية القوائم إظهار و السياسات تلك يف التغري أثر عن
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 .تعديلها وأسس املالية القوائم أهداف :الثاين املطلب

 املايل املركز عن معلومات تقدمي أمهها من و األهداف من العديد لتحقيق املالية القوائم تسعى

 .للمؤسسة

 :املالية القوائم أهداف  - أوال

 1:ب املالية القوائم تقوم

 املستخدمني من العديد تساعد واليت للمؤسسة املايل املركز يف والتغريات واألداء، املايل املركز عن معلومات توفري -

 .اإلدارية القرارات اختاذ عند

 .النقدية التدفقات قائمة من منفصلة قائمة يف للمؤسسة املايل املركز يف التغريات عن املعلومات تقدمي -

 حتويل إىل وهتدف املالية القوائم حمللي بواسطة حاليا تستخدم اليت القوائم من تعترب النقدية التدفقات قائمة -

 .املؤسسة إىل و من والصادرة الواردة للنقدية قائمة إىل الدخل قائمة

 .املستقبلية النقدية االحتياجات ختطيط جمال يف مفيدة معلومات تقدمي يف املالية القوائم تساعد -

 املالية القوائم أن املالية القوائم إلعداد الدولية احملاسبة معايري جلنة أعدته الذي اإلطار هذا يف ورد قد و

  .2اإلدارية القرارات صنع يف مساعدة معلومات توفري إىل هتدف

 غالبية لدى املعلومات حاجة تليب املالية القوائم أن الدولية احملاسبة معايري جلنة خالل من أيضا ورد كما

 السابقة لألحداث املالية اآلاثر تعكس ألهنا االقتصادية قراراهتم اختاذ يف تساعدهم ال أهنا إال املالية، القوائم قراء

 حول قراراهتم اختاذ على املستثمرين أيضا تساعد أهنا جند املالية القوائم أهداف من و مالية، غري معلومات توفر وال

 .عليه التنازل أو املؤسسة يف االستثمار يف االستمرار

 املهتمني قبل ومن إبعدادها تقوم اليت املؤسسات قبل من كبري ابهتمام املالية القوائم حتظى
                                                             

 . 781ص ،  2004مصر، اجلامعية، الدار املالية، احملاسبة نور، أمحد - 1 
 . 169ص ذآره، سبق مرجع محدان، مأمون القاضي، حسني - 2 
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 للقوائم الرئيسية األهداف وتتلخص هلؤالء، ابلنسبة مفيدة معلومات تتضمن ألهنا املؤسسة بشؤون

 1:يلي فيما املالية

 :القرارات الختاذ املعلومات تقدمي - 1

 القوائم على فيجب القرار، اختاذ لعملية الالزمة املعلومات توفري يف املالية للقوائم العام اهلدف يتمثل

 الختاذ اآلخرين واملستخدمني الدائنني وكذلك واحملتملني احلاليني للمستثمرين مفيدة معلومات تقدم أن املالية

 الفهم سهلة املالية القوائم تتضمنها اليت املعلومات تكون أن جيب و اإلقراض، و لالستثمارات احملتملة القرارات

 كمية دراسة يف الرغبة ويبدون االقتصادية لألنشطة معقول فهم لديهم والذين هلا، املستخدمني كافة لدى

 .هبا املرتبطة املخاطر ودرجة النقدية، التدفقات

 :النقدية ابلتدفقات املرتبطة املعلومات تقدمي - 2

 االستثمار فقرارات املستقبلية النقدية التدفقات حتديد هو والدائنني للمستثمرين األساسي االهتمام يعد

 االستثمار اسرتداد يف يتمثل املستثمر فهدف النقدية، املوارد بزايدة املستثمرين لتوقعات طبقا تتخذ االقرتاض و

 البيع، عند االستثمار قيمة يف الزايدة أو التوزيعات من نقدية تدفقات يف يتمثل عائد على واحلصول األصلي

 القرارات اختاذ وعند الفوائد، يف واملتمثل النقدي العائد إىل إضافة القرض أصل اسرتداد كذلك الدائنون ويتوقع

 .هبا املرتبطة املخاطر ودرجة النقدية التدفقات كمية دراسة والدائنني املستثمرين على جيب

 :املؤسسة موارد عن معلومات تقدمي - 3

 .التزاماهتا و املؤسسة موارد بوضوح حتدد معلومات على املالية القوائم حتتوي أن جيب

 

 

                                                             

 . 35 –  34ص ذكره، سبق مرجع الدهرواي، مصطفى الدين كمال  - 1 
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 :هلا الكسبية القدرة و املؤسسة أداء عن معلومات تقدمي - 4

 .السابقة السنوات يف أدائها من انطالقا املؤسسة أبداء التنبؤ عملية على املالية القوائم تساعد

 1:املالية القوائم تعديل أسس - اثنيا

 :املعدلة التارخيية البياانت حساب - 1

 بياانت إىل عاما قبوال املقبولة احملاسبية للمبادئ وفقا إعدادها مت اليت التارخيية البياانت لتحويل

 :إىل حنتاج فإننا حالية شرائية قوة ذات النقود من بوحدات معدلة اترخيية

 .اترخيية بياانت - 1 – 1

 ويتم املالية، القوائم إعداد اتريخ وحىت تعديله املطلوب البند نشأة اتريخ من الفرتة تغطي قياسية أرقام - 2 – 1

 :التالية املعادلة وفق التعديل

 . املالية القوائم اتريخ  ×القياسي الرقم  ×األساسية التارخيية القيمة = املعدلة البند قيمة

 شرائية قوة ذات نقدية بوحدات مقاسه مالية قوائم إىل وحتوليها التارخيية املالية القوائم أحدث تعديل يتم - 2

 .عامة

 :التعديل من نوعني بني التميز يتم - 3

 بوحدات بقياسها التارخيية املالية القوائم بياانت تقدير إعادة فكرة على يقوم :الدوري الغري التعديل - 1 – 3

 .منتظمة غري تواريخ يف عامة شرائية قوة ذات نقدية

 دورة كل  هناية يف عامة شرائية قوة ذات نقدي قياس بوحدة املالية القوائم تعديل يعاد :الدوري التعديل - 2 – 3

 .حالية

 .املالية القوائم بنود مجيع وتغطي شاملة تكون أن بد ال التعديل عملية - 4
                                                             

 . 271  270ص ،  2007األردن، عمان، النشر، و للتوزيع احلامد دار املراجعة، و احملاسبة نظرية يف مقدمة عطا، بين علي حممد حيدر - 1 
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 املالية للقوائم األساسية العناصر :الثالث املطلب

  1:يلي ما املالية القوائم األساسية العناصر من جند

 :األصول - 1

 كنتيجة  ما مؤسسة بواسطة عليها السيطرة يتم أو عليها حيصل اليت احملتملة املستقبلية املنافع هي

 .املاضية والعمليات لألحداث

 :اخلصوم - 2

 أصول بنقل ما مؤسسة على احلالية االلتزامات من تظهر اليت االقتصادية للمنافع مستقبلي حتضري هي

 .املاضية األحداث أو للعمليات كنتيجة املستقبل يف أخرى ملؤسسات خدمة تقدمي أو

 :املال رأس أصحاب حقوق - 3

  األصول صايف دائما تعادل أهنا مبعىن خصومها، استبعاد بعد املؤسسة أصول من يتبقى ما مقدار متثل

 حقوق من القيمة هذه وتنبثق املال رأس ألصحاب املتبقية القيمة اصطالحا عليها يطلق وهلذا ،(الصافية النتيجة)

 .امللكية

 :اإليرادات - 4

 السلع إلنتاج نتيجة معينة زمنية مدة خالل معا كليهما أو اخلصوم نقص أو األصول زايرة مقدار هي

 .متلكها اليت األصول ابستخدام األخرى للوحدات السماح أو بيعها أو

 :التكاليف - 5

 للغري خدمات لتأدية نتيجة معينة زمنية فرتة خالل معا كالمها أو التزام حتمل أو أصل انقضاء هي

 .للمؤسسة املستمرة الرئيسية العمليات وتشكل الربح تستهدف اليت األنشطة وكذلك
                                                             

 . 72ص  ذكره، سبق مرجع محدان، توفيق مأمون ، القاضي حسني - 1 
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 :واخلسائر املكاسب - 6

 من غريها مع للمؤسسة الفرعية العمليات من تنتج املال رأس أصحاب حقوق يف الزايدة هي املكاسب

 مع للمؤسسة الفرعية العمليات من تنتج اليت املال رأس أصحاب حقوق يف نقص هي اخلسائر و املؤسسات،

 .معينة زمنية فرتة خالل هبا تتأثر اليت األخرى والظروف األحداث ومن غريها

 :اخلسارة صايف أو الدخل صايف - 7

 من الدخل صايف وينتج األصول صايف يف أي املال رأس أصحاب حقوق يف الزايدة مقدار هو

 صايف يف التغريات كافة ذلك ويتضمن الزمنية، الفرتة بتلك ترتبط اليت واخلسائر واملكاسب والتكاليف اإليرادات

 .الفرتة تلك خالل األصول

 .املالية القوائم أنواع :الرابع املطلب

 الدخل قائمة ،(املايل املركز قائمة) العامة امليزانية :هي و أساسية قوائم على عادة املالية القوائم تشمل

 (.ملحقة) مساعدة وأخرى النقدية، التدفقات قائمة ،(النتائج حساابت جدول)

 :(املايل املركز قائمة) العامة امليزانية  - أوال

 إىل ابإلضافة ابلتوازن تتميز وهي متويلها مصادر وكذلك املتداولة األصول مقدار توضح العامة امليزانية

 1.املايل املركز قائمة إعداد اتريخ حىت متت اليت القرارات أثر عن تعرب حيث جتميعية قائمة

 على وما معينة زمنية حلظة يف موجودات أو ممتلكات من املؤسسة لدى ما املايل املركز بقائمة يقصد و

 2. املالك أو للغري سواء نفسها اللحظة يف مطالبات من املوجودات تلك

 

                                                             

 . 32ص ،  2000األردن، عمان، املسرية، دار احملاسيب، اإلفصاح و املالية للقوائم املايل التحليل الراوي، خالد - 1 
 لبنان، الرابعة، الطبعة والتوزيع، للنشر وائل دار الثاين، اجلزء اإلفصاح، و القياس و االعرتاف لكمشا  :املالية احملاسبة مبادئ مطر، حممد - 2 

 .317 ص ، 2007 .
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  .1العامة امليزانية يف املايل مركزها إظهار و املالية عملياهتا وتفصيل شرح املؤسسة على بد فال

( العمومية امليزانية) حساب هيئة على أو (املايل الوضع قائمة) تقرير هيئة على العامة امليزانية تعد و

 2.املايل اإلفصاح عند خاصة املايل للتحليل جيدا أساسا يوفر قائمة شكل على وإعدادها

 كحد العمومية امليزانية يف عرضها جيب اليت املعلومات على (1) رقم الدويل احملاسيب املعيار نص وقد

 3:منها نذكر أدىن

 .واملعدات واملصانع األمالك -

 .امللموسة غري املوجودات -

 .البنود يف الواردة عدا املالية املوجودات -

 .امللكية حقوق طريقة بتطبيق عنها احملاسبة تتم اليت االستثمارات -

 .املخزوانت -

 .للفائدة املنتجة املتداولة غري االلتزامات -

 .اخل...االحتياطات و الصادر املال رأس -

 

 

 

 

                                                             

 لبنان، النشر، و للتوزيع الوراق مؤسسة الدولية، احملاسبة ملعايري العملي التطبيق مع الدولية احملاسبة حلس، هللا عبد سامل جربوع، حممود يوسف - 1 
 .72 ص ، 2002

  2006األردن، عمان، والتوزيع، لنشر املسرية دار تطبيقي، و نظري مدخل  :املالية القوائم حتليل املطارنة، فالح غسان خنفر، راضي مؤيد - 2 
 .37 ص

 . 172ص ره،كذ  سبق مرجع محدان، مأمون القاضي، حسني - 3 
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 :الدخل قائمة - اثنيا

 املؤسسة ومصروفات إيرادات تبيان هبدف األعمال نتائج يوضح بيان أو تقرير أبهنا الدخل قائمة تعرف

 1.الفرتة عن اخلسارة أو الربح وإظهار تفصلي بشكل (احملاسبية الفرتة) معينة زمنية فرتة خالل

  2:يلي ما نذكر الدخل قائمة حتكم اليت املبادئ أهم

 .األقل السوق أو ابلتكلفة املخزون تقييم يتم إذ :واحلذر احليطة مبدأ  -

 قائمة تتضمنه أن جيب ما وهذا إبيراداهتا الفرتة تكاليف مقابلة يتم إذ :ابإليرادات التكاليف مقابلة مبدأ -

 .الدخل

 .اإليرادات أو النفقة استحقاق هو القيد أساس على يكون إذ  :االستحقاق مبدأ -

 يف املتاحة املوارد استغالل يف معينة زمنية فرتة خالل املؤسسة جناح مدى قياس إىل الدخل قائمة وهتدف

 فيما التأكد وعدم والوقت ابلكمية التنبؤ على تساعدهم ملستخدميها هامة معلومات تقدم فهي األرابح، حتقيق

 النقدية والتدفقات جهة من احملاسبية ابألرابح التنبؤ يف كبرية أمهية احملاسيب وللربح النقدية، ابلتدفقات يتعلق

  .3اثنية جهة من املستقبلية

 عن تعرب فهي وابلتايل للمشروع اخلسارة أو الربح وصايف واملصروفات اإليرادات الدخل قائمة توضح و

 .أهدافه حتقيق يف املشروع وكفاءة أداء مدى وتوضح للمشروع الرحبية القدرة

 

 

                                                             

 . 18ص ره،كذ  سبق مرجع قللي، أمحد حيىي - 1 
 . 55ص ،  2000األردن، التوزيع، و النشر و للطباعة الفكر دار االستثمار، ألغراض املايل التحليل و اإلدارة الزعيب، حممد هيثم - 2 
 . 57ص ،  2006مصر، اإلسكندرية، اجلديد، اجلامعي املكتب االستثمار، ألغراض املالية القوائم حتليل الدهراوي، الدين مالك - 3 
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 1:على ابإلطالع املالية القوائم مستعملي الدخل قائمة تساعد

 .السابقة الفرتة من ابإليرادات ومقارنتها احلالية احملاسبية الفرتة خالل اإليرادات -

 .السابقة الفرتات من نقصاهنا أو زايدهتا ومدى املصروفات -

 .املماثلة وللمشاريع السابقة ابلفرتات ومقارنته ومقداره الربح -

 ورغم السابقة السنوات يف ابملؤسسة اخلاص األداء لتقييم الدخل قائمة يف املعلومات استخدام ميكن

 األداء بني ابالرتباط افرتاض هناك فإن املستقبل، يف النجاح استمرار يعين ال السابقة الفرتات يف املؤسسة جناح

 .املستقبلية النقدية ابلتدفقات التنبؤ على يساعد مما واملستقبلي واحلايل املاضي

 .النقدية التدفقات قائمة -اثلثا

 معينة مبؤسسة واخلاصة حكمها يف وما للنقدية واخلارجة الداخلة التدفقات هي النقدية التدفقات

 األجل قصرية االستثمارات فهي النقدية حكم يف ما أما الطلب حتت والودائع والصندوق النقدية تتضمن فالنقدية

 قيمتها يف التغري ملخاطر تعرضها ويكون حمددة، نقدية مبالغ إىل بسهولة حتوليها ميكن اليت و السيولة وعالية

  2.ضئيال

 

 

 

                                                             

 . 30ص ،  1996مصر، للكتاب، اإلسكندرية زكمر  املالية، احملاسبة مبادئ قللي، امحد حيىي الرمحان، عبد رضا مصطفى - 1 
 ، 2004مصر، اجلامعية، الدار املصرية، و العربية و الدولية احملاسبة ملعايري وفقا  احملاسيب اإلفصاح و التقييم و القياس املالية، احملاسبة نور، أمحد - 2 

 .782 ص
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 املتحصالت من معلومات توفري لغرض النقدية التدفقات حركة توضح النقدية التدفقات وقائمة

 1:على املالية القوائم مستعملي تساعد حيث سنة خالل مؤسسة لكل النقدية واملدفوعات

 .املستقبل يف موجبة نقدية تدفقات على احلصول على املؤسسة قدرة مدى تقييم - 

 متويل ملصادر حاجتها مدى وكذا أرابحها، توزيع كذا و وسدادها التزاماهتا مواجهة على املؤسسة قدرة تقييم - 

 .خارجية

 .الفعلية النقدية والتدفقات الربح صايف رقم بني االختالف أسباب تقدير  -

 2:يلي فيما استخداماهتا تلخيص وميكن

 سيولة على احملافظة مع املختلفة العمليات متويل بكيفية يتعلق فيما اإلدارة كفاءة على للحكم أداة تعترب -

 .االقتصادية املؤسسة

 من :التايل التساؤل عن اإلجابة خالل من معينة فرتة خالل االقتصادية للمؤسسة املالية التدفقات عن تعرب  -

 .؟ ذهبت أين وإىل األموال جاءت أين

 الواردة النقدية املصادر عن معلومات توفري هو النقدية التدفقات قائمة إعداد من الرئيسي واهلدف

 للمؤسسة واالستثمارية التمويلية األنشطة عن معلومات توفر فإهنا ذلك إىل ابإلضافة استخداماهتا وكذا للمؤسسة

 3.املالية للقوائم واملستخدمني والدائنني واملستثمرين اإلدارة من كل تساعد واليت

 

 

 

                                                             

 . 40ص ذكره، سبق مرجع الراوي، خالد - 1 
 .293ص ذكره، سبق مرجع محدان، مأمون القاضي، حسني - 2 
 .35ص ،  1997مصر، اإلسكندرية، جامعة اإلدارية، احملاسبة نور، أمحد - 3 
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 األنشطة إىل اخلارجة أو الداخلة سواء النقدية التدفقات تقييم النقدية التدفقات قائمة إعداد ويتطلب

 1:التالية

 .التشغيلية النشاطات -

 .االستثمارية النشاطات -

 .التمويلية النشاطات -

  2:يلي كما عرضها وقد النقدية، التدفقات عرض على  (7 )الدويل احملاسيب املعيار نص وقد

 من تعترب ال اليت األخرى والنشاطات املؤسسة يف اإليراد لتوليد الرئيسية النشاطات هي: التشغيلية النشاطات -

 .التمويلية أو االستثمارية النشاطات

 من وغريها منها والتخلص األجل طويلة األصول امتالك يف املتمثلة تلك هي :االستثمارية النشاطات -

 .النقدية تعادل اليت البنود ضمن تدخل ال اليت االستثمارات

 وعملية املال رأس ملكية ومكوانت حجم يف تغري عنها ينتج اليت النشاطات وهي :التمويلية النشاطات -

  .املؤسسة هبا تقوم اليت االقرتاض

 

 

 

 

 

                                                             
براهمي جالل احلناوي، صاحل محمد - 1   . 57ص ،  2002مرص، اجلامعية، ادلار القرارات، اختاذ و القمية مدخل :املالية ال دارة العبد، ا 

 .137ص ذكره، س بق مرجع محدان، مأ مون قايض، حسني - 2 
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 وإىل من املدفوعات أو املتحصالت وتتضمن نفسها، املؤسسة بتمويل مباشرة ترتبط اليت وهي

 1:مثل املوردين عدا فيما والدائنني املستثمرين

 .منها املؤسسة أسهم بيع أو املال رأس زايدة من متحصالت -

 .قروض من متحصالت -

 .قروض سداد -

 .األرابح توزيعات سداد -

 2.املال رأس سوق من ألسهمها املؤسسة شراء -

 :املالية ابلقوائم امللحقة واإليضاحات املساعدة املالية القوائم - رابعا

 املالية القوائم تتضمنها اليت احلساابت أهم تفسر اليت القوائم من جمموعة هي املساعدة املالية القوائم

 من العديد تشرح متممة إيضاحات تضمن أكثر أو صفحة تقريره يف املايل املراجع يدرج حيث األساسية،

 من كبرية بدرجة اإليضاحات هذه وتتم الضرورية األخرى املعلومات من وغريها احملاسبية واملمارسات السياسات

 3.املالية القوائم هبا تتمتع اليت األمهية من نفسه القدر على وهي األمهية،

 اإلهتالك، اإلجيار عقود الضرائب، املالية، األدوات احملاسبية، للسياسات احملاسبية املعاجلة وتوضح

 .األسهم

 

 

 
                                                             

 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار مستقبلية(، و حالية نظرة االئتمان) منح و االستثمار ألغراض املالية القوائم حتليل محاد، العال عبد طارق  - 1 
 .76 ص ، 2006

 .41ص ذكره، سبق مرجع الراوي، خالد - 2 
 .59،ص2006مصر، القاهرة، الفاروق، الفاروق،دار بدار الرتمجة قسم ترمجة املسامهني، على لعرضها السنوية التقارير تكتب آيف ستيل، جون - 3 
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 املالية القوائم مراجعة :الثالث املبحث

 طريق عن املالية القوائم يف الواردة املالية للمعلومات الثقة توفري يف هام بدور الداخلي املراجع يقوم

 فإنه هذا عمله خالل من املراجع أن حيث عليها، املتعارف احملاسبية املبادئ وفق أعدت أهنا من والتأكد مراجعتها

 :خالل من املالية القوائم مراجعة يف البحث سنحاول و املخاطر، من التقليل على يعمل

 .املالية القوائم يف عنها اإلفصاح الواجب املعلومات -

 .املالية القوائم مراجعة حول املراجع ومسؤولية أهداف -

 .املالية القوائم مراجعة ختطيط -

 املالية القوائم يف عنها اإلفصاح الواجب املعلومات :األول املطلب

 القرارات اختاذ أساس كوهنا ملستخدميها الضرورية املعلومات كافة على املالية القوائم تشمل أن بد ال

 1.ملحقة جداول يف أو إضافية كمعلومات املعلومات هذه تقدم أن وجيب املالية،

 للمركز الصحيح للفهم األساس متثل معلومات هلا متممة إيضاحات وأية املالية القوائم توفر أن وجيب

 واملتعارف املقبولة احملاسبة مبادئ خيالف إفصاح أي استبعاد مع النقدية وتدفقاهتا أعماهلا ونتائج للمؤسسة املايل

 2.عليها

 

 

 

 

                                                             

 .51 ص ذكره، سبق مرجع الدهراوي، الدين كمال  - 1 
 . 500 ص ذكره، سبق مرجع التطبيق، و النظرية بني املراجعة لطفي، أمحد السيد أمني - 2 
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 أن املالية القوائم ملستخدمي ميكن وحىت املؤسسات من جملموعة العمليات نتائج املالية القوائم توضح

( 1) رقم الدويل احملاسبة معيار يشري حيث 1املالية، ابلقوائم املوجودة املالية للبياانت واضح فهم على حيصلوا

 نشر عند عنها يفصح أن جيب اليت اهلامة احملاسبية السياسات عن FASB املالية احملاسبة معايري جلنة عن الصادر

 السياسات فيه يوضح املالية القوائم مع بيان إرفاق اهلامة احملاسبية السياسات عن ابإلفصاح يقصد و املالية، القوائم

 القرارات اختاذ على القوائم هذه مستخدمي تساعد واليت املالية القوائم إعداد يف املؤسسة استخدمتها اليت احملاسبية

 2.املناسبة

  3:نذكر املالية القوائم يف عنها يفصح اليت املعلومات ومن

 .وارتباطاهتا امليزانية مكوانت عن اإلفصاح -

 .املتداولة األصول عن اإلفصاح - 

 .األجل طويلة األصول عن اإلفصاح - 

 .امللكية وحقوق األصول عن اإلفصاح - 

 .الدخل بقائمة املرتبطة األمور وكل األصول عن اإلفصاح - 

 .املؤسسة على الغري حقوق و الديون عن اإلفصاح - 

 

 

 

                                                             

 .94 ص ،  1996مصر، التوزيع، و للكتب العلمية الكتب دار الدولية، احملاسبة فضالة، علي الفتوح أبو - 1 
 .181 ص ذكره، سبق مرجع احلموي، هشام حممد الطحان، العال أبو حممود حممود، حامد منصور - 2 
 .72 ص ،  1996مصر، التوزيع، و للكتب العلمية الكتب دار التكاليف، و املالية احملاسبة أساسيات فضالة، علي الفتوح أبو  - 3 
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 النقدي والتدفق املايل للمركز عادلة بطريقة معروضة أهنا يفيد مبا املالية القوائم حتتوي أن جيب كما

  1:عن اإلفصاح مع عليها املتعارف احملاسبة ملعايري املناسب والتطبيق للمؤسسة

 .وصادقة عادلة بطريقة معروضة القوائم أن إىل تؤدي واليت الظروف مجيع يف الفعلية النتائج -

 القوائم أن كما احلقائق، تلك عن تفصح أن جيب احملاسبية للمبادئ تستجيب املالية قوائمها اليت املؤسسة إن - 

 للمعايري الفعلي التطبيق متطلبات فيها توفرت إذا إال املبادئ لتلك تستجيب أبهنا توصف أن جيب ال املالية

 .إليها املشار واملبادئ

 احملاسبية السياسات عن ابإلفصاح سواء تصحيحها ميكن ال املالية للعمليات السليمة غري احملاسبية املعاجلة إن - 

 .جوهرية هامة ومالحظات شروحات طريق عن أو املستخدمة،

 إىل تؤدي سوف املعايري تلك ملتطلبات االستجابة أبن قرار إىل الشركة إدارة تصل عندما النادرة احلاالت ويف -

 ويف املالية، للقوائم والصادق العادل العرض إىل للوصول ضروراي أمرا يعترب املتطلبات هذه عن اخلروج فإن التضليل

 :عن اإلفصاح الشركة إدارة على جيب احلالة هذه

 املايل للمركز وصادقة عادلة بطريقة معروضة املالية القوائم أبن قرار إىل وصلت قد الشركة إدارة أن -

 .النقدي التدفق وقائمة األعمال ونتائج

 ماعدا عليه املتعارف احملاسبة معايري تتطلبها اليت األساسية للنواحي استجابت قد الشركة إدارة أن -

