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بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملٌن والصالة والسالم على أشرف املرسلٌن نبينا وحبيبنا حممد  
 صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وأصحابو أمجعٌن، أىدي مثرة جهدي املتواضع إىل :

أعظم نعمة وىبهما اهلل يل إهنما نبع احلنان اللذان من قال فيهما الرمحن : " وقضى ربك أال تعبدوا إىل 
وقل هلما قوال كرميا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما أف وال تنهرمها 

 ربياين صغًنا ".واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل ريب رمحهما كما 

إليك أنت يا فرحيت وقرة عيين، إىل أحلى ثالثة حروف نطقهما لساين وعشقها قليب واليت جعلت اجلنة 
حتت قدميها، يعجز اللسان واحلرب على الورق لوصفها رمز احملبة والعطاء واليت أفنت شباهبا يف إحسان تربييت 

 أمي أطال اهلل يف عمرىا وحفظها.

ي سعى من أجل تعليمي ولو فضل كبًن يف تربييت وأحاطين بالرعاية ويسر يل سبل إىل روح والدي الذ
 النجاح...عليو رمحة اهلل ورضوانو،واللهم حرم عليو حر اآلخرة يا كرمي واسقو شربة ىنيئة من يد نبيك. 

، زينباسية: جاح يف حياهتم اليومية والدر إىل من أتقاسم معهم احملبة األسرية إخويت األعزاء أمتىن هلم الن
 حممد احلبيب، إبراىيم عبد الرمحن.

 إىل جدي وجديت أطال اهلل يف عمرمها وحفظهما لنا.

 إىل مجيع أقاريب من أعمامي وعمايت وأخوايل ومجيع كتاكيت عائلة ولد عيسى.

 إىل اجلامعة أساتذيت الكرام. االبتدائيإىل كل من علمين حرفا طيلة فرتة الدراسة من التعليم 

 من مجعتين معهم مقاعد الدراسة وجمالس العلم وإىل دفعيت اجلامعية. إىل كل
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اللهم أعوذ بك من قلب ال خيشع وعني ال تدمع وعلم ال ينفع ودعاء ال يستجاب  
إيامها طيلة ىذا لو، أمحد اهلل واشكر املوىل عز وجل على كل العزمية والصرب الذي منحين 

 املشوار إلمتام ىذا العمل، وعلمين مامل أكن أعلم وفضلو عليا عظيما فالشكر واحلمد هلل.

" الذي مل يذخر جهدا بوشيخيأتقدم خبالص شكري إىل األستاذ املشرف " -
متابعتو للعمل  لى اجملهود الذي بذلو معي من خاللملساعديت يف إجناز ىذا العمل وع

 ؛بنصائحو القيمة، وكذا كل أساتذة جامعة عبد احلميد بن باديس

 ؛أقدم شكري إىل من ساعدين يف عملي  -

على  UABكما أشكر كل إطارات مؤسسة وحدة أغذية األنعام مستغاًل   -
 ؛رفهمطدعمهم يل وعلى املعلومات املقدمة من 

، وكل من 1028إىل كل طلبة ماسرت تدقيق حماسيب ومراقبة التسيري دفعة  -
 ؛وسعهم قليب ومل تسعهم ورقيت

و من بعيد ولو وأختم شكري إىل كل من ساعدين يف إجناز ىذه املذكرة من قريب أ
 ؛بكلمة طيبة
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هدفت هره الدزاسة إلى جسليط الضىء على الدوز الري ثؤدًه السقابة الداخلية لححسين ألاداء املالي  

للمؤسسات، وذلك من خالل الحعسف على مفهىم هظام السقابة الداخلية ومكىهاثه، ووسائله ومقىماثه، 

 باإلضافة إلى إلاجساءات املحبعة في ثطبيقه، ومن ثم مدي مساهمحه في ثحسين ألاداء املالي.

وقد خلصت الدزاسة إلى أن ثطبيق هظام زقابي فعال ٌساهم في ثحقيق ألاهداف التي ثصبىا إليها  

املالي وزفع املؤسسة، أال وهي ثحقيق أقص ى زبح بأقل الحكاليف والري بدوزه ًبرش املسحىي الجيد لألداء 

 مسحىي الحنافسية للمؤسسة.

 هظام السقابة الداخلية، ألاداء املالي، ثقييم ألاداء املالي، ثحسين ألاداء املالي؛الكلمات املفتاحية : 

L’étude vise éclairer le rôle du contrôle interne dans l’amélioration de la performance 

financière des entreprise, et ceci, à travers l’identification du concept, de système de contrôle 

interne et sec composantes, sec moyens et sec ingrédients, en plus des procédures suivis dans son 

application, puis connaitre jusqu'à quel point, il participe dans l’amélioration, de performance 

financière. 

  Arrivé au terme de ce travail, nous concluons par : 

 L’application d’un système de contrôle interne efficace, joue un rôle considérable dans la 

réalisation des objectifs prévus par la société et précisément attendre le résultat maximal au 

moindre charges, qui son tour , met en crédence le niveau de performance financières et augmente 

compétitivité l’entreprise. 

Mots clés : système contrôle interne, la performance financière, évaluation performance 

financière, amélioration performance financière. 
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ئن الخؼىس الىبير الزي ٌشهذه العالم واملإظعاث عبر الضمً وخاصت الخؼىس في مجاٌ العالكاث  

ت وحشابىها، جعل املإظعت جخعامل مع عذة أػشاف مخخلفت  الاكخصادًت، وجىظيع هؼاق املبادالث الخجاٍس

يفت جذًذة داخل وجهاث لها مصالح بشيل مباشش أو ػير مباشش في املإظعت مما أوجب على املإظعت جبني وؿ

هييلها الخىـيمي، حعمذ لها بابالغ ول هإالء املخعاملين بيل الخؼىساث داخل املإظعت وهزا اليشاػاث التي 

جلىم بها، وبعذ أن وان هذفها هى الخلذم وجدليم الشبذ أصبذ هذف ئهؼالكها هى ئًجاد خلٌى حعمذ لها 

ت، وهذي الحفاؾ على اظمها و   اللىة والظعف. غمعشفت هلابالبلاء وجدليم إلاظخمشاٍس

هـام الشكابت  ئجباعهى مخؼؽ له لجأث ئلى  ختى جخمىً املإظعت مً جدليم هذفها والىصٌى ئلى ما

الذاخليت، والزي ٌعخبر مً أهم وؿائف الدعيير خيث ٌعخبر بمثابت خؽ الذفاع باليعبت للمإظعت، ئر هى 

اث داخل املإ  ظعت بمجمىعت مً إلاجشاءاث والخؼؽ عمليت ًماسظها مىؿف معين في وافت املعخٍى

د الاهخمام مإخشا بىـام الشكابت الذاخليت والخىظع في مفهىمه مما صاد في طشوسة دساظخه الخىـيميت، خيث اصدا

وجلييمه بشيل جيذ، ولعل مً أهم ألاظباب التي أدث ئلى الاهخمام بىـام الشكابت الذاخليت ؿهىس أصىاف 

ث و ألاخذار املاليت داخل املإظعت واظخمشاس الحاجت للمعلىماث وهزا العذًذة ملإظعاث وحعذد العمليا

 طشوسة خماًت أصٌى املإظعت.

ئجشاءاث جىـيميت وفم ما هى مخؼؽ له ًمىً املإظعت ام سكابي داخلي جيذ وفعاٌ و اجباع هـئن 

للمإظعت ومعشفت  مً جلييم أدائها وخاصت ألاداء املالي، فاألداء املالي ٌعخبر عمليت حشخيص الىطع املالي

وكياط معخىاه ًلاط مً خالٌ الىخائج التي جدللها املإظعت بفعاليت اهجاص  ،الاظخؼالٌ ألامثل ملىاسدها

التي ٌععى هـام الشكابت الذاخليت التي جدللها ومىه هجز أن هىان جشابؽ بين هـام الشكابت الذاخليت أهذافها 

 وألاداء املالي.

 طرح إلاشكالية 

 هظام الرقابة الداخلية في ثحسين ألاداء املالي في املؤسسة ؟كيف يساهم 

 وهزا الدعاٌؤ بذوسه ًلىدها ئلى ػشح مجمىعت مً ألاظئلت الفشعيت الخاليت :

 ؟وئلى مارا يهذف  ؟ هى هـام الشكابت الذاخليت ما -1

 ملارا هلىم بخلييم هـام الشكابت الذاخليت ؟ -2

 ؟ مه ومإششاث كياظهوجلييمارا وعني باألداء املالي  -3

 في مإظعت وخذة أػذًت ألاوعام معخؼاهم ؟ ًظمً وجىد أداء ماليهل هـام الشكابت الذاخليت  -4

 الفرضيات 

 ؛والهذف مىه هى خماًت املإظعت وأمىالها هـام الشكابت الذاخليت هى مجمىعت مً إلاجشاءاث -1
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 ؛هلىم بخلييم الشكابت الذاخليت ملعشفت إلاهدشافاث -2

الصحت املاليت للمإظعت وجلييمه ٌعبر عً وطعيتها ومعشفت مذي كذستها على خلم ألاداء املالي هى حشخيص  -3

 كيمت ملىاجهت املعخلبل؛

 ؛ًظمً وجىد أداء املالي وخذة أػذًت ألاوعام فيهـام الشكابت الذاخليت  -4

 مبررات إختيار املوضوع 

 هىان عذة مبرساث الخخياس املىطىع منها ما هى مىطىعي ومنها ما هى راحي هىجضها فيما ًلي :

 تاملىطىعياملبرساث  -1

أهميت املىطىع وىن هـام الشكابت الذاخليت مً أهم الىؿائف التي جشهض عليه املإظعاث والحاجت  -

 ؛ئليه

صىع اللشاساث املعاهمت في جىس واظخمشاس شف املإظعاث باألداء املالي في ػالاهخمام املتزاًذ مً  -

 ؛املإظعت

ت في جدليم هـام الشكابت الذاخليت وألاداء املالي -  ؛الظعف الزي حعاهيه املإظعاث الجضائٍش

 املبرساث الزاجيت  -2

 ؛ػمىض في جؼبيم هزا املىطىع -

 ؛تالاهخمام بمجاٌ الشكابت الذاخليت ومعاهمتها في جدعين ألاداء املالي للمإظع -

 أهمية الدراسة 

لخذكيم املداظبي ومشاكبت الدعيير، جىمً أهميت الذساظت في وىهه ٌعالج جاهب مهم مً جىاهب ا

وجىدعب أهميتها مً خالٌ ئًظاح الذوس الزي جلعبه الشكابت الذاخليت في جدعين ألاداء املالي في ؿل مديؽ 

 سكابي ٌعاعذ املإظعت على جدليم أهذافها.

 أهداف الدراسة 

 مً بين أهم الىلاغ التي تهذف هزه الذساظت ملعالجتها هزهش ما ًلي :

 ؛الخعشف على فعاليت هـام الشكابت الذاخليت وأهذافه -

 ؛ئبشاص أهميت جلييم ألاداء املالي -
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 ؛الاػالع على دوس هـام الشكابت الذاخليت في جدليم فعاليت ألاداء املالي -

 حدود الدراسة 

ألاظئلت املؼشوخت في إلاشياليت امللترخت وجلىيت جدليم أهذاف الذساظت، كمىا بؼشض إلاجابت عً 

 بىطع مدذداث البدث هما ًلي :

كمىا في دساظدىا بالخؼشق ئلى املفاهيم العامت خٌى هـام الشكابت الذاخليت وألاداء  ،البعذ املىطىعي

 املالي وول جىاهبهما وعالكتهما.

ت املمً أجل معالجت  ،البعذ املياوي ىطىع كمىا بذساظت ميذاهيت مً خالٌ ئظلاغ جلً املفاهيم الىـٍش

 على الجاهب الخؼبيلي في مإظعت وخذة أػزًت ألاوعام معخؼاهم.

 .2015/  2014 البعذ الضماوي، كمىا بذساظت باالعخماد على الىزائم ما بين العيخين

 الدراسات السابقة  

في دساظدىا لهزا املىطىع ئلى بعع الىخب وبعع امللاالث مً املجاالث وبعع املزهشاث  للذ ئظخعىا

 العابلت التي لها صلت باملىطىع مً أجل ئزشاء بدثىا.

 منهج الدراسة 

 جخظمً مىهجيت الذساظت اعخماد املىاهج الخاليت :

ملعاهمت هـام الشكابت الجاهب الىـشي : املىهج الىصفي خيث ًبرص هزا املىهج إلاػاس الىـشي  -

 ؛الذاخليت في جدعين ألاداء املالي ووصفهما

ت و الجاهب الخؼبيلي : املىهج الخ - وجؼبيلها في جدليلها وجبىبها دليلي لترجمت املعلىماث الىـٍش

 ؛أسض الىاكع

على املىهج الىصفي الخدليلي بخدليل وجمع مخخلف املعلىماث  الاعخمادومىه ًمىً اللٌى أهه جم 

 ؛للت بمىطىع الشكابت الذاخليت وجدعين ألاداء املالياملخع

 صعوبات الدراسة 

 للذ واجهذ عمليت الذساظت مجمىعت مً الصعىباث أهمها ماًلي :

صعىبت جىفش مشاجع وافيت عً املىطىع وخاصت في الشبؽ بين هـام الشكابت الذاخليت وألاداء  -

 ؛املالي
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 ؛الذساظت بالشيل واملظمً املؼلىب املذة املدذدة للذساظت ػير وافيت الهجاص  -

بيلي باعخباسهم أن هـام الشكابت الذاخليت وألاداء ؼصعىبت جىافم الجاهب الىـشي بالجاهب الخ -

 ؛املالي هى عمليت جلييميت للمإظعت ولؼيابها في بعع ألاخيان

 هيكل الدراسة 

جابت عً ئشياليت البدث وهزا ألاظئلت الفشعيت املشوخت والخدلم مً صحت الفشطياث جم ججضئت لل 

 البدث ئلى زالزت فصٌى وهي والخالي :

الفصل ألاٌو : جدذ عىىان عمىمياث خٌى هـام الشكابت الذاخليت وجاء طمً زالر مباخث، 

يت مً خالٌ املبدث ألاٌو ورلً بالخعشف فداولىا في هزا الفصل جدذًذ مذخل لذساظت هـام الشكابت الذاخل

خ هـام الشكابت الذاخليت وجؼىساجه والخعشف على مفهىمها وأهذافها ومشاخلها، أما في املبدث الثاوي  على جاٍس

الذاخليت مً خالٌ الخؼشق ئلى أهىاع وأدواث وميىهاث وخصائص هزا  تفعىداٌو جدذًذ أظغ هـام الشكاب

ثالث ظيخؼشق ئلى مىهجيت هـام الشكابت الذاخليت بمعشفت ملىماث وئجشاءاث الىـام، وأخيرا في املبدث ال

 وهيفيت دساظت وجلييم هزا ألاخير.

الفصل الثاوي : بعىىان هـام الشكابت الذاخليت ودوسه في فعاليت ألاداء املالي فعيخؼشق في املبدث 

ىاث جلييمه ؼء املالي وأهذافه وأهميخه وخألاٌو ئلى ماهيت ألاداء املالي مً خالٌ مفهىم هال مً ألاداء وألادا

ومخؼلباث هجاخه، أما في املبدث الثاوي فعىلىم بخدذًذ أظغ ألاداء املالي بمعشفت مصادس املعلىماث 

وألاػشاف املعخفيذة مً جلييم ألاداء املالي ومإششاث كياظه، أما املبدث الثالث هـام الشكابت الذاخليت ودوسه 

 بمعشفت عالكتهما وهيف ًيىن هزا الخدعين. في جدعين ألاداء املالي

بعىىان دساظت جؼبيليت ملإظعت وخذة أػزًت ألاوعام معخؼاهم وكعمىا هزا الفصل الفصل الثالث : 

ألاوعام معخؼاهم، زم هخؼشق في  أػزًتفخصصىا املبدث ألاٌو ئلى جلذًم عام خٌى مإظعت  زالزت مباخث ئلى 

وفي املبدث وهيفيت جلييم هالهما  املإظعتالذاخليت وألاداء املالي في هـام الشكابت دساظت املبدث الثاوي 

 جدليل هخائجهما. الثالث جؼشكىا ئلى 
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 تمهيد الفصل 

ابت الذاخلُت مً أهم وقاةِ الدعُحر داخل اإلاإظعت خُث   جٓىم اإلاإظعت بخطمُم هكام حهخبر الْش

ابت الذاخلُت الزي ًخػمً مجمىنت مً نملُاث اإلاشاْبت اإلاخخلُت و التي جخظ الجىاهب  ت الْش ؤلاداٍس

ابت  واإلاداظبُت، ورلٚ غماها لخعً ظحر الهمل في اإلاإظعت والخُٓذ بالعُاظاث اإلاىغىنت، َىكام الْش

ىم في ألاخؿاء والاخخالط واإلاخالُاث والخد٘م في نملُت الخذُْٔ،  اًت مً الْى الذاخلُت َهاٛ ٌهخبر بمشابت الْى

ابت الذاخلُت لزلٚ ًٓىم اإلاذْٔ باالهخمام بهزا الىكام والُٓام بخُُٓم ه ْطذ جدذًذ هؿاّ نمله ألن الْش

 أظاط ُْام نملُت الخذُْٔ.

زا بُان الاهدشاٍ  ابت الذاخلُت مً خُث أجها حعهش نلى جدُٓٔ أهذاٍ اإلاإظعت ٖو وهكشا ألهمُت الْش

ابت  الاهدشاَاثنلى الخؿت اإلاىغىنت معبٓا، وجدذًذ هزه  بىغو ئحشاءاث ومىاهج دساظت وجُُٓم للىكام الْش

ابت الذاخلُت خططىا هزا ال ت  وغو اإلاإظعت، ومىه وهكشا لهزه ألاهمُت البالًت لىكام الْش ذاخلُت إلاهَش

 الُطل لىدىاوله بالخُطُل خُث جم جٓعُمه مىهجُا ئلى زالزت مباخث :

ابت الذاخلُت  ؛اإلابدث ألاٛو : مذخل لذساظت هكام الْش

ابت الذاخلُت  ؛اإلابدث الشاوي :  أظغ هكام الْش

ابت الذاخلُت اإلابدث  ؛الشالث : مىهجُت هكام الْش
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 اإلابحث ألاول : مدخل لدراست هظام الزكابت الداخليت

و  هت التي شهذها الهالم مما هخج ننها ٖبر حجم اإلاإظعاث وصٍادة نذد اإلاشاَس حهخبر الخًحراث العَش

ابت الذاخلُت ووغو أهذاَها الاهخماممً الهىاضش الهامت التي أدث ئلى  ابت الذاخلُت بالْش ، ٖما ٌهخبر هكام الْش

ٍش اإلاذْٔ في مجاٛ جدذًذ الخؿىاث ؾفي أي مإظعت مً الىكم الشةِعُت والهامت التي ٌهخمذ نليها مً 

 :ًلي  ّش ومهالجت ماؿألاظاظُت لبرهامج نمله ، ومً خالٛ هزا اإلابدث ظِخم الخ

خُت هبزةاإلاؿلب ألاٛو :  ابت الذاخلُت والهىامل اإلاعانذة في جؿىسه جاٍس  ؛لىكام الْش

ابت الذاخلُتاإلاؿلب الشاو  ؛ي : حهٍشِ هكام الْش

ابت الذاخلُت  ؛اإلاؿلب الشالث : أهذاٍ هكام الْش

 جاريخيت لىظام الزكابت الداخليت والعىامل اإلاساعدة في جعىره هبذةاإلاعلب ألاول : 

 جاريخيت لىظام الزكابت الداخليت هبذةأوال : 

ت ئال أهه ًمً٘ الٓٛى بأن  ابت الذاخلُت وحذ مىز الٓذم وجؿىس بخؿىس اإلاجخمهاث البشٍش ئن هكام الْش

ابت الذاخلُت  ٗان ًخؿىس مو جؿىس الُ٘ش  اسجبـقهىس الْش بالهطش الخذًث أي أزىاء الشىسة الطىانُت ، و

ابت الذاخلُت بهؿاّ الخجاسة ومش جؿ احعامومو ؤلاوعاوي   :اإلاشاخل الخالُت ىس الْش

 ميالدي 1511الفترة مً العصز اللدًم حتى سىت  -1

ٗاهذ اإلاهلىماث اإلاالُت حسجل خالٛ هزه الُترة في سجلحن مخخلُحن ومً شخطحن معخٓلحن نً  

والاخخالط ، خُث اْخطشث نملُت  لٙي ًخم مٓاسهت ومؿابٓت بُنهما بًشع مىو الخالنب بهػهم البهؼ

ابت نلى مداظبت ْباؾىت العًُ الهاةذًً بالثرواث  مو اإلاعخهمشاث بهذٍ مىو اخخالظها، ولم جً٘ هىإ الْش

ابت الذاخلُت بذسحت ٖبحرة.   1غشوسة َهالُت الْش

 ميالدي1851إلى  1511مً فترة  -2

اظخخالضه مً هزه ألاخحرة هى اهُطاٛ جمحزث هزه الُترة بالخمهُذ للشىسة الطىانُت ولهل ما ًمً٘ 

ت الُٓذ اإلاضدوج في الىكام اإلاداظبي،  ملُ٘ت اإلاإظعت نً ئداساتها وصٍادة الخاحت للمذْٓحن ٖما جم جؿبُٔ هكٍش

و. ابت الذاخلُت نً اإلاشاَس  2وهىا جم قهىس هىم مً الْش

 

                                           

1
 .42، ص 4002، االسكندرية، للنشر والتوزيع الرقابة واملراجعة الداخلية، الدار اجلامعيةعبد الفتاح الصحن ، حممد السيد السرايا،  

 .62ص  ،2،6552ط م اشتيوي  ، املراجعة معايري وإجراءات ،دار النهضة العربية ، لبنان ،إدريس عبد السال2
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 1915إلى  1851الفترة مً  -3

ٗاث اإلاعاهمت  ال٘بحرة جضامىا مو الشىسة الطىانُت في الىالًاث اإلاخدذة، شهذث هزه الُترة قهىس شش

وبالخالي الاهُطاٛ الخام بحن اإلاالٕ وؤلاداسة ما صاد مً ئلخاح اإلاعاهمحن في الؿلب نلى اإلاذْٓحن خُاقا نلى 

ٗان الهذٍ في هزه اإلاشخلت اٖدشاٍ الًش والخالنب بالذَاجش والسجالث اإلاداظبُت  أمىالهم اإلاعدشمشة و

 1ٍ ألاخؿاء الُىُت وألاخؿاء اإلاخهلٓت بخؿبُٔ اإلابادب اإلاداظبُت.واٖدشا

 إلى ًىمىا هذا  1915الفترة مً  -4

ابت الذاخلُت مً  ٗاث ال٘بري وانخماد نلى أهكمت الْش ما ًمً٘ مالخكخه في هزه الُترة قهىس الشش

ٗان الهذٍ منها هى الشهادة نلى ،ؾٍش اإلاذْٔ انخمادا ٖبحرا في نملُت الخذُْٔ ابت  و هىنُت هكام الْش

ابت  الذاخلُت وواخترام اإلاهاًحر اإلاداظبُت ومهاًحر اإلاشاحهت والشهادة نلى الطىسة الطادْت لىىنُت هكام الْش

   2الذاخلُت، وهىا صاد الاهخمام بها.

 ىر هظام الزكابت الداخليتعثاهيا : العىامل اإلاحددة واإلاساعدة على ج

ابت الذاخلُت وهزا ساحو ئلى نذة   ً اصداد الاهخمام بىكام الْش خالٛ الىطِ ألاٛو مً الٓشن الهشٍش

 : 3نىامل منها 

 كبر حجم اإلاؤسساث وحعدد عملياتها  -1

حهل مً  وشاؾاتها وصٍادةئن الىمى ال٘بحر في حجم اإلاإظعاث وجىىم أنمالها مً خالٛ الاهذماج 

الطهىبت الانخماد نلى الاجطاٛ الصخص ي في ئداسة اإلاإظعاث، َأدي ئلى الانخماد نلى وظاةل هي في جطمُم 

اث الخدلُلُت واإلاىاصهاث وجٓعُماث الهمل والٓىام اإلاهلىماجُت ويحرها. ابت الذاخلُت مشل ال٘شَى  أهكمت الْش

 ث الفزعيت للمؤسست ؤلادارة إلى جفىيض اإلاسؤولياث إلى بعض ؤلادارا إضزار -2

ٗاث اإلاعاهمت خُث هجذ اهُطاٛ أصخاب سؤوط ألامىاٛ نً ؤلاداسة الُهلُت لها   ًخطح هزا في شش

بعبب ٖثرة نذدهم وجبانذهم، ولزلٚ ًٓىم ممشلي الهُئت الهامت للمعاهمحن باظىاد ؤلاداسة  ئلى نذد مىخخب 

ً مجلغ ؤلاداسة، وهزا ألاخحر الزي ال حمُو أنماٛ اإلاإظعت بمُشده، لزلٚ ًُىع ًم٘ىه ئداسة  منهم لخٍٙى

العلؿاث واإلاعإولُاث ئلى ئداساث اإلاإظعت اإلاخخلُت، ومً أحل ئخالء معإولُخه أمام اإلاعاهمحن ًٓىم 

ابت نلى أنماٛ هزه  ؤلاداسةمجلغ  ابت  ؤلاداساثبخدُٓٔ الْش ٔ وظاةل ومٓاًِغ وئحشاءاث الْش اإلاخخلُت نً ٍس

ابت الذاخلُت التي جإد ي ئلى اؾمئىان مجلغ ؤلاداسة ئلى ظالمت نمل اإلاإظعت، ومىه حاء الاهخمام بأهكمت الْش

ابُت.  الذاخلُت ووغو الىظاةل وؤلاحشاءاث التي جُ٘ل إلاجلغ ؤلاداسة بخدُٓٔ أهذاَه الْش

                                           

 .61إدريس عبد السالم اشتيوي، نفس املرجع السابق، ص  1
2

 .62وي، نفس املرجع السابق، ص إدريس عبد السالم اشتي 
3

 .626-620، ص ص 4002، 3خالد أمني عبد اهلل، علم تدقيق احلسابات الناحية النظرية والعلمية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ط  
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 حاجت ؤلادارة إلى بياهاث دوريت دكيلت  -3

ش دوسٍت  مً ألاوحه اإلاخخلُت ليشاؾها، مً أحل  البذ إلداسة اإلاإظعاث مً الخطٛى نلى نذة جٓاٍس

اجخار الٓشاساث اإلاىاظبت والصخُدت لخصخُذ الاهدشاَاث وسظم ظُاظت اإلاإظعت في اإلاعخٓبل، ومً هىا البذ 

ش التي جٓذم لها وحهخمذ نليها في اجخار  ابُت ظلُمت وهُئت جؿمئن ؤلاداسة ئلى صخت جلٚ الخٓاٍس مً وحىد هكم ْس

 الٓشاساث.

 ة اإلاؤسست إلى حماًت وصياهت أمىالها حاجت إدار  -4

ابت داخلُت ظلُم   حر هكام ْس ختى جخلي هُعها مً اإلاعإولُت اإلاترجبت نليها في مىو ًجب نلى ؤلاداسة جَى

 ألاخؿاء والًش أو جٓلُل اخخماٛ اسجٙابها. 

 جعىر إجزاءاث الخدكيم  -5

ت   ٗاملت جُطُلُت ئلى ئخخباٍس حهخمذ نلى أظلىب الهُىت ؤلاخطاةُت، لٓذ جدىلذ نملُت الخذُْٔ مً 

ابت الذاخلُت اإلاعخهمل  مُت اخخباساجه نلى دسحت مشاهت هكام الْش ش حجمه ٖو رلٚ ألاظلىب الزي ٌهخمذ في جٍٓش

 في اإلاإظعت اإلاهىُت.

 اإلاعلب الثاوي : حعزيف هظام الزكابت الداخليت 

ل هكام جلٚ ألاحضاء اإلاترابؿت َُما لى هكشها َُما خىلىا لىحذها ٗل ش يء ٌعحر بىكام، خُث ٌهني لُ 

بُنها ويُاب حضء منها ًإزش نلى نمل ألاحضاء ألاخشي ومىه وعخؿُو ئنؿاء مُهىم خٛى الىكام هى مجمىنت مً 

 الهىاضش اإلاترابؿت ما بُنها ومخبادلت الخأزحر. 

التي  حضاءنً مجمىنت مً الهىاضش أو ألا  ولى هكشها ئلى الىكام في ضىسجه اإلاجشدة ٌهني أهه نباسة 

 1آلُاث نمل مهُىت وفي هؿاّ مدذد بٓطذ جدُٓٔ هذٍ.جخٙامل مو بهػها البهؼ وجد٘مها نالْاث و 

ابت هي الُٓام بمجمىنت ألاوشؿت  ابت هجذ أهه ًدمل نذة مهاوي َالْش بِىما لى رهبىا ئلى مطؿلح الْش

ٍى  ٍى نلى جدُٓٔ ألاهذاٍ الاْخطادًت والاحخمانُت، َػال نلى الْى نلى مذي جدُٓٔ التي جمً٘ مً الْى

جدُٓٔ ألاهذاٍ اإلادذدة ألاهذاٍ جمهُذا الجخار مجمىنت مً ؤلاحشاءاث الخصخُدُت في خاالث الاهدشاٍ نً 

 معبٓا.

ابت نمىما هي ؤلاششاٍ واإلاشاحهت مً حاهب ؤلاداسة الهلُا للخهٍش نلى ُُُٖت ظحر الهمل داخل  َالْش

ابت هي نملُت مخابهت داةمت ومعخمشة  ٓا إلاا هى مخطظ لها َالْش اإلاإظعت والخأٖذ مً أن اإلاىاسد حعخخذم َو

                                           

1
 .1، ص 6554،  6، نظم املعلومات اإلدارية، الوراق للنشر والتوزيع، عمان األردن، ط سليم  إبراهيم احلسنية 
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ابُت للخأٖذ مً أن ما ٓا  جٓىم بها الجهت الْش ًجشي مً نمل داخل الىخذة الخذماجُت والاْخطادًت ًخم َو

 1للخؿـ والعُاظاث اإلاىغىنت.

 حعزيف هظام الزكابت الداخليت 

ابت الذاخلُت بمشابت خ  حهخمذ  ألاخحرةهزه  أنالذَام باليعبت للمإظعت، خُث هجذ  ـٌهخبر هكام الْش

ىتها، ولهزا لٓذ حهذد ابت الذاخلُت نلى هزا الىكام ل٘شِ هٓا غهُها ْو ِ التي اهخمذ بىكام الْش ث الخهاٍس

ٗادًمُت التي ًمً٘  حن له، ئال أهىا ظىىسد مجمىنت مً الخهاٍسِ ألا ه واخخالٍ اإلاهَش بعبب الخؿىس الزي نَش

 الانخماد نليها ألاخز بها.

 حعزيف مىظمت الخبراء اإلاحاسبين واإلاحاسبين اإلاعخمدًً الفزوسيين  -1

ابت الذاخلُت هى مجمىنت الػماهاث التي حعانذ نلى الخد٘م في اإلاإظعت مً أحل جدُٓٔ  هكام الْش

الهذٍ اإلاخهلٔ بػمان الخماًت، وؤلابٓاء نلى ألاضٛى وهىنُت اإلاهلىماث، وجؿبُٔ حهلُماث ؤلاداسة وجدعحن 

برص رلٚ بالخىكُم وجؿبُٔ ؾّش وئحشاءاث وشاؾاث اإلاإظعت مً أحل ؤلا  بٓاء نلى دوام الهىاضش ألاداء، ٍو

 2العابٓت.

 حعزيف اإلاعهد ألامزيكي للمحاسبين اللاهىهيين  -2

ابت الذاخلُت هي خؿت لخىكُم   ؤلاحشاءاث الالصمت لخماًت ألاضٛى التي جمخل٘ها اإلاإظعت ولخُل الْش

 3السجالث والذَاجش اإلاالُت.

