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 :املقدمة العامة

ب فلد عسفها إلاوظان بشيل              إن عملُت الخدكُم املحاطبي لِظذ ولُدة الُىم أو ألامع اللٍس

بدائي مىر بداًت الفسد مصاولت وشاطه إلشباع حاجاث غيره، ففي مطلع اللسن الخاطع عشس شهد العالم 

ت خاصت في املجاٌ إلاكخصادي مما جعل املؤطظاث ًخطلعىن ملىاهبت الخطىزاث  جحىالث جرٍز

الحاصلت منها جىغُماث ومياجب الخدكُم التي أصبحذ أطاطُت و ذاث أهمُت بالغت، لرا اططسث 

عاث جىغم هاجه املهىت الحظاطت  .الدٌو إلى وطع كىاهين وحشَس

               والجصائس هي إحدي هاجه الدٌو التي اهخمذ به مؤخسا وحاولذ إعطائه إطازا كاهىهُا 

وجىغُمه أهثر جمثل في املصف الىطني للخبراء املحاطبين ومحافغي الحظاباث واملحاطبين املعخمدًً، 

ت عسوفا عظيرة جميزث بظعف مسدودًتها وكلذ إهخاجها  حُث عسفذ املؤطظت إلاكخصادًت الجصائٍس

وجساهم دًىنها وفي هثير مً ألاحُان عجصها على جأدًت دوزها الطبُعي املخمثل في خلم الثىزة وجحلُم 

 .السبح واللدزة على املىافظت في الظىق وهى ماٌعبر عً طعف في أدائها املالي بشيل عام

مها                 لرلً حعخبر عملُت الخدكُم املحاطبي أطلىبا فعاال لىشف وطبط إلاهحسافاث بغُت جلٍى

ومً ثم جحظين ألاداء املالي في املؤطظاث بيافت أبعادها إلهجاش أهداف هره ألاخيرة واملحافغت على 

أصىلها وإلاطخخدام ألامثل ملىازدها وجحلُم أعلى مسدودًت والحفاظ على طمعتها ومياهتها في الظىق 

والسفع مً كدزتها إلاهخاجُت، وإدازة املؤطظت حعخبر املظؤولت عً جحلُم أعلى مظخىي أداء مالي مسض ي 

فال بد مً وجىد عسف ًحىم على صحت املعلىماث التي جلدمها إلادازة وبين مظخىي أدائها الفعلي 

طلم علُه املدكم الري ًلىم بعملُت الخدكُم املحاطبي  .ملازهت باملخطط له ٍو

 :إشكالية البحث

 مً خالٌ ما طبم فئهىا هطسح إلاشيالُت الخالُت: 

  الى أي مدى ًمكن للتدقيق املحاسبي التأثير في ألاداء املالي للمؤسسة الاقتصادًة

علما بوجود عدة متغيرات أخزى لها أًضا ألاثز املباشز على ألاداء املالي 

 للمؤسسة؟ 

 :ولإلجابة على هذه إلاشكالية البد من إلاجابة على ألاسئلة التالية

 ما امللصىد بالخدكُم املحاطبي وماهي أهدافه وأهىاعه؟ -1



 

 ب

 ماهي فسوض ومعاًير الخدكُم؟ -2

 ما مفهىم ألاداء ، ألاداء املالي، ومفهىم جلُُمه؟ -3

 هُف ٌظاهم الخدكُم املحاطبي في جحظين ألاداء املالي للمؤطظت؟ -4

 :فزضيات البحث

ًخىكف هجاح عملُت الخدكُم املحاطبي في اجباع املدكم ملجمىعت مً املعاًير املخعازف عليها مً كبل  -1

 .املهىُين

ًخم جلُُم ألاداء املالي بدشخُص الصحت املالُت للمؤطظت ومعسفت مدي كدزتها على خلم كُمت  -2

 .ملجابهت املظخلبل

 .جحظين ألاداء املالي للمؤطظت ٌعخمد على اكتراحاث وجىصُاث وكسازاث عملُت الخدكُم املحاطبي -3

 :أهمُت البحث

       ًىظب البحث أهمُخه مً خالٌ إًظاح الدوز الري ًلعبه الخدكُم املحاطبي في جحظين ألاداء 

وذلً في عل بِئت جىافظُت شدًدة بين املؤطظاث  ( زبحُت– طُىلت –جىاشن مالي )املالي للمؤطظت 