 .املالية للقوائم والعادل السليم العرض إىل للوصول ضروراي أمرا تعترب واليت عنها اخلروج مت اليت

 وخسائر أبرابح يتعلق فيما عليها املتعارف احملاسبية املبادئ عن التطبيق يف اخلروج هلذا املايل التأثري -

 . مالية فرتة كل  عن النقدي والتدفق امللكية وحقوق عليها، اليت وااللتزامات أصوهلا الشركة

                                                             

 .75-74 ص ره،كذ  سبق مرجع حلس، هللا عبد سامل جربوع، حممود يوسف - 1 
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 عليها املتعارف احملاسبية واملبادئ للمتطلبات وفقا معدة أو مبنية أبهنا أحياان توصف املالية القوائم إن- 

 .احملاسبية للمتطلبات واالستجابة املالية القوائم ملستخدمي املالئم اإلفصاح جيب ولكن عاما، قبوال واملقبولة

 وفقا أعدت قد وأهنا املالية، القوائم يف اإلفصاح ومالئمة كفاية من التأكد من املراجع على بد ال و 

 1.املراجع لدى املتوفرة املعلومات مع تتفق أهنا كما عاما، قبوال املقبولة احملاسبية للمبادئ

 التقارير يف اإلفصاح ومالئمة كفاية من التأكد يف املراجع دور أمهية على الباحثني من العديد ويركز

 مجيع فحص هي املراجعة لعملية النهائية املرحلة يف املراجع عاتق على امللقاة الواجبات أهم من ويعترب احملاسبية،

 الظاهرة لألرصدة طبقا املالية ابلقوائم وارد هو ما صحة من املراجع يتحقق أن يكتفي فال املالية، القوائم مفردات

 2:يشمل كامل آخر بفحص يقوم أن عليه يتعني بل والسجالت ابلدفاتر

 املايل املركز عن ةوواضح صادقة صورة تعطي امليزانية أن من يتأكد أن وهو :املالية القوائم مفردات حتقيق -

 .للمؤسسة

 سواء للمفردات املقدرة القيمة أن من يتأكد أن املراجعة عملية إلهناء املراجع على يتعني :املفردات تقييم -

 املتعارف احملاسبية والسياسات والقواعد املبادئ لتطبيق وذلك امليزانية اتريخ يف صحيحة خصوم أو أصول كانت

 .*التقييم* عملية عليه يطلق ما وهذا عليها

 أساس على تتم ولكنها امليزانية، اتريخ يف لألصول السوقية القيمة أساس على التقييم عملية تتم وال

 أن املراجع على بد ال و مفرداهتا، صحة على امليزانية وصحة دقة تتوقف لذلك عليها متعارف فنية وقواعد مبادئ

 القوائم مستخدمني خلدمة ممكن حد أقصى إىل مدلوهلا يف دقيقة امليزانية تكون أن ميكن حىت اخلاصة عنايته يوليها

 .املالية

                                                             

 .106 ص ،  2001مصر، اجلامعية، الدار الثالثة، األلفية حتدايت و املعاصرة املشكالت ملواجهة املراجعة مهنة تطوير غايل، دانيال جورج - 1 
 .180،183ص ذكره، سبق مرجع احلموي، هشام حممد الطحان، العال أبو حممود حممود، حامد منصور - 2 
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 والفنية واملبادائلعلمية القواعد وتطبيق القيم هذه ودقة صحة ابختبار القيام يف املراجع مهمة تتوقف و

 وصحة دقة ضمان إبمكانه ليس أنه حيث التقييم يف خمريا ليس أنه إال التقييم بعملية يقوم أنه ورغم عليه، املتعارف

 من أنه إال التقييم عن منفصلة عملية التحقيق عملية أن رغم و هلا، يعمل اليت للمؤسسة املايل املركز مفردات تقييم

 .واحدة عملية كأهنا معا عمليا ينفذمها أن املراجع على األسهل

 أنه حيث والغش األخطاء اكتشاف اهتماماته بني من يضع أن عليه بد ال املراجع فإن ذلك إىل إضافة

 يضلل كونه قبوله ميكن ال واألخر مقبول هو ما منها فاألخطاء تقريره، خالل من إليه اإلشارة من عليه بد ال

 وإخفاء التدليس أساس على تقوم اليت التصرفات كافة عن فيعرب الغش أما للمؤسسة، املالية القوائم مستخدمي

 .املؤسسة موجودات اختالس يف الرغبة إىل ذلك يعود رمبا عمدا، احلقائق

 من يوسع أن ابلدفاتر تالعب أو أخطاء وجود عن شك أدىن إليه تطرق إذا املراجع على يتعني و

 1.والتالعب اخلطأ هذا عن يكشف أو الشك، يزيل حىت اختباراته نطاق

 واختالف تغري عن اإلفصاح شأهنا من اليت اهلامة املعلومات عن اإلفصاح املراجع على يتوجب و

 ومن املالية، ابلقوائم مرتبطة املعلومات من كبري كم تقدمي ويتم املالية، القوائم مستخدمي قرارات اختاذ يف جوهري

 2:يلي ما اإلفصاح متطلبات

 وهذه ألخرى، مؤسسة من ختتلف حماسبية سياسات بتطبيق املالية القوائم بنود تقاس :احملاسبية السياسات -

 .خمتلفة حماسبية وطرق سياسات تتضمن احملاسبية املبادئ

 أبرمت اليت اهلامة للصفات وصف على املالية القوائم مالحظات تشمل أن حيب :اهلامة والصفات األطراف -

 .أخرى وأطراف املؤسسة بني

 .شهور بعدة املالية الفرتة انتهاء بعد تنشر اليت وهي معينة فرتة املالية القوائم تغطي :الالحقة األحداث -
                                                             

 .28 ص السابق، املرجع نفس  - 1 
 .424-423 ص ذكره، سبق مرجع و مستقبلية(، حالية )نظرة االئتمان منح و االستثمار ألغراض املالية القوائم حتليل العال، عبد محاد طارق - 2 
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 حالة ففي املشروع، استمرار افرتاض أساس على املالية القوائم إعداد يتم :املؤسسة استمرار حول الشكوك -

 حول شكوك هناك وأن قائم غري املشروع استمرار افرتاض أن تفيد معلومات على املالية القوائم معدي توفر

 .املالية ابلقوائم مرفقة مالحظات صورة يف املعلومات تلك عن اإلفصاح املراجع على جيب فهنا املؤسسة، استمرار

 عدمه من حدوثها خيص فيما التأكد عدم من الكثري هبا حييط اليت االلتزامات يف وتتمثل :احملتملة االلتزامات -

 .املالية القوائم من رمسي جزء لتصبح احملاسبية الدفاتر ضمن تدخل فإهنا املؤسسة عند املرفوعة القضااي مثل

 .املالية القوائم مراجعة حول املراجع ومسؤولية أهداف :الثاين املطلب

 ومسؤولية هدف خيص فيما أساسية مبادئ و مفاهيم الدولية املراجعة معايري من األول املعيار حيدد

 هذا خالل من املالية القوائم مراجعة أهداف إىل التعرض سنحاول أننا حيث املراجعة، نطاق و املالية القوائم إعداد

 .حوهلا املراجع مسؤولية و العنصر

 .املالية القوائم مراجعة أهداف  - أوال

 1:املالية القوائم مراجعة أهداف تتمثل

 .حوهلا رأي إبداء عليها املتعارف احملاسبية للمعايري طبقا أعدت اليت املالية القوائم مراجعة من اهلدف - 1

 تعطي املالية القوائم كانت إذا عما صورة تكوين على معه واملتعاملني املشروع أصحاب يساعد الرأي ذلك -2

 أن القوائم هذه مستخدمي يتصور أال جيب أنه إال أعماهلا، ونتائج للمؤسسة املايل املركز عن وعادلة صادقة فكرة

 .املشروع إبدارة القائمني تقييم أو املشروع مستقبل يضمن مالية قوائم على الرأي إصدار

 

  2:تبيان إىل يهدف املراجع فإن املايل املركز من كل عدالة مدى حول الرأي إبداء جانب إىل و

                                                             

 ، 2003،مصر للطباعة، اجلالل ةكشر  املالية، القوائم يف اإلفصاح عناصر و املعايري ضوء يف املراجعة و احملاسبة البيومي، السالم عبد حممد حممود  - 1 
 .156ص

 .195 ص ذكره، سبق مرجع لوبك، جيمس أرنيز، ألفني - 2 
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 .التشغيل نتائج -

 .النقدية التدفقات -

 .النسبية األمهية مفهوم إطار يف عليها املتعارف احملاسبية املعايري مع املالية القوائم اتفاق -

 إذا عما استنتاج إىل التوصل من ميكنه ذلك أن يف األدلة جبمع املراجع قيام يف الوحيد السبب يتمثل

 وابلتايل التشغيل ونتائج املايل املركز من لكل النسبية األمهية مفهوم ضوء يف بعدالة تعرض املالية القوائم كانت

 املراجع يتوصل وعندما العليا، لإلدارة إرشاداته و مالحظاته على حيتوي الذي املالئم املراجعة تقرير إصدار يستطيع

 ميكن هلا، املستخدم املالية القوائم تضلل أن احملتمل غري من أبنه بتجميعها قام اليت األدلة ضوء يف استنتاج إىل

 .املراجعة يف القوة نقاط حيدد أن للمراجع

 اخلارجي املراجع على تقع املالية القوائم لعدالة ضامنا يعد ال الداخلي املراجع أن من الرغم وعلى

 .مناسب حنو على أعطت قد املالية القوائم كانت إذا عما املستخدمني إبالغ يف تتمثل أساسية مسؤولية

 1:يلي فيما املالية ابلعملية اخلاصة املراجعة إعداد كيفية تتلخص و

 .املسجلة املالية العمليات وجود - الوجود - 1

 إدراج ميثل و فعال، حدثت قد تسجلها مت اليت املالية العمليات كانت إذا ما بتحديد العنصر هذا يتعلق

 املراجع يسعى أن جيب الذي العنصر هذا ويناظر الوجود، هلدف انتهاكا املبيعات يومية يف حتدث مل اليت املبيعات

 .الوجود أو ابحلدوث اخلاصة اإلدارة مزاعم لتحقيقه

 

 

 

                                                             

  209ص املرجع، نفس  - 1 
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 :فعال حدثت اليت العمليات تسجيل  -االكتمال -2

 قد اليومية دفاتر يف تسجيلها جيب اليت املالية العمليات كافة كانت إذا ما بتحديد العنصر هذا خيتص

 هلدف انتهاكا العام واألستاذ املبيعات يومية يف فعال متت اليت املبيعات تسجيل عدم يعد و فعال، سجلت

 .ابالكتمال اخلاصة اإلدارة مزاعم العنصر هذا ويناظر االكتمال،

 الوجود يتعلق حيث املراجعة، جمال يف متعارضني هدفني واالكتمال الوجود هديف من كل يعد و

 .تسجيلها يتم مل مالية عمليات وجود ابحتمال االكتمال يتعلق بينما مغاالة، وجودة ابحتمال

 .الصحيحة القيم وفق املالية العمليات تسجيل - لدقةا - 3

 اخلاصة املالية للعمليات فبالنسبة احملاسبية، املالية العمليات يف املعلومات بدقة العنصر هذا يتعلق

 اخلاصة والكمية شحنها مت اليت البضائع كمية بني فرق وجد إذا الدقة هلدف انتهاكا هناك سيكون ابملبيعات،

 يف أخطاء إضافة أو توسيع أو املبيعات، حلساب صحيح غري سعر استخدام عند أو الفواتري، يف البضائع هبذه

 و التقييم مزاعم جوانب أحد الدقة وتعد املبيعات، يومية يف صحيحة غري مبيعات قيم إدراج أو الفواتري،

 . التخصيص

 .مالئم حنو على العميل يومية يف املسجلة املالية العمليات تبويب يتم - التبويب - 4

 احلساب، على املبيعات وقيم النقدية املبيعات لقيم وفقا املبيعات إدراج التبويب، سوء على أمثلة توجد

 أهنا على التجارية املبيعات تبويب وسوء إيراد، ميثل وابلتايل بيع عملية أهنا على الثابتة األصول بيع تسجيل

 .والتخصيص التقييم مزاعم من جانبا أيضا التبويب ويعد داخلية، بيع عمليات

 .الصحيح التاريخ يف املالية العمليات تسجيل - التوقيت - 5

 جيب :فمثال فيه حدثت الذي التاريخ يف املالية العمليات تسجيل يتم مل إذا التوقيت خطأ حيدث

 .والتخصيص التقييم مزاعم من جانبا التوقيت ويعد الشحن اتريخ يف البيع عملية تسجيل
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 على وتلخيصها الرئيسية امللفات يف املسجلة املالية العمليات إدراج مت  والتلخيص  -الرتحيل – 6

 .مالئم حنو

 الدفاتر إىل اليومية دفاتر يف تسجيلها مت اليت املالية العمليات عن املعلومات نقل بدقة العنصر هذا يتعلق

 امللف يف صحيحة غري بقيمة أو للعميل خاطئ سجل يف بيع عملية تسجيل مت إذا :ومثال العام، واألستاذ الفرعية

 .والتخصيص التقييم مزاعم من جانبا والتلخيص الرتحيل من كل يعد و ، العنصر هلذا انتهاك ذلك يعد الرئيسي

 :املالية القوائم حول املراجع مسؤولية -اثنيا

 أتكيد إىل للتوصل املراجعة يصمم أن املراجع على يتعني فإنه املالية، القوائم أنواع على تعرفنا بعدما

 أن املراجع على جيب كما املالية، القوائم يف النسبة األمهية مفهوم ضوء يف اجلوهرية التحريفات الكتشاف مناسب

 أن عليه جيب فال املالية، القوائم إعداد كافة يف املهين ابلشك يتسم سلوك خالل من املراجعة ويؤدي خيطط

 1.أمانتها عدم احتمال اعتباره يف أيخذ أن جيب ولكنه اإلدارة أمانة عدم يفرتض

 املالية القوائم حول املالحظات إلعداد و املؤسسة نشاط أوجه مجيع املراجعة أعمال تغطى أن ضرورة و

 2:املراجع على جيب املراجعة حمل

 ميكن بياانت هي أخرى مصادر أية أو احملاسبية السجالت يف املوجودة البياانت كانت إذا مما التأكد - 1

 .املالية القوائم إلعداد وكافية عليها االعتماد

 .املالية القوائم تلك إىل سليمة نقلت قد والبياانت املعلومات هذه كانت إذا مما التأكد - 2

 

 

 

                                                             

 .196ص املرجع، نفس - 1 
 .157 ص ذكره، سبق مرجع البيومي، السالم عبد حممود - 2 



 أهمية مراجعة القوائم المالية في تقييم األداء المالي                                                نيالفصل الثا

 

69 
 

 .املالية القوائم مراجعة ختطيط: الثالث املطلب

 وأن ابختبارات يقوم أن املايل الداخلي املراجع على جيب سليمة بطريقة املالية القوائم مراجعة تتم حىت

 فيما التخطيط عملية تتم و القوائم، هذه لصحة اطمئنانه بدرجة وكذلك التخطيط، بعملية خاصة قرارات يتخذ

 1:يلي

 :املالية القوائم مراجعة عند إتباعها جيب اليت االختبارات - أوال

 :إىل االختبارات تلك تقسيم يتم

 :ابملؤسسة املالية للعمليات اإلجرائي الفحص - 1

 هو كما  املؤسسة عمليات أداء يف فعال مطبق الداخلية الرقابة نظام أن من التأكد إىل األخري هذا يهدف

 قبل املبيعات فواتري يف احلسابية العمليات مبراجعة موظف قام إذا فمثال املؤسسة، إدارة قبل من وحمدد مرسوم

 وجود ويالحظ املبيعات فواتري بفحص يقوم فإنه اإلجراءات هلذه الفعلي القيام من يتأكد أن املراجع وأراد إرساهلا

 تنفيذ على ينصب اإلجرائي فالفحص مطبق غري النظام هذا فإن العكس حدث وإذا عليها، املوظف هذا توقيع

 .ابلدفاتر املسجلة للعمليات املالية ابلقيم يتعلق وال املؤسسة إدارة وضعتها اليت اإلجراءات

 :واألرصدة العمليات مراجعة - 2

 أرصدة صحة ومن ابلدفاتر املسجلة للعمليات املالية القيم صحة من التأكد إىل التقييم هذا يهدف

 من التحقق إىل هتدف واليت املستندية ابملراجعة تتعلق اليت العمليات تفاصيل مبراجعة يقوم األخري فهذا احلساابت،

 فيها يتم اليت لألرصدة املباشر ابالختبار يقوم كما املراجعة، حمل املؤسسة ختص ابلدفاتر املسجلة العمليات أن

 أبرصدة شهادة إبرسال املؤسسة معه تتعامل الذي البنك من الطلب مثل معني حساب رصيد صحة من التحقق

 التحليلية املراجعة كذلك جند تقسيماهتا فمن العمليات، تفاصيل ذكر دون األرصدة فيها يذكر املؤسسة حساابت

                                                             

 .82-80ص ،  2000األردن، عمان، الوراق، مؤسسة التطبيق، و النظرية بني احلساابت مراجعة جربوع، حممود يوسف - 1 
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 األساسي فالغرض البياانت، عالقات ومقارنة بدراسة تتم اليت املالية املعلومات حتقيق اختبارات تعين اليت لألرصدة

 أدلة من دليال تعترب العالقة فهذه البياانت، بني عالقة وجود من املراجعة توقع هو الدراسة هذه تطبيق من

 .املوضوع فحص املراجع فعلى تقلبات وقعت فإذا اإلثبات،

 :املالية القوائم مراجعة بتخطيط اخلاصة املراجع قرارات  - اثنيا

 :وهي هبا العمل املايل الداخلي املراجع على جيب هامة قرارات ثالث هناك

 :واملالئمة املناسبة املراجعة إجراءات اختيار - 1

 فاملراجع حساب أي مراجعة عند تطبق اليت املراجعة إلجراءات أدىن حد هناك يكون أن املفروض من

 كانت فإذا حالة، كل يف تتبع اليت املراجعة إلجراءات مناسب أدىن حدا يراه ما بنفسه خيتار املايل الداخلي

 .الظروف هذه تناسب اليت اإلجراءات اختيار املراجع فعلى خاصة أو عادية غري ظروف

 :اإلحصائية للعينات املناسب احلجم اختيار - 2

 من يعترب احلجم هذا فاختيار املناسبة، املراجعة إجراءات اختيار على تؤثر اليت الظروف ابختالف احلجم خيتلف

 حد لوجود ونظرا احملاسبية، اجملتمعات أحجام الختالف نظرا املايل الداخلي املراجع يتخذها اليت القرارات أصعب

 .معني جمتمع من ختتار اليت العينة حلجم أدىن

 :املراجعة إلجراءات املناسب التوقيت اختيار - 3

 يوم من احلساابت أرصدة تغري بسبب امليزانية اتريخ من قريب اتريخ يف تؤدى أن جيب إجراءات هناك

 إعداد من املؤسسة انتهاء موعد على يعتمد املراجعة إجراءات لباقي املناسب فالتوقيت املالية، األوراق مثل ألخر

 .املالية السنة انتهاء بعد غالبا اإلجراءات هذه وتتم املختصة ابلدفاتر والتسجيل الالزمة الكشوف
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 :املالية القوائم لصحة املراجع اطمئنان درجة - اثلثا

 األخطاء، من خلوها احتمال أي املايل املركز عن بصدق املالية القوائم تعرب أن احتمال درجة هي

 1.الشخصي تقديره على بناءا املرغوبة االطمئنان درجة بتحديد يقوم املراجعة بعملية قيامه قبل املايل فاملراجع

 يف للوقوع مساح هناك أن يعين ٪ 95 هي املالية البياانت يف املطلوبة الثقة درجة حتديد أن ويالحظ

 درجة زادت كلما حيث اإلثبات، أدلة مجع طريق عن الدرجة هذه وتتحقق أعلى كحد ٪5 بنسبة األخطاء

 وعليه أخطاء، تتضمن ال املالية القوائم أن يف املراجع ثقة درجة زادت كلما املرغوبة الدرجة عن احملققة االطمئنان

 تقريره، يف مالحظات إصدار عن املراجع امتنع وإال املرغوبة الدرجة من أكرب احملققة الدرجة تكون أن فيجب

 الذي العائد مع إضافية أدلة على احلصول تكلفة فيها تتعادل اليت النقطة عند تتحد املرغوبة االطمئنان فدرجة

 املعتادة الدرجة من أكرب اطمئنان درجة اختيار تستدعي اليت الظروف فمن اإلضافية، األدلة هذه من عليه حيصل

 ضرر عليها يرتتب جوهرية أخطاء وجود إىل ذلك ويرجع املالية، القوائم على كبريا اعتمادا الغري اعتماد هي

 املؤسسة حجم هي ذلك حتديد يف املراجع عليها يعتمد اليت املؤشرات فمن األشخاص من لعدد ابلغ اجتماعي

 مالية، لصعوابت أو إلفالس املؤسسة بتعرض توحي اليت املؤشرات كذلك الظروف بني ومن والتزاماهتا، وملكيتها

 االطمئنان درجة من يزيد أن الداخلي املراجع على جيب الظروف هذه مثل ويف املالية السنة انتهاء بعد وذلك

 .عليها حيصل اليت اإلثبات أدلة تزيد ابلتايل و املرغوبة

 

 

 

                                                             

 .87ص السابق، املرجع نفس  - 1 
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 :املالية القوائم مراجعة إىل احلاجة زايدة عوامل - رابعا

 1:يلي فيما املالية القوائم مراجعة إىل احلاجة زايدة عوامل تتمثل

 :املالية املعلومة إليصال احلاجة - 1

 املالكني من انتقاهلا بعد خاصة املراجعة عملية زايدة يف كبرية أمهية إىل املؤسسات حجم كرب ساهم لقد

 بفحص املراجعة منةمتمكن شخص قيام خالل من ذلك يتم كما التسيري، من متمكنني أشخاص إىل املسامهني و

 .العليا اإلدارة إىل حوهلا مالحظات تقدمي و املؤسسة حساابت

 :املعلومة هذه مراجعة ضرورة - 2

 إىل التطرق من بد ال املالية القوائم تتضمنها اليت املالية املعلومة مراجعة ضرورة و أمهية معرفة أجل من

 :منها نذكر العوامل من مجلة

 :املصاحل تعارض - 1 – 2

 حيث من املعلومة مراجعة من بد ال معديها و املعلومة مستخدمي مصاحل بني تعارض حلدوث نظرا

 بصورة أعدت قد املعلومة تلك أن أتكيد على اإلدارة مساعدة يف بدور املراجعة تقوم منه و خصائصها، و جماهلا

 .دقيقة و صحيحة

 :املتوقع األثر - 2 – 2

 من املعلومات هذه مستخدمي ختوف ازداد كلما لإلدارة ابلنسبة القرارات اختاذ أمهية ازدادت كلما

 .القرارات متخذي من أمهيها املراجعة تستمد ابلتايل و مظللة، معلومات على اعتمادهم

 

 

                                                             

 .12-10ص ره،كذ  سبق مرجع دحدوح، حسني القاضي، حسني - 1 



 أهمية مراجعة القوائم المالية في تقييم األداء المالي                                                نيالفصل الثا

 

73 
 

 :التعقيد - 3 – 2

 يقوم أن الصعب من جيعل املالية القوائم يف اإلفصاح عدالة مسألة عليه تنطوي الذي التعقيد لعل

 املعلومات هذه كانت كلما الغش و األخطاء وجود إمكانية تزداد ابلتايل و لوحده، املهمة هبذه العادي املستخدم

 .العمليات يتلك يقوم مراجع وجود إىل أكثر احلاجة تزداد ابلتايل و تعقيدا، أكثر املقدمة

 :البعد - 4 – 2

 لديهم كانت  و املستخدمني لدى املالية املعلومات صحة درجة من املباشر التحقق رغبة توفرت لو حىت

 تلك تعد اليت املؤسسة إدارة وبني بينهم تفصل أبعادا هناك فإن هبا، متر اليت املعقدة العملية استيعاب قابلية

 :هي أشكال عدة األبعاد هذه وتتخذ املعلومات،

 .املكاين البعد  -

 .الزماين البعد -

 .التكلفة -

    .القانوين البعد -
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  الداخلية املراجعة تقرير وإعداد األداء لتقييم املالية النسب حتليل: الرابع املبحث

 املالية والنسب األداء، تقييم يف يستخدمها أن للمراجع ميكن اليت األساليب أهم من املالية النسب تعد

 املالية للرقابة فعالة أداة تعترب أهنا كما مئوية، أو عادية نسبة صورة يف املالية القوائم بنود بني العالقة عن عبارة هي

 :خالل من فيه البحث سنحاول ما هذا وما معا، واإلدارية

 .التمويل دورة لعمليات املالية الداخلية املراجعة -

 .املالية النسب -

 .األداء لتقييم املالية النسب حتليل -

 .األداء تقييم يف وأثره الداخلي املراجع تقرير -

 .التمويل دورة لعمليات املالية الداخلية املراجعة :األول املطلب

 لعمليات اآليل و التشغيلي و املايل الفحص عمل إىل التمويل دورة لعمليات الداخلية املراجعة هتدف

 .الداخلية الرقابة سالمة من التأكد و الدورة تلك

 :التمويل دورة لعمليات املالية الداخلية املراجعة أمهية  - أوال

 ألن ذلك و خاصة، بصفة ابلبورصة املقيدة املسامهة الشركات يف كبرية بدرجة التمويل دورة مراجعة أمهية تظهر

 1.البورصة يف يتداوالن السندات و األسهم مها و الرئيسني التمويل مصدري

 

 

 

 
                                                             

 .353ص ره،كذ  سبق مرجع علي، نصر الوهاب عبد الصبان، مسرب حممد - 1 
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 و املستثمرين احلاليني على اإلجيايب مردوده له سيكون التمويل دور مبراجعة املراجع اهتمام فإن ابلتايل و

 الداخلية الرقاابت و التمويل، دورات عمليات ملراجعة اإلجيايب املردود سياق يف املالية األوراق هذه يف احملتملني

