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  رئٌسارئٌسا              مستغانممستغانم  جامعةجامعة            مساعدةمساعدة  أستاذةأستاذة                  خٌرةخٌرة  قوبعقوبع        
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: ص الدراسة: ص الدراسةالملخالملخ
    

    تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى دور الرقابة الداخلٌة فً التدقٌق الداخلً للمؤسسة تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى دور الرقابة الداخلٌة فً التدقٌق الداخلً للمؤسسة             

و هذا لغرض تحسٌن االدائها المالً  فقد أخذ التحلٌل المالً مختلف أدواته أهمٌة بالغة فً و هذا لغرض تحسٌن االدائها المالً  فقد أخذ التحلٌل المالً مختلف أدواته أهمٌة بالغة فً 

. التحلٌل البٌانات المالٌة للمؤسسة  و ذلك فً مجال تقٌٌم و وضعٌتها المالٌة. التحلٌل البٌانات المالٌة للمؤسسة  و ذلك فً مجال تقٌٌم و وضعٌتها المالٌة

و من خالل قدرته على تحدٌد نقاط القوة و كذلك نقاط الضعف فً المؤسسة حٌث آتها و من خالل قدرته على تحدٌد نقاط القوة و كذلك نقاط الضعف فً المؤسسة حٌث آتها           

تساعد على أخد اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة لتحسٌن مختلف اإلختالالت المتعلقة بالتسٌٌر تساعد على أخد اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة لتحسٌن مختلف اإلختالالت المتعلقة بالتسٌٌر 

. داخل المؤسسة. داخل المؤسسة

و قد هدفت هذه المذكرة إلى دور الرقابة الداخلٌة فً تقٌٌم األداء المالً للمؤسسات بضفة و قد هدفت هذه المذكرة إلى دور الرقابة الداخلٌة فً تقٌٌم األداء المالً للمؤسسات بضفة         

بصفة خاصة ، و لتحقٌق أهداف الدراسٌة تم تحلٌل الوضعٌة بصفة خاصة ، و لتحقٌق أهداف الدراسٌة تم تحلٌل الوضعٌة   EEDDIIMMCCOO  عامة و المؤسسة عامة و المؤسسة 

المالٌة مع تقدٌم استمارة من أجل تقصً حقٌقة اإلشكالٌة المبلورة ، حٌث تم توزٌعها على المالٌة مع تقدٌم استمارة من أجل تقصً حقٌقة اإلشكالٌة المبلورة ، حٌث تم توزٌعها على 

                      موظفٌن قسم التدقٌق الداخلً موظفٌن قسم التدقٌق الداخلً 

 لتحلٌل البٌانات و قد  لتحلٌل البٌانات و قد ((SSPPSSSS))واستخدام الباحثة البرنامج اإلحصائً للدراسات االجتماعٌة واستخدام الباحثة البرنامج اإلحصائً للدراسات االجتماعٌة     

كانت نتائج البحث ان المدقق الداخلً ٌساهم فً تحسٌن األداء المالً للمؤسسة و توفٌر كانت نتائج البحث ان المدقق الداخلً ٌساهم فً تحسٌن األداء المالً للمؤسسة و توفٌر 

  . و مالٌة ذات نوعٌة. و مالٌة ذات نوعٌة  معلومات محاسبٌة معلومات محاسبٌة 

ً. تقٌٌم األداء المالً–– األداء المالً  األداء المالً ––التدقٌق الداخلً  : التدقٌق الداخلً  : الكلمات المفتاحٌةالكلمات المفتاحٌة   . تقٌٌم األداء المال

RRééssuumméé  ::    

CCeettttee  ééttuuddee  vviissee  àà  ccoonnnnaaîîttrree  ll’’eenntteenndduuee  llee  rrôôllee  ddee  ccoonnttrrôôllee  iinntteerrnnee  ddaannss  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  

llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ffiinnaanncciièèrree  ddee  ll’’ééqquuiilliibbrree  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ,,  

eett  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’ééttuuddee  ééttaaiitt  llaa  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

ééccoonnoommiiqquuee  eenn  ccoouurrss  dd’’aannaallyyssee  ddee  ll’’ééttuuddee  aavveecc  llaa  ffoorrmmee  ddee  llaa  ccoonncceeppttiioonn  aaffiinn  dd’’eennqquuêêtteerr  

ssuurr  llee  ffaaiitt  pprroobblléémmaattiiqquuee  ccrriissttaalllliisséé,,  oouu  iillss  oonntt    ééttéé  ddiissttrriibbuuééss  aauu  ppeerrssoonnnneellss  dduu  

ddééppaarrtteemmeenntt  eett  llee  cchheerrcchheeuurr  àà  uuttiilliisseerr  llee  pprrooggrraammmmee  ssttaattiissttiiqquuee  ((SSPPSSSS))    ppoouurr    lleess  ééttuuddeess  

eett    aannaallyysseerr  lleess  ddoonnnnééeess  ,,  eett  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  qquuee  ll’’aauuddiitteeuurr  

iinntteerrnnee  ccoonnttrriibbuuee  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ffiinnaanncciièèrree  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eett  ppoouurr  

ll’’eeffffiiccaacciittéé    dduu  sseerrvviiccee  aauuddiitt  iinntteerrnnee  eett  ddee  ssoonn  rrôôllee  ddaannss  ll’’éévvaalluuaattiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

dduu  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  iinntteerrnnee  ,,  dd’’éévvaalluueerr  eett  dd’’aamméélliioorreerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  

rriissqquueess  ,,  eett  ddee  ffoouurrnniirr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommppttaabbllee  eett  ffiinnaanncciièèrree  ddee  qquuaalliittéé..    

MMoottss  ccllééss  ::  AAuuddiitt  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee,,  llaa  PPeerrffoorrmmaannccee  ffiinnaanncciièèrree,,  ll’’EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  

PPeerrffoorrmmaannccee  FFiinnaanncciièèrree..      

  

 
 

 
 
 

 

 

 



ء اإلهــــدا              
  

  

  

  

  

          
  حمدهحمده  نستوفًنستوفً  فلنفلن  حمدناهحمدناه  مهمامهما  وو  هللهلل  الحمدالحمد                            

:  :  بعدبعد  وو  خلقخلق  اشرفاشرف  علىعلى  السالمالسالم  وو  الصالةالصالة  وو                    
  

    المتواضعالمتواضع  العملالعمل  هذاهذا  اهدياهدي                            
      الحٌاةالحٌاة  هذههذه  فًفً  نجاحًنجاحً  سرسر  كانكان  منمن  كلكل  إلىإلى                              

  
  
  
  
  
  

          سعادتًسعادتً  اجلاجل  منمن  النفٌسالنفٌس  وو  الغالًالغالً  بذلبذل  وو  راحتًراحتً  سبٌلسبٌل  فًفً  تعبتعب  الذيالذي                              
  العزٌزالعزٌز  أبًأبً  العمرالعمر  طوالطوال  لهله  احناحن  وو  فخرفخر  بكلبكل  اسمهاسمه  احملاحمل  الذيالذي                

    رعاهرعاه  وو  هللاهللا  حفظهحفظه  
      كدتكدت  وو  تعبتتعبت  وو  سهرتسهرت  التًالتً  إلىإلى  الحٌاةالحٌاة  فًفً  ماما  أجملأجمل  وو  الحنانالحنان  نبعنبع  إلىإلى                            

وصولًوصولً  اجلاجل  منمن     
    عمرهاعمرها  أطالأطال  وو  رعاهارعاها  وو  هللاهللا  حفظهاحفظها  الغالٌةالغالٌة  أمًأمً  علٌهعلٌه  إناإنا  ماما  إلىإلى        

  

الدراسًالدراسً  مشواريمشواري  فًفً  السندالسند  لًلً  كانكان  وو  بالعونبالعون  أمدنًأمدنً  الذيالذي  إلىإلى                         
شرٌفشرٌف  زوجًزوجً     

  
  
  
  
  

        هللاهللا  حفظهماحفظهما  محمدمحمد  وو  الزهراءالزهراء  فاطمةفاطمة  أكباديأكبادي  فلذةفلذة  إلىإلى                
    رعاهمرعاهم  وو  حفظهمحفظهم  وو  خطاهمخطاهم  هللاهللا  سددسدد  أخواتًأخواتً  وو  إخوتًإخوتً  إلىإلى                

  شهادةشهادة  فًفً بالنجاحبالنجاح  لهله  تمنٌاتًتمنٌاتً  معمع  أمٌنأمٌن  باألخصباألخص  وو  أبنائهمأبنائهم  إلىإلى                                
 البكالورٌاالبكالورٌا

  

  

  

  

  
                                          

      

  

  

  

  شكر و التقدٌرشكر و التقدٌر                
كر هللا القدٌر الذي خلق  بقدرته منٌرهم كر هللا القدٌر الذي خلق  بقدرته منٌرهم 

    بأحكامه   و أعزهم بدٌنه    و أكرمهم بنبٌه  بأحكامه   و أعزهم بدٌنه    و أكرمهم بنبٌه
 صلى هللا علٌه و سلم  صلى هللا علٌه و سلم 

  
  
  
  

                 إلى من ال ٌكفٌه كل الكالم نتقدم                  إلى من ال ٌكفٌه كل الكالم نتقدم 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قرآنٌة         آٌة
  

  



  

  

  

  

  

  
  

  

  

 لََنا إاِلا َما َعلامَتَنا  لََنا إاِلا َما َعلامَتَنا علمعلمَنَك اَل َنَك اَل ححَقالُوْا ُسبَقالُوْا ُسب         ''          '' 

َك أَنَت  َك أَنَت إِنا           إِنا

    ''''ِكٌُمِكٌُمحََحلل??  لَعلٌُِملَعلٌُِم          ?          ?
 

 *العظٌم هللا صدق            *

 32  رقم آية-البقرة سورة         
 
 

    ????  
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ليســــــــانــس                    ماستــــــر                 ماجستيــــــر             دكتـــــوراه  ليســــــــانــس                    ماستــــــر                 ماجستيــــــر             دكتـــــوراه  
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(حدد)تخصصات أخرى  ................................. ................................. ::(حدد)تخصصات أخرى 

  

: مستــــــوى المسؤوليـــــــة و الوظيفـــــــة: مستــــــوى المسؤوليـــــــة و الوظيفـــــــة  ((44--11

    

مديــر المحاسبة و الماليـــــة      مديــر التدقيق و مراقبــة التسييـــر :        رئــــــيس مصلحة  مديــر المحاسبة و الماليـــــة      مديــر التدقيق و مراقبــة التسييـــر :        رئــــــيس مصلحة 

  

عضــــــو مجلـــــس إدارة           مـــــدقق داخلــــــــي           محــــــــاسب عضــــــو مجلـــــس إدارة           مـــــدقق داخلــــــــي           محــــــــاسب 

  

........................................... ...........................................    :(حدد)أخــــــــرى  :(حدد)أخــــــــرى 

  

: : الخبـــــــرة المهنيــــــــةالخبـــــــرة المهنيــــــــة  ((55--11

    

 سنـــــوات    سنـــــوات   1010 سنـــــوات إلى  سنـــــوات إلى 55 سنــــــــوات                       مــــن  سنــــــــوات                       مــــن 55كـــل من كـــل من 

  

 سنــــــــة     سنــــــــة    1515 سنــــــــة                 أكثـــــــر من  سنــــــــة                 أكثـــــــر من 1515 سنـــــــــوات إلــــــى  سنـــــــــوات إلــــــى 1111مـــــن مـــــن 
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:  مقدمة الفصل الثالث 

لقد تناولنا يف اجلانب النظري للرقابة الداخلية كوهنا أداة رقابية ال ميكن االستغناء عنها نظرا دلا تقدم 
للمؤسسة معلومات عن مدى حتكمها يف العمليات اليت تقوم هبا و اإلجراءات ادلوضوعية من طرفها من 

أجل حتسٌن أداءىا ادلارل ، و زلاولة منا إلسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي قمنا بدراسة 
. ميدانية للمؤسسة زلل الدراسة حيث قسمنا ىذا الفصل إذل مبحثٌن
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 مستغانم -  تقديم مؤسسة توزيع مواد البناء:المبحث األول 

 .نبذة تاريخية عن المؤسسة:المطلب األول 
 

 

 

I-) مؤسسة توزيع مواد البناء لوالية مستغازل شرق  مقر الوالية حيث ػلدىا من الشمال بلدية خًن  تقع
. الدين، و من اجلنوب زلطة مستغازل ، و من الغرب حي جبلي زلمد ، و من الشرق بلدية سيدي فالق

 ، حيث محلت إسم مؤسسة توزيع مواد البناء  م1984 سبتمرب من عام 25 يف ةو يعود تاريخ نشأة  ادلؤسس
. لوالية مستغازل 

 و ذلك بعد ادلداولة جمللس الشعيب 83/12 م سجلت الشركة حتت  رقم 1984 جوان من عام 08بتاريخ 
م،مت إنشاء 1984 سبتمرب من عام 25:  ادلؤرخ يف 5280: و بقرار وزاري حتت رقم لوالية مستغازل،  الوالئي
 . Edimcoالشركة 

 (Epe-Spa) مؤسسة زللية ذات طابع عمومي اقتصادي تسمى Edimcoيف بادئ األمر كانت الشركة  

. م1996 جانفي من عام 17: ادلؤرخ قي 96/30 : حتت رقممسجلة 

بنشاطها التجاري و يتمثل يف توزيع ادلواد البناء و باألخص استًناد مواد  Edimco  كما دتيزت الشركة
. (اخل...كاألمسنت ادلسلح ، البالط ، األجور)البناء 

مشاريع )و يف إطار تنويع نشاطها التجاري أطلقت الشركة عدة مشاريع من ضمنهام، 1989 و يف تاريخ
، أين كان ذلا دور فعال يف دفع عجلة التنمية احمللية على (إصلاز و حدات سكنية ذات طابع الرتقوي 

. (اخل... ادلدارس –وى والية مستغازل و باألخص اصلاز بتاءات سكنية تمس
II-) وظيفة المؤسسة:  
. بتاء ادلساكن و احملالت التجارية و بيعها بالتقسيط-1
. اخل...األمسنت ، البالط، األجور )بيع جل مواد البناء - 2
. صنع مستلزمات البيوت و اجملالت من أبواب و نوافد خشبية و غًنىا-3

 م ، أصبحت مؤسسة تلعب دورا بارزا و ىاما كعامل أساسي يف ىذا اجملال على 2009و يف بداية السنة 
مستوى الوالية، و نظرا لقوة مردودية الشركة من حيث جلب األرباح ادلرتتبة عن نشاطها جتاري و لعدم 

 قرروا مسؤورل الشركة بإنشاء م2014-2009خضوعها ألي ادلديونية خارجية و يف الفرتة ادلمتدة مابٌن 
: ثالث الفروع وىي كالتارل
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. فرع جتاري-
. فرع  اإلصلازات-
.  فرع الرتقية العقارية-

:  الهيكل التنظيمي للمؤسسة:المطلب الثاني
مثلما ىو موضح يف ادلخطط اخلاص باذليكل التنظيمي للمؤسسة فإنو يأيت على رأسو الرئيس ادلدير العام 

(PDG)       و مهمتو إشراف على حسن سًن عمل ادلؤسسة ككل حيث يرافقو يف عملو األمانة العامة 
. و مدقق احلسابات الذي ػلرص على أن تكون العمليات مدققة و بدون أخطاء

:  واجتاه إذل األسفل اذليكل صلد ىناك قسمٌن حتت أمر و إشراف الرئيس ادلدير العام ىي كالتارل
II- مديرية موارد البشرية  :

: حيث تضل بضلها ادلصاحل الثانوية التالية
. قسم التكوين-
. قسم اخلدمات االجتماعية-
. قسم دفع االجور-
.  مصلحة االدارة-
: التجارة مديرية وحدة اإلنتاج و- (2

يتضح من امسها أهنا هتتم بعملية اإلنتاج اليت تبدأ من عملية التموين أي جلب ادلواد األولية مرورا بعملية 
 كالزبائن          ءو صوال إذل عملية البيع و كدا تورل مهمة التعامل مع العمال (بناء السكنات)اإلنتاج 

: و ادلوردين تضل بظلها األقسام التالية
. قسم اخلزينة ادلالية-
. قسم زلاسبة العامة-
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المديرية العامة المديرية العامة 
  الرئيس المدير العامالرئيس المدير العام

       المديرية وحدة اإلنتاج و التجارة      المديرية وحدة اإلنتاج و التجارة

    فرع  اإلنجازفرع  اإلنجاز

تجاريتجاريفرع فرع    

  فرع الترقية العقاريةفرع الترقية العقارية

  األمانة العامةاألمانة العامة

  مدقق الحساباتمدقق الحسابات

 مدير تقني

  المديرية الموارد البشريةالمديرية الموارد البشرية
 

قسم قسم 
الخزينة الخزينة 
  الماليةالمالية

مصلحة مصلحة 
  اإلدارةاإلدارة

   قسم دفع            قسم دفع         
 ا   األجورا   األجور

  االجتماعيةاالجتماعية  الخدماتالخدماتقسم قسم 
 قسم التكوين

 
 

قسم قسم 
المحاسبة المحاسبة 

 العامةالعامة

 
 
   

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيميالهيكل التنظيمي
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.  سياسة التوظيف لدى مؤسسة توزيع مواد البناء:المطلب الثالث 

:  المراحل األساسية لعملية التوظيف -(1
لكي تباشر سلتلف ادلؤسسات عملها على أكمل وجو غلب أن حتتوي على عنصر أساسي األ و ىو 

العنصر البشري الذي يعترب العمود الفقري لكل منها، حيث أن صلاحها  يعتمد بدرجة اكرب على مدى 
صلاعة ىذا األخًن و جللب ىذا العنصر  احليوي  و استقطابو تعتمد ادلؤسسات على طرق سلتلفة يف ذلك 

:   كمثال لذلك Edimcoو يف حبثنا ىذا عن كيفية التوظيف ارتأينا أن نأخذ مؤسسة 
من  (رسالة)حيث تعتمد ىذه األخًنة يف ىذه ادلهمة على مكتب التشغيل اليد العاملة الذي يتلقى طلبا 

. ىذه ادلؤسسة يف حالة موظف مهما كان صفتو
بعد ذلك يقوم ىذا ادلكتب ببعث رلموعة من ادلرتشحٌن لنيل ىذا ادلنصب ، حيث أهنم يوضعون ضلت 
االختبار الذي  تشرف  عليو رئيسة إدارة ادلوارد البشرية و اليت تقوم باختيار من ىؤالء ادلرتشحٌن أجدر 

. بنسل ىذا ادلنصب حيث أن االختبار قد يكون أما كتابيا أما شفويا
بعد أن يتم اختيار ادلوظف ادلناسب يبعث برسالة ثانية إذل مكتب تشغيل اليد العاملة تتضمن ادلعلومات 

. اخلاصة بادلرتشح الناجح يف االختبار
و يف األخًن يكون ىذا ادلوظف اجلديد ملزما بإحضار ملفو اخلاص بو و تقدميو إذل إدارة ادلؤسسة من أجل 

. تعيينو بعقد زلدد ادلدة
 : عملية التكوين ومدة عقد العامل - (2

إن مؤسسة مواد  البناء تعتمد يف  عملية التوظيف على عقود زلددة يف حالة جلب موظفٌن إداريٌن  
مدة )حيث تكون مدهتا ابتدءا من سنة و نصف كأقل تقدير أو يكون على حساب مدة العمل ادلطلوب

أما فيما يتعلق مبوضوع جتديد العقد من عدمو .....( الدىان-البناء)لعمال من الدرجة األوذل  (ادلشروع
فذلك يعتمد على السلوك الذي يتمتع بو ادلوظف أو العامل أثناء مدة العقد إضافة إذل ادلهارات اليت 

 األخًن حيث يتم جتديد عقده يف حالة االنضباط و حسن السلوك باإلضافة إذل ادلردود اجليد اذهميتلكها 
الذي يقدمو للمؤسسة،و يف حالة العكس أي أن ادلوظف قد أصبح يقوم مبجموعة من الغيابات          

و التأخرات فقد يفسخ عقده قبل أن تنتهي ادلدة و ذلك ال يكون بصفة مباشرة و أظلا مينحو إنذارين 
 األول يكون شفويا و الثاين كتابيا يف حالة تكرار نفس اخلطأ فإنو ميرر إذل اجمللس التأدييب الذي يتكون
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اثنان منهم إداريٌن بادلؤسسة و مهمتهم الدفاع عن حقوق ادلؤسسة، أما اآلخرين :  من أربعة أشخاص
فمن نقابة العمال و مهمتهم الدفاع عن حقوق ادلوظف، حيث يتم دراسة و مناقشة القضية للخروج 

. بقرار هنائي أما بإقالة ىذا ادلوظف أو إمكانية مواصلة عملو داخل ادلؤسسة
 05 أشهر و مبعدل 06كما تقوم ىذه بعملية تكوين موظفي اإلدارة و غالبا ما تكون مدة ىذا التكوين 

.      أيام يف الشهر، حيث يسمح القانون للموظفٌن باالستفادة من ىذا التكوين
و عرض االستبيان و تحليل نتائج للدراسة  EDIMCO تقييم األداء المالي لمؤسسة :المبحث الثاني 

 الميدانية

إن الوضعية ادلالية ألي مؤسسة تقاس مبدى قدرهتا على مواجهة التزاماهتا يف تواريخ استحقاقها و أيضا 
إمكانيتها على خلف نتائج مالية دتكنها من تطوير أنشطتها يف كل ادلستويات و ىو مايضمن ذلا حتقيق 

 مبستعازل و قدرهتا على حتقيق  EDIMCOالبقاء و االستمرار و النمو و من أجل تقييم أداء مؤسسة 
 ادلالية بناءا على احملتوى ادلعلومايت امردودية اغلابية تساعدىا على النمو و االستمرار نقوم بتحليل و وضعيتو

. (2014-2013)للقوائم ادلالية للفرتة 
:  الطريقة و اإلجراءات المتبعة في الدراسة الميدانية : المطلب األول

تتمحور الدراسة ادليدانية بشكل أساسي على دراسة و حتليل واقع و دور الرقابة الداخلية يف تقييم األداء 
ادلارل يف ادلؤسسات االقتصادية حيث يشمل ىذا ادلطلب على حتديد الطريقة و اإلدارات ادلستخدمة يف مجع 

. البيانات ادلتعلقة بالدراسة ادليدانية و معاجلة معطياهتا
: الطريقة المتبعة في الدراسة الميدانية  -(1

  :عينة الدراسة    - 
 و فروعها بوالية مستغازل و السبب يف االستخدام EDIMCO ةيتمثل يف رلتمع الدراسة ادليدانية للمؤسس

 13أسلوب العينة ألهنا إحدى الطرق يف البحث لدراسة ادلتغًنات حيث بلغ عدد  االستبيانات ادلوزعة 

 ..استبيان و مت اسرتجعها  كلها

  :األدوات   -(2
:  أداة الدراسة - 
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15,30%

84,62%

 انجُس يتغير حسة انذراست عيُت تًثيم (2-3) رقى انشكم

 ركر

 أَثً

 انجُس

اإلطالع على األدبيات و الدراسات  ذات عالقة وجدنا أن انسب وسيلة جلمع ادلعلومات ىي  بعد
:  االستبيان، و قد مت تصميم استبيان أورل مبا يتوافق مع أىداف الدراسة كالتارل

 . و ادلعلوماتتإعداد استبيان أورل من اجل استخدامو يف  مجع البيانا -

 

 .عرض االستبيان على ادلشرفة من أجل اختبار مدى مالئمتو جلميع البيانات -

 .تعديل االستبيان بشكل أوذل حسب ما تراه ادلشرفة -

 . توزيع االستبيان على مجيع أفراد العينة جلمع البيانات الالزمة -

 : عرض و تحليل نتائج الدراسة الميدانية- 
سنحاول يف ىذا ادلطلب أن تقوم بعرض النتائج ادلتوصل إليها باستخدام األدوات اإلحصائية          -

. و لقياسية و الربامج ادلستعلمة يف معاجلة البيانات اليت مت مجعها عن طريق االستبيان
: عرض النتائج المتعلقة بالمتغيرات الديمغرافية: أوال

اجلنس ،ادلستوى العلمي، : لقد دتت دراسة خصائص أفراد العينة حسب ادلتغًنات التالية  -
 .التخصص العلمي ،مستوى ادلسؤولية و الوظيفة،اخلربة ادلهنية

 

سنحاول يف ىذا ادلطلب أن نقوم بعرض نتائج ادلتوصل إليها باستخدام األدوات اإلحصائية و القياسية - 
. و الربامج ادلستعملة يف معاجلة البيانات اليت مت مجعها عن طريق االستبيان

 :  توزيع العيينة حسب متغير الجنس-(1
 توزيع  النسيب لعينة الدراسة  حسب اختالف جنسهم ذكور و إناث و ىذا على 01يبٌن جدول رقم 

. توزيع عينة الدارسة حسب متغًن اجلنس : 01الجدول رقم : النحو التارل 
النسبة تكرار الجنس 
 %84.62 11ذكر 
 %15.38 2أنثى 

 %100 13المجموع 
 من إعداد الطالبة باعتماد على االستبيان  :المصدر 
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76,90%

23,10%

23,08%

23,08%

23,08%

30,76%

من خالل اجلدول السابق يتضح لنا توزيع تكرارات و النسب ادلئوية حسب متغًن اجلنس ألفراد عينة 
أما  اإلناث  % 84.60الدراسة حيث نالحظ أن أغلب أفراد الدراسة كانوا كلهم  ذكور و ىذا بالنسبة 

 .%15.40بنسبة 
 

 
 : توزيع  العينة حسب متغير المستوى العلمي- (2

 . توزيع نسيب لعينة الدراسة حسب اختالف مستواىم العلمي02يبٌن جدول رقم 
.  توزيع عينة الدراسة حسب ادلتغًن ادلستوى العلمي 02 الجدول رقم

النسبة التكرار  المستوى العلمي   
 %76.93 10ليسانس  

 %00 0ماسرت 
 %00 0ماجستًن 
 %00 0الدكتوراه 
 %23.07 3أخرى  

 %100 13:  المجموع 
من إعداد الطالبة باعتماد على االستبيان  : المصدر 

 

 و النسب ادلئوية حسب متغًن ادلستوى العلمي ألفراد عينة تمن خالل اجلدول السابق يتضح لنا التكرارا
  % 96.90الدراسة ،حيث نالحظ أن أكثر الفئات  تكرارا  ىي الفئة أوذل ىي ليسانس بنسبة 

:   توزيع العينة حسب المتغير تخصص العلمي-(3
 التوزيع نسيب لعينة الدراسة حسب اختالف ختصصهم العلمي و ىذا على النحو التارل  03يبٌن جدول رقم 

 . توزيع عينة حسب متغًن التخصص العلمي :03الجدول رقم 
النسبة التكرار  تخصص العلمي  

 % 23.08 3زلاسبة  
 %23.08 3مالية 

 %0 0إدارة األعمال  
 %23.08 3االقتصاد  

 %30.76 4ختصصات أخرى  

 انًؤهم يتغير حسة انذراست عيُت تًثيم  ( 3-3 )انشكم رقى    

    انعهًي

 نيساَس

 أخري

تًثيم عيُت انذراست حسة يتغير انتخصص  (  4-3 )انشكم رقى 

 التخصص العلمي انعهًي
 

 

 

 تخصصاث أخري

 يحاسبت

 يانيت

 إدارة األعًال
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15,38%

15,38%

23,08%

23,08%23,08%

 انىظيفت

7,70%

7,70%

38,46%

46,14%

 %100 13المجموع  
.  االستبيانمن إعداد الطالبة باعتماد على :المصدر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 و النسب ادلئوية حسب ختصص العلمي ألفراد عينة ت من خالل اجلدول السابق يتضح لنا توزيع التكرارا
 .%30.76بنسبة  (ختصصات األخرى)الدراسة حيث نالحظ أن أكثر الفئات تكرارا ىي الفئة اخلامسة

:  توزيع العينة حسب متغير الوظيفة -(4
:  و ىذا على النحو التارل م التوزيع النسيب حسب اختالف و وظيفتو04ينب جدول رقم 
. توزيع  عينة الدراسة حسب متغًن الوظيفة :04الجدول رقم 

 
النسبة التكرار الوظيفية 

 %23.08 03رئيس ادلصلحة  
 %15.38 02مدير  

 %15.38 02عضو رللس اإلدارة  
 %23.08 03مدقق داخلي  

 %23.08 03أخرى  
 %100 13المجموع 

 من إعداد الطالبة باعتماد على االستبيان :المصدر  
 
 
 
 

توزيع التكرارات و النسب ادلئوية حسب ادلتغًن الوظيفة ألفراد عينة  من خالل اجلدول السابق يتضح لنا
الدراسة حيث تتكون من مخس فئات نالحظ أن أكثر الفئات تكرارا ىي الفئة األوذل و الرابعة   و اخلامسة 

. % 23.08بنسبة 
 :  توزيع العينة  حسب المتغير الخبرة المهنية- (5

.  التوزيع النسيب لعينة الدراسة حسب اختالف خربهتم ادلهنية 05يبٌن اجلدول رقم 
. توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة المهنية : 05جدول رقم 

النسبة التكرار خبرة المهنية 
 %7.70 1 سنوات  5أقل من 

 % 38.46 5 سنوات 10 إلى 5من 

 وظيفتال يتغير حسة انذراست عيُت تًثيم  ( 5-3 )انشكم رقى    

    انعهًي

 يذقق داخهي

 رئيس يصهحت

 أخري

 يذير
 يجهس عضى اإلدارة

انخبرة  حسة انذراست عيُت تًثيم  ( 6-3 )انشكم رقى    

 انخبرة انًهُيت    انًهُيت
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 % 7.70 1 سنة  15 إلى 11من 
 % 46.14 6  سنة  15أكثر من 

 % 100 13المجموع  
 . من إعداد الطالبة باعتماد على االستبيان:المصدر 

 
توزيع التكرارات و النسب ادلئوية حسب متغًن اخلربة ادلهنية ألفراد  من خالل اجلدول السابق يتضح لنا

عينة الدراسة ، حيث تتكون من أربعة فئات ، تالحظ أن  الفئة الرابعة ىي أكثر الفئات بنسبة 
46.14% .