تها وجحلُم أهدافها  .لخحلُم أفظل أداء لها والري ًمىىىا مً طمان إطخمساٍز

         وجخمثل أهمُخه هرلً في الخعسف على الجاهب املُداوي لعملُت الخدكُم املحاطبي مً خالٌ 

 وبالخالي إجساء ملازهت بين الجاهب GNL1/Zإجساء دزاطت باملؤطظت إلاكخصادًت طىهاطسان في املسهب 

 .الىغسي وما مدي جطبُله في الىاكع العملي

 :أهداف البحث

 الخعسف على املؤطظاث الاكخصادًت 

 الخعسف على الخدكُم املحاطبي ودوزه في جحظين ألاداء املالي. 

 إبساش هُفُت كُام طىهاطسان بخدكُم حظاباتها. 

 :أطباب اخخُاز املىطىع

 أهمُت مهىت الخدكُم املحاطبي باليظبت للمؤطظاث. 

 ت في هرا املجاٌ هغسا لحداثخه  .الظعف الري حعاهُه املؤطظاث الجصائٍس



 

 ج

  جىطُح وابساش الدوز الفعاٌ للخدكُم املحاطبي في جحظين ألاداء املالي للمؤطظاث وإلصامُت الخلُد

 .والعمل به وحظهُل الخدمت للمدكم في كُامه بعمله

 مطابلت املىطىع مع جخصصىا وإلاطخفادة مىه مظخلبال وخاصت في الجاهب املنهي 

 إثساء املىخبت ومىاصلت البحث العلمي في هرا املجاٌ وجىطُعه. 

 :حدود الدزاطت

بغسض إلاجابت على إلاشيالُت امللترحت وبغُت جحلُم أهداف البحث كمىا بىطع محدداث البحث هما 

 :ًلي

وظلط الظىء على الخدكُم املحاطبي ودوزه في جحظين ألاداء املالي للمؤطظظت : البعد املىطىعي

 .الاكخصادًت

 .دزاطت مُداهُت على مظخىي مسهب لخمُُع الغاش:    البعد املياوي

 .16/05/2018 إلى 16/04/2018وذلً خالٌ الفترة املمخدة مً :   البعد الصماوي

 :املنهج املستخدم

  املىهج الري جم اجباعه مً أجل دزاطت هرا املىطىع هى املىهج الىصفي الخحلُلي حُث ًلىم على 

ت والخطبُلُت لإلجابت على مىطىع دزاطدىا إزادة مىا لخىطُح الدوز الفعاٌ  الجمع بين الدزاطت الىغٍس

 .للخدكُم املحاطبي في جحظين ألاداء املالي للمؤطظت

خي للخدكُم وألاداء بشيل عام خي في إعهاز الخطىز الخاٍز  .  واطخخدمىا املىهج الخاٍز

 :دراسات سابقة

،مرهسة لىُل شهادة "دور التدقيق املحاسبي في ثفعيل الزقابة على إدارة ألارباح"بىطخت حمصة، -1

 2012املاجظخير، جامعت فسحاث عباض،ططُف،

، مرهسة لىُل "دور استراثيجية التمييز في ثحسين أداء املؤسسة إلاقتصادًة"وهُبت دًحي، -2

 2013شهادة املاجظخير،جامعت محمد خُظس ، بظىسة،

،مرهسة "مساهمة املزاجعة الداخلية في ثقييم هظام املعلومات املحاسبي"عُادي محمد ملين، -3

 2008لىُل شهادة املاجظخير ، جامعت الجصائس،



 

 د

 :ثقسيمات البحث

وول هره ألامىز طىف هحاٌو الخطسق اليها مً خالٌ دزاطدىا للمىطىع، حُث حاولىا أن هخطسق لجمُع 

الجىاهب املهمت، بالسغم مً أهه ال ًمىً حصس مىطىع مثل الخدكُم املحاطبي ودوزه في جحظين ألاداء 

املالي في بظع صفحاث، مما اطخدعى أن هدبع الخطت الخالُت التي مً خاللها طىف هخطسق إلى املؤطظت 

الاكخصادًت، وهرا مً الجاهب الىغسي أما الجاهب الخطبُلي فظىف هخطسق إلى دزاطت حالت مً خالٌ 