 حعزف الهيئت الدوليت لخعبيم اإلازاجعت  -3

م ؾبٓا لىظ اإلاهُاس  ابت الذاخلُت نلى  400الذولي ْس ابت الذاخلُت "ًدخىي هكام الْش الخاص بالْش

ومجمىم الؿّش وألاظالُب التي جدبهها اإلاإظعت مً أحل خماًت أضىلها وجدُٓٔ دْت  الخؿت الخىكُمُت،

ت.وئمٙاهُت الانخماد نلى بُاهاتها اإلاداظبُت وجىمُت الُ٘اءة الدشًُلُت وحصجُو الالتزام بعُاظاث ؤلا  4داٍس

  

ابت الذاخلُت نلى أهه هكام داخلي ٌهمل نلى وغو خؿـ جىكُمُت ٖخالضت إلاا ظبٔ ًمً٘ حهٍشِ هكام ال ْش

واظخخذام ٗل الؿّش وؤلاحشاءاث التي تهذٍ ئلى الخد٘م في اإلاإظعت مً خالٛ خماًت أضىٛ اإلاإظعت، 

ادة الُ٘اءة ؤلاهخاحُت  ت وغمان صخت ودْت البُاهاث اإلاداظبُت مً أحل ٍص وغمان الالتزام بالعُاظاث ؤلاداٍس

                                           

 .34، ص 4003السيد عليوة، اإلدارة املالية احلديثة ودراسات اجلدوى االقتصادية، دار األمني، القاهرة،  1
 .42، ص 4003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اإلطار النظري واملمارسات التطبيقية هر حممد التهامي، صديقي مسعود، املراجعة وتدقيق احلساباتواط 2
 .33، ص 4003حممد السيد سرايا، أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل،دار اجلامعية، االسكندرية،  3
4

 .35حممد السيد سرايا، نفس املرجع السابق، ص  
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مشل حضء مخٙامل مً الىقاةِ ؤلاحشاةُت داخل اإلاإظعت وحهخبر ئحشاءاجه أٖثر َهالُت ئرا ما  اإلاىغىنت، ٍو

 جٙاملذ مو بيُت وزٓاَت اإلاإظعت في جدُٓٔ أهذاَها مما ًجهل اإلاإظعت أٖثر مشوهت وجىاَعُت.

 يتاإلاعلب الثالث : أهداف هظام الزكابت الداخل

ابت الذاخلُت ًمً٘ خطش ألاهذاٍ اإلاشاد جدُٓٓها مً   ِ العابٓت رٖشها لىكام الْش مً خالٛ الخهاٍس

 هزا الىكام َُما ًلي :

 الخحكم في اإلاؤسست  -1

ئن الخد٘م ي ألاوشؿت اإلاخهذدة للمإظعت وفي نىامل ؤلاهخاج داخلها وفي هُٓاتها وجٙالُِ ونىاةذها  

وغهذ بًُت جدُٓٔ ما جشمي ئلُه اإلاإظعت، ًيبغي نليها جدذًذ أهذاَها وهُاٗلها وفي مخخلِ العُاظاث التي 

ها ٍى نلى مهلىماث راث مطذاُْت حه٘غ الىغهُت الخُُٓٓت لها واإلاعانذة  وؾْش وئحشاءاتها مً أحل الْى

ابت نلى مخخلٔ الهىاضش اإلاشاد الخد٘م َيها.  1نلى خلٔ ْس

 حماًت أصىل اإلاؤسست  -2

ابت الذاخلُت التي جدٓٓها ورلٚ حهخبر خماًت   أضٛى اإلاإظعت مً أهم ألاهذاٍ التي ٌععى هكام الْش

مً خالٛ َشع خماًت مادًت وخاظبُت لجمُو نىاضش ألاضٛى مً الاظخًالٛ الًحر اإلاششوم وظىاء الاظخخذام 

ٗان بعىء هُت أو خعً هُت.  2أو الػُام أو الاخخالط ظىاء 

 ضمان صحت ودكت اإلاعلىماث  -3

ادة دسحت الانخماد نليها ٌهم  ادة دسحت اإلاطذاُْت والشٓت في اإلاهلىماث، وبالخالي ٍص ل هزا الهذٍ نلى ٍص

ادة دسحت  في اجخار الٓشاساث، ألن غمان هىنُت اإلاهلىماث اإلاداظبُت الىاسدة في الٓىاةم اإلاالُت ًإدي ئلى ٍص

 3الشٓت َيها.

 ست جحليم الكفاءة والفعاليت في اسخخدام مىارد اإلاؤس -4

ادة دسحت الُهالُت وغمان الاظخهماٛ ألامشل   ابُت اإلاؿبٓت في اإلاإظعت ئلى ٍص تهذٍ ؤلاحشاءاث الْش

شة،  للمىاسد اإلاخاخت، ورلٚ باجخار ْشاساث داخلُت ظلُمت بىاءا نلى مطذاُْت ودْت اإلاهلىماث والبُاهاث اإلاخَى

 4بمهنى جىمُت وحصجُو الُ٘اءة الدشًُلُت في نملُاث الىخذة.

 

                                           

 . 50اهر حممد التهامي، صديقي مسعود، نفس املرجع السابق، ص و ط 1
2

 .30، ص 4003التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حممد بوتني، املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل  
 .50اهر حممد التهامي، صديقي مسعود، نفس املرجع السابق، ص و ط 3
 .36حممد بوتني، نفس املرجع السابق، ص  4
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 احترام السياساث ؤلاداريت والالتزام بها  -5

جخم بلىسة أهذاٍ اإلاإظعت ئلى مجمىنت مً العُاظاث والخؿـ وؤلاحشاءاث اإلاخٙاملت التي حشمل  

خم ئباليها ت، مً خالٛ ئضذاس  ٗاَت حىاهب اإلاإظعت، ٍو اث ؤلاداٍس ئلى مىُزي الهملُاث اإلاخخلُت نبر اإلاعخٍى

ت جٓط ي الا  مخشاٛ لها والالتزام بها وهزا مً شأهه أن ًُ٘ل للمإظعت جدُٓٔ أهذاَها أوامش ٖخابُت أو شٍُى

ت وجؿبُٔ أوامش الجهت اإلاذًشة ٌعمذ لإلداسة بمخابهت جىُُز  اإلاشظىمت. وئن حصجُو الالتزام بالعُاظاث ؤلاداٍس

ٓا للبُاهاث اإلاى  غىنت، ٖزلٚ الخؿت اإلاىغىنت، وجُُٓم ألاداء في الىخذاث للخأٖذ مً أن الخىُُز ٌعحر َو

الخهٍش نلى مذي جدُٓٔ ألاهذاٍ اإلاشظىمت وال٘شِ نما ًٓو مً اهدشاَاث وجالنباث، وما ْذ ًٙىن في 

 1ألاداء مً ْطىس ورلٚ الجخار ؤلاحشاءاث الخصخُدُت الالصمت.

ابت الذاخلُت في الشٙل  مً٘ ئًجاص أهذاٍ هكام الْش  : الخاليٍو

م  ابت الذاخلُت 01 – 01شٙل ْس  : أهذاٍ هكام الْش

 

 

 

ابت واإلاشاحهت الذاخلُت، الذاس الجامهُت،  اإلاطذس: نبذ الُخاح الصخً، مدمذ العُذ العشاًا، الْش

ت،   .34، ص 2004الاظ٘ىذٍس

ابت الذاخلُت جخمشل باألظاط في الخماًت، الذْت، بىكشة بعُؿت للٙل هشي أن أهذاٍ  هكام الْش

ابت الذاخلُت ًبهذ و  الُ٘اءة، والالتزام  اخخماٛولً٘ ال ًبهذ  أخؿاءخذور  اخخماٛئن وحىد هكام مد٘م للْش

ابت الذاخلُت، ئال أن نذم  ألاخؿاءخذوزه، ألن  جٙىن داةما مم٘ىت الخذور بالشيم مً الخد٘م في أهكمت الْش

هاٛ ًإدي ئلى وحىد  خذور الًش والخالنب وأوحه نذم الاهخكام في بُاهاث اإلاإظعت،  اخخماٛهكام ْىي َو

ابت مجذًت مً العهل خذور ألاخؿاء مما ًجهل مً الطهب ئهخاج وزاةٔ ْابلت للخدُٓٔ،  َبذون وحىد ْس

ابت الذاخلُت ْشحعانذ نلى ئخذار نملُت الخهاسع في اإلاطالح ولزا ًٓخط ي غشوسة َدظ وجُُٓم هكام ال

 2الٓاةم واإلاهخمذ في اإلاإظعت مىغىم الُدظ.

 

 

 

                                           

 .56اهر حممد التهامي، صديقي مسعود، نفس املرجع السابق، ص و ط 1
2

 .32املرجع السابق، ص  عبد الفتاح الصحن، حممد السيد سرايا، نفس 
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 اإلابحث الثاوي:  أسس هظام الزكابت الداخليت

ٗاةض والتي مً خاللها ٌعخؿُو هزا جدُٓٔ أهذاَه   ابت الذاخلُت نلى مجمىنت مً الش ًبنى هكام الْش

ابت الجُذ والُهاٛ  جطمُما خاضا وهزا الخطمُم ًىحذ والىضٛى ئلى اإلاعخىي اإلاؿلىب، ٖما ًمخاص هكام الْش

له معخلضماث ومخؿلباث مهُىت ًيبغي أن جأخز بهحن الانخباس، خُث ْمىا بخٓعُم هزا اإلابدث ئلى زالر 

ٗالخالي :  مؿالب وهي 

ابت الذاخلُت  اإلاؿلب ألاٛو : أهىام وأدواث هكام الْش

ابت الذاخلُت  اإلاؿلب الشاوي: مٙىهاث هكام الْش

ابت الذاخلُت. اإلاؿلب الشالث: خطاةظ  هكام الْش

 أهىاع وأدواث هظام الزكابت الداخليتاإلاعلب ألاول : 

 أوال: أهىاع هظام الزكابت الداخليت

ابت   ابت الذاخلُت ًمً٘ الخمُحز بحن هىنحن وهما ْس ىا ئليها خٛى هكام الْش ِ التي جؿْش مً خالٛ الخهاٍس

ت.  داخلُت مداظبُت وسْابت داخلُت ئداٍس

 الزكابت الداخليت اإلاحاسبيت  -1

ابت الذاخلُت ونىطشا سةِعُا مً نىاضش اإلاإظعت،    ابت اإلاداظبُت الىحه اإلاداظبي للْش وجمشل الْش

َهي تهذٍ ئلى خماًت ألاضىٛ وغمان دْت البُاهاث واإلاهلىماث اإلاداظبُت اإلاسجلت في الذَاجش وحعخخذم حمُو 

ً زٗىس الهذٍ اإلاالىظاةل التي مً شأجها جإدي ئلى جدُٓٔ  ٗاظخخذام خعاباث اإلاشاْبت ؤلاحمالُت وئنذاد مىاٍص ،

ت الىُٓاث دوسٍا، الخذُْٔ بطُت دوسٍت، ئجبام هكام الجشد اإلاعخمش ومؿابٓخه مو الجشد  نمل مزٖشاث حعٍى

ذ آلخش،  . 1 وحىد دوسة معدىذًت لٙل وشاؽ مً أوشؿت اإلاإظعت الُهلي مً ْو

 الزكابت الداخليت ؤلاداريت  -2

ابت الذاخلُت في اإلاإظعت ونىطشا سةِعُا مً نىاضشها،   ت الىحه ؤلاداسي للْش ابت ؤلاداٍس وجمشل الْش

ت وؤلاحشاءاث العابٔ وغهها مً خالٛ الخؿت الخىكُمُت التي  ابت العُاظاث ؤلاداٍس خػمً هزا الجاهب ْس ٍو

ت  اث ؤلاداٍس ت وخؿى العلؿت واإلاعإولُاث، ئلى حاهب هزا مذي ظالمت  والىقاةِجىضح اإلاعخٍى ؤلاداٍس

، وحعخخذم الٓشاساث التي جم اجخارها نلى اإلاإظعت، وجُُٓم مذي ُٖاءة أداء ألانماٛ وألاوشؿت التي جماسظها

                                           

1
 .13 -14، ص ص نفس املرجع السابقوي، يإدريس عبد السالم اشت 
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ٗاإلاىاصهاث الخخؿُؿُت، ت،  مىاصهاث البرامج وألاداء، وظاةل هامت في هزا اإلاجاٛ  أهكمت الخٙالُِ اإلاهُاٍس

ش الذوسٍتا ت، الخٓاٍس  .1 لخدلُالث ؤلاخطاةُت، دساظاث الضمً والخٖش

ت مً هاخُت ؾبُهت  أوحهالجذٛو الخالي ًىضح  ابت الذاخلُت اإلاداظبُت وؤلاداٍس الاخخالٍ بحن الْش

ابت   .وأهذاَهاالْش

ت 01 – 01حذٛو  ابت الذاخلُت اإلاداظبُت وؤلاداٍس  : أوحه ؤلاخخالٍ بحن الْش

ت ْابت الذاخلُت اإلاداظبُتالش  أوحه ؤلاخخالٍ ابت الذاخلُت ؤلاداٍس  الْش

 

الهذٍ مً 

ابت  الْش

ت والػُام  - خماًت ألاضٛى مً العْش

 ؛والاخخالط وظىء الاظخخذام

الخدٓٔ مً دْت اإلاهلىماث اإلاالُت  -

 ؛الىاسدة في الٓىاةم اإلاالُت

ً ُٖاءة أداء الهملُاث الخدٓٔ م -

 الدشًُلُت؛

بالٓىاهحن واللىاةذ الخدٓٔ مً التزام  -

والعُاظاث وؤلاحشاءاث التي وغهتها ئداسة 

 ظعت؛اإلاإ 

 

ؾبُهت نملُت 

ابت  الْش

الخدٓٔ مً جىُُز نملُاث اإلاإظعت  -

ؼ اإلاعإول ٓا لىكام جٍُى ُاث اإلاالةم َو

 واإلاهخمذ مً ؤلاداسة؛

الخدٓٔ مً أن نملُت اإلاإظعت ْذ جم  -

حسجُلها في الذَاجش والسجالث بٓا 

 داظبُت اإلآبىلت ْبىال ناما؛ب اإلاللمباد

الخدٓٔ مً جىُُز وجؿبُٔ ؤلاحشاءاث  -

ت  ؛والعُاظاث ؤلاداٍس

 

ابت واإلاشاحهت الذاخلُت الخذًشت في ج٘ىىلىحُا  اإلاطذس: نبذ الىهاب هطش نلي، شخاجه العُذ شخاجه، الْش

تالىاْو وألاَاّ، الذاس الجامهُت،  اإلاهلىماث ونىإلات أظىاّ اإلااٛ  .60،  ص 2006، الاظ٘ىذٍس

 ثاهيا : أدواث هظام الزكابت الداخليت

ابت الذاخلُت لألهذاٍ  ابت الذاخلُت نذة أدواث ٌهخمذ نليها، الخخباس مذي جأدًت هكام الْش لىكام الْش

 : 2اإلاخؿـ لها، وجخمشل هزه ألادواث اإلاهخمذ نليها  َُما ًلي 
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 الخعت الخىظيميت  -1

حر خؿت جىكُمُت حعخجُب في   ابت الذاخلُت ًجب جَى وعخخلظ مً الخهاٍسِ العابٓت أن للُٓام بالْش

ومداولت جىحيهها إلاا ًخذم مطلخت وأهذاٍ اإلاإظعت وجخدذد ٗل الخاالث ئلى الٓشاساث التي جخخزها ؤلاداسة، 

ٗالخالي : ش في الخؿت الخىكُمُت وهي  ٗاةض ألاظاظُت التي ًجب أن جخَى  الش

 ؛دذًذ ألاهذاٍ الهامت للمإظعتج -

اجه مو ئبشاص الهالْت الدعلعلُت بحن مخخلِ  - جدذًذ الهُٙل الخىكُمي للمإظعت ومخخلِ معخٍى

اث وألاوشؿت  ؛اإلاعخٍى

 ؛جدذًذ اإلاعإولُاث وجٓعُم الهمل -

ابت الذاخلُت مً خالٛ ما ًلي :   خُث أن هزه الىظُلت حهمل نلى جدُٓٔ أهذاٍ هكام الْش

ُاءة الهملُاث الدالهمل  - و َهالُت ٖو  ؛ًُلُتشنلى َس

 ؛وحىد وخذاث ُْاط جمً٘ مً جدذًذ هخاةج ألاوشؿت اإلاخخلُت للمإظعت -

 ؛الهمل نلى خماًت أضٛى اإلاإظعت مً خالٛ جُُٓم الهمل -

 العزق وؤلاجزاءاث  -2

ً في جدُٓٔحهخبر الؿّش وؤلاحشاءاث مً   ألاهذاٍ اإلاشحىة  بحن أهم ألادواث التي ٌهخمذ نليها اإلاعحًر

، الالتزام بالعُاظاث  ابت الذاخلُت، َُهم وجؿبُٔ هاجحن ألاداجحن ٌعانذ نلى خماًت ألاضٛى مً هكام الْش

ٓت  ت اإلاىغىنت، ئر حشمل الؿّش ٗل مً ؾٍش ، ؤلاهخاج والبُو، ٖما حهمل اإلاإظعت نلى وغو الاظخًالٛؤلاداٍس

امػت أو مداولت الخهذًل في ئحشاء ما لخدعحن أداء ؤلاحشاءاث التي مً شأجها أن جىضح بهؼ الىٓاؽ الً

ابت الذاخلُت مً جدُٓٔ الهذٍ الهام للمإظعت.  اإلاإظعت وجم٘حن هكام الْش

 أوشعت الخحلم والخىليغ  -3

ئن وشاؽ الخدٓٔ ًبذأ مً أٛو خؿىة في ئهجاص الهمل، خُث ًٓىم به الصخظ اإلاعإوٛ نلى ئهجاصها 

 وفي بهؼ ألاخُان الخدٓٔ ٌعىذ ئلى ؾٍش آخش.ًذعى بالخدُٓٔ الصخص ي  وهزا ما

زم همش ئلى نملُت الخىُٓـ َُما ًخظ مشاْبت اإلاهلىماث والبُاهاث اإلاداظبُت أي مؿابٓت البُاهاث واإلاهلىماث 

 مو ما هى مسجل، وهزا الهمل ٌعىذ ئلى شخظ آخش يحر الزي أهجضها. في الىاْو
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 يتاإلاعلب الثاوي : مكىهاث هظام الزكابت الداخل

ابت الذاخلُت مشاناة خمغ مٙىهاث أظاظُت البذ مً الاهخمام   ًخؿلب جطمُم وجىُُز أي هكام الْش

ابُت،  وهي جمشل باليعبت للمذْٔ مهاًحر ٌعدىذ نليها لخُُٓم َهالُت هكام بها لػمان جدُٓٔ ألاهذاٍ الْش

ُما ًلي ششح مىحض لهاجه اإلاٙىهاث  ابت الذاخلُت ألي مإظعت اْخطادًت َو  : 1الْش

 محيغ الزكابت  -1

ابت   ٗاهذ ؤلاداسة  الهلُا جشي أن الْش ابت الُهالت في اإلاإظعت، َارا  ابت حىهش الْش ًمشل مدُـ الْش

ابت اإلاىطىص  عخجُبىن لها مً خالٛ جىُُزهم إلحشاءاث الْش ش يء هام ظُذٕس باقي ألاَشاد في اإلاإظعت َو

ابت نليها مً ؾٍش ؤلاداسة، وفي اإلآابل ئرا لم حهؿي  ذ أن أهذاٍ الْش ابت َمً اإلاٖإ ؤلاداسة ألاهمُت للْش

 الذاخلُت لً ًخم جدُٓٓها.

 جلييم اإلاخاظز  -2

ش اإلاالُت في جدذًذ وجدلُل اإلاإظعت وئداستها للمخاؾش اإلاخهلٓت   ًخمشل جُُٓم اإلاخاؾش أليشاع الخٓاٍس

ت لها بذساظ بانذاد الٓىاةم اإلاالُت، وبهذ جدذًذ جلٚ اإلاخاؾش ًجب أن جٓىم ؤلاداسة واخخماالث  ت حىهٍش

اث  ذ حعهل ؤلاداسة الخؿـ والبرامج أو الخطَش بذساظت مخاؾش مهُىت أو ْذ جٓشس أن جٓبل اإلاخاؾش خذوثها، ْو

 بعبب الخٙلُت،وجيشأ اإلاخاؾش أو جخًحر بعبب نذة قشوٍ منها :

ابت الذاخلُت - حز مخخلِ نً َهم الْش  ؛ناملحن حذد لذحهم جٖش

ت - هت جدذر في هكام اإلاهلىماث حًحراث حىهٍش  ؛وئدخاٛ ج٘ىىلىحُا حذًذة في نملُت ؤلاهخاج أو ظَش

 ؛الخىظو أو الخطٛى نلى أنماٛ في بِئت أحىبُت -

 ؛اخخباس مبادب مداظبُت حذًذة أو الخًُحر في اإلابادب اإلاداظبُت اإلاىغىنت -

 أوشعت الزكابت  -3

ابت الذاخلُت   ابت في العُاظاث وؤلاحشاءاث والٓىانذ التي حهمل نلى جدُٓٔ الْش وجخمشل أوشؿت الْش

ابت َُما ًلي  ٓت مالةمت، وئداسة اإلاخاؾش بُهالُت وجخمشل هزه ألاوشؿت الْش  :2بؿٍش

ابت نلى الدشًُل، وهي تهخم بمشاْبت ومخابهت حشًُل نملُاث اإلاإظعت -  ؛أوشؿت الْش

ا - ش اإلاالُت التي ًمً٘ الانخماد نليهاأوشؿت الْش ش اإلاالُت، وتهذٍ ئلى ئنذاد جٓاٍس  ؛بت نلى ئنذاد الخٓاٍس

                                           

1
 .342 – 341، ص ص 4002،  6طالنظرية والتطبيق، الدار اجلامعية، االسكندرية،أمني السيد أمحد لطفي، املراجعة بني  
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ابت نلى الالتزام، وتهذٍ ئلى الخأٖذ مً الالتزام بالٓىاهحن التي جؿبٔ في اإلاإظعت -  ؛أوشؿت الْش

 والاجصاالث  اإلاحاسبيت هظام اإلاعلىماث -4

حهذٍ هزا الهىطش ئلى جدذًذ اإلاهلىماث اإلاالةمت لخدُٓٔ أهذاٍ اإلاإظعت أو الخطٛى نليها  

ٔ ْىىاث مُخىخت لالجطاالث ، حعمذ  ت باإلاإظعت نً ؾٍش اث ؤلاداٍس وحشًُلها وجىضُلها إلاخخلِ اإلاعخٍى

ش اإلاالُت بابذاء الشأي خٛى ٗل وشاؽ ، واإلاهلىماث  ًجب أن جخطِ بخذُْٔ جلٚ اإلاهلىماث وئنذاد الخٓاٍس

بالىغىح والذْت وفي مىانُذ دُْٓت أًػا، ختى جخمً٘ اإلاإظعت مً الاظخُادة مً هزه اإلاهلىماث في وقُُتها 

ذ اإلاىاظب.  ابُت واجخار الٓشاساث اإلاىاظبت في الْى  1الْش

 مخابعت ضىابغ الزكابت الداخليت  -5

ابت الذاخلُت باإلاوحهخم هزا اإلاٙ  إلاخخلِ أحضاء ش والخُُٓم الذوسي خابهت اإلاعخمىن بمٙىهاث الْش

ُاءة هزا الىكام، ألن ؤلاحشاءاث التي جبٓها  ابت الذاخلُت ورلٚ للخدٓٔ مً َهالُت ٖو ومٙىهاث هُٙل الْش

ٗاَُت أو ال جطلح للخؿبُٔ مً َترة صمىُت ألخشي، وأهم أداة ًخم  اإلاإظعت في ٗل أهىام أوشؿتها ْذ جطبذ يحر 

ٓها ئلى مهلىماث  ابت الذاخلُت هي وقُُت الخذُْٔ الذاخلي في اإلاإظعت والتي الخىضل نً ؾٍش جخظ الْش

ابت الذاخلُت للمإظعت.  2ًخمشل وشاؾها أظاظا في جُُٓم َهالُت هكام الْش

ابت الذاخلُت ذا مً الخُطُل نً مٙىهاث هكام الْش  الجذٛو الخالي ٌهؿي مٍض

م  ابت الذاخلُت 02 – 01حذٛو ْس  : مٙىهاث هكام الْش

 نىاضش اإلاٙىن  وضِ اإلاٙىن  اإلاٙىهاث

ابت اث والعُاظاث وؤلاحشاءاث التي  بِئت الْش الخطَش

حه٘غ الاججاه الهام وؤلاداسة الهلُا 

وأصخاب اإلاإظعت اإلاشجبؿت بػىابـ 

ابت الذاخلُت وأهمُتها.  الْش

 الجزاهت والُٓم ألاخالُْت. -

 الالتزام بالُ٘اءة. -

 اإلاعإولحن نً ئداسة اإلاإظعت. -

 خىكُمي وهمـ الدشًُل.الهُٙل ال -

جخطظ اإلاعإولُاث وظُاظاث  -

ت.  ومماسظاث اإلاىاسد البشٍش

جدذًذ وجدلُل ؤلاداسة للمخاؾش اإلاالةمت  جُُٓم اإلاخاؾش

إلنذاد الٓىاةم اإلاالُت ؾبٓا لإلؾاس 

ش اإلاالي.  الذولي للخٍٓش

الىحىد، الخٙامل، الخُُٓم، جأُٖذ ؤلاداسة ) 

 ( الهشع وؤلاَطاح، الُٓاط والخذور

ابت اإلاشجبؿت بالهملُاث  الؿّش اإلاعخخذمت لخدذًذ وججمُو هكم اإلاهلىماث  أهذاٍ الْش
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اإلاداظبُت 

 والاجطاٛ

ش نً نملُاث  ب وحسجُل والخٍٓش وجبٍى

لالخخُاف باإلاعاةلت اإلاإظعت باإلغاَت 

 اإلاداظبُت نً ألاضٛى اإلاشجبؿت.

ُذ،  ب، الخْى )الاٖخماٛ، الذْت، الخبٍى

 الترخُل، الخلخُظ (

ابت  العُاظاث وؤلاحشاءاث التي جػهها  أوشؿت الْش

ش  اء بأهذاَها أليشاع الخٍٓش ؤلاداسة للَى

 اإلاالي.

 الُطل الٙافي للىاحباث. -

الترخُظ اإلاالةم للهملُاث وألاوشؿت  -

ابت الخاضت بال٘مبُىجش(  )غىابـ الْش

 اإلاعدىذاث والسجالث. -

ابت اإلاادًت نلى ألاضٛى والسجالث. -  الْش

 الاخخباساث اإلاعخٓلت نلى ألاداء. -

مخابهت غىابـ 

ابت الذاخلُت  الْش

الخُُٓم اإلاعخمش والذوسي لإلداسة نلى 

ابت  َهالُت جطمُم وحشًُل هُٙل الْش

ٗاهذ حهمل ٖما الذاخلُت لخدذًذ م ا ئرا 

خم حهذًلها نىذما  هى معتهذٍ منها ٍو

 ًٙىن رلٚ مؿلىبا.

 يحر واحبت الخؿبُٔ

 .282، ص هُغ اإلاشحو العابٔذ أخمذ لؿُي، اإلاطذس: أمحن العُ

 اإلاعلب الثالث : خصائص هظام الزكابت الداخليت

ابت الذاخلُت الجُذ والُهاٛ جطمُما خاضا وهزا الخطمُم ًىحذ له معخلضماث   ًمخاص هكام الْش

ةظ ومخؿلباث مهُىت ومدذدة، ًيبغي أن جأخز في نحن الانخباس هزه اإلاخؿلباث جمشل بمجمىنت مً الخطا

ُاءة ابي في اإلاإظعت أٖثر َهالُت ٖو ٗالخالي : ججهل مً الىكام الْش  وهي 

 اإلاالئمت لعبيعت اليشاط واحخياجاجه  -1

ابت الذاخلُت مىاظبا لدجم وهىم اإلاإظعت ٖٙل ولؿبُهت اليشاؽ،   ًيبغي أن ًٙىن هكام الْش

ابت ًخخلِ في اإلاإظعاث  ابت اإلاهخمذة َاإلاإظعاث الطًحرة جدخاج ئلى هكام الْش ال٘بحرة، ٖما أن أظالُب الْش

 1إلداسة اإلابُهاث جخخلِ نً جلٚ اإلاعخخذمت في ؤلاداسة اإلاالُت.

 الفعاليت  -2

ابت الذاخلُت الجُذ واإلاخؿىس ًٓىم نلى اٖدشاٍ ألاخؿاء والاهدشاَاث   ًٓطذ بها اظخخذام هكام الْش

ىنها ومهالجتها  ٓت جػمً نذم وحىدها في اإلاعخْبل ْو ذ مً ؾٍش بؿٍش ٓبل، بأْل جٙلُت مم٘ىت وأظشم ْو

 1الٓاةمحن بهزا الهمل مً أحل جدُٓٔ الهذٍ اإلاشيىب َُه.
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 اإلاىضىعيت  -3

ٗان اإلاشؤوط ًٓىم   ت ولً٘ معألت ما ئرا  ال شٚ أن ؤلاداسة اإلاالُت جخػمً ال٘شحر مً الهىاضش البشٍش

يبغي أن ال ًٙىن خاغها إلادذداث  ٓت ظلُمت وحُذة ٍو خطُت، ألن ألادواث شوانخباساث بهمله بؿٍش

ابُت نىذما جٙىن شخطُت ال مىغىنُت ًإزش رلٚ نلى الخ٘م نلى أداء مما ًجهله يحر ظلُم،  وألاظالُب الْش

ش اإلآذمت مً ؾٍش مذْٔ الخعاباث ًجب أن جٙىن مىغىنُت، خُادًت جخػمً بُ اهاث لها مهنى ألن الخٓاٍس

ٗاٍ نً الىغهُت اإلاالُت للمإظعت.   2ومذلٛى 

 الدكت  -4

ٗاملت نً ألاداء   ابي الذاخلي ْادس نلى الخطٛى نلى مهلىماث صخُدت و ًجب أن ًٙىن الىكام الْش

زا  ذ مً مطذس اإلاهلىماث، مً خالٛ البُاهاث اإلاسجلت بالىزاةٔ والسجالث اإلاداظبُت ٖو والخأٖذ في هُغ الْى

ض اإلاالي للمإظعت في جهاًت اإلاخابهت اإلاعخمشة في اٖدشاٍ ألاخؿاء والاهدشاَاث مً أحل الخهب حر نً خُٓٓت اإلاٖش

 3.الُترة اإلاالُت

 اإلازوهت -5

ابي الذاخلي هاجخا، ًجب أن جخىاَش اإلاشوهت أي الخُِ٘ مو اإلاخًحراث اإلاعخجذة ختى ًٙىن   الىكام الْش

الًحر نلى الخىكُم، و أن ًٙىن ْادسا نلى الاظخمشاس في الهمل نىذ مىاحهخه للخؿـ اإلاخًحرة وللكشوٍ 

بلٌ ننها. ابت الُهاٛ أن ًدذد مشل جلٚ اإلاخًحراث ٍو هت، خُث ًجب هكام الْش  4اإلاخْى

 الخىكيذ اإلاىاسب  -6

ذ اإلاىاظب، ونلُه ًجب نلى الٓاةمحن   ٗاَت اإلاهلىماث في الْى البذ مً جىاَش هكام ظلُم لخلٓي 

ذ خاضت الٓاةمحن بانذاد  ابُت مشاناة الْى ش بمخخلِ ألاوشؿت الْش ذ اإلادذد،  ئًطالها نليهم الخٓاٍس في الْى

اةذتها حضةُا أو ٗلُا، َمشال ئرا حهلٔ ألامش باخذي اإلاىاْطاث وخطلذ  خُث جُٓذ اإلاهلىماث اإلاخأخشة مهىاها َو

اإلاإظعت نلى مهلىماث صخُدت جخهلٔ بششوؽ دخىلها في هزه اإلاىاْطاث أمش ال ُْمت له ئرا حاء بهذ 

  5ٛ.اهٓػاء ألاحل واإلاىنذ اإلادذد للذخى 

 

 

                                                                                                                                    

 . 662، ص 4002 ،4، ط اجلزائر، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، )أساسيات ووظائف وتقنيات(حممد رفيق الطيب، مدخل للتسيري 1
2

 .652عبد الفتاح حممد الصحن، حممد السيد السرايا، نفس املرجع السابق، ص  
 .336، ص 4002، اإلسكندرية، اجلديدة حممد إمساعيل بالل، مبادئ اإلدارة بني النظرية والتطبيق، دار اجلامعة 3
 .336 حممد إمساعيل بالل، نفس املرجع السابق، ص 4
 .333، ص 4005، 2ط للنشر والتوزيع، عمان،  وائل، مبادئ اإلدارة النظريات والعمليات والوظائف، دار ريويتحممد قاسم الق 5



 الفصل األول  عموميات حول نظام الرقابة الداخلية

~ 06 ~ 
 

 الخىفير في الىفلاث  -7

ابت هى الخذ مً الاهدشاَاث نً الخؿت، وبالخالي الخذ مً الىُٓاث   الهذٍ مً وحىد هكام الْش

ابي الذاخلي أٖبر مً جٙالُُه، َمشال  الػاتهت أو الخعاةش اإلاشجبؿت به لزا ًجب أن ًٙىن مشدود الىكام الْش

ابت ًمً٘ غبؿها باظخهماٛ أهكمت بعُؿت بأْل ششاء هكام ئل٘ترووي شذًذ الخؿىس مً أحل  نملُاث ْس

 1الخٙالُِ، ال ٌهخبر اْخطادًا ما دامذ الُىاةذ اإلاخدطل نليها ال جىاصي الخٙالُِ.