    :   نتائج و مناقشة الدراسة الميدانية:ثانيا
 لإلجابات باالستخدام مقياس لكارت اخلماسي لقياس سبغرض تيسًن معاجلة االستبيان مت حتديد مقايي

رأي أفراد عينة بشأن األسئلة اليت تضمنها االستبيان ، حبث مت حتديد رلاالت اإلجابة على األسئلة        
:  و األوزان اإلجابات على ضلو التارل 

مقياس لكارت الخماسي   : 07 الجدول رقم
غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف 

 1 2 3 4 5الدرجة 

يتم بعد دلك احلساب ادلتوسط احلسايب ادلرجح و االضلراف ادلعياري مث ضلدد االجتاه حسب قيم ادلتوسط  
:  احلسايب كما يلي 

عند التحليلي االغلايب أو سليب عن طريق  حتديد الفئة اليت يقع فيها قيمة ادلتوسط احلسايب مث احلساب 
 القيمة الدنيا      –ادلدى يساوي القيمة القصوى )حدود الفئات و يتم ذلك عن طريق حساب ادلدى 

(=5-1=4) .
بتدرج إذل الفئات ابتدءا  0.8  نضيف نتيجة،0.8 = 4/5طول الفئة ادلدى على عدد التكرارات و يساوى 

: من الفئة األوذل و تكون كما يلي 
معايير تحديد درجة الموافقة : 08الجدول رقم 

الدرجة المتوسط الحسابي 
غير موافق بشدة    1.79 إلى 1من 
غير موافق  2.59 إلى 1.80من 
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محايد   3.39 إلى 2.6من 
موافق    4.19 إلى 3.40من 
موافق بشدة  10 إلى 4.20من 

 
 

 
: وتحليلها المالية تاالمؤشر و النسب عرض : الثاني المطلب

 مت احلصول على تقييم عام ألداء 2014-2013لسنتٌن  Edimcoباعتماد على ادليزانية ادلالية دلؤسسة 
ادلؤسسة باستخدام النسب ادلالية و ادلؤشرات التوازن ادلارل و اليت سبق اإلشارة إليها يف اجلانب النظري ،     

و اجلداول التالية توضح النتائج احملصل عليها من تطبيق ىذه النسب و ادلؤشرات على ماجاء يف ادليزانية 
 .ادلالية للمؤسسة زلل الدراسة
 [2013-2014]األصىل  جاَة انًختصرة انًانيت انًيزاَيت : (9-3)رقى  جذول

 

 التغير 2014 2013 األصول جانب
 41.595.734,37 216.092.439.56 174.496.705.19 الثابتـــة األصــول

 920.793.125,6- 365.898.047.13 1.286.691.172.73 ادلتــداولة األصــول

 879.197.391,2- 581.990.486.69 1.461.187.877.92 مجمـوع األصـــول

 ةادلؤسس الوثائق على دباالعتما الطالبة إعداد من : ادلصدر
 

 2013-2014] ]انخصىو  جاَة انًختصرة انًانيت انًيزاَيت : (10-3)رقى  جذول

 

 التغير 2014 2013 الخصوم جانب
 32.449.953,43     480.963.261.73 308.3 513 48 اخلاصة موالاأل
 877.612.210,3- 96.003.448.24 973.615.658.53 طويلة األجل ديون

 880.662.256,9- 576.466.709.97 1.457.128.966.83 الدائمة األموال

 1464.865,64      5.523.776.72 4.058.911.09 جلاألديون قصًنة 

 879.197.391,2- 581.990.486.69 1.461.187.877.92الخصوم  مجموع

 ةادلؤسس الوثائق على دباالعتما الطالبة إعداد من : ادلصدر
 

: الهيكلة نسبة - أ
 2014 و 2013نسُتٍ  نهًؤسست انًانيت انهيكهت َسبت : (11-3)رقى  جذول

 
 2014 2013 انعالقت انُسبت
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 2.75 8.53 ثابتة أصول / الدائمة أموال الدائم التمويل نسبة
 2.31 2.95 الثابتة أصول / اخلاصة أموال الذايت التمويل نسبة

 ةادلؤسس الوثائق على دباالعتما الطالبة إعداد من : ادلصدر
 
 

السنة  خالل الدائم اكرب من الواحد التمويل نسبة أن نالحظ أعاله اجلدول خالل من: الدائم التمويل نسبة- (1
وجود كلها عن طريق األموال الدائمة ،مع  بتمويلها اليت دتلكها ادلؤسسة، تقوم الثابتة أن األصول يدل  ما2013
، على غرار   ادلتداولةاألصولصول الثابتة اليت تقوم بتمويل األ يعرب عن فائض تغطيو أمانىامش 

 لكن أكرب من الواحد مايدل على أن ادلؤسسة 2013 ،حيث أن ىذه النسبة اطلفضت جدا مقارنة بسنة 2014سنة 
. يف وضعية سليمة 

، (2014-2013)ادلتتاليتٌن  السنتٌن خال الواحد من اكرب فهي الذايت التمويل نسبة أما: الذاتي التمويل نسبة-(2
الطويلة  بالديون إذل االستعانة ودل تلجأ ,اخلاصة لباألموا الثابتة أصوذلا دتويل تستطيع ادلؤسسة أن يعين وىذا

. األجل و ىذه الوضعية جيدة للمؤسسة
:  انًذيىَيت َسبت - (ب

 2014 و 2013 لسنتن للمؤسسة ةالمديوني نسبة:  (12-3)رقى  جذول

 
 

 نسبة االستقاللية

 المالية
 0.82 0.33 الخصوم مجموع / الخاصة أموال

 0.17 0.67 الخصوم مجموع / الديون مجموع السداد قابلية نسبة
 ةادلؤسس الوثائق على دباالعتما الطالبة إعداد من : ادلصدر

 

سنة  0.5النسبة  عن تقل أهنا نرى للمؤسسة ادلالية االستقاللية لنسبة بالنسبة : المالية نسبة االستقاللية- 1
موارده مشكلة بأكثر من  معظم وان استقالليتها فقدت ادلؤسسة أن ,للمؤسسة ضعيفة وضعية وىي ، 2013

مالية  استقاللية لديها وأصبحت للمؤسسة ادلالية الوضعية حتسنت  ،2014من الديون ، و لكن بعد سنة   50%
 . جيدة

اليت  ثقتهم من يزيد شلا لدائنها ادلؤسسة دتنحو الذي الضمان عن تعرب نسبة فهي: السداد قابلية نسبة- 2
  2013خالل سنة  الدارسة زلل اجتاه ادلؤسسة الدائنٌن ارتياح ازداد صغًنة ذلا ، فكلما كانت النسبة مينحوهنا
 بعد و لكن  ,ديوهنا لتسديد ضمانات لديها ليس ادلؤسسة أن يعين ما وىذا مرتفعة لديها السداد نسبة كانت



 

 مستغــانم    E DI M C Oالتسيير  لمؤسسة ميدانية   دراسة        :       الثالث الفصل

 
78 

 لتسديد ديوهنا،وذلا ضمانات للمؤسسة وأصبح النسبة وتراجعت ادلؤسسة وضعية ، حتسنت2014ادلوالية  السنة

 . طلبها عند أخرى ديون على احلصول يف احلظ
 
 
 
 
 

: المالية المردودية و السيولة  نسبة-(ج
 2014 و 2013لسنتن  للمؤسسة المالية والمردودية السيولة نسبة: (13-3)رقم  جدول        

 

 66.24 31.7 األجل قصًنة ديون / ادلتداولة األصول العامة السيولة نسبة
 44.93 283.49 األجل قصًنة ديون / سلزون – متداولة أصول ادلنخفضة السيولة نسبة

 3.24 21.96 قصًنة األجل ديون / جاىزة قيم احلالية السيولة نسبة

 0.63 0.88 رلموع األصول / متداولة أصول األصول سيولة نسبة

 1.13 11.25 اخلاصة أموال/ 100الدورة  نتيجةادلالية  ادلردودية نسبة
 

 

:  العامة السيولة نسبة -1
 قدرة مدى يبٌن وىذا  ، أكرب من الواحد2013السنة  خالل العامة السيولة نسبة أعاله أن اجلدول من حظنال

 تواريخ يف نقدية إذل ميكن أن حتول واليت ,ادلتداولة باألصول القصًنة األجل الديون تغطية على ادلؤسسة

   .استحقاقها يف كلتا سنتٌن
 :المنخفضة السيولة نسبة -2
 نأ فوجدنا ,اجلارية االلتزامات تغطية يف ادلؤسسة مدى كفاءة تبٌن اليتفضة ادلخ السيولة بنسبة يتعلق فيما أما

 و ىذه 0.5 و 0.3بٌن  وحاترت ادلعيارية اليت النسب مع  ، مقارنة2014 و 2013للسنتٌن  جدا مرتفعة النسبة
 .جيدة للمؤسسةغًن الوضعية 

 : الحالية السيولة نسبة -3
 ,األجل قصًنة بالديون وقت يأيف  ادلؤسسة تصرف حتت ادلوجودة السيولة مبلغ بٌن ادلقارنة ىذه النسبة وتبٌن

  .ادلعيارية النسب مع مقارنة جدامرتفعة   النسبةهىذ أن الدارسة اللخ من فوجدنا
 :األصول سيولة نسبة-4
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 ومن ,ادلؤسسة بنشاط وىذه النسبة تتغًن األصول مبجموع ادلتداولة موالاأل رؤوس تقييم من النسبة ن ىذهكمت
 حالة يف ادلؤسسة أن وىذا يعين ,متساوية  ، تقريبا2014 و 2013للسنتٌن   ىذه النسبةأن صلد سةاردال لخال

 . رااستقر
 
 
 

 
 : المالية المردودية نسبة -4

 لخال ومن ,األرباح وحتقيق دلواردىا  ادلتاحة األمثل ستخداماال على ادلؤسسة مسًني قدرة على النسبة تعرب ىذه
 ادلسًنين مساعلة مدى على يدل  ما وىذا ,وموجبة مرتفعة  كانت النسبة2013لسنة  ادلؤسسة نأ وجدنا سةاالدر
 جيدة غًن ىذه الوضعية،قصىأ ذل حدإ اطلفضت النسبة نأ صلد فقط سنة  و لكن بعد,جيدة نتيجة حتقيق على

  . للمؤسسة
انًانيت  انًؤشراث َسة: (14-3)رقى   جذول                 :المالية تراالمؤش نتائج تحليل

 

 2014 2013 انعاقت انبياٌ
 378.087.767.6 1.313.944.603.67 الثابتة الدائمة األصول األموال العامل ادلال رأس

 رأس ادلال احتياج 

 العامل
الديون قصًنة )-(قيم جاىزة+قيم االستغالل)

 ( ادلصرفيةتالسالفا-األجل
1.224.795.664 3.601.88194 

 17.899.573.11 89.148.939.22 مصرفية سالفات – اجلاىزة القيم اخلزينة
 ادلؤسسة الوثائق على دباالعتما الطالبة إعداد من : دلصدرا

 

 : رأس المال العامل-(1
و يعرب على مدى إمكانية حتويل األصول إذل السيولة بسرعة يف فرتة زمنية ال تتعدى سنة و من خالل 

 فهو يعرب عن وضعية جيدة للمؤسسة، 2013اجلدول أعاله نالحظ أن رأس ادلال العامل كان موجبا يف سنة 
.  كان موجبا أيضا2014و كذلك بنسبة بسنة 

:  احتياج رأس المال العامل  -(2
-2013و ىو ميثل رأس ادلال العامل األمثل فمن خالل الدراسة وجدنا احتياج رأس ادلال العامل يف سنة 

.  كان موجب و ىذا مايدل على أن ادلؤسسة يف حالة توازن مارل2014
:  الخزينة -(3
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 ادلؤسسة استخدامها فورا ، فمن خالل الدراسة و جدنا أن عفهي دتثل رلموع أموال السائلة اليت تستطي
 و ىذا مايضمن و جود فائض قادر على التمويل احتياجات 2014-2013رصيد اخلزينة موجب يف سنتٌن 

. الدورة و ىذا مايدل على أن ادلؤسسة يف حالة فائض ادلارل
بناءا على ماسبق نالحظ و بعد حتليل النسب و ادلؤشرات ادلالية تبٌن لنا أن ادلؤسسة وضعيتها ادلالية جيدة 

.  و ىذا من خالل معظم نتائج الدراسة 2014-2013لسنة 
 

.  حتليل نتائج الدراسة ادليدانية:المطلب الثالث
: تحليل نتائج الدراسة للمحاور

.  التزام ادلؤسسة مبكونات الرقابة الداخلية لتحقيق األىداف:احملور األول
:  حتليل نتائج الدراسة للمحور األول ( 15-3 ):  اجلدول رقم

 العبارة الرقم
تكرار 

و 
 النسبة

غير موافق 
 بشدة

 غير
  موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

االنحراف  متوسط
 المعياري

درجة 
 الموافقة

01 

تدرك إدارة ادلؤسسة اذلدف 
من وجود نظام فعال لرقابة 

. الداخلية

  0 1 0 9 3ت 
4.07 

 
0.759  

موافق 

 %00 %7.70 %00 %69.20 %23.10ن 

02 

يلتزم األفراد العاملون 
مبؤسستكم بأخالقيات النظام 

.  و معايًنه السلوكية 

 0 0 0 8 5ت 
4.38 0.506 

 
موافق 
بشدة   %00 %00 %00 %61.50 %38.50ن 

03 

يتمتع العاملون مبؤسستكم 
بالكفاءة و ادلهارة الضرورية 

لإلصلاز األعمال ادلوكلة 
. إليهم

 00 00 03 10 0ت 
موافق  0.438 3.76

 %00 %00 %23.10 %76.90 %00ن 

04 
تشارك كل ادلستويات اإلدارية 

. يف عملية إختاد القرار
 00 00 02 10 1ت 

موافق  0.493 3.92
 %00 %00 %15.40 %76.90 %7.70ن 

05 
يقوم أعضاء اجمللس اإلدارة 

مبتابعة أنشطة اإلدارة و 
. فحصها

 03 00 01 07 02ت 
محايد  1.445 3.38

 %23.10 00 %7.70 %53.80 %15.40ن 

06 
ميارس رللس اإلدارة يف 

.  ادلؤسسة دوره الرقايب بفعالية
موافق  0.599 4.23 00 00 01 08 04ت 



 

 مستغــانم    E DI M C Oالتسيير  لمؤسسة ميدانية   دراسة        :       الثالث الفصل

 
81 

يشدة  %00 %00 %7.70ر 61.50 %30.80ن 
يوجد يف مؤسستكم نظام  07

 00 00 00 06 07ت . لتدريب  و ترقية األفراد
4.53 0.518 

موافق 
بشدة 

 %00 %00 %00 %46.20 %53.80ن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 العبارة الرقم
تكرار 

و 
 النسبة

غير 
موافق 
 بشدة

 غير
  موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 متوسط
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

08 

يتسم اذليكل التنظيمي ادلوجود 
بادلؤسسة بادلرونة لتكيف مع 

. الظروف الطارئة 

 00 03 06 01 03ت 
محايد  1.109 3.30

 %00 %23.10 %46.20 %7.70 %23.10ن 

09 

هتتم ادلؤسسة بالفصل ادلالئم 
. بٌن الواجبات وادلهام 

 00 03 05 04 01ت 
محايد  0.926 3.23

 %00 %23.10 %38.50 %30.80 %7.70ن 

10 

تلتزم اإلدارة بوجود ضوابط 
إدارية  كافية حلماية  األصول  

و السجالت من السرقة أ و 
التلف 

 00 01 00 03 09ت 
4.53 0.877 

موافق 
بشدة   %00 %7.70 00 %23.10 %69.20ن 

11 

تستخدم ادلؤسسة أساليب و 
األدوات رقابية مالئمة لطبيعة 

. النشاط 

4.23 00 00 02 06 05ت 
  0.725 

موافق 
بشدة   %00 %00 %15.40 %46.20 %38.50ن 

12 

يتم استخدام  اإلعالم اآلرل 
بتسجيل ادلعلومات احملاسبية و 

. ادلالية  اخلاصة بادلؤسسة 

 00 00 00 08 05ت 
4.38 0.506 

موافق 
بشدة   %00 %00 %00 %61.50 %38.50ن 

13 

يوجد تنسيق مستمر بٌن سلتلف 
األقسام يف مؤسستكم  

 00 00 00 08 05ت 
4.38 0.506 

موافق 
بشدة   %00 %00 %00 %61.50 %38.50ن 

14 

يوجد يف مؤسستكم  نظام 
مستندي فعال لضبط سلتلف 

  العمليات

 00 00 00 10 03ت 
4.23 0.438 

موافق 
بشدة   %00 %00 %00 %76.90 %23.10ن 

موافق  1.050 3.46 00 03 03 05 02ت يتم  تقييم نظام الرقابة الداخلية  15
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 00 %23.10 %23.10 %38.50 %15.40ن من قبل مدقق يف شكل دوري  

16 
تقوم مؤسستكم مبتابعة االلتزام 

بنظام الرقابة الداخلية  
 00 00 00 08 05ت 

موافق بشدة  0.506 4.38
 %00 %00 %00 %61.50 %38.50ن 

موافق بشدة  0.388 4.23 متوسط إجمالي اإلجابات 

 .SPSS  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و سلرجات برنامج:المصدر
 
 
 
 

 
 
 
 
 

تحليل نتائج الدراسة للمحاور 
. التزام المؤسسة بمكونات الرقابة الداخلية لتحقيق األهداف:المحور األول
:   تحليل نتائج الدراسة للمحور األول : ( 3-16 )الجدول رقم 

:  التعليق 
 نالحظ بان اجتاه العينة 3.85: من خالل ادلتوسط احلسايب اإلمجارل لعبارات احملور األول و الذي قدر بــ 

. 0.589: ، وىو مايوضحو االضلراف ادلعياري قدر بــــ (موافق)إغلايب 
:  01العبارة 

من أفراد العينة  %23.10تدرك إدارة ادلؤسسة اذلدف من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية، فقد أبدى
 موافقتهم على أن ادلؤسسة تدرك بوضوح أعلية وجود نظام للرقابة الداخلية %69.20موافقتهم بشدة ، و 

عدم موافقتهم ذلذه  %7.70يف ادلؤسسة من اجل حتقيق أىدافها ادلتنوعة و خاصة ادلاليةـ، يف حٌن أبدى 
. 0.759و االضلراف 4.07العبارة حيث بلغ ادلتوسط احلسايب 

: 02العبارة 
موافقتهم بشدة     %38.50يلتزم األفراد العاملون مبؤسستكم بأخالقيات النظام ومعايًنه السلوكية، فقد أبدى 

موافقتهم على أن األفراد العاملٌن بادلؤسسة يلتزمون بأخالقيات النظام و معايًنه السلوكية و ىو  %61.50و 
 0.506 و االضلراف ادلعياري 4.38و بلغ ادلتوسط احلسايب .مايضمن للمؤسسة حتقيق أىدافها دون مشاكل

، و يبٌن لنا أن ىذا أن اجتاه العينة يتفق مع التزام العاملٌن بادلؤسسة بأخالقيات النظام و معايًنه السلوكية و 
 .ىو مايضمن للمؤسسة حتقيق أىدافها

: 03العبارة 
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يتمتع العاملون مبؤسستكم بالكفاءة و ادلهارات الضرورية إلصلاز األعمال ادلوكلة إليهم، فقد تبٌن لنا أن 
 يتمتعون بالكفاءة و ادلهارات الضرورية EDIMCO  قد أبدوا موافقتهم  العاملٌن بادلؤسسة %76.90النسبة 

إلصلاز األعمال ادلوكلة إليهم و ىو مايساىم بشكل كبًن على حتقيق األىداف ادلتعددة للمؤسسة ، أما نسبة 
.   فقد كانوا زلايدين23.10%

  
 
 

 ، و يفسر لنا ىذا أن ]0.438، 76.63 [احلسايب و االضلراف ادلعياري على التوارل  و قدر كل من ادلتوسط
 إلصلاز األعمال ادلوكلة إليهم تاجتاه العينة يتفق مع كون العاملٌن يف ادلؤسسة يتمتعون بالكفاءات و ادلهارا

 .و ىو ما يعزز نظرة ادلؤسسة لتحقيق أىدافها ادلتعددة
: 04العبارة 

تشارك كل ادلستويات اإلدارية يف عملية اختاذ القرار، فمن خالل إجابات أفراد العينة قد تبٌن أن نسبة 
موافقٌن على مشاركة كل ادلستويات اإلدارية يف عملية اختاذ القرار، أما %  76.90موافقٌن بشدة و 70.7%

، كما ىو قدر ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري على التوارل % 15،40:نسبة احملايدين فقدرت بـــ 
 .و يفسر ىذا أن اجتاه العينة تتفق مع مشاركة كل ادلستويات اإلدارية يف عملية اختاذ القرار] 0.493 ،3.92[

: 05العبارة
  %53.80موافقتهم بشدة و  %15.40بقوم أعضاء رللس اإلدارة مبتابعة أنشطة اإلدارة وفحصها، فقد أبدى 

موافقتهم بأن أعضاء رللس اإلدارة يقومون مبتابعة أنشطة اإلدارة و فحصها و ىو مايعزز نظام الرقابة 
 ، أما غًن %7.70الداخلية بادلؤسسة و بالتارل حتقيق أىداف ادلؤسسة ادلختلفة، اما نسبة احملايدين فأخذت 

أن اجتاه العينة يتفق مع قيام أعضاء رللس اإلدارة مبتابعة أنشطة  %23.10: ادلوافقٌن بشدة فكانت نسبتها
 .اإلدارة و فحصها أي أن ادلؤسسة تسعى إذل حتقيق أىدافها

: 06العبارة 
ميارس رللس اإلدارة يف ادلؤسسة دوره الرقايب بفعالية، كانت نسبة ادلوافقٌن و ادلوافقٌن بشدة من أفراد على 

و ىو ما يوضح لنا أن رللس اإلدارة يف ادلؤسسة يقوم بدوره بكفاءة و  % 30.80 و  %61.50: التوارل 
 ، حيث بلغ ادلتوسط %07.70: فعالية لتحقيق أىداف ادلؤسسة ، أما احملايدين فقد قدرت نسبتهم ــبــــــــ 
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 و ىذا مايفسر أن اجتاه العينة يتفق مع شلارسة ]0.599 ، 4.23[:احلسايب و االضلراف ادلعياري على التوارل
 .رللس اإلدارة لدوره الرقايب بفعالية مايضمن فعالية الرقابة الداخلية و بالتارل حتقيق ادلؤسسة ألىدافها

 
 
 

 : 07العبارة
 من أفراد العينة موافقتهم الشديدة      %53.80يوجد يف مؤسستكم نظام بتدريب و ترقية األفراد ، أبدى 

 موافقتهم بوجود نظام لتدريب و ترقية العاملٌن بادلؤسسة و ىذا يضمن ذلا حتقيق أىدافها ،  % 46.20  و
 و ىو مايفسر لنا أن ]0.518 ،4.53[:و قدر ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري كل منهما على التوارل

اجتاه العينة يتفق مع وجود نظام لتدريب و ترقية العاملٌن يف ادلؤسسة و ىذا يعزز أداء العاملٌن بادلؤسسة     
. و منو تتحقق أىدافها ادلسطرة

 :08العبارة 
  من أفراد %7.70بتسم اذليكل التنظيمي ادلوجود بادلؤسسة بادلرونة لتكيف مع الظروف الطارئة، فقد أبدى 

موافقتهم بشدة على أن اذليكل التنظيمي للمؤسسة يتسم بادلرونة دلواجهة  %23.10العينة موافقتهم و 
الظروف الطارئة و ىو مايساىم يف التقليل من ادلخاطر و بالتارل حتقق أىداف ادلؤسسة ، و قد قدرت نسبة 

 من أفراد العينة عدم موافقتهم و بلغ ادلتوسط احلسايب   و %23.10  ، كما أبدى %46.20: احملايدين بـــــ 
 و يفسر لنا ىذا أن اجتاه العينة ال تتفق مع أن اذليكل ]1.109، 3.30[االضلراف ادلعياري على التوارل 

. التنظيمي للمؤسسة يتسم بادلرونة االضلرافات من اجل حتقيق األىداف ادلرجوة
 الرقابية من أدوات الرقابة الداخلية لتحقيق ةمن  خالل ماسبق من التحليل نالحظ أن ادلؤسسة تلتزم بالبيئ

. أىدافها و خاصة ادلالية منها
 :09العبارة 

  من أفراد العينة موافقتهم بشدة   %7.70هتتم ادلؤسسة بالفصل ادلالئم بٌن الواجبات و ادلهام، فقد أبدى 
 منهم وافقوا على أن ادلؤسسة هتتم بالفصل بٌن الواجبات و ادلهام من اجل حتقيق الرقابة %30.80و 

الداخلية الفعالة للوصول إذل األىداف ادلرجوة من قبل ادلؤسسة ، و بلغت يف ادلقابل نسبة ادلعارضٌن       
، و قدر بـــ ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري على ] %38.50 ، %23.10 [:و زلايدين على التوارل 
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 ، وىذا يفسر اجتاه العينة اليتفق مع اىتمام ادلؤسسة بالفصل ادلالئم بٌن ]0.926،  3.23[: التوارل كم يلي 
. و ادلهام من أجل حتقيق األىداف الواجبات 

 
 

 
 :10العبارة 

تلتزم اإلدارة بوجود رقابة كافية حلماية األصول و السجالت من السرقة أو من التلف، حيث كانت نسبة 
، أما غًن ادلوافقٌن  % 69.20 ، أما ادلوافقٌن بشدة من أفراد العينة فقد فدرت نسبتهم بـــ %23.10ادلوافقٌن 

،  %7.70من أفراد العينة حول التزام اإلدارة بوجود ضوابط رقابية كافية حلماية السجالت و األصول نسبة 
و ىذا يؤكد لنا أن ]0.877 ، 4.53 [:و قدرت قيم كل من ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري كما يلي 

اجتاه العينة يتفق مع التزام اإلدارة بوجود ضوابط رقابية كافية حلماية السجالت و األصول من السرقة       
. و التلف و ىو ماػلسن أداء العاملٌن و يضمن بصفة أكيدة حتقق أىداف ادلؤسسة

 :11العبارة 
 من أفراد العينة %46.20تستخدم ادلؤسسة أساليب و أدوات رقابية مالئمة و طبيعة النشاط ، فقد أبدى 

موافقتهم على أن ادلؤسسة تستخدم أساليب و أدوات رقابية تالءم طبيعة النشاط و ىو ما يضمن ذلا نتائج 
 ادلتبقية و ادلتمثلة يف ة موافقتهم بشدة ، أما بنسب%38.50إغلابية لتحقيق أىدافها ، و أبدى أيضا 

  ،4.23[ فقد كانت زلايدة ، كما بلغ كل من  ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري قيمة 15.40%
 على التوارل و ىو مايبٌن لنا أن اجتاه العينة يتفق مع كون ادلؤسسة تعتمد أساليب و أدوات رقابية ]0.725

. و بالتارل األىداف ادلسطرة  مالئمة و النشاط تساىم بشكل كبًن يف حتقيق الرقابة الداخلية
: 12العبارة 

  % 38.50يتم استخدام اإلعالم اآلرل يف تسجيل ادلعلومات احملاسبية و ادلالية  اخلاصة بادلؤسسة ـ أبدى 
موافقتهم بشدة على استخدام ادلؤسسة لإلعالم اآلرل لتسجيل العمليات احملاسبية و ادلالية اخلاصة بادلؤسسة 

  و ىي النسبة % 61.50و ىو مايضمن هبا الدقة و السرعة يف تنفيذ عملياهتا ، كما احتلت نسبة ادلوافقٌن 
 شلا يبٌن أن اجتاه 0.506، أما االضلراف ادلعياري فقد اخذ قيمة 4.38ادلتبقية ، و قدر ادلتوسط احلسايب بـــ 
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العينة يتفق بشدة مع استخدام ادلؤسسة لإلعالم اآلرل يف تسجيل مجع عملياهتا ما يشمن ذلا الدقة ة سهولة 
. االستخدام وبالتارل السعي ضلو حتقيق األىداف بدقة و سرعة

 
 
 

: 13العبارة 
 موافقتهم بشدة على %38.50يوجد تنسيق مستمر بٌن سلتلف األقسام يف مؤسستكم ، حيث أبدى 

وجود تنسيق مستمر بٌن سلتلف األقسام و ىو مايضمن تكامل األعمال داخل ادلؤسسة و بالتارل حتقق 
 فقد كانوا موافقٌن حيث بلغ ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري %61.50أىداف ادلؤسسة ادلسطرة ،و 

و ىو ما يبٌن لنا أن اجتاه العينة يتفق مع وجود تنسيق بٌن األقسام داخل  0.506 ، 4.38: على التوارل 
. ادلؤسسة لتحقيق األىداف ادلتعددة

: 14العبارة 
 من أفراد العينة %23.10يوجد يف مؤسستكم نظام مستندي فعال لضبط سلتلف العمليات، فقد أبدى 

  %76.90وموافقتهم بشدة على وجود نظام مستندي فعال لضبط سلتلف العمليات داخل ادلؤسسة، 
 – 4.23[موافقتهم، أما بالنسبة للمتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري فقد بلغت قيمتها على التوارل 

 أي أن اجتاه العينة يتفق مع وجود نظام مستندي فعال بادلؤسسة يضبط سلتلف العمليات ما ]0.438
. يساىم يف اكتشاف االضلرافات و زلاربتها و بالتارل حتقيق األىداف

:  15العبارة 
يتم تقييم نظام الرقابة الداخلية من قبل  ادلدققٌن بشكل دوري ، فقد كانت نسبة ادلوافقٌن بشدة من أفراد 

 أما نسبة ادلوافقٌن فقد ،%15.40العينة على تقييم التزام الرقابة الداخلية من قبل ادلدققٌن بشكل دوري 
 ، أما النسبة %23.10، يف حنب بلغت نسبة احملايدين و عدم ادلوافقٌن نفس النسبة  %38.50كانت 
، فكانت للذين ال يوافقون، و بلغ ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري على التوارل      %23.10ادلتبقية 

، أي أن اجتاه العينة يتفق مع تقييم نظام الرقابة الداخلية من قبل ادلدققٌن بشكل دوري ] 1.050–3.46 [
. مايضمن تقومي  و تصحيح األداء ادلؤسسة لتحقيق أىدافها ادلتعددة

 : 16العبارة 
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  %61.50 موافقتهم بشدة ، و  %38.50تقوم مؤسستكم مبتابعة نظام االلتزام الرقابة الداخلية ، فقد أبدى 
موافقتهم على االلتزام ادلؤسسة بــمراقبة التزام الرقابة الداخلية من أجل تفعيلو و حتسٌن األداء و بالتارل حتقيق 

 على التوارل ، وىذا يبٌن لنا أن  0.506- 4.38األىداف ادلبتغاة بلغ ادلتوسط احلسايب واالحرتاف ادلعياري
. االجتاه العينة يتفق مع االلتزام ادلؤسسة مبتابعة نظام الرقابة

    
 
 
 

 
 

 
 

 : دور الرقابة الداخلية  يف تقييم األداء ادلارل: المحور الثاني
:  حتليل نتائج الدراسة للمحور الثاين ( 16-3 )   :الجدول رقم

 العبارة الرقم
تكرار 

و 
 النسبة

غير موافق 
 بشدة

 غير
  موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 متوسط
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

01 
 ادللي يف تسهيل ءيساىم األدا

عملية إختاد القرار 
 00 00 03 09 01ت 

3.48 0.554 
موافق 

 %00 %00 %23.10 %69.20 %07.70ن  

02 
يساىم األداء ادلارل يف رفع 

كفاءة أداء ادلؤسسة و تفعيل 
عملية اإلدارية 

 00 02 01 09 01ت 

3.69 0.854 
موافق 

 %00 %15.40 %7.70 %69.20 %7.70ن  

03 
يساىم األداء ادللي اجليد يف  

حتسٌن وضعية ادلؤسسة و 
. ضمان استمرارىا

 00 00 00 11 02ت 
موافق  0.375 4.15

 %00 %00 %00 %84.60 %15.40ن 

04 
نتائج األداء ادلارل تعترب 

مؤشرات ميكن استفادة منها 
. يف السنوات ادلقبلة

 00 00 00 11 02ت 

4.15 0.375 
موافق 

 %00 %00 %00 %84.60 %15.40ن  

05 

تستخدم ادلؤسسة أدوات 
التحليل ادلارل للحكم على 

ادلركز ادلارل للمؤسسة و تقييم 
فعالية األداء ادلارل و التنبؤ 

.  بادلستقبل

ت 
01 09 02 01 00 

موافق  0.725 3.76
 %00 %7.70 %15.40 %69.20 %7.70ن 

06 

يعترب رأس ادلال العامل من 
 اليت ة  الرئيسيتادلؤشرا

تستعٌن هبا ادلؤسسة يف إبراز 
توازهنا ادلارل 

 00 00 00 12 01ت 

موافق  0.277 4.07  %00 %00 %00 %92.30 %7.70ن 
حترس اإلدارة على نشر و  07

إعداد قوائم ادلالية صادقة 
وموثقة فيها  

 01 00 02 08 02ت 
موافق  1.012 3.76

 %70. %00 %15.40 %61.50 %15.40ن 
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يتوافق التزام ادلارل جديد مع  08
. ادلعايًن احلاسبة الدولية

 01 00 02 09 01ت 
موافق  0.947 3.69

 %7.70 %00 %15.40 %69.20 %7.70ن 

تسهر مراقبة التسيًن على أداء  09
كل عامل للعمل ادلطلوب 

منتو لضما مستوى جيد 
. للرقابة الداخلية األداء ادلارل

 00 00 02 10 01ت 
موافق  0.493 3.92  %00 %00 %15.40 %76.90 %7.70ن 

 

 العبارة الرقم
تكرار 

و 
 النسبة

غير 
موافق 
 بشدة

 غير
  موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

االنحراف  متوسط
 المعياري

درجة 
 الموافقة

10 

 جلان بتقوم ادلؤسسة بتنصي
متخصصة  تابعة جمللس 
اإلدارة مهمتها متابعة يف 

تقييم األداء ادلارل و اإلداري  

 00 00 02 08 03ت 
موافق  0.640 4.07

 %00 %00 %15.40 %61.50 %23.10ن 

11 

تعمل ادلؤسسة على تنويع 
اجلهات الرقابية على أدائها 

ادلارل و اإلداري 

 00 01 01 05 06ت 
4.23 0.926 

موافق 
بشدة   %00 %7.70 %7.70 %38.50 %46.20ن 

12 
 الداخلي قيضمن التدقي

للمؤسستكنم العدالة يف 
إفصاح عن ادلعلومات ادلالية 

 00 01 03 08 01ت 
موافق  0.751 3.69

 %00 %07.70 %23.10 %61.50 %7.70ن 

13 

يقوم حافظ احلسابات 
بالدراسة اإلجراءات الرقابية و 
التأكد من تطبيقها يف الواقع 

 00 00 00 09 04ت 
4.30 0.480 

موافق 
بشدة  30.80ن 

% 
69.20
% 00% 00% 00% 

14 

يسمح ادلدققٌن الداخلٌن يف 
ادلؤسسة بالتدقيق إسرتاجتية و 

 ة و مدى ةرللس اإلدار
توجهها ضلو التجسيد األداء 

ادلارل 

 00 00 02 08 03ت 

موافق  0.640 4.07 ن 
23.10% 61.50% 15.40% 00% 00% 

15 

تساعد مراقبة التسيًن على 
حتديد األخطاء و ادلتسببٌن 

فيها و بالتارل تقوم اخللل يف 
. نظام الرقابة الداخلية

 01 00 01 08 03ت 
موافق  1.037 3.92

 %00 %00 %7.70 %61.50 %23.10ن 

موافق  0.617 3.88 متوسط إمجارل لإلجابات  

 SPSS  من إعداد الطالبة بناءا على االستبيان و سلرجات برنامج:المصدر
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 نالحظ بأن اجتاه العينة 3.88:يف خالل ادلتوسط احلسايب اإلمجارل لعبارات احملور الذي قدر بــ: التعليق
. 0.617: و ىو مايوضحو اإلطراف ادلعياري الذي قدر ب  (موافق)أجبايب 
: 1العبارة 

 7.70 من أفرد العيينة موافقتهم و %69.20يساىم األداء ادلارل يف تسهيل عملية اختاذ القرارات فقد أبدى 
 موافقتهم بشدة على أن األداء ادلارل يساىم يف تسهيل عملية إحتاد القرار لدى تسعى جاىدة إذل %

 من أفراد العينة حيادىم كما بلغ ادلتوسط احلارل و  %23.10حتسينو من أجل حتقيق أىدافو ا و أبدى 
 و ىو مابٌن لنا أن اجتاه العينة يتفق مع أن األداء يساىم ]0.554 ، 3.48 [االضلراف ادلعياري على التوارل

. (إختاذ القرار داخل ادلؤسسة)يف تسهيل عملية 
: 2العبارة 

يساىم األداء ادلارل يف رفع كفاءة أداء ادلارل يف رفو كفاءة أداء ادلؤسسة و تفعيل العملية اإلدارية ، فقد 
كانت نسبة ادلوافقٌن و ادلوافقٌن بشدة على أن األداء ادلارل يساىم يف رقع كفاءة أداء ادلؤسسة و تفعيل 

 % 15.40 أما بالنسبة ادلتبقية و ادلتمثلة يف %7.70و  % 69.20العملية اإلدارية على التوارل 
:  و االضلراف ادلعياري بــ 3.69: فقد عربت عدم موافقتها،و زلايدهتا و قدر ادلتوسط احلسايب بــ 7.70%،

، و ىذا يفسر لنا أن اجتاه العينة يتفق مع كون األداء ادلارل يساىم يف الرفع من كفاءة أداء ادلارل 0.854
. دلؤسسة و تفعيل العملية اإلدارية مايسهم بشكل كبًن يف حتقيق أىداف ادلؤسسة اليت أسست من اجلها

 :3العبارة 
 من أفراد العينة %84.60يساىم األداء ادلارل اجليد يف حتسٌن وضعية ادلؤسسة و ضمان استمرارىا،فقد عرب 

من موافقتهم بشدة كون األداء ادلارل اجليد يساىم يف حتقيق وضعية ادلؤسسة  و %15.40من موافقتهم ، و 
و    %]0.375 و  %4.15[ضمان استمرارىا ، كما بلغ ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري على التوارل 