 على احلصول بعملية اخلاصة ابلصفات أتثرها بسبب التمويل، دورة ملراجعة املميزة السمات إىل إضافة عليها

 1يلي: ما الصفات هذه أهم من و تكلفته سداد و التمويل

 كما قليلة بعمليات تتأثر السندات قروض و األسهم رأس حسايب خاصة التمويل دورة حساابت أرصدة أن -

 .قيمتها حيث من جدا مهمة لكنها

 ألن التمويل، دورة حساابت أرصدة و عمليات مراجعة أهداف أهم من سيكوانن الدقة و االكتمال هديف أن -

 .كبرية بدرج مهمة ستكون الدورة هذه عمليات من حدا على عملية كل

 و الكمبياالت قبول و السندات و األسهم إصدار شأن يف السارية اللوائح و ابلقوانني الشركة التزام أن -

 .األمهية يف غاية الدورة هذه مراجعة جتعل اإلذنية السندات

 :التمويل لدورة احملاسيب التوصيف - اثنيا

 و التمويل، دورة مستندات و سجالت و عمليات و حساابت من كل عند يقف أن الداخلي املراجع على بد ال

 2:خالل من التمويل بدورة اخلاصة احملاسيب اإلفصاح و القياس متطلبات

 :التمويل دورة عمليات - 1

 :مها و املسامهة املؤسسات يف التمويل دورة يف رئيسيتني عمليتني توجد

 خالل من أو التمويلية املؤسسات من األجل طويل اإلقراض خالل من املقرتض املال رأس على احلصول عملية -

 .سندات إصدار

 .العادية السهم و املمتازة األسهم إصدار خالل من اململوك املال رأس على احلصول عملية -

                                                             

 .396 ص ،  2008مصر، اجلامعية، الدار الداخلية، الرقابة و التشغيلية املراجعة آخرون، و الصحن حممد الفتاح عبد - 1 
 .397نفس المرجع السابق، ص  - 2 



 أهمية مراجعة القوائم المالية في تقييم األداء المالي                                                نيالفصل الثا

 

76 
 

 متحصالت عليها يرتتب السندات أو األسهم طريق عن سواء األموال على احلصول عمليت و

 .املتحصالت و اإليرادات دورة عمليات يف تدخل نقدية( إيرادات)

   األسهم رد و السندات استهالك مقابل مثل نقدية مدفوعات علها يرتتب أيضا الدورة هذه أن كما

 املدفوعات و النفقات دورة يف تدخل كلها و القروض، على املدينة الفوائد و األسهم أرابح توزيعات سداد و

 .النقدية

 :التمويل دورة حساابت - 2

 هبذه تتأثر النقدية: مثل أخرى حساابت أيضا و الرئيسية احلساابت من جمموعة التمويل بدورة ترتبط

 :يلي ما املسامهة الشركات يف التمويل دورة حساابت أهم فمن عموما و سدادا أو حتصيال الدورة

 .األسهم مال رأس حساب -

 .البنك قرض و السندات قرض حساب -

 .الفوائد مصروف حساب و الدفع أوراق حساب -

 .املستحق الفوائد مصروف حساب -

 .ابخلزينة النقدية و ابلبنك النقدية حساب -

 .السندات إصدار خصم و إصدار عالوة حساب -

 .األسهم إصدار عالوة حساب -

 .التوزيعات حساب و احملجوزة األرابح حساب -
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 :التمويل دورة سجالت و مستندات  - اثنيا

 توجد أن جيب لكن و ألخرى مؤسسة من املستندات و السجالت يف اختالف وجود الطبيعي من

 :التالية السجالت و املستندات املؤسسات مجيع يف عامة بصفة

 .السندات و األسهم لكل مساعد أستاذ دفرت وجود من بد ال -

 .السندات محلة و للمسامهني سجل وجود من بد ال -

 مدفوعات تسجيل جيب كما املقبوضات، يومية يف التمويل مصادر من األموال حتصيل عملية تسجيل جيب -

 .املدفوعات بيومية الفوائد و والتوزيعات األسهم استهالك السندات،

 .والفوائد التوزيعات استحقاق املدفوعات، و املقبوضات يومية ملخصات إلثبات العامة اليومية دفرت -

 التوزيعات الدفع، أوراق السندات، قرض األسهم، مال رأس من لكل حساب بوجد حيث العام، األستاذ دفرت -

 .إصدار خصم و عالوة احملتجزة، األرابح املستحقة، املدينة الفوائد املستحقة،

 .السندات و األسهم شهادات سجل -

 .رهن بدون أو برهن األجل قصرية و طويلة القروض سجل -

 .السندات يف أو األسهم يف التخصيص و االكتتاب قائمة -

 

 

 

 

 

 



 أهمية مراجعة القوائم المالية في تقييم األداء المالي                                                نيالفصل الثا

 

78 
 

 :التمويل بدورة اخلاصة احملاسيب اإلفصاح و القياس متطلبات  - اثنيا

 مهنية جبودة املراجعة عملية ألداء ضروري شرط احملاسيب اإلفصاح و القياس مبتطلبات املراجع إملام يعترب

 و القياس متطلبات أهم سنربز يلي فيما هلا، املتممة إيضاحاهتا و املالية القوائم لصدق مقاييس ابعتبارها مرتفعة،

 :يلي كما احملاسيب اإلفصاح

 :امللكية حقوق - 1

 يف املالك ميلكه ما هي أو التزاماهتا، مجيع تسوية و سداد بعد املؤسسة يف املتبقية األصول محاية هي

 :يلي ما وفق يتحقق و الشركة، أصول

 :منها نذكر و امللكية حقوق معرفة - 1 – 1

 .األسهم إصدار عالوة و املدفوع املال رأس -

 .الشركة إدارة لسياسة طبقا املكونة االختيارية االحتياطات -

 .النظامية و القانونية االحتياطات -

 .األجنبية العمالت أرصدة تقييم إعادة فروق بعض -

 :التالية األسس حسب يتم :املالك حقوق قياس طريقة معرفة - 2 – 1

 .عينية أو نقدية أسهم كانت سواء هلا االمسية ابلقيمة تقاس -

 النقدية غري لألصول العادية القيمة أو النقدية للشركة الداخل التدفق يف ابلزايدة األسهم إصدار عالوة تقاس -

 .للسهم االمسية القيمة عن

 األساسي النظام أو القانون فرض أو اإلدارة قررت اليت الربح من املئوية للنسبة املعادل ابملبلغ االحتياطي يقاس -

 .الربح من جتنيبها للشركة
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 و امليزانية اتريخ يف لألصل العادية القيمة بني ابلفرق االستثمارات أو الثابتة األصول تقييم إعادة فائض يقاس -

 .الدفرتية قيمته

 ابلفرق امليزانية اتريخ يف للبيع املتاحة املالية األوراق يف االستثمارات على احملققة غري اخلسائر أو املكاسب تقاس -

 .الدفرتية قيمتها و التاريخ ذلك يف العادية قيمتها بني

 :اآلتية القواعد حسب ذلك يتم :املالك حبقوق االعرتاف - 3 – 1

     االكتتاب قسطي ختصيص و األسهم ختصيص فور األسهم إصدار عالوة األسهم، مال برأس االعرتاف يتم -

 .عينا أو نقدا التخصيص و

             االحتياطات وجتنيب الربح لتوزيع اإلدارة جملس قرار فور احملتجزة األرابح و ابالحتياطات االعرتاف يتم -

 .املالية السنة هناية يف األسهم محلة على التوزيعات عن اإلعالن و

 :يلي كما حدا على كل إتباع اإلدارة على بد ال :املالك حقوق عن اإلفصاح - 4 – 1

 .حدا على نوع لكل األسهم مال لرأس ابلنسبة -

 .للسهم االمسية القيمة و املصدرة، األسهم عدد و به املرخص مال رأس -

 .املال رأس من بعد يدفع مل الذي اجلزء -

 .املالية السنة خالل األسهم مال رأس حساابت على طرأت اليت احلركة  -

 (.اخلزينة أسهم) الشركة مبعرفة حيازهتا املعاد األسهم تكلفة و عدد  -

 السنة خالل حركتها بيان مع حدى على واحد كل على اإلفصاح من بد ال األخرى امللكية حلقوق ابلنسبة -

 :خاصة بصفة و توزيعاهتا على قيود أية و امليزانية، اتريخ يف أرصدهتا و املالية،

 .التقييم إعادة فائض -

 .اختيارية و إلزامية إىل تقسيمها مع االحتياطات -
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 .احملتجزة األربح -

 :األجل طويلة القروض - 2

 الشركة لدى نية توجد ال اليت السندات قروض و البنكية القروض كافة األجل طويلة القروض تشمل

 .املالية االلتزامات من نوع هي و امليزانية، اتريخ من املالية السنة خالل لسدادها

 (املستحقة الفوائد مع) املستقبلية املدفوعات إلمجايل احلالية ابلقيمة األجل الطويلة القروض قياس يتم و

 .السائدة الفائدة أسعار ابستخدام

 .املالية النسب :الثاين املطلب

 وخاصة القرارات اختاذ على واملساعدة األداء لتقييم املستخدمة األدوات أهم من املالية النسب تعترب

 .منها التمويلية

 :املالية النسب مفهوم  - أوال

 بنود من بندين بني ما لعالقة مقياسا توفر املايل التحليل أدوات من أداة: "أبهنا املالية النسب تعرف

 1".املالية القوائم

 عالقات عن عبارة أهنا مبعىن املالية القوائم بنود من أكثر أو بندين بني العالقة: "أبهنا يعرفها من وهناك

 قائمة بنود وبعض امليزانية بنود بعض بني أو بينها، فيما الدخل قائمة بنود أو بينها فيما امليزانية بنود بعض بني

 2.املالية السياسات يف والضعف القوة نواحي عن الكشف بقصد وذلك الدخل

 

 

                                                             

 األردن، عمان، الطباعة، و التوزيع و للنشر املسرية دار تطبيقي، و نظري مدخل :املالية القوائم حتليل املطارنة، غسان خنفر، راضي مؤيد - 1 
 .127،ص2006

 .151ص ،  2006مصر، اجلامعية، الدار القرارات، اختاذ مدخل :املالية اإلدارة اللحلح، هللا عبد أمحد املرسلي، الدين مجال - 2 
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 :هي املالية النسب أن نستنتج السابقني التعريفني ومن

 .املايل التحليل أدوات من أداة عن عبارة -

 .أكثر أو املالية القوائم بنود من بندين بني العالقة متثل -

 .األداء لتقييم تستعمل وابلتايل والضعف القوة مواطن الكتشاف تستعمل -

 تعكس اليت والنسب واملؤشرات احلساابت من مجلة وجود على أساسا يستند األداء تقييم أن مبا و

 اقتضت لذلك تطورها ومدى وتوجهاهتا لعملها ودقيق وشامل واضح تشخيص وإعداد املايل، املؤسسة وضع

 1:كاآليت واإلحصاءات واملعلومات البياانت من مجلة التقييم عملية

 :اخلتامية واحلساابت املالية القوائم - 1

 التحليلية الكشوفات و اخلتامية واحلساابت العامة امليزانية تضم متكاملة معلومات جمموعة وتتضمن

 .هلا املساعدة

 :هبا امللحقة الكشوفات و اخلتامية واحلساابت املالية للقوائم التارخيية املؤشرات - 2

 و األدائية النسب واستخراج املقارانت وعقد التحليل ألغراض األداء تقييم عملية حتتاجها اليت هي و

 .التنفيذية

 :التخطيطية املوازانت - 3

 من جمموعة على وحتتوي مقبلة، زمنية لفرتة االقتصادية املؤسسة لنشاط الشاملة واخلطة الربانمج هي و

 .وغريها للطاقات التخطيطية واملوازنة اإلنتاج وموازانت والنقدية واملالية العينية كاملوازانت املوازانت

 

 

                                                             

 .186-185 ص ،  2007األردن، عمان، التوزيع، و للنشر املناهج دار املالية، النسب ابستخدام األداء تقومي الكرخي، جميد - 1 
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 :الدورية التقارير - 4

 مستقبلية أو حالية أو اترخيية أو ختطيطية أو مالية أو تشغيلية أو خارجية أو داخلية تقارير كانت سواء

 .األداء تقييم يف معلوماتية قاعدة فيه الواردة البياانت تشكل حيث سنوية نصف أو أسبوعية أو يومية أو

 :االستبياانت - 5

 جوانب من أكثر أو جانب على التعرف لغرض االقتصادية املؤسسة جتريها اليت االستبياانت هي و

 مفيدة معلومات بذلك توفر حيث خارجها أو املؤسسة داخل جترى االستبياانت هذه كانت سواء نشاطها

 .األداء تقييم ألغراض

 :اإلحصائية واملعلومات البياانت - 6

 .هلا املشاهبة املؤسسات ونشاط املؤسسة نشاط عن اإلحصائية واملعلومات البياانت هي و

 :املالية والنسب املعايري استخدام طرق  -اثنيا

 :نذكر املالية والنسب املعايري استخدام طرق من

 :األداء يف الفروق معنوية اختبارات - 1

 :ابستخدام تتم النشاط نفس على هي اليت األخرى للمؤسسات ابلنسبة املؤسسة أداء مقارنة

 1:املطلقة ابألرقام ملقارنة - 1 – 1

 املوقف هذا ويف ،(منافستها)النشاط يف مبثيلتها للمؤسسة ما رقم نقارن أن املايل التحليل يتطلب قد

 حالة ففي احلسابية العمليات ببعض القيام ذلك يتطلب وقد املالئمة، اإلحصائية ابألساليب االستعانة ميكن

 املتوسط استخراج جيب عندئذ أيضا سنوات لعدة منافسة ملؤسسة مبثيلتها املؤسسات لبعض التداول نسب مقارنة

                                                             

 .385ص ،  2004مصر، اجلامعية، الدار األداء، توازن إدارة حبريي، صادق سعد - 1 
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 املعيارية االحنرافات و املتوسطات حساب و املقارنة، تتم مث املنافسة املؤسسة لنسب املعياري واالحنراف احلسايب

 .البسيطة اإلحصائية الربامج بعض ابستخدام أو العادية احلاسبة ابآللة تتم أن ميكن

 :املئوية النسب مقارنة - 2 – 1

 ابستخراج ذلك ويتم املنافسة املؤسسة أداء بنسبة أدائها نسبة مبقارنة ما مؤسسة أداء على احلكم ميكن

 1:التالية املعادلة من ( املعيارية القيمة Z)حيث   Z قيمة

Z   = النسبتني بني الفرق معاينة لتوزيع املعياري اخلطأ ÷ النسبتني بني الفرق.  

 :األفقي التحليل - 2

 متتاليتني، فرتتني عن الدخل قائمة تشمل اليت البنود يف التغري لدراسة عادة األفقي التحليل يستخدم

 أرقام على دائما تشمل الدخل قائمة أن حيث أيضا، املئوية ابلنسبة و النقدية ابلوحدات التغري مقدار يظهر حبيث

 مقدار حيسب و املقارنة سنة احلالية والسنة األساس سنة تعترب املاضية السنة وابلتايل السابقة، السنة يف املقارنة

 2.األساس سنة يف مئوية كنسبة مث أوال النقدية ابلوحدات سالبا أو موجبا كان سواء بند كل يف التغري

 خالل من متتالية حماسبية فرتات لعدة املالية ابلقوائم الواردة األرقام مقارنة األفقي ابلتحليل يقصد و

 وحتسب التغري، هذا نسبة حتديد مع أخرى إىل حماسبية فرتة من التغريات معرفة و بينها، الفروق حتديد و حصر

 3:يلي كما التغري نسبة

 .األساس نسبة قيمة / (األساس نسبة قيمة.حداثة األكثر لقيمة)ا =التغري نسبة

 

 

                                                             

 . 287ص املرجع، نفس - 1 
 .172-171ص ره،كذ  سبق مرجع فراج، عطية ثناء حممود، حامد منصور - 2 
 .289ص ره،كذ  سبق مرجع البحريي، صادق سعد - 3 
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 القوائم وعناصر لقيم التغري هذا ونسبة املطلق التغري من كل وتفسري إبيضاح يقوم أن املراجع على و

 األساس سنة يف العنصر قيمة كانت ما إذا حساهبا يتعذر التغري نسبة أن ويالحظ والتحليل، املقارنة موضوع املالية

 أن جند السبب وهلذا املالية القوائم لعناصر اهلامة االجتاهات يبني األفقي التحليل فإن وعليه صفر، تساوي

 طويلة املقارانت كانت وكلما حماسبية، فرتات عدة مدى على املالية ابلقوائم مقارنة بياانت توفر الكربى املؤسسات

 يكون ال ألنه األجل قصرية املقارانت تلك من للعنصر العام االجتاه يف فاعلية أو فائدة أكثر تكون األجل

 .عادية غري اقتصادية عوامل بسبب يكون وإمنا العام االجتاه من جزء ابلضرورة

 السنوي ابلتقرير اهلامة العناصر أو اإلمجاليات تلخيص يتم فإنه األجل طويلة املقارانت إىل ابإلضافة

 .ذلك وغري السهم ربح أو الدخل وصايف املصروفات إمجايل أو املبيعات إمجايل مثل املايل

 :الرأسي التحليل - 3

 املايل املركز وقائمة األعمال نتيجة قائمة تشملها اليت النتائج لدراسة الرأسي التحليل أسلوب يستخدم

 1.واحد آن يف املئوية وابلنسبة النقدية ابلوحدات القائمة تشملها اليت البنود من بند كل قيمة تظهر حبيث

 يكون ولذلك معينة حماسبية بفرتة اخلاصة املالية القوائم عناصر بني املقارنة الرأسي ابلتحليل يقصد و

 أساس يف مشرتكة وحدات إىل املالية القوائم عناصر حتويل إىل هتدف هيكلية دراسة عن عبارة الرأسي التحليل

 2.جدوى أكثر مقارنة إجراءات خالهلا من ميكن املبيعات إمجايل أو األصول إمجايل هو معني

 

 

 

 
                                                             

 .174ص ره،كذ  سبق مرجع فراج، عطية ثناء حممود، حامد منصور - 1 
 .292ص ره،كذ  سبق مرجع البحريي، صادق سعد - 2 
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 عن تعد اليت املالية القوائم لدراسة املراجع عليها يعتمد اليت األسباب أهم من الرأسي التحليل يعترب و

 حيث أخرى، جهة من التشغيل وكفاءة جهة من املومسية التقلبات على ترتتب اليت اآلاثر ومتابعة سنوية ربع فرتات

 1.تشملها اليت اجملموعات لكل النسبة األمهية مقدار املايل املركز قائمة تربز

 2:املدى بطريقة السابقة األعوام مبتوسط املقارنة - 4

 معلومات توفري هبدف املالية القوائم بياانت من أخر برقم رقم مقارنة هي ذكره سبق كما املالية النسب

 .املؤسسة ورحبية ابلتزامات الوفاء على والقدرة السيولة عن

 .األداء لتقييم املالية النسب حتليل: الثالث املطلب

 املؤشرات تلك أن كون األجل الطويلة الديون ألصحاب األساسية االهتمامات من املالية النسب تعترب

 واملستثمرين األسهم حاملي يهتم بينما ، استحقاقها موعد يصل حينما ديوهنم سداد على املؤسسة قدرة تبني املالية

 النشاط جوانب بكل مهتمة تكون فإهنا املؤسسة وإدارة السوق، يف السهم وسلوك ابلرحبية أساسي بشكل املتوقعني

 من اإلدارة ميكن امللكية وحقوق واخلصوم األصول بني املالئم والتوازن املناسبة السيولة حتقيق وابلتايل املؤسسة، يف

 يف النشاط أوجه خمتلف تقييم أجل من النسب تلك فحص على يقوم املالية النسب وحتليل التزاماهتا، حتقيق

 .املؤسسة

 

 

 

 

                                                             

 .176ص ره،كذ  سبق مرجع فراج، عطية ثناء حممود، حامد منصور - 1 
 .295ص ره،كذ  سبق مرجع البحريي، صادق سعد - 2 
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 عن تفصح اليت املعلومات عن التفصيلي والتحري ابلبحث املؤسسة قيام النسب بتحليل ويقصد

 استخدام األمر يقتضي وأسباهبا، والدخل العمومية امليزانية قائميت يف البنود بني تربط اليت العالقات مضمون

 وحماولة السلبية لالحنرافات واستخراجها السابقة عملياهتا من املؤسسة موقف وتوضيح لتأكد رقابية كأداة النسب

 1.معاجلتها

 2.للمؤسسة املايل املركز وسالمة قوة إىل تشري كداللة املالية النسب استخدام ويرجع

 املالية النسب حتليل طريق فعن املالية، الرقابة أدوات أكثر من واحدا املالية النسب حتليل يعترب و

 .للمؤسسة والتمويلية التشغيلية السياسات فعالية مدى عن مهمة استنتاجات إىل التوصل احمللل يستطيع

 3:إىل عامة بصفة املالية النسب تقسيم ميكن

 .السيولة نسب -

 .النشاط نسب -

 .املديونية نسب -

 .الرحبية نسب -

 .حدا على نسبة كل عرض وسنحاول

 

 

 

 
                                                             

 .102ص ره،كذ  سبق مرجع عباس، علي - 1 
 

 .56ص ،  2003مصر، اإلسكندرية، للنشر، اجلديدة اجلامعة دار املالية، اإلدارة أساسيات و مبادئ مصطفى، فريد، هنال - 2 
 .206ص ره،كذ  سبق مرجع اللحلح، هللا عبد أمحد املرسلي، الدين مجال  - 3 
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 :السيولة نسب  - أوال

 تداول درجة على والتعرف العامل املال رأس مركز وتقييم حتليل إىل النسب من اجملموعة هذه هتدف

 هذه وتقوم اجلارية، التزاماهتا مقابلة يف املؤسسة مقدرة على احلكم هو التحليل من الرئيسي واهلدف عناصره،

 1.املتداولة واخلصوم املتداولة األصول بني الفرق أي املال رأس صايف دراسة على املرحلة

 مما األجل قصرية ابلتزامات الوفاء على املؤسسة قدرة تقيس اليت النسب تلك السيولة بنسب يقصد و

 نسب أهم ومن واملقرضني كالدائنني قصرية زمنية فرتة يف نقدية إىل حتوليها ميكن أخرى وأصول نقدية من لديها

 :يلي ما السيولة

 :التداول نسب - 1

 واللذان املتداولة واخلصوم املتداولة األصول بني نسبة عن عبارة ألهنا املال رأس بنسبة األحيان بعض يف تسمى و

 2:يلي كما وحتسب العامل املال رأس مكوانت من يعتربان

 املتداولة خلصوما  ÷املتداولة  صولاأل ا = التداول نسبة

 .سنة تكون ما عادة األجل القصرية ابلتزاماهتا الوفاء على املؤسسة مقدرة مدى النسبة هذه وتقيس

 :السريعة السيولة نسبة - 2

 على النسبة هذه وتقتصر املتداولة اخلصوم إىل (احلكومية السندات) النقدية وشبه النقدية نسبة عن عبارة هي و

 3:يلي كما وحتسب التصفية عند القيمة يف انكماش ألي تقريبا تعرضها بعدم متتاز اليت املتداولة األصول

 .املتداولة جمموع اخلصوم ÷( السلعي املخزون . املتداولة األصول جمموع) =  السريعة السيولة نسبة

 

                                                             

 .111ص ره،كذ  سبق مرجع توفيق، أمحد مجيل - 1 
 .207 ص ره،كذ  سبق مرجع الدهراوي، الدين مالك - 2 
 .113 ص ره،كذ  سبق مرجع توفيق، أمحد مجيل - 3 
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  1:النقدية دوران سرعة - 3

 عدد النسبة هذه وتبني النقدية نسبة زائد النقدية على السنوية املبيعات قسمة خارج عن عبارة وهي

 النقدية، دوران لسرعة منوذجية نسبة توجد ال حيث السنة، خالل بعملياهتا املؤسسة قيام عند النقدية دوران مرات

 حتدث النسبة هذه فإن ذلك إىل إضافة النشاط، يف هلا املماثلة املؤسسات وبني بينها ابملقارانت القيام جيب لذا

 :وحتسب النقدية استخدام يف للكفاية مقياسا املدير يقدم مما السنني خالل

 (.النقدية شبة + النقدية) ÷ السنوية املبيعات  = النقدية دوران سرعة

 :العامل املال رأس صايف - 4

 املال رأس بصايف أيضا ويدعى املتداولة االلتزامات و املتداولة األصول بني الفرق العامل املال رأس ميثل

 املدى يف التزاماهتا سداد على وقدرهتا املؤسسة سيولة على للحكم كمؤشر املال رأس صايف ويستخدم العامل،

 2:كاأليت وحيسب القصري

 .املتداولة االلتزامات . املتداولة األصول = العامل املال رأس صايف

 رأس حجم يتأثر و املؤسسة، سيولة على اجيابيا مؤشرا يعد فهو العامل املال رأس على احلصول وعند

 .وااللتزامات املتداولة األصول وتركيبة السابقة النسب ببنود العامل املال

 :النشاط نسب - اثنيا

 إجراء طريق عن هلا املتاحة املوارد أو املوجودات املؤسسة هبا تستخدم اليت الكفاءة النشاط نسب تقيس

 لكل مهمة تعترب النشاط ونسب املوجودات، عناصر يف االستثمار ومستوى املبيعات مستوى بني فيما مقارانت

 3.البعيد مدى على للمؤسسة والرحبية األداء بكفاءة اهتمام له من

                                                             

 .114 ص السابق، املرجع نفس - 1 
 133ص ره،كذ  سبق مرجع املطارنة، غسان خنفر، راضي مؤيد - 2 
 .107،ص  2007األردن، عمان، التوزيع، و النشر و للتوزيع املناهج دار املالية، اإلدارة العامري، إبراهيم علي حممد - 3 
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 :املدينة احلساابت دوران - 1

 والدوران السنة، خالل املدينة احلساابت حتصيل مرات عدد إىل املدينة احلساابت دوران يشري

 يف املبيعات صايف ويستخدم نقد، إىل املدينة احلساابت حتويل كفاءة على يدل املدينة للحساابت العايل