 الخكامل  -8

ابُت ئلى غشوسة اظدُهاب هزه الىكم لجمُو اإلاهاًحر الخاضت بٙل الخؿـ   ٌشحر جٙامل الىكم الْش

ابُت الخىكُمُت، باإلغاَت ئلى أهه ً جب أن ًٙىن هىإ جٙامل بحن الخؿـ راتها وأًػا جٙامل بحن الىكم الْش

 2اإلاعخخذمت.
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 هظام الزكابت الداخليتدراست اإلابحث الثالث : مىهجيت 

ذ مً ُٖاءجه،   ابت الذاخلُت ٌهخمذ نلى وحىد بهؼ اإلآىماث وؤلاحشاءاث جٍض ئن وحىد هكام ْىي للْش

ت مذي  ابت الذاخلُت ومذي الخؿبُٔ الُهلي للعُاظاث  التزامومهَش بهزه الهىاضش ًجب جُُٓم هكام الْش

الٓشاس ألامشل ونلى هزا الىدى ًخم جٓعُم  اجخاراإلاىغىنت وألاهذاٍ اإلاىحىدة، ورلٚ ٌعانذ في الىضٛى ئلى 

 ًلي :ئلى مااإلابدث 

 ٛ ابت الذاخلُت اإلاؿلب ألاو  ؛: مٓىماث هكام الْش

ابت الذاخلُت: اإلاؿلب الشاوي   ؛ئحشاءاث هكام الْش

ابت الذاخلُتاإلاؿلب الشالث : دسا  ؛ظت وجُُٓم هكام الْش

 اإلاعلب ألاول : ملىماث هظام الزكابت الداخليت

ابت الذاخلُت العابٓت َاهه ًخطح وحىد   ُاث هكام الْش ت وأمً خالٛ حهٍش خشي مداظبُت حىاهب ئداٍس

ابت الذاخلُت العلُم،  هالُخه ٖىكام في أي مإظعت نلى مذي  أيٖمٓىماث لىكام الْش ِ هجاخه َو ًخْى

ت الالصمت لخلٔ هكام َهاٛ و و جىاَش هزه اإلآىماث والذناةم ألاظاظُت الػش  ابت الذاخلُت ونلُه ٍس ظلُم للْش

ً آلاجُحن : حز في هزا اإلاؿلب نلى الهىطٍش  ظِخم التٖر

ابت الذاخلُت - ت والخىكُمُت لىكام الْش   ؛اإلآىماث ؤلاداٍس

ابت الذاخلُت -  ؛اإلآىماث اإلاداظبُت واإلاالُت لىكام الْش

 أوال : اإلالىماث ؤلاداريت والخىظيميت لىظام الزكابت الداخليت

شها لُٙىن نلى دسحت   ت والخىكُمُت، ًجب جَى ابت الذاخلُت مجمىنت مً اإلآىماث ؤلاداٍس لىكام الْش

 نالُت مً الُ٘اءة وظُمً٘ جلخُطها َُما ًلي :

 مي كفء هيكل جىظي -1

ِ ؾبُهخه نلى ؾبُهت   ابت وجخْى ٌهخبر وحىد هُٙل جىكُمي ِٖء في أي مإظعت هى أظاط نملُت الْش

 1ٍجب أن ًخطِ بالهىاضش آلاجُت و اإلاإظعت وحجمها ومذي الاهدشاس الجًشافي لها ونذد الٓؿاناث والُشوم، 

: 

ؼ العلؿاث مً ألانلى ئلى ألاظُل وأن جٙىن واضخت  -  ؛ومُهىمتأن ًخم جٍُى

 ؛جؿبُٔ مبذأ الُطل بحن اإلاهام خاضت السجالث نً الصخظ الٓاةم بالىقُُت -

                                           

1
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 ؛مشوهت الخؿت الخىكُمُت إلمٙاهُت اظدُهاب أًت حًحراث معخٓبلُت -

 ؛الاظخٓالٛ الىقُُي بحن ؤلاداساث وألاْعام بما ال ًمىو الخهاون والخيعُٔ بُنهما -

 ؛والعُاظاث الهامت باإلاإظعت سبـ الاخخطاضاث واإلاعإولُاث باألهذاٍ -

 ؛جدزًش اإلاعإولحن نً أي أخؿاء أو مخالُاث ْذ جدذر -

اث الخىُُزًت في ضىسة حهلُماث أو ْىانذ واحبت  - جخؿُـ أوشؿت اإلاإظعت وجىضُلها ئلى اإلاعخٍى

 ؛الخىُُز

ابت ونملها في شٙل خؿت مدذدة -  ؛وغو ئحشاءاث واضخت ودُْٓت ليشاؽ الْش

 وضعهم في مكانهم اإلاىاسب اإلاىظفين ألاكفاء و  اخخيار  -2

مما ال شٚ َُه أن الهامل الِ٘ء ًلهب دوسا هاما في هجاح وجدُٓٔ مبخًُاث اإلاإظعت، لزلٚ ٌهخبر  

ابت الذاخلُت في جدُٓٔ أهذاَه، َبذون  هزا اإلاىقِ أخذ اإلآىماث ألاظاظُت التي ًشج٘ض نليها هكام الْش

ٔ ما سظمخه الخؿت الهامت للمإظعت، ال ًمً٘ أن اإلاىقُحن اإلاذسبحن وألاُٖاء و  الخاسضحن نلى أنمالهم َو

ابت الذاخلُت الُهاٛ نلُه أن ًشاعي في اخخُاس اإلاىقُحن الهىاضش الخالُت   : 1هدطل نلى هكام الْش

 ؛شهاداث في اإلاُذان الهملي -

 ؛خبرة جم٘ىه مً الخد٘م في الىقُُت -

 ؛ام هكام الخذٍسبالالتزام بالعُاظاث اإلاشظىمت واختر  -

 ركابت ألاداء السليم  -3

ُاءاث نالُت ال ٌهني الخخلي نً جىاَش مهاًحر   ئن وحىد هُٙل ِٖء ومىقُحن مذسبحن وراث ْذساث ٖو

لُٓاط أداء هإالء اإلاىقُحن، ورلٚ في مداولت مٓاسهت ألاداء اإلاخؿـ مو ألاداء الُهلي وجدذًذ الاهدشاَاث 

 2لخصخُذ هزه الاهدشاَاث.وؤلاحشاءاث الىاحب اجخارها 

 والسياساث لحماًت ألاصىل  ؤلاجزاءاثمجمىعت مً  -4

ٓت التي جىُز بها جلٚ العُاظاث اإلاىغىنت وبطىسة أخشي َان العُاظت هي   ؤلاحشاءاث جمشل الؿٍش

ٓت الخىُُز لهزا الهذٍ، َٙل مً العُاظاث وؤلاحشاءاث  الهذٍ التي حععى ئلُه اإلاإظعت، أما ؤلاحشاء هى ؾٍش

ت ئر جخؿلب خماًت ألاضٛى ومىو جبذًذها جىاَش ئحشاءاث للػبـ الذاخلي  ابت ؤلاداٍس أداجحن حُذجحن لىكام الْش
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ش اإلاخذاولت بُنها، َٓذ جٙىن هزه ؤلاحشاءاث في ضىسة سظىماث مهُىت واضخت جدذد  بحن ألاْعام والخٓاٍس

 1معاساتها ُُُٖت جىُُزها.

 لىظام الزكابت الداخليتثاهيا : اإلالىماث اإلاحاسبيت واإلااليت 

ابت الذاخلُت نلى مجمىنت مً اإلآىماث و الذناةم اإلاداظبُت واإلاالُت التي هىحضها   ًٓىم هكام الْش

 نلى الىدى آلاحي :

 الدليل اإلاحاسبي  -1

ب خعاباث بما ًخالءم مو ؾبُهت   ًمشل الذلُل اإلاداظبي في جلٚ الهملُاث الخاضت بهملُت جزٍو

اإلاداظبي اإلاعخخذم، مً أحل بلىى ألاهذاٍ التي ٌععى لخدُٓٓها ومىه نىذ ئنذاد الذلُل اإلاإظعت والىكام 

ش خعاباث مشاْبت ئحمالُت هذَها غبـ الخعاباث الُشدًت بذَاجش ألاظخار، َهزه  اإلاداظبي ًجب جَى

دذر الخعاباث جٓىم ب٘شِ خاالث خذور ألاخؿاء يحر مهخمذة ألن ألاخؿاء اإلاهخمذة يالبا ما مشج٘بها ً

 . 2جىاصن لخًؿُت هزه ألاخذار

 الدورة اإلاسدىدًت  -2

اث للىضٛى ئلى هكام حُذ   ئن وحىد دوسة معدىذًت نلى دسحت نالُت مً الُ٘اءة ٌهخبر مً ألاولٍى

ابت الذاخلُت  :3، بانخباسها اإلاطذس ألاظاس ي للُٓذ وأدلت ؤلازباث  َهلى الىكام اإلاعدىذي أن ًخمحز بما ًليللْش

والترابـ بحن الخىكُم اإلاعدىذي واإلاداظبي وؤلاداسي، ختى ٌعخهمل خطش اإلاعإولُاث الخيعُٔ  -

ذ اإلاىاظب  ؛ومخابهت جىُُز ؤلاحشاءاث مً الىاخُخحن الدشُ٘لُت واإلاىغىنُت في الْى

ابت -  ؛جدذًذ نذد الطىس اإلاىاظبت واإلاؿلىب ئنذادها، لٙل نملُت معدىذًت للخمً٘ مً اإلاخابهت والْش

 ؛اإلاعدىذاث أو حمُو البُاهاث، ختى ًدعنى اجخار الٓشاساث العلُمت ومخابهت هخاةجها مىو اصدواج -

الهمل نلى جٓلُل نذد اإلاعدىذاث اإلاؿلىبت لٙل نملُت ئلى أدوى خذ ممً٘ مً أحل جبعُـ الهمل  -

  ؛ؤلاداسي واإلا٘خبي وحعُحر ؤلاحشاءاث في اإلاإظعت

ت  -3  اإلاجمىعت الدفتًر

ت خعب ؾبهت اإلاإظعت وخطاةظ أوشؿتها خاضت دَتر الُىمُت الهامت وما حهذ اإلاجمىنت الذَتًر 

ت ما ًلي   : 1ًشجبـ به مً ًىمُاث معانذة، ٖما ًجب مشاناة ئنذاد اإلاجمىنت الذَتًر
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ابت. - ت لًشع الْش ُم الطُداث ْبل اظخهماٛ اإلاجمىنت الذَتًر  جْش

ذ خذوثها ٗلما أمً٘ رلٚ. -  ئزباث الهملُاث ْو

ت نىذ جطمُمها بٓطذ ظهىلت  - ذستها نلى  الاظخخذامجبعُـ اإلاجمىنت الذَتًر وؤلاؾالم والُهم ْو

حر البُاهاث اإلاؿلىبت.  جَى

 الجزد الفعلي لألصىل  -4

ٛ ٗل   التي جمخل٘ها اإلاإظعت جخمحز بالىحىد اإلاادي وبالخالي ًجب الُٓام بالجشد الُهلي لهزه  ألاضى

ابت الُهالت والىاجخت ألضٛى هتها بالجشد اإلادس ألاضٛى ومٓا اظبي، َهملُت الجشد واإلآاسهت حعمذ بالْش

 2اإلاإظعت.

 اإلاىاسهاث الخلدًزيت ) الخخعيعيت ( -5

ابُت جداٛو مٓاسهت ما أهجض َهلُا بما تهذٍ ئلُه اإلاإظعت وما  ت أداة ْس هى  حهخبر اإلاىاصهاث الخٓذًٍش

جب أن جٓىم ؤلاداسة بخدلُل  و، ٍو العلبُت وحصجُو الىىاحي ؤلاًجابُت، خُث ًمً٘  الاهدشاَاثمخؿـ ومخْى

ُها نلى أجها نباسة نً وزُٓت جلخظ ٗل الهملُاث وألاوشؿت التي جىىي اإلاإظعت الُٓام بها إلاذة صمىُت  حهٍش

جشحمت واضخت نً الخخؿُـ مدذدة وجطبذ هزه الىزُٓت بشهامج نمل اإلاإظعت خالٛ هزه الُترة، وهي 

لُت اإلاىغىنت للمإظعت بىاءا نلى خبرة اإلااض ي والؿاْت الاظخهابُت للمإظعت واإلاىاسد والعُاظاث اإلاعخٓب

 3اإلاخاخت لها ونلى الخيبإاث اإلاعخٓبلُت، َُما ًخهلٔ بالكشوٍ الذاخلُت للمإظعت والخاسحُت اإلادُؿت بها.

  الىسائل آلاليت والخكىىلىجيت اإلاسخخدمت -6

لىكام اإلاداظبي داخل اإلاإظعت مً الهىاضش الهامت في أضبدذ الىظاةل آلالُت اإلاعخخذمت غمً ا 

اظخخذام الخاظىب  َأهمُتغبـ و ئهجاص ألانماٛ ٖما هى الخاٛ في آالث نذ الىٓىد اإلادطلت وحسجُلها، 

 أو ؤلال٘ترووي في ئهجاص بهؼ خؿىاث الذوسة اإلاداظبُت وجدلُل البُاهاث واإلاهلىماث ظىاء بًشع ئنذادها 

ابي للىكام اإلاداظبي ، وأن الؤلاَطاح ننها خىظو في اظخخذام هزه ألادواث مً شأهه جذنُم الذوس الْش

حر ما ًلي  ٗاَت الىظاةل آلالُت جَى  : 4اإلاعخخذم، خُث ٌعمذ اظخخذام 

 ؛دْت وظشنت اإلاهالجت -

 ؛ظهىلت الخطٛى نلى اإلاهلىماث والخد٘م َيها -
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 .603التهامي6 مسعود صديقي، نفس املرجع السابق، ص  طواهر حممد 4
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 ؛خماًت ألاضٛى بىحىد بشامج معانذة -

ذ وجذنُم - حر الْى  ؛الهمل بُ٘اءة جَى

 ؛هٓظ جٙلُت اإلاهالجت -

 اإلاعلب الثاوي : إجزاءاث هظام الزكابت الداخليت

ابت الذاخلُت جخخلِ مً مإظعت ئلى أخشي ورلٚ جبها لؿبُهت وحجم   ئن ئحشاءاث هكام الْش

ابت الذاخلُت ًمً٘ ئجبانه في حمُو اإلاإظعاث، َماليشاؽ، َلِغ هىإ  ا في الىاْو هكام زابذ ومدذد للْش

ابت  مً٘ جطيُِ ئحشاءاث الْش ًطلح إلاإظعت مهُىت ال ًمً٘ جؿبُٓه بالػشوسة في اإلاإظعاث ألاخشي، ٍو

 :الذاخلُت ئلى اإلاجمىناث 

ت -  ؛ئحشاءاث جىكُمُت ئداٍس

 ؛ئحشاءاث مداظبُت -

 ؛ئحشاءاث نامت -

 أوال : إجزاءاث جىظيميت وإداريت

ت الىىاحي الخالُت    : 1وجػم ؤلاحشاءاث الخىكُمُت ؤلاداٍس

 ؛اإلاخخلُت بشٙل نذم الخذاخل وألاْعامجدذًذ اخخطاضاث ؤلاداسة  -

جىصَو الىاحباث بحن اإلاىقُحن بدُث ال ًىُشد أخذهم بهمل ما مً البذاًت ختى النهاًت وبدُث  -

ابت مىقِ آخش  ؛ًٓو نمل ٗل مىقِ جدذ ْس

 ؛بشٙل واضح ٌعانذ نلى جدذًذ جبهت الخؿأ وؤلاهماٛ جىصَو اإلاعإولُاث -

، وقُُت واإلاىقُحن بدُث ًخم الُطل بحن وقُُت جىُُز الهملجٓعُم الهمل بحن ؤلاداسة  -

،  ؛وقُُت الُٓذ واإلاداظبتالاخخُاف بههذة ألاضٛى

 ؛جىكُم ألاْعام بدُث ًجخمو اإلاىقُحن الزًً ًٓىمىن بهمل واخذ في حجشة واخذة -

سوجحن مهحن ًخػمً خؿىاث ٗل نملُت بالخُطُل بدُث ال ًتٕر َشضت ألي مىقِ ئًجاد  -

 ؛للخطٍش الصخص ي ئال بمىآَت شخظ آخش معإوٛ

                                           

 .636خالد أمني عبد اهلل، نفس املرجع السابق، ص  1



 الفصل األول  عموميات حول نظام الرقابة الداخلية

~ 22 ~ 
 

ُو نلى اإلاعدىذاث ٖازباث إلاا ْام به مً  - دت بأن ٗل مىقِ نلُه الخْى ئنؿاء حهلُماث ضٍش

 ؛نمل

 ؛سة راث لىن مهحنت بطى جخخظ ٗل ئداسة مهُىو اإلاعدىذاث مً أضل ونذة ضىس  اظخخشاج -

ت جىٓالث بحن اإلاىقُحن مً خحن آلخش بدُث ال ًخهاسع رلٚ مو خعً ظحر الهمل -  ؛ئحشاءاث خٖش

ت دَهت واخذة ورلٚ إلًجاد الُشضت إلاً ًٓىم بهملُت  - غشوسة ُْام ٗل مىقِ بهلخه العىٍى

  ؛أزىاء يُابه الٖدشاٍ أي جالنب في رلٚ الهمل

 ثاهيا : إجزاءاث محاسبيت

 : 1ؤلاحشاءاث اإلاداظبُت الىىاحي الخالُت وجػم  

، ألن هزا ًٓلل مً َشص الًش ئضذاس مهلىماث بىحىب ئزباث الهملُاث بالذَاجش َىس خذوثها -

ذه مً مهلىماث بعشنت عانذ ئداسة اإلاإظعت في الخطٛى نلى ما جٍش  ؛والاخخُاٛ َو

ٓت ئضذاس الخهلُماث بهذ ئزباث أي معدىذ ما لم ًً٘ مهخمذ لذي  - اإلاىقُحن اإلاعإولحن ومَش

ذة  ؛بالىزاةٔ ألاخشي اإلاٍإ

 ؛نذم ئششإ مىقِ في جذُْٔ نمل ْام به بل ًجب أن ًذْٓه مىقِ آخش -

ٓىد ئلى  - ٓلل مً اخخماالث الخؿأ ٍو اظخهماٛ آلاالث الخعابُت مما ٌعهل الػبـ الخعابي ٍو

 ؛العشنت في ئهجاص الهمل

ً اإلاشاحهت الهامت وخعاباث اإلاشاْبت اظخخذام وظاةل الخىاصن الخعابي  - الذوسي، مشل مىاٍص

 ؛الاحمالُت.....الخ

اث الىاسدة مً وبحن  -  ؛ألاسضذة في الذَاجش والسجالثئحشاء مؿابٓاث دوسٍت بحن ال٘شَى

ت -  ؛الُٓام بجشد دوسي مُاجئ للىٓذًت والبػانت والاظدشماساث ومؿابٓت رلٚ مو ألاسضذة الذَتًر

 متثالثا: إجزاءاث عا

 : 2وجػم ؤلاحشاءاث الهامت الىىاحي الخالُت  

ت أ - يحرها و الخأمحن نلى اإلاىقُحن الزًً في خىصتهم نهذة هٓذًت أو بػاتو أو أوساّ مالُت أو ججاٍس

 غذ خُاهت ألاماهت؛

                                           

1
 .634املرجع السابق، ص  خالد أمني عبد اهلل، نفس 
 .626، ص 4002، 6، ط عمان ، دار الوراق للنشر ،الدولية الوردات خلف عبد اهلل ، التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق وفقا للمعايري التدقيق الداخلي 2
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ذ الطادس والىاسد؛وغو هكام ظلُ -  م إلاشاْبت البًر

ابت اإلاضدوحت َُما ًخهلٔ  - ُو الشُٙاثاظخخذام وظاةل للْش   ؛بالهملُاث الهامت في اإلاإظعت ٖخْى

ت ْعم خاص باإلاإظعت في الخاالث التي حعخذنيها ؾبُهت  - اظخخذام هكام الخُخِش بمهَش

 ه العلؿت في ْعم الخذُْٔ الذاخلي؛ألاضٛى التي جٙىن نشغت للخالنب والاخخالط ويالبا ما جٙىن هز

لخظ ئحشاءاث هكام  ابت الذاخلُتوالشٙل الخالي ًىضح ٍو  الْش

م  ابت الذاخلُت 02 -01شٙل ْس  : ئحشاءاث هكام الْش

 

 

 

 

 

 

 

 123ضذًٓي، هُغ اإلاشحو العابٔ، ص التهامي، معهىد  ؾىاهش مدمذاإلاطذس: 

 اإلاعلب الثالث : دراست وجلييم هظام الزكابت الداخليت

ابت الذاخلُت مً ؾٍش اإلاذْٔ مً اإلاشاخل ألاظاظُت في نمله ونلُه أن ًٓىم   ٌهخبر جُُٓم هكام الْش

ٓىم بشظم بشامج الخذُْٔ اإلاىاظب م بذساظت وجذُْٔ  الاخخباساث الالصمت. و جدذًذ ٖمُتمىخكم ٍو

 أوال : دراست هظام الزكابت الداخليت

ٓا ل  ابت الذاخلُت َو ٗالخالي  خمعتًمً٘ أن جىجض دساظت لىكام الْش ت وهي   : 1مشاخل حىهٍش

 

 

 

                                           

1
 .31 – 33حممد بوتني، نفس املرجع السابق، ص ص   

 اإلجراءات

 إجراءات عامة إجراءات حماسبية إجراءات تنظيمية تنفيذية

 حتديد االختصاصات. -

 تقسيم العمل. -

 توزيع املسؤوليات. -

 إعطاء تعليمات صرحية -

  .إجراء حركة التنقالت -

 التسجيل الفوري للعمليات. -

 التأكد من صحة املستندات. -

 إجراء املطابقات الدورية. -

عدم إشراك موظف يف مراجعة  -
 عمله. 

 التأمني على ممتلكات املؤسسة. -

 التأمني ضد خيانة األمانة. -

 اعتماد رقابة مزدوجة. -

 إدخال اإلعالم اآليل. -
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 وصف ألاهظمت  -1

ٙىن ذْٔ ٌهبر نً معاس اإلاهلىماث اإلاجموفي مشخلت وضِ ألاهكمت َان اإلا هت في اإلاشخلت العابٓت، ٍو

نلى شٙل ٖخابي أو نلى شٙل خشاةـ جذَٔ، وفي خالت ُْام اإلاذْٔ باالظخجىاباث داخل اإلاإظعت مً أحل 

ابت الذاخلُت َال بذ نلُه أن   ًدترم مجمىنت مً الٓىانذ هزٖش منها :الىضٛى ئلى وضِ دُْٔ لىكام الْش

 ؛ًٙىن بهلم مً معإولُه ئال في خاالث خاضتاخترام العلم الخىكُمي، َاظخجىاب ٗل مىقِ  -

 ؛خطش أحىبت اإلاىقِ في مجاٛ نمله -

 الخحلم مً فهم الىظام  -2

بهذ ئنذاد اإلاذْٔ لخشاةـ الخذَٔ أو وضُه ال٘خابي َاهه ًخدٓٔ مً اظدُهابه للىكام مً أحل  

ْابُت اإلاالةمت، َهىذ الش  ؤلاحشاءاثللمذْٔ باًجاد  حعمذججىب اهؿالْه مً أظغ خاؾئت، َخشاةـ الخذَٔ 

 نلى ما ًلي : باإلحابتُْامه بهمله ًٓىم 

 ُِٖ جخم نملُت الاخخباس؟ -

 حشاءاث التي ًجب اخخباسها؟ما هي ؤلا  -

 ما هي ألاهمُت التي ًجب ئنؿاؤها لهزا الاخخباس؟ -

 الخلييم ألاولي لىظام الزكابت الداخليت  -3

ُذ وهؿاّ اخخباساث   ابت الذاخلُت ٌعانذ اإلاذْٔ نلى جدذًذ ؾبُهت وجْى ئن الخُُٓم هكام الْش

ابت الجُذ جيخج نىه مهلىماث مالُت ًمً٘ الانخماد نليها  الخذُْٔ ألسضذة الٓىاةم اإلاالُت، ٗىن هكام الْش

طاةُت، َاإلاذْٔ ًٓىم بانؿاء َاإلاذْٔ ال ًم٘ىه مشاحهت الٓىاةم اإلاالُت وئهما ٌهخمذ نلى أظلىب الهُىاث ؤلاخ

ابت الذاخلُت   مبذةُا لىٓاؽ الٓىة وهٓاؽ الػهِ في اإلاإظعت. باظخخشاحهجُُٓم أولي لىكام الْش

 الخأكد مً جعبيم الىظام  -4

ًخم الخأٖذ مً جؿبُٔ الىكام باظخهماٛ أظلىب الهُىاث للخأٖذ مً أن ؤلاحشاءاث اإلاىغىنت جدخىي 

ٓىم اإلا ٗاَُت، ٍو ذْٔ بهملُت الاخخباس اهؿالْا مً الهىاضش اإلاادًت اإلاتروٖت نىذ جىُُذ ؤلاحشاءاث نلى غماهاث 

 َُخأٖذ مً خعً جىُُز ؤلاحشاءاث واخترام اإلابادب اإلاىغىنت.

 الخلييم النهائي لىظام الزكابت الداخليت  -5

جىضل  بهذ اٖدشاٍ اإلاذْٔ ظىء جؿبُٔ أو نذم جؿبُٔ لىٓا الٓىة باإلغاَت ئلى هٓاؽ الػهِ التي 

ئليها نىذ الخُُٓم ألاولي لزلٚ الىكام، وباالنخماد نلى الىخاةج اإلاخىضل ئليها ًٓذم اإلاذْٔ خىضلت في وزُٓت 
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مبِىا أزاس رلٚ نلى اإلاهلىماث اإلاالُت مو جٓذًم اْتراخاث ْطذ جدعحن ؤلاحشاءاث، َالخُُٓم النهاتي ٌعمذ 

 ابت الذاخلُتللمذْٔ باجخار ؤلاحشاءاث الخصخُدُت الالصمت نلى الْش

 ثاهيا : أساليب جلييم هظام الزكابت الداخليت

ابت الذاخلُت ًجب ئجبام أخذ ألاظالُب الخالُت :   للُٓام بهملُت جُُٓم هكام الْش

  1ألاسلىب الىصفي  -1

ابت   ً ألاهكمت الُشنُت للْش ًٓىم اإلاذْٔ خعب هزا ألاظلىب بخدػحر ْاةمت جدخىي نلى نىاٍو

ٓىم  بخىحُه ألاظئلت للمىقُحن اإلاعإولحن نً أداء ٗل نملُت، َزلٚ ًخطح للمذْٔ ُُُٖت ظحر الذاخلُت، ٍو

ذ ًٓىم اإلاذْٔ أو  الهملُت وؤلاحشاءاث التي ًمش بها واإلاعدىذاث التي حهذ مً أحلها والذَاجش التي حسجل بها، ْو

ُت حعحر الهملُت خٔ بترجِب ؤلاحاباث بدُث جكهش ُُٖ معانذًه حسجُل ؤلاحاباث وبهذ رلٚ ًٓىم اإلاذْٔ

ابُت، ولً٘ ما ٌهاب  ٗان الىكام ًخػمً سًشاث أو ًىٓطه بهؼ الػىابـ الْش دذد ما ئرا  بذاًتها ئلى جهاًتها ٍو

ٓت هى ضهىبت جيخج الششح اإلاؿٛى في وضِ ؤلاحشاءاث ، َاألحىبت التي ًخدطل نليها اإلاذْٔ  نلى هزه الؿٍش

نلُه اظخخشاج ألاهم مً اإلاهم، وه٘زا ًطهب نلى اإلاذْٔ  جخمحز في بهؼ ألاخُان بالًمىع وبالخالي ًطهب

ابُت.  الخهٍش نلى مىاؾً الػهِ في الىكام، ٖما ًمً٘ أن ًدذر ظهى نً بهؼ الهىاضش الْش

باإلغاَت ئلى الهُب اإلازٗىس ظابٓا ًمً٘ ئغاَت ضهىبت الُهم باليعبت للٓاسب الخاسجي أي مً ْام بالهمل 

، َدتى ولى نمُٔ لإلحشاءاث، ٖما أن للمذْٔ الٓاةم باإلاهمت أظلىبه الخاص َلِغ لهزا ألاخحر هكشة أو َهم

  مٗان هزا ألاظلىب ًخمحز بالبعاؾت في بهؼ ألاخُان ال ًمً٘ َهمه بالهمٔ اإلاؿلىب مشل مً ْام باله

  2خزائغ الخدفم  -2

اإلاذْٔ حشٙل خشاةـ الخذُْٔ هُٙل ًخػمً مجمىنت مً الشمىص وألاشٙاٛ خُث ًٓو نلى ناجٔ 

ُو جطمُم خشاةـ ظحر ؿَدظ جذَٔ اإلاهلىماث ودساظت اإلاشاخل اإلاخخلُت لخجهحز اإلاعدىذاث، ٖما ٌعخ

ٓت جمً٘ مً الخطٛى نلى مهلىماث راث  ٙىن مخُهما لهزه  إلاً ًٓىم داللتالهملُاث بؿٍش بُدظ الىكام ٍو

هؿي للٓاسب رٖشه نً الشمىص، وئن خشاةـ الخذَٔ نباسة نً أشٙاٛ حي لٙل شٙل مهنى ًُٓذ اإلاإظعت  َو

ابت الذاخلُت في اإلاإظعت، ٖما  الىكام ومً هزه ألاَٙاس ٌعخؿُو جُُٓم دسحت الُهالُت ومذي ظالمت هكام الْش

 ًجب مشاناة ما ًلي نىذ ئنذاد هزه الخشاةـ :

ؿت ظهلت الُهم - ً خٍش  ؛ًجب اظخهماٛ ال٘خابت بجاهب الشمىص والشظىم لخٍٙى

ادة ئغاَت مهلىماث أظُل الخٍش -  ؛ؤلاهخاجؿت ئرا لم جً٘ واضخت ورلٚ لٍض

                                           