 .مؤطظت طىهاطسان التي حعخبر أهبر ميىن للىخلت الحسجت في الجصائس

 :      الجاهب الىغسي 

 ٌ  .إلاطاز الىغسي للخدكُم املحاطبي:                الفصل ألاو

 .دوز الخدكُم املحاطبي في جحظين ألاداء املالي للمؤطظت:                الفصل الثاوي

 :الجاهب الخطبُلي

 (GNL1/Zخاصت املسهب  AVALاملصب الىطني )          الخدكُم املحاطبي في طىهاطسان

 :صعوبات البحث

 عدم كدزجىا على اختراق املسهب باعخبازه إدازة عامت للىاحُت الغسبُت. 

 ذ فُه الدزاطت الخطبُلُت ال ًحخىي على جدكُم داخلي  املسهب الري أجٍس

 صعىبت إًجاد مسهب هاجع لتزوٍدها باملعلىماث اليافُت. 
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:  ثمهيد

اصة حجم   في اإلائؾؿاث وحهضص أوحه وشاؾها أصي الى الاهخمام بمهىت الخضكُم ؤلانماٌان ٍػ

اث فالهضف مً الخضكُم هى الخدلم  التي أزظث خيزا هبيرا إلاالها مً أصواع نلى نضة مؿخٍى

مً مضي ضالخُت وصخت البُاهاث اإلاداؾبُت واإلاالُت اإلالضمت مً ؾغف اإلائؾؿت ومؿخىي 

 وطلً ؤلاصاعة اإلاىغىنت مً كبل ألاهضافجمثُلها للمغهؼ اإلاالي الخلُلي ومضي جدلُم 

للمدافكت نلى ممخلياث اإلائؾؿت وخؿاباتها 

 واإلاهاًير والتي حهخبر اإلاغشض إلاماعس ي واإلاباصة      ًلىم الخضكُم نلى مجمىنت مً مفاهُم 

جم جلؿُم هظا , مهىت الخضكُم وبهضف جىغُذ ما ؾبم وحؿلُـ الػىء نلى أهم الىلاؽ

: الفطل الى زالر مباخث وهي

  اإلابدث ٌ  مفاهُم خٌى الخضكُم: ألاو

 الخضكُمومباصةمهاًير : اإلابدث الثاوي  

 الخىفُظًت لهملُت الخضكُمؤلاحغاءاث: اإلابدث الثالث  
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ٌ اإلابدث ا مفاهيم خٌو الحدكيم :  أل

فه, وؾىداٌو مً زالٌ هظا اإلابدث جلضًم مفاهُم خٌى الخضكُم     خي حهٍغ , جخمثل في جؿىعه الخاٍع

أهضافه وأهمُخه ومً زم الخؿغق الى أهىانه 

 ٌ خي لطحدكيم ااداضبي : ااملطل  أل الحملور الحاٍر

ش ًضعن بؤهه حاء هدُجت الخاحت اإلااؾت له بًُت بؿـ الغكابت مً    ان اإلاخدبو ألزغ الخضكُم نبر الخاٍع

, ؾغف عإؾاء اللباتل أو الجماناث أو أصخاب اإلااٌ والخيىماث نلى الظًً ًلىمىن بهملُت الخدطُل

ين اإلادؼوهاثالضفو والاخخفاف باإلاىاص في   هُابت ننهم فبن الخضكُم ًغحو الى خيىماث كضماء اإلاطٍغ

. والُىهان الظًً اؾخسضمىا اإلاضكلين بًُت الخؤهض مً صخت الخؿاباث الهامت

   ووان اإلاضكم وكتها ٌؿخمو الى اللُىص اإلاثبخت بالضفاجغ والسجالث للىكىف نلى مضي ؾالمتها مً ول 

" AUDRIR مشخلت مً اليلمت الالجُيُت AUDITالخالنباث وألازؿاء وبالخالي صختها خُث أن ولمت الخضكُم 

 1ومهىاها ٌؿخمو

زطىضا بهض , زم احؿو هؿاق الخضكُم فشمل وخضاث اللؿام الخاص الاكخطاصًت وميشآث مسخلفت

 هكام اللُض اإلاؼصوج هما وعص في مىؾىنت لىكا باشُلُى جدذ ببجبامالخؿىع الظي خضر في نلم اإلاداؾبت 