  1:يلي كما املدينة احلساابت دورات حلساب الدخل كشف

 هناية يف الرصيدأو    املدينة احلساابت رصيد معدل   ÷اآلجلة املبيعات صايف = املدينة احلساابت دوران

 .املالية الفرتة

 :العامل املال رأس دوران معدل - 2

 2:يلي كما وحيسب العامل املال رأس دارها اليت املرات عدد املعدل هذا يقيس

 . العامل املال رأس متوسط  ÷الفرتة  خالل املبيعات صايف=  العامل املال رأس دوران معدل

 :املخزون دوران معدل - 3

 كما وذلك املخزون على املبيعات بقسمة النسبة هذه حساب ويتم املخزون سيولة لدرجة مؤشر يعترب

 3:يلي

 .املخزون  ÷املبيعات = املخزون دوران معدل

 متوسط به يقصد املخزون أن حني يف اإلمجايل، املبيعات رقم القانون هذا يف ابملبيعات يقصد و

 .املخزون

 

                                                             

 األردن، عمان، التوزيع، و للنشر أصادين دار التوزيع، و للنشر العريب اجملتمع مكتب املايل، التحليل و املالية اإلدارة يف مقدمة عقل، حممد مفلح - 1 
 .317ص ، 2006

 .140 ص ره،كذ  سبق مرجع فراج، عطية ثناء حممود، حامد منصور - 2 
 .79-78 ص ره،كذ  سبق مرجع العمار، وليد رضوان - 3 



 أهمية مراجعة القوائم المالية في تقييم األداء المالي                                                نيالفصل الثا

 

90 
 

 :املتداولة األصول دوران معدل - 4

 األصول دوران معدل يعترب و األصول، تلك استخدامات وبعض األصول جمموع بني العالقة يعين

 األصول دوران معدل وحيسب منه، املبيعات وتوليد األصول من النوع هذا إدارة يف الكفاءة ملدى مؤشر املتداولة

 :يلي كما املتداولة

 .املتداولة األصول جمموع  ÷املبيعات صايف = املتداولة األصول دوران معدل

 1:األصول إمجايل دوران معدل - 5

 من كبري قدر لتحقيق االستثمارات أو األصول استخدام يف اإلدارة كفاءة النسبة هذه تعكس

 :يلي كما حسابه ويتم املبيعات،

 .األصول إمجايل ÷ املبيعات إمجايل   = األصول إمجايل معدل

 :املديونية نسب - اثلثا

 إليها اللجوء ويتم االستثمارات، متويل هيكل يف املديونية استخدام أثر معرفة يف املالية اإلدارة هتتم

 2:يلي ما لتحقيق

 .االستحقاق عند املؤسسة بذمة ما لتسديد األمان حد هلم توفر كوهنا امللكية حق إىل الدائنني نظرة تعزيز -

 .قليلة ابستثمارات اإلدارة على السيطرة إىل ابملالك يؤدي ابملديونية املؤسسة متويل زايدة -

 :نذكر املديونية نسب أهم ومن

 

 

 
                                                             

 .211ص ره،كذ  سبق مرجع الدهراوي، الدين مالك - 1 
 .193 ص ،  2004األردن، عمان، التوزيع، و للنشر الوراق مؤسسة املتقدمة، املالية اإلدارة الزبيدي، محزة - 2 
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 : األموال جمموع إىل القروض نسبة - 1

 جمموع على( األجل وطويلة األجل قصريةالقروض ) جمموع بقسمة حتسب املالية، الرافعة نسبة تسمى و

 وكلما الشركة، أموال تكوين يف املقرتضة التمويل مصادر على االعتماد درجة إىل النسبة هذه وتشري األموال،

 .الشركة أموال يف امللكية حق مسامهة اخنفضت كلما املالية الرافعة نسبة زادت

 :يلي كما املالية الرافعة نسبة وحتسب

 (.املوجودات) األموال ÷ القروض = املالية الرافعة نسبة

 :الفوائد تغطية معدل - 2

 من املتولد الربح من الدين نفقات خدمة على املؤسسة ملقدرة مقياسا الفوائد تغطية معدل يعترب

 :كاأليت وحيسب العادية عملياهتا

 .الفائدة  ÷ الفائدة قبل الربح صايف = الفوائد تغطية معدل

 :امللكية مضاعف - 3

 1:يلي كما النسبة هذه حتسب

 .امللكية حق جمموع   ÷ املوجودات جمموع = امللكية مضاعف

 .امللكية حق  /( الديون+  1= ) امللكية مضاعف :أو

 :الرحبية نسب  - رابعا

 املايل، األداء يف التحسن يعين فتحقيقها الرحبية هي املالية اإلدارة هتم اليت املوضوعات أهم من تعترب

 2:يلي ما النسب أهم من وجند املالية اإلدارة اختذهتا اليت والقرارات واإلجراءات السياسات كفاءة ويعكس

 
                                                             

 .113 ص ره،كذ  سبق مرجع العامري، إبراهيم علي حممد - 1 
 .199-198 ص ره،كذ  سبق مرجع ، الزبيدي محزة - 2 
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 :اهلامش نسب - 1

 العالقة من وحتسب املبيعات صايف على الضريبة و الفائدة قبل الربح صايف قسمة خالل من حتسب

 :اآلتية

 .املبيعات صايف ÷ والضريبة الفائدة قبل الربح صايف = اهلامش نسبة

 : امللكية حق على العائد معدل - 2

 رحبية تعكس كوهنا املالية األوراق سوق يف تداوهلا يتم اليت املالية النسب أهم أحد النسبة هذه تعترب

 :العالقة من وحتسب الواحد، السهم

 .امللكية حق ÷ والضريبة الفائدة بعد الربح صايف = امللكية حق على العائد معدل

 :االستثمار على العائد معدل - 3

 واملالك اإلدارة هتم واليت املؤسسات يف األداء تقييم يف تستخدم اليت التحليلية املؤشرات أكثر من هو

 :يلي كما وحيسب اإليرادية، ابلقابلية ويدعي واملستثمرين،

 .االستثمار ÷ والضريبة الفائدة قبل الربح صايف = االستثمار على العائد معدل

 .التشغيلية املوجودات جمموع عن االستثمار يعرب

 .املالية القوائم حول الداخلية املراجعة تقرير إعداد :الرابع املطلب

 يقوم ما فبعد التقرير، بكتابة تشغيلية أو مالية خارجية، أو داخلية كانت سواء مراجعة كل تنتهي

 والقوائم احلساابت فحص و الداخلية الرقابة نظام تقييم وكذا املراجعة و الفحص خطوات بكل الداخلي املراجع

 نصائح شكل على يقدمه أنه كما مالحظاته، كل يشمل الذي و لإلدارة يقدمه الذي التقرير إبعداد يقوم املالية

 مرفقا يكون والذي استخدامها كيفية و املوارد خالل من املايل األداء تقييم خيص فيما املالية لإلدارة توجيهات و
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 التسليم اإلعداد، :وهي مهام ثالث على الداخلية املراجعة تقارير إعداد عملية تنطوي و اإلثبات، أدلة من بعدد

 .والتأثري

 1:أبسلوبني الداخلية املراجعة معايري يف اإلفصاح يتم ما عادة و

 .الفرتة هناية يف ابملراجعة املعنيني مع املناقشة خالهلا من يتم :املقابالت -

 .املكتوب التقرير على يقوم رمسي أسلوب هو األسلوب هذا أن حني يف :املكتوب -

 :الداخلية املراجعة يف إعداده ومعايري التقرير تعريف  - أوال

 :التقرير تعريف - 1

 ابختاذ توصية أو املاضي يف اختذ لقرار حتليال أو جديدة ملعلومات عرض: "أنه على التقرير تعريف ميكن

 2". مستقبال قرار

 3: مبراعاة يقوم املايل الداخلي املراجع فإن املالية العمليات حول الداخلي املراجع تقرير يف و

 .عليها املتعارف احملاسبية املبادئ تطبيق يف التغري -

 أو احملاسبية، املبادئ يف تتغري ال أهنا فحني حماسبية تغريات تستدعي واليت املشروع ظروف بعض يف التغري -

 .الشرائية القوة كتغري املشروع متس ولكنها ابحملاسبة عالقة أي هلا ليس تغريات

 :الداخلية املراجعة يف التقرير إعداد معايري - 2

 4:هي و التقرير هلذا إعدادهم عند اعتمادها الداخليني املراجعني على جيب معايري وهناك

 .املراجعة فحص اكتمال بعد وموقع مكتوب تقرير إعداد جيب -

                                                             

 .204 ص املرجع، نفس - 1 
 .293ص ره،كذ  يبق مرجع الوردات، هللا عبد خلف - 2 
 .17 ص ،  2004األردن، عمان، وائل، دار العملية، و النظرية الناحية :احلساابت تدقيق علم هللا، عبد أمني خالد  - 3 
 . 313-311ص رهكذ  سبق مرجع السوافريي، رزق فتحي الصحن، حممد لفتاحعبد ا - 4 
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 .املكتوب النهائي التقرير إصدار قبل املعنية اإلدارية املستوايت مع والتوصيات النتائج مناقشة جيب -

 .الالزم التصحيحي ابلعمل والتوصية واألداء املستقبلية ابلتحسينات توصيات على التقارير تنطوي قد -

 .والنتائج والنطاق الغرض التقارير تعرض أن جيب -

 قبل الداخلية املراجعة تقرير املنصب هلذا عنه ينوب من أو الداخلية املراجعة مدير ويقيم يفحص أن جيب -

 .إصداره

 

 :التقرير أهداف  - اثنيا

 1:إىل يسعى الداخلي املراجع فإن التقرير خالل من

 .لألفضل التغيري و املراجعة، عملية عن الناجتة والتوصيات املالحظات عن اإلبالغ -

 .القرارات اختاذ عملية يف التأثري و العليا، اإلدارة إىل الداخلية املراجعة إدارة جمهود عكس -

 .الداخلية املراجعة أعضاء هبا قام اليت األعمال حتديد -

 .وتبادهلا واملعلومات األفكار نقل و العمل، إجراءات لتطوير ابلنسبة الالزمة التوصيات إبداء -

 أو املهين، ورأيه املالية القوائم جمال يف به قام الذي الفحص الداخلي املراجع تقرير يتضمن أن والبد

 .ذلك إىل أدت اليت األسباب ذكر مع لرأيه إبداء عدم

 :الداخلي املراجع تقرير خصائص  - اثلثا

 2:يلي ما التقارير تصميم يف تؤثر اليت اخلصائص أهم من 

 

 

                                                             

 .293 ص ره،كذ  سبق مرجع الوردات، هللا عبد خلف  - 1 
 .112-111 ص ره،كذ  سبق مرجع القباين، علي ثناء  - 2 
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 :املنفعة - 1

 بشكل التقارير يف املعلومات تعرض أن بد ال و اإلدارة، خدمة يف معني هدف التقرير حيقق أن جيب

 .القرارات اختاذ على املدير حيث مفيد خمتصر

 :املالئم الشكل - 2

 الشكل حيدد أن وحيب معلومات من حتتويه ما وفهم قراءهتا يسهل واضحة التقارير تكون أن جيب

 .حدى على حالة كل أساس على للتقرير املالئم

 :اهلوية حمدد - 3

 .الصفحات أرقام و العناوين مثل هويته حتدد أساسية معلومات على اشتماله من البد

 :الثبات - 4

 :مراحل ثالث خالل من التقرير كتابة وتتم اثبتة، أسس على التقارير تعد أن جيب

  .والنهائية منها املرحلة إصدارها سيتم اليت التقارير لعدد التخطيط مرحلة :األوىل املرحلة

 .أبول أوال والتوصيات املالحظات كتابة يتم خالهلا ومن املراجعة، عملية مع متزامنة تكون :الثانية املرحلة

 .والرتتيب التنسيق موحدة وثيقة يف التقرير عن املختلفة األجزاء مجع  :الثالثة املرحلة
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 :الفصل خالصة

 اختاذ يف املالية اإلدارة عليها تعتمد اليت الوسائل من يعترب األداء تقييم أن الفصل هذا خالل من نستنتج

 استخدام طريق عن املايل األداء تقييم على تساعد اليت األساليب من و التمويلية، القرارات خاصة و القرارات

 .املالية النسب

 و املالية القوائم مراجعة و بفحص يقوم فإنه املالية ابملراجعة قيامه خالل من املايل الداخلي املراجع و

 صورة أبخذ ملستعمليها تسمح اليت و عليها، املتعارف احملاسبية للمبادئ وفقا معدة أهنا من التحقق أجل من ذلك

 يف يعده الذي التقرير بواسطة رأيه إبداء خالل من املايل األداء تقييم يف الداخلي املراجع يساهم و عنها، صحيحة

 يف يقدمه الذي و إليه، توصل ما حول مالحظاته أهم على حيتوي الذي و املالية الداخلية املراجعة عملية هناية

 .خاصة بصفة املالية واإلدارة عامة بصفة لإلدارة نصائح و توصيات شكل

 أرض على الدراسة هذه إبسقاط األخري و ثالثال الفصل يف سنقوم النظرية الدراسة من انتهائنا بعد

 املؤسسة يف األداء تقييم يف مسامهتها مدى و املالية الداخلية املراجعة سري كيفية معرفة حماولة خالل من الواقع

 (.سونلغاز) الغاز و للكهرابء الوطنية
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 :الفصل متهيد

 تساعدها سياسة إتباع طريق عن العاملي االقتصاد يف االندماج اجلزائر حماولة و االقتصادية التحوالت إطار يف

 من جمموعة وضع خالل من الطاقة قطاع حترير جمال يف املبادرة سونلغاز أخذت حيث النمو، حتقيق على

 و عملت قد و اخل،...املنافسة وعاملية اجلودة عاملية على القائمة التحوالت تلك مع للتكيف اإلجراءات

 لكل ليصل الوطين الرتاب كامل عرب الكهرابء و الغاز نقل و توزيع شبكة توسيع على سونلغاز تعمل مازالت

 .بيت

 و نقلها، و الكهرابء إبنتاج املتعلقة الفروع من جمموعة 1998 عام يف سونلغاز هيكلة إعادة عملية من انبثق

 مديرايت أربعة إنشاء خالل من هيكلته إعادة مت فقد التوزيع نشاط أما رئيسية، فروع ضمن الغاز نقل كذا

 .للتوزيع اتبعة شركات أو فروع إىل ذلك بعد من حتولت للتوزيع عامة

 غاية يف أمر املؤسسة يف املهام خمتلف لتنفيذ املتبعة واإلجراءات العملية التطبيقات واقع على الوقوف إن

 األفكار توظيف هبدف والقصور اخللل مواطن وتشخيص القوة، نقاط وتدعيم اإلجيابيات تثمني قصد األمهية،

 إحدى املالية الداخلية املراجعة وتعد .املؤسسة نشاط على أضرارها حدة من والتقليل ملعاجلتها املناسبة واحللول

 هبا قامت اليت العمليات ملختلف واحملتملة الفعلية تعرضالنتائج حيث املؤسسة، نشاط لتدعيم األساسية املهام

 .العليا اإلدارة إىل تقدميها يتم اليت النصائح طريق عن املؤسسة

 اخلطوات خمتلف على للوقوف سونلغاز يف تطبيقية حالة دراسة إبجراء قمنا ذكره، سبق ما على وبناءا      

 أهم وحتديد املؤسسة، يف األداء تقييم يف مسامهتها وكيفية املالية، الداخلية املراجعة عملية هبا متر اليت واملراحل

 النقاط خالل من االقتصاديني، واملتعاملني األطراف خمتلف مع املؤسسة حققتها اليت واإلجيابيات النتائج

 :التالية
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 .والغاز للكهرابء الوطنية املؤسسة عن تعريفية بطاقة

 .سونلغاز يف الداخلية الرقابة نظام تقييم و املالية الداخلية املراجعة 

 .املالية القوائم عناصر مراجعة 

 األداء حول الداخلية املراجعة تقرير يوفرها اليت املعلومات و املالية النسب مراجعة 

 .سونلغاز مؤسسة يف املايل
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 .والغاز للكهرابء الوطنية املؤسسة عن تعريفية بطاقة :األول املبحث

 سنحاول االقتصادية، التطورات خمتلف مع التكيف تريد اليت اإلسرتاجتية العمومية املؤسسات من سونلغاز تعترب

 وعرض اجلزائري، االقتصاد يف مكانتها وإبراز والغاز للكهرابء الوطنية ابملؤسسة التعريف املبحث هذا خالل من

 العناصر خالل من لتحقيقها تسعى اليت األهداف وكذا تسيريها، على تشرف اليت واهليئات تنظيمها كيفية

 :اآلتية

 .والغاز للكهرابء الوطنية املؤسسة وتطور نشأة

 .ومهامها للمؤسسة املسرية اهليئات

 .والغاز للكهرابء الوطنية املؤسسة )سونلغاز يف التنظيم

 .سونلغاز وظائف

 .والغاز للكهرابء الوطنية املؤسسة وتطور نشأة :األول املطلب

 تعمل كانت الذي احمليط بتغري والوسائل األهداف تغيري فيها مت االستقالل منذ مراحل بعدة سونلغاز مرت

 هي املراحل هذه مباشرة، بصفة تسيريها طرق يف وأثرت املؤسسة مسار ميزت أساسية مراحل ثالثة وبرزت فيه،

 الوطين االقتصاد مستوى على كربى حتوالت شهدت اليت االشرتاكي التسيري ومرحلة االستقالل بعد ما مرحلة

 .املؤسسة مستوى على التغريات أهم عرفت اليت التسعينات مرحلة إىل لنصل

 

 :وتطورها املؤسسة نشأة عن اترخيية حملة أوال

 إابن ذلك كان و اختصارا املعروفة اجلزائر وغاز كهرابء العمومية الوطنية املؤسسة إنشاء 1947 يف مت     

 عرب وتوزيعها ونقلها الرامزة ابحلروف (EGA) الكهرابء إنتاج احتكار إليها أسند اليت الفرنسي، االستعمار
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 سنة الفرنسية الدولة أصدرته الذي التأميم قانون مفعول حتت وقعت الغاز، توزيع وكذلك الوطين، الرتاب كافة

1946 . 

 إىل  (EGA) حتولت حيث 1969 غاية إىل العمل يف املؤسسة استمرت االستقالل بعد

 هلا تعزز وإبنشائها حلها بعد اجلزائر غاز و كهرابء مؤسسة لتعوض1 والغاز للكهرابء الوطنية الشركة سونلغاز

 فقد هام، حجم ذات مؤسسة أصبحت أن لبثت وما الكهرابئية، الطاقة توزيع و ونقل إنتاج عمليات احتكار

 قدرات املؤسسة إعطاء هو الشركة حتويل من املقصود اهلدف وكان عون، 6000 حنو فيها العاملني عدد بلغ

 خاص بوجه واملقصود للبالد، االقتصادية التنمية ومساندة مرافقة مقدورها يف يكون لكي تسيريية و تنظيمية

 خمطط يف يندرج مشروع وهو الكهرابئية الطاقة على السكان من كبري عدد وحصول الصناعية التنمية هو

 :2التالية املهام هلا أوكلت وقد العمومية، السلطات أعدته الذي التنمية

 . احتكار إنتاج نقل و توزيع الطاقة الكهرابئية 

 . نقل الغاز الطبيعي عن طريق قنوات عرب كامل الرتاب الوطين 

 الرتاب الوطين . توزيع الغاز الطبيعي لالستعمال املنزيل والصناعي عرب 

إعادة هيكلتها  أين مت 1983و بقيت سونلغاز متارس و حتتكر السوق يف إنتاج الطاقة الكهرابئية إىل غاية 

عن هذه العملية حتويل  ضمن عملية إعادة اهليكلة املالية والعضوية الشاملة لكل املؤسسات العمومية ومتخضت

ملؤسسات تسيري مسامهات الدولة و  مؤسسات مستقلة اتبعةوحدات سونلغاز لألشغال و صنع املعدات إىل 

 هي:

                                                             
  والتعلق إبنشاء املؤسسة الوطنية للكهرابء والغاز . 10/08/1969، والصادر يف  26/07/1969املؤرخ يف  69-59املرسوم رقم   -1
 . 28/07/1969الصادر يف  54-69األمر  مبوجب -2
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  كهريف(KAHRIF ) .لألعمال املولدة للكهرابء أو األشغال الكهرابئية 

  كهركيب(KAHRAKIB ) .لرتكيب البنية التحتية و املنشآت الكهرابئية 

  كناغاز(KANAGAZ ) .إلعداد و اجناز قنوات نقل و توزيع الغاز 

  إنراقا(INERGA ) .ألشغال اهلندسة املدنية 

  الرتكيب(ETTERKIB ) .للرتكيب الصناعي 

  أ م س(AMC ) .لصناعة العدادات و آالت القياس و املراقبة 

الشركة ( وتسمى EPIC∗وجتاري ) حتولت سونلغاز إىل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 1991يف      

العمومية فإنه  األساسي إذ يثبت للمؤسسة مهمة اخلدمةالوطنية للكهرابء و الغاز، إن إعادة النظر يف القانون 

القرار بقرار آخر يف سنة  ، و قد مت أتكيد هذا1 يطرح ضرورة التسيري االقتصادي والتكفل ابجلانب التجاري

و صارت تتمتع ابلشخصية املعنوية  و من مث وضعت سونلغاز حتت وصاية الوزير املكلف ابلطاقة2،  1995

الدولة وتعرف كتاجر يف تعامالهتا مع  املالية، ختضع لقواعد القانون العام يف تعامالهتا معو االستقاللية 

جمموعة من املهام كالتأمني لإلنتاج و التوزيع  اآلخرين، و أصبحت سونلغاز من خالل هذا القرار متارس

 العمومي للغاز، و النقل و توزيع الطاقة الكهرابئية.

اليت تسمح  يف إطار الرتكيز على املهام األساسية 1998روع سونلغاز يف سنة مت استكمال إنشاء كل ف     

أسواق خبالف أسواقها، و  هلا إبخراج النشاطات احمليطة من أجل ترشيد وسائل اإلنتاج املوكلة هلا ابلتفتح على

أس ماهلا ، ر  3بقرار رائسي  تغريت الصفة القانونية و أصبحت 2002حتقيق استقاللية مالية، و يف عام 

                                                             

  1- مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 91-475 الصادر يف 1991/12/14 واملتعلق ابلقانون األساسي لسونلغاز .
 ابلنظام األساسي للشركة الوطنية للكهرابء والغاز .واملتعلق  17/12/1995املؤرخ يف  280-95القرار التنفيذي رقم  -2
 واملتعلق برأس مال سونلغاز . 01/06/2002املؤرخ يف  195-02املرسوم الرائسي رقم  -3
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مليون دج للسهم الواحد مكتتب و حمرر كليا من  1سهم بقيمة  000 150على  مليار دج، موزع 150

 سونلغاز من خالل اكتساهبا صفة شركة مسامهة املهام التالية: قبل الدولة، و متارس

 . نقل الغاز لتلبية احتياجات السوق الوطنية 

 . توزيع و تسويق الغاز داخل و خارج الوطن 

 وير و توفري كل اخلدمات يف اجملال الطاقوي .تط 

 . دراسة و متويل كل أشكال و مصادر الطاقة 

والتطوير،   إحداث فروع لبعض النشاطات مثل صحة العمال و البحث 2004عرفت سونلغاز يف سنة      

ظيم مشروع تن مديرية مراكز التكوين لتحضري فرع يف هذا النشاط و انطالق 2005كما أنشئت يف سنة 

لتكون مهمتها هي  وظيفة اإلعالم اآليل سعيا إلنشاء فرع ابلتنسيق مع كل عمال تلك الوظيفة يف املؤسسة

 2006  2004الفرتة  حتديث و تطوير أنظمة اإلعالم اآليل جملمع سونلغاز، و تطورت سونلغاز خالل

( من شركات ذات Holdingقابضة ) بتحول سونلغاز املؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي إىل شركة

و ،  SPA 1، وأصبحت الدولة املساهم ابألغلبية يف مؤسسسة سونلغاز  SPAاألسهم مسماة سونلغاز 

 : بنشاطاهتا األساسية ثالثة فروع مكلفة 2004عليه مت إنشاء يف بداية جانفي 

 سونلغاز إنتاج الكهرابء . 

 تسيري شبكة نقل الكهرابء . 

 تسيري شبكة نقل الغاز . 

 ( CREG) التنصيب الرمسي للجنة ضبط الكهرابء و الغاز 2005ما شهدت سنة ك
                                                             

 -1  
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 مؤسسات مبجمع سونلغاز بقرار من السلطات العمومية من أجل حتقيق فعالية يف اجناز املشاريعو إيصال 

جممع  إعادة هيكلة وظيفة التوزيع يف سونلغاز إبدماج فروع األشغال يف 2006، كما مت يف سنة  الطاقوية

 : سونلغاز و هي أربعة فروع للتوزيع و هي

 اجلزائر العاصمة . 

 منطقة الوسط . 

 منطقة الشرق . 

 منطقة الغرب . 

 رغم كل هذا التطور تبقى املهمة األساسية لسونلغاز ضمان اخلدمة األساسية هلا بتوسيع

 تكوين يف عرف جممع سونلغاز إنشاء معهد 2007نشاطاهتا و تطوير التسيري االقتصادي، و يف سنة 

واالتصاالت  طراك و هي شركة الطاقةالكهرابء و الغاز، و شركة مشرتكة يف االتصاالت بني سونلغاز و سوان

 اجلزائرية.