 . يفسر لنا ىذا آن اجتاه العينة يتفق مع مساعلة األداء ادلارل يف حتسٌن وضعية ادلؤسسة
 :  4العبارة  

نتائج األداء ادلارل مؤشرات ميكن االستفادة منها يف السنوات ادلقبلة و دتثلت نسبة ادلوافقٌن بـــ  تعرب
و قد قدر ادلتوسط احلسايب         ، %6.7 أما  %15.40 و ادلوافقٌن بشدة فقد كانت سبتهم  84.60%
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و يبٌن لنا ىذا أن اجتاه العينة يتفق مع نتائج األداء ادلارل ] 0.375 ، 4.15[و االضلراف ادلعياري على التوارل 
تعترب مؤشرات ميكن االستفادة منها أن السنوات ادلقبلة و بالتارل تقوية مركز أو توقف ادلؤسسة أمام منافسها 

. و بالتارل ضمان استمرارىا
:  05العبارة 

تستخدم ادلؤسسة أدوات التحليل ادلارل للحكم على ادلركز ادلارل للمؤسسة و تقييم فعالية األداء ادلارل       
 موافقتهم بشدة على أن %7.70 و األفراد العينة موافقتهم و  %69.20و التنبؤ دلستقبل فقد أبدى 

ادلؤسسة تستخدم أدوات التارل للحكم على ادلركز ادلارل للمؤسسة و تقييم فعالية األداء ادلارل و التنبؤ 
 فقد عربوا عن %7.70بادلستقبل للمخاطر على ادلؤسسة و ضمان حتقيق أىدافها ادلنشودة ، على خالف 

 ،3.76[ ،كما قد بلغ ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري كل منهما على التوارل %15.40حيادىم 
و يفسر ىذا بأن اجتاه العينة يتفق مع كون ادلؤسسة تستخدم أدوات التحليل ادلارل للحكم على ] 0.725

. مركزىا ادلارل
 : 06العبارة 

 اليت تستعٌن هبا ادلؤسسة ،يف أبراز توازهنا ادلارل ، حيث ابدي ةيعترب رأس ادلارل العامل يف ادلؤشرات الرئيسي
 موافقتهم بشدة ، يف ادلقابل فقد بلغ ادلتوسط احلسايب و %7.70 ، من أفراد العينة موافقتهم و92.30%

 يؤكد لنا ىذا أن اجتاه العينة يتفق مع اعتبار ادلؤسسة لرأس ]0.277  ,4.07[االضلراف ادلعياري على التوارل
. ادلال العامل كمؤشر تستعٌن بو من أجل إبراز توازهنا ادلارل و تدارك النقائص

 : 07العبارة 
من أجل احلفاظ على التنمية ادلستدامة مبؤسستكم يتعٌن عليها إدخال أساليب قياس حديثة لألداء تأخذ 

 موافقتهم  %15.40 من أفراد العينة موافقتهم و  %61.50بعٌن االعتبار األبعاد االقتصادية، االجتماعية ، 
يف ادلقابل فقد بلغ ادلتوسط %7.70 باحلياد ، و غًن موافقٌن بشدة  %15.40بشدة يف حٌن اكتفى 

و يؤكد  لنا ىذا آن اجتاه العينة يتفق دتاما مع ، ] 1.012،3.76[ ادلعياري على التوارل احلسايب و االضلراف
. استخدام أساليب قياس حديثة  لألداء تأخذ بعٌن االعتبار األبعاد االقتصادية ، االجتماعية البيئة

 
 

 : 08العبارة 
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يف ضل التغًنات احلديثة يعترب أسلوب بطاقة األداء ادلتوازن البديل األفضل لقياس و تقييم األداء ادلستدام 
 ، آما  %7.70 و ادلوافقٌن بشدة فقد كانت نسبتهم  %69.20: يف ادلؤسسة ، و دتثلت نسبة ادلوافقٌن بــ 

 فقد عربت عن أفراد العينة احملايدين و قد قدر ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري على التوارل  15.40%
 و يبٌن لنا ىذا أن اجتاه العينة يتفق مع اعتبار أسلوب بطاقة األداء ادلتوازن البديل األفضل ]0.947، 3.69[

لقياس و تقييم األداء ادلستدام يف ادلؤسسة أين ميكن االستفادة منها يف السنوات ادلقبلة  و بالتارل تقوية مركز 
. أو موفق ادلؤسسة أمام منافسها و بالتارل ضمان استمرارىا

:  09العبارة 
 من إفراد العينة  %76.90حترص اإلدارة على نشر و إعداد قوائم مالية صادقة و موثوق فيها ، حيث ابدي 

، منها على حرص اإلدارة على نشر و إعداد قوائم مالية صادقة          %7.70موافقتهم كما وافق بشدة 
و موثوق فيها أي أهنا حترص بشكل كبًن على أن يتم األداء ادلارل داخلها بكفاءة و فعالية للوصول إذل 

 حيادىم ، كما قد بلغ ادلتوسط احلسايب و % 15.40نتيجة جتعل اجلميع يثق بو يف ادلقابل فقد ابدي 
 و بقيو ىذا أن اجتاه العينة يتفق مع حرص اإلدارة على نشر ]0.493، 3.92[االضلراف ادلعياري على التوارل 

. قوائم مالية صادقة و ىو مايؤكد على أعلية األداء ادلارل يف ادلؤسسة
  :01العبارة 

يتوافق النظام ادلارل ادلطيق مع معايًن احملاسبة الدولية فقد كانت نسبة ادلوافقٌن و ادلوافقٌن بشدة على أن 
أما   %23.10،   %61.50: النظام احملاسيب ادلارل ادلطبق بتوافق مع معايًن احملاسبة الدولية على التوارل 

:  ، كما ىو ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري كل منهما على التوارل  %15.40بالنسبة احملايدين بلغت 
 مبعىن أن اجتاه العينة يتفق مع أن النظام ادلارل بادلؤسسة يتفق مع معايًن احملاسبة الدولية  و ]0.640  ،4.07[

ىذا يدل على أن ادلؤسسة تواكب التطورات و تتماشى معها من أجل حتقيق أفضل  أداء مارل و بالتارل 
 و منو من خالل نتائج ادلتحصل عليها نالحظ بأن األداء ادلارل اجليد يساىم يف حتقيق األىداف ادلسطرة

.   األىداف اليت تسعى ادلؤسسة جاىزة للوصول إليها و ىي البقاء و النمو و االستمرارية
 
 

   
  :11العبارة 
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 من أفراد العينة %38.50تعمل مؤسستكم على تنويع اجلهات الرقابية على أدائها ادلارل و اإلداري ، عرب 
 أيضا عن قبوذلم الشديد على أن ادلؤسسة تعمل على تنويع اجلهات الرقابية %46.20عن قبوذلم كما عرب 

 غًن موافقٌن ، كما قد بلغ %7.70 حيادىم ، و%07.70على أدائها ادلارل و اإلداري ، يف حٌن أبدى 
، و ىو مايفسر لنا أن اجتاه العينة يتفق ] 0.926 ، 4.23[ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري على التوارل 

بشدة مع عمل ادلؤسسة على تنويع اجلهات الرقابية على أدائها ادلارل و اإلداري مايضمن ذلا حتسنا لألداء 
.   و اإلداري و بالتارل  االستمرار و النمو  ادلارل 

 :12العبارة 
 من %61.50يضمن التدقيق الداخلي دلؤسستكم العدالة يف اإلفصاح عن ادلعلومات ادلالية ، حيث أبدى 

 موافقتهم بشدة على أن التدقيق الداخلي بادلؤسسة يضمن %7.70أفراد العينية ادلدروسة موافقتهم و 
اإلفصاح عن ادلعلومات ادلالية بكل عدالة و ىو مايضمن لنا حتسن لألداء ادلارل يف احلاضر و ادلستقبل ، أما 

كما بلغ ادلتوسط احليادي %7.70 فقد أبدت حيادىا ، و غًن موافقٌن  %23.10النسبة ادلتبقية من العينة 
 و يؤكد ىذا ان اجتاه العينة يتفق مع كون التدقيق ]0.751 ،3.69[: و االضلراف ادلعياري على التوارل 

. الداخلي يضمن عدالة القوائم أو ادلعلومات ادلالية اخلاصة بادلؤسسة
:  13العبارة 

  %69.20يقوم زلافظ احلسابات بدراسة اإلجراءات  الرقابية و التأكيد من تطبيقها يف الواقع ، حيث أكد 
 على قبوذلم بشدة بأن زلافظ احلسابات أو ما ىو معروف بادلدقق  %30.80من أفراد العينة على قبوذلم و 

اخلارجي أو القانوين بدراسة اإلجراءات الرقابية و خاصة  الرقابية الداخلية و التأكد من تطبيقها يف الواقع 
من اجل حتسٌن األداء ادلارل بادلؤسسة أي الضرورة اجليدة للقوائم ادلالية و بالتارل حتقيق النجاح ادلارل 

 و يؤكد ىذا لنا أن ]0.480 ، 4.30 [:للمؤسسة ، كما بلغ ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعيار على التوارل 
اجتاه العينة يتفق بشدة مع قيام احملافظ احلسابات بالرقابة لتحسٌن األداء ادلارل بادلؤسسة و الرقي هبا من 

خالل مامت التوصل إليو من استقراء أراء أفراد العينة ادلدروسة حول مساعلة احلوكمة     و التدقيق يف حتسٌن 
ادلارل بادلؤسسة و مبا   األداء ادلارل بادلؤسسة نالحظ بأن ذلما دور كبًن يف حتسٌن األداء
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أن الرقابة الداخلية يلعب دور كبًن يف كليهما فإهنا بالتارل نسهم بشكل كبًن يف حتسٌن األداء ادلارل 
.   للمؤسسة
 :14العبارة 

يسمح للمدققٌن الداخلٌن يف ادلؤسسة بتدقيق إسرتاجتية رللس اإلدارة و مدى توجهها ضلو حتسنب األداء 
 موافقتهم بشدة على أتو يسمح للمدققٌن %23.10 موافقتهم و % 61.50ادلارل للمؤسسة ، حيث أبدى 

الداخلٌن بادلؤسسة لتدقيق إسرتاجتية رللس اإلدارة و مدى توجهها ضلو حتسٌن األداء ادلارل بادلؤسسة ، و ىو 
 من أفراد العينة باحلياد ، ة كما  %15.40مايعزز موقف ادلؤسسة أمام منافسها ، و يف ادلقابل فقد أبدى 

 و يبٌن  لنا ىذا أن اجتاه العينة ]0.640، 4.07[أنو قد بلغ ادلتوسط احلسايب االضلراف ادلعياري على التوارل 
يتفق مع قيام ادلدققٌن الداخلٌن بادلؤسسة بتدقيق إسرتاجتية رللس اإلدارة لتحسٌن األداء ادلارل و بالتارل 

. ضمان مركز مرموق بادلؤسسة يف احلاضر و ادلستقبل
 :  15العبارة 

تساعد مراقبة التسيًن على حتديد األخطاء و ادلتسببٌن فيها، و بالتارل تقومي اخللل يف نظام  إن نسبة 
عربوا عن موافقتهم الشديدة  %23.10 من أفراد العينة ادلدروسة قد عربوا عن موافقتهم و كذا 61.50%

على أن نظام مراقبة التسيًن يف ادلؤسسة يساعد على حتديد األخطاء و ادلتسيبٌن فيها أي تقومي اخللل يف 
 %7.7 فقد كانوا زلايدين و أبدى %7.70نظام الرقابة الداخلية و بالتارل حتسٌن األداء ادلارل بادلؤسسة أما 

  و  ]1.037 – 3.92 [عدم موافقتهم الشديدة ، و بلغ ادلتوسط احلسايب و االضلراف ادلعياري على التوارل 
يفسر ىذا بان اجتاه العينة يتفق مع مساعلة نظام مراقبة التسيًن يف ادلؤسسة يف حتديد األخطاء و بالتارل 

.  تقومي و تصحيح اخللل يف نظام الداخلية أي تفعيلها و حتسٌن األداء و ضمان نتائج اغلابية
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 : اختبار الفرضيات
.  االستبيان ت  العينة لتحليل عباراTيف اختبار الفرضيات مت استخدام اختبار 

 . اختبار الفرضية الفرعية األوذل-(1
.   ال تلتزم ادلؤسسة مبكونات الرقابة الداخلية من أجل حتقيق األىداف ادلتعددة: الفرضية العدمية

. تلتزم ادلؤسسة مبكونات الرقابة الداخلية من أجل حتقيق األىداف ادلتعددة: الفرضية البديلة 
: نتائج اختبار هذه الفرضية موضح في الجدول التالي

 تلتزم ادلؤسسة مبكونات الرقابة الداخلية من أجل حتقيق األىداف T  نتائج اختبار(17) : اجلدول رقم
. ادلتعددة

مستوى المعنوية المتوسط الحسابي  المحسوبية Tالعبارة 
 0.000 4.2308 11.433الفرضية الفرعية األوذل 

 و منو تنفي الفرضية العدمية و تقبل 0.05اقل من  0.000من خالل اجلدول نالحظ أن  ادلستوى ادلعنوية 
 .الفرضية البديلة 

 : اختبار الفرضية الفرعية الثانية -(2
. ال تلعب الرقابة الداخلية دورا كبًنا يف تقييم األداء ادلارل يف ادلؤسسة : الفرضية العدمية
. تلعب الرقابة الداخلية دورا كبًنا يف تقييم األداء ادلارل يف ادلؤسسة : الفرضية البديلة

:  نتائج اختبار ىذه الفرضية موضح يف اجلدول التارل 
 إن الرقابة الداخلية تلعب دورا كبًنا يف تقييم األداء ادلارل يف  T نتائج اختبار (18): اجلدول رقم

. ادلؤسسة
مستوى المعنوية المتوسط الحسابي  المحسوبية Tالعبارة 

 0.000 3.8846 5.165الفرضية الفرعية الثانية 

 و منو ينفى الفرضية العدمية و تقيل 0.05 أقل من 0.000من خالل اجلدول نالحظ أن مستوى ادلعنوية 
 .الفرضية البديلة
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  : ةاختبار الفرضية الرئيسي -(3
. ال تساىم الرقابة الداخلية يف تقييم االداء ادلارل دلؤسسة زلل الدراسة  : الفرضية العدمية
. تساىم الرقابة الداخلية يف تقييم االداء ادلارل دلؤسسة زلل الدراسة  : الفرضية البديلة

 
: نتائج اختبار هده الفرضية موضح في الجدول التالي 

  تساىم الرقابة الداخلية يف تقييم االداء ادلارل دلؤسسة زلل الدراسة T  نتائج اختبار  (19):  اجلدول رقم
مستوى المعنوية المتوسط الحسابي  المحسوبية Tالعبارة 
 0.000 4.0000 6.245الفرضية الرئيسية 
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 :  خاتمة الفصل الثالث
 حاولنا من خالل ىذا الفصل EDIMCOمن خالل قيامنا بإجراء الدراسة ادليدانية بالنسبة دلؤسسة 

:  اإلجابة على اإلشكالية الدراسة وادلمثلة يف 
و تطرقنا إذل  ،EDIMCOكيف نساىم الرقابة الداخلية يف تقييم األداء ادلارل يف ادلؤسسة االقتصادية 

و ذلك من اجل معرفة  حتليل الوضعية ادلالية للمؤسسة زلل الدراسة بإضافة إذل حتليل نتائج االستبيان
. اد العينة حول مساعلة الرقابة الداخلية يف تقييم األداء ادلارلرآراء أف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

  

       تقٌٌم االداء المالً للمؤسسة تقٌٌم االداء المالً للمؤسسةتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى دور الرقابة الداخلٌة فًتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى دور الرقابة الداخلٌة فً            

و هذا لغرض تحسٌن االدائها المالً  فقد أخذ التحلٌل المالً مختلف أدواته أهمٌة بالغة فً و هذا لغرض تحسٌن االدائها المالً  فقد أخذ التحلٌل المالً مختلف أدواته أهمٌة بالغة فً 

. التحلٌل البٌانات المالٌة للمؤسسة  و ذلك فً مجال تقٌٌم و وضعٌتها المالٌة. التحلٌل البٌانات المالٌة للمؤسسة  و ذلك فً مجال تقٌٌم و وضعٌتها المالٌة

و من خالل قدرته على تحدٌد نقاط القوة و كذلك نقاط الضعف فً المؤسسة حٌث آتها و من خالل قدرته على تحدٌد نقاط القوة و كذلك نقاط الضعف فً المؤسسة حٌث آتها           

تساعد على أخد اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة لتحسٌن مختلف اإلختالالت المتعلقة بالتسٌٌر تساعد على أخد اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة لتحسٌن مختلف اإلختالالت المتعلقة بالتسٌٌر 

. داخل المؤسسة. داخل المؤسسة

و قد هدفت هذه المذكرة إلى دور الرقابة الداخلٌة فً تقٌٌم األداء المالً للمؤسسات بضفة و قد هدفت هذه المذكرة إلى دور الرقابة الداخلٌة فً تقٌٌم األداء المالً للمؤسسات بضفة         

بصفة خاصة ، و لتحقٌق أهداف الدراسٌة تم تحلٌل الوضعٌة بصفة خاصة ، و لتحقٌق أهداف الدراسٌة تم تحلٌل الوضعٌة   EEDDIIMMCCOO  عامة و المؤسسة عامة و المؤسسة 

المالٌة مع تقدٌم استمارة من أجل تقصً حقٌقة اإلشكالٌة المبلورة ، حٌث تم توزٌعها على المالٌة مع تقدٌم استمارة من أجل تقصً حقٌقة اإلشكالٌة المبلورة ، حٌث تم توزٌعها على 

                      موظفٌن قسم التدقٌق الداخلً موظفٌن قسم التدقٌق الداخلً 

 لتحلٌل البٌانات و قد  لتحلٌل البٌانات و قد ((SSPPSSSS))واستخدام الباحثة البرنامج اإلحصائً للدراسات االجتماعٌة واستخدام الباحثة البرنامج اإلحصائً للدراسات االجتماعٌة     

كانت نتائج البحث ان المدقق الداخلً ٌساهم فً تحسٌن األداء المالً للمؤسسة و توفٌر كانت نتائج البحث ان المدقق الداخلً ٌساهم فً تحسٌن األداء المالً للمؤسسة و توفٌر 

  . و مالٌة ذات نوعٌة. و مالٌة ذات نوعٌة  معلومات محاسبٌة معلومات محاسبٌة 

ً. تقٌٌم األداء المالً–– األداء المالً  األداء المالً ––التدقٌق الداخلً  : التدقٌق الداخلً  : الكلمات المفتاحٌةالكلمات المفتاحٌة   . تقٌٌم األداء المال

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  



 
 

 
 
 
 

 

 

ء اإلهــــدا              
  

  

  

  

  

          
  حمدهحمده  نستوفًنستوفً  فلنفلن  حمدناهحمدناه  مهمامهما  وو  هللهلل  الحمدالحمد                            

:  :  بعدبعد  وو  خلقخلق  اشرفاشرف  علىعلى  السالمالسالم  وو  الصالةالصالة  وو                    
  

    المتواضعالمتواضع  العملالعمل  هذاهذا  اهدياهدي                            
      الحٌاةالحٌاة  هذههذه  فًفً  نجاحًنجاحً  سرسر  كانكان  منمن  كلكل  إلىإلى                              

  
  
  
  
  
  

          سعادتًسعادتً  اجلاجل  منمن  النفٌسالنفٌس  وو  الغالًالغالً  بذلبذل  وو  راحتًراحتً  سبٌلسبٌل  فًفً  تعبتعب  الذيالذي                              
  العزٌزالعزٌز  أبًأبً  العمرالعمر  طوالطوال  لهله  احناحن  وو  فخرفخر  بكلبكل  اسمهاسمه  احملاحمل  الذيالذي                

    رعاهرعاه  وو  هللاهللا  حفظهحفظه  
      كدتكدت  وو  تعبتتعبت  وو  سهرتسهرت  التًالتً  إلىإلى  الحٌاةالحٌاة  فًفً  ماما  أجملأجمل  وو  الحنانالحنان  نبعنبع  إلىإلى                            

وصولًوصولً  اجلاجل  منمن     
    عمرهاعمرها  أطالأطال  وو  رعاهارعاها  وو  هللاهللا  حفظهاحفظها  الغالٌةالغالٌة  أمًأمً  علٌهعلٌه  إناإنا  ماما  إلىإلى        

  

الدراسًالدراسً  مشواريمشواري  فًفً  السندالسند  لًلً  كانكان  وو  بالعونبالعون  أمدنًأمدنً  الذيالذي  إلىإلى                         
شرٌفشرٌف  زوجًزوجً     

  
  
  
  
  

        هللاهللا  حفظهماحفظهما  محمدمحمد  وو  الزهراءالزهراء  فاطمةفاطمة  أكباديأكبادي  فلذةفلذة  إلىإلى                
    رعاهمرعاهم  وو  حفظهمحفظهم  وو  خطاهمخطاهم  هللاهللا  سددسدد  أخواتًأخواتً  وو  إخوتًإخوتً  إلىإلى                

  شهادةشهادة  فًفً بالنجاحبالنجاح  لهله  تمنٌاتًتمنٌاتً  معمع  أمٌنأمٌن  باألخصباألخص  وو  أبنائهمأبنائهم  إلىإلى                                
 البكالورٌاالبكالورٌا

  

  

  

  

  
                                          



      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قرآنٌة         آٌة
  

  شكر و التقدٌرشكر و التقدٌر                
كر هللا القدٌر الذي خلق  بقدرته منٌرهم كر هللا القدٌر الذي خلق  بقدرته منٌرهم 

    بأحكامه   و أعزهم بدٌنه    و أكرمهم بنبٌه  بأحكامه   و أعزهم بدٌنه    و أكرمهم بنبٌه
 صلى هللا علٌه و سلم  صلى هللا علٌه و سلم 

  
  
  
  

  إلى من ال ٌكفٌه كل الكالم نتقدم بجزٌل الشكر   إلى من ال ٌكفٌه كل الكالم نتقدم بجزٌل الشكر 
  و التقدٌر و العرفان   إل   األستاذة المشرفة   و التقدٌر و العرفان   إل   األستاذة المشرفة 

                          موساوي مباركة                           موساوي مباركة 
                                 التً ساندتنً  على اإلنجاز هذه المذكرة                               التً ساندتنً  على اإلنجاز هذه المذكرة

                                              إلى كل عاملً و عمال مؤسسة                                            إلى كل عاملً و عمال مؤسسة
                                                             و خاصة مدٌر                                                           و خاصة مدٌر

 



  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 لََنا إاِلا َما َعلامَتَنا  لََنا إاِلا َما َعلامَتَنا علمعلمَنَك اَل َنَك اَل ححَقالُوْا ُسبَقالُوْا ُسب         ''          '' 

َك أَنَت  َك أَنَت إِنا           إِنا

    ''''ِكٌُمِكٌُمحََحلل??  لَعلٌُِملَعلٌُِم          ?          ?
 

 *العظٌم هللا صدق            *

 32  رقم آية-البقرة سورة         
 
 

  

    ????  
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:  مقدمة الفصل األول

إف إدارة الشركات تعترب دبثابة ك كيل عن أصحاب ادلصلحة خاصة ادلسامهوف، ك إف اإلدارة منوطا هبا 
بتصميم ك تشغيل أنظمة فعالة للرقابة الداخلية لضماف ك إعداد قوائم مالية خالية  من األخطاء،  ك نظرا 

 اىتماـ كبَتا 21للمردكد  االجيايب للرقابة  الداخلية على مصداقية القوائم ادلالية ، فقد شهد مطلع القرف 
من جانب ادلتعاملُت حيث يعترب نظاـ الرقابة الداخلية يف أم شركة دبثابة خطا دفاع حيمى مصاحل 

. ادلسامهُت بصفة خاصة ك كافة األطراؼ ذات الصلة بالشركة
. ك مت تقسمو اىل ثالثة مباحث... ينا يف ىذا الفصل أك ارت

:  المبحث األول
: المبحث الثاني
:  المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :ماىية الرقابة الداخلية: األوللمبحث ا
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ظهرت الرقابة الداخلية نتيجة تطور النشاط االقتصادم ك زيادة حجم الشركات ك ندرة ادلواد االقتصادية 
احلفاظ  ك  ادلتاحة ك لذلك تعترب الرقابة الداخلية دبثابة الضماف الذم يساىم يف التحكم يف ادلؤسسة 

.   تصحيحهاؽعلى ممتلكاهتا ك كما هتدؼ إىل كشف األخطاء ك إعطاء طر
: ة و مراحل تطورىانشأة الرقابة الداخلي  :المطلب األول

       نبعت احلاجة إىل رقابة عمل الغَت من قدمي الزماف حيث كاف العمل : 1نشأة الرقابة الداخلية- 1
ناط بو إىل أفراد حلساب الدكلة ك تطلب األمر الرقابة على عمل ىؤالء األفراد مك االحتفاظ باألصوؿ 

     كما إف األفراد مالؾ األرض ,حيث يقوموف باالحتفاظ باألصوؿ ك تسجيل ربركات ىذه األصوؿ 
أك القائموف بالتسويق كانوا يف حاجة إىل من يقـو بالرقابة على األعماؿ اليت يقـو هبا العاملوف حلساهبم 

ك بذلك فاف ظهور الوظيفة الرقابية ك ربقيقها مر بعد ,يف التسجيل ك االحتفاظ باألصوؿ نيابة عنهم
 ميالدم ك اليت فيها كانت األحداث ادلالية تسجل  يف سجلُت منفصلُت 1500مراحل تبدأ من قبل سنة 

ك  ىذا   ك بواسطة أشخاص مستقلُت يتوىل كل منهم التسجيل لنفس العمليات مستقال عن اآلخر 
فالوظيفة الرقابية كانت ربقق , ك بالتايل دينع التالعب ك االختالس, لغرض كجود سجلُت ديكن تطابقهما

ك ازدياد حجم     ك بتطور النشاط التجارم ,  ادلشركعجداخليا ك ليس ىناؾ من يراقب العمل من خار
 أماكن جديدة تطلب ؿاالتصاالت الدكلية نتيجة فتح آفاؽ جديدة عن طريق النقل البحرم ك استعما

األمر زلاسبة العائدين من قباطنة السفن ك العائدين بالثركات من الدنيا القددية للقارة األكركبية فتطلب 
األمر استخداـ مراجعُت لغرض زلاسبة قباطنة السفن ىذه ك منع اختالس ىذه الثركات فالرقابة ك جدت 

. ين عهد إليهم ادلسؤكليات ادلاليةذيف ىذا الوقت للتحقق من أمانة  األشخاص اؿ
 اتسع استخداـ الرقابة لتشمل النشاط الصناعي الذم ظهر بوجود الثركة 1850 إىل 1500كمن سنة 

 بسبب انفصاؿ ذلكك ازدادت أمهية , الصناعية ك ظلت الرقابة تعٍت اكتشاؼ االختالسات ك التالعب
إال أف , دلالية تًتكز يف فحص مفصل لألحداث ادلالية اك كانت الرقابة, ادللكية لرأس ادلاؿ عن اإلدارة

 حيث كاف ىنالك , ىناؾ تغَتات جوىرية يف اذباىات الرقابة ك أدكاهتا ربقق يف خالؿ ىذه ادلرحلة
,  ك االختالس اعًتاؼ عاـ بضركرة كجود نظاـ زلاسيب منتظم لغرض الدقة يف التقرير ك من التالعب

نشَت إىل تغَت ىاـ ك ىو القبوؿ العاـ للحاجة إىل استعراض مستقل للنواحي ادلالية سواء للمشركعات 
. الكبَتة أك الصغَتة

                                                           
1
 .09 ـ ،ص1998الرقابة ك ادلراجعة الداخلية على ادلستول اجلزئي ك الكلي، دار النشر مطبعة التوين : عبد الفتاح زلمد صحن، زلمد السيد سريا-  
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 فقد كانت ىناؾ تغَتات اقتصادية ىامة أدت إىل ظهور ادلشركع الكبَت احلجم 1850أما يف الفًتة ما بعد 
 حراس ادلاؿ غائبوف عن أصحابك بركز الشركات ادلسامهة ك انتقلت اإلدارة من أفراد إىل مهنيُت ك 

اإلدارة  ك بالتايل انصب اىتمامهم على سالمة احملافظ على رأس ادلاؿ ك بالتايل اعًتاؼ بالرقابة الداخلية 
 .  كنظاـ ضركرم ألم تنظيم زلاسيب

 :الداخلية الرقابة تطور في ساىمت التي العوامل2-

 :أمهها العوامل من مجلة بسبب نتج الداخلية الرقابة نظاـ عرفو الذم التطور إف
: نشاطاتها وتعدد المؤسسات حجم اتساع

 مشكالهتا كتنوع عملياهتا تعدد بسبب إدارهتا إىل صعوبة نشاطها كتشعب ادلؤسسة حجم اتساع أدل
 ادلباشرة الصلة فقداف إىل أد مما العاملُت من كبَت كاستخداـ عدد كتعقده، التنظيمي بنائها كتشعب
 ككشوؼ إدارية تقارير على االعتماد كإىل ، ناحية من حجمها صغَتا كاف عندما ادلؤسسات يف ادلعتمدة

 العمليات تتبع خالذلا من ديكن أرقاـ إىل كترمجتها اجلارية تلخيص األحداث إىل هتدؼ كإحصائية مالية
 البد كغاياهتا أىدافها الوسائل ىذه تؤدم كلكي ، أخر ناحية من األنشطة ادلختلفة نواحي على كالرقابة

 1.تدليس أك خطأ أم من كخلوىا كالكشوؼ التقارير ىذه تتضمنو ما صحة من التأكد من
 لتحقيق األىداؼ ذلم ادلخطط بتنفيذ ادلؤسسة إدارات قياـ من التأكد يف كرغبتها العليا اىتماـ اإلدارة

. 2كالغش التالعب .من ادلؤسسة أمواؿ محاية من كالتأكد ذلم، ادلفوضة االختصاصات حدكد يف العامة
  :والمسؤوليات السلطات تفويض إلى اإلدارة اضطرار

 بسبب ذلا الفعلية عن اإلدارة األمواؿ رؤكس أصحاب انفصاؿ حيث ادلسامهة شركات يف جليا نراه كىذا
 ال األخَت ىذا رللس اإلدارة، يف ممثل عنهم منتخب عدد إىل يسندكف اإلدارة نراىم لذلك عددىم، كثرة
. ادلؤسسة إدارة ديكنو

 

أعماؿ  على الرقابة بتحقيق كيقـو ادلختلفة، ادلؤسسة إدارات إىل كادلسؤكلية السلطة يفوض دبفرده،لذلك
 اإلدارة سالمة رللس تطمئن اليت الداخلية الرقابة كإجراءات كسائل خالؿ من ادلختلفة ىذه اإلدارات

 3.بالشركة العمل
: دقٌقة دورٌة بٌانات إلى اإلدارة حاجة

                                                           
1

 كردستان إقليم في المصارف من عينة على .تطبيقية  دراسة اإللكتروني، المحاسبي المعلومات نظام ظل في الداخلية الرقابة دور :الغبان محمود صبري ثائر ىلندي، مصطفى عجيب آالن- 
 .6 ص ، 2010 شتاء ،العراؽ، 45 العدد  اإلنسانية، العلوم مجلة العراق،

2
 169 ص ..2010األولى، الطبعة األردن، عمان، والتوزيع، للنشر العربي المجتمع مكتبة ،احلسابات تدقيق : الودياف محمد لؤي الوقاد، محمد سامي - 

 العلوم مجلة العراؽ، كردستاف إقليم يف ادلصارؼ من عينة على .تطبيقية  دراسة اإللكًتكين، احملاسيب ادلعلومات نظاـ ظل يف الداخلية الرقابة دكر :الغباف زلمود صربم ثائر ىلندم، مصطفى عجيب آالف -  3
 .6 ص ، 2010 شتاء ،العراؽ، 45 العدد اإدنسانية،
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 القرارات ازباذ أجل من ادلختلفة النشاط عن أكجو دكرية تقارير على احلصوؿ من ادلؤسسة البد إلدارة
 توافر خالؿ من إال ذلك ذلا يتأتى كال ادلستقبل، ادلؤسسة يف سياسة كرسم االحنرافات لتصحيح ادلناسبة

 .قراراهتا ازباذ يف عليها تعتمد كاليت ذلا تقدـ اليت التقارير .صحة عن إدارة تطمئن سليمة رقابية نظم
  :اختباري تدقٌق إلى للحسابات الخارجً التدقٌق مهنة تحول

 تطور كمع اآلف أما كافة، احملاسبية للعمليات تفصيلي بتدقيق يقـو احلسابات اخلارجي مدقق كاف حيث
 االختبارات على كتعتمد تقـو أصبحت بل تفصيلي بتدقيق القياـ ادلمكن غَت من فقد أصبح ادلؤسسات حجم

 .يف الداخلية الرقابة نظاـ كتقييم بفحص احلسابات مدقق قياـ نتائج ضوء على يتحدد كالعينات، كىذا
 كزيادة االلكًتكنية احلاسبات كاستخداـ التقنية التطورات دلواكبة الداخلية بالرقابة االىتماـ  زيادة1ادلؤسسة

 1. الداخلية الرقابة كمسؤكلية مهمة
  الداخلٌة الرقابة مفهوم تطور- 3 

 2:كىي  الداخلية الرقابة مفهـو لتطور مراحل أربع بُت التمييز ديكن :
 تكفل اليت الوسائل من رلموعة على تعريفها احنصر حيث الشخصية الرقابة مرحلة كىي :األولى المرحلة  3-1

 .ادلخزكف أمهها األخر ادلوجودات بعض لتشمل امتدت مث االختالس، أك السرقة من النقدية على احلفاظ
 ادلؤسسة تتبناىا اليت الوسائل من رلموعة دبثابة اعتربت كدبوجبها الداخلية، الضبط مرحلة فهي :الثانية المرحلة 3-2

 .كالسجالت بالدفاتر ادلثبتة للعمليات احلسابية الصحة لضماف ككذلك ادلوجودات، حلماية
الكفاءة اإلنتاجية    االرتقاء أساليب ليشمل ادلفهـو اتسع حيث ,إنتاجية الكفاءة مرحلة ىي :الثالثة المرحلة 3-3

للمحاسبة  ادلعد األمريكي  AICPA)( الصادر عن"AU 320"ك ديكن مالحظة ذلك من خالؿ ادلعيار رقم 
 جودتاىا الوحدة حلماية تضعها اليت كاإلجراءات الطرؽ كمجيع التنظيمية اخلطة بأهنا عرفت حيث (األمريكيُت