م وكض قهغث 1494ؾىت  Arithmetica. Geometria proprtioni Et Proportionaliata     sumadeنىىان 

. م1581أٌو مىكمت مهىُت في مُضان الخضكُم في فُىِؿا باؾالُا نام 

ت هظه اليلُت في نام ROXONATI     خُث جؤؾؿذ ولُت  م شغؾا مً شغوؽ 1669 وكض أضبدذ نػٍى

. مؼاولت الخضكُم مهىت الخضكُم زم اججهذ الضٌو ألازغي الى جىكُم هظه اإلاهىت

ؿاهُا فػل الؿبم في هظا الخىكُم اإلانهي خُث أضبدذ مهىت الخضكُم مؿخللت في ,      وكض وان لبًر

ؿاهُا نىضما اوشئذ  . م1854نام " حمهُت اإلاداؾبين اللاهىهُين"بٍغ

ً مً جالنب 1862   وكض حاء كاهىن الشغواث نام  م ًىظ نلى وحىب الخضكُم بلطض خماًت اإلاؿدثمٍغ

اإلاههض , 1882أما و م أ نام , م1881أما الضٌو الخالُت في هظا الؿُاق فياهذ فغوؿا نام , الشغواث بؤمىالهم

                                                           
1
 LIONNEL.G et GERARD.V. Audit et control interne.aspecrs financiers- opération et stratégique. Op-cir. P 21 
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يي للمداؾبين اللاهىهُين  , م1904واؾترالُا نام , م1902وهظا نام , م1896وأإلااهُا نام , م1916الامٍغ

. وهىظا ختى أضبذ ال ًسلى منها بلضا في نلمىا الخاغغ, م 1911وفىلىضا نام 

هاث مىكمت للمهىت ونلى عأؾها اإلاملىت الهغبُت الؿهىصًت , مطغ, وجخمخو حمُو الضٌو الهغبُت خالُا بدشَغ

 2الخ.....اإلاًغب , الجؼاتغ, جىوـ, الاماعاث الهغبُت اإلاخدضة

جعٍزف الحدكيم ااداضبي : ااملطل الثاوي

ف التي اجفلذ نليها    فاث التي جىاولذ الخضكُم هىحؼ في الىلاؽ اإلاىالُت أهم الخهاٍع هكغا لىثرة الخهٍغ

: الهُئاث اإلاهىُت و ألاواصًمُين وهي

 ٌ : الحعٍزف  أل

 هى فدظ اهخلاصي ٌؿمذ بخضكُم اإلاهلىماث اإلالضمت مً ؾغف اإلائؾؿت والخىم نلى الهملُاث التي 

. حغث والىكم اإلالامت التي أهخجذ جلً اإلاهلىماث

: الحعٍزف الثاوي

ىُت للمداؾبت الخضكُم نلى أهه نملُت مىخكمت للخطٌى نلى اللغاتً اإلاغجبؿت  نغفذ الجمهُت ألامٍغ

لت مىغىنُت لًغع الخؤهض مً صعحت مؿاًغة , بالهىاضغ الضالت نلى الاخضار الاكخطاصًت  مها بؿٍغ وجلٍى

هظه الهىاضغ للمهاًير اإلاىغىنُت لًغع الخؤهض مً صعحت مؿاًغة هظه الهىاضغ للمهاًير اإلاىغىنُت زم 

 3جىضُل هخاتج طلً الى ألاؾغاف اإلاهىُت

: الىعٍزف الثالث

لت مىهجُت ملضمت بشيل ميؿم مً "   ونغفذ اإلاىكمت الهمل الفغوس ي الخضكُم نلى أهه  مؿعى أو ؾٍغ

, ؾغف منهي ٌؿخهمل مً مجمىنت مً جلىُاث اإلاهلىماث والخلُُم بًُت اضضاع خىم مهلل ومؿخلل

 4"وجلضًغ مطضاكُت وفهالُت الىكام والاحغاءاث اإلاخهللت بالخىكُم, اؾدىاصا الى مهاًير الخلُُم

                                                           
2
خالد راغب الخطٌب ، دراسة متعمقة فً تدقٌق الحسابات، دار كنوز المعرفة العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان ، الطبعة .د محمد فضل مسعد و د 