 اثنيا تقدمي املؤسسة:

الرئيسية هي  سونلغاز هي املتعامل التارخيي يف ميدان اإلمداد ابلطاقة الكهرابئية والغازية ابجلزائر، ومهامها    

اجلديد الصادر يف  الكهرابء ونفلها وتوزيعها وكذلك نقل الغاز وتوزيعه عرب قنوات، وقانوهنا األساسيإنتاج 

األمهية ابلنسبة  ، يسمح هلا إبمكانية التدخل يف قطاعات أخرى من قطاعات األنشطة ذات 2002

 للمؤسسة و السيما يف ميدان تسويق الكهرابء والغاز حنو اخلارج.
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أضحت  قانون قامت سونلغاز إبعادة هيكلة مصاحلها لكي تتكيف مع السياق اجلديد، إذمنذ صدور ال      

 عامل. 40000شركة فرعية، وتشغل  39اليوم جممعا صناعيا يتألف من 

يف جتسيد  لقد لعبت سونلغاز على الدوام دورا راجحا يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد، ومسامهتها

وطنية ترقى إىل مستوى برامج اإلجناز اهلامة يف جمال اإلانرة الريفية والتوزيع العمومي للغاز السياسة الطاقوية ال

ونسبة توغل الغاز إىل ما   % 97اليت مسحت برفع نسبة التغطية من حيث إيصال الكهرابء إىل أكثر من 

 1.  %37يفوق 

أجل تطوير  ام متويالت هامة منإن سونلغاز العازمة على فعل املزيد وبشكل أفضل، قد حددت على الدو 

برانمج استثماري  ( فقد وضعت 2010  2005وتعزيز املنشآت الكهرابئية والغازية وابلنسبة إىل الفرتة ) 

شبكاهتا الناقلة للكهرابء والغاز  استثنائي يف موضع التنفيذ بغية رفع قدراهتا اإلنتاجية اخلاصة ابلكهرابء وتكثيف

 زابئنها كذلك. حتسني وحتديث خدماهتا املوجهة إىلوجعلها أقوى، والعمل على 

مالحمها يف  وطموح سونلغاز هو أن تغدو مؤسسة تنافسية لكي تقوى على مواجهة املنافسة اليت تلوح     

حوض البحر األبيض  األفق، وأن تكون يف األمد املنظور من بني أفضل املتعاملني اخلمسة التابعني للقطاع يف

 2املتوسط. 

 .أهداف املؤسسة: اثلثا

ألف سهم )  تعترب سونلغاز شركة ذات أسهم، رأمساهلا مبائة ومخسني مليار دينار موزع على مائة ومخسني    

 ( قيمة كل سهم مليون دينار تكتتبها وحتررها الدولة دون سواها. 150000
                                                             

1- www.sonelgaz.com.dzconsiltationle05/03/2009.  
2-  www.sonelgaz.com.dzconsiltationle05/03/2009. 

http://www.sonelgaz.com.dz/
http://www.sonelgaz.com.dz/
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 وهتدف سونلغاز إىل حتقيق ما يلي:

  ج ونقلها وتوزيعها وتسويقها إنتاج الكهرابء سواء يف اجلزائر أو يف اخلار. 

 نقل الغاز لتلبية حاجات السوق الوطنية . 

 توزيع الغاز عن طريق القنوات سواء يف اجلزائر أو يف اخلارج وتسويقه . 

 تطوير وتقدمي اخلدمات الطاقوية بكل أنواعها . 

 دراسة كل شكل ومصدر للطاقة وترقيته وتثمينه . 

 ترتتب أن ميكن نشاط وكل والغازية الكهرابئية ابلصناعات مباشر غري أو مباشر عالقة له نشاط كل تطوير

 هبدف مباشرة غري أو مباشرة بصفة ترتبط طبيعتها كانت مهما عملية كل عامة وبصفة لسونلغاز، منفعة عنه

 وتوزيعها. وإنتاجها واستكشافها احملروقات عن البحث السيما الشركة

 جزائرية شركات مع اجلزائر خارج أو اجلزائر يف املشرتكة األعمال من شكل كل تطوير

 أجنبية . أو

 شركة كل يف املنقولة القيم من وغريها أسهم حقيبة كل وحيازة مسامهات وأخذ فروع إنشاء

 .اخلارج  يف أو اجلزائر يف إنشاؤها سيتم أو موجودة

 :سونلغاز أمهية رابعا.

 السكان اغلب نشاطها ميس حيث فيه تعمل الذي ابجملال قياسا الوطنية املؤسسات أهم بني من سونلغاز تعترب

 .األعمال رقم حيث من نفطال و طراكسوان بعد الثالثة املرتبة يف أتيت كما الوطين الرتاب أغلب يغطي و

 .األفضل اجلزائرية املؤسسات ابلعشر مقارنة سونلغاز مؤسسة ترتيب يوضح التايل اجلدول و

 2000 لسنة  األفضل جزائرية مؤسسات العشر ترتيب :(1  4) رقم جدول
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 عدد العمال النتيجة رقم األعمال املؤسسة الرتتيب
1 SONATRACH 20.281.800 2.331.090 49467 
2 NAFTAL 1.424.652 1.742 29658 
3 SONELGAZ 846.798 84.288 19000 
4 AIR ALGERIE 449.322 8941 غري متوفر 
5 BROWN ET ROOT 

CONDOR 
390.322 25.795 464 

6 SIDER 371.236 غري متوفر غري متوفر 
7 ONAB 295.482 19.636 11373 
8 GIPLAIT  260.542 27.486 4662 
9 SNTA 241.927 75.432 5635 

10 ERIAD ALGERIE  232.158 11.562 4888 
 

Source : Revue ECONOMICA N° 26 – 27 décembre/ janvier 2003 
palmarès 2000 du classement des pays et secteurs monde des affaires en 

AFRIQUE. 

 ومهامها للمؤسسة املسرية اهليئات :الثاين املطلب

 حسب العام الرئيس املدير اإلدارة جملس العامة، اجلمعية :التالية اهليئات سونلغاز جممع تسيري على يشرف

 2002 فيفري  05 يف الصادر 01  02 رقم الرائسي املرسوم

 :العامة  اجلمعية أوال

  :1وهم الوحيد املساهم ابعتبارها الدولة ممثلي من العامة اجلمعية تتكون -1

 ابلطاقة . املكلف الوزير 

 ابملالية . املكلف الوزير 

                                                             

 1- املرسوم الرائسي رقم 02-195 ، املادة 9 اخلاص بتنظيم وتنظيم رائسة املؤسسة .
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 الدولة . مبسامهات املكلف الوزير 

 اجلمهورية . رائسة ممثل 

 ابلطاقة املكلف الوزير ويرتأسها ابلتخطيط، املكلفة املؤسسة عن املسؤول. 

 اجلمعية تتوىل -2  .اجلمعية أمانة املؤسسة تتوىل كما العامة، اجلمعية لسونلغاز العام املدير الرئيس حيضر

 :التالية  املسائل معاجلة العامة

 للنشاطات  العامة الربامج. 

 القانونيني املاليني املراجعني تقارير (COMMISSAIRES AUX 

COMPTES) 

 احملققة النتائج وحساابت الشركة حصيلة . 

 األرابح ختصيص  . 

 وختفيضه وزايدته الشركة رأمسال فتح . 

 اخلارج ويف اجلزائر يف املسامهات وأخذ الشركات إنشاء . 

 القانونيني املاليني املراجعني تعيني . 

 األساسي القانون تعديل اقرتاح . 

 لسونلغاز املقر تغيري. 

 عادية دورة يف سنة كل األقل على واحدة مرة جتتمع العامة اجلمعية أن إىل اإلشارة جتدر و       

 .رئيسها من استدعاء على بناءا األمر اقتضى كلما عادية غري دورة ويف
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 على أعضائها من اثنني من بطلب أو رئيسها من مببادرة عادية غري دورة تعقد أن العامة للجمعية ميكن و

 أو (واحد مراجع من أكثر هناك كان إذا القانونيني املاليني املراجعني أو) القانوين املايل املراجع من أو األقل

 .العام املدير الرئيس من بطلب

 :اإلدارة جملس  اثنيا

 : اآلتيني األعضاء من اإلدارة جملس يتكون -1

 ممثل عن الوزارة املكلفة ابلطاقة . 

 ممثل عن الوزارة املكلفة ابملالية . 

  املكلفة ابلتجارةممثل عن الوزارة . 

 ممثل عن الوزارة املكلفة مبسامهات الدولة . 

 . ممثل عن الوزارة املكلفة ابجلماعات احمللية 

 . ممثل عن الوزارة املكلفة ابلبيئة 

  ( للعمال .2ممثلني اثنني ) 

 .الرئيس املدير العام لسونلغاز 

 .الرئيس املدير العام لفروع نقل الكهرابء التابع لسونلغاز 

 .الرئيس املدير العام لفروع نقل الغاز التابع لسونلغاز 

 .رئيس مدير عام ألحد فروع اإلنتاج التابعة لسونلغاز 

 .رئيس مدير عام ألحد فروع التوزيع التابعة لسونلغاز 
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املذكورة للفروع  يرتأس جملس اإلدارة الرئيس املدير العام لسونلغاز، كما حيضر الرؤساء املديرون العاملون      

الوطين بناء على استدعاء  سابقا أشغال جملس اإلدارة برأي استشاري، وجيتمع اجمللس يف أي مكان من الرتاب

( مرات يف السنة وميكن أن جيتمع بناءا 4من رئيسه كلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة، وعلى األقل أربع ) 

 على طلب ثلث 

 ( أعضائه :  1/3) 

 

 

 فق على وجه اخلصوص على ما أييت :يدرس جملس اإلدارة ويوا -2

 . مشاريع الربامج العامة للنشاطات 

 . امليزانية 

 . مشاريع حصيلة الشركة وحساابت النتائج احملققة 

 . مشاريع عقود الشركة 

 . املسامهات املصرفية واملالية 

 . مشاريع فتح رأس املال 

  ويف اخلارج .مشاريع إنشاء الشركات واملسامهة يف رأمسال الشركة يف اجلزائر 

 . التنظيم العام للمؤسسة واتفاقياهتا اجلماعية ونظامها الداخلي 

 . نظام أجور اإلطارات القيادية 
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تعد املوافقة  يقوم جملس اإلدارة بدراسة املشاريع واملوافقة عليها، ويبلغ إىل اجلمعية العامة املشاريع اليت       

تقريرا عن التسيري مرة يف  ما يبلغ جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامةالنهائية عليها من اختصاص اجلمعية العامة، ك

 السنة، وكلما طلبت ذلك اجلمعية العامة.

االحرتام  يسهر جملس اإلدارة على أن متارس سونلغاز األنشطة اليت تساهم يف حتقيق أهدافها يف إطار     

 الصارم للقوانني والتنظيمات املعمول هبا.

 املدير العام :اثلثا الرئيس 

االستعانة  خيول جملس اإلدارة للرئيس املدير العام أوسع السلطات ليتوىل تسيري وإدارة سونلغاز وميكنه    

كما ميثل   بنواب ومساعدين يكلفهم بكل أو جزء من صالحياته، ويعد مسؤوال عن السري العام للشركة

 السلمية على مستخدمي الشركة.سونلغاز يف كل أعمال احلياة املدنية وميارس السلطة 

 بتكييف سونلغاز قيام ضرورة متليه 195  02 الرائسي املرسوم مبوجب الشركة عرفته الذي االنتقال إن      

 و واألنشطة األعمال انفتاح والسيما القانون، أوجبها اليت القطاع لتسيري اجلديدة القواعد مع للتالؤم نفسها

 األساسي القانون هذا فإن أخرى انحية ومن ، اخلاصة التسامهية إىل اللجوء وإمكانية املنافسة، ابب ولوج

 االجتماعي هدفها حتديد إن كاملة،  مسؤولياهتا متارس أبن هلا ويسمح أكرب استقاللية املؤسسة خيول اجلديد

 توفرت الغاز، و الكهرابء وتوزيع ونقل الكهرابء إنتاج من املعتادة أنشطتها على فزايدة جديدة، أفاقا هلا يفتح

 .اجلزائر خارج أعمال مبمارسة العموم على والقيام احملروقات، قطاع يف والتدخل العمل إمكانية لسونلغاز

 والغاز( . للكهرابء الوطنية سونلغاز) املؤسسة يف التنظيم :الثالث املطلب

 ميكن التنظيمية املبادئ من جمموعة على اجملمع هيكلة وترتكز فرعية، شركة 39 سونلغاز جممع يضم     

 :يلي كما تلخيصها

 األم . للشركة اتبعة واملالية الصناعية اإلسرتاتيجية 
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 خيصها . فيما شركة كل إسرتاتيجيات بتنفيذ مكلفة الفرعية الشركات 

 نتائج . بتحقيق ملزمة وهي التسيري يف استقاللية ذات الفرعية الشركات 

 اإلدارة ( . وجملس العامة االجتماعية ) اجلمعية األجهزة عرب الفرعية الشركات يف والتدخل التوجيه يتم 

 يفتح فإنه الغاز وتوزيع ابلكهرابء واملتعلق 2002 فيفري 5 يف الصادر 01  02 رقم القانون على وبناء     

 ذات شركات شكل يف سونلغاز شركة فروع وحتديد متييز على يؤكد وكذلك الكهرابء، إلنتاج املنافسة جمال

 : هي  2004 سنة جديدة فروع 3 ب جممعها بتعزيز سونلغاز ملؤسسة مسح الذي ، الشيء(SPA) أسهم 

 الكهرابء نقل شبكة تسيري فرع : GRTE الكهرابء، نقل شبكة بتسيري املتعلقة الوظائف يضمن 

 والنقل . اإلنتاج أنظمة بني وتنسيق

 الغاز  نقل شبكة تسيري فرع: GRTG السوق وتزويد الغاز شبكة بتسيري املتعلقة الوظائف يضمن 

 .املادة  هبذه الوطين

 الكهرابء إلنتاج سونلغاز فرع SPE 2005 لسنة االستغالل دورة عرفت وقد : الكهرابء إنتاج 

 مت وقد ( والعاصمة وسط ، غرب شرق،)  مستقلة عامة مديرايت 4 إبنشاء التوزيع هيكلة إعادة

 SPA ) أسهم ذات شركات ) فروع إىل حتويلها

 :يلي ما نذكر سونلغاز فروع ومن

 نذكر فروع مثانية و الغاز، توزيع و نقل و للكهرابء التوزيع و النقل ابإلنتاج، متعلقة  :املهنية الفروع 

 :منها

 الكهرابء إنتاج سونلغاز.( SPE) 

  سونلغاز شبكة نقل الغاز.(GRTG) 

 ( سونلغاز توزيع اجلزائرSDA) 
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  سونلغاز توزيع الوسط(SDC) 

 (  سونلغاز توزيع الوسطSDE) 

   ( سونلغاز توزيع الغربSDO) 

 : ختص الدعم و اإلمداد و تضم إحدى عشر فرعا نذكر منها:  الفروع املهنية احمليطة 

  ( مركز البحث و التنمية يف الكهرابءCREDEG) 

 (  معهد التكوين يف جمال الكهرابء و الغازIFEG) 

  الشركة اجلزائرية لتقنيات اإل( عالمSAT.INFO) 

 ( سونلغاز طب العملSMT) 

   ( شركة الوقاية و العمل أبمانSPAS) 

 

 : و تشمل مخسة فروع وهي:  فروع األشغال 

  .شركة األشغال الكهرابئية 

  .إينرقا 

  .كهركيب 

  .كناغاز 

  .الرتكيب 

 بينما يف فروع أخرى تكون سونلغاز يف شراكة مع مؤسسات أخرى مثل:     
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( ، و أخرى حملية و حىت أجنبية ) أمريكية، كندية فرنسية( من أجل KAHRAMAكهرماء )سونطراك   

 1اكتساب املهارات و التكنولوجية و اخلربة 

 . و يبني الشكل املوايل اهليكل التنظيمي لسونلغاز

 املطلب الرابع: وظائف سونلغاز

الكهرابء، نقل  ساسية و هي: إنتاجسونلغاز عبارة عن شركة مسامهة و هي مؤسسة حمتكرة لثالثة وظائف أ

 .الكهرابء و الغاز، توزيع الكهرابء و الغاز

 :أوال اإلنتاج

نشاطاهتا  إن طبيعة الكهرابء كمنتوج غري قابل للتخزين أجرب مؤسسة سونلغاز على اندماج كامل لكل        

إىل طاقة ميكانيكية،  احلرارية أو املائيةمن اإلنتاج إىل غاية االستهالل النهائي، اإلنتاج هو عملية حتويل الطاقة 

 :مث إىل طاقة كهرابئية و يشمل اإلنتاج على الفروع اآلتية

 :ميقاواط للمولد 8ميقاواط و  0,35مولدا بطاقة ترتاوح بني  183يتكون من  فرع الديزال 

 .للواحد

  لواحدا للمولدميقاواط  5ميقاواط إىل  1مولدا بطاقة ترتاوح من  34الفرع املائي: يتكون من. 

 20مولد، حيث طاقة كل مولد ترتاوح بني  36و هو متكون من  : الفرع احلراري الغازي  

 .ميقاواط 210ميقاواط و 

                                                             
1-  www.sonelgaz.com.dz/ar/htm 

http://www.sonelgaz.com.dz/
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 ميقاواط 196ميقاواط و  50مولد بطاقة ترتاوح بني  20يتكون من  : الفرع احلراري البخاري.  

 

 

 :اثنيا النقل

 العايل الغاز فنقل الكهرابء يتم عرب خطوط ذات الضغطخيص نشاط النقل كل من نقل الكهرابء و 

 60 KV , 220KV, 400KV ) )ابإلضافة إىل خطوط ذات الضغط املتوسط  

مؤسسة  أما فيما خيص نقل الغاز فتقوم مؤسسة سونلغاز بتزويد السوق ابلكميات الالزمة من غاز     

للمشرتكني  ء كان لضغط العايل املوجه، حيث أنشئت سونلغاز شبكة هامة لنقل الغاز سوا طراكسوان

 .الصناعيني، أو املتوسط أو املنخفض

 :اثلثا التوزيع

و متوسط تلبية  تقوم مؤسسة سونلغاز بتوزيع كل من الكهرابء و الغاز خبطوط و كابالت ذات ضغط منخفض

 .الحتياجات زابئنها الصغار ابلطاقة الكهرابئية و الغازية

فحني أن الزابئن  توزيع الكهرابء شركائها الصناعيني بشبكات ذات ضغط مرتفعتزود سونلغاز فيما خيص 

واحلرفيني فتزودهم بضغط  الصناعيني ذوي األمهية املتوسطة تزودهم بشبكات الضغط املتوسط، أما العائالت

 .منخفض

  :يف حني تليب سونلغاز عند توزيع الغاز احتياجات ثالثة أنواع من زابئنها تتمثل يف
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 املرتفع الضغط بشبكات تغذيتهم يتم الذين الصناعيني ئنالزاب . 

 املتوسط الضغط بشبكات تغذيته تتم الذين و املتوسطة األمهية ذوي الصناعيني الزابئن. 

 منخفض بضغط تغذيتهم تتم الذين احلرفيني و العائالت. 

 .  2007،  2002 السنة خالل الكهرابء و الغاز مشرتكي لنا يوضح التايل اجلدول و

   )  2007.  2002)  الفرتة خالل الغاز و الكهرابء مشرتكي عدد تطور(  2 – 4)   : رقم جدول

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة 
 الكهرابء

 
 الضغط

 املنخفض
486400 5080000 5321000 5566000 5810000 6022000 

 الضغط 
 املتوسط

32600 33500 34918 36000 37403 38994 

 الضغط
 املرتفع

64 5180 5401 5798 6182 6543 

جمموع  
 مشرتكي
 الكهرابء

4896064 5113569 5355977 5602071 5847478 6061078 

 الغاز
 

 الضغط
 املنخفض

1553000 1681000 1860000 2014000 2204000 2415035 

 الضغط
 املتوسط

2580 2726 2902 3028 3214 3426 

 الضغط
 املرتفع

188 180 183 192 182 192 

جمموع  
 مشرتكي

 الغاز

1555668 1683806 1832398 2017220 2207406 2418653 

 

au 30 juin 2008, N° 08/02 eremprunt obligataire sonelgaz, du 1Source :  

p23, 24. 



     -تغانممس-دراسة ميدانية لشركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب             الفصل الثالث
 

117 
 

 :البيع رابعا

 اجلدول و واملنخفض، املتوسط العايل الضغط أنواع على اعتمادا الغاز و الكهرابء بيع على سونلغاز تعتمد

 . 2007 – 2002  السنوات خالل املبيعات حجم تطور يوضح التايل

   )  2007.  2002)  الفرتة خالل الغاز و الكهرابء ( حجم مبيعات 3.  4)   : رقم جدول

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة 
 الكهرابء

 (kwh ) 
 الضغط

 املنخفض
10660 11930 12512 13149 13814 14830 

 الضغط 
 املتوسط

7080 7830 7996 8367 6819 8952 

 الضغط
 املرتفع

5240 5180 5401 5798 6182 6543 

جمموع  
 مشرتكي
 الكهرابء

22980 24940 25909 27314 28613 30325 

 الغاز
thermies 

 الضغط
 املنخفض

21590 24140 27016 30453 31875 35263 

 الضغط
 املتوسط

3970 4120 4492 4764 4941 5468 

 الضغط
 املرتفع

15750 15940 15940 19992 21736 23429 

جمموع  
 مشرتكي

 الغاز

41310 44200 44200 55209 58552 64160 
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au 30 juin 2008, N° 08/02 eremprunt obligataire sonelgaz, du 1Source :  

P25, 26. 

 

  سونلغاز يف الداخلية الرقابة نظام تقييم و املالية الداخلية املراجعة :الثاين املبحث

 على أكثر االطمئنان على سونلغاز تساعد اجيابية نقطة مبثابة الداخلية للمراجعة مديرية وجود يعترب        

 فرتات وفق تتم اليت اخلارجية املراجعة عكس الداخلي املراجع طرف من املستمرة املتابعة خالل من عملياهتا

 :التالية النقاط على املبحث هذا يف سنركز و حمددة،

 سونلغاز يف املراجعة خلية تنظيم . 

 الداخلية الرقابة نظام وتقييم مراجعة . 

 التمويل طرق من التأكد و الفحص .  

 سونلغاز يف املراجعة خلية تنظيم :األول املطلب

 و الفروع خمتلف بني التنسيق و االسرتاجتيات و اخلطط لضمان اللجان من بعدد سونلغاز جممع تزويد مت      

 التسيري نوعية يف الرأي إبداء الرئيسية مهمتها مستقلة هيئة هي و احلساابت ضبط جلنة بينها من املديرايت،

 و سونلغاز عزمية عن يعرب اللجنة هذه إنشاء و العام، املدير الرئيس رأي عن النظر بصرف سونلغاز لدى

 .تتخذها اليت القرارات يف و التسيريية عملياهتا يف شفافا جممعا تكون أن على إصرارها

 العمل دوام و مالئمة مدى من تتأكد اإلدارة، جملس يعينهم أعضاء أربعة من املتألفة اللجنة هذه       

 املثبة الفروع حساابت كذلك تدرس و االجتماعية، أو املثبتة احلساابت إلعداد املعتمدة احملاسبية ابلطرق

 . ابجملمع اخلاصة امليزانيات و التقديرات كذلك السنوية، و السداسية
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 املعلومات ومراقبة للمجمع، احملددة الداخلية اإلجراءات يوافق مبا متت أهنا من تتأكد فهي الصفة هبذه        

 وفحص املراجعة خمطط تدرس اللجنة هذه فإن أخرى انحية ومن احلساابت، تلك ملوثوقية الضامنة املالية

 .املراجعة مديرية سري منط وكذلك للمجمع، الداخلية احلساابت

 مباشرة سلميا اتبعة وهي للمراجعة كاملة مديرية يوجد احلساابت، مراجعة جلنة إىل فباإلضافة إذن          

 أنظمة مدير يزودهم مهام مدراء عنه يتفرع مراجعة مدير يرتأسها سونلغاز، جملمع العام املدير الرئيس إىل

 .مهامهم يف لالنطالق تساعدهم مبدئية معلومات من يلزمهم ما بكل اإلعالم

 ابلنوعية مكلف وآخر ابلربامج مكلف مدير من تتألف كما kualité إىل ابإلضافة العمل وطرق        

 مراجع سامي مراجع من يتشكل عمل فريق مدير كل وإدارة مسؤولية حتت ينشط العامة، لإلدارة مصلحة

 .1 اثنني ومراجعني مساعد

 سنعرضه الذي واهليكل إليه، أوكلت اليت املهمة إلمتام الالزمة التحقيقات إبجراء عمل فريق كل يهتم        

 مديرية إنشاء على اجملمع فروع ابقي وتعمل األم، للشركة املراجعة ملديرية التنظيمي اهليكل هو املوايل الشكل يف

 .التصميم هذا وفق للمراجعة

 .سونلغاز جممع يف املراجعة ملديرية التنظيمي اهليكل يوضح التايل الشكل و

 سونلغاز جممع يف املراجعة ملديرية التنظيمي اهليكل(  2.  4)  : رقم شكل

 

 

 

                                                             
1 - http://www.sonelgaz.dz. 
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 وتطبيق فهم مدى على وقوفه خالل من الداخلية الرقابة نظام وتقييم مبراجعة املايل الداخلي املراجع يقوم

 املخزوانت واألجور، الرواتب املشرتايت،) االستغالل عمليات خمتلف تنظم اليت العمل وطرق اإلجراءات

 دفرت اليومية، دفرت مثل اإلجبارية الدفاتر متسك املؤسسة أن من والتأكد ( اخل...املبيعات اإلنتاج، دورة و 

 كذلك ابلتحقق يقوم و اإلدارة، جملس مداوالت وسجل العامة اجلمعية مداوالت سجل األجور، دفرت اجلرد،

 استقاللية هبا، املعمول الطرق كاستمرارية أساسية مبادئ من الوطين احملاسيب املخطط به جاء ما احرتام من

 .اخل...واحلذر احليطة احلساابت، بني املقاصة عدم التارخيية، التكلفة النشاط، استمرارية الدورات،

 :التالية واإلجراءات اخلطوات تتبع سونلغاز مؤسسة يف الشراء عمليات كل املثال، سبيل وعلى

 وفقها تتم اليت الشراء لعمليات ابلصفقة للقيام املوافقة األعباء دفرت تقييم جلنة تعطي . 

 ابلصفقة املهتمني املوردين على األعباء دفاتر توزيع . 

 علنية جلسة يف حمدد سلم وفق املقدمة العروض من التقين اجلانب تقييم يتم . 