 تقتضيو دبا تشجيع االلتزاـ إنتاجية ك بالكفاءة كاالرتقاء عليها االعتماد كدرجة احملاسبية البيانات صحة كفحص
 .ادلوضوعة اإلدارية السياسات

: الرابعة  المرحلة3-4
 هبيكل الرقابة الداخلية الرقابة مصطلح استبداؿ مت كفيها الداخلية، الرقابة ىيكل مرحلة 

 من رلموعة دبوجبو اعتربت حيث جديد تعريف كضع كقد مشوال، أكثر األخَت ىذا أف باعتبار.الداخلية
 ككفقا ربقيقها، يتم سوؼ ادلؤسسة أىداؼ بأف معقوؿ تأكيد يوفر دبا ادلوضوعة كاإلجراءات السياسات
 احملاسيب، اإلجراءات النظاـ الرقابة، بيئة:ىي عناصر ثالثة من الداخلية الرقابة ىيكل يتكوف ذلذا التقرير

: الرقابة الداخلية من مخسة عناصر ىي  تتكوف (SAS NO 78)الرقابية،ككفقا دلعايَت

                                                           
 .1ص :السابق ادلرجع 1
 .169 ص ..2010األكىل، الطبعة األردف، عماف، كالتوزيع، للنشر العريب اجملتمع مكتبة احلسابات، تدقيق : الودياف زلمد لؤم الوقاد، زلمد سامي 2
 . 273حسُت يوسف القاضي ص -حسُت امحد دحدكد- 3
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. ادلتابعة كاالتصاالت  بيئة الرقابة، تقدير ادلخاطر،أنشطة الرقابة،ادلعلومات،
 الرقابة مفهـو تطور مراحل من اخلامسة بادلرحلة الداخلية الرقابة مفهـو يف التطور ىذا تسمية كديكن

 .كعمليات إجراءات إىل الرقابة ىيكل من ادلفهـو تغَت حيث.الداخلية
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 6. ص ،ذكره سبق مرجع الغباف، زلمود صربم ثائر ىلندم، مصطفى عجيب آالف :ادلصدر

 :ةیخلالدالرقابة  اطبيعة:لثانيالمطلب ا
، ة  للمنظمة فقط يلمالكاة يلمحاسبت ا بالسجالظحتفاالاض اغرأل  ليست ىامة الداخليةلرقابة إف ا

 اجمللس لى إاخلارجيُت ن يجعالمراء اسوص ألشخااكافة أف ث يح،ةلمنشأدارة ا إلىريةجوىينما إ

  الرقابةالرقابة  وصفوصف
  الداخليةالداخلية

 الرقابةالرقابة  مفهوممفهوم المراحل
 الداخلية

تضعها            تضعها              التيالتي  واإلجراءاتواإلجراءات  الطرقالطرق  وجميعوجميع  التنظيميةالتنظيمية  الخطةالخطة
  البياناتالبيانات  صحةصحة  وفحصوفحص  أصولها،أصولها،  لحمايةلحماية  االقتصاديةاالقتصادية  الوحدةالوحدة  

  وتشجيعوتشجيع  اإلنتاجيةاإلنتاجية  بالكفاءةبالكفاءة  عليهاعليها  االعتماداالعتماد  ودرجةودرجة  المحاسبيةالمحاسبية
  ..اإلداريةاإلدارية  السياساتالسياسات  تقتضيتقتضي  بمابما  االلتزامااللتزام

  الوحدةالوحدة  تتبناىاتتبناىا  التيالتي  الوسائلالوسائل  منمن  مجموعةمجموعة
  وكذاوكذا  األخر،األخر،  واألصولواألصول  النقديةالنقدية  لحمايةلحماية  االقتصاديةاالقتصادية

  فيفي  المثبتةالمثبتة  والعملياتوالعمليات  المحاسبيةالمحاسبية  الدقةالدقة  ضمانضمان
  ..الدفاترالدفاتر

النقدية النقدية   علىعلى  الحفاظالحفاظ  تكفلتكفل  التيالتي  الوسائلالوسائل  منمن  مجموعةمجموعة
األخر األخر   األصولاألصول  بعضبعض  لتشمللتشمل  ثم امتدتثم امتدت  السرقة،السرقة،  منمن  
  .المخزون.المخزون  أىمهاأىمها  

 تخص التي األىداف بأن مقبول منطقي تأكيد توفير
 .إنجازىا يتم سوف االقتصادية الوحدة

  شخصيةشخصية  رقابةرقابة

  الداخليالداخلي  الضبطالضبط

  الكفاءة اإلنتاجيةالكفاءة اإلنتاجية

  ربقيقربقيق  ىيكلىيكل
  الوحدةالوحدة  أىداؼأىداؼ

  األولىاألولى  المرحلةالمرحلة

  الثانيةالثانية  المرحلةالمرحلة

  الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلة

  الرابعةالرابعة  المرحلةالمرحلة

 الخامسة المرحلة
عمليات تحقيق  عمليات تحقيق  

  أىداف  معينةأىداف  معينة

 من وبالعديد االقتصادية الوحدة بإدارة تتأثر عملية
 تأكيد على الحصول خاللها من ويتم األطراف
 :التالية األىداف تحقيق على مطلق وليس مناسب

 واللوائح بالقوانين وااللتزام المالية التقارير في الثقة

 .المعلومات وكفاءة ،فعالية المالية
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ر ية ففي كثيخلالدالرقابة ابط ابضوـ تماق اهبملحكومة  لدالى  ت إلشركاا في مهُتلمسا ااإلدارة إىل
 يرربعمل تقادارة إلاـ الزإق یة عن طريخلالدالرقابة   امهيةأن على يلمنظماكد  ألعالم  اء  اجزأمن 
 1.خليةالدابط للرقابة ا ضوفعاليةف  عامة بشأيةسنو
 :خليةالدالرقابة اف یتعر

ة ك لمنشأؿ اصوأة یلحمادارة إل اىالتي تتخذؽ الطر كاتجراءاإلكالنظم ا مجموعة الداخلية لرقابة تعترب
ف ضما كةالتشغيليءة لكفادة ايا ، كزيها علدعتماالاجة دة درياكزة يلمال اتالبياناسالمة كقة ف دلضما

. لموضوعةدارة اإلت اسايابساـ اللتزا
لمطبق من قبل اخلي الد ايقلتدقكاخلي الدالفحص ـ انظا) و بأنالداخليةلرقابة ـ انظاؼ لقد عرك
من ف لتي تكوكاة يلمال كاةالتشغيليت لنشاطااعلى ة ريطلسامن ة لمنشا إدارة اينجل تمكامن ة لمنشاا

. (ليتهامسئو
لمتبعة من قبل الوسائل اءات كاإلجرديية كالتنظالخطة ا)بأهنا  الداخليةلرقابة ؼ اتعرف أ ديكنكذلك 
ءات لكفاكزيادة اة يلمحاسبت انايالبالتأكد من صحة ة كالمنشأؿ اصوأللمحافظة على ة لمنشأإدارة ا

 الداخليةلرقابة ـ انظاأف لسابق نجد  ايفلتعرامن  ، ك(يةلمحاسبت اسايابالساـ اللتز كزيادة ااإلنتاجية
: األىداؼ منهامن د  عديتضمن

 .تلمنشآؿ امة ألصوزلال ايةلحما افَت تو-1
  . عليهاد العتمااجة  كدراحملاسبيةتيانالبالدقة في  افَت تو-2
  .اإلنتاجيةءة لكفادة ايا ز-3
. لموضوعة اإلداريةت اسايابالساـ اللتزالتحقق من  ا-4
. تيالكلمسؤت كايالصالحت كالسلطا ايحلتوضكع لمشر امي تنظ-5
 

 
لرقابة انظمة  كأخلي  الد ايقلتدقكاخلي الدالضبط   اأنظمة يتضمن أنو حيث شامل  يفلتعر اىذا يعد 
لسرعة في كالتالعب   كالغش ء  كاألخطاا لمنع  يةلوقائالرقابة  التحقيقلك  كذليةلما ايرغ كدلاليةا

دة ياكزلمتاحة ارد المواـ استخدافي اؼ إلسراطن  ا على مويطرةلساكذلك كث لحدا  عند اكتشافها
ياسات لسا كافة بأنو)الداخلية لرقابة ـ ااظن (400)قم ريارلمعؼ اقد عرك،2 اإلنتاجيةءة لكفاا

                                                           
. 282ـ،ص2008.  ، يةرإلسكند ااجلامعيةار لد، اجعة المرا في حلديثةرات التطواحمد لطفي   االسيد امُت -1

2
 .206ـ،ص 2006 األردف غساف فالح ادلطارنة، تدقيق احلسابات ادلعاصر، درا ادليسرة للشر ك التوزيع عماف،/ د -   
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  ىدفهالىؿ إلوصوافي ف إلمكار ا قدهتالمساعدة لمنشا إدارة اىالتي تتبناا (الداخليةبط الضوا )اءات إلجركا
ؼ كتشاكامنع ؿ كألصو امحايةدارة كإلت اسايابسلتزاـ اإللمتضمنة ، كاللعملءة كفاكمنظمة ف إدارة في ضما

. 1(الوقت ادلناسب  موثوقة فيماليةت  معلوماهتيئةية كلمحاسبت السجالؿ اكتماكاقة كدلخطأ كالغش ا
:  تعنيالداخليةلرقابة ن اإ

 كيد تأفَت  لتوينآلخر اادلوظفُتدارة كإلكا بالرقابة ادلكلفُتلئك أكمن قبل ة لمنفذكالمصممة  االعملية
:  ليی بما يتعلق فيما أىداؼ ربقيقف بشأؿ معقو

. ادلالية يررلتقا اتقدمي ثوقيةمو-1 
. تيالعملءة اكفا كفاعلية -2 
. لمطبقةاألنظمة  كايننا للقوؿمتثاال ا-3 

 ربقيق هتددلتي دة المحدالعمل امخاطر كؿ  لتناتنفيذىا كتصميمها الداخلية يتملرقابة إف الك ذينبع  ك
 سبُتلمحااء الخبراعلى حسب منظمة ك(OECCA ؼ تعرالفرنسية)،2لسابقةاؼ ادقألامن أم 

 ميلتحكالتي تساعد على ت الضماناا مجموعة من ىي الداخليةلرقابة ـ ا نضاينلمعتمد اسبُتلمحاكا
. لمؤسسةافي 

 
 
 
 
 

تطبيق ت كلمعلوما انوعيةؿ كألصوء ا إلبقااحلمايةف بضما، لمتعلق ؼ ادقل اربقيقجل ا    من 
لمؤسسة من ت انشاطااءات جرؽ كإ طرتطبيق كظيملك بالتن ذيربزكلنجاعة  اربسُت كادلديرية تعليمات

.   3لسابقةالعناصر دكاـ اجل ا
   of sporsoring]  Committeeتراكيدمفة بلجنة كلمعراعية الرت المنظمااطبقان للجنة ك

[Organization of The Tread way commission (coso) أهنا عملية  على الداخليةلرقابة  اتعريف تم

                                                           
. ـ ، اجلزء الثاين2006 مصر اإلسكندريةطارؽ عبد لعاؿ موسوعة معايَت ادلراجعة الدار اجلامعية /د -  1
 .98 ص2008ردف ألف اعماء لصفا االتوزيعكللنشر ، دار ادلهنة أخالقياتكعد اقو كليةكلد امعايَت التدقيق ك التأكيدر تطو، مجعةحمد حلمي  ا- 2

 3
 .85ـ،ص2005  ئرالجزف ا بن عكنوالتطبيقية  ديواف ادلطبوعات اجلامعية تسارلمماا  +ملنضرأ رإلطاا تلحساباا قيتدقك جعةالمر اصدقيد مسعو  +التهامي طزاىر 
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 ينخرآ [Reasonable Assuring] ادفركإا قتة كإدارلمنشأإدارة ا مجلس  يقتنتج عن طركتتأثر 
: يةلتالت المجاالافي اؼ دقألا من  عديد ربقيق يهدؼؿ   تأكد معقولتوفَت ومصمم
 وجب كادياتلتعل كايننابالقواـ اللتزكالمالي  ايرلتقراعلى د العتما امكانيةؿ كإألعماءة اكفا كفعالية

ح  مصرغَت بشكل فيهاؼ لتصر أك اىاماستخدكاا قتزيا ضد حاألصوؿ محايةلى إ باإلضافة يقلتطبا
 .  سيةسا أىيممفاة عديف لتعر اذلكس يعكك
 ىينما كؼ كإلظراث أك األحداحد  اليست الداخلية فالرقابة :Processعملية  ىي خليةالدالرقابة ا-1

. لشركةؿ اعمادارة أإل اىابموجببَت لتي تدت التصرفاامجموعة 
 ينآلخر املُتلعادارة كاإلدارة كاإلا فمجلس :by people Effectedاد   تتأثر باألفرالداخليةلرقابة ا-2 

اد  فاألفريقولونو كديلونوما طريق  عن حيققوهناة منشأاد أم فأفر, خليةالدالرقابة  ايف يؤثركفة منشأأم في 
 . يللتفعالرقابة محل  اياتل آيضا أيضعوفكما ة لمنشأاؼ اىد أيضعوف

: Assuring [Reasonable [لتوفر فقط تأكد معقو أن يتوقع أن يمكن لداخليةالرقابة ا-3 

 ليةخالدالرقابة ا مطلقانيد ال توفر تأكخليةالدالكامنة في كافة نظم فالرقابة  ايودبالقيلها ثر تفعحيث يتأ  
 للرقابة انتهاؾ حيدثقد ك على خطأ يكوف أف ديكنم لبشرالحكم  أف احقيقة تتضمن قيودلاتلك ، 

                                                                                                      .يطلبسالخطأ ؿ المثا ا سبيلعلىم لبشرالفشل ا بسبب الداخلية
كثر   أك أيند فرOllusion] [طريقطؤ عن التو ايقطر  عنيةخلالدالرقابة ابط ا تجنب ضويتمقد ك
 . الداخليةلرقابة ـ اعلى تخطي نظارة  لمقد ايها لديكوف  إف  ديكندارةإلف ا فايراخكأ
 
 
ت لمجموعا ا ثالث من كثرأ أو حدا في لتحقيق األىداف الداخلية يتم وضعها وتفعيلهالرقابة ا-4
  : التاليةلمنفصلة ا
. ةلمنشأارد الموء لكفؿ كالفعا اباالستخداـلمرتبطة  ا] [Opération ؿألعما ا- )أ
د العتماالممكن رة المنشو اادلاليةئم القواد المرتبط بإعدا:] [ Financial Reporting لمالي ايرلتقرا-)ب
 .يهاعل

. يقلتطباكاجبة ئح اللو كانُتابالقوة لمنشأاـ المرتبط بالتز ا: Compliance] [اـاللتزا-)ج
 1.ؿألصو امحاية-(د

                                                           
1
. 253 ، ص ذكرهالسيد أمحد لطفي، للتطورات احلديثة يف ادلراجعة ادلرجع سبق أمُت - 
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: أىداف و أىمية الرقابة الداخلية :لثانيا لمطلبا
 إف على الداخلية لرقابةا ـلنظا سابقان اقناأكرد لتيا ريفلتعاا جمعتأ: اخليةلدا لرقابةأىداف ا

 :  ىي ـلنظاا اذق من  ربقيقها ادلمرا  اؼدقألا
  : لمؤسسةا في لتحكما-1

 يفهاتكالك  اقنفقات فيك ىاخلدا  جإلنتاا  ملاعو فيك للمؤسسة دةلمتعدا ألنشطةا  في لتحكما إف
 ربديد ليهاعينبغي لمؤسسةا  إليو ترمي ما يقتحق بغية ضعتك لتيا ياساتلسا مختلف فيك ىائداعوك

الوضعية  تعكس اقيةمصد ذات  تمعلوما على ؼلوقوا جلا من ىاتاءاجركإ قهاطر .ىياكلها أىدافها،
 .فيها لتحكما ادلمرا لعناصر مختلف على قابةر خلق في ةلمساعدكا ، احلقيقية ذلا

  :لألصوا حماية -2
 كمحاية مادية محايةض فرؿ لمؤسسة من خالؿ اصو أمحاية ىو خليةالدالرقابة ـ انظااؼ دهإف أىم أ
 للمؤسسة تمكن يةلحماا ىذه إف ؽلحقوا ، تناكلمخز،اتستثماراالا ؿألصوا عناصر جلميع زلاسبية

  جيةإلنتاا لتهاعج فعد اكذك لممكنةا رألخطاا كل من ذلاصوأ على لمحافظةا أك ءإلبقاا من
 لعامةا ياسةلسا ضمن لمرسومةا اؼدقألا ربقيق من ينهالتمك دةلموجوا ؿألصوا  مةقبمسا

.  للمؤسسة
  :تلمعلوماا نوعية نضما -3

 ظل في بةلمحاسا البياناتعلى  دالعتماا جةكدر قةد رختباا ينبغي تللمعلوما نوعية جيدة فضما بغية
 البيانات ذبهيز ىذه إف,تلمعلوماا في تتمثل نتائج لىإ ؿلوصوا جلا من البيانات يعاجل معلوماتي ـنظا

 :يةلتالا بالخصائص يتصف  ملذا لمحاسبةا تلمعلوماا ـنظا عبر تتم يةلمحاسبا
 .ممكن قتك بقرا في رلمصدا من العمليات جيلتس -

 .هبا لمتعلقةا البيانات من لتأكدكا آلليا لبرنامجا لىإ سجلت لتيا لياتلعما ؿخاإد- 
 .لمعالجةا حلامر من مرحلة كل في ىاخصائصك اقصنف حسب علىالبيانات  رتيبت- 

 تلمعلوماا میتقد جلا من للمؤسسة ةيخلالدا عدالقوكا يهاعل لمتفقا يةلمحاسبا دئلمباا اـحترا-  
  .يةلمحاسبا

  .  ذلما لطالبةا اؼألطرا على تلمعلوماا زيعتو- 
  :ءةبكفا لعملا يعتشج -4

 ألمثلا ؿالستعماا فضما من مكنی لمؤسسةا خلدا سائلةك بكل ةيخلالدا للرقابة ـنظا ـحكاأ أف
 ليف بتخفيضهالتكاا في لتحكما ؿخال من ىانشاط في ليةفعا ربقيق منك لمؤسسةا اردلمو ءلكفكا
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 يعطي  فقطك تلضماناا بعض دارةلإل يعطى ال ليةخالدا لرقابةا ـنظا غَت أف ، نيالدا كدىاحد عند
 .لمؤسسةا دكديةمر في تحسنان

 تقتضي دارةإلا قبل من لمرسومةا ةیدارإلا تسايابالس اـاللتزا أف :بالسياسات اماللتزا تشجيع -5
 للمؤسسة يكفل أف شأنو من داريةإلا تسايالسا اـحتركا نتشجيعال ير،لمدا ةقلجا مرأكا يقتطبك ؿمتثاا

  : تيةآلا كطلشرا فيو تتوفر  أف كينبغي أىدافها
 .يولإ جولموا لىإ يبلغ أف جيب- 
 . وماقمف ضحانكا يكوف أف جيب- 
 1.تنفيدلا سائلك تتوفر أف جيب- 
    .ذيبالتنف ةآلمرا تاقلجا غبالإ جيب- 
 
 
 
 
 
 
   : الداخلية الرقابة أىمية-6  

  :يلي فيما الداخلية الرقابة أىمية إبراز يمكن
  تعد كما ادلخاطر، إدارة على كالقدرة ادلؤسسات حوكمة نظاـ يف مهما عنصرا الداخلية الرقابة مثل

  يف الفعالة الداخلية الرقابة فتوفر قيمتها، محاية كتعزيز ادلؤسسة أىداؼ ربقيق يدعم الذم األساس
 2.فعاؿ بشكل ادلخاطر إدارة من ادلؤسسة ديكن حيث تنافسية ميزة يعطيها ادلؤسسة

 

 تقييم نتائج على يعتمد حيث ادلدقق، دلهمة بالنسبة أساسية مرحلة الداخلية الرقابة دراسة إف 
 على تساعده مالية معلومات لو تتيح حيث هبا سيقـو اليت االختبارات لتحديد الداخلية الرقابة نظاـ

 . ادلؤسسة  لد كالضعف القوة نقاط كمعرفة احملتملة، األخطاء أنواع ربديد
 

                                                           
1
 .21 – 92ق ص ،كرذصدقي مرجع سبق د مسعو+مرھلتهامي طواا-   

2
. ،ترمجة كتعريب اذليئة السعودية للمحاسبُت القانونيُت، رمضاف 2012يونيورباد الدكيل للمحاسبُت اإلتقومي كربسُت الرقابة الداخلية بادلنشآت، إصدار : دليل ادلمارسات اجليدة الدكلية- 

.  07، ص (2013يونيو ) 1434
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  كتقييم متابعة رقابة، فعالية، كفاءة، جناح، على يتوقف ادلؤسسة يف الداخلية الرقابة فعالية إف 
 رلاؿ يف ادلؤسسة يف العاملُت أداء كفاءة زيادة إىل باإلضافة كبرامج، أنشطة من ادلؤسسة بو  تقـو ما أداء

 ربقيق مث كمن ادلطلوبة النتائج ربقيق  مد إىل زيادة منهم، لكل ادلوكلة كاألنشطة األعماؿ كأداء تنفيذ
 االحنرافات اكتشاؼ على كادلساعدة ادلؤسسة كبرامج أنشطة قبل من ادلوضوعة النهائية األىداؼ

 الرقابة جوىر ذلك كديثل تعيينها، ديكن حىت كقوعها قبل ادلؤسسة كبرامج أنشطة تنفيذ عند كاألخطاء،
 1.ذلك أمكن كلما كقائية رقابة الوقت نفس يف تكوف أف جيب اليت السليمة الداخلية

 
 

  تنفيذ حسن من التأكد من سبكنها أداة أهنا يف تتمثل لإلدارة الداخلية الرقابة أمهية إف 
 ادلالية التقارير كدقة ادلالية القوائم دبصداقية ادلتعلقة األىداؼ ربقيق كبالتايل ادلوضوعة،  ادلالية السياسات

 النظاـ ىذا تقييم إدارة من يتطلب إذ االستخداـ، كسوء التالعب من ادلؤسسة أصوؿ حلماية إليها ادلقدمة
 2.كعالجها تصحيحها على كالعمل الضعف نقاط دلعرفة

                                                           
 76-75ص -،ص2007سكندرية، مصر، الطبعة األولى،اإلأصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل، المكتب الجامعي الحديث، : محمد السيد سرايا 1
 .19،ص 2012دور مجالس اإلدارة في تطبيق معايير الرقابة الداخلية وأثرىا على تحقيق أىداف الشركات الصناعية، الكويتية دراسة ميدانية،: فايز مرزوق حمد صعفاك العازمي-  2
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منهجية الرقابة الداخلية : المبحث الثاني
 :وطائف و أنواع الرقابة الداخلية:األول المطلب

: الداخلية الرقابة وأنواع  وظائف-1
  1يلي كما الداخلية الرقابة كظائف إبراز ديكن  : الداخلية الرقابة وظائف -1-1
: إىل كهتدؼ :وقائية وظيفة  -   

 االستعماؿ كسوء كاالختالس كالسرقة الضياع من ادلؤسسة أصوؿ محاية. 

   منع زلاكلة طريق عن كالسجالت، بالدفاتر ادلدكنة ادلالية كادلعلومات البيانات دقة من التأكد 
 ازباذ قبل عليها االعتماد إمكانية يف الثقة لضماف كالغش ادلتعمدة، كغَت ادلتعمدة  األخطاء
 . مستقبلية خطط أم رسم أك القرارات

: إىل كهتدؼ: ارتقائية وظيفة -1-2
 ػ.ادلؤسسة دلوارد األمثل االستخداـ بتحقيق اإلنتاجية الكفاية رفع 

: إىل كهتدؼ :إحكامية  وظيفة-1-3
 ادلرسومة اإلدارية السياسات بتنفيذ االلتزاـ ضماف. 

 : كىي الداخلية الرقابة نظاـ يتضمنها اليت العناصر أىم ربديد ديكن  : الداخلية الرقابة أنواع -2
 احملاسبية الرقابة . 
 اإلدارية الرقابة . 
  الداخلي الضبط. 

 الختبار اذلادفة كاإلجراءات التنسيق كسائل كمجيع التنظيمية اخلطة كتشمل :المحاسبية الرقابة ػ2-1
 متعددة كسائل النوع ىذا كيضم عليها، االعتماد كدرجة كاحلسابات، بالدفاتر ادلثبتة البيانات احملاسبية

 : ادلثاؿ سبيل على منها
 ادلزدكج القيد نظاـ إتباع. 
 ادلصادقات نظاـ كإتباع دكرية مراجعة موازين كإتباع اإلمجالية ادلراقبة حسابات استخداـ . 
 التدقيق نظاـ كإتباع سليم، مستندم نظاـ ككجود مسؤكؿ موظف من التسوية قيود اعتماد 

  2.كالتخزين بإنتاج ادلتعلقة الواجبات عن احلسابات دبوظف اخلاصة الواجبات الداخلي كفصل
                                                           

1
. دليل الرقابة ادلالية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة ادلالية كاحملاسبية، دليل الرقابة الداخلية ، اجلزء التاسع، على الرابط 

www.arabosai.org/upload/rapport-29-ar.pdf 220،ص 14:00،على الساعة 2014 مارس 02طالع االثنُت اإل،تاريخ .
2
 .163،ص1998التدقيق كالرقابة يف البنوؾ، منشور بدعم من معهد الدراسات ادلصرفية، دار كائل للطباعة كالنشر، عماف، األردف، الطبعة األكىل،: خالد أمُت عبد اهلل  
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  1:يلي فيما احملاسبية الرقابة عناصر تتمثل: المحاسبية الرقابة عناصر 2-1-1
 ادلؤسسة لعمليات كمالئم متكامل مستندم نظاـ كتصميم كضع .
 ادلؤسسة نشاط كطبيعة يتفق كسليم متكامل زلاسيب نظاـ كضع .
 عليها ادلتعارؼ احملاسبية للقواعد كفقا ادلؤسسة كممتلكات أصوؿ جلرد سليم نظاـ كضع.  
 كاستخدامها كجودىا من للتأكد كمتابعتها كممتلكاهتا كأصوذلا ادلؤسسة كمحاية دلراقبة كضع نظاـ 

. لذلك ادلالئمة ادلراقبة حسابات استخداـ إمكانية ذلك كمن لو، خصصت فيما
 بيانات، دلقارنة مالئم نظاـ كضع ، اجلرد نتائج مع ادلؤسسة أصوؿ عن ادلسؤكلُت زلاسبة 

 فحص ضركرة ذلك كيتبع دكرم، أساس على ادلؤسسة حيازة يف ادلوجودة لألصوؿ الفعلي  سجالت
  .ادلقارنة ىذه تكشفها قد اختالفات أم أسباب كدراسة
 بيانات من تسجيلو مت ما دقة من للتحقق دكرم بشكل ادلراجعة موازين إلعداد نظاـ كضع  

  .ادلراجعة ميزاف عنها ادلعد الفًتة خالؿ مالية كمعلومات
 يف أكثر أك كاحد مسؤكؿ من الفًتة هناية يف اجلردية كالتسويات اجلرد نتيجة العتماد نظاـ كضع 

 .ادلؤسسة
 األدكات من العديد استخداـ ديكن احملاسبية الرقابة أىداؼ لتحقيق :المحاسبية الرقابة أدوات 2-1-2

 2:أمهها
 ادلستندية ادلراجعة. 
 الفنية ادلراجعة. 
   ادلالية الرقابة. 
   الداخلية ادلراجعة. 
   الداخلي الضبط. 
    احملاسيب النظاـ. 

  :اإلدارية  الرقابة-2-2
 اإلنتاجية الكفاءة من ممكن قدر أكَت لتحقيق اذلادفة ك اإلجراءات التنسيق ككسائل التنظيمية اخلطة تشمل كىي
 ربقيق كسائل أىم كمن ادلؤسسة، دلوارد األمثل كاالستخداـ اإلدارية، كالقرارات بالسياسات االلتزاـ تشجيع مع

 : يلي ما األىداؼ ىذه
 كاحلركة الوقت كدراسات اإلحصائية الكشوفات .

                                                           
 .80مرجع سبق ذكره،ص:زلمد السيد سرايا   1
 .81ص:  ادلرجع السابق 2
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 (التقديرية) التخطيطية ادلوازنة .
 اجلودة على الرقابة أساليب استخداـ.  
 ادلعيارية التكاليف .
 ما  ادلعلومات تدفق لضماف الدكرية التقارير نظاـ كاستخداـ للبيانات، ادلايل التحليل كإجراء األداء تقارير 

 .ادلختلفة اإلدارية ادلستويات بُت
 1.للمستخدمُت ادلتنوعة التدريب كبرامج البيانية كالرسـو اخلرائط استخداـ                          

 2:يف كتتمثل: اإلدارية الرقابة عناصر -(2-2-1
 كاألقساـ اإلدارات مستول على الفرعية األىداؼ ككذا للمؤسسة الرئيسية العامة األىداؼ ربديد 

 حىت األىداؼ ىذه دلثل دقيق توصيف كضع كمع الرئيسية، العامة األىداؼ ربقيق على تساعد  كاليت
.  ربقيقها يسهل
 كخطوات إجراءات من هبا جاء ما ربقيق لضماف ادلؤسسة يف التنظيمية اخلطة لرقابة نظاـ كضع 

. ادلوضوعة األىداؼ ربقيق كبالتايل
 كل بداية يف دكرم بشكل أنواعها اختالؼ على ادلشركع يف النشاط عناصر لتقدير نظاـ كضع 

  .خاصة بصفة السلبية االحنرافات كربديد ادلقارنات عقد يف األساس التقديرات ىذه لتكوف مالية سنة
  هبا لالسًتشاد ادلؤسسة يف اذلامة للعناصر ادلختلفة كاإلجراءات للسياسات خاص نظاـ كضع 

 بالنسبة كالًتقي التوظيف سياسات إىل باإلضافة كاإلنتاج البيع الشراء، كإجراءات سياسات  كمنها
  .ادلؤسسة يف ادلالية السياسة تنفيذ كقواعد ادلؤسسة دلنتجات التسعَت كإجراءات للعاملُت
 مصاحل مع يتعارض ال دبا ازباذىا سالمة يتضمن القرارات ازباذ لعملية خاص نظاـ كضع 

 قرار أم أف أساس كعلى نتائج، من إليو يصل كما أىداؼ من ربقيقو إىل يهدؼ  كما ادلؤسسة
. القرار ىذا مثل ازباذ ضركرة تربر كافية دراسة كبعد معينة، كمعايَت أسس على بناءا إال يتخذ ال

 :اإلدارية الرقابة أدوات -2-2-2 
 3:أمهها األدكات من العديد استخداـ ديكن اإلدارية الرقابة أىداؼ لتحقيق

. التخطيطية ادلوازنات- 
  .ادلعيارية التكاليف-
  .كاألداء الربامج موازنة-

                                                           
. 188مرجع سيق ذكره، ص: زاىد زلمد ديرم- 1
2
 .81مرجع سبق ذكره، ص: زلمد السيد سرايا 

. 82ص:دلرجع السابق 3
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. كاحلركة الوقت دراسة-
  .الدكرية التقارير-
. العاملُت كتدريب تأىيل نظم-
. البيانية كالرسـو اإلحصائيات-

 .التدفق خرائط
 : الداخلي  الضبط- 2-2

 كما النظاـ ذلك بو كيقصد االستعماؿ، كسوء ،السرقة الضياع من ادلؤسسة أصوؿ محاية إىل كيهدؼ
 بصورة مستمرة كيعتمد تلقائيا كمراقبتها ادلؤسسة عمليات ضبط إىل هتدؼ كإجراءات كسائل من بو يرتبط
 تعتمد كبالتايل كادلسؤكليات االختصاصات الواجبات، ؛ربديد العمل على تقسيم الداخلي الضبط نظاـ

 اإلدارات ادلتعارضة الوظائف بُت من الفصل كل اختصاصات بُت الفصل على الداخلي الضبط أسس
باحملافظة  زبتص اليت كاإلدارات العمليات على باحملاسبة تقـو اليت كاإلدارات العمليات بتنفيذ تقـو اليت
 1:ىي رلموعات ثالث إىل تقسم القواعد من رلموعة الداخلي الضبط يشتمل كما األصوؿ على

 االختصاصات ربديد خالؿ من الرقابة ربقق اليت اإلجراءات رلموعة يف  كتتمثل:إدارية قواعد-  2-2-1
 ربدد اليت التفصيلية اإلجراءات ككضع تضارهبا، كعدـ ادلبذكلة اجلهود تكامل هبدؼ ادلسؤكليات كتوزيع

 . آلخر كقت من للعاملُت ادلوكلة الواجبات كتغيَت ادلؤسسة، عمليات مجيع أداء خطوات
 

 :محاسبية  قواعد-2-2-2
 كمحاية ادلؤسسة عمليات على الرقابة يف احملاسيب النظاـ فعالية من تزيد اليت اإلجراءات رلموعة كتشمل
 ادلؤسسة ،عمليات  ادلراقبة حسابات كاستخداـ بالدفاتر للعمليات الفورم التسجيل أمهها كمن أصوذلا
 األرصدة بُت ادلطابقات كإجراء كالسجالت للدفاتر الدكرية ادلراجعة كإجراء اإلمجالية، أصوذلا كمحاية
 . الدفًتية كأرصدهتا لألصوؿ الفعلية
 :عامة قواعد

 األصوؿ تلك على التأمُت أمهها كمن ادلؤسسة أصوؿ محاية إىل هتدؼ اليت اإلجراءات رلموعة كتتضمن
 التصريح لسلطات متدرجة حدكد كضع دبعٌت ادلزدكجة، كالرقابة احلدية الرقابة كسائل كاستخداـ

 كفركع أعماؿ على ادلفاجئ التفتيش تشمل كما العملية أداء يف موظف من أكثر كاشًتاؾ بالعمليات،
 .             ادلؤسسة

                                                           
1
 .221دليل الرقابة المالية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، مرجع سبق ذكره، ص 
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.  الداخلية الرقابة مكونات: الثاني المطلب
 إف الرقابة الداخلية تتكوف من مخسة عناصر كما إف تقسيم الرقابة 315 الدكيل التدقيق معيار أكد لقد