1
 .663، ص 4005، 6النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق للنشر والطباعة، عمان، ط يوسف حممود اجلربوع، مراجعة احلسابات بني  
 .462حممد السيد سرايا، نفس املرجع السابق، ص  2



 الفصل األول  عموميات حول نظام الرقابة الداخلية

~ 26 ~ 
 

ؿت مطذس ٗل معدىذ والجهت التي جشظل ئلُه -  ؛ًجب أن ًىضح بالخٍش

ُما ًلي مجمىنت مً الشمىص وألاشٙاٛ التي حعخهمل في خشاةـ الخذ  ؛َُْٔو

م  ؿت الخذَٔ 03 – 01الشٙل ْس  : أشٙاٛ وسمىص خٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حعُحر اإلاإظعت، مزٖشة لىُل شهادة اإلاطذس: شهبان لؿُي، اإلاشاحهت الذاخلُت مهمتها معاهمتها في جدعحن 

 .113، ص  2004/  2003الاْخطادًت، حامهت الجضاةش، ماحعخحر، ٗلُت الهلىم 

 عً ظزيم ؤلاسخبيان  -3

ابت الذاخلُت خُث  اظخهماٌٛهخبر هزا ألاظلىب ألاٖثر ألاظالُب   مً ؾٍش اإلاذْٓحن لخُُٓم هكام الْش

 جٓىم بهؼ اإلاإظعاث أو اإلاٙاجب اإلاداظبُت والخذُْٔ بخدػحر ْاةمت حشمل ْاةمت واْهُت مً ألاظئلت التي

 *  رموز خاصة بالعالقات                                             *رموز أساسية :

 مستند أو وثيقة                                                نقطة بداية املخطط        

 املعاجلة أو العمليات االدارية                                   رابط خارج الصفحة         

 راقبة                                                          إختبار أوقرارامل        

 تصنيف هنائي                                                  سري الوثائق        
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اث واإلابُهاث اإلاإظعت  لجخظ حملت مً ألاهكمت الُشنُت لليشاؽ داخ والتي جخمشل في ٗل مً اإلاشتًر

ٗاآلحي واإلآبىغاث الىٓذًت والشواجب وألاحىس وجأحي واإلاذَىناث الىٓذًت واإلاخضوهاث   : 1في شٙل حذاٛو وهي 

اث  –  اإلاشتًر

م  اث 03 – 01حذٛو ْس  : مشاٛ نً اظخبُان اإلاشتًر

 اإلاذْٔ ملِ 

اث  خ مىغىم الاظخماسة : مشتًر  الخاٍس

 اإلاالخكاث الجىاب بىهم أو ال

اث ؟ 01     هل هىإ ْعم خاص باإلاشتًر

 هل هزا الٓعم معخٓل جماما نً ؟ 02

 ْعم الخعاباث. –أ 

 ْعم الاظخالم والصخً. –ب 

   

    هل ًُ٘ل الىكام اإلاعدىذي اإلاخبو وحىد ؟ 03

 .165التهامي، ضذًٓي معهىد، هُغ اإلاشحو العابٔ، ص اهش مدمذ ى اإلاطذس : ؾ

 اإلابيعاث  –

م   : مشاٛ نً اظخبُان اإلابُهاث 04 – 01حذٛو ْس

 اإلاذْٔ ملِ 

خ مىغىم الاظخماسة : اإلابُهاث   الخاٍس

 مالخكاث الجىاب بىهم أو ال

    هل هىإ ْعم خاص باإلابُهاث ؟ 01

باإلاإظعت للمىآَت هل حهشع ؾلباث الضباةً نلى الاجمان  02

 نليها ؟

   

    هل ئداسة ؤلاجمان مىُطلت نً ْعم اإلابُهاث ؟  03

    هل هىإ ظُاظت زابخت لألظهاس وششوؽ البُو ؟  04

 .167اهش مدمذ التهامي، ضذًٓي معهىد، هُغ اإلاشحو العابٔ، ص ى اإلاطذس : ؾ

  اإلادفىعاث الىلدًت –

م   : مشاٛ اظخبُان اإلاذَىناث الىٓذًت 05 – 01حذٛو ْس

                                           

 .626اهر حممد التهامي،صديقي مسعود، نفس املرجع السابق، ص و ط 1
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 اإلاذْٔ ملِ 

خ مىغىم الاظخماسة : اإلاذَىناث الىٓذًت   الخاٍس

 اإلاالخكاث الجىاب بىهم أو ال

هل جخم حمو اإلاذَىناث راث مبالٌ ال٘بحرة بىاظؿت  01

 شُٙاث ؟

   

    هل الشُٙاث واإلالُاث ًدخُل بها في ملِ خاص ؟ 02

ُو نلىهل ًلتزم هكام اإلاإظعت  03 الشُٚ  وحىد أٖبر مً جْى

 ؟

   

ُو شُٚ نلى البُاع ؟ 04     هل هىإ خش جْى

 .169اهش مدمذ التهامي، ضذًٓي معهىد، هُغ اإلاشحو العابٔ، ص ى اإلاطذس : ؾ

  اإلاخشوهاث –

م   : مشاٛ نً اظخبُان اإلاخضوهاث 05 – 01حذٛو ْس

 اإلاذْٔ ملِ 

خ : اإلاخضوهاثمىغىم الاظخماسة :    الخاٍس

 اإلاالخكاث الجىاب بىهم أو ال

    هل اإلاىحىد في اإلاخاصن جدذ معإولُت أمحن خاص ؟ 01

ْعم الخعاباث باالدخاساث  بانالمهل ًٓىم أمحن اإلاخضن  02

ش الطٍش ؟ ش اظخالم وجٓاٍس  والاخشاحاث بمىحب جٓاٍس

   

    ٖخابُت ؟هل جطٍش اإلاىاد باإلاخاصن بىاء نلى أوامش ضٍش  03

 .171اهش مدمذ التهامي، ضذًٓي معهىد، هُغ اإلاشحو العابٔ، ص ى اإلاطذس : ؾ

  اإلالبىضاث الىلدًت –

م   : مشاٛ نً اظخبُان اإلآبىغاث الىٓذًت 06 – 01حذٛو ْس

 اإلاذْٔ اإلالِ 

خ : مىغىم الاظخماسة : اإلآبىغاث الىٓذًت   الخاٍس

 اإلاالخكاث الجىاب بىهم أو ال

    تأضلُ باًطاالثهل جشبذ اإلآبىغاث الىٓذًت  01

هل جىدم حمُو اإلآبىغاث الىٓذًت الُىمُت بالبىٚ  02

 بالٙامل ؟

   

   هل ًٓىم بهملُت ؤلاًذام مىقِ آخش يحر أمحن الطىذّو أو  03



 الفصل األول  عموميات حول نظام الرقابة الداخلية

~ 29 ~ 
 

 ماظٚ الخعاباث الصخطُت للمذًً؟

هل ًخدٓٔ شخظ آخش يحر الزي ْام باإلًذام مً اظخالم  04

 ؤلاًذام مً البىٚ ؟ُْمت 

   

 .173اهش مدمذ التهامي، ضذًٓي معهىد، هُغ اإلاشحو العابٔ، ص ى اإلاطذس : ؾ

  الزواجب وألاجىر  –

م   : مشاٛ اظخبُان الشواجب وألاحىس  07 – 01حذٛو ْس

 اإلاذْٔ اإلالِ 

خ : مىغىم الاظخماسة : الشواجب وألاحىس    الخاٍس

 اإلاالخكاث الجىاب بىهم أو ال

    هىإ هكام مالي آلي ؟هل  01

ذ إلنذاد الشواجب ؟ 02     هل جمعٚ بؿاْاث حسجُل الْى

هل جخؿابٔ البُاهاث اإلاسجلت ببؿاْاث الخػىس مو  03

اث الًُاب والخػىس الُهلي ؟شٖ  َى

   

و سؤظاء الهماٛ في ال٘شٍى ؟ 04     هل ًْى

 .175العابٔ، ص اهش مدمذ التهامي، ضذًٓي معهىد، هُغ اإلاشحو ى اإلاطذس : ؾ
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ابت الذاخلُت  الشٙل الخالي ًمشل جلخُظ نام لذساظت وجُُٓم هكام الْش

م  ابت الذاخلُت 04 – 01شٙل ْس  : دساظت وجُُٓم هكام الْش

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .176اهش مدمذ التهامي، ضذًٓي معهىد، هُغ اإلاشحو العابٔ، ص ى اإلاطذس : ؾ
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 خالصت الفصل :

ابت الذاخلُت حهمل بالذسحت  ألاهمُتمما ظبٔ رٖشه، ًمً٘ الٓىٛ أن   التي ًدكى بها مُهىم هكام الْش

ابُت  زا جصخُذ ؤلاحشاءاث الْش ألاولى نلى خماًت أضىلها وأمىالها ومعانذة أنػائها في جىُُز مهامهم، ٖو

جب أن ٌعخمش في َدظ وجُُٓم هكام  حز مذْٔ الخعاباث نليها ٍو اإلاىغىنت مً ؾٍش ؤلاداسة مً خالٛ جٖش

ابت الذاخ لي ختى ًم٘ىه مً ؤلاإلاام باألظالُب وؤلاحشاءاث التي حعخخذمها اإلاإظعت، َارا وحذ مذْٔ الْش

مً٘ الانخماد نلُه ومؿبٔ َاهه ًدذ مً الاخخباساث  هاٛ ٍو ابت الذاخلُت ْىي َو الخعاباث أن هكام الْش

ٙىن لذًه أظاط مهٓٛى الظخخذام أظلىب الهُىت ؤلاخطاةُت ئر أن  خىظو في ؤلاحشاءاث، ٍو َدظ الهملُاث ٍو

ابت الذاخلُت ًمً٘ الانخماد  ل وال داعي له ؾاإلاا أن هكام الْش ذ ؾٍى اإلاالُت بالٙامل ٌهخبر مٙلِ وجدخاج ئلى ْو

 نلُه.
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 تمهيد الفصل

ً أو  أؿػلحظعى اإلاإطظت دوما ألن جيىن في   ضىزة طىاء وان أمام مالىيها أو الصبائً أو اإلاظيًر

اإلاىزدًً، وختى جخمىً مً ذلً أضبدذ اإلاإطظت الُىم تهخم بخدظين أدائها وبالىُـُت التي حظخؿُع أن 

اإلاإطظت ووعني باألداء لِع باألداء اإلاالي  االتي جبنى عليه ألاطعجخـىق بها أمام مىاؿظيها، ؿاألداء ٌعخبر مً بين 

وألاداء الخجازي وبخعبير آخس باألداء الىلي والشامل للمإطظت،  ؤلاهخاجيلـ بل وختى ألاداء البشسي وألاداء ؿ

 للمإطظت ومدي واإلاساحعت اإلاالُت لسكابتوفي هرا البدث جم الترهيز على ألاداء اإلاالي ليىهه عملُت مً عملُاث ا

سشُدها في ئعداد خـ مظخلبلُت، خُث أضبذ ألاداء مثل للمىازد اإلاخاخت وجا في قل اطخخدام أجدلُم أهداؿه

 اإلاالي عىطس ؿعاٌ لىمى وجؿىز اإلاإطظت.

ختى حظخؿُع اإلاإطظت أن جخميز بأداء مالي حُد ؿهي جمازض هكام السكابت الداخلُت لُخمىً مً  

السكابت الداخلُت في جدلُم الـعالُت والىـاءة اإلاالُت، وللخعسؾ أهثر على ألاداء اإلاالي ولخددًد دوز هكام 

 جدلُم الـعالُت ؿاهىا طىلظم هرا الـطل ئلى زالر مباخث وهي والخالي :

 ؛اإلابدث ألاٌو : ماهُت ألاداء اإلاالي 

 ؛ألاداء اإلاالي أطعاإلابدث الثاوي :  

  ؛اإلابدث الثالث : دوز هكام السكابت الداخلُت في جدلُم ؿعالُت ألاداء اإلاالي 
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  لو   م هية ت لاءاا املي  املبدث لا 

تها،ٌعخبر ألاداء اإلاالي للمإطظاث هى طبُل الحل ألامثل   ؿهى ًبدث  للحـاف على بلائها واطخمساٍز

عً الىـاءة اإلاالُت مً خالٌ ئهخاج أهبر ما ًمىً والبدث عً الـعالُت مً خالٌ اللُام بأؿػل عملُت 

لخدلُم همى دائم، خُث ًىؿس هكام مخيامل للمعلىماث الدكُلت واإلاىزىق بها وطيخؿسق في هرا اإلابدث ئلى ما 

 ًلي :

: مـهىم ألاداء وميىهاجه   ؛اإلاؿلب ألاٌو

 ؛ألاداء اإلاالي وأهداؿهثاوي : اإلاؿلب ال 

 ؛أهمُت وخؿىاث جلُُم ألاداء اإلاالي ومخؿلباث هجاخهاإلاؿلب الثالث :  

 املطلب لا لو  م هفهوم لاءاا  لوهكوهيجه

 أ لوالم هفهوم لاءاا

أو اليلماث  ئن ألاداء ًيخمي ئلى عائلت اإلاطؿلحاث اإلاخعددة اإلاعاوي وهما حظمى باليلماث الحلائبُت 

لط د بها أنها كد جخىاؿم مع ولماث هثيرة هما أنها جدمل جـظيراث واطعت، هرا ما ًبين أن ؿىسة ألاطـىجُت ٍو

ت أما في مُادًً اإلامازطت  ألاداء جبلى ػامػت بـعل اطخخدامها في عدة مُادًً طُاطُت، احخماعُت، وئداٍز

 1ع ذلً هداٌو أن هددد حعٍسف لألداء.ؿان مـهىم ألاداء مخعدد ألابعاد ًؿابم عدة معاوي وم

 حعزيف لاءاا  -

مً الطعب ئعؿاء حعٍسف بظُـ ومددد لألداء وهرا هكسا الطخخدامه على هؿاق واطع في مُدان  

ت التي ًىكس ئلُه مً حهت أخسي وخُث ٌعىد أضل ولمت أداء  ئلى اليلمت ألاعماٌ هرا مً حهت ولخعدد الصاٍو

ت   عني أهجص عمال ضخما، كام بىقُـت أو مهمت أدي واحبا.وح to performeالاهجليًز

لى أهه الىخائج ٌعسؾ ألاداء في مجاٌ الدظُير بأهه جدلُم ألاهداؾ التي طؿستها اإلاإطظت، وع 

اإلاخدللت هدُجت جـاعل العىامل الداخلُت على اخخالؾ أهىاعها والخأزيراث الخازحُت واطخؼاللها مً كبل 

   2.اإلاإطظت في جدلُم أهداؿها

هما عسؾ أًػا بأهه مدطلت كدزة اإلاإطظت في اطخؼالٌ مىازدها واؿت وجىحيهها هدى جدلُم  

أهداؿها، ؿاألداء هى دالت لياؿت أوشؿت اإلاإطظت وهى مسآة العاهظت لىغع اإلاإطظت مً حىاهبها اإلاخخلـت، 

                                       

 .102ص  1996 ، 1، دار رلدالوي للنشر و التوزيع،  األردن، ط  (مفاهيم و نظريات تطبيقية )القطامني، التخطيط االسرتاتيجي و اإلدارة اإلسرتاتيجية   هللاأمحد عطاا  1
 .39، ص 2009، 1وائل زلمد صبحي إدريس، طاهر زلمد منصور الغايل، أساسيات األداء وبطاقة التقييم ادلتوازن، دار وائل للنشر، عمان األردن، ط  2
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صه وبالخالي ؿان ألاداء ٌعىع هجاح  أو ؿشل اإلاإطظت ومدي وهى الـعل الري حعني أؾساؾ اإلاإطظت لخعٍص

  1كدزتها على جدلُم أهداؿها.

عسؾ ألاداء على أهه اهجاش أو جأدًت عمل ٌظاعد اإلاإطظت على جدلُم أهداؿها اإلاظ  سة مً خالٌ ؿَو

 2هرا الخعٍسف هجد أن ألاداء ًدٌ على اللُام باألوشؿت وألاعماٌ التي جدلم ألاهداؾ السئِظُت للمإطظت.

سي بعؼ الباخثين أن  ألاداء هى مسهص ذو مظإولُت ما ٌعني الـعالُت وؤلاهخاحُت التي ًبلؽ بهما هرا  ٍو

اإلاسهص ألاهداؾ التي كبلها، الـعالُت جددد في أي مظخىي جخدلم ؿُه ألاهداؾ وؤلاهخاحُت جلازن الىخائج 

ًٍ هما ، وخظب هرا الخعٍسف ًبين أن ألاداء ًخمثل في عىطس اإلاخدطل عليها بالىطائل اإلاظخخدمت في ذلً

 3.الـعالُت وؤلاهخاج

ف الخالي: ألاداء هى عبازة عً كدزة اإلاإطظت على ججظُد  اكتراحمما طبم ذهسه ًمىً   الخعٍس

ألامثل للمىازد اإلاخاخت في قل  الاطخؼالٌأهداؿها اإلاظؿسة في هخائج ؿعلُت، والتي جدللها اإلاإطظت مً خالٌ 

 قسوؾ بِئتها الداخلُت والخازحُت.

 هكوهيث لاءاا ثيه ي م

، أي أن اإلاإطظت وؤلاهخاحُتًخيىن مـهىم ألاداء مً زالر ميىهاث زئِظُت هما الـعالُت والىـاءة  

بشيل حُد وعلُه طيخؿسق إلاـهىم هره هي التي ججمع بين هره العىامل وحظيرهما  أؿػلالتي جخميز بأداء 

 العىامل :

ًسي الباخثىن في علم الدظُير ئلى مطؿلح الـعالُت على أهه أداة مً أدواث مساكبت الدظُير في  الفعيل ت م -1

اإلاإطظت، وحعخبر الـعالُت هي معُاز ٌعىع دزحت جدلُم ألاهداؾ اإلاظؿسة وججدز ؤلاشازة مً حهت أخسي ئلى 

 دلُل هرا اإلاطؿلح :أهه جىحد ئطهاماث هثيرة مخخلـت خاولذ جددًد ماهُت هرا اإلاطلح وطيخؿسق ئلى ج

ًىكس الياجب ئلى الـعالُت على أنها اللدزة على جدلُم اليشا  Vincent Planchetحعٍسف الـعالُت خظب 

 4اإلاسجلب والىضٌى ئلى الىخائج اإلاسجلبت.

 5وحعسؾ أًػا على أنها مدي كدزة اإلاإطظت على جدلُم أهداؿها.

                                       

 .30، ص 2009،  1ن، ط إبراهيم اخللوف ادللكاوي، إدارة األداء باستخدام بطاقة األداء ادلتوازن، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان األرد 1
 .218، ص 2010-2009الشيخ الداوي، حتليل األسس النظرية دلفهوم األداء، رللة الباحث، العدد السابع، اجلزائر،  2
 .40وائل زلمد صبحي إدريس، طاهر زلمد منصور الغايل، نفس ادلرجع السابق، ص  3
 .218الشيخ الداوي، نفس ادلرجع السابق، ص  4
 .46، ص 2007ة، اجلودة كمدخل لتحسني األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية اجلزائرية، دراسة ميدانية بشركة االمسنت، رللة الباحث، العدد اخلامس، باتن اذلام حيياوي، 5
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ـُت الظابلين وظخيخج أن الـعالُت حع بر عً بلىغ اإلاإطظت ألهداؿها اإلاظؿسة مما ًدٌ على مً خالٌ الخعٍس

ً وهما ألاهداؾ اإلاخؿؿت التي حظعى اإلاإطظت ئلى جدلُلها وألاهداؾ اإلاىجصة ؿعلُا  اإلالازهت بين العىطٍس

  Rm / Rp =: الـعالُت 1باليظبت الخالُت ضوجلا

 هي كُمت اإلاخسحاث اإلاخىكعت. Rp هي كُمت اإلاخسحاث الـعلُت  و Rmخُث 

بالعمل اإلاؿلىب بخللُل  على أنها اللدزة على اللُام Vincent Planchetحعسؾ الىـاءة خظب م  2الكفياة  -2

 هُاث واليشاؽ الىفء وهى اليشاؽ ألاكل جيلـت.مً ؤلاميا

 هما حعسؾ على أنها الاطخخدام ألامثل للمىازد اإلاإطظاجُت بأكل جيلـت ممىىت.   

ـين الظابلين ًخطح لىا أن الىـاءة حعني هُـُت اطخخدام اإلاإطظت إلاخالتها مً  مً خالٌ الخعٍس

خمثل   هُت الخيالُف وجلاض بالعالكت الخالُت :حىهس الىـاءة في حعكُم الىاجج وجداإلاىازد ملازهت بمخسحاتها، ٍو

 Rm / Mrالىـاءة = 

 اإلاخسحاث           Rmخُث 

 Mr اإلادخالث 

حعسؾ ؤلاهخاحُت بأنها هـاءة اطخخدام اإلاىازد مً هاخُت اعخبازها همُاث وهي حظخعمل لخباًً  ت م إلاهخيج -3

 مدي هجاح اإلاإطظت في اطخخدام عىاضس ؤلاهخاج اإلاخخلـت.

ل اإلادخالث ئلى مخسحاث هي  وحعسؾ أًػا أنها ملُاض للىـاءة التي حظمذ بها اإلاإطظت في عملُت جدٍى

 3يظىبت لعىطس أو عدة عىاضس مً ؤلاهخاج خالٌ ؿترة شمىُت مدددة.حعبر عً همُت ؤلاهخاج اإلا

 أةدافه  لو  ملاءاا املي  املطلب الثيوي 

وهخؿسق ئلى ضب اإلاىغىع وهى  بعد ئًػاح معنى ألاداء والخعسؾ على ميىهاجه ألاطاطُت هدىاٌو آلان 

 ألاداء اإلاالي جلُُم ألاداء اإلاالي وأهداؿه وأهمُخه.

 حعزيف لاءاا املي     أ لوال م

ًمثل ألاداء اإلاالي اإلاـهىم الػُم ألداء اإلاإطظاث خُث ًسجىص على اطخخدام مإشساث مالُت للُاض  

عبر على أداء اإلاإطظاث خُث أهه الدعم ألاطاس ي لألعماٌ اإلاخخلـت التي جمازطها  مدي اهجاش ألاهداؾ، َو

                                       

 .220 -219ص  السيخ الداوي، نفس ادلرجع السابق، ص 1
 .221 -220الشيخ الداوي، نفس ادلرجع السابق، ص ص  2
 .16ص ،2010الواحد، ناصر دادي عدون، مراقبة التسيري يف ادلؤسسة االقتصادية )ادلؤسسة العمومية اجلزائرية(، دار احملمدية، اجلزائر، عبد اهللا قويدر  3
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ظاهم في ئجاخت اإلاىازد اإلاالُت وجصوٍد  ت في مُادًً ألاداء اإلاالي اإلاخخلـت اإلاإطظت،َو اإلاإطظت بـسص اطدثماٍز

والتي حظاعد على جلبُت اخخُاحاث أصحاب اإلاطالح وجدلُم أهداؿهم، ومىه هجد أن ألاداء اإلاالي أداة جدـيز 

ت، وأداة لخدازن الثؼساث واإلاشاول التي كد جكهس. الجخاذ  اللسازاث الاطدثماٍز

ـه على أهه حشخُظ الىغع اإلاالي للمإطظت إلاعسؿت مدي كدزتها على اوشاء كُمت   هما ًمىً حعٍس

ومجابهت اإلاظخلبل مً خالٌ اعخمادها على اإلايزاهُاث، حدٌو خظاباث الىخائج، والجداٌو اإلالحلت، ولىً ال 

إطظت اليشؿت في واللؿاع الطىاعي الري جيخمي ئلُه اإلا الاكخطاديالؿسؾ  ًأخرحدوي مً ذلً ئذا لم 

 1الدزاطت، وعلى هرا ألاطاض ؿان حشخُظ ألاداء ًخم بمعاًىت اإلاسدودًت للمإطظت ومعدٌ همى ألازباح.

 :2ألاداء اإلاالي بدظلُـ الػىء على العىامل الخالُت  ؾهما ًمىً أن ٌعس  

 ؛العىامل اإلاإزسة في اإلاسدودًت اإلاالُت -

ً على ألامىاٌ الخاضتأزس الظُاطاث اإلاالُت اإلاخبىاة مً ؾسؾ ا -  ؛إلاظيًر

 ؛مدي مظاهمت معدٌ همى اإلاإطظت في اهجاش الظُاطت اإلاالُت وجدلُم ؿىائؼ مً ألازباح -

ومىه ؿان ألاداء اإلاالي ٌعبر عً مدي كدزة اإلاإطظت على الاطخؼالٌ ألامثل إلاىازدها في الاطخخداماث  

ل واللطير مً أحل حشىُل زسوة.  ذاث ألاحل الؿٍى

 س ئلى حعٍسف جلُُم ألاداء اإلااليالىك ًجب علُهو 

 حعزيف جق  م لاءاا املي   ثيه ي م

خٌى ئدازة اإلاىازد  "Valeur" ذو كُمت "Jugement" عملُت جلُُم ألاداء للمإطظت جلدًم خىم 

)ئدازة اإلاإطظت ومدي ئشباع مىاؿع وزػباث أؾساؿها اإلاخخلـت(. أي أن  دةالؿبُعُت واإلاادًت واإلاالُت اإلاخخ

م ألاداء اإلاالي هى كُاض الىخائج اإلادللت أو اإلاىخكسة على غىء معاًير مدددة طلـا لخددًد ما ًمىً   جلٍى

ىازد ، وجددًد ألاهمُت اليظبُت بين الىخائج واإلام ألاهداؾ إلاعسؿت مظخىي الـعالُتكُاطه و مً زم مدي جدلُ

     3. اإلاظخخدمت مما ٌظمذ بالحىم على دزحت الىـاءة

 ثيلثيم أةداف جق  م لاءاا املي  

 ؛الىكىؾ على مظخىي ئهجاش اإلاإطظت ملازهت باألهداؾ اإلادزحت في خؿتها ؤلاهخاحُت -

                                       

 .45، ص 2009زلمد زلمود اخلطيب، العوامل ادلؤثرة على األداء ادلايل ) األداء ادلايل وأثره على عوائد األسهم الشركات (، دار احلامد، عمان،  1
 .41، ص 2006دادن عبد الغين، قراءة يف األداء ادلايل والقيمة يف ادلؤسسات االقتصادية، رللة الباحث، العدد الرابع،ورقلة،  2
 .41دادن عبد الغين، نفس ادلرجع السابق، ص  3
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م اإلاعلىماث التي جلدمها عملُت جلُُم ألاداء  - جيشُـ ألاحهصة السكابُت على أداء عملها عً ؾٍس

 ؛واهجاشها ألهداؿها اإلاسطىمت هما هى مؿلىب

لت زشُدة لخدلُم عىائد أهبر بأكل جيلـت -  ؛الىكىؾ على مدي هـاءة اطخخدام اإلاىازد اإلاخاخت بؿٍس

جدلُل شامل لها، وبُان مظبباتها  وئحساءالىشف عً أماهً الخلل والػعف في وشاؽ اإلاإطظت،  - 

 1؛دهاوذلً بهدؾ وغع الحلٌى الالشمت لها لخصحُ

 أةم ت  لوخطواث جق  م لاءاا املي    لوهخطلبيث هجيخهاملطلب الثيلث م

 ًدخاج ألاداء اإلاالي ئلى خؿىاث ومخؿلباث لىجاخه ومىه ًمىً ئًػاخها باخخطاز ؿُما ًلي 

 أ لوال م خطواث جق  م لاءاا املي   

 -  ٌ ت وكائمت الدخل، خُث أن مً خؿىاث ألاداء اإلاالي  الحطى على مجمىعت اللىائم اإلاالُت الظىٍى

ت اإلاخعللت بأداء اإلاإطظاث خالٌ ؿترة شمىُت معُىت س الظىٍى  ؛ئعداد اإلاىاشهاث واللىائم اإلاالُت والخلاٍز

اإلاالي  ملاًِع مخخلـت لخلُُم ألاداء مثل وظب السبدُت والظُىلت واليشاؽ والسؿع اخدظاب - 

خم باعداد واخخُاز ألادواث اإلاالُت التي   ؛اإلاالي حظخخدم في زؿع عملُت جلُُم ألاداءوالخىشَعاث، ٍو

خم معسؿت الاهدساؿاث والـىازق ومىاؾً الػعف  -  دزاطت وجلُُم اليظب بعد اطخخساج الىخائج ٍو

 ؛ع اللؿاعباألداء اإلاالي الـعلي مً خالٌ ملازهخه بأداء الشسواث التي حعمل في هـ

م ألاداء اإلاالي مً خالٌ اليظب، بعد معسؿت أطباب  -  وغع جىضُاث اإلاالئمت معخمدًً على جلٍى

 2؛هره الـسوق وأزسها على اإلاإطظاث للخعامل معها ومعالجتها

 ثيه ي م املخطلبيث لاضيض ت لىجيح عمل ت جق  م لاءاا املي  

ت اإلاخؿلباث ألاطاطُت التي ًخم مً شأنها الازجـاع بدزحجخؿلب عملُت جلُُم ألاداء اإلاالي بعؼ  

ىكُت التي حظاعد على اجخاذ اللسازاث الظلُمت في جصحُذ الاهدساؿاث وجددًد الخلُُم ئلى مظخىي الدكت واإلاىز

اث اإلاسػىبت، ومً بين هره اإلاخؿلباث هرهس ما ًلي   : 3اإلاظإولُاث والازجلاء بالىخائج ئلى اإلاظخٍى

الهُيل الخىكُمي للمإطظت واضحا جددد ؿُه اإلاظإولُاث والطالخُاث ليل مدًس أن ًيىن  - 

 ؛ومشسؾ بدون أي جداخل بُنهما

                                       

ستي،، مككرة مقدمة لنيل شهادة ادلاسرت، دراسة حالة شركة رمال بالمن منظور جدول تدفقات اخلزينة،  تقييم األداء ادلايل للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة اجلزائرية سارة باحو، 1
  .17، ص  2010 جامعة ورقلة، اجلزائر،

 .51زلمد زلمود خطيب، نفس ادلرجع السابق، ص  2
 .88 – 87، ص ص 1995، مصر، مجيل جريسات، موازنة األداء بني النظرية والتطبيق، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية 3
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ً على جلُُم ألاداء اإلاالي -  مخـهمين بدوزهم وعازؿين بؿبُعت  أن ًخىؿس للمإطظت مظإولين كادٍز

مُت بشيل ص  ؛حُذاإلاإطظت ومخمىىين مً جؿبُم اإلاعاًير واليظب واإلاإشساث الخلٍى

م ألاداء  -  س الالشمت لخلٍى أن ًخىؿس للمإطظت هكاما مخيامال وؿعاال للمعلىماث والبُاهاث والخلاٍز

اتهم مً  عت ومىخكمت، حظاعد اإلاظإولين في ؤلادازاث على اخخالؾ مظخٍى بدُث جيىن اوظُابُت اإلاعلىماث طَس

ع في الىكذ اإلاىاطب لخصحُذ ألاخؿاء و   ؛جـادي الخظائس في العملُاث ؤلاهخاحُتاجخاذ اللساز الظلُم والظَس

عاث ذاث  -  ًخعين على اللائم بالخلُُم معسؿت ميىهاث اللىائم اإلاالُت ئلى حاهب اللىاهين والدشَس

ت وخظاطُت في آن واخد  ؛ضلت باإلاىغىع، هكسا إلاا ًىدظبه اللؿاع مً خٍُى

ب أن ًمخد ئلى جدلُل ودزاطت أن ال ًلخطس هدؾ جلُُم ألاداء على هشف الاهدساؿاث ؿلـ بل ًج - 

 ؛أطبابها مً أحل اكتراح وطائل الخصحُذ اإلاىاطبت

 ثيلثي م أةم ت جق  م لاءاا املي  

 : 1وجخمثل أهمُت جلُُم ألاداء اإلاالي في 

الىشف على مدي كدزة اإلاإطظت على جدلُم ؿائؼ مً أوشؿتها مً أحل مياؿئت عىامل  - 

 ؛ؤلاهخاج

عىاضس ذاث هـاءة، وجددًد العىاضس ذاث الاخخُاج مً أحل النهىع ًإدي ئلى الىشف عً  - 

 ؛بأدائها

جىؿير جلُُم ألاداء اإلاالي ملُاطا إلادي هجاح اإلاإطظت خالٌ طعيها إلاىاضلت وشاؾها وجدلُم  - 

 أهداؿها، وذلً الىجاح ملُاض مسهب ًجمع الـعالُت والىـاءة، وبالخالي ؿهى ٌشمل ول منهما وفي ولخا الحالخين

 ؛حظخؿُع إلاإطظت البلاء والاطخمساز في العمل

ٌظاعد على ئًجاد هىع مً اإلاىاؿظت بين ألاكظام وؤلادازة واإلاإطظاث اإلاخخلـت وهرا بدوزه ًدؿع  - 

 ؛اإلاإطظت ئلى جدظين مظخىي أدائها

 

 

 

                                       

 . 37إبراهيم اخللوف ادللكاوي، نفس ادلرجع السابق، ص  1
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 لاءاا املي   جق  م املبدث الثيوي م أضظ

هىان عدة حىاهب وكىاعد التي ًجب على اإلادلل اإلاالي اجخاذها بعين الاعخباز للىضىٌ ئلى أداء مالي  

حُد باعخبازه هى اإلالىم ألاطاس ي إلاعسؿت طير اإلاإطظت والحـاف على بلائها واطخمسازها وفي هرا اإلابدث 

 :طيخؿسق ئلى 

 ؛اإلاؿلب ألاٌو : مطادز معلىماث جلُُم ألاداء اإلاالي 

 ؛ألاؾساؾ اإلاظخـُدة مً جلُُم ألاداء اإلااليؿلب الثاوي : اإلا 

 ؛اإلاؿلب الثالث : مإشساث كُاض ألاداء اإلاالي 

 املطلب لا لو  م هطيءر هعلوهيث جق  م لاءاا املي  

ئن أٌو مسخلت في عملُت جلُُم ألاداء اإلاالي هي مسخلت حمع اإلاعلىماث وؿدظ اإلاعلىماث هي هلؿت  

الاهؿالق، ؿِشترؽ للمعلىماث أن جيىن بالجىدة في الىكذ اإلاىاطب وجلظُم مطادز اإلاعلىماث ًخخلف خظب 

لظمها باخث آخس ئلى  العامت، اإلاعلىماث  لىماثعاإلاول باخث، ؿمنهم مً ًلظنها ئلى مطادز داخلُت وخازحُت ٍو

 .اللؿاعُت، اإلاعلىماث الخاضت باإلاإطظت.....الخ

والخلظُم الري طِخم اهتهاحه في هرا اإلاؿلب هى مطادز خازحُت وهكم اإلاعلىماث العامت  

 واإلاعلىماث اللؿاعُت ومطادز خازحُت هكم اإلاعلىماث التي جخعلم بيشاؽ اإلاإطظت.