 األعباء دفرت تقييم جلنة التقين اجلانب من املوافقة على حازت اليت العروض تقدم (CECC)  

 . املالية العروض لتقييم الثانية اجللسة إجراء على موافقتها لتمنح

 مايل عرض أقل يقدم ملن املناقصة ومتنح علنية، جلسة يف املالية العروض تقييم يتم . 

 مصلحة كل الالزمة، اإلجراءات إبمتام ( املخازن االستقبال، الشراء، مصلحة) املعنية املصاحل تقوم 

 .خيصها فيما
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 اخلارجي املراجع عليها يعتمد التقارير هذه يف الواردة النتائج كذا و الداخلية املراجعة خلية تعدها اليت التقارير

 .األحيان من كثري يف

 على متابعتها ويتم خاصة، عناية تويل الداخلية املراجعة خلية تعدها اليت التقارير أن إىل اإلشارة جتدر و      

 ألهم املناسبة احللول وإجياد املالحظات وتربير تفسري إىل للوصول وأعوانه العام املدير الرئيس مستوى

 اإلجراءات تتخذ احلساابت يف مربرة غري سالبة فروقات تسجيل حالة ويف التقارير، يف الواردة التحفظات

 .قضائيا ومتابعتهم املعنيني األشخاص أو الشخص ضد بالغ تقدمي حد إىل تصل قد اليت املناسبة الرعدية

 هبدف الوحدة موظفي إىل املقدمة و "ال"  أو  "بنعم" فيها اإلجابة تكون مغلقة استقصاء قوائم مبلئ قمنا قد و

 :التايل اجلدول وفق العامة احملاسبة و التنظيمي اجلهاز جمال يف الداخلية الرقابة نظام تقييم
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 العامة احملاسبة و التنظيمي ابجلهاز خاصة استقصاء قائمة :(4 4 ) رقم جدول

 ال  ال نعم حتديد نظام الرقابة الداخلية  الرقم 
 ينطبق 

 مالحظة 

وجود هيكل تنظيمي    X هل يوجد رمسيا حديثا للهيكل التنظيمي  1
 جديد 

هل يوجد وصف للوظائف ولوائح القائمني هبا ،  2
 تبني ما يلي : 

الصالحيات والصالحيات املعطاة لكبار -
 .املسؤولني يف الشركة 

األشخاص املفوضني ابلدخول يف معامالت -
 وتنفيذها .

 األشخاص املسؤولون عن املوجودات الثابتة .-
 األفراد املسؤولون عن وظائف الضبط املايل .

 
 

X 

   

هل جتهز تقارير لإلدارة دوراي ) مثال كل شهر(  3
تسمح مبقارنة أرصدة احلساابت مع التقديرات أو 

 امليزانيات التقديرية  

X    اإلطالع على التقارير
 الشهرية اليت ترفع لإلدارة 

 امليزانيات التقديرية    X هل يتم جتهيز ميزانيات تقديرية ؟ 4
بشكل ميكن من  هل امليزانيات التقديرية معدل 5

املقارنة الفعالة مع النتائج الفعلية ، وهل تراجع 
 اإلحنرافات املهمة وتشرح أسباهبا .

X    الشروحات املرفقة
 ابمليزانيات التقديرية 
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هل هناك إجتماعات نظامية جمللس اإلدارة لوضع  6
السياسات واألهداف ومراجعة إجنازات الشركة 

هز حماضرة هلذه إلختاذ القرار املناسب ، وهل جت
 اإلجتماعات  

X    حماضر اإلجتماعات 

 ابلنسبة للمسؤولني عن حيازة النقد : 7
 هل جيري التحري عنهم قبل ترشيحهم -
 هل يلزم التأمني عليهم على اخليانة .-
 هل يوجد أتمني على النقد يف الطريق -
 

 
X 

  
 

X 
X 

 

هل لدى الشركة سياسات وإجراءات حماسبية  8
، وهل يتم تبليغ تلك السياسات مكتوبة 

 للموظفني .

X    

هل للمسؤول الرئيسي عن احملاسبة يف الشركة  9
سلطة كافية على موظفي قسم احملاسبة وسجالت 

 احملاسبة .

X    

هل يقوم مبسك األستاذ العام أشخاص ال تشمل  10
 واجباهتم ما يلي : 

معاجلة املقبوضات النقدية ، وإستالم البضاعة -
 املشرتاة وشحن البضاعة اجلاهزة .

توقيع الشيكات واملوافقة على الفواتري واملوافقة -
 على أوامر الشراء .

 مسك الدفاتر والسجالت املساعد -
 

 
 

X 
 

X 
 

X 

   

هل القدرة على الوصول إىل األستاذ العام  11
والسجالت املتعلقة به مقصورة على املسؤولني عن 

 األستاذ العام .

 X   

    Xهل يتم حفظ األستاذ العام والسجالت املتعلقة به  12
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يف مكان أمني ) مثال خزانة حمكمة اإلغالق 
 وتكون ضد احلريق ( 

هل هناك تغطية اتمني على موجودات الشركة   13
 كافية وفقا لتعليمات اإلدارة 

X    

هل تراجع قيود اليومية ويوافق عليها أفراد معينون  14
 ويف املستوى املناسب من جهاز الشركة 

X    

هل تشرح مجيع قيود اليومية وتؤيد مستنداي بشكل  15
 واف 

X    وجود املستندات اخلاصة
 ابلقيود 

هل األشخاص املعنيون مبراجعة قيود اليومية  16
 واملوافقة عليها مستقلون عن جتهيزها 

 

 X   

هل مجيع قيود اليومية مقرتنة مبوافقة مسؤويل  17
 اإلدارة 

 X   

هل ختضع مجيع القيود احملاسبية لضوابط معينة  18
 للتأكد منها 

X    

هل تشمل مجيع القيود احملاسبية على تعريف كاف  19
 ابحلساابت اليت جيب أن تسجل هبا 

X    

هل حساابت األستاذ العام مرتبة ومبوبة مبا ييسر  20
 جتهيزات البياانت املالية بشكل فعال 

X    

    X هل هناك تعليمات مكتوبة وافية لتجهيز البياانت  21
 

 الطالبة طرف من القائمة ملئ :املصدر

 متثل  "ال " ب اإلجيابيات و الداخلية، الرقابة لنظام ابلنسبة قوة نقاط متثل "نعم " ب اإلجاابت أن ابلعلم و

 :منها التأكد بعد طبعا ضعف نقاط
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 فإن العام األستاذ عن املسؤولني و العام األستاذ إىل الوصول إبمكانية اخلاص و 11 رقم للسؤال ابلنسبة

 خالل من يتم العام األستاذ إىل الوصول أن على يدل مما سلبية ليست و إجيابية نقطة تعد "ال" ب اإلجابة

  .اآلخر دون أحد على مقصورا ليس و ككل احملاسبة قسم موظفي

 اعتباره عدم فيمكن جتهيزها و اليومية قيود جتهيز بني مانع أي وجود فعدم 16 رقم للسؤال ابلنسبة       

 يصحح وحىت منها أكثر يتأكد حىت يعدها الذي للشخص ضروري أمر اليومية قيود فمراجعة ضعف نقطة

 .الداخليون املراجعون خاصة و الغري طرف من عليها اإلطالع قبل بنفسه أخطائها

 ضعف نقطة اعتباره ميكن اليومية قيود على اإلدارة مبوافقة املتعلق و 17 رقم السؤال خيص فيما أما        

 .املالية و احملاسبة إدارة مسؤويل من عليها املوافقة أخذ ضرورة ابعتبار

 .معينة فئة إجابة عن تعرب و نظرية تبقى اليت و الضعف و القوة نقاط ابستخراج القائمة هذه قامت لقد      

 السلطات تفويض خالل من الداخلية للرقابة فعال نظام عن تعرب اإلجاابت هذه فإن العموم على       

 النتائج مقارنة على املساعدة التقديرية امليزانيات كذا و الدورية التقارير إعداد و املؤسسة، يف املسؤولني لكبار

 أعمال نتائج متابعة أجل من اإلدارة جمللس املستمرة االجتماعات كذا و له، التخطيط مت ما مع الفعلية

 .املؤسسة

 اليومية، قيود على املستمر اإلدارة مسؤويل إطالع عدم يف تتمثل ضعف نقطة توجد ذلك مع و        

 .القيود مجيع على طرفهم من املوافقة أخذ عدم و
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 .التمويل طرق من التأكد و الفحص :الثالث املطلب

 التطرق وسنحاول معتربة، مالية عوائد لتحقيق سونلغاز عليها تعتمد اليت املصادر أهم من التمويل يعترب       

 املراجع طرف من منها التأكد و مراجعتها تتم اليت و سونلغاز، عليها تعتمد اليت التمويل أنواع بعض إىل

 .الداخلي

 :االستغالل بقروض التمويل أوال

 عملياهتا يف سونلغاز منها و االقتصادية املؤسسات عليها تعتمد اليت التمويل مصادر من مصدر هي       

 تستعمل أو النقدية التدفقات بني املؤقت اخللل ملواجهة تستعمل و امليزانية أسفل متول فهي األجل القصرية

 .االستغاللية الدورة يف تستعمل اليت التمويلية االحتياجات لتغطية

 :السندية القروض اثنيا

 ظهور مع اجلزائرية االقتصادية املؤسسات عرفته حديث متويلي مصدر أو تقنية مبثابة السندية القروض تعترب

 أو الشركات مال رأس فتح خالل من سواء للتمويل جديد ميكانيزم األخرية هذه تعترب حيث اجلزائر، بورصة

 أول سونلغاز وعرفت املؤسسات، أو للجمهور كان سواء العام لالكتتاب السندات طرح عملية خالل من

 .2008  سنة يف سندات طرح كذلك و 2005 يف أخر مث 2004 يف السندي القرض طرح

 : 2004  لعام السندي القرض -1
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 لتمويل تلزمها اليت األموال على للحصول وذلك سندات إبصدار 2004 عام يف سونلغاز مؤسسة شرعت

 أول انطالق على املوافقة متت ، 2004 نوفمرب 28 يف حيث منها، االستثمارية والسيما املختلفة نشاطاهتا

 القادمة سنوات3  خالل استمارهتا من جزء متويل هو منه اهلدف وكان دج، مليار 20 بقيمة سندي قرض

 :التالية النقاط خالل من السندي القرض خصائص إبراز وميكننا

 :السندي القرض قيمة -1-1

 :كاآليت شرائح ثالث على هو و دج، مليار 20 هو سونلغاز ملؤسسة السندي القرض قيمة

 :السندي القرض شرائح -1-2

 :هي أجزاء ثالثة على مقسم سونلغاز ملؤسسة السندي القرض

 سنوية فائدة ومبعدل 2009 ديسمرب 27 يف يسدد سنوات،5  ومدته دج مليار 8 قيمة : األول اجلزء

 دج لكل سند . 102.80 بقيمة املصدرة والسندات ٪ 30 مقدار . .سند لكل دج  102

 سنوي فائدة ومبعدل ، 2010 ديسمرب 27 يف يسدد سنوات،6  مدته دج، مليار 4  قيمة  :الثاين اجلزء 

 . سند لكل دج 104,4 ب الوحدة السند إصدار ومت ٪ 3,25 مقدار

 فائدة ومبعدل ، 2011 ديسمرب 27 يف يسدد سنوات،7 ومدته دج مليار 8 قيمته  :الثالث اجلزء 

   . دج 104,05 بقيمة حددت قد الواحد السند وقيمة ٪ 3,5 مقداره سنوي
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 معدل العائد احلقيقي للقرض السندي : -1-3

يكون  للشرائح الثالثة على الرتتيب، حيث  ٪ 2.86،  2,45، ٪ ٪ 2,4لقد كان على القرض الرتتب 

 املعدل ذا داللة إذا احتفظ املكتتب ابلسندات إىل غاية هناية مدهتا .

 إن السندات اليت تفوق مدهتا مخس سنوات هي غري خاضع للضريبة على الدخل اإلمجايل.

 املالية للسندات :التسيري و اخلدمة  -1-4

لتحقيق  إن جلوء مؤسسة سونلغاز إىل السوق السندية بغية توسيع استثماراهتا ومتويل احتياجاهتا املالية       

 هدفني أوهلما حملي لتفادي اإلنقطاعات املتكررة اليت كانت تتميز هبا شبكة الكهرابء والغاز

لكهرابئية والتوسيع يف شبكة نقل الغاز لكل بيت أما وهذا من خالل الزايدة يف الطاقة اإلنتاجية ا       

 الثاين فهو خارجي حيث أن مؤسسة سونلغاز تعمل على أخذ مكانتها يف السوق العاملية للغاز حيث اهلدف

عام  ، ويف هذا اإلطار أصدرت مؤسسة سونلغاز سندات 2020هتدف إىل احتالل املرتبة الثالثة يف تصدره 

 اراهتا.للزايدة يف استثم 2004

 : 2005القرض السندي لعام  -2

جديد سنة  ويف إطار مواصلة تلبية احتياجاهتا التمويلية اإلستمارية قامت سونلغاز بطرح قرض سندي          

وهي مشاريع  2010  2005مليار دج وذالك من أجل تنفيذ خطة االستثمار للفرتة  25,9بقيمة  2005

ابإلضافة إىل حتديث  كز يف سكيكدة، الربواقية وحجرة النص بشر شالختص نقل الكهرابء، إنشاء بعض املرا 
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من الفئات فهناك قرض  خصت نوعني 2005الإلنشاءات لنقل وتوزيع الغاز، وجيدر الذكر أن إصدرات 

 خالل العناصر التالية: سندي موجه للجمهور، وسنحاول التعرف على خصائص هذا القرض من

 إصدارات املوجهة للجمهور : 

وميكننا  2005رعت مؤسسة سونلغاز يف إصدار سندات موجهة للجمهور يف بداية الفصل األول لسنة ش

 التعرف على خصائص هذا القرض من خالل ما يلي :

 قيمة القرض السندي : 

على سندات  مليار دج موزعة 15مليار دج وميكن أن تصل إىل  10حدد مبلغ القرض املوجه للجمهور ب 

السندات  دج أي سندين، وتكون 20000دج وحدد املبلغ األدىن لإلكتتاب ب  10000قمة كل سند 

وبعدد  مليار دج 15,9حلاملها مدفوعة القيمة يوم اإلكتتاب، وبعد مدة اإلكتتاب كانت قيمة القرض 

 حامل سندات. 1900

 مدة القرض السندي : 

 2011ماي  22ق يف سنوات، حيث يستح 6و قدرت مدة القرض ب  2005ماي  22مت إصدارها يف 

 وبدون تسديد مسبق.
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 ( 2007  2004املبحث الثالث : املراجعة الداخلية للقوائم املالية خالل سنوات ) 

القوائم املالية  ملعرفة الوضعية املالية ملؤسسة سونلغاز يقوم املراجعون الداخليون مبراجعة و فحص عناصر      

 امليزانية . واليت بدورها و اليت تكون ممثلة بعناصروذلك من خالل مراجعة امليزانية العامة 

ومراجعة  و نقوم يف هذا ابلرتكيز على مسار املراجعة الداخلية املالية من خالل عرض كيفية فحص      

 األصول اخلصوم و حساابت التسيري ملؤسسة سونلغاز.

 . مراجعة األصول 

 . مراجعة اخلصوم 

 . مراجعة حساابت التسيري 

 2007  - 2004ول: مراجعة األصول خالل سنوات املطلب األ

فإن حساابت  (PCNتظهر األصول يف اجلانب األمين من امليزانية، و حسب املخطط احملاسيب الوطين )

 األصول تتكون من اجملموعات اجلزئية الثالث التالية :

 ( . 2) جمموعة االستثمارات وميثلها الصنف)  

 ( . 3صنف ) ؛) جمموعة املخزوانت وميثلها ال

 ( . 4.) جمموعة احلقوق وميثلها الصنف) 
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 أوال  االستثمارات:

وتركيبات  تشمل االستثمارات عدة عناصر منها: أراضي، جتهيزات إنتاج، جتهيزات اجتماعية، هتيئات       

إلهتالكات تسجيل ا وهي عناصر قليلة احلركة احملاسبية يف املؤسسة كوهنا تتميز ابلدوام لعدة سنوات، ماعدا

  السنوية املقابلة الستعماهلا أو بعض التنازالت اليت ختص جزء من عناصرها.

 وميكن تلخيص الفحوصات اليت جيريها املراجع الداخلي املايل على هذه اجملموعة كما يلي :

 مطابقة اجلرد املادي لالستثمارات مع اجلرد احملاسيب . 

  مسجلة يف احلساابت املناسبة .التحقق من صحة تقييم االستثمارات و أهنا 

 . مراجعة الطريقة املتبعة الحتساب خمصصات اإلهتالك 

 . التأكد من أن كل االستثمارات مسجلة يف اجملموعة اليت متثلها 

 عليها. التحقق من أن املعاجلة احملاسبية لالستثمارات قد متت وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف 

 اثنيا املخزوانت :

من اإلنتاج عند  وانت املنتجات اتمة الصنع أو نصف مصنعة، منتجات وصلت على مرحلة معينةتشمل املخز 

 اتريخ إقفال الدورة احملاسبية، املواد األولية .
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 و تتمثل إجراءات الفحص و املراجعة اليت جيريها املراجع الداخلي يف املخزوانت وفق الطرق التالية :

 اجلرد، و  ى مستوى املخازن من خالل وقوف املراجع على عمليةالتأكد من وجود املخزون فعال عل

الفرقتني ليسوا  جتدر اإلشارة هنا أن املؤسسة ختصص فرقتني خمتلفتني للقيام بعملية اجلرد، و أن أعضاء

الفرقتني يتم تشكيل فرق  عمال يف املخازن، و يف حالة وجود فرق بني النتائج املتوصل إليها من طرف

 التحقق من عملية اجلرد . اثلثة إلعادة

 . التأكد من ملكية املؤسسة لعناصر املخزوانت سواء كانت خمزنة داخلها أو خارجها 

 وجدت . املقارنة بني اجلرد احملاسيب و اجلرد املادي و حماولة معرفة أسباب االختالفات إن 

 لذلك  املثبتة التحقق من صحة التسجيل احملاسيب للمخزوانت عن طريق مطابقة ذلك مع الواثئق

 التسجيل .

 وجود  التأكد من الطريقة املستعملة لتقييم املخزوانت و أهنا اثبتة من سنة إىل أخرى، و يف حالة

 احنراف يف طريقة التقييم عليه أن يلف انتباه اإلدارة إىل ذلك االحنراف .

 اثلثا احلقوق :

املؤسسة  ل كمي جملموعة العالقات اليت تربطميثل هذا الصنف جانبا هاما يف حياة املؤسسة، وهو دلي       

التسبيقات املقدمة من  ابلغري، و اليت ترتتب عليها حقوقا، و تشمل احلقوق جمموعة من العناصر و تتمثل يف

 طرف املؤسسة، حساابت العمالء، و حساابت اخلزينة.
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 و تتم مراجعة هذا الصنف من خالل:

  بتاريخ إعداد امليزانية .التأكد من وجود حساابت املدينون 

 . التأكد من ملكية املؤسسة للعنصر و حتديد نوعية امللكية 

 . التحقق من صحة املعاجلة احملاسبية مع الدقة و املوضوعية يف اإلثبات 

 . التأكد من أن كل حقوق املؤسسة مسجلة، والتأكد من عدم وجود حقوق ومهية 

  املبادئ احملاسبية املتعارف عليها .التأكد من أن هذه احلقوق مقيمة حسب 

 . التحقق من التسجيل الصحيح لكل العمليات، و كذا مدعمة بكل الواثئق 

يظهر امللحق  ، كما 2007  2004و اجلدول التايل يوضح تطور عناصر األصول يف سونلغاز خالل الفرتة 

 ( تطور أصول سونلغاز. 01رقم ) 
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 2007  2004ونلغاز خالل دورات االستغالل من (: تطور أصول س5 4جدول رقم ) 

 الوحدة ) ابألالف دج (                                                                                       

 2004 2005 2006 2007 
 465269 

361140 
643422 

775572213 
6551077 

125994580 

613877 
451532 
665728 

841911266 
6573223 

132398646 

941702 
1301786 

674684 
901090362 

6766900 
157486629 

720239 
1358161 

798743 
986020083 

6574503 
180340144 

 909.587.701 982.614.272 1.068.262.063 1.175.811.873 
 -360393 

-248756 
-490466559 

-2775180 

-494952 
-354485 

-526768513 
-2954395 

-906442 
-547606 

-562970834 
-3077440 

-720239 
-735006 

-603398233 
-2946824 

 415.736.813 452.023.927 500.759.741 -607.800.302 
 125529 

12278788 
0 

23 

123767 
15698296 

0 
23 

137395 
18283382 

0 
8 

49690 
19590590 

0 
8 

 12.404.340 15.822.096 18.420.785 19.640.288 
 211675- -377539 -1848511 -2320487 
 12192665 15444547 16572274 17319801 
 31656923 

139091 
15876425 
20624450 
12147456 
44603911 
38552079 

26914 

43856729 
21109 

16478748 
30691924 
8955416 

56323550 
13243386 

6483 

35907991 
556612 

28853440 
41211218 
15437882 
61336993 
26942220 

397145 

55821485 
93497 

14290148 
57309111 
11613192 
66725034 
63978799 

67851 
 163627244 

-11770197 
169577345 
-16985601 

210643501 
-18665151 

269899117 
-22754587 

 151857052 152593744 191978350 247144530 
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 579786530 620060218 709310365 832475902 

Source : emprunt obligataire sonelgaz, du 1er au 30 juin 2008, N° 
08/02 ,p37 . 

 

 فإننا نالحظ تطور يف 2007 . 2004من خالل اإلطالع على أصول سونلغاز لسنوات          

ب  2007أصبحت تقدر يف سنة  909.587.710تقدر  2004استثماراهتا حيث كانت سنة 

عملت  املنتهجة من طرف سونلغاز يف جمال استثماراهتا حيث ذلك يدل على السياسة 1175811873

ارتفاعا من  على التنويع من االستثمارات، و األمر الذي صاحبه يف إمجايل األصول الذي عرف هو اآلخر

سونلغاز و   و يفسر ذلك بتنوع أنشطة 2007سنة  832475902إىل  2004سنة  579786530

 يفسر جزءا من زايدة إيرادات سونلغاز. 2005و  2004كذا طرحها لسندات متتالية لسنيت 

الواقعة يف  و هنا يقوم املراجع الداخلي املايل بتقدمي أهم املالحظات لإلدارة العليا حول خمتلف العمليات

اإلدارة على حتديد  جدول األصول، ومن خالل مقارنته ملختلف العمليات خالل السنوات األربعة فإنه يساعد

أو اخنفاضه مع تقدمي  يساهم يف احلكم على األداء يف سونلغاز سواء من حيث ارتفاعهمستوى األداء و 

 . النصح لإلدارة لتجنب أعمال الغش و التالعبات اليت ميكن أن حتدث

 2007 . 2004املطلب الثاين: مراجعة اخلصوم خالل سنوات 

االلتزامات جتاه  ؤسسة سواء كانت هذهتظهر اخلصوم يف اجلانب األيسر من امليزانية، وهي متثل التزامات امل

الوطين احملاسيب من  املسامهني و محلة السندات أو اجتاه الغري، و تتشكل حساابت اخلصوم حسب املخطط

(PCNالصنفني التاليني ) : 
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 . الصنف األول: األموال اخلاصة 

 . الصنف اخلامس: الديون 

عدم تقديرها  طرف املراجع الداخلي هو التأكد منإن الغرض األساسي للتحقق من اخلصوم و مراجعتها من 

 بغري قيمتها، و سنعرض كل صنف على حدى :

 أوال  . األموال اخلاصة :

وسائل التمويل اليت  تعترب األموال اخلاصة أول و أهم جزء من مصادر التمويل للمؤسسة، و تعرف أبهنا جمموعة

حتت تصرف املؤسسة، و  وال اليت تركت فيما بعدأحضرها املؤسسون و املالك عند التأسيس و كذلك األم

 تعرب األموال اخلاصة عن مدى استقاللية املؤسسة عن الغري .

 و حسب املخطط الوطين تشمل األموال اخلاصة على :

تسجل األموال  ( بينما 12( و) ح /  10و تدرج األموال اليت حيضرها املسامهون يف احلسابني رقم) ح / 

 ف املؤسسة يف احلساابت األربعة األخرية .اليت تركت حتت تصر 

 و من الفحوصات اليت جترى على هذه اجملموعة ميكن ذكر ما يلي :

 . التحقق من أن رأس املال ميثل القيمة القانونية ألسهم املؤسسة 

 . التأكد من أن رأس املال مقيم و مسجل وفق املخطط احملاسيب الوطين 

  ،و جدول توزيع األرابح و صحة تسجيل احلساابت يف التأكد من حماضر اجلمعية العامة 

 جانب األصول .
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 . التأكد من كل املعلومات املتعلقة ابألموال الظاهرة يف القوائم املالية مسجلة بطريقة سليمة وصادقة 

  التأكد من القرارات اخلاصة بزايدة رأس املال، و التحقق من أن هذه القرارات قد صدرت وفقا للنظام

 للمؤسسة و القوانني املعمول هبا .الداخلي 

 . التحقق من تصنيف االحتياطات حسب املبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

 اثنيا الديون :

الديون حسب  متثل الديون جمموعة االلتزامات الناجتة عن عالقات املؤسسة ابملتعاملني معها ، و تتضمن

 : املخطط الوطين احملاسيب احلساابت الرئيسية التالية

امليزانية حبسب درجة  نفرق يف اجملموعة بني الديون الطويلة، املتوسطة و القصرية األجل، و جندها مرتبة يف

 استحقاقها، و تراجع مثل احلقوق، و من طرق الفحص نذكر :

 . التأكد من أن الديون املسجلة متثل ديون حقيقية للمؤسسة 

  قد مت تسجيلها .التأكد من أن كل الديون املرتتبة على املؤسسة 

 . التأكد من أهنا مقيمة ومسجلة حماسبيا وفق املخطط الوطين احملاسيب 

  التأكد من أن مجيع املعلومات املتعلقة هبا متضمنة يف القوائم املالية وأن هذه املعلومات شرعية وصادقة

. 