يوؼ  عناصر مخسة الداخلية إىل
 فالرقابة ادلهنية أك اليت تبنتو معظم اجلهات COSOباإلضافة إىل تقرير جلنة   1للمدققُت مفيدا إطارا ر

 على مناسب تأكيد توفَت أجل من اإلدارة كتنفذىا تصممها الرقابة من فئات مخسة على تشمل الداخلية
 كىذه كدائم، مستمر بشكل للمؤسسة احلسن السَت كضماف الداخلية للرقابة الدائمة األىداؼ ربقيق

 :  ىي ادلكونات أك العناصر
: الرقابة بيئة- 1
 كأمهيتو الداخلية الرقػابة بنظاـ ادلتعلقة كأفعػاذلم كإدراكهم كاإلدارة للمدراء العمػومي ادلوقف تعٍت كىي 

 الرقابة إجراءات   بعض فعالية على تؤثر باعتبارىا فعاؿ رقابة نظاـ كجود كعلى للمؤسسة، بالنسبة

                                                           
 .101ص-2008تطور معايَت التدقيق كالتأكيد الدكلية كقواعد أخالقيات ادلهنة، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األكىل: أمحد حلمي مجعة،  1
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 اإلدارة التابعػة لو ،فلسفة اللجػاف  ك اإلدارة رللس كظيفة : مثػل الرقابة بيئػة تعكس اليت العوامل كتتضمن
. 1اإلدارية الرقابة كنظاـ  للمؤسسة التنظيم ىيكل التشغيل، أسلػوب ك
 2:التالية الفرعية ادلكونات الرقابة بيئة كتشمل 
  :واالستقامة األخالقية القيم-1-1

 اليت اإلجراءات كتشمل هبا يتعامل اليت كالكيفية  السلوكية، كمعايَته  النظاـ ألخالقيػات نتػاج ىي
 أك شريفة غَت بتصرفػات التورط على األفراد تشجع اليت احملرضات من التقليل أك إلزالة اإلدارة تتخذىا

 طريق عن األفػراد إىل كالسلوكية  األخالقيػة القيم توصيل تتضمن ما أخالقية، غَت أك قانونية غَت
 .   جيد كسلوؾ موضوعة سياسات

  :بالكفاءة االلتزام -1-2
 الفرد، كتتضمن أيضا عمل ربػدد اليت األعماؿ إلجناز الضركرية كادلهارات  ادلعرفة يف الكفاءة كتتمثل 

 كادلعرفة  ادلهارات إىل ادلستويات ىذه تًتجم ككيف لعمل زلدد الكفػاءة دلستويات اإلدارة اعتبػارات
. الالزمة

 
 : المراجعة لجنة خاصة عنو المنبثقة  لجان اإلدارة مجلس وظائف 1-3

 أنشطة دبتػابعة أفراده كيقـو اإلدارة، عن مستقل بشكل يعمل الذم اجليد باجمللس اإلدارة رللس يتمثل
 مستقبلية تقوديات تقدمي عن كيكوف مسئوال الداخليػة، الرقػابة دبسؤكلية اإلدارة بتفويض كفحصها  اإلدارة

كادلوضوعي غالبا  الفعاؿ اإلدارة رللػسّ  اإلدارة قبل من ادلوضوع الداخلية ، ن الرقابة لنظاـ منتظمة
 اإلشراؼ على اجمللس دلساعدة ادلوجودة الضوابط بتجاىل مايستطيع تقليل االحتماؿ إف تقـو اإلدارة

 كاخلارجُت  الداخلُت ادلراجعُت من بكل ادلستمر باالتصاؿ تقـو كما ادلؤسسة، يف ادلالية التقارير ككضع
 .  كتصرفاهتا  اإلدارة بأمانػة ترتبط اليت ادلسائل مناقشة من ادلديرين ك للمراجعُت يسمح ما
 :  الفلسفة لهذه المنفذة التشغيل وأساليب  اإلدارة  فلسفة1-4

  اإلدارة فلسفة ففهم الداخلية، الرقػابػة أمهيػة حػوؿ كاضحػة للموظفُت دالالت نشػاطػاهتػا عرب اإلدارة تقػدـ
.   الداخلية الرقابة من اإلدارة موقف فهم على ادلراجع يساعد التشغيل كأسلوب

  :والمسؤولية  السلطة تحديد وأساليب  للمؤسسة وفروعو التنظيمي الهيكل 1-5

                                                           
 .96،ص 2009التدقيق كالرقابة الداخلية يف بيئة نظم ادلعلومات احملاسبية، دار الراية للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، الطبعة االكىل، :عطا اهلل أمحد سويلم احلسياف  -  1
 .384-283ص_مرجع بق ذكره، ص: حسُت أمحد دحدكح، حسُت يوسف القاضي-  2
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 كادلسؤكلية،  السلطة خطوط حيدد ىذا ألف للمؤسسة التنظيمي اذليكل ادلراجع يفهم أف الضركرم فمن
 .الرقابية الضوابط تطبيق يتم كيف كيدرؾ للعمل الوظيفية العناصر ك اإلدارة على التعرؼ على كيساعده

 :اإلدارية الرقابة نظم 1-6
 ىذه بُت كالفصل األفراد كإجراءاهتا، كتشغيل  تعيُت كسياسات  الداخلية ادلراجعة كظيفة ذلك يف دبا سبثل

 هبا، ادلرتبطة األمور ك الرقابػة أمهية خبصوص العليا اإلدارة من ادلذكرات تتضمنها اليت الواجبات كالنظم
 .هبا ادلرتبطة كالسياسات  ادلوظفُت عمل كتوصيف كالتنظيمية، التشغيلية كاخلطط

  :وممارساتها المؤسسة في البشرية الموارد  سياسات1-7
 أال فيمكن بالثقة كجديرين أكفاء ادلوظفوف كاف فإف الرقابة الداخلية، نواحي أىم األفراد يشكل حيث
 كاألكفاء األمناء فاألفػراد موثوقة، ادلالية القوائم تبقى أف ديكن ذلك ،كمع األخرل الرقػبة عناصر توجد

 العديد كجود كمع ادلقابل يف الضوابط، من القليل كجود مع حىت رفيع دبستول أداء تقدمي على قادركف
 النظاـ اىل ادلستول ضعيف  جودة زبفيض إىل يؤدم فهذا كأكفػاء أمناء أفػراد كجود دكف الضوابط من

تقوديهم،ترقيتهم،منحهم مكافآت  األفػراد، بتعيُت يتعلق جيد نظاـ ادلؤسسة يف يكوف أف جيب جيدا لذا
 . الرقابة الداخليػة ىيكل جانبا ىاما،يف تعترب األمور ىذه مثل ألف

: المخاطر  تقييم-2
أك  الداخلية من دلؤثرات سواء ادلؤسسة، تواجههػا اليت ادلخاطر لتقييم اجملاؿ الداخلية الرقػابة أنظمة تفسح

أساسيا لتقييم ادلخػاطر لدلك فإف تقييم  شرطا كاضحة للمؤسسة ك ثػابتة اخلارجية كما يعترب أىداؼ
 األداء خطط يف احملددة األىػداؼ بتحقيق كادلرتبطة العالقة ذات ادلخاطػ كربليل ربديد عن ادلخاطر عبارة

 حيث من كذلك أثرىا على للتعػرؼ ربليلهػا الضركرم من فإنو ادلخاطر ربديد كحلظة األجل، طويلة
 .1هبا القياـ الواجب كاخلطوات إدارهتا ككيفية  حدكثها احتماؿ كتقدير أمهيتها

  : الرقابة أنشطة3-
كاإلجراءات باإلضافة إىل السياسات ك اإلجراءات اخلاصة دبوكينات األربعة  السياسات يف كتتمثل

 اإلجراءات من العديد كيوجد بادلؤسسة اخلاصة األىداؼ ربقيق لغرض اإلدارة اعتمدهتا األخرل اليت
  2:ىي  األنشطة ىذه أىم أف إال ادلؤسسة يف الرقابية

 :الواجبات بين المالئم الفصل 3-1 

                                                           
1
 ..57مرجع سبق ذكره، ص: عطا اهلل أحمد سويلم الحسبان 
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 بُت ادلالئم بالفصل تتعلق احلسابات دلراجعي بالنسبة خاصة أمهية ذات عامة إرشادات أربعة ىناؾ 
 :كىي كالتالعب اخلطأ منع أجل من الواجبات
 عنها والمحاسبة األصول حيازة بين الفصل: 

 التصرؼ لو خيوؿ قد معا الوظيفتُت االختالس ك القياـ الشخص بتأدية من ادلؤسسة محاية أجل من كىذا
 . ادلسؤكلية عن نفسو ليبعد التسجيالت بتعديل يقـو كبالتايل شخصية ألغراض باألصوؿ
 منع األفضل فمن :أصول من بها يرتبط ما وحيازة  المالية بالعمليات الترخيص بين الفصل 

 األصوؿ على سلطة ذلم يكوف أف من ادلالية العمليات إقرار بسلطة يتمتعوف اللذين األشخاص
 .العملية هبذه ادلتعلقة

 للبيانات اإللكًتكين التشغيل حالة ففي:المعلومات تكنولوجيا إطار في الواجبات بين الفصل 
 :  يلي ما بُت الفصل  جيب

 النظم زللل .   
 ادلربمج .   
 احلاسوب مشغل.  
 ادلكتبة أمُت.  
 البيانات رقابة رلموعة . 

  :واألنشطة المالية للعمليات المالئم الترخيص 2-3
 كل استطاع إقرار كل عملية بالصورة ادلناسبة فلو يتم أف جيب مرضية الرقابية الضوابط تكوف لكي

سيؤدم حتما إىل فوضى داخل  فهذا منها اإلنفاؽ أك ادلؤسسة أمواؿ على احلصوؿ ادلؤسسة يف شخص
 السياسات تضع ،فالسلطة العامة تعٍت إف اإلدارة زلددة أك عامة السلطة تكوف أف ادلؤسسة ،كديكن

 العمليات على ادلوافقة طريق عن السياسات ىذه لتنفيذ للموظفُت التعليمات كتصدر اإلتباع الواجبة
أما السلطة احملددة على العمليات ادلالية فتتم عندما ال ترغب .ادلوضوعية السياسة تتضمن اليت ادلالية

 حالة لكل كفقا التفويضات إعطاء تفضل اإلدارة يف كضع السياسة العامة لتفويض إقرار العمليات بل
. حدل على

  :الكافية والسجالت الوثائق -3-3 
 متنوعة كىي كتلخيصها ادلالية العمليات تسجيل خالذلا من يتم ملموسة أشياء كالسجالت الوثائق كسبثل

 :   مثل كمتعددة
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 البيع فواتَت . 
 الشراء فواتَت. 
 الشراء طلبات . 
 احملاسبية الدفاتر. 
 احملاسبية اليوميات. 
 التكاليف بطاقات. 
 العاملُت بطاقات. 

الرقابة حيث تقـو الوثائق بوظيفة نقل  رلاؿ يف كبَتة دبشاكل يتسبب كالسجالت الوثائق توافر عدـ إف
 ضماف لتقدمي ككافية مالئمة تكوف أف ينبغي ادلعلومات داخل ادلؤسسة ك بُت ادلؤسسات أخرل كما

ك على التسجيل الصحيح جلميع العمليات ادللية  جهة من األصوؿ عن الكافية الرقابة كجود عن معقوؿ
 .من جهة أخرل

 : والسجالت األصول على المادية الرقابة-3-4
.  اإلتالؼ أك السرقة من كالسجالت األصوؿ  حلماية كمالئمة كافية رقابية ضوابط كجود الضركرم فمن 
: األداء عن المستقل الداخلي التحقق 3-5

 ما غالبا لعناصر األربعة األخرل كاليت كادلستمرة الدقيقة ادلراقبة ىو الرقابة إجراءات من األخَت لعنصر
الداخلية سبيل إىل التبدؿ مع  الرقابة كوف الداخلي التحقق إىل احلاجة كتأيت الداخلي بالتحقيق تدعى

 إجراءات ادلتكررة، ال جيب أف يتمنع الشخص الذم ينفذ للمراجعة مركر الزمن مامل تكن ىناؾ آلية
 ادلالية القوائم إعداد عن أساسا ادلسئولُت األفراد عن كمستقال زلايدا يكوف حبيث باالستقالؿ التحقق
 .سابقا مناقشتها مت اليت ادلهاـ فصل ىي الداخلي للتحقق ادلثلى كالطريقة

: واالتصاالت المعلومات-4
ك ذلك  يشكل إطار  ادلؤسسة داخل حيتاجوهنا آخرين كإىل اإلدارة إىل كإيصاذلا ادلعلومات تسجيل جيب 

 تعمل أف من ادلؤسسة تتمكن زمٍت يساعدىم على القياـ بالرقابة الداخلية ك ادلؤسسات األخرل كحىت
 على جيب أف تقـو باالتصاالت مالئمة ديكن الثقة هبا يف الوقت ادلناسب يساعدىم عملياهتا، كتراقب
 فيما أما ك اخلارجية ، الداخلية باألحداث يتعلق فيما كذلك  األخر كادلؤسسات الداخلية بالرقابة القياـ
 أفقي بشكل بالعكس أك أسفل إىل أعلى من ادلعلومات تدفق يشمل دلا فعاال يكوف فإنو باالتصاؿ يتعلق
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 على ذلا تأثَت يكوف قد خارجية أخر جهات مع مناسب اتصاؿ كجود من بالتأكد اإلدارة قياـ إىل إضافة
                                             1 ادلؤسسة أىداؼ ربقيق

  :(النظام مراقبة) المتابعة-5
  2: مها ناحيتُت تتضمن كىي الداخلية، الرقابة نظاـ على ادلراقبة جودة تقييم عملية إىل تشَت كىي
 هبذه ادلكلفُت اآلخرين األفراد كتصرفات كاإلشراؼ اإلدارة أنشطة بواسطة ادلستمرة التقييمات 

 . الناحية
 إجراءات كفعالية ادلخاطرة تقييم على بناءا تكرارىا كمدل رلاذلا يتحدد كاليت ادلنفصلة التقييمات 

 . اإلدارة كرللس لإلدارة كإيصالو الرقابة نواقص تسجيل ينبغي ادلستمرة ،حيث  ادلراقبة
 القابلية حالة يف ذلا الفرعية ادلكونات كصف مع الداخلية الرقابة مكونات كصف يعطي التايل كاجلدكؿ
  :            للتطبيق

 الداخلية الرقابة مكونات :(1-1)الجدول رقم           
 للتطبيق القابلية حالة في الفرعية المكونات المكون وصف  المكونات

 تعكس التي واإلجراءات السياسات التصرفات،الرقابة  بيئة
 اإلدارة، مجلس أعضاء العليا، لإلدارة العام االتجاه
 .وأىميتها الرقابة عن المؤسسة ومالك

 الصالحية، أو باألىلية االلتزام األخالقية، القيم األمانة،
 اإلدارة فلسفة التدقيق، لجنة أو االدارة مجلس مشاركة

 السلطة تحديد التنظيمي، الهيكل التشغيل، وأسلوب
 .البشرية الموارد وممارسات سياسات والمسؤولية،

 تقدير
المخاطر 

 إعداد عند المناسبة لألخطار اإلدارة وتحليل تعريف
 المحاسبة مبادئ مع يتفق بما المالية القوائم

 .عليها المتعارف

 الحدوث، أو الوجود: مقابلتها يجب التي اإلدارة مزاعم
 واإلفصاح، العرض وااللتزامات، الحقوق التقييم، االكتمال،
 السجالت واألنشطة، المالية للعمليات المالئم الترخيص

 . المالئمة والمستندات

 لتحقيق اإلدارة تضعها التي واإلجراءات لسياساتالرقابة  أنشطة
 .المالي التقرير من أىدافها

 لألداء، المستقل الفحص الواجبات، بين المالئم الفصل
 السجالت واألنشطة، المالية للعمليات المالئم الترخيص

 .  والدفاتر األصول على الفعلية الرقابة المالئمة، والمستندات

 تبويب، تجميع، لتعريف، تستخدم التي الطرق المعلومات
 للمؤسسة المالية العمليات عن والتقرير تسجيل،

 الوجود،: المالية بالعمليات المرتبطة التدقيق أىداف تحقيق

                                                           
1
 52 ،  ص 2009عطا الو احمد سويلم الحسبان،  لتدقيق والرقابة الداخلية في بيئة نظم المعلومات المحاسبية، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة  االولى - 

  ،01 المجلد 38 على أىداف الرقابة، حالة الشركات الصناعية األردنية ، دراسات العلوم اإددارية، المحدد COSOأثر ىياكل أنظمة الرقابة الداخلية وفقا إلطار: سليمان سند السبوع 2
 .109، ص 2011عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، 



 

                               اإلطار النظري للرقابة الداخلية                                                  الفصـل األًل      

 
2233  

 .   والتلخيص الترحيل التوقيت، التبويب، الدقة، االكتمال، .بها المرتبطة األصول عن المسؤولية على والحفاظواالتصاالت 

 الداخلية الرقابة أداء لجودة المستمر اإلدارة تقديرالمتابعة 
 طبقا تنفيذىا يتم الرقابة كانت إذا ما وتحديد
 كانت إذا ما تحديد يتم أو لها الموضوع للتصميم

الداخلية  الرقابة لتعديل ضرورة ىناك

  الداخلية الرقابة بنظام االلتزام متابعة

 

        شهادة لنيل مقدمة مذكرة غزة، قطاع يف العامة احلسابات تدقيق مكاتب على تطبيقية دراسة الداخلية، الرقابة نظاـ تقييم يف الداخليُت ادلدققُت على اخلارجيُت ادلدققُت اعتماد مدل:زلسن السالـ عبد زلمود:        ادلصدر
. 55ص -2011يونيو  فلسطُت، غزة، االسالمية، اجلامعة العليا، الدراسات عمادة  التجارة، كلية كالتمويل، احملاسبة قسم كالتمويل، احملاسبة يف        ادلاجيستَت

 
 
 

 

: الداخلية لرقابةا منظا تمقوما   :الثالث لمطلبا

 ىذا كفعالية ةقو تعكس لتيا الرئيسية  تلمقوماا فراتو من البد ونأ على جعةالمرا في فلباحثواجيمع 
 لخطةا في لمرسومةا لمؤسسةاأىداؼ ربقيق  وشأن من ملقوا ةيخلالدا لرقابةا ـنظا أف حيثـ لنظاا
عن ة معبر كمصداقيةت ذات  معلوما توليد مناحملاسبيةت لمعلوماـ ا لنظايسمح كجهة من لعامةا

ـ نظاة قوت ثبازيادة كاتعمل على ت لمقوماف ىذه  االا نظر.ل خر أجهة من احلقيقيةلمؤسسة  اكضعية
 1.الداخليةلرقابة ا
  :  ىي السليم لرقابةا ـنظا في تتوفر أف جيب لتيا تلمقوماا قكىذ 
: تنظيم إداري ىيكل- 1
     تلسلطاا دیتحد مع ةدارات الرئيسيإلاتوضح ك تختصاصاالا تسلسل يةضعكفي  يراعي 

 لتيا الكبَتة تعاكلمشرا في خاصة منوالبد  ىيكل التنظيميلكا تامة بدقة داراتإلا قىذل كادلسئوليات
 إدارة تتولى دةمتعد  فرعية إدارات دجوك من البد بل، لشخصيا االتصاؿ طريق عن إداراهتا رتتعذ

 عنو على ميملتصا ثيح من التنظيمي ىيكللا يتوقفك معينة ياتمسئولك حياتصال ضمن كعلمشرا
 في راتتطو أم لمقابلة نةكلمركا  لبساطةا فيو عياتر أف البدك لقانونيا وشكلك وحجمك كعلمشرا
 ـتقو لتيا داراتإلا ؿستقالا (اذليكل التنظيمي) التنظيمية لخطةا تحقق أف جبی كذلك لمستقبلا

 العمليات تلك عن  لمحاسبةا فيها متجر لتيا تلك عنك ؿباألصو تحتفظ لتيا داراتإلا عن بالعمل
 يقـو ال أم أعماذلا نتائج عن لمحاسبةا من إدارة أم منع دارات ىوإلا ؿستقالا من دلمقصوكا ؿألصوكا

                                                           
1
 د، ك مالية ، كلية العلـو االقتصاديةنقوع  فرليةلماـ العلوا في جستَتلما النيل مذكرةم ، ئرالجزالشعب ي ض القرا مؤسسة  ھسة حال ، دراالنظرية ك التطبيق بُت بخليةالداجعة المر  ابيعةبح رصال-   

 .73جامعة اجلزائر ص 
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 حيدث ال حتى خرأ شخص تدخل دكف عليو يشرؼ ملذا طلنشاا  حيانو مجيع قبةابمر حدكا شخص
 ؿستقالا يتحقق عندماك مستحيالن  يكنلم  إف صعبان أمرا وكتشافا جيعل تبالسجال تغَت أك تالعب

 طريق دليل عن لككذ ادلسؤكليات مع تتناسب لتيا تلسلطاا ربديد ينبغي بعدىا ر إليولمشاا لوظائفا
 أك خلاتد أك ربتضا حيدث فال جلميع ادلختصُت مرجعانك ان مرشد ليكوف لشركةا رهتصد  تمطبوعا

 . صلالختصا ارتكر
 
 
: محاسبي منظا -2
 تللحسابا بمبو كدليل تلسجالكا لدفاترا من متكاملة مجموعة على يعتمد ليمس محاسبي ـنظا 
كرات زلاسبة مستندية ربقق الرقابة لد كتصميم ,كعلمشرا تجاحتيابا تفي اتلمستند ا من مجموعةك

 يستعملو لمنك الوضوح حىت يسهل الفهم لبساطة ا لمستندا أك لسجلا في أف يراعيجيب الفعالة ك
 في يراعي إف جيبكما  كعلمشرا أىداؼ إدارة من دفانق لمستندا أك لسجلا لكذ خيدـ أف جيبك

 في يراعي أف جيب كماحُت كل ذجلنماتغَت امن  تقلل حتى لمحتملةا تومااستخدا كافة تصميمو
 . لمستندا دير هبا لتيا حلالمرا في فعالة داخلية قابةر ربقيق يكفل ما تصميمو

 كلفةك جهد بأقل ادلالية ئمالقوا ادعدتسيَت ك إ تصميمو فييراعي  فيجب أف لمحاسبيا ليللدا  ماأ
 العمليات على الرقابية مهتهام من دارةإلا ك الكافية لتمكُت الالزمة تلحساباا يتضمن كأف ، ممكنة

 دجوك بجوكك ضحالوا قيقلدا لومدلو بحسا كل ءعطاإ كرةضر لكذ لىإ ضفأ لنتائجا اجستخركا
 قبةامر تحسابا على الدليل ؿشتماكا بحسا أك بند كل تحت تضمينو جيب لما ضحةكا تعليمات

 الدليل كتضمُت كايرادات تنفقا من كالرأمسالية االيرادية لعناصرا بُت ضحالوا لفصلكا إمجالية تحسابا
  نظمةأ اـستخدا ىيلتس على يساعدك تصادالقكا لسرعةا يكفل بما تلحساباا لًتقيم دقيقان  نظامان

 ؼختالالبا فيختلف تصميمها لمحاسبيا ـبالنظا ادلرتبطة ادلستندية كراتلدا ماأ لييةآلا لمحاسبةا
 مجيع على يطبق مستنديو كراتلد موحد تصميمضع ك معو يصعب مما اتلمستندكا العمليات

 .    تلشركاا أك تلمنشآا
: تجباالوا التفصيلية لتنفيذ اءاتإلجرا -3

 إنشائها أم بعملية حدكا شخص يستأثرال حبيث لمختلفةا ئركالدا بُت تجباالوا تقسيم ةعاامر جيب
 ةحدكا يد في حلالمرا بُت ىذه لجمعا فال عنها لمحاسبةكا عليها لمترتبةا ؿباألصو ظالحتفاكا
 يضمنبشكل  لعملا دارة توزيعإلا على لذلك سختالإ أك تالعب دبوجو كعلمشرا على ان خطر يشكلس
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 على قابةر موظف حيققو ما سطةابو لككذ العملية تنفيذ ءثناأ في ئيةتلقا أك ذاتية رقابة دجوك ذلا
 .  لخطأكا لغشكا لتالعبا صفر تقلكىكذا  خرآ موظف

   :مناسبة كزامر في مھضعوو ءألكفاا نیلموظف إختيار ا-4
 في لُتلعاما ريبلتد ـمرسو برنامجك ، لمختلفةا كعلمشرا لوظائف دقيق توصيف من لكذ يتضمنو ماك
 ديكن حتى ول لمناسبا فلمكاا في عامل أك موظف كل ضعكك اختيارىم  حسن يضمن بما كعلمشرا
. لمختلفةا ءاتلكفاا من دةالستفاا

 جيب مما لية فيو كعا كفاءة لتحقيقلك كذ : لمختلفةا ھحلامرو وعلمشرا إدارات في داءألا قابةر- 5
 ىذه عن اؼنحرا أم جدك ما كإذا مرسومةك ذلا مخطط أداء لياتبمستو اـاللتزا كرةضر حظتومال

 ةمباشر بطريقة غَت داءألا قابةر تتمك الكفيلة بتصحيحو اءاتإلجرا ضعكك قستفيجب درا ياتلمستوا
 قيقلتدكا يةلكفاا ريرتقاك ياريةلمعا يفلتكالكا يريةلتقدا تناازلموا مثل لمختلفةا لرقابةا أدكات ؿكاستعما
 1.شابوما ك الداخلي

 : ليةاآل الوسائل كافة استخدام -6
: آيلآلة احلاسبة ك االعالـ  – اآلليةكإدخاؿ الوسائل  استعماؿ ادلقـو هبذا كنقصد
 : األيت توفر ىذه لكوف كذلك

 . ادلعلومات على احلصوؿ ىولةكس ادلعاجلة كسرعة دقة -
 . مساعدة برامج بوجود األصوؿ يةمحا -
 . بادلعلومات كالتحكم الوقت يرتوؼ -
. بكفاءة العمل كتدعيم ادلعاجلة تكلفة خفض -

 إال ىاتوافر ديك ال حيث ألخر مشركع من كزبتلف الداخلية الرقابة لنظاـ األساسية ادلقومات ىذه ىي
 ادلوظفُت يسهل معو من كبَت عدد فيها يتوفر كاليت ادلادية اإلمكانيات سبلك اليت الكبَتة ادلنشآت يف

 . تقسيم العمل بالشكل ادلثايل أما ادلنشأة الصغَتة فيتعذر كجود ذلك فيها
   ليةخالدالرقابة م اخصائص نظا:لثالث  المبحث ا

 تنفيذىا خيض فيما ىها تجاليةكلمسؤاتتحمل ت اقلجامن د عد إف ليةخالدالرقابة ـ امن خصائص نظا
من د عدذ تخااالبد من  كىنيةلمت المنظمااعن درة لصاالرقابة  ايَتفقا لمعا كفعاليتهالتأكد من كا
   . الحقاعرضها  يتم ؼ سوليةخالدالرقابة ا خصائص لتحقيق التنفيذيةاءات إلجرا

                                                           
1
  .170-169ـ، ص 2000األكىل خالد أمين عبد اهلل ،علم تدقيق الحسابات الداخلية ، التطرية إدارة االوائل للطباعة و النشر عمان األردن الطبعة .د-  
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 : ليةخالدالرقابة م ا نظالياتو مسؤ:ولألالمطلب ا 

 من خصائص حقيقلتاءات اجر إفيما خيص الداخلية قابةلرـ ا نظاذباه ليةكلمسؤت ااقجة   تتحمل عد
 –جيرلخااجع المرا - دارةإل ا:ىياؼ ألطر اىذه فعاليتهال لتأكد من مد كاتنفيذىا كخليةالدالرقابة ا
 .(خليالداجع المرا
  :يةخلالدالرقابة انظمة  أتجاهدارة إل اليةمسئو:الأو – 

 حيث تبُت ىيئة عليولمحافظة كا خليالدالضبط  اخليةالدالرقابة ـ اضع نظا كليةمسئودارة إلا تتحمل 
لرقابة ـ ا نظاميتقوك تنفيذ كتعميمف با،  Stock exchange Commissionاألمريكية صة رلبوا
ؿ  معقويد بتأكمهُتلمسا ايدك تزىولك ذ من يةلغادارة كاإلا على عاتق يقع ىاـاـ لتز اىو ليةخالدا
ة لمرجو اىداؼأل احيقق أنو للتأكد من ليةخالدالرقابة ـ اقبة نظاابمرـ تقوة لمنشأف امنطقي باك
قبة ا مريعحتى تستطكؼ لظرؼ االختال فقاكلمستخدمة  ابيةلرقااءات اإلجرا بعض يلكذلك تعدك

 يعملة كلمنشأافي دارم إلالعمل امن ء  جزليةخالدالرقابة ب أف الكتارأم احسب ة كلمنشأط انشا
 . ليةخالداجعة المرا محل ليةخالدالرقابة اتحل أف ديكن  ال عليو كليةخالداجعة المرابشكل مستقل عن 

 :ليةخالدالرقابة انظمة  أاهخلي تجالداجع المر اليةومسؤ :ثانيا

  .مهاحكا كإينهالعمل على تحسا بقصد ليةخالدالرقابة انظمة أ تقييمكسة راخلي بدالداجع المر ايقـو
 في ليُتخالد اادلراجعُت معهدعن درة لصا اليةخالداجعة ا للمرادلهنيةسة رلمما امعايَتلقد نصت 

نظمة  أفعالية ككفاية تقوميخلي  فحص الداجع المراعمل ؿ تضمن مجایأف على ق لمحتد أالواليات
  1                                     .نتهاجة متادرلحكم على ة كالمنشأا في الداخليةلرقابة ا

   :ةیخلالدالرقابة انظمة  أاهجي تجرلخااجع المرالية ومسؤ :ثالثا
 .الضبط الداخلي–الرقابة اإلدارية –تشمل الرقابة احملاسبية : تشملليةخالداقبة المركؼ أف امعرىو كما 

                                                           
1
  .193ـ ، ص 2006-االردف لطبعة االكىل عمان -، التدقيق الداخلي ة التطبيق وفقا للمعايير الداخلي  الدولي ،دار الوراق للنشررداتلواهلل ا خلف عبد-  



 

                               اإلطار النظري للرقابة الداخلية                                                  الفصـل األًل      

 
2277  

 أـ ليةخالدالرقابة احي اتشمل سائر نوفهل جي رلخااجع المر اليةكمسؤل بمديتعلق ؼ  خاليوجد ك
 . غَتىادكف حي النوا تتعلق ببعض أهنا

خلي الدالضبط ؿ اعما أقيقتدكعن فحص ؿ جي مسئورلخااجع المر أف ابُتلمحاسا من يق فريرل 
 فال يةدارإلالرقابة اما كع ألمشردات اموجو لمحافظة علىؽ ا تتعلق بطرهنا فقط أليةلمحاسبالرقابة كا

 .ليةلمااحي ا ال تتعلق بالنوهنار أعتباا على جيةرلخااجعة المرؿ اعماأتدخل ضمن 
لرقابة ـ انظا  سائرييمتقكعن فحص ؿ جي مسئورلخااجع المر أف ابُتلمحاساخر من  آيق فريرمك
 ضعهامتماسكة تة حدك تمثل خليةالدالرقابة اسائل  كيعجمف  اليةدارإلالرقابة الك ذ بما في ليةخالدا
لى إجي رلخااجع المر ايةلك مسؤيعتوسأف ال شك كع كلمشرالعمل في  ايرلتضمن حسن سدارة إلا

قد ر مو أىناؾ كدياالسىقة مركشاقة مهمة من عملة جيعل كع لمشرالرقابة في ا بوسائل يتعلق ما يعجم
لرقابة كاخلي الدالضبط ؿ اعماأ عن ؤكؿمس جيرلخااجع المرف الذلك فاهبا  متخصصان يكوفال 

ضح على كاثر  اذلالتي الوسائل ا عن ؤكؿن مسره عتبا اديكن فيةدارإلالرقابة اما مسائل  أبية،لمحاسا
 1.يريةلتقدايزانية لم ايذقبة تنفامثل مركع  بالمشريةلمالا حيالنوا

ـ  على نظالو في عميعتمدكما رة، لمبرات المستندا على معظم لوجي في عمرلخااجع المر ايطلع إذ 
 ىملتي تساااليت ىي عبارة عن رلموعة من الضمانات سة رالدع المؤسسة موضواة في یخلالدالرقابة ا

 2.لتحكم بالمؤسسةافي 
لية أنو على ادلراجع احلصوؿ على الفهم خالدالرقابة ـ ا لنظا (400)معيار تدقيق مهٍت رقم لقد نص ك

على يذىا كفعالة لتنفيقة طرير تطوكجعة المرلية العميط لتخطض الغرالكايف للنظاـ الرقابة الداخلية 
  .  جعة المرامخاطر ير لتقدىٍت لمىاده اجتاـ استخداجع المرا

 (ؿلمقبوانى دألل المستوا )مستول نى أدلى إقد خفضت ىا جعة للتأكد بأنالمراءات اجرميم إتصك  
ب لمطلواجعة المراءات اجريعة إتؤثر على طبلية خالدالرقابة ـ انظاييم نتائج تقأف مما سبق نجد 

جع اعلى مرجيب كذلك ت كلحسابااجع امر م جيب أف يقـو بولذالفحص ؽ انطاىا كماستخدا
: ينمرأمن اية أف يتحقق بدت لحساباا
.  طهانشابيعة طة كمالئم للمنشأ (لمخططا)ـ لمرسواخلي الدالضبط ـ انظايكوف أف : ولألاألمر ا
أف شرنا سابقان اكما بو مخطط ىو كما ـ لنظاا اذبيق قبتطاـ اللتزل امن مديق لتحقا : لثانياألمر ا

                                                           
1
 ..115 ص 1979 ادلراقبة اجلزء األكؿ مطبعة ابن حياف ، دمشق أصوؿمحدم السنأ ، -  

2 -Raffegau.J et all , sais-je, Paris ,1994,p6 
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يتو لكمسؤف خلي فاالدالضبط لية كالماالرقابة بية كالمحاسالرقابة امن لية يتكوف خالداابة لرقـ انظا
:  لي یما ؿ ألنظمة تتضح خالؿ ىذه اجي حورلخااجع المرا