 17، ص 2009األولى 
3
 14، ص 2009،الناحٌة النظرٌة، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، األردن ، الطبعة الثانٌة "تدقٌق الحسابات المعاصر" غسان فالح المطارقة،. د 

4
 10ص .غسان فالح المطارقة، مرجع سابق. د 
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ف الزابع ازخُاع جلني ضاعم وبىاء مً ؾغف منهي "  الخضكُم نلى أهه Germond. Bonnalltونغفه : الحعٍز

مئهل ومؿخلبل ًمىىه مً انؿاء عأي مداًض ومهلل نلى هىنُت ومطضاكُت اإلاهلىماث اإلاالُت اإلالضمت مً 

 5"ونلى مضي اخترام اإلاهاًير في انضاص هظه اإلاهلىماث في ول الكغوف, ؾغف اإلائؾؿت

:    ًمىً أن جطف مؿاع الخضكُم مً زالٌ آلاحي 

 الفدظ. 

 الخدلُم. 

 غ  .الخلٍغ

:           وؾىف هىضخها بص يء مً الخفطُل فُما ًلي

 ًلطض به فدظ البُاهاث والسجالث للخؤهض مً صخت وؾالمت الهملُاث التي جم :الفدظ .1

بها ,حسجُلها أي فدظ اللُاؽ الىمي والىلضي لؤلخضار ؤلاكخطاصًت الخاضت بيشاؽ ,جدلُلها وجبٍى

 .اإلائؾؿت

 ًلطض به الخىم نلى مضي ضالخُت هخاتج ألاهكمت الفغنُت للىكام ؤلاصاعي هؤصاة للخهبير :الحدليم .2

ونلى مضي جمثُل اإلاغهؼ اإلاالي للىغهُت الخلُلُت للمئؾؿت في فترة ػمىُت , الؿلُم لىاكو اإلائؾؿت

وشير الى أن الفدظ والخدلُم نملُخان مغجبؿخان ًيخكغ مً زاللهما جمىين اإلاضكم مً ابضاء , مهُىت

فُما اطا واهذ نملُت اللُاؽ لؤلخضار ؤلاكخطاصًت أصث الى اوهياؽ ضىعة صخُدت , عأي فني مداًض

 .وؾلُمت لىدُجت ومغهؼ اإلائؾؿت الخلُلي

ز .3 غ ًلضم الى الاؾغاف اإلاهىُت ؾىاء :الحلٍز  ًلطض به بلىعة هخاتج الفدظ والخدلُم في شيل جلٍغ

غ هى الهملُت ألازيرة مً الخضكُم , واهذ صازل اإلائؾؿت أو زاعحها وؿخؿُو أن هلٌى بؤن الخلٍغ

 .وزمغتها

 

 

 

                                                           
5
 .80خالد راغب الخطٌب، مرجع سابق،ص . د محمد فضل مسعد و د 
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 اافاهيم اازثبملة بحعٍزف الحدكيم" : 1"                  الشيل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت والخؿبُم الضاع الجامهُت, ابً الؿُض أخمض لؿفي: اإلاطضع  20ص,2006مطغ, الخضكُم بين الىكٍغ

 

أهداف ألأهمية الحدكيم: ااملطل الثالث  

أهداف الحدكيم ااداضبي                                                                     :   أألال  

:جخمثل فُماًلي :الاهداف العامة-1   

 جللُل فغص اعجياب ألازؿاء والًش لشهىع مغجىب الًش بؤن ما ًلىم به زاغو للغكابت. 

 ت اإلاىاؾبت  .مؿانضة الاصاعة نلى وغو الؿُاؾاث اإلاالتمت واجساط اللغاعاث ؤلاصاٍع

 اهدشاف خاالث الًش وألازؿاء في الضفاجغ والسجالث اإلاداؾبُت. 

 اللطىع . الخؤهض مً وحىص هكام عكابت صازلُت حُضة وامضاص اإلائؾؿت باإلاهلىماث نىه وأوحه

 فُه 

 خماًت حمُو أضٌى اإلائؾؿت مً ؤلازخالؽ. 

 التدقٌق

:بهدف التأكد من وجود درجة تطابق بٌن  

 معاٌٌر مقررة  تأكٌدات خاصة بتصرفات وأحداث اقتصادٌة

 وبهدف تبلٌغ النتائج إلى 

 مستخدمٌن معنٌٌن

 جمع وتقٌٌم أدلة االثباتات  بشكل موضوعً
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: وأزيرا أضبذ الخضكُم اإلاداؾبي يهضف الى ماًلي

 مغاكبت الخؿـ والؿُاؾاث ومخابهت صعحت الخىفُظ وأؾباب ؤلاهدغافاث. 