 أ لوال م املطيءر الخيرج ت 

جخدطل اإلاإطظت على هرا الىىع مً اإلاعلىماث مً مدُؿها الخازجي وهره اإلاعلىماث ًخم جطيُـها  

 : 1ئلى هىعين مً اإلاعلىماث والخالي 

اإلاعلىماث العامت: جخعلم هره اإلاعلىماث بالكسؾ الاكخطادي خُث جبين الىقُـت العامت  - 

كخطادًت ع هى جأزس هخائجها بؿبُعت الحالت الالالكخطاد في ؿترة معُىت وطبب اهخمام اإلاإطظت بهرا الىى 

 ؛للمدُـ والخطخم والخدهىز، خُث حظاعد هره اإلاعلىماث على جـظير هخائجها والىكىؾ على خلُلتها

اإلاعلىماث اللؿاعُت :جلىم بعؼ اإلاإطظاث اإلاخخططت بجمع اإلاعلىماث الخاضت باللؿاع  - 

طاث اإلاالُت والاكخطادًت، ؿهرا الىىع مً اإلاعلىماث على ووشسها لدظخـُد اإلاإطظاث في ئحساء مخخلف الدزا

س اإلاإطظاث الاكخطادًت والدولُت، اليشساث الاكخطادًت، خُث ًخم  العمىم جخدطل علُه اإلاإطظت مً جلاٍز

 ؛ججمُع اإلاعلىماث وجدلُلها واطخخساج وظب كؿاعُت بىاءا عليها ًخم ئحساء اإلالازهت

                                       

 . 17، ص 2004لسلوس مبارك، التسيري ادلايل، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1
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 ثيه ي م املطيءر الداخل ت

جخمثل اإلاعلىماث الداخلُت اإلاظخعملت في عملُت جلُُم ألاداء اإلاالي عمىما في اإلاعلىماث التي جلدمها  

 : 1مطلحت اإلاداطبت وجخمثل هره اإلاعلىماث في اإلايزاهُت وحدٌو خظاباث الىخائج واإلاالخم وهي واآلحي 

ً اإلايلـين باحس  امليزاه ت م - اء عملُت جلُُم ألاداء اإلاالي وزُلت جلدم مطلحت اإلاداطبت العامت ئلى اإلاظيًر

مداطبُت خخامُت هي اإلايزاهُت اإلاداطبُت ومجمىعت مً اإلاعلىماث التي جمىنهم مً ئعداد اإلايزاهُت اإلاالُت التي 

ؿلم عليها كائمت اإلاسهص اإلاالي، خُث  ًمىً الاعخماد عليها همعلىماث مالُت مظاعدة على جلُُم ألاداء اإلاالي، ٍو

لىغعُت اإلاإطظت في وكذ ما أي أنها جكهس ذمت اإلاإطظت في حدٌو ميىن مً كظمين ىزة عسؿذ عل أنها ض

كظم به عىاضس ألاضٌى وآلاخس به عىاضس الخطىم، هما ًلطد بلائمت اإلاسهص اإلاالي ما لدي اإلاإطظت مً 

 ممخلياث أو مىحىداث في لحكت شمىُت معُىت.

خمثل في حدٌو ًجمع  ٌعد وزُلت مداطبُت نهائُت جد لو  خطيبيث الىخيئج م - جلخظ وشاؽ اإلاإطظت دوزٍا ٍو

عسؾ  مخخلف عىاضس الخيالُف وؤلاًساداث التي حظاهم في جدلُم هدُجت وشاؽ اإلاإطظت في دوزة معُىت، َو

س ًلِع كدزة اإلاإطظت على جدلُم ألازباح وذلً مً خالٌ ملابلت ؤلاًساداث خاضت بـترة شمىُت  على أهه جلٍس

 .اهم في جدلُم ؤلاًساداث، هما ًؿلم على هره اللائمت بلائمت الدخلمعُىت بالىـلاث التي حظ

اإلالحم هى وزُلت شاملت جيشئها اإلاإطظت هدؿه ألاطاس ي هى جىملت وجىغُذ ؿهم اإلايزاهُت وحدٌو  املالخق م -

 آخس.خظاباث الىخائج، ؿهى ًمىً أن ًلدم اإلاعلىماث التي جدخىيها اإلايزاهُت وحدٌو خظاباث الىخائج بأطلىب 

ًجب على اإلاالخم أن جمىً ألاؾساؾ اإلاىحهت ئليها اإلايزاهُت وحدٌو خظاباث الىخائج مً الـهم الجُد لها، 

وجلدم هره اإلاالخم هىعين مً اإلاعلىماث الىمُت أو السكمُت اإلاىحهت لخىملت وجـطُل بعؼ عىاضس اإلايزاهُت 

لُلاث اإلاىحهت لدظهُل وجىغُذ ؿهم اإلاعىكاث وحدٌو خظاباث الىخائج، اإلاعلىماث ػير السكمُت جخمثل في الخع

 اإلاسكمت.

 لاطزاف املطخف دة هً جق  م لاءاا املي  املطلب الثيوي م 

هىان مجمىعت مً ألاؾساؾ جلىم أو جؿلب جلُُم ألاداء اإلاالي وذلً الطخعماله في أػساع مخخلـت  

 :2اؾ هرهس ما ًليوالجخاذ كسازاث مخخلـت مبيُت على جلً اإلاعلىماث، ومً هره ألاؾس 

                                       

 .14 -10، ص ص 1991ناصر دادي عدون، نواصر زلمد فتحي، دراسة حاالت مالية، دار األفاق، اجلزائر،  1
وب الكبري بورقلة، مككرة مقدمة لنيل حة سعادة، تقييم األداء ادلايل للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة باستخدام جدول تدفقات اخلزينة "دراسة حالة ادلؤسسة البناء للجنوب واجلنمسي 2

 .8 – 7ص ص ، 2011شهادة ادلاسرت، جامعة ورقلة، اجلزائر،
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يهخم اإلاظاهم هثيرا بالعائد على زأض اإلااٌ اإلاظدثمس، اللُمت اإلاػاؿت واإلاخاؾس اإلاخعللت املطدثمز لون م  -1

باالطدثماز في اإلاإطظت، ومً خالٌ جلُُم جلً الجىاهب، ًخخر كسازه بشأن الاخخـاف أو الخخلي عً ألاطهم 

 التي ًمخلىها.

اإلاإطظت  ؽٌعخبر جلُُم ألاداء اإلاالي مً أهم الىطائل التي ًخم بمىحبها جدلُل وشا إءارة املؤضطت م -2

والخىضُل ئلى هخائج ألاعماٌ، وهرا الخلُُم ًخم عسغه على أصحاب خلىق اإلالىُت أو الجمعُت العامت، بدُث 

 مدي هـاءة ؤلادازة في ئهجاش وقُـتها.ًكهس هرا الخلُُم 

حاال الطخـخاء خلىكهم مً عمالئهم، ولىً كبل ذلً ًخم الخأهد مً اطخلساز ًمىذ اإلاسدون آاملورء لون م  -3

خم اجخاذ كساز اإلاىذ مً عدمه أو الخخـُؼ ؿُه على غىء ذلً،  ألاوغاع اإلاالُت وطالمت اإلاسهص اإلاالي عىدهم، ٍو

ظخـُد اإلاىزدون مً البُاهاث التي ًيشسها العمالء في جدلُم ما ئذا واهذ آلاحاٌ التي ًمىد ها لعمالئه ممازلت َو

 لخلً التي ًمىدها اإلاىاؿظىن آلاخسون.

خالٌ ًخؿلع العمالء للحطٌى على أؿػل الشسوؽ ألداء التزاماتهم اججاه اإلاىزدًً، ومً العمالا م  -4

خم ذلً مً  اإلاعلىماث التي ًيشسها اإلاىزد ًمىً للعمُل معسؿت ئن واهذ آلاحاٌ التي ًدطل علُه آلاخسون، ٍو

 ىطـ آحاٌ اإلاىزدًً باطخخدام اللىائم اإلاالُت.خالٌ خظاب مخ

جلىم الهُئاث الحيىمُت ممثلت في ئدازة الػسائب واإلاطالح ألاخسي بمساكبت اليشاؽ اله ئيث الحكوه ت م  -5

الاكخطادي وجدطُل الػسائب اإلاـسوغت مً اإلاإطظاث الاكخطادًت، لرلً ًمىً اللٌى أن اهخمام الهُئاث 

بُت باإلغاؿت ئلى أهداؾ أخسي مثل مساكبت ألاطعاز،  الحيىمُت بخلُُم ألاداء اإلاالي ذو دواعي زكابُت وغٍس

 ئخطاء اليشؿاث.....الخ.

هىان حهاث أخسي مهخمت بخلُُم ألاداء اإلاالي للمإطظت مثل ألاؿساد والجهاث اإلاخعاملت في  جهيث أخزى م -6

عت  في ألاطعاز مً أحل مخابعت جىقُـاجه. طىق ألاوزاق اإلاالُت خُث جلىم بدزاطت وجدلُل الخؼيراث الظَس

اإلاطدزة أو الدائً هى الشخظ اإلاىخدب في طىداث اإلاإطظت أو اإلادخمل شساؤه للظىداث  الدائىون م -7

الاهخخاب في اللسع الجدًد أو بطدد ئكساع اإلاإطظت، وكد ًيىن الدائً بىيا أو مإطظت مالُت، وجخخلف 

 وحهت هكس الدائىين باخخالؾ مدة اللسع.

 املطلب الثيلث م هؤشزاث ق يص لاءاا املي  

حعخبر هره اإلاإشساث هأداة للُاض مظخىي اإلاإطظت ومدي كدزتها على جدلُم أهداؿها وحظخخدم  

وإلالازهت اإلاإطظت مع اإلاإطظاث  ،اإلاإشساث اإلاالُت في معاًىت الاججاه بين الـتراث اإلاالُت لىـع اإلاإطظت

ت اإلادددة مظبلا وإلالازهت لازهت مإشساث ألاخسي العاملت في هـع اللؿاع وإلا اإلاإطظت ببعؼ اإلاإشساث اإلاعُاٍز

البُاهاث الحالُت مع الخيبإاث اإلاظخلبلُت، وجىلظم مإشساث كُاض ألاداء اإلاالي ئلى هىعين : الخدلُل بىاطؿت 

 اليظب اإلاالُت والخدلُل بمإشساث الخىاشن اإلاالي.
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 أ لوال م الخدل ل بواضطت اليطب امليل ت

عخبر اليظب اإلاالُت مً أهم مداوز الخدلُل الري حظخعمله اإلاإطظت لخدلُل مسهصها اإلاالي وال ًمىً ح 

ت ( اإلاىغىعت مً  الىمىذحُتاطخعماٌ اليظب للحىم على وغعُت اإلاإطظت ئال بملازهتها مع اليظب  ) اإلاعُاٍز

اإلاإطظت أو مً ؾسؾ اللؿاع الري جيشـ ؿُه هره اإلاإطظت، ؿأطلىب اليظب زؾ اإلاإطظت أو مً ؾسؾ 

اإلاالُت هى دزاطت العالكت بين عىاضس اللىائم اإلاالُت، جم حؼُير مدلٌى جلً العالكت مً خالٌ ملازهتها باليظب 

ت اإلاخعازؾ عليها بين اإلاالُين واإلادللين ومً أهم هره اليظب هجد   : 1اإلاعُاٍز

 ؛وظب الظُىلت -

ل والاطخلاللُت اإلاالُت -  ؛وظب الخمٍى

 ؛وظب اإلاسدودًت -

 وطب الط ولت  -1

ت عىدما ًدين مُعاد اطخدلاكها،  التزاماتهاحشير الظُىلت ئلى مدي كدزة اإلاإطظت على طداد   الجاٍز

 ٌ ئلى هلدًت وحظخخدم الىلدًت بدوزها في طداد التزاماتها كطيرة ألاحل، وتهدؾ هره  أي أن ألاضٌى جخدى

على دزحت جداٌو عىاضسه، والهدؾ  والخعسؾاإلاجمىعت مً اليظب ئلى جدلُل وجلُُم زأض اإلااٌ العامل 

ت، وجخػمً هره  السئِس ي مً جدلُل هره اليظب هى الحىم على ملدزة اإلاإطظت على ملابلت ئلتزاماجه الجاٍز

 : 2اليظبت مجمىعت مً اليظب وهي

 ؛الظُىلت العامت -

 ؛الظُىلت اإلاخخطسة -

 ؛الظُىلت الـىزٍت -

 وطبت الط ولت العيهت  -1 -1

ة ألاحل وجدظب بالعالكت حعبر هره اليظبت عً ملازهت ألاضٌى كطيرة ألاحل مع الخطىم كطير  

 الخالُت 

 

 أو بمعنى آخس : 

                                       

 .45، ص 1991، 2ل معاصر(، ادلكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، ط منري صاحل هندي،اإلدارة ادلالية )مدخل حتلي 1
 .47 -46منري صاحل هندي، نفس ادلرجع السابق، ص ص  2

 القروض قصرية األجل ÷) ادلخزون + حقوق + نقدية ( 

 القروض قصرية األجل ÷األصول ادلتداولة 
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                                                                            ≥1 

ًجب أن جيىن هره اليظبت أهبر مً الىاخد أي جدلم زأض ماٌ عامل ضافي ئًجابي مما ٌعي  

للمىزدًً جلت أهبر باإلاإطظت، أما ئذا واهذ أكل مً الىاخد ؿاإلاإطظت في خالت طِئت وعليها أن جدزن ذلً 

ادة زأطمالها أو جخـُؼ الدًىن كطيرة ألاحل. لت ألاحل أو ٍش ادة الدًىن ؾٍى  بٍص

 وطبت الط ولت املخخطزة  -2 -1

ت  م ئبعاد اإلاخاؾس الخجاٍز جلِع هره اليظبت كدزة طداد اإلاإطظت في اإلادي اللطير وذلً عً ؾٍس

 التي جإزس على اإلاخصوهاث وجدظب هما ًلي :

 

 

 

 وبمعنى آخس :

هره اليظبت بعد اليظبت ألاولى للخدلم مً حؼؿُت الدًىن كطيرة ألاحل بىاطؿت الحلىق  جدظب 

 الخاضت في اإلاإطظاث ذاث مخصون بؿيء.

 وطبت الط ولت الفوريت   -3 -1

العالكت جبين هره اليظبت كدزة اإلاإطظت على الدؿع الـىزي مً مىحىداتها لظداد دًىنها وجدظب ب 

 الخالُت :

 

الؼير ولما اهخـػذ هره اليظبت دلذ على كدزة اإلاإطظت على حظدًد دًىنها، بدُث حعبر على دًىن  

لدي اإلاإطظت، وبالخالي خؿس أهبر للحطٌى على دًىن أخسي في خالت ؾلبها، وبالخالي هره اليظبت جلِع كدزة 

 اإلاإطظت على جلبُت التزاماتها.

لي للمإطظت وطب الخمويل  لوالاضخقالل ت امليل ت م  -2 حعبر هره اإلاجمىعت مً اليظب عً الهُيل الخمٍى

ل طىاء الداخلُت أو الخازحُت ومً أهم هره اليظب  وميىهاجه ومدي اعخمادها عً اإلاطادز اإلاخخلـت للخمٍى

 :1هجد 

                                       

 .49 – 48منري صاحل هندي، نفس ادلرجع السابق، ص ص  1

 القروض قصرية األجل ÷ادلخزونات (  –) األصول ادلتداولة 
 القروض قصرية األجل ÷) قيم قابلة للتحقق + قيم جاهزة ( 

 قروض قصرية األجل ÷قيم جاهزة 
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  وطبت الخمويل الدائم  -1 -2

للمإطظت وجدظب بالعالكت حعبر هره اليظبت على مدي حؼؿُت ألامىاٌ الدائمت لألضٌى الثابخت  

 الخالُت 

        =1 

ختى جيىن هره اليظبت همإشس ئًجابي للمإطظت ؿاهه ًجب أن جيىن كُمتها حظاوي الىاخد على ألاكل، أي 

ت للُمت ألاضٌى الثابخت، وهى ما   ًجعل زأض اإلااٌ العامل معدوم.كُمت ألامىاٌ الدائمت مظاٍو

 وطبت الخمويل الذاحي  -2 -2

ل ئطدثمازاتها بامياهُاتها الخاضت، وجدظب   جىضح هره اليظبت مدي ئعخماد اإلاإطظت في جمٍى

 بالعالكت الخالُت : 

ل  ولما واهذ هره اليظبت أهبر مً الىاخد وان ذلً مإشسا على الاطخلاللُت اإلاالُت للمإطظت في جمٍى

 ئطدثمازاتها.

  وطبت الاضخقالل ت امليل ت -3 -2

 جلِع هره اليظبت دزحت اطخلاللُت اإلاإطظت عً دائىيها، وجدظب بالعالكت الخالُت : 

 

، وئذا واهذ ؿان البىىن جىاؿم على ئكساع 2و  1ًـػل اإلاالُىن أن جيىن هره اليظبت مدطىزة بين  عادة ما

 اإلاإطظت.

 وطبت الخمويل الخيرج    -4 -3

ل وجدظب  حعبر هره اليظبت عً مدي اعخماد اإلاإطظت على ألامىاٌ الخازحُت في عملُت الخمٍى

 :بالعالكت الخالُت 

 ي كدزة اإلاإطظت بالىؿاء بدًىنها.ولما كلذ هره اليظبت شادث مً زلت اإلامىلين ف

 

 

 

 

 األصول الثابتة ÷األموال الدائمة 

 األصول الثابتة ÷األموال اخلاصة 

 رلموع الديون ÷األموال اخلاصة 

 رلموع اخلصوم ÷رلموع الديون 
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  : توطب املزء لوءي -3

حعبر هره اليظبت على كدزة مظيري اإلاإطظت على الاطخخدام ألامثل إلاىازدها اإلاخاخت بـعالُت وهـاءة 

 :1للحطٌى على العائد، ومً أهم هره اليظب ما ًلي 

 

 : امليل ت املزء لوءيت -1 -3

جمثل هره اليظبت السبذ اإلاخدطل علُه ملابل ول وخدة هلدًت مً ألامىاٌ الخاضت اإلاظخعملت،  

 وجدظب بالعالكت الخالُت :

ظاهمين مً ألاخظً أن جيىن هره اليظبت مسجـعت ختى ال جىحد للمإطظت ضعىباث في حدب م 

 ئلى ذلً. حدد ئذا واهذ بداحت

 : املزء لوءيت الاقخطيءيت -2 -3

حعبر هره اليظبت عً هـاءة اإلاإطظت في اطخخدام مىازدها لخدلُم ألازباح وجدظب بالعالكت الخالُت   

: 

 

 املزء لوءيت الخجيريت ) وطبت الزبد ت الطيف  (  -3 -3

حعبر هره اليظبت عً مدي جدلُم اإلاإطظت لىدُجت ضاؿُت أي باطدبعاد الػسائب اإلادؿىعت عً  

 زكم ألاعماٌ، وجدظب بالعالكت الخالُت :

 

ال ًخىكف اطخخدام هره اليظبت على دزاطت اإلاإطظت براتها ؿلـ، بل حظع ئلى خد ملازهتها مع  

ـ في هـع اللؿاع، ألن غعف هره اليظبت أما اإلاإطظاث ألاخسي ٌعني غعف وظب اإلاإطظاث التي جيش

 وغعها الخىاؿس ي في كؿاع وشاؾها.

 هزء لوءيت اليشيط ) وطبت الهيهش إلاجمي  (  -4 -3

                                       

 .169 – 167، ص ص 2011، 2، ج 2، ط الياس بن الساسي، يوسف قريشي، التسيري ادلايل )اإلدارة ادلالية(، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن 1

 األموال اخلاصة ÷النتيجة الصافية 

 رلموع األصول ÷النتيجة الصافية 

 رقم األعمال خارج الضرائب ÷النتيجة الصافية 
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ت للمإطظت، لرلً هي حظخعمل ؿ  لـ مً ؾسؾ حظمذ هره اليظبت باهدشاؾ اللدزاث الخجاٍز

ت إلاخخلف عملُاث الشساء بؼسع ئعادة البُع، وجدظب  ت ؿهي جىضح السبدُت الخجاٍز اإلاإطظاث الخجاٍز

 بالعالكت الخالُت :

 ومً ألاخظً أن جيىن هره اليظبت مسجـعت.

  وطبت ربد ت الاضخغال  -5 -3

حظمذ هره اليظبت بمعسؿت مدي جمىً اإلاإطظت مً جدلُم ؿائؼ مالي في وشاؾها، وجدظب   

 بالعالكت الخالُت :   

 

 

 وطبت الق مت املضيفت  -6 -3

بعين الاعخباز  ؤلاهخاحُت ألن اللُمت اإلاػاؿت جأخرحظخعمل هره اليظبت للُاض مسدودًت اإلاإطظاث   

 معؿُاث عىائد ؤلاهخاج وجيالُـه وجدظب بالعالكت الخالُت :

 

  (CAF)القدرة على الخمويل الذاحي  -4

ل اطدثمازاتها، أي اعخمادها على كدزتها الداخلُت  وهي وظبت جىغُذ مدي ئعخماد  اإلاإطظت في جمٍى

م اللجىء ئلى مطادز خازحُت وجدظب بالعالكت الخالُت   :1أو عً ؾٍس

 

  ث الخواسن املي   ثيه ي م جدل ل بواضطت هؤشزا

هىان زالر هى جلابل اللُدي بين اإلاىازد اإلاالُت في اإلايزاهُت مً حهت واطخعماالتها مً حهت أخسي،  

، اخخُاحاث زأض اإلااٌ العامل، جىاشهاث حظخعمل مً ؾسؾ اإلادلل اإلاالي، وجخمثل أطاطا في زأض اإلااٌ العامل

ىت.  والخٍص

  Fr 2رأص املي  العيهل  -1

                                       

 .169إلياس بن الساسي، يوسف قريشي، نفس ادلرجع السابق، ص  1
 .23 -20، ص ص نفس ادلرجع السابقناصر دادي عدون، ناصر زلمد فتحي،  2

 رقم االعمال خارج الضريبة ÷اذلامش اإلمجايل 

 رقم األعمال خارج الضريبة ÷نتيجة االستغالل 

 رقم األعمال خارج الضريبة ÷القيمة ادلضافة 

 النتيجة الصافية + سلصصات االهتالك
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ف منها:  ظمى أًػا هامش ألامان، هجد له عدة حعاٍز  هى مً أهم مإشساث الخىاشن اإلاالي َو

ٌعسؾ على أهه هامش أمان باليظبت للمإطظت، وهى ؿائؼ ألامىاٌ الدائمت على ألاضٌى الثابخت بمعنى الحطت 

لخين : مىً خظابه بالؿٍس ل ألاضٌى الثابخت ٍو  مً ألامىاٌ الدائمت التي ًمىً جىحيهها لخمٍى

 يزاهُت : مً أعلى اإلا

 مً أطـل اإلايزاهُت : 

 

 أهواع رأص املي  العيهل  -1 -1

  رأص املي  العيهل إلاجمي   الطيف  -1 -1 -1

دعى بسأض اإلااٌ العامل الدائم أو    ٌعبر عً كُمت ألاضٌى الدائمت التي جمٌى مً ألاضٌى اإلاخداولت ٍو

عسؾ أًػا بأهه الـسق بين اإلاىحىداث اإلاخداولت واإلاؿلىباث اإلاخداولت، لهرا ؿهى لِع وظبت مالُت  الطافي، َو

ادة هما في اليظب ألاخسي بل هى عبازة عً مـهىم همي ليظبت الخداٌو خُث  جبين هره اليظبت مدي ٍش

دظب بالعالكت الخالُت :اإلاىحىد  اث اإلاخداولت ٍو

 

 أو 

اإلاإطظت أضىلها اإلاخداولت وهرا ٌعني  الهدؾ مً دزاطخه هى البدث عً كُمت اإلابالؽ التي مىلذ بها 

م الىمى أو  ،أهىا هلىم بخددًد ألامىاٌ التي ًمىً اطترحاعها في ؿترة كطيرة وجددًد مظاز اإلاإطظت أي في ؾٍس

 الخدهىز.

 رأص املي  العيهل الخيص  -2 -1 -1

ا جمٌى حصء مً ٌعخبر ئذا وان مىحبا الجصء مً ألامىاٌ الخاضت التي جمٌى ألاضٌى الثابخت بل أًػ  

ل ألاضٌى الثابخت وجدظب بالعالكت الخالُت  ألاضٌى اإلاخداولت، وهى اإلالداز ؤلاغافي مً ألامىاٌ الخاضت عً جمٍى

: 

 

 أو 

الؼير ومدي الهدؾ مً دزاطت زأض اإلااٌ العامل الخاص هى البدث عً اطخلاللُت اإلاإطظت ئججاه  

ل اطدثمازاتها بأمىالها الراجُت.  جىنها مً جمٍى

  FR ≥ 0األصول الثابة ...... –رأس ادلال العامل = األموال الدائمة 

 ≥ FR  0الديون قصرية األجل ..... –رأس ادلال العامل = األصول ادلتداولة 

 األصول الثابتة –رأس ادلال العامل الصايف= األموال الدائمة 

 الديون القصرية –رأس ادلال العامل الصايف= األصول ادلتداولة 

األصول  –رأس ادلال العامل اخلاص = األموال اخلاصة 

 رلوع الديون –رأس ادلال العامل اخلاص = األصول ادلتداولة  الثابتة
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  الخغير املي   لزأص املي  العيهل -3 -1 -1

ادة  في الظُىلت كطيرة ألاحل على الالتزاماث كطيرة بمعنى حظخؿُع  في هره الحالت ًيىن هىان ٍش

 مىاحهت التزاماتها ألن لديها ؿائؼ في الظُىلت.

ادة في الظُىلت كطيرة ألاحل على  - زأض اإلااٌ العامل اإلاىحب في هره الحالت ًيىن هىان ٍش

 ؛تحظخؿُع مىاحهت التزاماتها ألن لديها ؿائؼ في الظُىلالالتزاماث كطيرة بمعنى 

زأض اإلااٌ العامل اإلاعدوم : هره الحالت اإلاثلى في اإلاإطظت أي مجمىع الاطخدلاكاث حظاوي  -

 ؛مجمىع ؤلالتزاماث بطـت دكُلت

زأض اإلااٌ العامل الظالب : في هره الحالت ؿان الظُىلت ال حؼؿي بطـت ئحمالُت اإلاظخدلاث  -

باليظبت لللدزة على الدؿع  وهىا طىؾ جىاحه اإلاإطظت مشاول مً حاهب الخىاشن اإلاالي، وخاضت

 ؛والاطخداهت

  BFR 1إخخ يجيث رأص املي  العيهل  -2

هدزض اخخُاحاث زأض اإلااٌ العامل في ألاحل اللطير وجطبذ الدًىن كطيرة ألاحل ما لم ًطل  

ؿدظمى اخخُاج مىعد حظدًدها وحظمى مىازد الدوزة، بِىما ألاضٌى اإلاخداولت التي لم جخدٌى بعد ئلى طُىلت 

الاطخؼالٌ، على أن جيىن  دوزة الاطخؼالٌ، ؿُداٌو اإلاظير اإلاالي الاطخعاهت باإلاىازد اإلاالُت في جيشُـ دوزة

  مالئمت بين اطخدلاكُت اإلاىازد مع الاخخُاحاث وجدظب بالعالكت الخالُت :

 

 أو 

في اخخُاحاث الدوزة اطخثىائُا اللُم الجاهصة، ألنها لم جطبذ في خالت طُىلت، وفي مىازد الدوزة  

 اطخثىائُا الظلـاث اإلاطسؿُت وول الدًىن اللطيرة ألاحل.