  :يةلمحاسبالرقابة ا -1
ل مدكجعة المرلية اصلة بعمهنا ذات كوية لمحاسبالرقابة ـ ا عن نظاؿوؤجي مسرلخااجع المر ايعترب

للوضع لية لماائم القوااللة ل دمدليها كعد العتماية امكانل إمدكبالدفاتر ية لمحاسب اياناتلباقة د
من ية لنقدة المنشأؿ اصوأة یلفحص كذلك حمااة محل يلمالة الفترالفعلي للمنشأ عن المالي ا
أف يبذؿ جي رلخات الحساباء كذلك جيب على ادلراجع األخطاؼ اكتشا، كالتالعب س كاالختالا

 .لمرتقبةاجعة المرلية افي عمم رقثر جونو ذات اكوـ لنظا اذلذاخاصة ية عنا
ض لغرلية خالدالرقابة ـ انظاكلمحاسبي ـ النظافهم اة على يجرلخااجعة المريَت اضحت معاأكلذلك 

جع المراعلى كجيب عملة يقة طركلمحاسبي ـ النظاتصميم اعلى ؼ لتعركاجعة المرلية العمطيط لتخا
 :خيص كفهم محاسبي لتشلـ النظافهم اعلى أف حيصل 

   .ةلمنشأت المعامالئسية لرليات العمائف ا طو-أ
  .تلمعامالأت ىذه ابدكيف  -ب
   .ليةلمابيانات المنها التي تتضت الحساباة كالمساندات المستندمهة كالمسبية المحات السجال ا-ج
ية لغال ألخرت الحاالاذلامة كات لمعامالء امنذ نشولية لماسبية كالمحارير التقاامعالجة يقة  طر-د 

 .ليةلمابيانات الافي تضمينها 
 :ية دارإلالرقابة ا2-
محل ة لمنشأا في داريةإلالرقابة ـ ا نظاتقييمكسة دراوال عن ؤمست لحسابااجع ا مريعتربال  
مثل كع للمشرلية لمااحي النواضح على كاثر  اذلالتي المسائل اوال فقط عن ؤمسكيكوف لفحص ا

يلقي عليو  كمسئولياهتامن ية سيوسع دارإلالرقابة اجع بفحص المراـ الز كاف إتنفيذ ادليزانية التقديرية
 . كبَتان عبئان 

: خليالدالضبط م ا نظا-3
لضبط انظمة ييم أتقكال عن فحص ؤكمست لحسابااجع ا مرفيعتربخلي الدالضبط  اخيصفيما  
العمليات ة على لرقابكالضبط مة انظىو اخلي الدالضبط ـ انظاكؼ أف معرىو كما كخلي الدا

 من قبل وق من صحتيلتحق كاوكمالإتم یموظف أم عمل أف لى إيؤدم م لذة كا للمنشأاليومية
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جع المرأف ابما س كالختالكالغش ء كاألخطاؼ اكتشاالى  إيؤدملك أف ذث يخر حآموظف 
ال عن فحص ؤك مسيعترب بذلك وفانس الختالكالغش ء كاألخطاؼ اكتشااال عن ؤكجي مسرلخاا

 1.خليالدالضبط ـ انظا
  : اخليةلدالرقابة معايير فعالية ىيكل ا:لثانيالمطلب ا 
كتشغيلو  ة يخلالداللرقابة ؿ فعاتصميم ىيكل ولة عن ؤلمس اىيلشركة أف إدارة امما سبق تبُت  

. د عليها ك التقة فيهاالعتما اديكنقة دصامالية ئم اقواد عدإ على ىاتساعدرة بصو
لرقابة  اىيكلل فعالية ر عن مدیتقراد عدإ مسئولة عن لشركةأف إدارة الى رة إإلشار اتجدك
كرد بتقرير ما ؽ صدل للتحقق من مدت لحسابااجع المر التقرير ىذاأك تقدمي ة بالشركة يخلالدا
. كالتصديق عليهاة بالشركة يخلالدالرقابة ل فعالية ىيكل اعن مددارة إلا
للرقابة ؿ فعاتصميم كتشغيل ىيكل  ولة عنؤلشركة مسإدارة اكانت ل فإنو إذا خرناحية أمن ك

دلعايَت فعالية فقان كة يخلالدالرقابة ل فعالية ىيكل امدتقييم عن أيضا ولة ؤمسالداخلية فإهنا 
لرقابة ف ىيكل الشركة فاهبا إدارة التزمت إذا التي ت ادلهنية كالمنظمااعن در لصاالداخلية الرقابة ا

اد عدؿ إلفعا اذليكل اىذاؿ من خالدارة مكن لإلیالي بالتؿ ك فعاىيكلسيكوف للشركة الداخلية 
.  هبالثقة د عليها كاالعتماامكن یقة دصامالية ئم اقو
 كمعاير تكاملة يخلالدالرقابة  اىيكلمن دارة للهدؼ إلكرة فهم كإدراؾ اضرادلعايَت تتضمن تلك ك

 ىيكلاء جزأ من ءكل جزبفعالية لخاصة كادلعايَت اة يخلالدالرقابة  اىيكلاء جزت أك أمكونا
اـ ستخدل امدالداخلية كمعيار  جعة المرءة إدارة اكفامعيارلى إة باإلضافة يخلالدالرقابة ا

. دة منهاالستفات كالمعلوماجيا اتكنولو
  :اخليةلدالرقابة اكل ىيامن دارة للهدف إلفهم وإدراك اورة  ضرمعيار-1

ف  ضماىو، كة يخلالدا للرقابة ؿ فعاىيكلد جوكمن  للهدؼ وكرلشركة مدف إدارة اتكوجيب أف 
ولة عن ؤلمس اىيلشركة أف إدارة اث يحد عليها العتمافيها كالثقة  اديكنقة دصامالية ئم اقواد عدإ

فيها لثقة  اديكنقة دة صايئم مالانشر قواد كعدذلا إ يضمن اخليةلداللرقابة ؿ  فعاىيكلتصميم كتشغيل 
.  لشركة كلية إدارة ا مسؤىي ادلاليةئم القواد اعدف إلك الد عليها كذالعتماكا

                                                           
1
 .213-212عساف فالح ادلطارنة ، مرجع سيق ذكره،ص .د- 
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ال ادلالية ئم القواد اعدعملية إعلى اخلية لدالرقابة دارة أف ىيكل اإلرؾ اتدل جيب أف خرناحية أمن ك
لك دكرة العمليات كذلرقابة على اعلى أيضا يشتمل بل ت لحساباة اصدأرلرقابة على ا فقط يتضمن

قة دللشركة تعتمد على لية لماائم القواد اعد إيتمذلا لتي من خالت كالحساباق اصدارقة ف دال
.   يلهاتسجليات كلعما

: اخليةلدالرقابة  اىيكلاء جزأو أت تكامل مكونامعيار  -2
: ىيت مكونااء أك جزأ من خمسة يتكوفاخلية لدالرقابة  اىيكلأف ضحنا أف أك سبق 
. لمتابعةؿ كاالتصات كالمعلوماكالرقابة انشطة كألمخاطر كتقييم الرقابة بيئة ا

لخمسة ناتو امكوائو أك بأجزاخلية لدالرقابة تصميم كتشغيل ىيكل اولة عن ؤلشركة مسف إدارة اتكو ك
.   متكاملةرة بصو
  :اخليةلدالرقابة  اىيكلاء جزأمن ء كل جزلية فعامعاير - 3
لنحو الك على كذلخمسة اخلية الدالرقابة ت امكونااء جزأمن ء كل جزلية فعا ادلعاير يعرض ىذا ك
 : لي لتاا

  : لرقابةلية بيئة افعامعاير - أ
ل، ألخرابع رألاخلية الدالرقابة ت ىيكل افي مكوناربقيق على لية تعمل بفعابية قاد بيئة رجو كيساعد

ل مدكلشركة دارة كإدارة اإلامجلس ت تصرفاسياسات توقف على یلرقابة لية بيئة افعاأف الشك ك
ستنعكس على السياسات تلك ف لك الكذبالشركة خلية الدالرقابة لؿ  فعاأمهية كجود ىيكلعهم قتناا

  . بالشركةملُت لعاؾ مجيع اسلو
 :لمخاطرلية تقييم افعامعاير  -ب  

لية ىيكل فعاف لمطلق بشأكيد التأدارة اإليعطي اال اخلية لدالرقابة  اىيكلتي في الذر القصو أف ا
من معينة جة د درجوكبالتالي فال بد من ، كة يلمالام ئالقواد اعدعملية إبالشركة على لية خالدالرقابة ا
. اخليةلدالرقابة هبيكل المتعلق الخطر ا
اءات إلجرذ اتخالية، كابفعالية لماائم القواد المتعلقة بإعدالمخاطر دارة بتقييم اإلـ اتقو أف جيبك
يادة زلى دم إ تؤلتي، أك المخاطر اتلك د جوكلى دم إلتي تؤب األسباكامل العوامة للتغلب على زلالا

ض لو تتعرم لذالخطر ل امستوزبفيض لى دم إلتي تؤاءات اإلجرامن يد بالعدكالقياـ لخطر ل امستو
. لشركةا

تعقيد جة كزيادة دربالشركة ملُت لعاءة اكفاـ لخطر عدل امستوزيادة لى دم إلتي تؤامل العوامن 
د جدفسُت مناؿ خوت ، كدلمعلوماجيا الشركة على تكنولود اعتمااجة ، كزيادة درلشركة ط انشا
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. بتصنيعهالشركة ـ التي تقوت المنتجاؽ اسو
 :لرقابةانشطة  فعالية أمعيار -ج  

زبفيض فعالة تضمن رة لرقابة بصوابأنشطة القياـ فعاالن البد من اخلية لدالرقابة يكوف ىيكل ا لكي 
اءات إلجرامجموعة من لرقابة انشطة أتتضمن اخلية كلدالرقابة كربقيق أىداؼ الخطر ل امستو

ت لسجالؿ كاألصواعلى اخلية لدالرقابة اءات اجرت كإساسيامثل ذىا تخايتم التي ت اسايالسكا
لمتعلقة األنشطة اكذلك كألنشطة ليات كاللعمد السليم العتماليات، كالمسئوت كاجباالوبُت الفصل كا

 .اءات التصحيحيةإلجرذ اتخاداء كاألبتقييم ا
 :تالتصاالت والومالمعم انضامعيار فعالية  - د

صيل بتويقـو لمحاسبي ؿ االتصات كامالئمان للمعلوماكلشركة نظامان فعاالن ل الدجيب أف يكوف 
ف ربقيق أىداؼ للشركة لضماديي لتنظاذليكل اخل دارية داإليات المستوجلميع المالئمة ت المعلوماا
.  لشركةا

لمختلف ير عنها لتقركاة لشركـ بتجميع كتسجيل كتصنيف كربليل عمليات النظا ىذا ايقـو ك
يسمح بما ؿ التصاات امن قنويد لعدؿ اعلى من خالألى أك إسفل ألى إبالشركة دارية إليات المستوا

   .فيهالثقة د عليها كاالعتماديكن اقة دصالية ئم مااقواد بإعد
 :اخليةلدالرقابة ت ىيكل المستمر لمكوناوالتقييم المتابعة لية افعا معيار -ه  

لتي اخلية الدالرقابة اء ىيكل اجزت كألمختلف مكونالية بفعاكلمستمر التقييم اكلمتابعة  اعمليةدم  تؤ
ت لمكونالية بفعاة كلمستمرالمتابعة ف التقييم كاالاخلية لدالرقابة ىيكل افي لية لفعاءة كالكفااتحقق 
لسابق للتصميم افقانكاخلية يعمل لدالرقابة ف ىيكل اكاإذا على معرفة ما اخلية يساعد لدالرقابة ىيكل ا

لية خالدالرقابة ت ىيكل امكونااء أك جزأبعض يل حاجة لتعدىناؾ كانت إذا ما ؟ كال اده أـ عدإ
. يل لتشغكؼ افي ظريرات لتغالتتمشى مع 

 
: اخليةلداجعة المرءة إدارة اكفامعيار  -4

ات من خبرذلا ابمكبالشركة اخلية لداجعة اللمرية عالءة كفاكذات مستقلة د إدارة جوأف كالشك 
متابعة تصميم كتشغيل كفي لية لفعااخلية حيقق الدالرقابة أدكات امن رىا أداة باعتباكمناسبة ىالت مؤك

ديي لتنظاذليكل امستقلة في دارة إلاكانت تلك إذا بالشركة خاصة اخلية لدالرقابة غيل ىيكل اتش
. ةمباشردارة إلاتتبع مجلس كللشركة 
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ل مدتقييم على دارة إلة افي مساعديرا كبلتها دكران لتي تعمل فعااخلية كالداجعة المرإدارة اتلعب ك
  .بالشركةخلية الدالرقابة  الية ىيكلفعا

: دة منهاالستفات والمعلوماجيا اتكنولوام ستخدى امدمعيار  -4
اـ ستخدامن دة الستفااـ كاستخداالبد من خلية الداللرقابة ؿ  فعايل ىيكلتشغ يتم تصميم ك لكي

غيل تشتصميم كعند ت لمعلوماجيا اسائل تكنولوكمن دة الستفاامثلة أمن ت كلمعلوماجيا اتكنولو
لرقابة يق اتحقغيل آليان، كلتشاقة دلتحقق من ليات آليان ، كالعميل اتسجيل كتشغخلية الدالرقابة  اىيكل

أك ة يخلالدالمختلفة ت المعلومادر اعلى مصاد العتماكاآللي الحاسب ؿ امن خالليات لعماعلى كافة 
. (النترنتا)دلية لعات المعلومااشبكت ؿ من خالرجية لخاا
فهم على ؿ  للحصو إىل كضع معيار ك توفَت ارشادات (400)يارلمعلية اكلدارات اإلصد اىدفتقد ك

لرقابة اخطر ك.ـز لمتالالخطر ا)ناتو مكوكجعة المرالخطر اخلية كلدالرقابة ـ النضاكلمحاسبي ـ اللنظا
. (ؼالكتشااخطر ك

اخلية  لدالرقابة ـ النظاكلمحاسبي ـ اللنظاؼ كافهم على ؿ لحصوت الحسابااجع اى مرعلجيب  ك
اـ حكمو ادلهٍت ستخدت الحسابااجع اعلى مركفعالة يقة جعة بطرالمرلية اعميذ تنفطيط كتخض لغر

لى إجعة المراخفضت خطر  قدهنا جعة للتأكد بأالمراءات اجركتصميم إجعة المرامخاطر ير لتقد
ـ نظاحيث يتكوف لرقابة اءات اجركإلرقابة د بيئة اجوؿ كلك من خال كيتم ذؿلمقبوانى دألل المستوا
كلية بُت مفهـو لديَت المعاافصلت حيث لرقابة فقط بيئة امن كلية لديَت افقان للمعااخلية كلدالرقابة ا
د جوكرة كضر كبينهماعالقة د جوكلتأكد على امع اخلية لدالرقابة ـ انظاكمفهـو لمحاسبي ـ النظاا
في ت لمعامالاكافة يل تسجكرة لمحاسبي مثل ضرـ الصلة بالنظابية ذات الرقاابط الضوامن يد لعدا

 لتية الفترافي كلمالئمة لية المات الحساباافي ليمة كلسابالمبالغ ران كفوسبية لمحات السجال
 1.ايتخص

: ىاسسخلية وأالدالرقابة م اخصائص نظالتحقيق  التنفيذيةاءات إلجرا :لثالثالمطلب ا 
 .تضماءات إلجر ااخلية كىذهلدالرقابة اخصائص قيق لتحيذية لتنفاءات اإلجرامن د عدذ تخااالبد من 

:   عامة اءات جرسبية ػ كإمحااءات جردارية ػ كإ كإ تنظيميةاءاتجر إ
: داريةإلالتنظيمية وااءات إلجرا  :الأو
: ليةلتااحي النودارية اإلظيمية كالتناءات اإلجراتضم ك

                                                           
1
 .49-46ـ ص 2008 ،اإلسكندرية،ادلراجعة التشغيلية ،ك الرقابة الداخلية ، الدار اجلامعية ن یخركآلصحن ح الفتااعبد ػ 
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خل  التدـ اضمن عدیلمختلفة بشكل ـ األقسادارات كاإلت اختصاصا ايد تحد-1
عمل حبيث يتبع  كىاية،للناية لبداما من لية بعمىم حديفرد اال ظفُت حبيث لموت بُت اجباالويع از تو-2

. خرآقابة موظف ركل موظف تحت 
ؿ ماىإلكالخطأ اتبعة يد على تحديساعد ضع كابشكل ليات لمسئويع ازتو- 3
: لية لتاالوظائف بُت الفصل يتم ا ظفُت حبيثلمودارات كاإلبُت العمل تقسيم ا- 4
 (Initiation authorization) .عليها  فقةالموكا لياتبالعميح لتصرا كظيفة -أ

  .) (Operation لياتلعما تنفيذ كظيفة-ب
 ((Custodianship.ؿألصوا بعهد ظالحتفاا كظيفة-ج

 Record-Keeping) (.جيللتسكا يدلقا كظيفة-د

. كاحدةصالة  أك ةحجر في حدكا بعمل يقوموف ينلذا فلموظفوا جيتمع حيثب ـألقساا ظيمتن- 5
ؼ موظف  للتصرم فرصة ألؾ ال تتريل حبيث بالتفصلية كل عمات خطوإجياد ركتُت يتضمن -6  
. ؿوؤخر مسآفقة شخص اال بموإلشخصي ا

. من عملبو ـ لما قات باكإثات لمستنداعلى قيع كل موظف بالتوف يقـو باحية صرتعليمات ء عطا إ-7
رة بصوإدارة معينة تختص كل  (افلوة أمن عدحيانا كأ)ر صوة عدكصل أمن ات لمستنداج استخر ا-8

. ف معُتلوذات 
. لعملسَت الك مع حسن رض ذتعایث ال يبحكن آلخر ين من حيلموظفان يبت لتنقالاحركة اء جر إ-9

بالعمل في يقـو لفرصة لمن جياد الك إل كذةحدية دفعة كالسنوزتو اكل موظف بإجاقياـ كرة  ضر-10
. لعملالك ذتالعب في ؼ أم الكتشاء غيابو ثناأ
: لية لتااحي النوبية المحاساءات اإلجراتضم   ك:سبية لمحااءات اإلجرا:نياً ثا
لغش ص امن فرف ىذا يقلل الكثها حدر بالدفاتر فوت العمليات ثباب إبوجوتعليمات ار صدإ -1
. بسرعة ماليات من عيده على ما ترؿ لحصواعلى كع لمشررة اإداعد تياؿ ، كيساالحكا
فقة بو مرلُت، كوؤلمسظفُت الموامن ان معتمديكن مستند ما لم ت أم ثباـ إبعدالتعليمات ار صد إ-2
. لألخريدة المؤالوثائق ا

خر  آموظف جيب أف يراجعو بل بو ، ـ جعة عمل قااموظف في مراؾ أم شرـ إ عد-3
لى كيقود إلخطأ ت احتماالامن كيقلل لحسابي الضبط يسهل امما بية لمحاست اآلالؿ استعما ا-4

. لعملز انجااسرعة 
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لية  إلجمااقبة المرات حساباكلعامة اجعة المرين اازمثل موكرم لدالمحاسبي ازف التواسائل اـ كستخد ا-5
 .لخا...
كما في حالة ت لسجالكالدفاتر افي ة صدرألرج كالخاامن اردة لوؼ الكشوية بُت ادكرمطابقة اء جر إ-6
  . لخا...ء لعمالت اقادمصادين كرلموؾ كالبنوا
 1.يةلدفتراة صدرألالك مع ذمطابقة رات كالستثماكالبضاعة ية كاللنقددكريان مفاجئ د جرقياـ مبلا- 7 

:   ة يلتالاحي النوالعامة اءات اإلجراتضم ك:  عامة اءات جرإ  : ثالثًا
. رإلخطامجيع ا ضد ةلمنشأت اعلى ممتلكامُت لتأ ا-1
. ريةتجالية أك ماأك أكراؽ بضائع ية أك نقدزهتم عهد بحوين لذظفُت المواعلى أمُت لت ا-2
 2.درلصا كااردلويد البراقبة المرسليم قائي ـ كضع نظا  ك-3
خيتص رئيس فقد لية، لمسئوامع شية متمد العتمات ابجعل سلطاية لحدالرقابة سيلة ااـ كستخد ا-4
في ؼ لصرد اباعتماة خيتص ئرالدنَت بينما رئيس اناة دعشركد في حدؼ لصرد االن باعتمالقسم مثا

. دينار كىكذامائتي كد حد
شيكات لقيع اكتوكع لمشرافي ليات اذلامة بالعمفيما يتعلق جة دكلمزالرقابة اسائل اـ كستخد ا-5

. يةلنقدكائن الخزكعهدة ا

ؿ ألصوعيها طبيعة  التي تستدت الحاالافي كع لمشرباص بمعرفة قسم خافتيش لتـ انظااـ ستخد ا-6
  3.ليةخالد اجعةالمريقسم السلطة ط ىذه اغالبان ما تناس كالختالكاعرضة للتالعب ف تكوحبيث 

   
 
 
 

                                                                                            

                                                           
1
 .172-171ق،ص كرذمرجع سبق ت  ، لحسابااق یعلم تدق، هللا ن عبدیمأخالد /د  - 

. 141خلف  عبد اهلل الوردات ،التدقيق الداخلي، مرجع ساؽ ذكره، ص -  2
 .173خالد امُت عبد اهلل ، مرجع سبق ذكره، ص /د- 3
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 :الفصل األول خاتمة
من خالؿ ىدا  الفصل ال حضنا أف التطور يف احلياة االقتصادية كاف لو دكر كبَت يف تطوير نظاـ الرقابة  

الداخلية ك الذم بعابر امرأ ضركريا ك يهدؼ إىل محاية أصوؿ ك ضبط مراجعة البيانات احملاسبية تأكد 
من دقتها ك كما يتميز نظاـ الرقابة الداخلية الفعاؿ بعدد من ادلكونات  ك ادلقومات من شأهنا ادلسامهة يف 

ازباذ القرارات ك محاية ادلصلحات إضافة إىل ربقيق التقة يف ادلعلومات احملاسبية ك بالتايل فاف ك جود 
نظاـ للرقابة الداخلية يعترب دلرا إلزاميا على ادلؤسسة للحفاظ على ممتلكاهتا ك حنقق األداء اجليد ك للوصوؿ 

 .إىل األىداؼ ادلسطرة ك ادلرجوة
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: مقدمة الفصل الثاني

إف أم مؤسسة اقتصادية تسعى إذل حتقيق أكرب عائد شلكن خالؿ دكرة حياهتا ك لضماف بقائها              
ك إستمراريتها تعمل على رفع أدائها من خالؿ تقييم أدائها ادلارل للوقوؼ على ماتلعبو من نتائج       

. أىداؼ شلا يرشدىا إذل تصحيح االضلرافات ك تعزيز قدرهتا ك
كبالتارل فقد كانت الرقابة الداخلية الفعالة إحدل الوسائل اليت تعتمدىا ادلؤسسة من  أجل ضماف 

 مستول جيد لألداء ادلارل ك منو ضماف حتقيق األىداؼ ادلرسومة ك نظرا ألعلية األداء ادلارل بادلؤسسة  
ك الدكر الذم تلعبو الرقابة الداخلية يف تصنيفو فقد ارتأينا يف ىذا الفصل دراسة األداء ادلارل ك كيفية  

: تقييمو ك مت تقسيم ىذا الفصل إذل مبحثُت
: مفاىيمي لألداء المالي مدخل  :المبحث األول
: تقييم األداء المالي و مؤشرات قياسو  :المبحث الثاني
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 :مدخل مفاىيمي لألداء المالي   :األولالمبحث 

:  و أنواعوداءاألمفهوم  : ولالمطلب األ
        I) –مفهوم األداء :  

 اتفاؽ حوؿ أكمجاع إ انو دل يتوصل إذل ال إاألداءثرة البحوث كالدارسات اليت تناكلت ؾعلى الرغم من 
نواعها أؼ البالنسبة جلميع ادلؤسسات على اخت ك  ىو مفهـو شامل كعاـ، كاألداءداءاألحتديد مفهـو 

بد من عرض العديد من التعاريف للوصوؿ إذل تعريف الداء األكتباين نشاطها كللوصوؿ إذل مفهـو 
 .موحد

كاليت تعطي  ، PERFORMARE دلةؾ توجد أين ةالالتيٍتينحدر من اللغة  داءكلمة األ أصل إف
 كاليت PERFORMANCE  صلليزية منها لفظةاالكبعدىا اشتقت اللغة , لية الشيء لشيء ماؾ  إعطاء

 1. أىدافويفية اليت يبلغ هبا التنظيم ؾ اؿأكلعمل ا تعٍت اصلاز
      حسب"مداأل بعيدة أىداؼ من إليو ادلنظمة يف حتقيق ما تصبو إمكانيةعن " يعرب فاألداء

(Robin Welsma).         

 ىذا  (Wheelen et Hunge )حسب"النتائج النهائية أنشطة كفعالية ادلنظمة "بأنوكىناؾ من عرفو 
 كمن كجهة ، كأداء الدكر ادلطلوب دتثيلوكاإلمكانياتداء ىو نتيجة بُت اجلهد األ أفكيضاؼ على 

نتائج ادلخرجات اليت يتم احلصوؿ عليها عن العمليات كادلنتجات : "داء انو األ يعرؼ أخرلنظر 
.  اليت يسعى النظاـ لتحقيقهااألىداؼ  أكفهو يعرب عن ادلخرجات "

 النشاط أكجو انو يربط بُت أم ،زمة لتحقيقهاال كالوسائل اؿاألىداؼ من كالس ؾفهو مفهـو يع
 اليت تسعي ادلنظمة (كاألىداؼ النشاط أكجو يربط بُت أم),  لتحقيقهاةالالـز ك الوسائل كاألىداؼ

 أك اجلارية أنشطتها سواء من اإليرادات قدرة ادلؤسسة على توليد أيضا كيقصد بو 2.إذل حتقيقها
 كفقا للنظرية اإلنتاجافأة عوامل ؾ من اجل ـأنشطتهاكحتقيق فائض من , ستثنائيةاال أك الرأمسالية
 اإلفالس ظاىرة أك,  يزيل عنها العسر ادلارلأمافامش بوكالبعض يعرفو مبدل دتتع ادلؤسسة , احلديثة

 . مدل قدرة ادلؤسسة على تصدل ادلخاطر كالصعاب ادلاليةأخربتعبَت ,

                                                 
1

-2008جامعة محمد خيضر بسكرة،, غير منشورة, مذكرة لنيل الماجستير كلية علوم التسيير,دور التحليل المالي في تقييم األداء المالي بالمؤسسة الجزائرية ,نعيمة شباح   
 .3،ص2007

2
 .3 ،ص2012جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة,منشورة ,لية علوم التسيير ك, رة لنيل الماستركمذ,داء المالي األقبة التسيير على الرفع من مستوى ااثر مر,عبد الرحمان ىباج  
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 : كرد يفأخرىناؾ تعريفا ,ضافة إذل التعاريف السابقةإلبا
 (ENCYCLOPEDIE DE LA GESTION ET DU MANAGEMENT) 

 
 
 
 

النتائج اليت -الوسائل-ىداؼاأل: ثية الكف عن طريق الثؾداء دارستو تاألكحسب ىذا التعريف فإف  
كالربط بُت الوسائل . فاءة كالفعاليةؾاؿ: كف من عنصرين أساسيُت علاؾداء يتدتيز كل منظمة، كاأل

 : فاءة ادلعرب عنها بالسؤاؿ ؾالية اؿؾادلستخدمة كالنتائج احملققة يطرح إش
الية فعالية شكىداؼ كالنتائج يطرح إاأللفة؟ كالربط بُت ؾىل النتائج ادلتحصل عليها حتققت بأدىن ت

شلا سبق  ؿ مسؤكليتهاالىداؼ ادلسطرة من خاألادلؤسسة الفعالة ىي اليت  تبُت القدرة  على بلوغ 
 :نتوصل إذل التعريف التارل

ىداؼ ادلرسومة األأداء ادلؤسسة يتمثل يف قدرهتا على حتقيق  النتائج  اليت  تتطابق مع اخلطط ك
بعدما مت .فاءة كالفعالية معاؾداء إذف ىو اؿاأل, مثل للموارد ادلوضوعة حتت تصرفهااألؿ الستغالبا

داء يتبُت ضركرة حتديد مفاىيم بعض ادلصطلحات اليت ذلا صلة  شديدة مبفهـو األالتعرض إذل مفهـو 
                .موارد ادلؤسسة,  ادلصطلحات ىي اذلدؼقداء كىذاأل

 : كاذلدؼ لو رلموعة من اخلصائص ىي, ىو كضعية مستقبلية تريد ادلؤسسة الوصوؿ إليها : الهدف
 .دافراألاذلدؼ الواضح ىو اذلدؼ الذم لو نفس تصور : الوضوح-1

 . يسهل عملية الرقابة, أم قابل للقياس ؿ رقميؾكف يف شؾغلب أك من ادلفضل أف م
 .تعٍت قابلية التحقيق: الواقعية -2
 .         اليت حتدث يف احمليط تا اذلدؼ ادلرف ىو اذلدؼ الذم يستجيب للتغَت:المرونة-3
II) - داءاألأنواع :

 ك حتديد أنواع األداء داء يف ادلؤسسةاألعرض أنواع  داء ننتقل إذلاألبعد ما مت التعرض إذل مفهـو 
 1:اؿ ىيؾمن حتديدىا يف أربعة أشؾخَتة مق األىذ, يفرض اختيار معايَت التقسيم

  يقدـ رلموعة لمعيار على حد. ادلعيار الوظيفي كمعيار الطبيعة, معيار الشمولية,داء األمعيار مصدر 
 .داءات يف ادلؤسسةاألمن أنواع 

 
                                                 

1
 .5،3ص-ص2004-2033غَت منشورة،,جامعة زلمد خيضر  بسكرة , مذكرة لنيل شهادة ماجستَت كلية علـو التسيَت"قياس كتقيم "األداء ادلارل للمؤسسة االقتصادية , عادؿ عشي - 
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 :داء حسب معيار المصدراأل  :األولالفرع 

 مزدكج أثرعلا يف مصدرين أصلوحتت كحدات ادلؤسسة غلد , داء على مستول رلموعةاأليدرؾ كيقاس 
 . مورث من احمليطأكخارجي , داخلي

 :داء الداخلياأل-1
    ذلك يطلق عليو اسم أداء الوحدة أم أنو ينتج بفضل ما دتلو ادلؤسسة من ادلوارد فهو ينتج أساسا 

:  ا يليمم
 :داء البشرياأل     -

فضلية األتيجي قادر على صنع القيمة كحتقيق اد ادلؤسسة الذين مين اعتبارىم مورد اسًتاكىو أداء أفر
 . تسيَت مهارهتمؿالتنافسية من خال

 .فعاؿ ؿؾاهتا بشر كيتمثل يف قدرة ادلؤسسة على استعماؿ استثما:داء التقنياأل-     
 .ف يف فعالية تعبئة كاستخداـ الوسائل ادلالية ادلتاحةؾكًن: داء المالياأل     -

موارد , موارد مالية, موارد بشرية داء الداخلي ىو أداء متأيت من مواردىا الضركرية لسَت نشاطها منألفا
   1.مادية

  :داء الخارجيألا-2
".  ت اليت حتدث يف احمليط  اخلارجي للمؤسسةاداء الناتج عن التغَتاأل" ىو

فهذا النوع بصفة عامة يظهر يف ىا ف احمليط اخلارجي ىو الذم يولدؾسبب يف إحداثو كؿتت  الفادلؤسسة
عماؿ نتيجة ارتفاع سعر البيع أك خركج أحد األالنتائج اجليدة اليت تتحصل عليها ادلؤسسة ارتفاع رقم 

. ارتفاع القيمة ادلضافة مقارنة بالسنة ادلاضية نتيجة اطلفاض أسعار ادلواد كاللواـز كاخلدمات ادلنافسُت
داء يفرض على األكىذا النوع من , بالسلب داء سواء بإغلاب أكاألس على ؾت تنعا التغَتقىذ ؿؾؼ

 2.نتائجها ادلؤسسة حتليل
من توضيح ؾكم، اخلارجية كالقدرة على سبقهاللتطورات استجابت ادلؤسسة إذاداء األكيتحقق ىذا 

 : ؿ ادلوارل ؾالنوعُت السابقُت يف الش

                                                 
1
   .3مرجع سبق ذكره،ص,نعيمة شباح   

2
 .6 ص,مرجع سبق ذكره ,ىباج عبد الرمحاف -  
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 خارجي والداخليلداء ااأل  :(1-2)الشكل رقم
             

 
. 3-5ص -،ص2004-2003، منشورة  غير،خيضر محمد مذكرة لنيل شهادة ماجستر ، جامعة"  وتقيم قياس" للمؤسسة  االقتصادية المالي عشي األداء  عادل:ادلصدر 

 

إذ ,عوـاحمليط للتكيف  ذلذا مستمرة متابعة يتطلب شلا اخلارجي باحمليط فادلؤسسة يف عالقة مستمرة
كتتحكم فيو لكن قدرهتا التأثَت على زليطها  الداخلي زليطها على تسيطر أف ادلؤسسة تستطيع

كآثاره السلبية  هتديداتو من كالتقليل معو الندماج جهدىا قصارل ذؿ باخلارجي زلدكدة  لذلك غلب
 .التكيف  مع زليطها اخلارجي على بقدرهتا نشاطها ك يرتبط أداء  ادلؤسسة مهما كانت طبيعة 

 :الشمولية معيار حسب األداء : الثاني الفرع
 .أداء جزئي إذل ادلعيار ىذا حسب األداء يقسم 
 :الكلي األداء -(1

يف  التحتية األنظمة أك ادلؤسسة عناصر مجيع ساعلت اليت النتائج يف للمؤسسة الكلي األداء يتمثل
 احلديث يعٍت للمؤسسة ألداء الكليؿ لوحده لتحقيقها فالتعرض عنصر أك جزء انفراد ا دكفقتكوين

  افرظت تتطلب بل ذلك حتقيق لوحدىا كظيفة أك اليت ال ميكن لقسم الرئيسية أىدافها حتقيق قدرة عن
 