 . التأكد من إقفال حساابت األصول ذات األرصدة الدائنة 

 واألسباب اليت أدت ظهور أرصدة دائنة لألصول . التأكد من الظروف اخلاصة 

 . حتليل األرصدة الدائنة حلساابت األصول، والبحث عن األسباب املؤسسة هلذه العمليات 
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 . فحص مجيع العقود والواثئق املتعلقة هبذه القروض 

 . التحقق من املصاريف املالية اليت تتحملها املؤسسة 

 د االستحقاق، مع مراقبة القروض السندية وعالواتمراجعة جداول إهتالك القروض ومواعي 

 االسرتجاع امللحقة .

 . فحص العقود أو الطلبيات حمل هذه الكفاالت ومقاربتها مع القيود احملاسبية املسجلة 

 . املراجعة املستندية لفواتري الشراء 

 . مقاربة فواتري الشراء مع السندات والطلبيات 

 واتري يف يومية املشرتايت .مراجعة التسجيالت احملاسبية للف 

 . املراجعة احلسابية للفواتري للتحقق من املبالغ والرسوم املطبقة 

إىل  2004املمتدة من  وسنعرض من خالل اجلدول التايل تطور عناصر اخلصوم ملؤسسة سونلغاز خالل الفرتة

 ( تطور خصوم سونلغاز . 02، كما يظهر امللحق رقم )  2007
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 2007  2004تطور خصوم سونلغاز خالل دورات االستغالل من  ( :5 4جدول رقم ) 

 الوحدة: ) ابآلالف دج(                                                                                      

 2004 2005 2006 2007 
 150000000 

36149162 
130641993 
76453532 

0 
13491611 

0 

150000000 
36149162 

144067678 
33053204 

-361580 
14470350 
48248991 

150000000 
37886957 
95483126 

1000185 
0 

11781115 
157032115 

150000000 
37889222 

135883126 
526050 

0 
12436620 

173659771 
 406736298 425627805 453163498 510393789 
     
 161675442 179171730 240222581 311773144 
 11374789 15260683 15924286 10088989 
 579786530 620060218 709310365 832475902 

 

Source : emprunt obligataire sonelgaz, du 1er au 30 juin 2008, N° 08/02, 

p38. 

 إىل406736298 من  لسونلغاز اخلاصة األموال تطور يالحظ سونلغاز خصوم فحص خالل من       

 .األخريتني  السنتني خالل سونلغاز عليها تعتمد اليت االحتياطات بزايدة ذلك يفسر و  510393789
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 عناصر خمتلف يف غش و تالعب وجود دون الصحيح التسجيل من ابلتأكد املايل الداخلي املراجع يقوم و

هذه  خمتلف يف األداء حول رأيه يبدي انه كما العليا، لإلدارة إرشاداته و مالحظاته يسجل و اخلصوم

 امليزانية يف صحيحة واملعلومات احلساابت فوجود املالية، امليزانية على اإلطالع عند تساعده اليت و العمليات

 تالعبات و أخطاء وجد لو مما اطمئناان أكثر املالية امليزانية يفحص و يراجع املايل الداخلي ابملراجع يؤدي

 .  احملاسبية ابمليزانية

 سنة 261016176 إىل 2004 سنة 115451324 من سونلغاز يف االستثمارات ديون فارتفاع       

 جمال يف الرايدة يف البقاء سعيها خالل من ذلك و سونلغاز هبا تقوم اليت االستثمارات زايدة على يدل 2007

 و الكهرابء إنتاج جمال يف استثماراهتا لتوسيع والغاز للكهرابء الوطنية املؤسسة سعت حيث الغاز، و الكهرابء

 من ملحوظا تطورا عرف والذي املناطق كل تشمل توسعية اسرتاجتية ظل يف النائية املناطق إىل لتصل توزيعها

 % 35 فاقت  تغطية نسبة خالل من األرايف و القرى من للعديد وصوله خالل

 توصيل زايدة كذا و النائية، املناطق حىت مست اليت و الكهرابء تغطية نسبة ارتفاع ذلك يؤكد ما و       

 و الكهرابء إيصال املتمثلة إسرتاجتيتها تطبيق منها حماولة سونلغاز رفعته حتدي هو و املناطق، من للعديد الغاز

 .      بيت  لكل الغاز

 كون إىل يعود 2004 بسنة مقارنة 2005 سنة خالل حليفة شركات و شركاء اجتاه ديون اخنفاض إن      

 يف ساهم األخرى الشركات و للجمهور سونلغاز طرف من 2005 و 2004 سنيت خالل سندات طرح

 .     الشركات تلك جتاه ديوهنا تقليص

 مالحظة ميكن 2007  2004 من االستغالل دورات خالل سونلغاز خصوم ملراجعة التطرق خالل من و

 و 2007 سنة832475902 غاية إىل 2004 سنة 579786530 من اخلصوم لتلك املستمر االرتفاع
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 قامت اليت التوسع إسرتاتيجية لتحقيق املستعملة الديون إمجايل و اخلاصة األموال من كل الرتفاع ذلك يعود

 .الغاز  و الكهرابء توزيع جمايل يف هبا

 

 2007 . 2004 سنوات خالل التسيري حساابت مراجعة :الثالث املطلب

 (T.C.R) النتائج حساابت جلدول األساسية املكوانت النواتج (  و األعباء)  التسيري حساابت تعترب

 إىل احملاسيب الوطين املخطط حسب التسيري حساابت تنقسم النتائج ، حساابت تفاعلهما يعطينا حيث

 :مها  جمموعتني

 النفقات ) األعباء ( . حساابت جمموعة  :السادس الصنف

 اإليرادات . جمموعة  :السابع الصنف

   :منها  نذكر الفحوصات من ابلعديد القيام التسيري حساابت من ابلتأكد املايل الداخلي املراجع يقوم و

 السنوية للموازنة املقدرة التكاليف مبجموع أو السابقة للسنوات النفقات مبجموع الدورة نفقات جمموع مقارنة 

 وجدت . إن

 لإلهتالك . االستثمارات قابلية من التأكد 

 املؤسسة . لعمال اإلمضاء و التنقيط أوراق مراجعة 

 سجل . قد اهتالكها أن و كنفقات تسجل مل اإلعدادية املصاريف أن من التحقق 

 تقع التكاليف هذه أن مراعاة مع اإلثبات وثيقة ظهر على املؤداة اخلدمة أتشرية وجود من التحق 

 املؤسسة . عاتق على حقيقة

 األجور . و الرواتب حساب كيفية من التحقق 



     -تغانممس-دراسة ميدانية لشركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب             الفصل الثالث
 

142 
 

 األجور . و الرواتب سجل و لبطاقات احلسابية املراجعة 

 األجور . سجل على اعتمادا االجتماعية لالشرتاكات احملاسيب التسجيل من التحقق 

 الشهري التصريح من التحقق   (G50  )احملقق . األعمال رقم مع به صرح ما مقارنة و 

 األعمال .  لرقم املمثلة احلساابت من التحقق 

 األعمال . لرقم املمثلة احلساابت من التحقق 

 املسجلة . احملاسبية القيود صحة من التأكد 

 العامة . امليزانية عناصر خمتلف مع النتائج حساابت جدول مقارنة 

 املختلفة . العقود فحص 

 للمؤسسة . ملك هي عليها املؤمن األشياء من التأكد 

 التأمني . أقساط من التأكد 

 إذا فيما التأكد و للمؤسسة، املالية القوائم يف املسجلة للنفقات املربرة املستندات و الواثئق دراسة 

 املناسبة . احلساابت يف و صحيحة التسجيالت كانت

 احلسابية . العمليات مراجعة 

 املسجلة . احملاسبية القيود صحة من التأكد 

 الشركاء . ة للعمال املباعة البضائع من التحقق 

 البيع . لفواتري احلسابية املراجعة 

 املباع . اإلنتاج تقييم أسس من التحقق 
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 اإلنتاج لتكاليف احملاسيب للتسجيل املؤيدة الواثئق على املوجودة التأشريات شرعية من التأكد 

 وقانونيتها .

 اإلثبات واثئق على املسؤولني أتشرية من التأكد. 

  2004 من املمتدة الفرتة خالل سونلغاز ملؤسسة النتائج و التسيري حساابت تطور يوضح التايل اجلدول و

 .لسونلغاز  النتائج حساابت جدول ( 03 ) رقم امللحق يظهر كما ،  2007
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 – 2004( : جدول حساابت النتائج جملمع سونلغاز لدورات اإلستغالل من )  6،  4جدول رقم ) 

2007  ) 

 الوحدة : ) ابألالف دج (                                                                                    

 رقم 
 احلساب

 2007 2006 2005 2004 التعيني 
 دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين

 94725    176  7613  بضاعة مبيعات 70

  82656      1225 مستهلكة بضاعة 60

  12069    176  6388 اإلمجايل اهلامش 80

 12069    176  6388  اإلمجايل اهلامش 80

 118825805  109982180  96673316  84607545  مباع إنتاج 71

         خمزن إنتاج 72

 املؤسسة إنتاج 73
 لنفسها

 1739085  1516561  3148632  6489104 

 6931318  4461650  3931324  3640427  مقدمة خدمات 74

 10649439  6662385  7167030  5500365  اإلنتاج أعباء حتويل 75

  38985740  29494850  21155968  14337192 أولية لوازم و مواد 61

1666861  15243142  14068115 خدمات 62
6 

 1923478
1 

 

 142907735 58220521 124254847 46163466 109288407 36399110 95493810 28405308 اإلمجايل 

  84687214  78091381  72889297  67088502 املضافة القيمة 81

 84687214  78091381  72889297  67088502  املضافة القيمة 81

 2728346        مالية نواتج 76

 210629  1317339  2061628  667446  متنوعة إيرادات 77

 أعباء حتويل 78
 االستغالل

 1377734  201680  102930  842581 

  16801233  14198030  13338271  13737437 املستخدمني نفقات 63

  2317307  3165257  3068137  2818064 رسوم و ضرائب 64

  12415298  6981814  5696475  4815928 مالية مصاريف 65

  1448000  1129090  102836  1043125 متنوعة مصاريف 66

االهتالك  خمصصات 68
 واملؤوانت

 
 

28597710  32258806  34950346  44047645  

 88468770 77065483 79511650 60424537 75152605 55389525 69133683 51012264 اإلمجايل 
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  11403287  19087113  19763080  18121419 االستغالل نتيجة 83

 خارج إيرادات 79
 االستغالل

 27526820  30476710  35317919  41161745 

 خارج تكاليف 69
 االستغالل

31089093  31873481  35639894  42476043  

 41161745 42476034 35317919 35639894 30476710 31873481 27526820 31089093 اإلمجايل 

 خارج النتيجة 84
 االستغالل

 3562273  1396771  321975  1314298 

 11403287  19087113  19763080  18121419  االستغالل نتيجة 83

خارج  النتيجة 84
 اإلستغالل 

3562273  1396771  321975  1314298  

 االمجالية النتيجة 880
 للدورة

14559146  18366309  18765137  10088989  

    2840851  3105626  3184356 الضرائب على األرابح 889

  10088989  15924286  15260683  11374789 الدورة نتيجة 88

 

Source : emprunt obligataire sonelgaz, du 1er au 30 juin 2008, N° 

08/02, p46. 

 2007حىت  2004 للسنوات النتائج حساابت جدول على املايل الداخلي املراجع إطالع خالل من       

مقارنة  خالل من املايل األداء تقييم ختص اليت مالحظات أهم إبعداد يقوم العمليات، صحة من وأتكده

 14559146من  أي 2006 إىل 2004 سنة من ارتفاعها تؤكد اليت و األربعة للسنوات اإلمجالية النتيجة

 2004 سنيت خالل سونلغاز طرف من السندي القرض طرح ذلك يفسر و التوايل على 18765137 إىل

     إىل 2007 العام خالل اخنفضت و املؤسسة، على ابلفائدة عادت اليت القرض مدة مع 2005 و

 ابلسنوات ومقارنة السنة لنفس املؤسسة إيرادات مع مقارنة التكاليف لزايدة راجع ذلك و  10088989

 .السابقة
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 األداء حول الداخلية املراجعة تقرير يوفرها اليت املعلومات و املالية النسب مراجعة :الرابع املبحث

 .سونلغاز مؤسسة يف املايل

 خمتلف تسجيل مع العليا لإلدارة اإلرشاد و النصح بتقدمي لتقريره صياغته خالل من الداخلي املراجع يقوم

 حتليله وكذا املالية للقوائم فحصه و مراجعته خالل من املؤسسة نشاط لتحسني ضرورية يراها اليت املالحظات

 :التالية العناصر خالل من وذلك املالية، النسب لبعض

 املايل . األداء تقييم بغرض سونلغاز يف املالية النسب بعض حتليل

 الداخلية . املراجعة تقرير إعداد 

 .سونلغاز ملؤسسة التسيري ونتائج اإلدارة أبداء مرتبطة معلومات 

 املايل األداء تقييم بغرض سونلغاز يف املالية النسب بعض حتليل :األول املطلب

 األداء تقييم يف املؤسسة داخل املالية للنسب فحصه خالل من املايل الداخلي املراجع يساهم

 للسنوات املالية امليزانيات حتليل بعرض سنقوم املايل التحليل على يقوم األداء تقييم ابعتبار و املايل،

 :التايل اجلدول وفق 2007  2004
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 2007 . 2004 للسنوات املالية امليزانيات عرض:(7 4 ) رقم جدول

 دينار مليون :الوحدة                                                                                           

 2007 2006 2005  2004 التعيني 
 607480 539042 483917 432178 األصول الثابتة 

 224996 170268 136143 147609 األصول املتداولة 
 1623 2673 3252 1613 املخزوانت

 161534 142757 121879 109569 احلقوق
 61839 24838 11012 36427 أموال جاهزة

 832476 709310 620060 579787 إمجايل األصول
 520483 469088 440888 418111 األموال اخلاصة

 229241 140081 115072 89740 ديون طويلة األجل
 749724 609169 555960 507851 األموال الدائم

 82752 100141 64100 71936 ديون قصرية األجل
 832.476 709.310 620.060 579.787 إمجايل اخلصوم

 

 .املؤسسة واثئق من :املصدر
 املالية امليزانيات على اإلطالع خالل من املالية النسب من ابلتحقق الداخلي املراجع يقوم

 حتليل على اإلطالع خالل من التأكد كذا و حساهبا، كيفية معرفة و املالية النسب حساب ومطابقة

 حتليل إىل التطرق سنحاول و املالية، النسب حتليل على حيتوي الذي اجلدول طريق عن املالية النسب
 :التايل اجلدول خالل من املالية النسب

 
 
 
 

 املالية النسب بعض عرض :(8 4 ) رقم جدول
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 2004 2005 2006 2007 
 نسبة متويل األصول الثابتة :

 األموال الدائمة / األصول الثابتة 
1.17 1.15 1.13 1.23 

 اإلستقاللية املالية :
 ديون اإلستثمارات / األموال اخلاصة 

0.21 0.31 0.39 0.51 

 نسبة السيولة اجلاهزة :
 األموال اجلاهزة / الديون قصرية األجل 

0.51 0.17 0.25 0.75 

 املديونية :نسبة 
 خدمات الديون / رقم األعمال 

0.10 0.10 0.10 0.16 

 مردودية األموال اخلاصة :
 النتيجة الصافية / األموال اخلاصة 

0.03 0.04 0.04 0.02 

 

 يفسر كذلك ما هذا الدائمة، ابألموال كلية بصفة ممولة الثابتة األصول فإن ٪ 123 نسبة بوجود 

 اجيايب . عامل مال رأس وجود

 و2004 للسنة  التالية السنوات خالل من طفيف ارتفاع تسجيل عرفت املالية االستقاللية نسبة 

 قروض على احلصول هبدف 2005 و 2004 سنيت يف إصدارها مت اليت السندات إىل ذلك يعود

 السنوات . تلك يف املالية املؤسسات و من البنوك

 عند تواريخ التسديد عدم خطر يوجد ال إذن كافية، األجل قصرية ديوهنا سداد على املؤسسة قدرة 

 .االستحقاق
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 الداخلية املراجعة تقرير إعداد :الثاين املطلب

 إىل يصل لكي واالختبارات الفحوصات من العديد وجيري مراحل، بعدة املايل الداخلي املراجع عمل مير      

 يرتبط سونلغاز جممع حبجم مؤسسة أن والشك للمؤسسة، املالية الوضعية حقيقة حول النهائي تقريره صياغة

 العامة لإلدارة اإلرشاد و النصح الداخلي املراجع ويقدم األطراف، من ابلعديد االقتصادية وتعامالهتا نشاطها

 منطقة حساابت حول الداخلية املراجعة تقرير يوضح الذي و ( 04 ) رقم امللحق يف مذكور هو ما حسب

 .الوسط توزيع

 :اخلارجيني  املراجعني و لإلدارة املقدمة املعلومات أوال.

 الداخلية ) اإلدارة ( :  لألطراف ابلنسبة 1

 تظهر اليت الضعف ونقاط ابلعيوب تتعلق وحتفظات مالحظات يوجه املايل الداخلي املراجع تقرير فإن       

 بذلك املعنيني األشخاص انتباه لفت يف يساهم وبذلك الداخلية، املراقبة لنظام والتطبيق الفهم مستوى على

  .مستقبال والعيوب األخطاء هذه ارتكاب وتفادي

 الشكلية األخطاء إببراز احملاسبة( ) مصلحة املؤسسة وحساابت دفاتر مسك عن املسؤولني إىل ويتوجه        

 .عليها املتعارف احملاسبية ابملبادئ االلتزام ومدى املتبعة والطرق التسجيل وعمليات التقديرات يف واملوضوعية

 وهي سونلغاز، جملمع العام املدير والرئيس اإلدارة جملس على الداخلية املراجعة خلية تقرير كذلك يعرض       

 وجممل الضعف ونقاط العيوب أن فيه الشك ومما ككل، اجملمع إسرتاتيجيات وحتديد برسم املكلفة العليا اهليئة

 يف وتؤخذ اإلدارة جمللس ابلنسبة أمهية ذات تعد تقريره يف املايل الداخلي املراجع إليها يشري اليت التحفظات

 مع املايل النشاط خيص فيما املالحظات تقدمي عند وخاصة اإلسرتاجتية، القرارات واختاذ صياغة عند احلسبان
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 التمويلية القرارات خاصة و به املرتبطة القرارات معظم اختاذ على تقوم اإلدارة فإن الضعف نقاط جممل تقدمي

 .ككل  املؤسسة نشاط حتسني يف املسامهة

 :اخلارجي  للمراجع ابلنسبة 2

 يوجد أنه أي الداخلية، املراجعة خلية تعده الذي التقرير على األحيان من كثري يف املراجع يعتمد       

 ميكن اليت البداية نقطة تعترب الداخلية فاملراجعة اخلارجية، املراجعة و سونلغاز يف الداخلية املراجعة بني تكامل

 للرقابة فعال نظام بوجود وذلك التقارير إبعداد قيامه أثناء و عمله يف خاصة عليها االعتماد اخلارجي للمراجع

 على االعتماد إىل األحيان من كثري  يف به يؤدي الذي اخلارجي املراجع لدى الوقت ضيق إىل إضافة الداخلية،

 .الداخلية  املراجع خلية تعده الذي التقرير

 :سونلغاز ملؤسسة الرقايب األداء بتقييم مرتبطة معلومات اثنيا

 مضبوطة إجراءات على سونلغاز مؤسسة يف اخل ( ...بيع إنتاج، االستغالل ) شراء، عمليات كل تقوم      

 ومتسك األفضل النحو على وظائفهم وممارسة عليها اإلطالع من املعنيني األشخاص متكن دفاتر يف ومدونة

 األنظمة هذه توضح خاصة ، برامج وفق اآليل اإلعالم أنظمة بواسطة حساابهتا جبميع املتعلقة املؤسسة حماسبة

 ونشري العناصر، وخمتلف التشغيلية األنظمة على التفتيش مبزاولة وتسمح املؤسسة، يف املختلفة العناصر وضعية

 جممع مستوى على مركزاي عليها تطرأ اليت التطورات خمتلف متابعة يتم للشركة املبالغ الضخمة األصول أن إىل

 يف الفروع كل حساابت جتميع ويتم ، مستقلة بصفة حساابهتا الفروع كل ومتسك خاص، ملف يف سونلغاز

 بعد اجملمع يف الداخلية املراجعة مديرية وتقوم ككل، للمجمع املالية الوضعية إىل للوصول املالية السنة هناية

 تقدمي كذا و املالية الوضعية عن تقرير إبعداد للفروع املاليني الداخلني املراجعني تقارير خمتلف على اإلطالع

 .حتسينه  كذا و األداء هذا خيص فيما العليا لإلدارة واإلرشاد النصح
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 سونلغاز ملؤسسة التسيري ونتائج اإلدارة أبداء مرتبطة معلومات :الثالث املطلب

 عن الناتج والغاز الكهرابء على املتزايد الطلب تلبية قصد توسعية إسرتاتيجية سونلغاز جممع إدارة تنتهج     

 اليت االستثمار تشجيع سياسة نتيجة واألجنبية، اجلزائرية والشركات املؤسسات عدد وزايدة األفراد طلبات زايدة

 كبري طلب وجود يعين مما 37ب ٪ تقدر الغاز جمال يف الوطنية التغطية نسبة أن املعلوم ومن الدولة، تتبعها

 :التايل  النقاط يف التوسع إسرتاتيجية معامل وتظهر اخلارجي، الطلب إضافة ملىب غري

 سنة  جديدة فرعية شركات ثالثة إنشاء (SPE . GRTG. GRTE) 2004  . 

 تقدر إمجالية بقيمة قروض على للحصول 2008،  2005،  2004سنوات  يف سندات إصدار 

 اجلديد . االستثماري برانجمها متويل قصد جزائري دينار مليار 70.9 ب

 واط  ميقا 5365 ب تقدر طاقة ذات للكهرابء مراكز وإنشاء ، التوزيع شبكة هيكلة إعادة

(m.w) األهداف مابني مقارنة إبجراء سونلغاز جممع يف للتسيري العامة املؤشرات تقييم ميكن و  

 االستغالل، مصاريف األعمال، رقم :خيص فيما فعال حتقق وما (برجمتها مت اليت التقديرات) املسطرة

 .األخرى  األرقام وبعض املبيعات حجم اإلنتاج، حجم االستثمار، نفقات

   2007.إىل  2004 سنة من تطورها معدل وحندد املؤشرات، هذه املوايل اجلدول يف سنلخص و     
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 سونلغاز جممع يف التسيري : مؤشرات ( 9. 4 ) رقم جدول

ما حتقق يف  
2006 

 معدل التطور 2008أهداف  2007ما حتقق يف 
2006/2007 

 % 7.98 126127 118701 109933 رقم األعمال ) مليون دج ( 
  108781 101346 94589 رقم األعمال املتعلق ابلكهرابء ) مليون دج ( 

7.14 % 
  رقم األعمال املتعلق ابلغاز ) مليون دج ( 

15344 
 

17355 
 

17346 
13.11 % 

مصاريف اإلستغالل ) بدون إحتساب اإلهتالكات و 
 املؤوانت ( 

69294 73340 90400 5.84 % 

  نفقات اإلستثمار ) مليون دج ( 
97500 

 
133807 

 
187500 

 37.24%  

  (  gwhإنتاج الكهرابء ) جيقا واط يف الساعة 
28880 

 
27883 

26530 3.45 % 

 % 5.98 33648 30325 28613 بيع الكهرابء ) جيقا واط يف الساعة ( 
  ( thermiesبيع الغاز ) مليون 

1712 
 

2144 
 

3259 
9.58 % 

 اإلستثمارات املادية  ) كيلو مرت ( 
 *شبكة الكهرابء 

58552 64160 67823 25.23 % 

 % 5.74 3473 2984 2822 التوزيع العمومي للغاز ) كليومرت ( 

 

Source : Notice d’information de sonelgaz, 2008, p61. 
  بنسبة ارتفاع حقق األعمال مستوى حتسن و ارتفاع حققت اجملمع نشاط تعكس اليت األساسية املؤشرات

 التسعري زايدة خاصة الطاقة مبيعات يف الزايدة عن انتج االرتفاع هذا ، 2006 ب مقارنة املتوسط يف  % 8

 . الكهرابء يف

 املسطرة االستثمارات مبستوى تربر ، 2006 بسنة مقارنة ٪ 37.24 ب االستثمار نفقات نسبة ارتفاع     

   . سونلغاز جممع يف
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 2006 سنة يف مقارنة التوايل على ٪ 5.74 و ٪ 25.23 بنسبيت الغاز و الكهرابء شبكة مستوى ارتفاع

 من حتقيقه على سونلغاز سعت الذي و الغاز و الكهرابء من بكل اخلاصة االستثمارات يف التوسع إىل راجع

  .جدد زابئن كسب خالل

 األفق يف املنافسة رايح هبوب مع خاصة ضروري ألمر االستمرار على سونلغاز قدرة عن احلديث إن       

 أدائها ملستوى كبرية  أمهية سونلغاز تويل لذا الطاقة، جمال يف لالستثمار أجنبية شركات دخول وكذا القريب

 . املايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     -تغانممس-دراسة ميدانية لشركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب             الفصل الثالث
 

154 
 

 : الفصل خالصة

 كيفية و تنظيمه طريقة على التعرف على ساعدان سونلغاز يف التطبيقية الدراسة إبجراء قيامنا خالل من      

 ابملراجعة القيام كيفية على الوقوف إىل ابإلضافة للمؤسسة، املايل النشاط متابعة كيفية و املالية القوائم إعداد

 تقرير إعداد اجل من للمجمع التابعة الفروع خمتلف بني التنسيق كيفية و منها املالية خاصة و الداخلية

 فيما املقدمة والتوجهات النصائح املتضمن و العليا اإلدارة إىل تقدميه يتم الذي و املوحد الداخلية املراجعة

 . مستقبال حتسينه كيفية و املايل النشاط خيص

 حاولنا ما هذا و الداخلية الرقابة ضبط على ساعد سونلغاز يف الداخلية ابملراجعة خاصة مديرية وجود و      