 حغيراث اخخ يجيث رأص املي  العيهل -1 -2

أخسي جصوٍد  اخخُاحاث زأض اإلااٌ العامل مىحب وهرا ًدٌ على أن اإلاإطظت بداحت ئلى مطادز  - 

ُت اخخُاحاث الدوزة وجلدز كُمت جلً اإلاطادز كُمت اخخُاحاث زأض اإلااٌ ؿمدتها عً الظىت وذلً لخؼ

 ؛العامل، مما ًخىحب وحىد زأض اإلااٌ العامل مىحب لخؼؿُت العجص

اخخُاحاث زأض اإلااٌ العامل الظالب هرا ٌعني أن اإلاإطظت كد ػؿذ اخخُاحاث دوزتها، وال  - 

 ؛مىازد أخسي وهلٌى أن الحالت اإلاالُت للمإطظت حُدةجدخاج على 

                                       

 .25ناصر دادي عدون، نواصر زلمد فتحي، نفس ادلرجع السابق، ص  1

 موارد الدورة –احتياج رأس ادلال العامل = احتياجات الدورة 

 السلفات ادلصرفية( –)ديون قصرية األجل  –قيم جاهزة(  –احتياج رأس ادلال العامل= )أصول متداولة 
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اخخُاحاث زأض اإلااٌ العامل معدوم، عىدما جيىن مىازد الدوزة حعؿي اخخُاحاث الدوزة مما  - 

 ؛ًخدلم جىاشن اإلاإطظت مع الاطخؼالٌ ألامثل للمىازد

  1الخشيىت  -3

ىت عً اللُم اإلاالُت التي ًمىً أن جخطسؾ ؿيها اإلاإطظت لدوزة معُىت، ؿهي جيخج ئما عً   حعبر الخٍص

الطافي بين زأض اإلااٌ العامل واخخُاحاث زأض اإلااٌ العامل، أي اللُم الظائلت ضافي اللُم الجاهصة أو عً 

 إلااٌ العامل.التي جبلى ؿعال جدذ جطسؾ اإلاإطظت بعد ؾسح اخخُاحاث زأض اإلااٌ مً زأض ا

وهي عبازة عً مجمىع ألامىاٌ التي بدىشة اإلاإطظت إلادة دوزة الاطخؼالٌ وهي حشمل ضافي كُم الاطخؼالٌ أي 

مىً خظا لخين :ما حظخؿُع اإلاإطظت جىؿيره مً مبالؽ طائلت خالٌ دوزة الاطخؼالٌ، ٍو ىت بالؿٍس  ب الخٍص

 

  أو 

ىت : مىً أن هميز زالر خاالث للخٍص  ٍو

ل اخخُاحاث الدوزة، وهىان  - ىت اإلاىحبت، هرا ًدٌ على أن زأض اإلااٌ العامل كادز على جمٍى الخٍص

ىت  ؛ؿائؼ ًػم ئلى الخٍص

ىت الظالبت، هجد أن اخخُاحاث زأض اإلااٌ العامل اهبر مً  - اإلااٌ العامل، أي أن  زأضالخٍص

 ؛كطير ألاحل الاكتراعاإلاإطظت جـخلس ئلى أمىاٌ جمٌى بها عملُاث الاطخؼالٌ ؿخلجأ ئلى 

ت، هرا ٌعني أن زأض اإلااٌ العامل ٌظاوي الخخُاحاث زأض اإلااٌ العامل وهي  - ىت الطـٍس الخٍص

ىتالىغعُ  ؛ت اإلاثلى للخٍص

 

 

 

 

 

 

                                       

 .27 – 26زلمد فتحي، نفس ادلرجع السابق، ص ص  ناصر دادي عدون، نواصر 1

 احتياجات رأس ادلال العامل االمجايل –اخلزينة = رأس ادلال العامل اإلمجايل 

 سلفات مصرفية –اخلزينة = القيم اجلاهزة 
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 املبدث الثيلث م ء لور هظيم الزقيبت الداخل ت ف  جدق ق فعيل ت لاءاا املي  

هكام السكابت الداخلُت وعملُت جلُُم ألاداء اإلاالي للمإطظت ًسجبؿان ازجباؾا وزُلا وؿيهما عىطسان  

ظعُان بدوزهما ئلى جدلُم هـع ألاهداؾ مً أحل اهدشاؾ  مىمالن لبعػهما البعؼ داخل اإلاإطظت َو

ؿخلُُم ألاداء ٌعخبر الىلائظ والثؼساث واكتراح الخصحُداث والخؿـ اإلاظخلبلُت وئجخاذ اللسازاث الظلُمت 

حصءا مً هكام السكابت الداخلُت، وئذا واهذ السكابت جىؿىي على عملُت كُاض ألاداء وجصحُده، ؿان عملُت 

جلُُم ألاداء هى عبازة عً جدلُل الىخائج وئقهاز حىاهب اللىة والػعف التي جىظف عىد اهجاش ألاوشؿت 

 داخل اإلاإطظت، ومىه جم جلظُم هرا اإلابدث ئلى :

 ؛اإلاؿلب ألاٌو : ألاداء اإلاالي وضلخه بىكام السكابت الداخلُت 

م ألاداء اإلاالي  س السكابُت لخلٍى  ؛اإلاؿلب الثاوي : الخلاٍز

 ؛اإلاؿلب الثالث : هكام السكابت الداخلُت وجدظين ألاداء اإلاالي 

 املطلب لا لو  م لاءاا املي    لوضلخه بىظيم الزقيبت الداخل ت

داء هي حصء مً عملُت السكابت ؿلد عسؿها أخد الباخثين أن السكابت هي عملُت ئن عملُت جلُُم ألا  

جىحُه  ألاوشؿت داخل الخىكُم ليي هطل ئلى الهدؾ اإلاددد، وئن جلُُم ألاداء هى اطخلساء دالالث ومإشساث 

جأهُد اإلاعلىماث السكابُت ليي ًخم اجخاذ كسازاث حدًدة لخصحُذ مظازاث ألاوشؿت في خالت اهدساؿها، و 

مظازاتها الـعلُت ئذا واهذ جخجه ؿعال ئلى ؤلاهجاشاث اإلاسػىبت، أي أن العملُت السكابُت الشاملت بما ؿيها جلُُم 

ألاداء جخخظ أطاطا بىقُـخين ألاولى مداولت زؿع ألاوشؿت في الاججاهاث اإلادللت لألهداؾ ومنها مً 

  1ُم ألاداء.الاهدساؿاث، والثاهُت جصحُذ مظازاث ألاوشؿت وهرا هى جلُ

وهجد العدًد مً الباخثين ًىكسون ئلى عملُت جلُُم ألاداء بأنها مسخلت أو حصء مً عملُت اإلاساكبت  

باعخبازها جىطب على الاهجاشاث اإلادللت في اإلاإطظت وجمازض مً أحل ؤلاحابت على الظإاٌ الخالي: ماذا جدلم؟ 

ًخدلم؟ ؿاحابت علُه هي مسخلت أخسي مً مساخل ما ًجب أ ًخدلم؟ أو إلااذا لم ًخدلم الري وان ًجب أن 

السكابت، وال ًدخل في ئؾاز عملُت جلُُم ألاداء، ألن هره ألاخيرة جخىكف عىد ملازهت الىخائج الـعلُت مع 

مإشساث اإلاسحعُت جم ئضداز خىم بشأن أداء اإلاإطظت، أما السكابت ؿهي باإلغاؿت ئلى عملُت جلُُم ألاداء في 

ػا دزاطت الاهدساؿاث ئن وحدث لخددًد أطبابها وهرا الخدابير الىاحب اجخاذها، وفي هرا خد ذاتها جخػمً أً

الشأن هىان مً ًسي أن جلُُم ألاداء هى حصء مً عملُت السكابت، ؿاذا واهذ السكابت هي عملُت جىحُه 

                                       

 .10، ص 2013زلمود عبد الفتاح رضوان، تقييم األداء ادلؤسسة يف ظل معايري األداء ادلتوازن، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصر،  1
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ث اإلاعلىماث ألاوشؿت داخل الخىكُم ليي ًطل ئلى هدؾ مددد ؿان جلُُم ألاداء هى اطخلساء دالالث ومإشسا

  1السكابُت. 

 املطلب الثيوي م الخقيريز الزقيب ت لخقويم لاءاا املي  

م ألاداء اإلاالي ؿُما ًلي  س السكابُت التي جلىم بخلٍى  : 2ًمىً جلخُظ الخلاٍز

ت   اث ؤلاداٍز س التي جخىلد عً الىكام اإلاداطبي في اإلاإطظت بهدؾ مظاعدة جلً اإلاظخٍى هي جلً الخلاٍز

م ألاداء لألوشؿت اإلاخعددة  في اخخُاز ألاهداؾ ووغع الخؿـ الىـُلت بخدلُم هره ألاهداؾ وهرلً جلٍى

س جخم السكابت مً خالٌ مىاشهت ألاداء الـعلي بمخخلف ألاوشؿت باإلاعاًير أو  اإلاخخلـت، وبمظاعدة جلً الخلاٍز

م جدلُل ما اإلاىاشهاث اإلاىغىعُت ملدما للخدلُم مً ألاداء الـعلي ٌظير في ئؾاز ألاهداؾ  اإلادددة وعً ؾٍس

س ألاداء حعد أداةكد ًكهس مً ؿسوق ًمىً الىشف عً ألاطباب اإلاظإولت عً هره الـسوق،   وبرلً ؿان جلاٍز

اث في ؿئجطاٌ بين أداء مخخلف ألاوش ت اإلاخخلـت في اإلاإطظت لرا ؿهي حظاعد جلً اإلاظخٍى اث ؤلاداٍز ت واإلاظخٍى

م أداء أوشؿتها وفي ئجخاذ  كسازاث هـُلت بخدلُم ألاهداؾ اإلادللت ملدما. جلٍى

وهما هى معسوؾ مً أن العملُت السكابُت مالشمت لعملُت الخخؿُـ والخىـُر اللسازاث ؿان الىكام  

س لحالت ألاداء الـعلي ؿخجمع البُاهاث عً هرا ألاداء وجلازن  اإلاداطبي ًلىم باهجاش عملُت في حىهسها جطٍى

م ألاداء الـعالُت في جىحُه وشاؽ وجىضل الىخائج لإلدازة ف س جلٍى س بُاهُت وزكمُت، وحظاعد جلاٍز ي هُئت جلاٍز

اإلاإطظاث هدى جدلُم ألاهداؾ وذلً بخدـيز العاملين خُث ًلىمىن بخعدًل ألاوشؿت أو الخؿـ أو وليهما 

س السكابت على ألا  ا داء اإلاالي ؿانهمعا عىدما جددر اهدساؿاث عً الخؿـ اإلاىغىعت، وليي جخىؿس الـعالُت لخلاٍز

 :ًجب أن جخطف بعدة مميزاث أهمها

م ألاداء التي جػعها ؤلادازة إلاشازهت العدًد مً اإلاخخطين في اإلاإطظت مثل  -  جىاؿس معاًير لخلٍى

الـىُين والاكخطادًين واإلاداطبين وػيرهم مً اإلاظإولين الرًً جسي ؤلادازة أهمُت مشازهتهم، للُاض ألاداء 

 جخػمنها. واإلاعلىماث التي

س مدىمت الطُاػت. -  س الخخُاحاث مظخخدميها ومخخري اللسازاث وجيىن الخلاٍز  مالئمت الخلاٍز

س في الىكذ اإلاىاطب ختى ال جـلد اإلاعلىماث أهمُتها أي أن حظلم ئلى الجهاث  -  ًجب أن جلدم الخلاٍز

 اإلاخخطت في اإلاإطظت كبل اجخاذ اللساز.

                                       

 .51، ص 2009، 1سيد زلمد جاد، اسرتاتيجيات حتسني وتطوير األداء، مطبعة العشري، مصر،ط 1
 .566، ص 1997أمحد رجب عبد العال، احملاسبة اإلدارية األدوات التحليلية واالجتاهات السلوكية، مؤسسة شباب اجلامعة، إسكندرية،  2
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س الج -  ىاهب الظلىهُت لألؿساد بدُث جدـص العاملين هدى العمل وحظاعدهم في ًجب أن جساعي الخلاٍز

ئهجاش أعمالهم هما ًجب أن حعمل على دؿع العاملين في اججاه الخىاؿم مع أهداؾ ؤلادازة هما حعبر عنها اإلاىاشهت 

 الشاملت ومعاًير الخيالُف.

س ألادا -  ء ؿُيبغي أن جيىن بُاهاتها واضحت الدكت حعد مً أهم الجىاهب التي ًجب أن جخميز بها جلاٍز

 دكُلت وطهلت الـهم وهىا ًأحي دوز السكابت الداخلُت في الخدلم مً دكت البُاهاث اإلاداطبُت.

 املطلب الثيلث م هظيم الزقيبت الداخل ت  لوجدطين لاءاا املي  

ث التي ئن مً أهم ألاهداؾ السئِظُت لىكام السكابت الداخلُت هى غمان هىعُت حُدة للمعلىما 

ًيبغي الاعخماد عليها في البُاهاث اإلاداطبُت لحماًت ألامىاٌ وألاضٌى اإلاادًت للمإطظت، والتي جلجأ هره ألاخيرة 

ئلى جىؿير هكام معلىماحي مداطبي حُد ومالئم إلاظخخدمي ؤلادازة والتي حظخؼلها في جلُُم ألاداء اإلاالي واجخاذ 

 اللسازاث اإلاىاطبت.

م اإلاعلىماث اإلاداطبُت ؿاهه ٌشيل مطدزا أطاطُا لعدة مشاول مً اإلاشاول ـىا على هكاؿؿأي خلل ً

يخج  الدشؼُلُت التي جىاحهها هثير مً اإلاإطظاث الاكخطادًت، والتي جيىن عادة طببا في اكخػاء البعؼ منها، ٍو

اإلاىاطب  هرا الخلل في هكام عدم الخىاشن في جىضُل اإلاعلىماث اإلاالُت الهامت، أو عدم جىضُلها في الىكذ

الجخاذ اللساز، وهكسا العخماد هثير مً اللسازاث على اإلاعلىماث اإلاداطبُت واإلاالُت ؿان ؿشل هكام اإلاعلىماث 

اإلاداطبُت واإلاالُت في جصوٍد ؤلادازة بهره اإلاعلىماث في الىكذ اإلاىاطب ًإدي ئلى عدم هـاءة أعماٌ اإلاإطظت 

  1وبالخالي ئلى وحىد مشاول حشؼُلُت.

عىامل ؤلاهخاج داخل اإلاإطظت ئذ جرخل البُاهاث في شيلها الخام  ئعخباز اإلاعلىماث أخدلرا ًمىً  

مثلها مثل اإلاىازد ألاولُت، بعدها جخػع هره البُاهاث ئلى عملُت معالجت لخخسج في شيلها النهائي همىخج حدًد 

 معلىماث ضالحت لالطخعماٌ.

خىكف هجاح هره ألاخيرة بدزحت ؿخعخبر اإلاعلىماث اإلاداطبُت ألاداة ألاط  اطُت لعملُت ئجخاذ اللساز، ٍو

هبيرة على مدي صحت ومطداكُت اإلاعلىماث ودكتها في جمثُل الىاكع الري ٌعخبر مً اإلاددداث اللساز الظلُم 

وليي جخطف هره اإلاعلىماث اإلاداطبت بالصحت واإلاطداكُت والدكت وختى جيىن معبرة عً الىغع اإلاسهص اإلاالي 

مىً الاعخماد عليها في اجخاذ اللسازاث، ؿانها ًجب أن جيىن مطادق عليها مً ؾسؾ اإلادكم للمإطظ ت ٍو

الحظاباث والري بعد كُامه بـدظ وجدكُم وزكابت ألاعماٌ باإلاإطظت وبعد ئجمام بسهامج الخدكُم ؿاهه ٌعد 

 ٌ سا عً مدي صحت ودكت مخسحاث اإلاداطبُت واإلاخمثلت أطاطا في اإلايزاهُت وحدو خظاباث الىخائج وعً  جلٍس

ت.  2اإلاالخكاث والخىضُاث التي ًساها غسوٍز

                                       

 .91زلمد طاهر التهامي، مسعود صديقي، نفس ادلرجع السابق، ص  1
 .83، ص 2006اجستري، جامعة زلمد اخليضر، بسكرة، رلنح عتيقة، دور التدقيق الداخلي يف تقييم األداء ادلايل، مككرة لنيل شهادة ادل 2
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ومً هىا جخطح لىا عالكت السكابت الداخلُت بخلُُم ألاداء اإلاالي في اإلاإطظت، ؿىحىد هكام زكابت  

داخلي ؿعاٌ وحُد ؿاهه ًػمً مخسحاث طلُمت ودكُلت للحظاباث والىكام اإلاداطبي ؿهي هـظها مدخالث 

وهرا ما طىىضحه في  ؿىحىد هكام زكابي ؿعاٌ ًػمً وحىد مإشساث مالُت صحُدت ودكُلت الخدلُل اإلاالي،

 :الشيل الخالي

 

 عالكت السكابت الداخلُت بـعالُت ألاداء اإلاالي -1 – 2الشيل زكم 

 

 

اإلاطدز: مجىذ عخُلت، دوز الخدكُم الداخلي في جلُُم ألاداء اإلاالي، مرهسة لىُل شهادة اإلااحظخير، حامعت 

 .33، ص 2002مدمد الخُػس، بظىسة، 

وول ما جؿسكىا ئلُه مً ئحساءاث وهُـُت جلُُم ودزاطت هكام السكابت الداخلُت ٌظاهم في جدلُم ؿعالُت 

و بلُاض ألاداء اإلاالي مً خال هكام لسكابت الداخلُت ومعسؿت هلاؽ اللىة  وجدظين ألاداء اإلاالي في اإلاإطظت،

ت اإلاإطظت وجدلُم  والػعف ًػمً جدلُم الـعالُت ووحىد مإشساث مالُت صحُدت ومىه غمان اطخمساٍز

 السبذ ومىاحهت اإلاىاؿظين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقارير ومؤشرات مالية سليمة ودقيقة سلرجات زلاسبية سليمة ودقيقة نظام رقايب فعال
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 خالضت الفطل م

ألاداء اإلاالي ٌعبر عً مدي كدزة اإلاإطظت  للد الخكىا مً خالٌ ما كمىا بعسغه في هرا الـطل أن 

ل واللطير مً أحل حشىُل زسوة، وهرا  على الاطخؼالٌ ألامثل إلاىازدها في الاطخخداماث ذاث ألاحل الؿٍى

ألاداء اإلاالي ًخم جلُُمه مً خالٌ اطخعماٌ مجمىعت مً اإلاإشساث واإلالاًِع والتي ًخم اخخبازها مً ؾسؾ 

مع هىع وحجم اإلاإطظت مدل الخلُُم، وجلُُم ألاداء اإلاالي ٌعخبر هعملُت مظاعدة اإلالُم والتي ًساها مىاطبت 

وحصء مً عملُت السكابت التي ٌظعى اإلالُم مً خاللها للىشف عً الىلائظ ومداولت جدلُلها والبدث عً 

جدظين ألاداء  أطبابها ختى ًخم جـاديها ومعالجتها ومىع جىسازها خُث أن هكام السكابت الداخلُت له دوز هبير في

اإلاالي مً خالٌ السكابت على اإلاعلىماث اإلاالُت واإلاداطبُت واطخخدام وطائل وأدواث للحـاف على أضٌى 

اإلاإطظت، وذلً مً أحل جدلُم الىـاءة والـعالُت بأكل الخيالُف وغمان مإشساث مالُت صحُدت ودكُلت 

 حظعى ئلى جدلُم ألاهداؾ اإلاخؿؿت.
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 تمهيد 

حععى ول مإظعت مهما وان هىم وشاؾها لخدلُم ألاهذاف التي سظمتها وهي حعهش نلى خعً جؿبُم  

ت التي وغهتها، لىً كذ جدذر هىان بهؼ الخغيراث اإلاعخلبلُت غير مخىكهت للمإظعت،  العُاظاث ؤلاداٍس

ً مً خالٌ الانخماد لزلً مً مطلحتها اجخار كشاساث مىاظبت التي جمىنها مً الاظخغالٌ ألامثل إلاىاسدها ورل

 .U.A.Bنلى جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت وألاداء اإلاالي اإلاخبو في مإظعت وخذة أغذًت ألاوهام معخغاهم 

ت لهزا البدث كمىا في هزا الفطل باظلاؽ الجاهب الىكشي نلى الىاكو  فبهذ الذساظت الىكٍش

ى زالزت مباخث لخُث جم جلعُم الفطل ئ همُذان إلحشاء الذساظت، U.A.Bوجؿبُله في وخذة أغذًت ألاوهام 

 وهي:

ف باإلاإظعت مدل الذساظت  ؛اإلابدث ألاٌو : الخهٍش

 ؛اإلابدث الثاوي : دساظت هكام الشكابت الذاخلُت وألاداء اإلاالي في اإلاإظعت 

 ؛الذساظت في اإلاإظعتاإلابدث الثالث : هخائج 
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 الخعزيف باملؤضطت محل الدراضت املبحث ألاول :

 UABألاوعام بمطخغاهم أغديت لىحدة  تجاريخيهبدة املطلب ألاول : 
اإلاىصنت نبر الىؾً، والتي وسزذ مً  32وخذة أغزًت ألاوهام مً بين الىخذاث الازىين وزالزىن  حهخبر  1

 الههذ الاظخهماسي.

وأممذ مً سف الذًىان اللىمي  MALKAمً ؾشف الششهت الاظباهُت  1952جم جأظِغ الىخذة ظىت 

خ  ل  4ألغزًت ألاوهام بخاٍس ُذ البدشي بشيل مإظعت ، وهزا جدذ ئششاف وصاسة الفالخت والط1969أفٍش

نامل بِىما كذس  65مشهضها الشئِس ي بالجضائش الهاضمت وان نذد نمالها نمىمُت وشاؾها ئهخاج أغزًت ألاوهام، 

م فىحين مخىاوبين، وفي الفترة ما بين  ؾً/ظا 3مخىظـ ئهخاحها بدىالي  أنُذث  1977و  1976ورلً نً ؾٍش

نملُت مشاحهت الخجهيزاث  ؾً/ظا، وواهذ نملُت 10لتي وضلذ ئلى هُيلت الىخذة بغُت سفو كذستها ؤلاهخاحُت وا

ىى كىوي" وهزا ألحل جىظُهها وئكامت هكام ئهخاجي للصحً  ئلى   VRACاإلاخىفل بأنبائها وجدلُلها الاظباوي " ماٍس

 .15/04/1984" اإلاىاد الغذائُت التي ششم حشُِذها ًىم  SILOSحاهب نذد مؿامير "

لُت ئنادة هُيلت الىخذة، والتي ظمدذ بشفو معخىاها، خُث اسجفو نذد نم 1986وللذ شهذث ظىت 

 ؾً/ظا. 15مؿمىسة، ووضلذ اللذسة ؤلاهخاحُت ئلى  21امير ئلى ؿاإلا

ان آالث ومهذاث أخشي ىاد ألاولُت مو جضوٍذ الىخذة بميز هما جم ئوشاء مخاصن لالظخلباٌ وخفل اإلا

 وغهذ مً أحل جذنُم وسفو معخىي ؤلاهخاج.

اإلاخىاحذة بالهاضمت ولىً بهذ هزا  ONABواهذ الىخذة جابهت للششهت ألام  01/01/1998وئلى غاًت 

ل فلـ اإلاىحىدة  خ جخلذ هزه الشهت نً الىخذاث ؤلاهخاحُت والخىصَهُت وبلُذ جخىفل بىخذاث الخمٍى الخاٍس

مو الذًىان  ONAB ألاوهام في وهشان، الجضائش، ظىُىذة، نىابت، خُث جم اجفاق بين الذًىان اللىمي ألغذًت 

، والتي ملشها 3GAO، وحشىُل ما ٌعمى مجمىنت جشبُت الذواحً الغشب  2ORAVIOالجهىي لتربُت الذواحً 

في معخغاهم خُث أضبدذ هزه الىخذة جدذ ظلؿت هزه اإلاجمىنت، وهفغ الص يء مو الىخذاث ؤلاهخاحُت 

  اإلاىحىدة في وظـ وششق البالد.

 وحدة أغديت ألاوعام مطخغاهمهظام املطلب الثاوي: 

مً خالٌ دساظت الهُيل الخىكُمي لىخذة معخغاهم ًخضح أن الهُيل وغو وفم الخلعُم خعب  

 الىقائف، هما ًخضح وحىد هىم مً الخيعُم بين مخخلف ألاكعام.

 

 

                                                        
 

 معلومات متحصل عليها من طرف وحدة أغدية األنعام مستغامن.1
UAB وحدة أغدية األنعام 

ONAB الديوان القومي ألغدية األنعام 
الديوان اجلهوي لرتبية الدواجن   ORAVIO 2  

  GAO 3 جمموعة تربية الدواجن الغرب 
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نامل مىصنين خعب أنمالهم  154ئن حجم هزه الىخذة مً الىىم اإلاخىظـ خُث ًبلغ نذد نمالها 

 ًكهشه الجذٌو الخالي : ورلً ما

 : جىصَو نذد الهماٌ في اإلاإظعت01-03الجذٌو سكم 

 % عدد العمال البيان

 57 88 ؤلاداسة

 16 25 ألامً

 27 41 نماٌ ؤلاهخاج

 100 154 اإلاجمىم

 

 مً كعم اإلاالُت واإلاداظبت اإلاطذس : مً ئنذاد الؿالبت

ًمثلىن ألامً، في  16مً نماٌ هزه الىخذة ًمثلىن ؤلاداسة، هما أن  57 ًكهش أن ألاغلبُت اإلالذسة بــ

فلـ وما ًمىً مالخكخه هى أن وعبت نماٌ ؤلاهخاج حهخبر كلُلت ما دامذ  27خين أن نماٌ ؤلاهخاج وعبهم ب 

 هزه الىخذة هي ئهخاحُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وحدة أغذية األنعام مستغانملدراسة تطبيقية   الفصل الثالث 

~ 58 ~ 
 

 هزه الىخذة ًىدطش في الهُيل الخىكُمي الخالي : ومىه فان الخىكُم  في

 أغذًت ألاوهام معخغاهم  : الهُيل الخىكُمي للىخذة01-03الشيل سكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاطذس : مهلىماث ملذمت مً ؾشف مطلحت التربظ مإظعت وخذة أغذًت ألاوهام معخغاهم

 لىحدة أغذيت ألاوعامألاعمال الدطييريت املطلب الثالث : 

 : 1لىخذة أغزًت ألاوهام في معخغاهم هما ًلي الدعُيري ًخمثل الجاهب 

 عدد املىخىحاث  -1

 هزه الىخذة جيخج زالر أهىام مً ألاغذًت اإلاىحهت لألوهام : 

 ؛ponteمىحه للذحاج اإلاىخج للبُؼ الىىم ألاٌو  -

                                                        
 

  1 معلومات متحصل عليها من طرف وحدة أغدية األنعام مستغامن

 المدير
 املكلف بالتفتيش

 املكلف بالتنظيم ومراقبة التسيري
 األمن

مصلحة 
احملاسبة 
العامة 
 والتحليلية

 قسم املالية واحملاسبة قسم اإلدارة العامة

مصلحة 
 خمرب التحليل

 مصلحة
القبول 
 والتوازن

مصلحة 
املوارد 
األولية 

واملنتجات 
 النهائية

مصلحة 
برجمة 

 املشرتيات

مصلحة 
الصيانة 
 والنقل

 قسم مراقبة النوعية

مصلحة 
تسيري املوارد 

 البشرية

 قسم التموين قسم تسيري املخزون
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 ؛chaireالىىم الثاوي مىحه للذحاج الزي ٌعتهلً  -

 ؛Bovinالىىم الثالث مىحه ئلى اإلاىاش ي  -

 هىعيت املىخىج  -2

داث معإولي الىخذة فان مىخىحهم ًخميز بجىدة نالُت ملاسهت بمىخىج اللؿام  ئظخثىاءا ئلى الخطٍش

الخاص، وهزا هدُجت للىىنُت الجُذة للمىاد ألاولُت اإلاعخىسدة مً الخاسج وهزا اخترام اإلالاًِغ الهلمُت في 

 جشهُبت اإلاىخىج.

 طبيعت الشبائً وأبعاد الطىق  -3

، هما  ORAVIOُت مثل الضبائً مخهذدون وهم الخهاوهُاث واإلاشبُين الخىاص وهزا اإلاإظعاث الهمىم 

 جيشـ الىخذة في ظىق حىهشي وخطتها جتزاًذ وعبُا.

 طبيعت املىرديً  -4

 هم مإظعاث نمىمُت وؾىُت أهمها : 

لششاء العلو واإلاىاسد ألاولُت الزسي والطىحا مً الخاسج  ONABوخذة اإلاُىاء والتي خططها الـــ  -

 ؛وجخمشهض هزه الىخذة في مىؿلت وهشان واظخلبالها وجىصَهها نلى الىخذاث،

ت  -  ؛بخلُالث مهمتها ضىو الفُخامُىاث التي جزخل في جشهُب ألاغزًت CMVمشهب ألادٍو

 ؛اإلاإظعت الىؾىُت للحبىب ومشخلاتها الىخالت -

 ؛اليلغ ENOFاإلاإظعت الىؾىُت للشخام  -

 ؛ألاهُاط ENAPALاإلاإظعت الىؾىُت للىسق اإلالىي  -

 ؛ETIQUETTEاإلاؿبهت البؿاكاث  -

 هىعيت طزق البيع  -5

لت مباششة خعب الؿلبُت.   البُو بؿٍش

 هىعيت الخصييع  -6

ل وؤلاهخاج   هي جذخل الطىاناث الغزائُت الطىاناث الخفُفت ونملُت ؤلاهخاج جلىم نلى نملُت الخمٍى

 ٌهخمذ نلى الؿلبُاث.

 حجم إلاهخاج  -7

 غمً العلعت اإلاخىظؿت مً خُث حجم ؤلاهخاج. هي الىخذة جذخل 

 مدة دورة إلاهخاج ودرحت جلىياجه  -8

 جلذس دوسان ؤلاهخاج بعانت واخذة خُث الهمل هىا هى آلي أهثر مً ًذوي. 

 حجم املؤضطت  -9

 الىخذة مخىظؿت الحجم.

 املىافطت  -10

جذون فائؼ. ًىحذ مىافعين اإلاخمثلين في اإلاشبُين الخىاص الزًً   ًيخجىن أغزًت أوهامهم بأهفعهم ٍو
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 UABالىحدة دراضت هظام الزكابت الداخليت وألاداء املالي في املبحث الثاوي : 

لت وأدواث الذساظت ووضف واكو هكام الشكابت  مً خالٌ هزا اإلابدث ظىداٌو الخؿشق ئلى ؾٍش

 الذاخلُت، ونشع وجدلُل اإلايزاهُاث واليعب اإلاالُت للمإظعت والىضٌى ئلى هخائج الذساظت.

 املطلب ألاول : طزيلت الدراضت

 مىهج الدراضت امليداهيت  -1

ُت وألاداء اإلاالي، مً أحل جدلُم لهكام الشكابت الذاخ تهذف هزه الذساظت ئلى دساظت الهالكت بين

ت ألهه ًدىاظب مو ألاظلىب الىضفي الخدلُلي امىا باظخخذام ُهذف الذساظت ك في ئحشاء الذساظت الىكٍش

 الكاهشة مىغىم البدث.

 مصادر حمع املعلىماث  -2

ُاهاث ألاولُت مً خالٌ حمو البإلاهالجت الجىاهب الخدلُلُت إلاىغىم الذساظت فللذ جم اللجىء ئلى 

ؤلاظخبُان لجمو البُاهاث واإلاهلىماث الالصمت نً مجخمو الذساظت ومهالجتها وجدلُلها والحطٌى نلى هخائج، 

مإششاث جلُُم  باظخخذامزاهُاث يوكذ شمل نلى نذد مً الهباساث التي حهىغ هذف الذساظت، وجدلُل اإلا

 ألاداء اإلاالي للىضٌى ئلى هخائج.