 المحيط

 األداء الخارجي

 أداء مقاس

فائض اإلجماليال  

 أداء المنظمة
 األداء البشري

 األداء
األداء تقني  المالي

 تقتي
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قل  أالتكاليف ك بأقلتوفر األمواؿ الضركرية  أف غلب ادلالية مصلحةؼ ،الوظائف أك ادلصاحل مجيع

 ك مصلحة األفراد  جودة كأحسن أف تقدـ منتوجات بأقل التكاليف اإلنتاج غلب ادلخاطر، كمصلحة
 كتوفَت تسويقو غلب أف حتقق أفضل مردكد، كادلصلحة التجارية غلب عليها تسويق أقصى ماميكن

 . تكلفة كأحسن جودة بأقل التصنيع لعملية ادلواد
: الجزئي األداء 2-
 فالنظاـة،التكاليف شلكن بأدىن أىدافو حتقيق على التحيت النظاـ قدرة ىو اجلزئي األداءؼخالؼ  علي

داءات أ رلموع كبتحقيق.األخرل األنظمة بو، ال أىداؼ اخلاصة أىدافو حتقيق إذل يسعى التحيت
ؼ ادلؤسسة غلب أف اؽ اإلشارة إليو، أىدبس كماكالكلي للمنظمة ، األداء يتحقق التحتية األنظمة

 1.تكوف متكاملة ك متسلسلة تشكل فيما بينها شبكة
 :الوظيفي المعيار حسب داءاأل : الثالث الفرع

دتارسها  اليت كالنشاطات الوظائف ػلدد األخَت ىو الذم ذا بالتنظيم،ألف قةكبشد ادلعيار ىذا يرتبط 
        اليت ميكن حصرىا  ادلؤسسة إذل ىذه احلالة حسب الوظائف ادلسندة يف األداء ينقسم إذف ادلؤسسة

 ,التموين كظيفة,التسويق كظيفة األفراد كظيفة ,اإلنتاج كظيفة ،ادلالية ظيفةك :ةالتارل اخلمس يف الوظائف
 2.العمومية قاتالالع ككظيفة كالتطوير البحث كظيفة اآلخر البعض كيضيف

 :المالية الوظيفة  أداء-(1
فاألداء ادلارل  التكاليف ادلمكنة، بأقل ادلالية أىدافها بلوغ على ادلؤسسة قدرة يف األداء ىذا يتمثل 

     معدؿ عليها،كحتقيق ما لتسديد الالزمة السيولة كتوفَت ادلارل التوازف حتقيق على قدرهتا يف يتجسد
 .منخفضة مردكدية جيد تكاليف

 
 :وظيفة اإلنتاج  أداء-(2

                                                 
1
 .9ذكره ،ص  سبق مرجع ,نعيمة شباح-  

 .7ص ذكره سبق مرجع ,عشى عادل-  2
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  من حتقيق معدالت مرتفعة اإلنتاجية مقارنة مبثيالهتاتتمكن عندما للمؤسسة اإلنتاجي األداء يتحقق
 عالية بتكاليف جبودة منتجات إليو كإنتاج تنتمي الذم القطاع أك بنسبة منخفضة معدات تكاليف
 .الطلبيات تلبية يف كالتأخر اآلالت توقف نسبة منافسيها كختفيض محةامز ذلا تسمح منخفضة

 :األفراد وظيفة أداء-(3
كمن ىذه فت ,ادلؤسسة داخل البشرية ادلوارد أعلية إذل شارةاإل يتوجب, داء األىذا ماىية حتديد قبل

 موارد استخداـ ضماف، ؼادلؤسسة ىدؼ ضلو كتوجيهها األخرل ادلوارد حتريك على قدرهتا يف  األعلية
 بنوعية مرتبط زكاذلا ستمراريتها أكإك ادلؤسسة كجود  كذلكد،األفرا طريق عن إال يتم ادلؤسسة بفعالية ال

العالية ك تسَتىم  ادلهارات األكفاء كذكم توظف أف غلب بقاؤىا ادلؤسسة تضمن الذم كسلوؾ األفراد
  إذا كاف الشخص ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب كيفإالالبشرم ال تكوف  ادلورد فعالية تسَتا فعاال، كحتقيق

  .عملو صلازإل ادلناسب الوقت
 :التموين وظيفة أداء -(4

 جبودة ادلواد على كاحلصوؿ ,ادلوردين عن ليةالستقاال من عالية درجة حتقيق على القدرة يف أداؤىا يتمثل
 ادلمنوحة آجاؿ تفوؽ ادلوردين تسديد آجاؿ على كاحلصوؿ مرضية دفع كبشركط احملددة آجاؿ كيف عالية
 .ألماكن التخزين جيد ؿستغالاال كحتقيق ءالللعم

 :والتطوير البحث وظيفة داءأ -(5
: التالية راتادلؤش رسةابد كالتطوير البحث كظيفة أداء سةادر فميك
 .كاالبتكار الخًتاع ادلالئم اجلو - 
 .االبتكارات إذل ادلؤسسة حتويل كسرعة نسبة - 
 .جديدة منتوجات إرساؿ على ادلؤسسة كقدرة التنويع -
 .التحديث ك ادلواكبة التطور درجة - 

 :التسويق وظيفة أداء -(6

التكاليف ادلمكنة ،ىذا األداء ميكن معرفتو من  بأقل أىدافها بلوغ على التسويق كظيفة قدرة يف يتمثل 
 : منها اجملموعة التالية ميكن ذكر اليت التسويق بوظيفة ادلتعلقة ادلؤشرات من خالؿ رلموعة
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 اخل...ادلبيعات من ادلردكدات مقدار ءالمعرفة شكاكم العم خالؿ من العمالء حصة السوؽ إرضاء
 باعتباره احملرؾ العميل حلاجات الواضح ك الدقيق التحديد غلب األداء ىذا يف حتقيق التميز اجل كمن

التنافسية،  البيئة يف تفصيلية ميزة حتقيق يف عنها غٌت ال كسيلة يعترب إرضائو للمؤسسة  فتعظيم األساسي
 .مردكية كل منتوج من معرفتها  ك ميكن األفراد ذىن يف التجارية العالمة

 :العمومية قاتالالع وظيفة أداء-(7
ىذه الوظيفة  يف  اليت مت التطرؽ ذلا فاألداءاألداء أبعاد مفهـو بعض يتجسد أفميكن   الوظيفة ىذهيف

 كاستقرار يف ألسهم مرتفع ائدع علىا يتحصلو عندما األداء  للمساعلُت ،يتحققاالعتبار بعُت يأخذ
 أما ,مرتفعة كمعنويات مالئم عمل جو خلق أك توفَت ىو ادلوظفُت األداء ما، أادلوزعة األرباح
 كجهة من األداء حُت يف التعامل يف كاالستمرار آجاؿ التسديد ادلؤسسة احًتاـ ىو األداء,ادلوردين

 كاجلودة ادلناسبة اآلجاؿ يف كمنتوجات عليهم طويلة ما تسديد مدد على احلصوؿ ىو العمالء نظر
. العالية

 1:قتصادياال داءاأل-(8
 الفوائض يف كيتمثل بلوغها إذل قتصاديةاال ادلؤسسة تسعى اليت ساسية األادلهمة قتصادماال داءاأل يعترب

 ،أعماؿ رقم ،ادلضافة القيمة ،الربح اإلنتاج،)  نواجتها تعظيم راءك من ادلؤسسة جتنيها اليت االقتصادية
. كلوجياتكن,كليةاأل ادلواد ,العمل ,ادلاؿ أسر مواردىا استخداـ ،كتدنيو(ادلردكدية ,السوؽ حصة

 :االجتماعي األداء -(9

 أك لك قيودا تالتخطيط كانت عملية أثناء ادلؤسسة ترمسها اليت االجتماعية األىداؼ ,األمر حقيقة يف 
غلب أف  ىذه األىداؼ  حتقيق، كثانيا اخلارجي اجملتمع كأفراد أكال ادلؤسسة أفراد عليها فرضها شركطا
 األداء يتحقق احلاالت ال بعض االقتصادية كيف منها كخاصة األخرل األىداؼ حتقيق مع يتزامن

 .االجتماعي األداء بتحقق إال االقتصادم
 
 

 
 :التكنولوجي األداء -(10 

                                                 
1
 .10،ص9ذكره، ص سبق مرجع ,عشي عادل - 
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أىدافا تكنولوجية  تكنولوجيا عندما تكوف قد حدث أثناء عملية التخطيط  أداء يكوف للمؤسسة
تكنولوجيا معُت ، ك يف اغلب األحياف تكوف األىداؼ  رلاؿ تكوف على األحياف أغلب يفة،ك معُت

 . تكنولوجية اليت ترمسها ادلؤسسة أىدافا إسًتاجتية نظرا ألعلية التكنولوجيا
 :السياسي األداء- (11

ميكن للمؤسسة أف تتحصل على مزايا ،ك السياسية أىدافها ادلؤسسة بلوغ يف السياسي األداء يتجسد 
  تاجملاال يف كاألمثلة ،األخرل أىدافها لتحقيق السياسية اليت تعترب كوسائل أىدافها من خالؿ حتقيق

 من احلمالت االنتخابية دتويل :ادلؤسسات لبعض السياسية األىداؼ أعلية يوضح التارل عديدة كادلثاؿ
. ادلؤسسة لصاحل بعد فيما استغالذلم سامية مناصب أك إذل احلكم ينإيصاؿ أشخاص معُت اجل
 صلد ادلفهـو فقد متنافية غَت األداء أنواع سلتلف أف إذل نشَت األداء تصنيف معايَت معظم استعراض بعد

 األداء يضم قد الطبيعة معيار حسب صنف الذم االقتصادم األداء على ينطبق ادلعٌت نفس ذلك
 .األخرل كاألنواع,ادلارل

 :المالي داءاأل مفهوم: المطلب الثاني 
    كمفهـو على عملية حتليل ادلارل ك تعرؼ يعتمد  ادلارل داءأف األ على الباحثُت معظم امجع لقد 

 النسب كتستخدـ ضعفها أك ادلؤسسة قوة حتديد اجل من  استخدامها يتماليت ساليب األمن أهنا على
 كمعرفة ,كادلتوقع احلارل داءألبا ادلاضي داء األ مقارنة اجل من التحليل ىذا يف رئيسية ادلالية بصورة

 قيامها ؿخال من ادلؤسسة قيمة تعظيم إذل اجليد ادلارل األداء كيؤدم ,بينهماالؼ خت اإلنواحي
  1:ادلارل  دائهاأل ) الضعف نقاط ( كالسليب . القوة نقاط( غلايباإل بالتشخيص

        لوضع كصف "نوأب بإطار الدقيق ادلارل داءاأل مفهـو حدد من كالباحثُت ادلاليُت ءااخلرب من كىناؾ
احلارل ك حتديد اجملاالت اليت استخدمتها للوصوؿ إذل األىداؼ من خالؿ دراسة ادلبيعات، ادلنظمة 

 2.اإليرادات ادلوجودات ، ادلطلوبات ك صايف الثركة
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 .222 بنوك كمدخل كمي وإستراتيجي معاصر دار وائل للنشر ، عمان ، صإدارةفالح حسن حسني مؤيد عبد الرحمان،  - 

. 67،ص2011 الصفاء ،عمان ، ر المالي استراتيجي ،دااألداءعالء فرحان طالب الحوكمة مؤسسية و - 2
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  استخداـ داء الشركات حيث يركز على لألالضيق ادلفهـو ميثل ادلارل داءاأل فاف أخرل جهة كمن
 الداعم انو حيثالشركات أداء  عن ادلارل داءاأل يعرباألىداؼ  اصلاز مدل لقياس مالية مؤشرات
 كتزكيد الشركة بفرص ادلالية ادلوارد إتاحة يف الشركة ، كيساىم دتارسها اليت ادلختلفة ألعماؿ األساسي
 كحتقيق ادلصاحل أصحاب احتياجات تلبية على تساعد كاليت ادلختلفة داءاأل ميادين يف استثمارية
 .أىدافهم

 : ىو ادلارل األداء فاف سبق كشلا
كتوجيهها جتاه الشركات الناجحة فهي تعمل على حتفيز  االستثمارية القرارات حتفيز الختاذ أداة 

.  الشركة أك األسهم اليت تشَت معايَتىا  ادلالية على التقدـ الناجح عن غربىاإذلادلستثمرين للتوجو 
 تدؽ ترا فادلؤش ك ادلعيقات اليت قد تظهر يف مسَتة الشركة ت ك ادلشاكلاالثغر لتدارؾ أداة -

      كالقركض  لكثرة الديوف أك رحبية أك نقدية صعوبات تواجو إذا كانت الشركة اخلطر ناقوس
 .اخللل دلعاجلة للعمل دارهتاإ كبذلك تنذر كالنقدم ادلارل ك مشكل العسر

 مالية كمعاير نتائج حتقيق هبدؼ اجلهد من ادلزيد يف الشركة لبذؿ كاإلدارة العاملُت لتحفيز أداة -
 .من سابقتها أفضل

 أداء من معُت جلانب كأ معينة ككل حلظة القائم يف شركة يف ادلارل الوضع على للتعرؼ داةأ -
 .معينة كفًتة زلدد يـو يف ادلارل السوؽ يف أسهمها داءأل أكالشركة 

 ملموسة صيغ الؿخ من داءاأل دلستول موضوعية رؤية دتثل اراتبعب ادلارل أدائها عن الشركات ك تعرب 
 يتسٌت للشركات حىت عامة حقائق تؤكد علىرات عبا استخداـ منال عديدة ك كمية بد ذات قيم

 1.كفعالة عالية بدقة األداء مستول حتديد
: المالي داءو أىمية األ أىداف :المطلب الثالث 

I               ) -األداء المالي أىداف : 
 التوازف: كر منهانذ عديدة ىداؼأ يف حتقيقها إذل ادلؤسسة ليها إتسعى اليت األىداؼ حصر فميك
 .كل ادلارلاذلي توازف ,السيولة ,كادلردكدية الرحبية ,النشاط ظلو ,ادلارل
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: يالمال لتوازنا1-
 حلظة يف ادلارل التوازف كميثل .ادلارل ادلؤسسة راباستقر ميس أنو لبلوغو ادلالية الوظيفة تسعى مارل ىدؼك

 ,ادلالية الفًتة كعرب بو باالحتفاظ تسمح اليت الدائمة مواؿاألك الثابت ادلاؿ سأراؿ بُت التوازف معينة
 كمنو مواؿ األاستخدامات بُت عامة بصفة أك تالكادلتحص ادلدفوعات بُت التعادؿ ذلك يستوجب

 الدائمة مواؿ األ«طريق عن دتوؿ أف غلب  االستثماراتيف عادة كادلتمثل الثابت ادلاؿ سأر أف يتضح
 جزء حتويل إذل اللجوء عدـ يضمن كىذا جلاأل كادلتوسطة الطويلة الديوف إليو مضافا اخلاص ادلاؿ سرأ

 يستوجب,الثابتة ألصوؿؿ الدائمة مواؿاأل تغطية حتقيق،كماتالتزاال سلتلف دلواجهة سيولة إذل منو
  1.تكادلدفوعا ادلقبوضات بُت التعادؿ

 التوازف ىدؼكمن كت ,للمؤسسة ادلارل كاليسر السيولة توفَت يف يساىم ادلارل التوازف أف يظهر سبق شلا
 :التالية النقاط يف ادلارل

 .دائمة بأمواؿ تاستثماراال احتياجات دتويل تأمُت-
. ادلارل اليسر كتدعيم القصَت  األجليف ذلا ؾالديوف من جزء تسديد ضماف-
 .ق الغَتاجتا للمؤسسة ادلارل الؿستقاال-
  : المؤسسة نمو -(2

 تاراقر بأهنا تتميز النمو قرارات فإف كذلذا قيمتها تعظيم عوامل من  أساسيعامل ادلؤسسة ظلو يعترب
 صلاحكس مدل تع ظاىرة كىي قتصاديةاال للمؤسسة ىامة جد إسًتاجتية كظيفة فالنمو إسًتاجتية،

  التمويل لسياساتكن ًن كبذلك ,راستمراال ,البقاء ,التوسع ,التطور جبانب ادلتعلقة إسًتاتيجيتها كصلاعة
كىيكل سياسات التمويل            األرباح، توزيع سياسات ,راتستثمااال حلجم احملددة السياسات ذلا

 .ك حتديد غايات النمو يف إظلاء الطاقات الكلية ادلتاحة للمؤسسة
  :والمردودية الربحية- (3

 كبَت من السياسات ك القرارات ك تقيس مدل كفاءة ك فعالية إدارة الشركة،  يف عدد نتائج الرحبية دتثل
 األرباح )كية ادلل حقوؽ على العائد ؿالخ من بالدارسة الرحبية نسبالتوليد األرباح،ك دتثلت 
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 .247ص ,سابق مرجع ,جمعة فرحات السعيد-  
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رأس  مقابل ادلساعلوف عليها ػلصل اليت النسبة ادلتغَت ىذا كيقيس (الصافية مقسومة على حقوؽ ادللكية
أف تكوف العالقة بُت العائد على حقوؽ ادللكية ك عوائد السهم  ، كيتوقعادلاؿ ادلستثمر يف الشركة 

 .عالقة موجبة
  : السيولة -(4

 على قدرهتا تعٍت آخر بتعبَت أك ,القصَتة ماهتااالتز مواجهة على درهتا ؽللمؤسسة بالنسبة ,السيولة تقيس
 فايتها ؾفنقص,متاحة أمواؿ إذل "التحقيق القابلة كالقيم ادلخزكنات  "ادلتداكلة صوؿألا بسرعة التحويل

 .ادلدفوعات عدـ أك لسيولة ابعض كتأدية ماهتااالتز مواجهة أك الوفاء على ادلقدرة عدـ إذل ادلؤسسة يقود
:  الهيكل المالي توازن- 5

 كذلك قصَتة األجل ادلوارد تغطي ادلتداكلة كاألصوؿ الثابتة الستخدامات اتغطي الدائمة ادلواردأف  يعٍت
 تلعب ادلالية  تكلفةأف  أممارل عسر حالة يف ادلؤسسة كقوع كعدـ ادلقرضُت حقوؽ ضماف اجل من
  1.ادلارل للمورد التخصيص األمثل يف مهما دكرا

       II)- المالي األداء أىمية: 
 2: التالية لألسباب بالغة أعلية ادلارل األداء يكتسي

 التزاـ توجيو فإف لذلك الربح، حتقيق ىو األكذل بالدرجة ىدفها فإف عامة أك خاصة ادلؤسسة كانت أيا
 كتقوميو ادلارل األداء دراسة فإف لذا دكافعهم، تشبع حىت ادلرجوة األىداؼ لتحقيق أعضائها طاقات

 كترشيد االسًتاتيجيات كتعديل تصحيح أجل من تظهر فهي ادلؤسسة يف للرقابة الزمة رئيسية أداة يقدـ
 .ادلتاحة ادلوارد استخداـ

 يف كالتأخر التقدـ حالة قياس أم ادلؤسسة، يف كالضعف القوة نقاط كشف على ادلارل األداء يعمل
 كيظهر تنافسية، بيئة يف ادلؤسسة بقاء لتأمُت أساسيا شرطا يصبح اجليد ادلارل فاألداء كبالتارل ادلؤسسة
 ادلؤسسة أماف درجة على باحلكم مؤشراتو تسمح حيث عامة بصفة للمساىم كإجبارم أساسي كشرط
 .كاالستثمارية التمويلية اخلطة على تركز فهي كلذلك
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 .36،ص 2009 عمان ,والتوزيع للنشر الحامد أسهم  الشركات دار عوائد واثر على المالي األداء ,الخطيب محمود محمد--  
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 .41،ص2000السعودية، العربية المملكة الرياض، والتوزيع، للنشر المريخ دار الراىنة، والتحديات األعمال لمنظمات المالي األداء :جمعة فرحات السعيد - 
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 ػلقق ادلؤسسة أىداؼ اصلاز يف النجاح أف إذ ديناميكيا إجراءا مرتفعة أداء مستويات على احلصوؿ ميثل
 إذل الفعالية زيادة إذل بدكرىا تؤدم الدافعية كىذه كأطرافها ادلؤسسة دافعية كيقوم ادلطلوب، اإلشباع
 .ادلطلوب النجاح مستول

:  المالي و مؤشرات قياسوتقييم األداء  :المبحث الثاني
 : و عالقتو بالرقابة الداخلية الماليماىية تقييم األداء:المطلب األول

 : ماىية تقييم األداء المالي-(أوال             
حتقيق  على ادلؤسسة قدرة مدل معرفة إذل يهدؼ إذ كبَتة أعلية للمؤسسات ادلارل األداء تقييم ػلتل

 .كاالستمرار البقاء على قدرهتا كذا األرباح ك
 :المالي األداء تقييم ىوممف- 1

  احملققة النتائج قياس هبدؼ ادلشركع نشاط على للتعرؼ تستخدـ اليت األداة ":بأنو األداء تقييم يعرؼ
 اخلطوات  اختاذ مع مسبباهتا كتشخيص االضلرافات على الوقوؼ بغية ادلرسومة باألىداؼ كمقارنتها

 

 مستهدؼ ىو ما كبُت فعالن  زلقق ىو ما بُت ادلقارنة تكوف ما كغالبان  االضلرافات، تلك لتجاكز الكفيلة
 1 "الغالب يف سنة ىي زمنية فًتة هناية يف

 األنشطة مسارات توجيو إلعادة معلومات على بناءنا قرارات اختاذ عملية ":ىو األداء تقييم إف 
 عملية من مرحلة أك جزءنا يعترب األداء تقييم أف كما قبل، من زلددة أىدافا ػلققمبا بادلؤسسة 

 2"ادلراقبة
 كادلادية الطبيعية ادلوارد إدارة حوؿ قيمة ذك حكم تقدًن ":للمؤسسة ادلارل األداء تقييم كيعٍت 

 النتائج قياس مبعٌت أطرافها، رغبات إلشباع االستجابة كطريقة ادلؤسسة، إلدارة ادلتاحة كادلالية
 3.رة يف ضوء معايَت زلددة سالفاادلنتظ أك احملققة
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 .31، ص 2010، األردن عمان، والتوزيع، للنشر المناىج دار ،المالية النسب باستخدام االقتصادية الوحدات في األداء تقويم :الكرخي مجيد-  
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 .31،ض2001،نوفمبر الجزائر، بسكرة، خيضر، محمد جامعة األول، اإلنسانية،العدد العلوم مجلة وتقييم، مفهوم والفعالية الكفاءة بين األداء : مزىودة المليك  عبد- 
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 .4،ص2004، السعودية العربية المملكة الرياض، والتوزيع، للنشر المريخ دار ،الراىنة والتحديات األعمال لمنظمات المالي األداء :جمعة فرحات  السعيد- 
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 :المالي األداء تقييم
 ادلسَت لدل ليصبح كمية أغلبها مؤشرات باستخداـ فعالن  احملققة ادلؤسسة إصلازات قياس عمليةىو 

 إحدل كة أللمؤسس الفعلية النتائج عن تعرب حقيقية معلومات ادلعيارية ادلعلومات إذل باإلضافة
 1  "ادلؤسسة أداء بشأف" تقييميو أحكاـ بإصدار بينهما ادلقارنة تسمح حيث كظائفها،

 :يلي كما ادلارل األداء تقييم نعرؼ أف ميكننا السابقة التعاريف خالؿ من
 مدل دلعرفة مساعدة مؤشرات باستخداـ ادلنتظرة أك احملققة للنتائج قياس عن عبارة ادلارل األداء تقييم إف

 يف ادلتاحة ادلوارد استخداـ كفاءة على احلكم ككذا األداء فعالية مدل أم ادلسطرة، األىداؼ حتقيق
 .ادلرجوة النتائج حتقيق

 :األداء تقييم مراحل- 2
 2 :يلي فيما صلملها مراحل بعدة األداء تقييم عملية دتر 

 

  :اإلحصائية والمعلومات البيانات جمع  -(2-1
 النسب حلساب الالزمة كادلؤشرات كالتقارير كادلعلومات البيانات توفر األداء تقييم عملية تتطلب حيث

 النتائج، حسابات جدكؿ من عليها احلصوؿ ميكن كاليت ادلؤسسة، بنشاط اخلاصة ادلطلوبة كادلعايَت
 .إخل ...  كأجورىمالعماؿ كعدد ادلاؿ كرأس اإلنتاجية الطاقات عن ادلتوفرة ادلعلومات ككذا ادليزانية

  :اإلحصائية والمعلومات البيانات ودراسة تحليل  -(2-2
 يتعُت حيث التقييم، لعملية الالزمة كادلؤشرات ادلعايَت حلساب كصالحيتها دقتها مدل على للوقوؼ

 اإلحصائية الطرؽ ببعض االستعانة يتم كقد البيانات، ىذه على كاالعتمادية ادلوثوقية من مستول توفَت
 .البيانات هبذه موثوقية مدل لتحديد ادلعركفة

 
 
 

 
  :التقييم عملية إجراء-(2-3
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 التقييم عملية تشمل أف على ادلؤسسة، دتارسو الذم العاـ للنشاط ادلالئمة كادلعايَت النسب باستخداـ
 موضوعي حكم إذل التوصل هبدؼ فيها، ادلسؤكلية مراكز أنشطة مجيع أم للمؤسسة العاـ النشاط
 .عليو االعتماد ميكن كدقيق

 األىداؼ ضمن كاف ادلنفذ ادلؤسسة نشاط أف أم :التقييم نتائج عن المناسب لقرارا-(2-4
 الالزمة احللوؿ كأف حددت قد أسباهبا كأف مجيعها حصرت قد حصلت اليت االضلرافات كأف ادلخططة

 يف األفضل ضلو ادلؤسسة بنشاط للسَت كضعت قد اخلطط كأف اختذت، قد االضلرافات ىذه دلعاجلة
 .ادلستقبل

: لالنحرافات التصحيحية العمليات تحديد المسؤوليات ومتابعة-(2-5
 بادلعلومات ادلتابعة عن ادلسؤكلة كاجلهات التخطيطية اإلدارات كتزكيد التقييم بنتائج احلوافز نظاـ تغذية

بعة ادلتا فعالية كزيادة القادمة اخلطط رسم يف منها لالستفادة التقييم عملية عن دتخضت اليت كالبيانات
 .ك ادلراقبة
 :داءاأل بتقييم الداخلية الرقابة نظام قةالع :(ثانيا         

 توجيو عملية ىي الرقابة " الباحثُت احد عرفها فقد الرقابة عملية من جزء ىي داءاأل تقييم عملية إف
 لكي تصل إذل ىدؼ زلدد ، ك إف تقييم األداء ىو اإلستقرار دالالت          التنظيم داخل األنشطة

 حالة يف نشطةاأل تامسار لتصحيح جديدة تقرارا اختاذ يتمك مؤشرات ادلعلومات الرقابية لكي 
 الرقابية العملية أف أم ,ادلرغوبة تازانجاال إذل الفع تتجو أكيد مساراهتا الفعلية إدا كانت ت أك رافها انح

 احملققة جتاىاتالا يف نشطةاأل رفع زلاكلة األكذل بوظيفتُتأساسا  ختتص داءاأل تقييم فيها مبا الشاملة
 1". اءداأل تقييم ىو كىذا ,األنشطة تامسار تصحيح كالثانية,ؼاضلراال من كمنعها ألىداؼ

 كالتعليمات ادلوضوعة للخطة طبقا ػلدث شيء الرقابة حتقق إذا كاف كل FAYOLHك حسب 
 الصادرة كالتعليمات ادلوضوعة الضعف نقاط إذل اإلشارة ىو غرضها كاف  احملددة كادلبادئ الصادرة 

 ك يقصد معاجلتها ك متع تكرار حدكثها ك ىي تطيق على كل شيء ك من خالؿ خطاءألكا
 ميكن مالحظة التداخل الكبَت بُت تقييم األداء ك الرقابة من حيث الغرض منها    (FAYOLH)تعريف

 
 

                                                 
1
 .10،ص2012-2013,مصر ,كالنشر للتدريب العربية اجملموعة ,ادلتوازف األداء معايَت ظل يف ادلؤسسة األداء تقييم ,رضواف الفتاح عبد زلمود-  
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، إف اذلدؼ من ادلراقبة التسيَت ك ضماف القرارات (DERVAVAUXك  (COULAUD  ك اعترب 
  1.اليت اختذهتا اإلدارة العليا يتم تتبعيها بفعالية ك كفاءة من أجل حتسُت أداء ادلؤسسة

  عالقة الرقابة الداخلية باألداء المالي ( 2-2) شكل رقم                  
 
 
 
 
 
 

:   و أىمية و تقييم األداءأىداف :المطلب الثاني
 :  أىداف تقييم األداء-1

:  إف عملية تقييم األداء ادلارل يهدؼ اذل حتقيق رلموعة من األىداؼ، تتضمن مايلي
 أفؼ عن مدل حتقيق القدرة االيرادية ك القدرة الكسبية يف ادلؤسسة ، حيث شتقوًن األداء ادلارل يك-

 ،يتما االستثنائية سواء من أنشطتها اجلارية أك الرأمسالية أك إيراداتاألكذل تعٍت قدرة ادلؤسسة على توليد 
  2.تعٍت الثانية قدرة ادلؤسسة عن حتقيق فائض من أنشطتها من أجل مكافئة عوامل اإلنتاج

 يف ادلؤسسة لبدؿ مزيد من اجلهد ذلدؼ حتقيق نتائج ك معايَت مالية اإلدارة لتحفيز العاملُت ك أداة-
  3.فصل من  سابقتهاأ

 4: ك ىناؾ أىداؼ أخرل ىي 
تقييم األداء مقياسا دلدل صلاح ادلؤسسة من خالؿ سعيها دلواصلة نشاطها بغية حتقيق أىدافها، إف -

النجاح غلمع بُت الفعالية ك الكفاءة ك بالتارل فهو أمشل من أم منهما، ك يف كلتا حالتُت تستطيع 
 .ادلؤسسة أف تواصل البقاء ك االستمرار يف العمل

 
 

                                                 
 . 33ص.2011-2012-مرباح ،كرقلة قاصدم جامعة ,منشورة ,التسيَت علـو ادلاسًت، كلية شهادة  لنيل خترجكرة مذ ,ادلؤسسة ا القتصادية أداء حتسُت يف التقديرية ادلوازنة دكر ,بوغابة 1
2
.  41 ،ض ذكره دادن عبد الغتي ، مرجع سبق - 

. 46ـص2010 ، دار الحامد للنشر و توزيع ، عمان األدن األداء المالي و أثره على عوائد األسهممحمد محمود الخطيب ، -  3
. 84، ص2004مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع،عمان األردن التحليل المالي تقييم األداء و التنبؤ بالفشل حمزة محمود الزبيدي ،- 4

 تقارير و مؤشرات
ة سليمةيمال  

 و دقيقة

ات المحاسبيةجمخر  
  دقيقةوسليمة 

 

 نظام رقابً فعال
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توفَت نظاـ تقييم األداء ادلعلومات دلختلف ادلستويات اإلدارية يف ادلؤسسة ألغراض التخطيط         - 
.       كالرقابة ك اإلحتاد القرارات ادلستندة على حقائق علمية ك موضوعية

يظهر تقييم األداء التطور الذم حققتو ادلؤسسة يف مسَتهتا ضلو األفضل أك ضلو األسوأ ك ذلك عن -
. طريق نتائج التنفيذ الفعلي لألداء زمنيا يف ادلؤسسة من مدة ألخرل ك مكانيا بالنسبة للمؤسسة شلاثلة

 :المالي األداء تقييم ىميةأ-2
 1: يف ادلارل األداء تقييم أعلية تكمن

 

 ضلو شاطهمف توجيو خالؿ من األىداؼ حتقق اليت القرارات اختاذ على األقساـ مديرم تساعد 
 .كاحلكم للقياس ستخضع اليت اجملاالت

 القطاعات بُت مقارنات إجراء مبقتضاه يتم الذم باألساس ادلارل األداء تقييم مؤشرات دتدنا 
 .البعض بعضها مع األعماؿ منظمات بُت ككذلك ادلنطقة داخل ادلختلفة

 اليت االضلرافات أسباب على التعرؼ على اإلدارية ادلستويات ادلارل األداء تقييم مؤشرات تساعد 
 .يهاؽلتال الالزمة اإلجراءات اختاذ ميكن حىت اكتشافها مت

: المالي داءاأل قييممؤشرات ت: المطلب الثالث
تسعى ادلؤسسات إذل حتقيق مبالغ معنية من األرباح خالؿ إنتاج عدد معُت من الوحدات ك ىنا نلج 

ضركرة قياس مامت حتقيقو من خالؿ دراسة ك حتليل ك تفسَت أرقاـ الدفاتر ك السجالت لنشاط ادلؤسسة 
. ك تقييمها

  :تقييم األداء باستخدام النسب المالية  : الفرع األول
كثر شيوعا يف التحليل ادلارل ك أكثر أ  األدكاتمبثابة التقليدية النظر كجهة من ادلالية النسب عتربت

 أك عتبات حتديد إذل ادلالية النسب طريقة دؼ ك توللمؤسسة ادلارل داءاأل لتقييم استخداما الوسائل
 .معيارية قيم مع نسبها مقارنة تتم حيث ، مؤسسة أداء ك كضع على ف خالذلا احلكم ـ ميكن معايَت

 :المالية النسب فهومم 1-
كل أك االستغالؿ، ك يأخذ ىده القيمة من جداكؿ حتليل اذلي على معٌت ذات قيمتُت بُت قةالعيف 

 2.االستغالؿ  أك من ادليزانية أك منهما معا

                                                 
. 124-123،ص 2009 كمدخل لتقييم األداء المؤسسي القاىرة ، مصر ، قياس ة تقييم االداء:االدارية المنظمة العربية لتنمية  - 1
2
 .51،ص1999,مصر ,الحديث الجامعي ، المكتباألموال واإلدارة المالي التحليل ,الفتوح ابو فضالو علي- - 



 

  الرقابة الذاخلٍة فً تقٍٍن األداء الوالً الرقابة الذاخلٍة فً تقٍٍن األداء الوالًدور                                 الـفصل الثــانًالـفصل الثــانً

 53 

 
كل ادلارل ك ىذه القيم تؤخذ يف ادليزانية ك تسمح اذلي على معٌت ذات قيمتُت بُت قةالالع ىي لنسبةا