 ضوابط معرفة من أكثر لالستفادة هبا املالية و احملاسبة قسم على األسئلة من مجلة طرح خالل من إليه التطرق

 إعداد كيفية معرفة يف أكثر ساعدان قد الداخلية الرقابة حول تقرير على حصولنا كذا و الداخلية الرقابة

 . املؤسسة داخل لتقاريراى

 الرقابية الضوابط على استقصاء إعداد خالل من الداخلية الرقابة نظام تقييم مبحاولة أيضا قمنا أننا كما       

 . األسئلة على ابإلجابة قاموا الذين األفراد أراء تعكس كانت إن و حىت املؤسسة، داخل
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 خامتة:

 مع خاصة عليها للحفاظ تسعى فهي ممتلكاهتا حلماية كبرية أمهية إبعطاء االقتصادية املؤسسات تقوم

 كل مبتابعة املؤسسة تقوم وحىت واستمرارها، بقاءها ضمان إىل ذلك يؤدي وابلتايل أعماهلا، وتشعب حجمها كرب

 معرفة على تساعد وسيلة األخرية هذه تعترب حيث ابملراجعة، خاصة أمهية تويل أصبحت فهي ومهامها أنشطتها

 املالية القوائم من التأكد هبدف والسجالت الدفاتر فحص على تقوم املالية واملراجعة ومنعها، والغش األخطاء

 املؤسسات من الكثري أن فنجد عليها، املتعارف احملاسبية للمبادئ وفقا املؤسسة عمليات لنتائج مطابقتها ومدى

 الداخلية واملراجعة املؤسسة، ألعمال املستمرة املتابعة أجل من الداخلية للمراجعة خلية تضع الكربى االقتصادية

 .والقرائن األدلة جمموعة على يعتمد فإنه لعمله أتديته أثناء الداخلي املراجع أن حيث املؤسسة داخل وظيفة تعترب

 خاصة ابملتغريات املليء االقتصادي حميطها مواجهة وكذا أمالكها ومحاية املؤسسة أهداف ولتحقيق

 فعال الداخلية للرقابة نظام لوضع ماسة ضرورة هناك أصبحت السريعة، العاملية والتغريات العوملة عصر يف وأننا

 .املالية الواثئق و العمليات وسالمة والتالعبات، الغش أعمال خمتلف من موجوداهتا حبماية كفيل

 تدعيمه ويتم املالية، الداخلية املراجعة تقرير بناء يف القوية األدلة بني من الداخلية الرقابة نظام يعترب و

 واتبعة مستقلة وتكون املالية العمليات خمتلف مراجعة اختصاصها من يكون الداخلية املراجعة خلية بوضع وتقويته

 موظفني اشراف حتت وتكون واملوضوعية، ابالستقاللية وتوصياهتا ونصائحها أعماهلا تتسم حىت العامة للمديرية

 ابستمرار تطرأ اليت للتغريات مواكبا كان والذي املراجعة مهنة شهدته الذي للتطور ونظرا عالية، وخربة كفاءة ذوي

 حتكمها وكذا واألسس القواعد من جمموعة على تقوم املالية الداخلية املراجعة مهنة أن جند االقتصاد، عامل يف

 يتضمن والذي مسؤولية، بكل تقريره إعداده إىل وصوال و الداخلي املراجع مبوضوعية بدءا املعايري من جمموعة

 املايل الوضع وتبيان وتقيميه ابألداء مرتبطة معلومات منها املالية اإلدارة إىل يقدمها اليت واإلرشادات التوصيات

 .للمؤسسة
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 الذي العمل ذلك يف ويساعد املالية، اإلدارة به تقوم الذي األساس يعترب املايل األداء تقييم أن كما

 و املؤسسة، إليها وصلت اليت املكانة بوضع يسمح الذي و احلساابت، مراجعة يف املايل الداخلي املراجع به يقوم

 قرار اختاذ على املالية اإلدارة تساعد اليت والصادقة املناسبة املالية املعلومة على احلصول تضمن ميكانزمات وضع

 .التمويل جمال يف منها املالية اجملاالت مبختلف متعلقة

 ابعتبارها الداخلية ابملراجعة املتعلقة العامة اجلوانب أهم إبراز حاولنا املوضوع هلذا دراستنا خالل ومن 

 اعداد ومعايري امليداين، العمل معايري عامة، معايري (املعايري من جمموعة على تقوم واليت املؤسسة داخل وظيفة

 النصائح ملختلف املتضمن تقريره وايصال وجه أحسن على بعمله يقوم حىت الداخلي فاملراجع ،)التقرير

 مثل ليست االستقاللية هذه كانت وإن حىت ابستقاللية يتمتع أن جيب فإنه العليا اإلدارة إىل املقدمة والتوجيهات

 البياانت و السجالت فحص و مبراجعة الداخلية املراجعة تقوم و ، اخلارجي املراجع هبا يتمتع اليت االستقاللية

 هي و املالية الداخلية املراجعة أو املايل اجلانب موضوعنا كان  حيث اإلداري، و املايل بشقيها املالية الغري و املالية

 الداخلية املراجعة وحتدد عليها، تقوم اليت العناصر أهم وهي للمؤسسة، املالية ابجلوانب تتعلق كوهنا أمهية أكثر

 املراجع قيام أن كما املختلفة، واإلحصائيات والتحليلية العامة ابحملاسبة ابإلستعانة املالية املعلومات دقة املالية

 فعال نظام وجود ظل يف يكون أن بد ال دقتها وضمان للمؤسسة املالية البياانت خمتلف بفحص املايل الداخلي

 اإلعتماد درجة وزايدة املالية املعلومات دقة لضمان اإلدارة تضعها إجراءات هي الداخلية فالرقابة الداخلية، للرقابة

  .اإلدارة تعليمات تطبيق وكذا عليها

 وأن خاصة الداخلي للمراجع ابلنسبة ضروراي أمرا يعترب الذي الداخلية الرقابة نظام تقييم تناولنا كما

 يساعد أنه كما الداخلية، الرقابة نظام على االعتماد إمكانية تقييم على يركز امليداين العمل معايري من الثاين املعيار

 .ذلك األمر لزم إذا النظام هذا وتطوير لتحسني الالزمة التوصيات إعطاء على الداخلي املراجع
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 تبني اليت املالية النسب بعض لتحليل تطرقنا وكذا املؤسسة، داخل املايل األداء لتقيم تطرقتا أننا كما

 من يساهم فإنه املالية والنسب املالية للقوائم فحصه خالل من املايل الداخلي فاملراجع للمؤسسة، املايل املركز

 تعمل أن ميكن اليت الضعف نقاط وكذا للمؤسسة املايل والنشاط الوضع مبعرفة العليا اإلدارة إىل املقدم تقريره خالل

 .مستقبال تفاديها على العليا االدارة

 وكيفية النظري اجلانب يف هلا تعرضنا اليت املفاهيم لتعزيز سونلغاز يف التطبيقية للحالة دراستنا وجاءت

 بكل سونلغاز حبجم مؤسسة عن واحلديث تعقيدا، أكثر املفاهيم لتلك التطبيقية فالدراسة ، ميدانيا تطبيقها

 أمرا تعترب الداخلية ابملراجعة خاصة ملديرية سونلغاز وضع أن كما التعقيد، هذا من جانبا يفسر وفروعها تنظيماهتا

 إىل ابلتعرض التطبيقية الدراسة لنا مسحت كما الداخلية ابملراجعة القيام يف وموضوعية نزاهة أكثر وكذا إجيايب، جد

 .الواقع من أكثر واإلقرتاب أخرى زاوية من املعاجل املوضوع

  لنظرية:ا الدراسة نتائج

 :التالية النتائج إىل الوصول مت السابقة الدراسة يف ورد ما على بناءا

 رأيه إبداء بغية واملالية احملاسبية املعلومات بكل اإلملام من متكنه منهجية إتباع من املراجع على بد ال 

 رأيه إلبداء الكافية والقرائن األدلة على املراجع وحصول حمكمة خطة وجود ذلك يتطلب حيث بشأهنا،

 عملية جراء إليها توصل اليت النتائج يضم هنائية كمرحلة التقرير وإعداد واحملاسبية املالية القوائم حول

 .املراجعة

 املراجع استقاللية وهي معايريها أحد حتقق فهي العامة للمديرية اتبعة وظيفة الداخلية املراجعة تعترب 

 مما الداخلية املراجعة لقسم كايف تنظيم طريق عن وذلك مبراجعتها يقوم اليت األنشطة يف الداخلي

 .العامة للمديرية لتبعيتها نظرا أكرب شرعية إبعطاء عملها تنفيذ على يساعدها
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 جمال يف عمله من إنقاصا يعد العملية هذه يف فإشراكه تنظيمة، إجراءات بوضع الداخلي املراجع يقوم ال 

 .موضوعيا يعد ال عمله وابلتايل مراجعته،

 لإلدارة املوجه تقريره يف إبرازها و الضعف و القوة نقاط ابكتشاف الداخلي املراجع يقوم 

 .فعاليته ومدى تصميمه حيث من الداخلية الرقابة نظام بتقييم قيامه طريق عن العليا

 لعملياهتا احلسن السري لضمان اإلدارة تضعها اليت القوانني و اإلجراءات جمموعة هي الداخلية الرقابة إن 

 .استقرارها ضمان و املؤسسة وظائف يف أكثر التحكم و اإلدارية، و املالية

 و األداء صحة مدى على للحكم احملاسبية و املالية البياانت صحة ضمان إىل الداخلية الرقابة هتدف 

 .املايل املركز و املالية القوائم نتائج كذا

 احملاسبة العامة، احملاسبة معطيات على تعتمد الداخلية املراجعة من جزء هي املالية الداخلية املراجعة إن 

 و املالية القوائم ومراجعة فحص إىل وهتدف اإلحصائية، املعطيات كذا و التقديرية املوازانت التحليلية،

 إىل اإلرشاد و النصح وتقدمي عليها املتعارف احملاسبة مببادئ االلتزام من للتأكد العمليات و السجالت

 .العليا اإلدارة

 طريق عن وخاصة األداء تقييم يف املستخدمة املراجعة أساليب أهم من املالية القوائم حتليل و فحص يعترب 

 .معينة زمنية فرتة خالل للمؤسسة املايل الوضع تبني و توضح اليت املالية النسب

 يف املنتظرة أو احملققة النتائج قياس خالل من للمؤسسة املالية الوضعية حتديد على يقوم املايل األداء تقييم 

 .مسبقا احملددة املعايري ضوء

 مكانة على للحكم املستخدمة املوارد و النتائج بني النسبية األمهية حتديد على املايل األداء تقييم يقوم 

 .املالية وضعيتها و املؤسسة
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 و أعماهلا، نتائج و للمؤسسة املايل للمركز الصحيح الفهم تقدمي املالية القوائم يف املايل اإلفصاح يعترب 

 يف املايل الداخلي املراجع عليها يركز اليت العناصر أهم من و للمؤسسة املالية القرارات اختاذ يف يساعد

 .املالية للقوائم مراجعته

 فحص خالل من للمؤسسة املالية الوضعية على الوقوف يف املسامهة على املالية الداخلية املراجعة تقوم 

 املدراء إىل اإلرشاد و النصح تقدمي إىل ابإلضافة األخطاء، حدوث تقليل و منع كذا و املالية النسب

 و الكفاءة من ويزيد األداء حيسن و املردودية من يزيد الذي هو و الضياع و اإلسراف من احلد و املاليون،

 .املؤسسة أرابح زايدة إىل ابإلضافة الفعالية،

 مرتبطة معلومات إىل للوصول املراجعة يف عليها املتعارف للمعايري طبقا املالية الداخلية املراجعة ممارسة تتم 

 استمرار إمكانية مدى و الداخلية، الرقابة نظام بتقييم مرتبطة معلومات كذا و للمؤسسة املايل األداء بتقييم

 .الداخلي املراجع تقرير يف املقدم النصح طريق عن احلايل املايل نشاطها يف املؤسسة

 :التطبيقية ابلدراسة املتعلقة النتائج

 :لسونلغاز التطبيقية بدراستنا متعلقة نتائج إضافة ميكن كما

 لإلجراءات، حقيقي فهم إىل يؤدي ال الداخلية الرقابة نظام لتقييم االستقصاء قوائم أسلوب استعمال إن 

 أن إىل راجع وهذا الداخلية، الرقابة نظام منها يعاين اليت املشاكل أهم تبني ال القوائم هذه أن كما

 يف تعرب واليت اإلجراءات بعض تطبيق عدم سبب ذكر دون ال أو بنعم تكون عليها املتحصل اإلجابة

 .الداخلية الرقابة نظام ضعف عن جمملها

  يف كثريا يساعدها املالية القوائم مراجعة تتابع عامة مديرية على والغاز للكهرابء الوطنية املؤسسة تتوفر 

 ابملراجعة للقيام مهمة داخلية ميكانيزمات على لتوفرها راجع وذلك ككل، للمجمع املايل األداء تقييم

 .للمؤسسة إجيابية نقطة وتعترب املؤسسة، يف املالية الداخلية
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 فيما العليا اإلدارة إىل املقدمة والنصائح املالحظات أهم سونلغاز يف املايل الداخلي املراجع تقرير يتضمن 

 اجلوانب يتضمن للداخلية للمراجعة موحد تقرير ويقدم حتسنيه على والعمل للمؤسسة املايل الوضع خيص

 .للمؤسسة املايل األداء عن معلومات التقرير هذا ويقدم ككل، للمؤسسة املالية وغري املالية

 املراجع عليه يعتمد أن ميكن ككل الداخلية املراجعة تقرير أن إىل توصلنا لسونلغاز دراستنا خالل من 

 تكامل هناك وابلتايل املالية القوائم وعدالة صدق مدى حول احملايد الفين ورأيه حكمه إلبداء اخلارجي

 .اخلارجي واملراجع الداخلية املراجعة جلنة عمل بني



 

 املراجعقامئة 
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 قائمة املراجع :

I. : ابللغة العربية 

 الكتب : 

 التوزيع، و للكتب العلمية الكتب دار التكاليف، و املالية احملاسبة أساسيات فضالة، علي الفتوح أبو 

 . 1996 مصر،

 1996 مصر، التوزيع، و للكتب العلمية الكتب دار الدولية، احملاسبة فضالة، علي الفتوح أبو . 

  1حديث لتدقيق احلساابت، دار الصفا للنشر و التوزيع، عمان، طبعة أمحد حلمي مجة، مدخل ،

2000 . 

  ، 2004أمحد حممد املصري ، التخطيط و املراقبة اإلدارية ، مؤسسة شباب اجلامعة ، مصر .   

 و العربية و الدولية احملاسبة ملعايري وفقا  احملاسيب اإلفصاح و التقييم و القياس املالية، احملاسبة نور، أمحد 

 . 2004مصر، اجلامعية، الدار املصرية،

 مصر، اجلامعية، الدار القرارات، اختاذ مدخل :املالية اإلدارة اللحلح، هللا عبد أمحد املرسلي، الدين مجال 

2006  

 بريوت ، لبنان  مجيل أمحد توفيق ، أساسيات اإلدارة املالية ، دار النهضة العربية ،. 

 الدار الثالثة، األلفية حتدايت و املعاصرة املشكالت ملواجهة املراجعة مهنة تطوير غايل، دانيال جورج 

 . 2001 مصر، اجلامعية،

 الفاروق،دار بدار الرتمجة قسم ترمجة املسامهني، على لعرضها السنوية التقارير تكتب آيف ستيل، جون 

 . 2006مصر، القاهرة، الفاروق،

 2000 األردن، الدولية، العلمية الدار الدولية، احملاسبة توفيق، مأمون القاضي، حسني . 
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 2004 األردن، عمان، التوزيع، و للنشر الوراق مؤسسة املتقدمة، املالية اإلدارة الزبيدي، محزة . 

 عمان، النشر، و للتوزيع احلامد دار املراجعة، و احملاسبة نظرية يف مقدمة عطا، بين علي حممد حيدر 

 . 2007 األردن،

 2000 األردن، عمان، املسرية، دار احملاسيب، اإلفصاح و املالية للقوائم املايل التحليل الراوي، خالد  

  خالد أمني عبد هللا، علم تدقيق احلساابت، الناحية النظرية و العلمية، دار وائل للنشر و التوزيع، الطبعة

 . 2007، عمان، 4

  ، 2003ديسلر جاري، إدارة املوارد البشرية ، دار املريخ ، الرايض ، العربية السعودية .  

 1999 مصر، القاهرة، التوزيع، و للنشر اجلامعية الدار املال، أسواق ، قرابقس رمسية . 

 املسرية دار التمويل، سياسة و االستثمار إىل مدخل :املالية اإلدارة أساسيات العمار، وليد رضوان 

 . 2007األردن  ، عمان التوزيع، و النشر و للبضاعة

  ، 1999رواية حممد حسن ، إدارة املوارد البشرية ، املكتب احلديث ، اإلسكندرية ، مصر .  

  ، 2004سعد صادق البحريي ، إدارة توازن األداء ، الدار اجلامعية ، مصر . 

  السعيد فرحات مجعة ، األداء املايل ملنظمات األعمال و التحدايت الراهنة ، دار املريخ ، العربية السعودية

.  

 الصحن عبد الفتاح، راشد رجب، درويش حممد انجي . 

 مستقبلية(، و حالية نظرة االئتمان) منح و االستثمار ألغراض املالية القوائم حتليل محاد، العال عبد طارق 

 . 2006 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار

 مصر، اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار للمؤسسات، املالية اإلدارة و التمويل ، أندرواسن وليم عاطف 

2006. 
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  ،عبد الرؤوف جابر ، الرقابة املالية و املراقب املايل من الناحية  من الناحية النظرية، دار النهضة العربية

  .2004بريوت ، لبنان ، 

  عبد الفتاح الصحن، حممد مسري الصبان، حممد الفيومي حممد، أصول املراجعة الداخلية و اخلارجية، الدار

 . اجلامعية، مصر

 2008 مصر، اجلامعية، الدار الداخلية، الرقابة و التشغيلية املراجعة آخرون، و الصحن حممد الفتاح عبد 

 . 

 مراجعة احلساابت، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة و  عبد الفتاح حممد الصحن، أمحد نور، الرقابة و

 . النشر، جمهولة اتريخ النشر

  ، عبد احملسن توفيق حممد ، تقييم األداء ، دار النهضة العربية مطبعة اإلخوة األشقاء للطباعة ، مصر

1998 .  

 والتوزيع  املالية ،دار املسرية للنشر اإلدارةايسني كاسب اخلرشة ،أساسيات يف  ، عدانن اتيه النعيمي

  .2007والطباعة ،عمان، األردن، 

  ،1990العمرات أمحد صاحل، املراجعة الداخلية اإلطار النظري و احملتوى السلوكي، دار البشري، عمان .  

  ، فريد النجار ، البورصات العربية و اهلندسة املالية ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ، مصر

1999 .  

  كامل بربر ، ادارة املوارد البشرية و كفاءة األداء التنظيمي ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و

 التوزيع ، لبنان 

 اإلسكندرية، اجلديد، اجلامعي املكتب االستثمار، ألغراض املالية القوائم حتليل الدهراوي، الدين كمال 

 . 2006 مصر،
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  2002معتصم، أصول علم املراجعة، املنصورة، كمال عبد السالم علي، خالد   

 األردن، عمان، التوزيع، و للنشر املناهج دار املالية، النسب ابستخدام األداء تقومي الكرخي، جميد 

2007  . 

  ،حممد التوهامي طواهر، مسعود صديقي، املراجعة و تدقيق احلساابت، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر

2003  

 سرااي، املراجعة و مراقبة احلساابت من النظرية إىل التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية،  حممد السيد

  . 2003اجلزائر، 

  ،حممد بوتني، املراجعة و مراقبة احلساابت من النظرية إىل التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر

2003 . 

 اجلامعية، الدار القرارات، اختاذ و القيمة مدخل :املالية اإلدارة العبد، إبراهيم جالل احلناوي، صاحل حممد 

 . 2002 مصر،

 2007 األردن، عمان، التوزيع، و النشر و للتوزيع املناهج دار املالية، اإلدارة العامري، إبراهيم علي حممد 

 . 

 للنشر وائل دار الثاين، اجلزء اإلفصاح، و القياس و االعرتاف مشاكل :املالية احملاسبة مبادئ مطر، حممد 

  2007 .لبنان ،  الرابعة، الطبعة والتوزيع،

 املالية، القوائم يف اإلفصاح عناصر و املعايري ضوء يف املراجعة و احملاسبة البيومي، السالم عبد حممد حممود 

 . 2003مصر، للطباعة، اجلالل شركة

 مصر، للكتاب، اإلسكندرية مركز املالية، احملاسبة مبادئ قللي، امحد حيىي الرمحان، عبد رضا مصطفى 

1996  . 
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 دار التوزيع، و للنشر العريب اجملتمع مكتب املايل، التحليل و املالية اإلدارة يف مقدمة عقل، حممد مفلح 

 . 2006 األردن، عمان، التوزيع، و للنشر أصادين

  ،1999منصور حامد حممود و آخرون، أساسيات املراجعة، جامعة القاهرة للتعليم املفتوح .  

 و للنشر املسرية دار تطبيقي، و نظري مدخل :املالية القوائم حتليل املطارنة، غسان خنفر، راضي مؤيد 

 . 2006األردن،  عمان، الطباعة، و التوزيع

 لنشر املسرية دار تطبيقي، و نظري مدخل : املالية القوائم حتليل املطارنة، فالح غسان خنفر، راضي مؤيد 

 2006 األردن ،  عمان، والتوزيع،

 مصر، اإلسكندرية، للنشر، اجلديدة اجلامعة دار املالية، اإلدارة أساسيات و مبادئ مصطفى، فريد، هنال 

2003   

 التوزيع، و النشر و للطباعة الفكر دار االستثمار، ألغراض املايل التحليل و اإلدارة الزعيب، حممد هيثم 

 . 2000 األردن،

 2003 مصر، التوزيع، و للنشر إتراك اإلدارية، احملاسبة أساسيات قللي، مصطفى أمحد حيىي . 

  ،يوسف حممد جربوع، مراجعة احلساابت بني النظرية و التطبيق، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان

 . 2008، 01األردن، طبعة

 الدولية، احملاسبة ملعايري العملي التطبيق مع الدولية احملاسبة حلس، هللا عبد سامل جربوع، حممود يوسف 

 . 2002 لبنان، النشر، و للتوزيع الوراق مؤسسة

 األردن، عمان، الوراق، مؤسسة التطبيق، و النظرية بني احلساابت مراجعة جربوع، حممود يوسف  

2000  
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 الرسائل اجلامعية : 

  املصارف العاملة يف قطاع إبراهيم رايح إبراهيم املدهون، دور املدقق الداخلي يف تفعيل إدارة املخاطر يف

 . 2011غزة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف احملاسبة و التمويل، اإلسالمية غزة، كلية التجارة، 

  إيهاب ديب مصطفى رضوان، أثر التدقيق الداخلي على إدارة املخاطرة يف ضوء معايري التدقيق الدولية

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيستري يف احملاسبة و  )دراسة حالة البنوك الفلسطينية يف قطاع غزة(،

 . 2012التمويل، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

 املبكر لإلنذار منوذج إرسال حنو :االقتصادية املؤسسات يف املايل األداء تقوم و قياس الغين، عبد دادن 

 اجلزائر، جامعة االقتصادية، العلوم يف الدكتوراه شهادة لنيل أطروحة مقدمة املالية، احملاكاة ابستعمال

2007 . 

  رشام نسيم، أمهية املراجعة الداخلية يف املؤسسة )دراسة حالة البنك اخلارجي اجلزائري(، مذكرة مقدمة

البويرة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم  –لنيل شهادة املاجسرت، جامعة أكلي حمند أوحلاج 

 . 2013التسيري، 

  هللا سعيد أبو سرعة، التكامل بني املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية، رسالة مقدمة عبد السالم عبد

  . 2009/2010، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، 3لنيل شهادة املاجيستري، جامعة اجلزائر 

 ( دراسة يوسف سعيد يوسف املدلل، دور وظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط األداء املايل و اإلداري

تطبيقية على الشركات املسامهة العامة املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية(، مذكرة مقدمة لنيل 

 . 2007شهادة املاجيستري يف احملاسبة و التمويل، اجلامعة اإلسالمية غزة، كلية التجارة، 
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 األوراق البحثية :

  اإلداري للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية، جملة مسعود صديقي، دور املراجعة يف إسرتاتيجية التأهيل

  . 1/2012 ، الباحث، العدد األول

  حيىي سعيدي، خلضر أوصيف، دور املراجعة الداخلية يف تفعيل حوكمة الشركات، جملة الدراسات

 . 2012، السنة اخلامسة، 05االقتصادية و املالية، جامعة الوادي، العدد 

 

 القوانني واملراسيم : 

  اخلاص بتنظيم وتنظيم رائسة املؤسسة . 9، املادة  195-02م الرائسي رقم املرسو 

 28/07/1969الصادر يف  54-69األمر  مبوجب . 

  والتعلق إبنشاء  10/08/1969، والصادر يف  26/07/1969املؤرخ يف  69-59املرسوم رقم

  املؤسسة الوطنية للكهرابء والغاز .

  12/01/1988املؤرخة يف  02اجلزائرية، رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية.  

  1990أفريل  14الصادر بتاريخ  90/10القانون.  

  واملتعلق ابلقانون األساسي  14/12/1991الصادر يف  475-91مبوجب املرسوم التنفيذي رقم

  لسونلغاز 

  ة الوطنية واملتعلق ابلنظام األساسي للشرك 17/12/1995املؤرخ يف  280-95القرار التنفيذي رقم

 للكهرابء والغاز .

  واملتعلق برأس مال سونلغاز . 01/06/2002املؤرخ يف  195-02املرسوم الرائسي رقم 
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 املدخالت العلمية :

 دور حوكمة الشركات و املراجعة الداخلية يف تطوير االقتصاد الوطين، دورة حول  سعد أيب إبراهيم أمحد ،

 . 2008جدة، ماي  -للبحوث و التدريبحوكمة الشركات، املعهد اإلسالمي 
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