 أداة الدراضت  -3

 جم ؤلانخماد أظاظا نلى ؤلاظخبُان بأظلىب اإلالابلت اإلاىحهت في حمو اإلاهؿُاث اإلاخهللت باإلاإظعت

 خُث كعم ؤلاظخبُان ئلى مدىسًٍ هما :

خيىن مً  الذاخلُت الشكابت ظخبُاناإلادىس ألاٌو : ئ  ظإاٌ. 50نلى أوحه اليشاؽ في اإلاإظعت ٍو

خيىن مً  الذاخلُت الشكابت ظخبُاناإلادىس الثاوي : ئ  ظإاٌ. 45نلى ألاضٌى اإلاخذاولت ٍو

 باإلغافت ئلى أظالُب أخشي جمثلذ في : 

 ؛وضف الىكام وؤلاحشاءاث -

 ؛اإلاالخكت اإلاباششة -

اث ومطالح الششهت - اسة اإلاُذاهُت إلاذًٍش  ؛الٍض

 ؛جدلُل اإلادخىي باالنخماد نلى وزائم اإلاإظعت -

 مجخمع الدراضت  -4

خيىن مً الهاملين في ؤلاداسة الهلُا في اإلاإظعت وجم لالذساظت هي ألاؾشاف اإلاهىُين باإلالابنُىت  ت ٍو

 جطيُفهم وفم الجذٌو الخالي :

 : ألاؾشاف اإلاهىُىن باالظخبُان 02 – 03حذٌو سكم 

 ألاطزاف املعىيين املديزياث واملصالح

 اإلاذًش الهام كعم اإلاذًش الهام

 اإلاذكم الذاخلي مطلحت اإلايلف بالخفخِش

 اإلاشاكب مطلحت اإلايلف بالخىكُم ومشاكبت الدعُير

 اإلاداظب كعم اإلاالُت واإلاداظبُت
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 نماٌ ألامً ألامًمطلحت 

 

  اإلاطذس : مً ئنذاد الؿالبت

 ضير امللابالث  -5

 مً خُث نذدها واإلاذة اإلاعخغشكت  ًىضح الجذٌو الخالي هُفُت ظير اإلالابالث

 : ظير اإلالابالث 03 - 03الجذٌو سكم 

 عدد امللابالث مطخىياث إحزاء امللابالث

 1 اإلاذًش الهام

 5 اإلاذكم الذاخلي

 3 اإلاشاكب

 4 اإلاداظب

 1 نماٌ ألامً

 

  اإلاطذس : مً ئنذاد الؿالبت

 محاور امللابالث  -6

اإلاالي داخل في جدعين ألاداء واهذ مداوس اإلالابالث مىحهت هدى مهشفت معاهمت الشكابت الذاخلُت 

 ظعت مدل الذساظت.اإلاإ 

 صدق وثباث إلاضخبيان  -7

كام الباخث باحشاء نذد مً الاخخباساث نلى الاظخبُان للخأهذ مً صحتها وزباتها معخخذما في رلً 

 جدىُم الاظخبُان مً خالٌ مدىمين باإلغافت لالخخباساث الالصمت للخدلم مً الطذق والثباث.

 UABالىحدة  في فحصهو الزكابت الداخليت هظام  جلييماملطلب الثاوي: 

 في الىحدة هظام الزكابت الداخليتجلييم  أوال :

لخلُُم هكام الشكابت الذاخلُت في وخذة أغذًت ألاوهام جم ئخخُاس أخذ أظالُب الخلُُم واإلاخمثلت في  

 أظلىب نشع ؤلاظخبُان.

 على أوحه اليشاط الداخليت الزكابت إضخبياناملحىر ألاول : 

 على املشترياث الداخليت الزكابت إضخبيان -1

اث أظئلت:  04 – 03حذٌو سكم   UABفي وخذة  الشكابت نلى اإلاشتًر

 ال وعم مىضىع إلاضخمارة : املشترياث الزكم

اث معخللت ؟ 01   * هل هىان مطلحت مشتًر

  * هل هزا اللعم معخلال جماما نً كعم الحعاباث وكعم الاظخالم والصحً ؟ 02

شاكب اظخهمالها مادًا وسكمُا ؟ هل 03   * حمُو الؿلباث مشكمت جشكُما معبلا ٍو
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اث؟ 04 م كعم اإلاشتًر اث مىاسد أولُت نً ؾٍش  *  هل ول اإلاشتًر

  * هل هىان مطلحت لالظخالم والصحً ؟ 05

  * هل نماٌ مطلحت الاظخالم والصحً معخللىن نً نماٌ مطلحت الششاء ؟ 06

  * الاظخالم بيسخت مً مزهشة الاظخالم ؟هل جدخفل مطلحت  07

  * هل ًخم الخدلم مً صحت الفاجىسة مً الىاحُت اإلاداظبُت والشيلُت كبل الطشف ؟ 08

  * هل ًخم ملاسهت مدخىي الفىاجير بمدخىي مزهشاث الاظخالم وؾلب الششاء ؟ 09

  * هل ٌهخمذ ضشف الفىاجير مً كبل هىقف معإوٌ ؟ 10

  * للخأهذ مً أن ؤلامػاءاث مىافم نليها ؟هل ًخم فدظ الشُياث اإلاذفىنت  11

جىسٍذ ظلعلت نً ول نملُت هكام اإلاعدىذي اإلاخبو وحىد ؾلباث ششاء وأوامش هل ًىفل  12

 ؟ششاء

*  

اث ؟ 13   * هل حهخمذ هزه اإلاعدىذاث مً سئِغ كعم اإلاشتًر

  * ومدعلعلت نً ول نملُت ششاء ؟ ؾلباث مشكمت معبلا مطلحت الششاء هل حعخهمل 14

ؼ ننها هلذا ؟ 15   * هل ًخم ئسحام حمُو اإلاشدوداث وهل مخابهت اظدبذالها والخهٍى

هل جخخز ؤلاحشاءاث اللاهىهُت في الىكذ اإلاىاظب نً ألاغشاس التي جيشأ نً الخىسٍذ غير  16

 العلُم واإلاشفىع أو الخالف ؟

*  

 خالٌ مهلىماث ئحشاء اإلالابالثاإلاطذس: مً ئنذاد الؿالبت مً 

 الزكابت الداخليت على املبيعاث : إضخبيان -2

 UABفي وخذة  الشكابت الذاخلُت نلى اإلابُهاث أظئلت:  05 - 03حذٌو سكم 

 ال وعم  مىضىع إلاضخمارة : املبيعاث الزكم

  * هل هىان ئداسة أو كعم معخلل خاص باإلابُهاث ؟ 01

  * ؟ ئداسة اإلابُهاث ئداسة مخخططت في فيهل جشجىض نملُاث البُو  02

تراح ظُاظت البُو ودساظت بما ًخهلم باكئداسة اإلابُهاث بعُاظت مهخمذة هل ًلىم مجلغ  03

 ؟االعىق 

*  

  * هل هىان ظُاظت مهخمذة مً مجلغ ئداسة جخهلم بخدذًذ ألاظهاس وششوؽ البُو آلاحل ؟ 04

حشاءاث التي جىكم اليشاؽ اللىانذ وؤلا  ئن واهذ هىان ظُاظت فهل حهخمذ نلى وغو 05

 ؟الؿبُعي

*  

ئن لم جىً هىان ظُاظت مهخمذة لششوؽ البُو وأظهاسه فهل حهخمذ هزه الششوؽ  06

 وألاظهاس كبل جىفُز الؿلب مً كعم اإلابُهاث ؟

 * 

  * هل مشدوداث اإلابُهاث جمش باللعم الخاص باالظخالم أو ال ؟ 07

واكو ئرن ضشف البػانت مً هاخُت الىمُاث وجدذًذ ألاظهاس مً هل حهذ الفاجىسة مً  08

 واكو كائمت ألاظهاس التي  جدذدها ئداسة اإلابُهاث اإلاهخمذة مً ؾشف ؤلاداسة الهلُا ؟

*  

  * هل جمعً اإلاطلحت ًىمُت خاضت باإلابُهاث ؟ 09
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  * هل جلً الُىمُت جؿابم الحعاب ؤلاحمالي للمبُهاث ؟ 10

  * ئداسة اإلابُهاث بطىسة مً الفاجىسة جىدم في ملف الضبىن ؟هل جدخفل  11

شف ؾهل جشاكب الىمُاث الخاسحت مً ؾشف شخظ زاوي مً نماٌ اإلاخاصن أو مً  12

 شخظ آخش مً نماٌ مطلحت ؤلاسظاٌ ؟

*  

 *  الفىاجير معخللت نً ول مً مطلحت الضبائً ومطلحت ئسظاٌ اإلابُهاث ؟هل مطلحت  13

  * هل ول فىاجير البُو التي حعخخذمها اإلاإظعت مشكمت جشكُما معبلا ومسجلت ؟ 14

  * هل حعخخذم ئخؿاساث الصحً للهمالء مً دفاجش معلعلت ألاسكام ؟ 15

ف بالفىاجير اإلالغاة في مل الاخخفافهل ًخم الخأهذ مً حعلعل أسكام الفىاجير وهل ًجب  16

 ؟اإلابُهاث

*  

وألاظهاس  ؽالفىاجير جخم مشاحهتها بذكت كبل ئسظالها ئلى الضبائً مً خُث الششو  هل 17

 وهزلً مً هاخُت الىمُت ؟

*  

  * هل الفىاجير جشجبـ باظخمشاس مو ئشهاساث الصحً ؟ 18

 اإلاطذس: مً ئنذاد الؿالبت مً خالٌ مهلىماث ئحشاء اإلالابالث

 حىر إضخبيان الزكابت الداخليت على الزواجب وألا  -3

 UABفي وخذة  : أظئلت الشكابت الذاخلُت نلى الشواجب وألاحىس  06-03حذٌو سكم 

 ال وعم مىضىع إلاضخمارة : الزواجب وألاحىر  الزكم

  * هل ًخم حسجُل وكذ خػىس الهاملين وئهطشافهم ؟ 01

نماٌ اإلاىولت ئلى مطلحت ئوشاء الشواجب وألا  هىان فطل بين الـهماٌ اإلاىولت لهم هل 02

 ؟اإلاداظبت

 * 

هل جؿابم البُاهاث اإلاسجلت ببؿاكاث الحػىس مو هشىف الغُاباث والحػىس التي حهذ  03

 بىاظؿت سؤظاء ألاكعام أو نىابش ؤلاهخاج ؟

*  

  * هل ئنذاد الىشىف مىصم نلى أهثر مً مىقف ؟ 04

الزًً هل ًلىم مىقف آخش بمشاحهت الىشىف وكىائم ألاحىس للخأهذ مً ظالمتها خالف  05

 كامىا بانذادها ؟

*  

  * هل جشاحو جلً الهملُاث مو أوامش الدشغُل اإلاهخمذة ؟ 06

  * هل ًخطظ خعاب بالبىً لذفو ألاحىس والشواجب بالزاث ؟ 07

  * هل ًخم حغُير مهام اإلاىقفين بطفت دوسٍت ؟ 08

ىت أو ججهيز  هل ًلىم بسحب الشُياث شخظ له نالكت 09 بلعم الحعاباث أو نهذة الخٍض

 هشىف ألاحىس ؟

*  

ت  10 هل حعلً اإلاإظعت بؿاكت خالت مالُت ليل مىقف ًذون فُه حمُو البُاهاث الػشوٍس

 إلنذاد هشىف ألاحىس ؟

*  

  *هل جىلل الىشىف ئلى مىقف زالث إلاشاحهت فئاث ألاحىس زم ًدذد الاكخؿاناث التي ًجب  11
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 ألاحىس باليعبت ليل نامل ورلً لخدذًذ ألاحش اإلاعخدم ؟خطمها مً ئحمالي 

  * هل ًلىم بطشف ألاحىس شخظ آخش خالف الزًً شاسوىا في ئنذاد هشىفها ؟ 12

  * ؟هل هىان سكابت نلى ألاحىس والشواجب التي ٌعخلمها أصحابها في وكتها 13

ًخم الخدلم مً كىائم ألاحىس اإلاهذة لعذاد اإلاعخدلاث مو كائمت الهماٌ في ئداسة  هل 14

 ألافشاد ؟

*  

اساث غير مشجلبت للمذكم الذاخلي أزىاء ضشف ألاحىس ؟ 15   * هل هىان ٍص

هل جىلل الىشىف للمشاحهت النهائُت بدُث حهخمذ مً سف مذًش اإلاعخخذمين وسئِغ  16

 مطلحت الحعاباث ؟

*  

 اإلاطذس: مً ئنذاد الؿالبت مً خالٌ مهلىماث ئحشاء اإلالابالث

 الزكابت الداخليت على ألاصىل املخداولت إضخبياناملحىر الثاوي : 

 الزكابت الداخليت على امللبىضاث الىلديت إضخبيان -1

 UABفي وخذة  الشكابت الذاخلُت نلى اإلالبىغاث الىلذًت أظئلت:   07 – 03حذٌو سكم 

الزك

 م

 ال وعم  : امللبىضاث الىلديت الاضخمارةمىضىع 

  * هل ًلىم أمين الطىذوق بالدسجُل في دفتر اإلالبىغاث ؟ 01

  * ؟ ابُت نلى الشُياث الىاسدة هل جىحذ ئحشاءاث سك 02

هل ًخم ئًذام اإلالبىغاث الىلذًت والشُياث الىاسدة بالبىً ًىمُا أو نىذما جطل الحذ  03

 ؟

 * 

  * ئظخغالٌ بين واحباث أمين الطىذوق وبين  اللائمين بالىغائف الخالُت :هل هىان  04

  * ئنذاد ؤلاشهاساث الذائىت و ئسظاٌ مشظالث اإلاذًىين

ت   * ئنخماد الخطىماث واإلاعمىخاث والذًىن اإلاهذومت ومزهشاث الدعٍى

  * ججهيز معدىذاث الطشف وانخمادها

  * نهذة ألاوساق اإلاالُت وأوساق اللبؼ ئمعان

  * ألاحىس اإلاذفىنت

  * هل ًخم حسجُل حمُو اإلالبىغاث الىلذًت باظخخذام آلت الدسجُل الىلذًت ؟ 05

مجامُو وجفاضُل اإلابالغ اإلالبىغت هل جلاسن اإلا 06 في فتراث مىخكمت  البىً نً ؾٍش

اإلاسجلت بالذفاجش مً ؾشف شخظ معخلل نً الىقائف التي لها نالكت  باإلالبىغاث

ىت اإلاإظعت ؟  بخٍض

*  

  * هل هىان سكابت داخلُت فهالت نلى اإلالبىغاث اإلاخىىنت ؟ 07

ىت ؟ 08   * هل ًجشي حشد دوسي ومفاجئ للىلذًت بالخٍض

 *  ئًذام  الىلذًت في البىً ؟هل ًخىلى شخظ آخش غير أمين الطىذوق  09

  * هل ًخم جكهير حمُو الشُياث باظم اإلاإظعت وجخخم بخاجمها ؟ 10
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  * هل ًخدلم شخظ آخش مً غير الزي كام باإلًذام مً اظخالم كُمت ؤلاًذام مً البىً ؟ 11

 *  باحشاء اإلالاسهاث بين اإلابالغ اإلاىدنت وما جم حسجُله بالسجالث ؟هل ًلىم شخظ آخش  12

  * هل هىان جأمين غذ خُاهت ألاماهت أو غماها آخش نلى اإلاىقفين اإلاخخطين باإلالبىغاث ؟ 13

 *  هل ًىحذ جأمين للمىقفين اإلاخخطين غذ خُاهت ألاماهت ؟ 14

ذة ب 15   * عىذاث صحُدت وحذًت ؟مهل حمُو اإلالبىغاث مٍإ

خشهت  خطُظ سجل إلزباثهل ًخم ئزباث حمُو اإلالبىغاث بالسجالث ورلً بخ 16

 ؟الىلذًت

*  

خ الهملُاث اإلاثبخت بذفتر اإلالبىغاث مو هشف البىً؟ 17   * هل جخم مشاناة جاٍس

 اإلاطذس: مً ئنذاد الؿالبت مً خالٌ مهلىماث ئحشاء اإلالابالث

 الزكابت الداخليت على املدفىعاث الىلديت إضخبيان -2

 UABفي وخذة  الشكابت الذاخلُت نلى اإلاذفىناث الىلذًت أظئلت:  08 - 03حذٌو سكم 

 ال وعم مىضىع إلاضخمارة : املدفىعاث الىلديت الزكم

هل جدخفل دفاجش الشُياث الغير اإلاعخهملت ) الشُياث البُػاء ( في أماهً آمىت  01

 وجدذ معإولُت شخظ لِغ له خم ؤلامػاء ؟

*  

  * ؟هل ًدكش جىكُو الشُياث  نلى البُاع  02

ذة بمعدىذاث صحُدت وحذًت ؟ 03   * هل جيىن حمُو اإلاذفىناث مٍإ

هل ًخم الخىكُو نلى الشًُ مً أهثر مً مىقف ؟ وهل جم جدذًذ مً لهم ظلؿت  04

 الخىكُو ؟

*  

 *  هل خم الخىكُو مىول إلاىقفين ال ضلت لهم بالسجالث الحعابُت ؟ 05

  * ومسجلت ؟هل ول الشُياث مشكمت جشكُما معبلا  06

ت  07 لت جخػو للفدىص والدعٍى هل الشُياث اإلاخهللت )لم جلذم للذفو( إلاذة ؾٍى

 واإلاخابهت؟

*  

ش الشُياث لحاملها )أي دون رهش ئظم اإلاعخفُذ( ممىىم ؟ 08   * هل جدٍش

  * ًدخفل بالشُياث اإلالغاة في ملف خاص كطذ اإلاشاكبت اإلاعخلبلُت ؟ 09

ذة للذفو ئلى اإلاعإولين باإلاإظعت نىذ جىكُو الشُياث ؟ىهل جلذم اإلاعد 10   * ذاث اإلاٍإ

ا ومؿابلتها ؟ 11   * هل ًلىم كعم الحعاباث باظخالم هشىف خعاباث البىً شهٍش

هل ألاشخاص الزًً لهم خم ؤلامػاء مهُىىن مً سف الىضاًت أو مً سف مجلغ  12

 ؤلاداسة ؟

*  

ت البىً بمشاناة أن الشُياث اإلاىطشفت  هل 13 ًلىم اإلاىقف الزي ٌهذ مزهشة حعٍى

 خعب هشف البىً جخؿابم مو البُاهاث اإلاذوهت بىشىف الشُياث التي أضذسث ؟

*  

ً لها  14 هل جدػش الشُياث باالنخماد نلى معدىذاث مبرسة وهل ألاشخاص اإلادػٍش

 معخللين نً الزًً ًىافلىن نلى اإلاعدىذاث ؟

*  
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ذة للطشف ؟ 15   * هل جخم مشاحهت اإلاعدىذاث اإلاٍإ

 اإلاطذس: مً ئنذاد الؿالبت مً خالٌ مهلىماث ئحشاء اإلالابالث

 املخشوهاثالزكابت الداخليت على  إضخبيان -3

 UABفي وخذة  الشكابت الذاخلُت نلى اإلاخضوهاث أظئلت:  09 - 03حذٌو سكم 

الزك

 م 

 ال وعم مىضىع إلاضخمارة : املخشوهاث

  * هل حمُو اإلاعخىدناث في اإلاخاصن في نهذة أمين خاص ؟ 01

  * ؟فين معخللين نً أمىاء اإلاعخىدناثشف مىقؾهل سجالث اإلاعخىدناث ممعىهت مً  02

ش كعم الحعاباث باإلدخاالث وؤلاخهل ًلىم أمين اإلاخضن بانالم  03 م جلاٍس شاحاث نً ؾٍش

ش ضشف ؟  اظخالم وجلاٍس

*  

اث وكعم اإلابُهاث ؟هل أمىاء  04   * اإلاعخىدناث معخللىن جماما نً كعم اإلاشتًر

هل ًخم ئظخهماٌ معدىذاث مدعلعلت ألاسكام الخاضت باإلاخضون وهل ٌعخهمل في رلً  05

 لدعهُل نملُت اإلاشاحهت والخهشف نلى معخىي اإلاخضون بعشنت ؟ؤلانالم آلالي 

 * 

ت بدُث  هل 06 ًجشي حشد فهلي دوسٍا إلاؿابلت اإلاىحىد الفهلي باإلاخاصن مو ألاسضذة الذفتًر

 ٌشمل حمُو أهىام البػائو مشة نلى ألاكل في العىت ؟

*  

هل ًلىم بهزه اإلاهىت لجىت حشد سئِعُت حششف نلى نملُت الجشد وهل حشيل هزه اللجىت  07

 بلشاس مً سئِغ مجلغ ؤلاداسة ؟

*  

  * م الذاخلي للمإظعت ًبين ضالخُاث ومعإولُاث أمين اإلاخضن بشيل مدذد؟هل الخىكُ 08

ش للمفشاداث التي ججاوصث الحذ الالصم للىمُت ؟ 09   * هل جىحذ جلاٍس

  * ئو اإلاشظلت ئلى حهاث أخشي ؟هل هىان سكابت نلى البػا 10

  * وحعهير البػانت باإلاخاصن مً كبل لجىت معخللت ؟ هل ًخم جلعُم 11

يها لخدذًذ اإلاعإولُاث داخل هل ٌعمذ لغير الهاملين باداسة اإلاخاصن بالذخٌى ئل 12

 ؟اإلاخاصن 

*  

ش وخػش الفدظ والاظخالم مً أضل أ 13 نذة ضىس وئرا وان هزلً هل ًخم و هل ًخم جدٍش

 جىصَهها نلى الىحه الخالي :

*  

مؿابلت اإلاىسد بباقي معدىذاث ئسظاٌ ألاضل ئلى ؤلاداسة اإلاالُت إلاشاحهت نلى فاجىسة أو 

 الخىسٍذ ألاخشي.

*  

اث.   * ئسظاٌ ضىسة ئلى ئداسة اإلاشتًر

 اإلاطذس: مً ئنذاد الؿالبت مً خالٌ مهلىماث ئحشاء اإلالابالث

 فحص هظام الزكابت الداخليتثاهيا : 
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اإلاعدىذاث والتي حهخبر  ئن مً أهم وظائل الشكابت الذاخلُت في مإظعت وخذة أغذًت ألاوهام معخغاهم 

اإلاىؿلم ألاظاس ي لىغو هكام سكابي داخلي فهاٌ ٌعمذ للمإظعت بمباششة نملها نلى أخعً وحه، والتي 

جمثل البيُت ألاظاظُت إلسظاء هكام مالي مخىاظم ًػمً العير الحعً للمإظعت وهزلً ًػمً لها الحفاف 

اإلاهلىماث نلى معخىي كعم اإلاالُت واإلاداظبت نلى مىحىداتها وأضىلها، وجمش نملُت الشكابت نلى جذفم 

واإلاطلحت اإلايلفت بالخفخِش واإلاطلحت اإلايلفت بالخىكُم ومشاكبت الدعُير نلى نذة مشاخل جبذأ مً الؿلبُت ئلى 

ىت.  غاًت الذفو أو الخدطُل نلى معخىي الخٍض

 ومً أهم اإلاعدىذاث التي حعخهملها اإلاإظعت في نملُت الشكابت هزهش :

  demande d’achatالشزاء طلب  -1

اث بانذاد الؿلب وئسظالها ئلى كعم اإلاشتًر اث والتي بذوسها جشظل ئلى جلىم اإلاإظعت بخدذًذ اإلاشتًر

اإلاالي وجشظل ئلى كعم حعُير اإلاخضون، ونىذ ئظخالم العلهت والفاجىسة بهذ وغو خخم وئمػاء سئِغ اإلاىسد 

اث ش وضل  مطلحت اإلاشتًر مً ؾشف مطلحت اإلاىسد مً جىافم الؿلب مو  وئحشاء اإلاشاكبت نليها الاظخالموجدٍش

خيىن هزا ال  لب مً البُاهاث الخالُت :ؿالعلهت والفاجىسة، ٍو

خ ؤلانذاد و سكم  -  ؛ئظم ونىىان الؿلب و جاٍس

 ؛العهش الىخذوي أو الىلي-

لت الذفو؛-  ؾٍش

 ئمػاء وخخم مذًش واإلاطلحت؛-

   Bon de commandeوصل الطلب  -2

شظل ئلى ل والىلل ل ٍو اث لىللها.كعم الخمٍى  صحً اإلاىاد ألاولُت واإلاشتًر

   Bon de livraisonوصل الدطليم  -3

دشس مً ؾشف اإلاإظعت نىذما جلىم بهملُت ئسظاٌ البػانت هذلُل ئزباث أن العلهت خشحذ مً   ٍو

 شف أمين اإلاخاصن ًلىم بمؿابلتها مو هزا الىضل.ؾرمتها ونىذ اظخالمها مً 

  Bon de réceptionوصل إلاضخلبال  -4

دخىي نلى جزهشة   الخاص بهماٌ ألامً للمىافلت نلى الذخٌى وئزباث أن البػانت وضلذ ٍو

، الفاجىسة  ........الذخٌى

 بطاكت حزد املخشوهاث  -5

اث البػائو أو اإلاىاد أو خشوحها مً اإلاخاصن، وهجذ   نباسة نً وزُلت حعخهمل لدسجُل دخٌى اإلاشتًر

 ا اإلاهلىماث الخاضت بيل ضىف مً الىمُاث نىذ دخىله وخشوحها مً اإلاخاصن.فيه

  Facture d’achatفاجىرة الشزاء  -6

اإلاىسد وجطل ئلى الضبىن وجشظل ئلى اإلاداظب الزي ًلىم بهملُت اإلاؿابلت بين أمش  بانذادهاًلىم 

ه مً مىاضفاث نامت للبػانت مً همُتها وظهشها مو ما ًىحذ بالفاجىسة مػاف ئلُه  الششاء بما ًدخٍى

ش الزي أنذه أمين اإلاخضن  مت ابلت والخأهذ مً صحت وظال ؿبهذ مهاًىت البػانت اللُام بهملُت اإلاالخلٍش

 اإلاهلىماث التي جدخىحها الفاجىسة.

 ضىد حطليم الفاجىرة  -7
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نىذ نملُت البُو والتي جذعى الخدطُل وجدشس الفىاجير نلى معخىي اإلاإظعت ئرا واهذ الهملُاث  

داخلُت وجشظل الفىاجير ئلى مطلحت الخدطُل لُلىم اإلاىقف بدسجُل البُاهاث اإلاىحىدة فيها، وحهخبر هذلُل 

 اإلاإظعت في جدطُل مىاسدها في أكطش أحل وحعخؿُو جدبو صبائنها في حعذًذ كُمت الفاجىسة.كاهىوي ٌعانذ 

مً خالٌ ما جؿشكىا ئلُه في هزا اإلاعدىذ هالخل أهه ًىحذ ئحشاءاث سكابُت فهالت حعمذ بمشاكبت  

حمُو الخؿىاث الهملُت حُذ خُث هالخل جىفش ملىم مً ملىماث الشكابت الذاخلُت وهى الفطل بين 

 اإلاعإولُاث.

 وول الهملُاث اإلاداظبُت التي جخم في اإلاإظعت جيىن في اإلاداظبت الهامت.

 UABالىحدة  في املطلب الثالث : جحليل املعطياث وجلييم ألاداء املالي

 أوال : جحليل املعطياث

 جحليل ركم أعمال الىحدة  -1

سكم ألانماٌ هى مجمىنت اإلابُهاث العلو واإلاىاد أو مجمىم الخذماث اإلالذمت واإلادللت مً ؾشف 

مىً ئًػاخه مً خالٌ الجذٌو الخالي :  اإلاإظعت للغير خالٌ دوسة الاظخغالٌ، ٍو

  2015 - 2014معخغاهم خالٌ العيخين  UABفي وخذة  : جؿىس سكم ألانما10ٌ-03حذٌو سكم 

 الخغير 2115 2114 الطىىاث البيان

 7272262.3 551241949.80 543969987.5 سكم ألانماٌ

ش اإلاالُت للىخذةاإلاطذس : مً ئنذاد الؿالبت باالنخماد نلى   الخلاٍس

مً خالٌ الجذٌو أناله الزي ًبين لىا جؿىس سكم ألانماٌ خالٌ العيخين اإلاذسوظت، هالخل جضاًذ  

ادة الحطت العىكُت  الاسجفاممعخمش في سكم ألانماٌ وهزا  هى هاجج نً جىظو التي حغؿيها مىخىحاث الىخذة ٍص

 وهزا الاسجفام في أظهاس البُو.