كن تعريفها أيضا بأهنا عالقة كًن ادلؤسسة طرؼ من ادلستخدمة السياسات لنتائج تفسَت بإعطاءالنسب 
كم احل عملية فتكوك كسرية بُت قيمتُت ادلركزين ماليُت أك حلسابُت جلداكؿ هناية السنة ادلالية للمؤسسة 

. مؤسسات عدة بُت خارجية أك داخلية على نتائج النسب غاليا يف شكل مقارنة 
 يريد اليت الصورة حتديد ك ادلؤسسة نشاط مبتابعة ادلارل للمحلل يسمح النسب بواسطة فالتحليل 

 تعطي فالنسب اخل...كادلمولُت الزبائن ,ادلساعلُت :مثل معها التعامل يف غبُتارلألطراؼ اؿ تقدميها
اختاذ ك التعرؼ على مواطن ضعف ك قوة ادلؤسسة      كانية احلكم على معلومات تساعده يفإـ للمسَت

ك تقييم نتائج أعماذلا ك حتقق من صحة مركزىا ادلارل سنة بعد أخرل كما يفيد إدارة ادلؤسسة يف اختاذ 
 1.ادلتجانسة ادلشركعات بُت ادلقارنات ءاجر إلالفرصة إتاحة ذلكؾ القرارات كرسم البيانات ك

 :المالي داءاأل تقييم في النسب استخدام أسس -
 استخداـ عند عتباراال بعُت أخذىا ادلارل احمللل على غلب اليت سساألك القواعد من رلموعة ىناؾ

 يف بالعمل ادلارل احمللل يلتـز اليت احلدكد كدالالت اؿ ىي سسألبا ىنا ادلقصود ك للتقييم أداةالنسب ؾ
 يف الدخوؿ دكف الصحيحة كجهتها يف التحليلية  كالبقاء ضمن حدكدىا ليضمن أف توجو طاقاتوإطارىا

 ك  منها ادلرجوة الغاية ػلقق الذم ادلدل ضمن إبقائها ك التحليل عملية ضبط إذل يهدؼ متاىات كىذا
  :سسق األىذ من
  عملو طبيعة فهم على احمللل يساعد حىت بدقة ك بوضوح ادلارل التحليل عملية من اذلدؼ حتديد    

  .التحليل لعملية الصحيح ك ادلنطقي ك للتسلسل
 اليت البيانات مصادر حتديد أجل من التحليل لعملية زمةالاؿ ادلعلومات ك البيانات نطاؽ حتديد 

 .التحليل لعملية اخلاضعة الزمنية الفًتة حتديد ك ادلالية القوائم ك هبا يستعُت سوؼ
 مىت تكوف غَت ك جيدة أك مقبولة النسبة لتكوف ادلقبولة لكل نسبة القصول ك الدنيا احلدكد حتديد 

 .مقبولة
 

                                                 
1
 ,والتسيير علوم االقتصادية القرار، كلية اتخاذ في بسكيكيدة، ودورىا  ،المينائية للمؤسسة المالية الوظيفة أداء تقييم في أساليب، كمية استخدام واقع ,حول مداخلة ,قمري زينة - 

 .7،ص2009جامعة سكيكدة،
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 مع بادلقارنة بادلؤسسة اخلاصة النسب معاين لتفسَت ذلك ك احملسوبة للنسب معيارية نسب كضع 

 .ادلوضوعة ادلعيارية النسب
 من ادلرجو اذلدؼ حتقق اليت النسب حتديد يتم حبيث التحليل من اذلدؼ حسب النسب اختيار 

 .التحليل
 تلك عليها تسَت اليت كادلؤشرات الدالئل ك تعنيو نسبة دلا الواقعي التعبَت ك الصحيح ادلعٌت حتديد 

 1.النسبة
 التحليل في المستخدمة المالية النسب أنواع: 

 رلموعات أربع إذل قسمت كقد ادلؤسسة داخل تقييمها ادلراد ادلهمة أك لنشاط كفقا النسب صنفت لقد
: ةمرئيس

. نسبة اذليكلة -(أ
 .ادلديونية سبة ف-(ب
. ادلردكدية نسبة -(ج
 .السيولة نسبة -( د

:  نسبة الهيكلة-(ا     
 دلدل ادلتوسط على ادلالية للمؤسسة التوازنات تشخيص يف ادلارل احمللل تفيد اليت النسب رلموعة ىي

  .ادلؤسسة طرؼ من ادلنتهجة ستثمار االسياسة ييمالىا تقخ من يتمك ,كالطويل
 : الدائم التمويل نسبة -1 - أ

 نسبة على يدؿ كالدائمة مواؿاأل باستخداـ الثابتة أصوذلا دتويل على ادلؤسسة ةرقد مدل تقيس كىي
 2:التالية قةالبالع كتعطى الدائمة صوؿ األبواسطة الثابتة ألصوؿ ادلالية التغطية

 
 

                                                 
 ,والتسيير علوم االقتصادية القرار  كلية اتخاذ في ودورىا سكيكدة المينائية   للمؤسسة المالية الوظيفة أداء تقييم أساليب  الكمية في استخدام واقع ,حول مداخلة ,قمري زينة - 1

 .8ص -2009جامعة سكيكدة 
2
 .83،ص2010,الجزائر ,للطباعة ىومة دار ,محلولة ومسائل دروس ,للمؤسسة المالي التسيير ,شيحة خميسي- - 

 أصول ثابتة/أموال دائمة=نسبة التمويل الدائم 
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إذا كانت النسبة أكرب من الواحد يعٍت أف األمواؿ الدائمة أكرب من األصوؿ الثابتة أك مبعٍت أخر رأس ادلاؿ -

. العامل الصايف اكرب من الصفر ك ىذا يدؿ على حالة التوازف
إذا كانت النسبة أقل من الواحد يعٍت أف رأس ادلاؿ العامل الصايف أقل من الصفر ك ىذا يدؿ على حالة -

عدـ التوازف ،ألف األمواؿ الدائمة ك اليت كجودىا حتت تصرؼ ادلؤسسة لفًتة طويلة تتناسب مع األصوؿ 
الثابتة غَت كافية لتمويل ىذه األخَتة ك بالتارل تكوف ادلؤسسة قد جلأت إذل الديوف قصَتة األجل لتمويلها   

. ك ىي كضعية ليست سليمة
إذا كانت النسبة تساكم الواحد معناه الرأس ادلاؿ العامل الصايف تساكم صفر ك ىنا يدؿ على أف األمواؿ -

الدائمة تساكم األصوؿ الثابتة ك بالتارل دل يبق ىامش ك الذم ميثل رأس ادلاؿ العامل الصايف ك يستعمل يف 
. دتويل دكرة االستغالؿ

 :الذاتي التمويل نسبة 2-ا
تعترب األمواؿ اخلاصة مصدر دائم يستخدـ يف دتويل األصوؿ الثابتة للمؤسسة مواردىا اخلاصة ك يعطي  

: نسبة التمويل ك الذايت بالعالقة التالية 
 
 
إذا كانت ىذه النسبة . 1إمكانية ادلؤسسة يف دتويل أصوذلا الثابتة بواسطة أمواؿ خاصة مدل تبُت 

األصوؿ ثابتة مغطاة بأمواؿ  أف ذلك عٍتكم للصفر مساكم اخلاص العامل ماؿ أس رفإف للواحد مساكية
 الصايف العامل ادلاؿ  يكوف رأسك ادلتداكلة صوؿاأل تغطي فهي كجدت إف الطويلة كفمالد أمااخلاصة 

. أكرب من الواحد
 فائض كىناؾ اخلاصة بأمواذلا الذاتية قيمتها دتوؿ ادلؤسسة أف يعٍت الواحد إذا كانت النسبة أكرب من -

 للمؤسسة مفيدا ليس ما ىذا ك ,ادلتداكلة األصوؿ لتمويل طويلة ديوف إذل من ىذه األمواؿ باإلضافة
 2.فوائد ذلا ليس ادلتداكلة ك األصوؿ فوائد عليها األجل طويلة الديوف ألف
 : المديونية نسبة -ب
 .ديوهنا تسديد على قدرهتا كمدل ماليا ادلؤسسة ليةالستقاال مدل تقيس اليت النسب ىي ك

                                                 
1
. 9زٌنة قوري هرجع سابق ، ص- 

 9ذكره، ص  سبق مرجع ,قمري  زينة- 2

 األصول الثابتة / الخاصة األموال = التمويل الذاتي نسبة
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: المالية ليةالستقالا نسبة -1 -ب
.  اخلصـومبجموع اخلاصة ؿاألموا مقارنة يتم ماليا ادلؤسسة ةاستقالرل مدل عرفةدل 
 
 

 رلموع  من % 52 من أقل اخلاصة دتثل األمواؿ أف غلب أم 0.5 عن غلب أف ال تنخفض النسبة
 من % 52 مشكلة بأكثر من مواردىا استقالليتها ألف فقدت قد  تكوف  ادلؤسسةأال ك ،اخلصـو
 .الديوف

مبجموع  الديوف رلموع مبقارنة بديوهنا للوفاء ادلؤسسة قابلية مدل تقيس : التسديد قابلية نسبة  2-ب
 : التالية قةالبالع تعطى ك األصوؿ

 
 

 ذلا بالتارل ك الغَت لديوف ضمانات ذلا ادلؤسسة أف ذلك معٌت 0.5 من أقل ىذه النسبة إذا كانت 
 .طلبها حالة يف أخرل ديوف على احلصوؿ يف احلظ
  ادلؤسسة ديوف أف معٌت ) الواحد من أقل أهنا منطقيا طبعا) 0.5 أكرب من النسبةإذا كانت ىذه 
 شلولة ادلؤسسة أصوؿ  من% 50كثر من  أ فإف بالتارل ك أصوذلا رلموع  من%50 أكثر من النسبة دتثل

 .بالديوف 
 : السيولة نسبة - ج

 أك ,ادلدل قصَتة ماهتاالتزإ مقابلة على ادلؤسسة قدرة مدل تقيس اليت النسب رلموعة عن عبارة ىي
 توازىا حيث من ادلؤسسة كضعية تقيس فهي كبالتارل ,األجل قصَتة ماهتااالتز مواجهة يف ادلؤسسة قدرة
كز رأس ادلاؿ العامل ك التعرؼ على درجة تداكؿ مر كتقييم حتليل إذل هتدؼ أهنا أم ,جلاأل قصَت ادلارل

 1:يف تتمثل ليتاك النسب ؿخال من ادلؤسسة سيولة كتقاسعناصره 
 
 

                                                 
1
. 37،ص2010– اجلزائر – ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية التسيير المالي البرنامج الرسمي الجديدمليكة زغيب ،ميلود بوشتقَت، - 

 الخصوم مجموع / الخاصة األموال = المالية االستقاللية نسبة

 الخصوم مجموع / الديون مجموع = التسديد قابلية نسبة
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  :العامة السيولة نسبة -1-ج 
 القصَتة الديوف طيةق األخَتة مدل قدرة ادلؤسسة على تغىذ تبُت ك العامل ماؿالرأس  سيولة تسمى ك

 استحقاؽكن حتويلها إذل سيولة نقدية يف ادلواعيد اليت تتفق مع تاريخ ًن اليت ادلتداكلة بأمواذلا جلاأل
 .ق العالقةىذ كتعطى

 
 

 

كوف ىذه النسبة أكرب من الواحد لكي تتمكن ادلؤسسة من تسديد ديوهنا ك حتقيق رأمساؿ ت أف غلب
 .موجبعامل 
 عدـ أم معدـك الرأمساؿ لديها ادلؤسسة أف يعٍت فهذا الواحد تساكم إذا كانت ىذه النسبة أما 

 .بالتزاماهتا الوفاء من ادلؤسسةميكن  ضماف كجود ىامش
 تراجع أف كعليها سيئة حالة يف ادلؤسسة أف يعٍت فهذا الواحد من أقل إذا كانت ىذه النسبة أما  
 1.ادلتداكلة أصوذلا زيادة ك القصَتة ديوهنا ختفيض أك الطويلة الديوفبزيادة   ادلارلاىيكلو

 
 
 
 

  :المختصرة المخفضة السيولة نسبة -2 -ج
 تعطى ك التداكؿ سريعة باألصوؿ اجلارية االلتزامات مدل تغطية تبُت ىي ك ادلختصرة السيولة تسمى ك

 : بالعالقة
 
 

كحد أقصى إذا كانت مرتفعة فهي تدؿ على  0.5كحد أدىن ك  0.3قيمة ىذه السيولة تًتاكح بُت 
إمكانية الدفع دكف صعوبات أم تكوف القيم اجلاىزة ك الغَت جاىزة تساكم نصف كاحلالة اجليدة 

  2.الديوف القصَتة أك أقل
 

  
                                                 

1
 .11سبق ذكره،ص مرجع ,قمري زينة--  

2
 .38سبق ذكره،ص مرجع ,ميلود بوشنقير ,زغيب مليكة -  

 األجل قصيرة ديون / متداولة أصول = السيولة نسبة

  طويلة األجلديون / المخزون – متداولة أصول = المختصرة السيولة نسبة
 األجل قصيرة
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 :الحالية السيولة نسبة -3 -ج 
قصَتة  بالديوف كقت يف أم ادلؤسسة تصرؼ حتت ادلوجودة السيولة مبلغ مقارنة من دتكن ىذه النسبة

  :بالعالقة تعطى ك األجل
 
 
 كحد أقصى ،إذا كانت مرتفعة معناه كجود أمواؿ رلمدة  كاف 0.3كحد أدىن ك  0.2بُت  حدكدىا ك 

تعطى أكثر مردكدية أم القيم اجلاىزة غطت كل الديوف  ك أخرل استخدامات يف توظيفها من شلكن
 .القصَتة ك بقي الفائض منو جامد دل يستخدـ

  :األصول سيولة نسبة -4 -ج 
دتكن ىذه النسبة من تقييم رؤكس األمواؿ ادلتداكلة جبموع األصوؿ ك تتغَت ىذه النسبة بتغَت فركع 

ادلؤسسة جيدة يف ىذه  ك حىت تكوف كضعية 0.5النشاط فنجدىا يف ادلؤسسات التجارية غالبا أكرب من 
. احلالة غلب أف تكوف حركة األصوؿ ادلتداكلة سريعة ك حتقق أرباح ك تعطي بالعالقة

 
 

 نقدية إذل للتحوؿ القابلة األصوؿ يف أمواذلا معظم تستثمر ادلؤسسة أف على فإف ارتفاع ىذه النسبة يدؿ
بالعكس اطلفاضها يدؿ على ارتفاع قيمة االستثمارات شلا يعطى للمؤسسة إمكانية  ك القصَت ادلدل يف

 .طويل مدل على حتسُت مردكدىا
 : المردودية نسبة -د

تكوف ىذه ادلردكدية دائمة  أف ينبغي ك نشاطاهتا إطار يف حتقيقا األرباح على ادلؤسسة قدرة ىي ادلردكدية
تبُت مدل حتقيق  أهنا حيث ادلالية النسب نتائج ادلردكدية نسب تقيس لتحقيق أرباح متتالية ، كما

 ك       السياسات نتائج زلصلة عن تعرب ادلؤسسة للمستويات  ادلتعلقة باألداء األنشطة كما أهنا 
 عن هنائية إجابات تعطي بذلك ىي ك ادلارل الدفع ك بالسيولة يتعلق اختذهتا ادلؤسسة فيما اليت القرارات 

 1.الكفاءة العامة ألداء ادلؤسسة
 

                                                 
 .13،ص12ذكره ، ص  سبق مرجع ,قمري زينة--  1

 قصيرة األجل ديون / جاىزة قيم = الحالية السيولة نسبة

 األصول مجموع / المتداولة األصول = األصول سيولة نسبة
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: المالية المردودية نسبة -1 -د
 العائد معدؿ أيضا كتسمى النتيجة حتقيق يف مساعلتها مدل أك اخلاصة األمواؿ مردكدية مدل عن تعرب 

 :قةالبالع تعطى ك اخلاضعة على األصوؿ
 
 

ك كلما  ادلالية دلواردىا ادلؤسسة طرؼ من أمثل تسيَت كجود على دؿ كلما زادت ىذه النسبة كلما 
 مع ادلالية للموارد استثمارىا سياسة يف النظر إعادة ادلؤسسة على ذلك قلت أك انعدمت كلما لـز

  .للمؤسسة اخلارجية ك الداخلية البيئة بعُت االعتبار األخذ
  :االقتصادية المردودية نسبة -2 -د

 حتققها اليت األرباح حيث بُت ادلؤسستُت ادلقارنة عند خاصة العمليات رحبية لقياس األفضل النسبة تعترب
 غلب أف تكوف كافية ك تسمح باحلصوؿ على معدؿ عائد مناسب على  عملياهتا من ادلؤسسة

 .هتاافيذ عمليفاألصوؿ اليت تستخدـ لت
 

 
 
 

 :)الثابتة األصول نادوار معدل( التجارية المردودية نسبة  -3 -د 
  xىذه النسبة مدل كفاءة األصوؿ الثابتة ،حيث كل دينار مستثمر من األصوؿ الثابتة يعطى  قيست

ادلؤسسة ألهنا تشكل عبئا  منها تتخلص دينار من ادلبيعات ك كلما كانت األصوؿ غَت مستغلة غلب أف
 :التالية بالعالقة تعطى عليها ك

  
 
 
 
 

 :المالية التوازنات باستخدام األداء تقييم : الثاني الفرع
مالية  مؤشرات استخداـ إذل نلجأ ادلالية التوازنات بتحليل انطالقا ادلارل األداء بتقييم القياـ اجل من

  : يف كادلتمثلة ادلطبقة ادلالية السياسة صلاح كمدل ادلؤسسة توازف عن للكشف
 .العامل رأس ماؿ-
 .العامل ادلاؿ الرأس احتياجات -
 .اخلزينة-
 

 الخاصة األموال/x  100الصافية الدورة نتيجة = المالية المردودية نسبة

 األصول مجموع/ x  100الصافية الدورة نتيجة = االقتصادية المردودية سبة

 الثابتة األصول/  x100 الصافية  الدورة نتيجة = التجارية المردودية نسبة
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: العامل المال الرأس -(1
 إذل األصوؿ اليت ميكن حتويلها رلموع أم ( ادلتداكلة األصوؿ بُت الفرؽ بأنو العامل ادلاؿ الرأس  يعرؼ 

 فًتة ؿخال الدفع تستحق اليت ( ادلتداكلة اخلصـو كبُت ) السنة تتعدل ال ةمزمن فًتة كيف بسرعة سيولة
 1.( سنة تتعدل زمنية ال

:  كما يليع م ر : اختصارا لو نرمز الذم العامل ادلاؿ الرأس حساب يتم ك 
 
  
 : أنواع أربعة إذل العامل ماؿ الرأس ك ميكن تقسيم: العامل المال رأس أنواع -2

انو ال  ادلاليُت احملللُت بعض يرل لذا،ادلتداكلة األصوؿ رلموع ىو: اإلجمالي العامل مال رأس -
  :  ػب كػلسب ادلعٌت نفس إذل يؤدم مصطلح ىناؾ ادلالية الناحية من انو مبا أخر مصطلح داعي لوضع

 
 

:  الصافي العامل مال الرأس -
الذم رأيناه  ( ع ـ ر) ادلتداكلة كىو األصوؿ من جزء دتويل يف ادلستخدـ الدائمة األمواؿ من اجلزء ىو

 :بػػػػػػػػػػػ سابقا ك ػلسب
  
 

 

 

 : الخاص العامل مالال رأس -
 الثابتة دتويل األصوؿ بعد األصوؿ ادلتداكلة من جزء دتويل يف ادلستعمل اخلاصة األمواؿ من اجلزء ذلك كىو

 : بػػػػػ كػلسب
 
 
 
 

                                                 
بسكرة –محمد خيضر  جامعة ,منشورة غير ,التسيير  مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستر، كلية علوم,الجزائرية بالمؤسسة المالي األداء تقييم في المالي التحليل دور ,شباح نعيمة-  1

 .69، ص2007-2008

 الثابتة األصول – الدائمة األموال = ع م ر

 جاىزة قيم + للتحقيق قابلة قيم + االستغالل قيم = اإلجمالي ع م ر

 الثابتة األصول – الدائمة األموال = الصافي ع م ر

 المتداولة األصول – الخاصة األموال = الخاص ع م ر
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 : األجنبي العامل مالال رأس -
:  بػػػػػػػػػكػلسب ادلتداكلة األصوؿ دتويل يف ادلستخدـ الدائمة من األمواؿ جزء ىو
  
 
 : العامل مالال رأس من حتياجاتاال- (4

 من اجلزء ذلك أم ,ماؿ العامل األمثل رأس أهنا على العامل ماؿ رأس من ميكن تعريف االحتياج
كتظهر  الضركرم ادلارل يضمن للمؤسسة توازهنا كالذم ,ادلتداكلة األصوؿ من جلزء ادلموؿ الدائمة األمواؿ

: ىذه االحتجاجات بالعالقة التالية

 

 

 
 : و كيفية حسابهاالصافية الخزينة-(5

 أم ,االستغالؿ دكرة دلدة ادلؤسسة حتت تصرؼ توجد اليت اجلاىزة األمواؿ رلموع ىي الصافية اخلزينة
من  كبَتة درجة على الصافية كاخلزينة ,استخدامها فورا ادلؤسسة تستطيع اليت السائلة األمواؿ رلموع
 :أم اجلاىزة القيم صايف طريق عن  كحتسب,بادلؤسسة مارل توازف كجود عن تعرب أهنا األعلية

 
 
 
 
 
 

 ع م ر – الصافي ع م ر = األجنبي م ع ر:

 )سلفات – قصيرة االجل الديون-)(جاىزة غير قيم + االستغالل قيم) = ع م ر إ

 مصرفية سلفات – الجاىزة القيم = ص خ
 ع م ر إ – ع م ر = ص خ كأ
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:  خالصة الفصل الثاني

يشكل األداء ادلارل للمؤسسة الضماف الرئيسي لبقائها ك مدل تكيفها مع سلتلف العوامل ادلؤثرة يف  
أدائها، حيث تستخدـ مؤشرات لتقييم األداء ادلارل للمؤسسة عن طريق حتليل القوائم ادلالية اليت تساعد 

يف الكشف على النتائج ادلتحصل عليها مقارنة بالنتائج ادلتوقعة ك من أجل حتقيق ىذه النتائج غلب 
على ادلؤسسة االلتزاـ بنظاـ الرقابة الداخلية الفعاؿ الذم يلعب دكرا كبَتا يف حتقيق الكفاءة اإلنتاجية ك 
تقييم األداء ادلارل للمؤسسة ك يتم حتقيقو من خالؿ أداء الرقابة لدكرىا بالنسبة لكل مرحلة من مراحل 

.    العملية اإلنتاجية
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:  خاتمة عامة

حتقيق األىداف  املرسومة و يظهر ىذا  املؤسسات عموما أمهية بالغة بشأن محاية أصوهلا وممتلكتها و تويل
خاصة بعد تطور الكبري الذي ملستو احلياة االقتصادية يف اآلونة األخرية حيث أدى هبا إىل ضرورة وجود 

نظام الفعال لرقابة الداخلية ملواجهة كل ماميكن أن يطرأ عليها من التغيريات باعتبار البيئة االقتصادية تتميز 
. بالتقلبات السريعة و املفاجئة

و عليو يتوجب على املؤسسة أن توفر نظام الفعال للرقابة الداخلية من شاتو املسامهة يف االكتشاف 
. االحنرافات يف األداء و حماولة أجياد احللول من أجل محاية أصول و ممتلكاهتا و تعزيز مكانتها

ومن خالل تناولنا ملوضوع دور  الرقابة الداخلية يف  تقييم األداء املايل ملؤسسة االقتصادية فقد حاولنا 
واألداء املايل و قد مت توصل يف األخري إىل جمموعة من نتائج  تسليط الضوء على  كل من الرقابة الداخلية

. و التوصيات و كذا بعض االقرتاحات 
 :نتائج الدراسة-  (1

:  لقد توصلنا من خالل من ىذه الدراسة إىل مجلة من نتائج منها
نظام الرقابة الداخلية ىو مجيع اإلجراءات و السياسات اليت تتبعها املؤسسة من أجل احلفاظ على  -

أصوهلا و ضمان حتقيق أداء املايل جيد و الفعال، فالنظام الرقابة الداخلية باال ضاف إىل كونو أداة لتشري 
 .فعالة ىي أيضا أداة للوقاية لكل مايزعزع استقرار املؤسسة

. إن االلتزام مبكونات الرقابة الداخلية يضمن ملؤسسة حتقيق أىدافها
التزام بيئة الرقابة الداخلية يضمن لإلدارة إدراك للهدف من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية و كذا -  

. التزام العاملني باألخالقيات و ىو مايضمن حتقيق أىدافها
 املايل يف احلكم على الوضعية املالية للمؤسسة و  إعطاء تصورات مستقبلية األداءنساىم  مؤشرات - 

. الحنرافات  احلاصلة يف املستقبل
:  التوصيات - (2

:  استنادا ملا مت  توصل إليو من نتائج فإن الطالبة توصي مبايلي
 .ضرورة إعطاء  األداء املايل أمهية أكرب باعتباره ميثل صورة املؤسسة -
 .االىتمام بالتحقيق االلتزام بتقييم الدوري لألداء املايل و حتديد االحنرافات -
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إعطاء أمهية أكرب ألنظمة الرقابة يف املؤسسة و االختاذ اإلجراءات التصحيحية يف  الوقت املناسب -

 .لنفاذي النتائج السلبية 
  :أفاق الدراسة-( 3

:  يعترب موضوع الرقابة  الداخلية و األداء املايل ذو أمهية بالغة بالنسبة ألي املؤسسة كانت لدى تقرتح مايلي 
 .إجراء الدراسة ميدانية حول دور  الرقابة الداخلية يف  إدارة املخاطر -
 .إجراء  الدراسة  ميدانية  حول  دور الرقابة الداخلية يف  دعم احلوكمة -
.    إجراء  دارسة  امليدانية  حول دور الرقابة الداخلية يف  تقييم األداء  املايل -
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: المقدمة العامة
 منو ىر دلك يف الظ االقتصادية و ياألنشطة ىف التوسع الكبري إىل التطورات اليت شاىدىا العامل أدت

فرض عليها   و ىدا مااوظائفو تعدد و و أنشطنها من حيث االقتصادية املؤسسات هشاىدتالكبري الذي 
 و األداء و ممتلكتها ة كدا حتسني أصوهلا الرقابية اليت تضمن هلا احلفاظ على األدواتجمموعة من 
.  احلد من املخاطر اليت هتدد استمرارية املؤسسةو ملواردىا األمثل االستخدام

 خط دفاع مبثابة الوسائل اليت تتبعها مجيع املؤسسات حيث يعترب أىم احد الداخلية الرقابة  النظامعدوي
  .باملؤسسة الصلة ذات اإلطراف حيمى مصاحل املسامهني و كافة الذي

ظم الرقابة الداخلية ن تنفيذ التصميم و ن عاملسئولة الشركة ىي اإلدارة إن يف  ىدا اجملال اإلشارةو جتدر 
 املايل األداء مي و السهر على تصحيح و  تقوإعدادىا يعرب على مدى صدق القوائم املالية اليت يتم الذي

  ةالداخلي االىتمام باملفهوم الرقابة لتزايد ةنتيج و أىدافها حتقيق عن مدى تأكيدباملؤسسة و ىو ما يوفر هلا 
  . املايلاألداء تلعبو يف تقييم الذيفقد جاءت ىده الدراسة لكشف عن  الدور 
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:  اإلشكالية 
 استخدام و فعاليتها يف كفاءاهتاسة ، من خالل ؤس اليت حتققها املجالنتائ املؤسسة يقاس من خالل أداء  إن

 يف مكانتها ىل ز احلفاظ عمرودية أعلىمواردىا ، و لدى جيب عليها حمافظة على ممتلكتها يف سبيل حتقيق 
 تصمم نظام رقابة فعال يضمن هلا حتيقي االستخدام األمثل ملواردىا أنالسوق فال بد لإلدارة املؤسسة 
:   التايلاإلشكالية تطرح فإننااملتاحة ، و من خالل ماسبق 

            EDIMCOأسهم ذات املايل للمؤسسة االقتصادية األداءكيف تساىم الرقابة الداخلية يف تقييم 
:  التاليةاألسئلة على اإلجابة البد من اإلشكاليةو لإلجابة على ىده 

  الداخلية ؟ بالرقابةمادا نعين  -
 ىل تلتزم املؤسسة باملكونات الداخلية من أجل حتقيق أىدافها؟ -
 مادا نعين باألداء املايل و كيف يتم قياسو؟ -
  مبستغاًل؟ EDIMCOبأي الطرق تساىم الرقابة الداخلية يف تقييم األداء املايل ملؤسسة  -

: الفرضيات
بناءا على التساؤالت اليت مت طرحها يف مشكلة الدراسة ديكننا تصور الفرضيات التالية اليت تعد االجيابات 

. األكثر احتماال للدراسة اليت من شأهنا تفيها أو قبوهلا
: الفرضية الرئيسية 

.  EDIMCO تساىم الرقابة الداخلية يف تقييم األداء املايل ملؤسسة 
:  الفرضية الفرعية 

. تلتزم املؤسسة مبكونات الرقابة الداخلية من أجل حتقيق األىداف املتعددة - 
. تلعب الرقابة الداخلية دورا كبريا يف تقييم األداء املايل للمؤسسة - 
: مبررات و دوافع اختيار الموضوع- 

  : نوجز ىا فيما يلياملوضوعدفعتنا ىذا  ىناك عدة أسباب
. أمهية املوضوع و ضرورة وجوده يف املؤسسة -
حماولة تقدمي فائدة علمية و مرجع علمي يستفيد منو دوى االختصاص و كدا بالنسبة للمؤسسة  -

 .حمل للدراسة
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 .أداءىا و ممتلكتها و تقييم أصوهلاحاجة املاسة لرقابة الداخلية ملؤسسة حلماية  -
.     البحث ألتو حمل اىتمامهاباجلوانب إلملامميل الطالبة  -

: أهداف الدراسة  
:  تهدف الدراسة إلى 

 .بيان التطور التارخيي للرقابة الداخلية  -
تعرف على أمهية نظام الرقابة الداخلية و مقوماتو و كذا إجراءاتو و أىم مكوناتو اليت من شاهنا  -

 .ضمان حتقيق األىداف
 .بيان أمهية األداء املايل و كيفية قياسو -
.  حماولة تقدمي معلومات عن مدى مسامهة الرقابة الداخلية يف تقييم األداء املايل -

  : األهميـــــــــة
 الذي و أىدفها رقايب يساعدىا على حتقيق نظام إىل حاجة املؤسسة إىل املوضوع املختار أمهيةتكمن 

        مشارهبا فعالة ال ديكن االستغناء عنو باملؤسسة االقتصادية نظر لكرب حجمها و توسع أداةعترب ي
.   االتسيري هو صعوبة التحكم يف 

 :تقسيم البحث
نقسم موضوع البحث إىل ثالثة فصول تطبيقي مع احملافظة على التسلسل املنطقي و التدرج يف طرح 

: األفكار حيث 
: يضم مبحثني  : الفصل األول
ماىية الرقابة الداخلية  : املبحث األول
. منهجية الرقابة الداخلية: املبحث الثاين

. خصائص النظام الرقابة الداخلية: املبحث الثالث 
.  دور الرقابة الداخلية في تقييم األداء المالي: لفصل الثاني ا

مدخل مفاىيمي لألداء املايل  : املبحث األول 
. مؤشرات تقييم األداء املايل:املبحث الثاين 
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.  ممستغانم   EDIMCOدراسة ميدانية لمؤسسة تسيير : الفصل الثالث

. تقديم مؤسسة توزيع مواد البناء مستغانم: المبحث األول
و عرض االستبيان و تحليل نتائج الدراسة  EDIMCO تقييم  األداء المالي لمؤسسة: المبحث الثاني

 .الميدانية
  :سابقةالدراسات ال

         من خالل الدراسات اليت اطالعنا عليها مبكن توضيح بعض الدراسات اليت هلا عالقة مبوضوعنا 
 :كما يلي 

مذكرة خترج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت ختصص تدقيق حماسيب و مراقبة التسيري -  (1
  .بن قوة عمردراسة و تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسات االقتصادية ، من أعداد –بعنوان 

حيث تدور إشكالية رئيسية ماىية آليات دراسة و تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية ؟ و ما مدى فمالية    
.  و سالمة نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية

 مذكرة خترج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت ختصص تدقيق حماسيب و مراقبة التسيري بعنوان (-2 
، حيث تدور إشكالية رئيسية شنايف نور الدينفعالية الرقابة الداخلية يف املؤسسة االقتصادية، من إعداد 

مامدى أمهية وجود نظام رقابة الداخلية يف املؤسسة االقتصادية ؟  
رسالة مكملة لنيل شهادة ماجستري يف تنمية و تسري املوارد البشرية بعنوان أساليب الرقابة و دورىا يف (-3

تقييم األداء املؤسسة االقتصادية ، من إعداد السعيد يلوم، حيث تدور إشكالية رئيسية ، ماىي االجتاىات 
احلديثة يف الرقابة و املراجعة الداخلية؟ 

 :بحثحدود ال
: البعد الموضوعي

مجع املعلومات لغرض الدراسة  مت التطرق يف ىذا البحث نظريا إىل دراسة اجلوانب املتعلقة بالبعد املكاين
.  بسكرة-سكيكدة-اجلزائر: النظرية من املكتبات املتواجدة يف كل من والية

.  مبستغاًلEDIMCOأما الدراسة امليدانية فقد اعتمدت على املعلومات املتحصل عليها من املؤسسة 
: البعد الزمني
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 كان  و مبستغاًل حمل للدراسة تطبيقيةEDMCO مؤسسة احتدنا الدراسة إشكالية على اإلجابةمن اجل 
 . 2016 ماي 30 إىل 2016 مارس 02 الدراسة من شهرإجراء

   :المنهج المتبع
لقد اعتمدت الدراسة على املنهجني الوصفي و التحليلي ، حيث مت استخدام املنهج الوصفي من خالل 

. عرض املفاىيم و األسس العامة ملوضوع البحث
.    و مت االعتماد على املنهج التحليلي يف حتليل النتائج الدراسة امليدانية

: صعوبات البحث  مثال 
 .نقص املراجع خاصة يف جمال البحث(- 1
. مواجهة بعض الصعوبات فيما يتعلق مبعلومات حول املؤسسة حمل الدراسة(- 2