 جحليل مكىهاث حدول حطاباث الىخائج  -2

 2015 - 2014لعىتي معخغاهم  UABلىخذة  : ميىهاث حذٌو خعاباث الىخائج 11 -03حذٌو سكم 

 2115 2114 البياهاث

 551241949.80 544326651.50 ئهخاج العىت اإلاالُت

 445747039.97 -430643296.88 ئظتهالن العىت اإلاالُت

 105494909.83 113683354.62 اللُمت اإلاػافت لالظخغالٌ

 33966265.14 38563329.26 ئحمالي فائؼ الاظخغالٌ

 27031926.55 154184305.74 الىدُجت الدشغُلُت

 27031926.55 154184305.75 الىدُجت الهادًت كبل الػشائب

الىدُجت الطافُت لألوشؿت 

 الهادًت

153486054.67 26397345.79 

 26397345.79 153486054.67 ضافي هدُجت العىت اإلاالُت

ش اإلاالُت للىخذة حذٌو خعاباث الىخائج باالنخماداإلاطذس: مً ئنذاد الؿالبت   نلى مهؿُاث الخلاٍس
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ئن ئهخاج الذوسة في الىخذة حهخبر مإششا هاما في جدلُل وشاؾها فمً خالٌ  :ئهخاج العىت اإلاالُت -

اللُم اإلاخدطل نليها في العىىاث اإلاذسوظت ًخضح أن وشاؽ الىخذة ًشجىض نلى الجاهب ؤلاهخاجي 

 ؛ألاوهام، وهزا ؤلاهخاج جضاًذ ما بين العيخين أغزًتبانخباسها وخذة جيخج 

ول ما حعخهمله الىخذة لللُام بيشاؾها ؤلاهخاجي، وهي متزاًذة وهزا  ًخمثل في :اظتهالن العىت اإلاالُت -

 ؛ساحو السجفام ؤلاهخاج

 ؛ولى والعىت الثاهُت ما بين العىت ألا  اهخفاع: حشهذ اللُمت اإلاػافت لالظخغالٌ -

اللُمت اإلاػافت  اهخفاعما بين العيخين ورلً خعب  اهخفاع: هالخل ئحمالي فائؼ الاظخغالٌ -

 ؛لالظخغالٌ

: هجذ ئسجفام ما بين العيخين للىدُجت الدشغُلُت مما جيىن كادسة نلى حغؿُت ىدُجت الدشغُلُتال -

 ؛جيالُفها

: الىدُجت الهادًت كبل الػشائب هي هفعها الىدُجت الدشغُلُت ألن الىدُجت الهادًت كبل الػشائب -

 ؛الىدُجت اإلاالُت مهذومت

 ؛ين العيخين للىدُجت الطافُت لألوشؿت الهادًتسجفام ماب: ًىحذ ئالىدُجت الطافُت لألوشؿت الهادًت -

 ؛: وهي هفعها الىدُجت الطافُت لألوشؿت الهادًتضافي هدُجت العىت اإلاالُت -

 جلخيص امليزاهيت املاليت لجاهب ألاصىل  -3

 2015 – 2014خالٌ العيخين  UAB: اإلايزاهُت اإلاخخطشة لجاهب ألاضٌى لىخذة  12 -03حذٌو سكم 

 الخغير 2115 2114 البيان

 32080229.66 217856863.93 185776634.27 ألاضٌى الثابخت

 ألاضٌى اإلاخذاولت

 كُم حاهضة      

 

6811537.57 

 

1541028.07 

 

مجمىم ألاضٌى 

 اإلاخذاولت

925502630.84 1080592267.38 155089636.54 

 ٌ  187169866.2 1298449131.31 1111279265.11 مجمىم ألاضى

. اإلاطذس : مً ئنذاد ش اإلاالُت للىخذة اإلايزاهُت اإلاالُت حاهب ألاضٌى  الؿالبت باالنخماد نلى الخلاٍس

 جلخيص امليزاهيت املاليت لجاهب الخصىم -4

   2015-2014خالٌ العيخين  UAB: اإلايزاهُت اإلاخخطشة لجاهب الخطىم لىخذة  13 – 03حذٌو سكم 

 الخغير 2115 2114 البيان

 الامىاٌ الذائمت

 الخاضت ألامىاٌ   

 

753695626.74 

 

845303962.8 

 

91608336.05 

 89663783.55 868261590.15 778597806.6 مجمىم ألامىاٌ الذائمت

 -289493917.35 430187541.16 332681458.51 مجمىم الذًىن 

 187169866.2 1298449131.31 1111279265.11 مجمىم الخطىم
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ش اإلاالُت للىخذة اإلايزاهُت اإلاالُت لجاهب الخطىم اإلاطذس :  مً ئنذاد الؿالبت باالنخماد نلى الخلاٍس

  UAB ثاهيا : جلييم الاداء املالي لىحدة أغذيت ألاوعام مطخغاهم

 الخلييم بىاضطت اليطب املاليت -1

 وطبت الطيىلت -1-1

 UAB 2014 - 2015: جلُُم وعبت العُىلت للىخذة  14 -03حذٌو سكم 

 2115 2114 العالكت البيان

 2.51 2.78 اللشوع كطيرة ألاحل÷ ألاضٌى اإلاخذاولت  وعبت العُىلت الهامت

 2.36 2.58 كشوع كطيرة ألاحل÷ مخضوهاث(–)ألاضٌى اإلاخذاولت وعبت العُىلت اإلاخخطشة

 0.003 0.02 كشوع كطيرة ألاحل÷ كُم حاهضة  وعبت العُىلت الفىسٍت

ش اإلاالُت للىخذة   UABاإلاطذس : مً ئنذاد الؿالبت باالنخماد نلى الخلاٍس

 وطبت الخمىيل وإلاضخلالليت املاليت -1-2

ل وؤلاظخلاللُت اإلاالُت للىخذة  15 -03حذٌو سكم    UAB 2014 – 2015: جلُُم وعبت الخمٍى

 2115 2114 العالكت البيان

ل الذائم  3.98 4.19 الاضٌى الثابخت ÷ألامىاٌ الذائمت  وعبت الخمٍى

ل الزاحي  3.88 4.04 ألاضٌى الثابخت÷ ألامىاٌ الخاضت  وعبت الخمٍى

 1.96 2.26 مجمىم الذون ÷ ألامىاٌ الخاضت  وعبت الاظخلاللُت اإلاالُت

ل الخاسجي  0.33 0.29 مجمىم الخطىم÷ مجمىم الذًىن  وعبت الخمٍى

ش اإلاالُت لىخذة   UABاإلاطذس : مً ئنذاد الؿالبت باالنخماد نلى الخلاٍس

 وطبت املزدوديت -1-3

 UAB 2014 – 2015: جلُُم وعبت اإلاشدودًت للىخذة  16 – 03حذٌو سكم 

 2115 2114 العالكت البيان

 0.03 0.2 ألامىاٌ الخاضت÷ الىدُجت الطافُت  وعبت اإلاشدودًت اإلاالُت

 وعبت اإلاشدودًت

 الاكخطادًت

ٌ ÷ الىدُجت الطافُت   0.02 0.13 مجمىم ألاضى

ت  0.047 0.28 سكم ألانماٌ÷ الىدُجت الطافُت  وعبت اإلاشدودًت الخجاٍس

 1 1.0006 سكم ألانماٌ÷ الهامش ؤلاحمالي  وعبت مشدودًت اليشاؽ

 0.06 0.07 سكم ألانماٌ÷ هدُجت الاظخغالٌ  وعبت سبدُت الاظخغالٌ

 0.19 0.2 سكم ألانماٌ÷ كُمت اإلاػافت  اإلاػافتوعبت اللُمت 

ش اإلاالُت للىخذة   UABاإلاطذس : مً ئنذاد الؿالبت باالنخماد نلى الخلاٍس
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 وطبت كدرة الخمىيل الذاحي  -1-4

ل الزاحي للىخذة 17 – 03حذٌو سكم   UAB 2015: جلُُم وعبت كذسة الخمٍى

 2115 العالكت البيان

ل  وعبت كذسة الخمٍى

 الزاحي

 0.09 مخططاث الاهخالن÷ هدُجت ضافُت

ش اإلاالُت للىخذة   UABاإلاطذس : مً ئنذاد الؿالبت باالنخماد نلى الخلاٍس

 الخلييم بىاضطت مؤشزاث الخىاسن  -2

  FRNGرأص املال العامل  -2-1

 UAB 2014 – 2015: خعاب سأط اإلااٌ الهامل للىخذة  18 -03حذٌو سكم 

 2115 2114 العالكت البيان

سأط اإلااٌ الهامل 

 الطافي

ألاضٌى –ألامىاٌ الذائمت

 الثابخت

592821172.33 650404726.22 

سأط اإلااٌ الهامل 

 الخاص

مجمىم –ألاضٌى اإلاخذاولت

 الذًىن 

592821172.33 650404726.22 

ش اإلاالُت للىخذة   UABاإلاطذس :مً ئنذاد الؿالبت باالنخماد نلى الخلاٍس

 BFRرأص املال العامل  إحخياحاث -2-2

 UAB 2014-2015: خعاب ئخخُاحاث سأط اإلااٌ الهامل لىخذة  19 – 03حذٌو سكم 

 2115 2114 العالكت البيان

اخخُاحاث سأط اإلااٌ 

 الهامل

مىاسد  -اخخُاحاث الذوسة

 الذوسة

586009634.76 648863698.15 

 1079051239.31 918691093.27 كُم حاهضة -أضٌى مخذاولت اخخُاحاث الذوسة

 430187541.61 332681458.51 ث بىىُت –دًىن كطيرة ألاحل  مىاسد الذوسة

ش اإلاالُت للىخذة    UABاإلاطذس: مً ئنذاد الؿالبت باالنخماد نلى الخلاٍس

 TRالخشيىت  -2-3

ىت لىخذة  20 -03حذٌو سكم   UAB  2014 – 2015: خعاب الخٍض

 2115 2114 العالكت البيان

ىت اخخُاحاث سأط اإلااٌ  –سأط اإلااٌ الهامل الطافي  الخٍض

 الهامل

6811537.57 1541028.07 

ش اإلاالُت للىخذة   UABاإلاطذس مً ئنذاد الؿالبت باالنخماد نلى الخلاٍس
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 UABىحدة الاملبحث الثالث : هخائج الدراضت في 

وئحشاء ملابالث نلى أؾشاف  هكام الشكابت الذاخلُت بهشغىا إلظخبُانبخلُُم  كُامىا مً خالٌ 

ووزائم اإلاإظعت وهزا للىضٌى ئلى مهشفت واكو هكام  اإلاإظعت وجلُُم وكُاط أدائها اإلاالي باظخخذام ميزاهُت

 جىضلىا ئلى الىخائج اإلاهشوغت في اإلاؿلبين.خُث  الشكابت الذاخلُت وألاداء اإلاالي في الىخذة

 UABالىحدة  املطلب ألاول : واكع هظام الزكابت الداخليت في

لى وضف هزا الىكام والخأهذ مً ظالمخه ابت الذاخلُت في اإلاإظعت جؿشكىا ئإلاهشفت واكو هكام الشك 

 الزي جم نشغه ظابلا.  مً خالٌ جدلُل الاظخبُانورلً 

 في الىحدة أوال : وصف هظام الزكابت الداخليت

ألاوهام ًمىً وضف هزا الىكام  أغزًتىخذة للىكام الشكابت الذاخلُت  وفدطىا مً خالٌ دساظدىا 

 نلى الىدى الخالي:

 إحزاءاث جخص العمل املحاضبي -1

اإلاهلىماث اإلاداظبي العلُم مً أهم اإلالىماث اإلاذنمت لىكام الشكابت الذاخلُت الفهاٌ،  ٌهخبر هكام

لزلً أضبذ مً الىاضح ظً ئحشاءاث مهُىت جمىً مً ئخيام سكابت دائمت نلى الهمل اإلاداظبي مً خالٌ 

 : الىخذة هيالدسجُل الفىسي للهملُاث، ومً أهم هزه ؤلاحشاءاث التي انخمذتها 

 ؛ظبي اإلاعخخذم مً ؾشف اإلاإظعت مخالئم مو اخخُاحاتهاالىكام اإلادا -

 ؛حهخمذ حمُو اإلاعدىذاث مً ؾشف سؤظاء ألاكعام -

 ؛معً الذفاجش والىزائم اإلاداظبُت مً ؾشف أشخاص مهلً ننهم -

 ؛ليل شخظ وقُفت مدذدة مفطلت في مطلحت الحعاباث -

 جفشم كعم اإلاداظبت ئلى مطلحت؛ -

 ؛والىزائممشاكبت والخأهذ مً صحت اإلاعدىذاث  -

 ؛ئحشاء اإلاؿابلاث الذوسٍت والدسجُل الفىسي -

ش اإلاداظبُت مدعلعلت باألسكام -  ؛حمُو الخلاٍس

 إحزاءاث جىظيميت إداريت  -2

داخل اإلاإظعت فىجذ ئحشاءاث جخظ ألاداء ؤلاداسي مً خالٌ  ؽجخظ هزه ؤلاحشاءاث أوحه اليشا 

ا ًخػمً فشع سكابت نلى ول شخظ داخلها جدذًذ الاخخطاضاث وجلعُم واحباث الهمل داخل اإلاإظعت بم

وهزا جدذًذ وجىصَو اإلاعإولُاث بما ًدُذ مهشفت خذود اليشاؽ ليل معإوٌ ومً أهم هزه ؤلاحشاءاث التي 

 انخمذتها اإلاإظعت هي :

 ؛اظخخذام الشكابت الزاجُت -

 ؛لهمل الجماعي العائذ داخل اإلاإظعتاسوح  -

 ؛جىصَو اإلاهام واإلاعإولُاث -

ت للهملغمان  -  ؛جشجِب الىزائم ؤلاداٍس
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 ؛اسجباؽ اإلاطالح فُما بُنها في الهمل -

 ئنؿاء كىانذ الهمل؛ -

 إحزاءاث عامت  -3

باإلغافت ئلى ؤلاحشاءاث العابلت التي انخمذتها اإلاإظعت مً ئحشاءاث جخظ الهمل اإلاداظبي 

ت هىان ئحشاءاث أخشي جمثلث في :  وئحشاءاث جىكُمُت ئداٍس

 ؛اظخهماٌ ؤلانالم آلالي حهمُم -

 ؛حمُو اإلامخلياث مً الاظدثماساث وبػائو في اإلاإظعت مإمىت غذ الاخخالط أو الحشق أو الخلف -

 لللُام بالهملُاث الذفو والخدطُل؛ ًىحذ خعاب خاص بالبىً باظم اإلاإظعت ورلً -

ش الهمل -  ؛ئنذاد جلاٍس

 ؛جأمين الهالكاث مو اإلاشهض الؿبي للهمل -

 ؛الهالكاث مو مخخلف الخىكُماث الخاسحُتجأمين  -

 ثاهيا : الخأكد مً ضالمت جلييم هظام الزكابت الداخليت  

ا   بهذف مهشفت مذي جأزير هكام الشكابت الذاخلُت نلى ألاداء اإلاالي ظىذسط الهالكت التي جؿشكىا ئلي هكٍش

ء اإلاالي اإلالُم ظلُم واإلاذخالث فارا وان هكام الشكابت الذاخلُت ظلُم وفهاٌ وهىدُجت لزلً ظُيىن ألادا

 واإلاهلىماث اإلاالُت اإلاذخلت ظلُمت.

 الخأكد مً ضالمت املعالجت الخاصت بأوحه اليشاط  -1

 الخأكد مً ضير عمليت الزكابت الداخليت على مطخىي مصلخت املشترياث  -1 -1

اث اظخخلطىا الىخ   ائج الخالُت :بىاءا نلى جلُُمىا لىكام الشكابت الذاخلُت الخاص باإلاشتًر

هالخل أن هىان جلُُم في الهمل فهماٌ مطلحت الاظخالم والصحً معخللىن نً نماٌ مطلحت  -

 ؛كشاساث الششاء ًخخزون الزًً  ألاشخاصالششاء ونً 

ىد مطلحت معخللت للششاء جمعً اإلاإظعت جلىم بالششاء بأفػل وأكل ألاظهاس وجخميز بىح -

شاكب اظؾلب  ؛اث في الاهخكاس ًخم حسجُلها ومخابهتهالبؿخهمالها مادًا وسكمُا، أما الاث مشكمت جشكُما معبلا ٍو

ل والىلل بدُث ًخم  - م مطلحت الاظخالم بلعم الخمٍى ظىذ  ئنذادول اظخالم ًخم نً ؾٍش

مً أن الىمُاث اإلاذخلت هي هفعها الكاهشة نلى الفاجىسة وهزه  للخأهذاظخالم ليل نملُت ئدخاٌ وهزا 

العىذاث ممػاة ومإسخت ومشكمت معبلا ومشاكبت بدُث ًخم ئزباث حمُو نملُاث الششاء في السجالث فىس 

 ؛خذوثها

جىافم الؿلباث مو الفىاجير والعلهت فارا وان هىان جلف أو أخؿاء في العلهت أو وحىد نؿب جشحو 

 بدُث ًخم الخدلم مً صحت الفىاجير مً الىاخُت الحعابُت والدشىُلُت كبل الطشف.ئلى ضاخبها 

ومىه ًمىً اللٌى بأن ول العلو والخذماث الحاضل نليها واهذ مىغىم ؾلب، وهىدُجت إلاا ظبم 

اث ظلُمت.  فان البُاهاث الحالُت الخاضت بىكام اإلاشتًر

 املبيعاث طخىي ير عمليت الزكابت الداخليت على مالخأكد مً ض -2 -1

ول البػائو ًخم فىجشتها وحسجُلها مً ؾشف مطلحت اإلابُهاث بدُث أن الفىاجير التي  -

خم الاخخفاف بالفىاجير اإلالغاة في ملف اإلابُهاث  ؛حعخخذمها اإلاطلحت جيىن مشكمت جشكُما معبلا مسجلت ٍو
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حمُو الىمُاث الخاسحت مً العلو مً ؾشف شخظ آخش مً نماٌ اإلاخاصن أو مً  جشاكب -

 ؛سف شخظ مً نماٌ مطلحت ؤلاسظاٌ

 مً خالٌ ما ظبم ًمىىىا اللٌى أن ؤلاحشاءاث الشكابُت الخاضت بىكام اإلابُهاث ظلُمت.

 على مطخىي الزواجب وألاحىر الداخليت الخأكد مً ضير عمليت الزكابت  -3 -1

 ؛ظالمت هكام الشواجب وألاحىس  الخأهذ مً-

 ؛ًخم حسجُل وكذ خػىس الهاملين واهطشافهم مما ٌعهل نملُت اإلاشاكبت-

ئنذاد الىشىف مىصم نلى أهثر مً مىقف مو كُام مىقف آخش بمشاحهت جلً الىشىف وكىائم -

 ؛ألاحىس للخأهذ مً صحتها

حمُو التي حشخمل نليها الىشىف بدُث جخم نملُت اإلاشاحهت مً ؾشف مىقفين خالف  جشاحو- 

 ؛اإلاهذًً لها وجشاحو جلً الهملُاث مو أوامش الدشغُل اإلاهخمذة مً ؾشف اإلاإظعت

لىم بطشف جلً ألاحىس شخظ آخش - جشاحو حمُو هشىف ألاحىس خعابُا ومعدىذًا كبل الطشف ٍو

 ؛خالف الزًً شاسوىا في ئنذادها

جيخلل حمُو الىشىف للمشاحهت النهائُت بدُث حهخمذ مً ؾشف اإلايلف بالخىكُم ومشاكبت الدعُير -

 ؛وسئِغ مطلحت الحعاباث

 الخأكد مً ضالمت املعالجت الخاصت باألصىل املخداولت  -2

  الىلديت لبىضاثضالمت املعالجت الخاصت بىظم امل -1 -2

ئحشاءاث سكابُت هامت للحفاف نليها ورلً بىحىد ملاسهت  جخػو حمُو اإلابالغ اإلالبىغت الُىمُت ئلى -

ىت بالزهاب  دوسٍت بين اإلابالغ اإلاذوهت بالبىً وما جم حسجُله في الذفاجش بدُث ًزهب سئِغ مطلحت الخٍض

ىت اإلاإظعت وما هى مىحىد  للبىً إلخػاس هشف اإلاإظعت لذي البىً إلالاسهت ما هى مسجل في مداظبت خٍض

 ؛في البىً

 ؛كابت فهالت نلى اإلالبىغاث اإلاخىىنت مً الفىائذ وألاسباح .....ئلخجىحذ س  -

ئزباث حمُو اإلالبىغاث بالسجالث ورلً بخخطُظ سجل إلزباث خشهت الىلذًت بدُث جيىن  -

ذة بمعدىذاث صحُدت وحذًت  ؛حمُو اإلالبىغاث مٍإ

ف الطىذوق مبرسة بمعدىذاث مىافم نليها بطفت مىخكمت -  ؛حمُو مطاٍس

خ حمُو اإلا - بالغ اإلالبىغت جيىن نلى شيل شًُ وجىدم في البىً في جهاًت الشهش، مو ملاسهت جىاٍس

 ؛ومبالغ ؤلاًذاناث الكاهشة نلى هشىف البىً بخلً الكاهشة نلى ًىمُت اإلالبىقاث

 الىلديتضالمت املعالجت الخاصت بىظام املدفىعاث  – 2 -2

خم مشاكبخه والخدلم مىه مً الدسجُل اإلاداظبي للمذفىناث مً مهام سئِغ مطلحت ا - إلاداظبت ٍو

 ؛كبل سئِغ دائشة اإلاداظبت واإلايلف بالخفخِش واإلايلف بالخىكُم ومشاكبت الدعُير

شظل ئلى مىخب اإلاداظبت ووسخت  - جدطُل الشًُ ًخيىن مً زالر وسخ وسخت مً للملف ٍو

 ؛للمىسد

ىت حسجل في سجل خاص به و  - بيل البُاهاث اإلاىحىدة فيها ول الهملُاث التي جخم نلى معخىي الخٍض

 ُذ واإلابلغ اإلاعخدم وسكم الىمىدج؛مً اظم اإلاعخف
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ًخم فدظ الشُياث اإلاذفىنت بطفت مىخكمت خالٌ الذوسة ورلً مً أحل الخأهذ مً أن حمُو  -

خ واإلابالغ ؤلاًذاناث  ؤلامػاءاث مىافم نليها ولم ًخم حغُير اظم اإلاعخفُذ واإلابلغ وهزلً ملاسهت الخىاٍس

 ؛هشة نلى هشىف البىً بخلً الكاهشة نلى ًىمُت اإلالبىغاثالكا

 ؛حمُو اإلابالغ اإلاذفىنت مبرسة بمعدىذاث مطادق نليها وجمض ى هزه اإلاعدىذاث اإلابرسة للمذفىناث -

 ضالمت املعالجت الخاصت بىظام املخشوهاث  -2-3

اإلاخاصن مً دخٌى اإلاخاصن حمُو اإلاعخىدناث في نهذة أمين اإلاخاصن وال ٌعمذ لغير الهاملين باداسة  -

 ؛أو اللُام بأي أنماٌ مخهللت بها ختى جدذد اإلاعإولُاث داخل اإلاخاصن 

 ؛حمُو سجالث اإلاخاصن ممعىهت مً ؾشف مىقفين معخللين نً أمىاء اإلاخاصن  -

 ؛ًجشي جلعُم وحعهير البػانت باإلاخاصن مً كبل لجىت معخللت -

الخاضت باإلاخاصن واظخهماٌ ؤلانالم آلالي لدعهُل نملُت اظخهماٌ ألاسكام اإلاعلعلت في اإلاعدىذاث  -

 ؛اإلاشاكبت والخهشف نلى معخىي اإلاخضون بعشنت

جلىم لجىت حشد سئِعُت حششف نلى نملُت الجشد اإلافاجئ إلاا هى ملُذ في الذفاجش وما هى مىحىد فهال  -

 ؛في اإلاخاصن وحشيل هزه اللجىت بلشاس مً سئِغ مجلغ ؤلاداسة

خلي للمإظعت بين ضالخُاث ومعإولُاث أمين اإلاخضن بشيل مدذد هما ًلض ي الىكام الذا -

اث واإلابُهاث  ؛باظخلاللُت اإلاخاصن نً كعمي اإلاشتًر

 ومىه ًمىً اللٌى أن هكام الشكابت الذاخلُت فهاٌ وظلُم في وخذة أغذًت ألاوهام معخغاهم

 UAB املطلب الثاوي : هخائج جلييم ألاداء املالي في الىحدة

مً خالٌ جلُُمىا لألداء اإلاالي في وخذة أغذًت ألاوهام بمعخغاهم ونشغىا لجمُو اإلاإششاث واليعب  

مىً ئًػاخها والخالي   الخاضت بها جىضلىا ئلى هخائج ليل وعبت ومإشش مالي ٍو

 هخائج الخحليل والخلييم بىاضطت اليطب املاليتأوال : 

 هخائج وطبت الطيىلت -1

: مً خالٌ دساظت هزه اليعبت جم مالخكتها أجها أهبر مً الىاخذ أي أجها وعبت العُىلت الهامت  -

 ؛جدلم سأط ماٌ نامل ضافي اًجابي مما ٌهني وحىد جلت اإلاىسدًً بالىخذة

وعبت العُىلت اإلاخخطشة : هجذ ان الىخذة جبين لىا مذي هفاءتها في حغؿُت ئلتزاماتها بانخباسها وعب  -

 ؛ألخشي نالُت ولىنها جدىاكظ بمً ظىت 

الفىسٍت : هجذ أن هزه اليعبت في خالت ئهخفاع معخمش مما ًذٌ نلى أن الىخذة وعبت العُىلت  -

 ؛كادسة نلى حعذًذ دًىجها

 هخائج وطبت الخمىيل والاضخلالليت املاليت -2

ل الذائم : - ل الذائم أهبر مً الىاخذ  وعبت الخمٍى ما ًمىً مالخكخه نً هزه الىخذة أن وعبت الخمٍى

 ؛وهزا ٌهني أجها حهمل في أمان واسجُاح خالٌ ظىتي الذساظت

ل الزاحي : مً خالٌ الخلُُم الخكىا أن ألامىاٌ الخاضت وافُت بذسحت هبيرة لخغؿُت  - وعبت الخمٍى

بلى منها فائؼ لخغؿُت ألاض ل ألاضٌى الثابخت ٍو ٌى اإلاخذاولت، ومىه ًخضح لىا مذي ئنخماد الىخذة في جمٍى

 ؛ًذٌ نلى اظخلاللُتها اإلاالُتئظدثماساتها بامياهُاتها الخاضت، وهزا 



وحدة أغذية األنعام مستغانملدراسة تطبيقية   الفصل الثالث 

~ 76 ~ 
 

وعبت الاظخلاللُت اإلاالُت: مً خالٌ الخلُُم هجذ أن الىخذة واهذ لها اللذسة اليافُت نلى  -

 ؛الاكتراع

ل الخاسجي : هجذ أن الىخذة  - جخمخو بثلت هبيرة مً ؾشف اإلامىلين في كذستها غلى الىفاء وعبت الخمٍى

 ؛بذًىجها

 هخائج وطبت املزدوديت -3

عب اإلاشدودًت واهذ مىحبت ومتزاًذة في العىىاث ألاولى وهزا ساحو هالخل أن و مً خالٌ الذساظت 

اد مً فائؼ ول واسجفام كُمت الحطت العىكُت للىخذة  ةلىفغ ألاظباب التي جم رهشها ظابلا وهي ٍص

 .واهخفاع الخيالُف أما في العىت ألاخيرة شهذث اهخفاغا ملحىقائحمالي ألاضٌى الاظخغالٌ ؤلاحمالي و 

 هخائج كدرة الخمىيل الذاحي -4

ل    بيعبت مىخفػت. اظدثماساتهاًخضح لىا أن الىخذة حهخمذ نلى كذستها الذاخلُت في جمٍى

 الخىاسن املاليتت مؤشزاث طثاهيا: هخائج جحليل والخلييم بىاض

 أص املال العامل هخائج ر  -1

هىان ئسجفام في سأط اإلااٌ الهامل مً ظىت ئلى أخشي وفي ولخا الحالخين بلُمت مىحبت ومىه ًمىً 

 ُو مىاحهت التزاماتها ألن لذحها فائؼ في العُىلت.ؿاللٌى أن الىخذة حعخ

 هخائج إحخياحاث رأص املال العامل -2

هدُجت السجفام اللُم اإلاخذاولت خُث هجز أن الىخذة حهخمذ بطىسة خعىت  وهزاشهذ اسجفام معخمش  

ل ألاضٌى اإلاخذاولت.  نلى الذًىن اللطيرة ألاحل في جمٍى

 هخائج الخشيىت -3

ىت في ولخا العيخين وهزا داٌ نلى أن سأط اإلااٌ الهامل   في هجز أن الىخذة خللذ فائؼ في الخٍض

ل اخخُاحاث ال  ذوسة.الىخذة كادس نلى جمٍى

  

غذًت ألاوهام بمعخغاهم ًمىً اللٌى أجها جخمخو بىغهُت ً جلُُم ألاداء اإلاالي وفي وخذة أهىدُجت ن

الذساظت ورلً مً خالٌ اليعب واإلاإششاث اإلاخدطل نليها في الىخائج، وأجها جخمخو  نيخمالُت حُذة في ولخا ظي

 خاحُاتها.ت ظُىلت حُذة واظخلاللُت مالُت جمىنها مً حغؿُت ببيع
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 خالصت الفصل

ين وجؿبُلهما  ٌهخبر هزا الفطل مداولت بعُؿت لخجعُذ أهم ما  جم الخؿشق ئلُه في الفطلين الىكٍش

بمخخلف  UABألاوهام معخغاهم  أغزًتنلى أسع الىاكو، فمً خالٌ جىاولىا لىكام الشكابت الذاخلُت في وخذة 

ل الجىاهب وول اإلاشاخل ودساظت مذي جؿبُم وجدعين ألاداء اإلاالي، باحشاء اإلالابالث ونشع ئظخبُاهاث وجدلُ

ش اإلاالُت وخعا ب اليعب اإلاالُت وجدلُل هخائجهما، جبين لىا أن الىخذة جؿبم وجخمخو هكام الىزائم والخلاٍس

 ؤلاحشاءاثت مجمىنت مً ؿلُم سكابت دوسٍت بىاظسكابي فهاٌ باإلاعخىي اإلاؿلىب والفهلي، والزي ٌعمذ بخد

والىظائل اإلاعخهملت بطفت دائمت في الىخذاث الهملُت، وهزا كطذ غمان صحت الهملُاث اإلادللت وهزا 

مخابهت الهملُاث والىخذاث اإلايلفت بالخدلم مً صحتها، وهزا ما ًبرص لىا وحىد معخىي مالي ظلُم للىخذة 

  بىغهُت مالُت حُذة.وجمخهها 
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على ضىء ما وزد ذكسه في دزاطدىا املخمثلت في مىضىع "مظاهمت هظام السكابت الداخلُت في جدظين 

ألاداء ملالي"، خاولىا إبساش الجىاهب العامت املخعللت باملىضىع ومعالجت إلاشكالُت املعسوخت وحدها أن هظام 

التي جضمً لإلدازة العلُا جدلُم  السكابت الداخلُت ضسوزي في املؤطظاث كىهه ًخضمً كل امللاًِع وألادواث

ظاعد في الخيبؤ باملظخلبل  عدة أهداف، كما أن ألاداء املالي ٌعخبر ألاطاض الري جلىم به إلادازة املالُت َو

واجخاذ اللسازاث املظخلبلُت الظلُمت لىضعُت املؤطظت، ومىه ًمكً اللىل أن هظام السكابت الداخلُت ٌظاهم 

ت على مخخلف السجالث والدفاجير  في جدظين ألاداء املالي في املؤطظت مً خالل إجباع إحساءاث مداطبُت وإداٍز

س واللىائم املالُت  وهرا ما ٌظمى بالسكابت الداخلُت املالُت،وبملازهت ألاداء الفعلي والبُاهاث املداطبُت والخلاٍز

ىه ًضمً وحىد مع ما هى مخعغ له واطخخساج الفسوكاث ومعسفت أطباب إلاهدسافاث ومعالجتها، وم

 مخسحاث معلىماجُت مالُت طلُمت وجدلُم فعالُت لألداء املالي في املؤطظت.

 وكد جم الخلىص في النهاًت إلى حملت مً الىخائج مع ذكس مجمىعت الخىصُاث امللترخت.

 النحائج وإخحبار الفرضيات 

ين وجعبُم دزاطت الحالت   ألاوعامدة أغدًت في وخمً خالل دزاطدىا للمىضىع في الفصلين الىظٍس

 جىصلىا إلى الىخائج الخالُت :

اشداد إلاهخمام بىظام السكابت الداخلُت هدُجت بسوش الثروة الصىاعُت وجعىز وكبر حجم املؤطظاث  -

 وحعدد عملُاتها وخاحتها إلى خماًت وصُاهت أمىالها وممخلكاتها؛

ٌعخبر هظام السكابت الداخلُت مجمىعت مً اللىاهين الداخلُت وإلاحساءاث املكخىبت والغير املكخىبت  -

ت وظسق العمل، والتي حعمل على الخدكم ألافضل في املؤطظت مً خالل خماًت أصىلها  والخىصُاث إلاداٍز

"نظام فسضُت ألاولى وضمان دكت وصحت املعلىماث وجدلُم الكفاءة والفعالُت، وهرا ما ًثبذ صحت ال

    ؛الرقابة الداخلية هو مجموعة من إلاجراءات التي ثضمن حماية املؤسسة وأموالها"

ٌعخمد في جلُُم هظام السكابت الداخلُت على مجمىعت مً ألاطالُب وألادواث التي حعمل على وصف  -

هلاط الضعف مداولت معالجتها الىظام وإظهاز الخغيراث الظلبُت ومعسفت الاهدسافاث واطخخساج هلاط اللىة و 

" نقوم بحقييم نظام وجدظُنها والري ًضمً الظير الحظً للمؤطظت، وهرا ما ًثبذ صحت الفسضُت الثاهُت 

 الرقابة الداخلية ملعرفة إلانحرافات"؛

املسكص املالي وملازهت هخائج ما خللخه املالي هى كُام إدازة املؤطظت بفدص وحشخُص  جلُُم ألاداء -

عخه مً فسص مً طىت ألخسي، وإععاء خعغ كفُلت لخددي املظخلبل، وهرا ما ًثبذ صحت الفسضُت وما ضُ

"ألاداء املالي هو جشخيص الوضعية املالية للمؤسسة ومعرفة مدى قدرتها على مواجهة املسحقبل" الثالثت 

 ؛

 ؛4102-4102 املؤطظت مدل الدزاطت جخمخع بىظام زكابي فعال وأداء مالي طلُم باليظبت للظيخين -
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الي طلُم مً خالل فعالُخه ة أغدًت ألاوعام ًضمً وحىد أداء مهظام السكابت الداخلُت في وخد -

ة ألانعام ال ام الرقابة الداخلية في وحدة أغدينظ"الفسضُت السابعت هلُض وإحساءاث جعبُله وهرا ما ًثبذ 

 يضمن وجود أداء مالي" ؛

 الحوصيات

 على ضىء الىخائج الظابلت الركس ًمكً إكتراح الخىصُاث الخالُت : 

ادة الاهخمام بىظُفت السكابت الداخلُت وجفعُل دوزها ملا لها مً أثس إًجابي في دعم  - العمل على ٍش

 إلادازة وأخكام الخدكُم على مخخلف حىاهب ألاداء املالي؛

ضسوزة وضع بسهامج لخلُُم هخائج املؤطظت مً طىت ألخسي ٌظمذ باكدشاف ألاخعاء وجصحُذ  -

 إلاهدسافاث؛

خلم ثلافت الكل ًساكب والكل مساكب داخل املؤطظت مً أحل جىفير حى مىاطب للعمل بكل  -

 إجلان واخترام املعاًير التي جؤدي إلى جدلُم املؤطظت أهدافها؛

إلاكخصادًت بأهمُت البدث العلمي وإًجاد آلُت جيظُم بُنها وبين ضسوزة جىعُت املؤطظاث  -

ت وهرا لخلدًم املظاعدة الالشمت للباخث العلمي   املىضىع؛ باهجاش الجامعاث الجصائٍس

م جىثُم العالكت بين الجاهب  - ب عً ظٍس جدظين هىعُت الخعلُم املداطبي الجامعي وكرلك الخدٍز

 ألاكادًمي والخعبُلي؛
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