 جلُُم هخاتج أنماٌ اإلائؾؿت في غىء الخؿـ اإلاىغىنت. 

 ت في الضفاجغ والسجالث اإلاداؾبُت ان وحضث  .اهدشاف ألازؿاء الجىهٍغ

 غ اإلاالُت اإلاىصنت مً ؾغف ؤلاصاعة وانؿائها مطضاكُت أهبر  6.اإلاطاصكت نلى الىزاتم والخلاٍع

ألثحمثل في  :  هداف اايداهية-2

,  ٌهخبر هضف نغع اللىاتم اإلاالُت الهضف الغتِس ي لللُام بهملُت الخضكُم:عزع اللوابم ااالية - أ

ولخدلُم هظا الهضف فبهه ًجب نلى اإلاضكم الخؿاباث الخؤهض مً ول نىاضغ اللىاتم اإلاالُت كض جم 

بها وؤلافطاح ننها ؾبلا  .جبٍى

 ًخؿلب هضف الخدلم مً شغنُت وصخت الهملُاث غغوعة كُام :صحة ألشزعية العمطيات ااالية - ب

اإلاضكم بالخدلم مً أن ول الهملُاث اإلاالُت اإلاسجلت بالضفاجغ زالٌ الفترة مدل الخضكُم حهىـ 

والخدلم منها ًخػمً , حمُو الخًيراث الخلُلُت في مىاعص والتزاماث اإلائؾؿت زالٌ هظه الفترة

هضفين فغنُين أولها جلُُم هكام الغكابت الضازلُت اإلاهمٌى به باليؿبت ليل نملُت مً الهملُاث 

غ , اإلاالُت اإلاسجلت بالضفاجغ وطلً ألن صعاؾت جلُُم هكام عكابت الضازلُت ٌؿانض اإلاضكم نلى جلٍغ

ؾبُهت وجىكُذ ومضي ؤلازخباعاث ألاؾاؾُت الىاحب أصائها باليؿبت ليل عضُض مً أعضضة 

أما الهضف الفغعي ألازغ فُخمثل في الخؤهض مً وحىص جؤًُض مؿدىضي مالتم , الخؿاباث اإلاسخلفت

 .للهملُاث اإلاالُت الىاكهت زالٌ الفترة مدل الخضكُم

بالغيم مً أن الخُاػة كض جيىن صلُال ملبىال نلى ملىُت اإلائؾؿت : (الخلىق وؤلالتزاماث) :ااطىية - ث

لؤلضٌى اال أن اإلاضكم ًجب أن ٌهخمض نلى بهؼ ؤلاحغاءاث ألازغي التي جئهض له أن ألاضٌى 

فهلى ؾبُل اإلاثاٌ ًفدظ اإلاضكم ضيىن ملىُت , اإلاسجلت بالضفاجغ اإلاداؾبُت جملىها اإلائؾؿت فهال

 .ألاضٌى ونلىص اإلابُهاث للخدلم مً ضضق ؤلالتزاماث اإلاسجلت بالضفاجغ

ف كض جم جسطُطها :اضحلالٌ الفترة ااالية - ر  يهضف الخضكُم الى الخؤهض مً أن ؤلاًغاصاث واإلاطاٍع

وهظا ًخؿلب مً اإلاضكم الخدلم مً أن ول الهملُاث اإلاالُت , بشيل مالتم بين الفتراث اإلاداؾبُت

وباإلاثل ًجب أن , التي خضزذ كبل نهاًت الفترة اإلاداؾبُت كض سجلذ هجؼء مً وشاؽ هظه الفترة

                                                           
6

-10ص ص ,2012,جامعة سطٌف, مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستٌر, "دور التدقٌق المحاسبً فً تفعٌل الرقابة على إدارة األرباح",بوسٌتة حمزة

11  
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ًخدلم اإلاضكم مً أن الهملُاث اإلاالُت التي جسظ الفترة الخالُت لم جضعج غمً وشاؽ الفترة 

خؿلب جدلُم هظا الهضف غغوعة فدظ اإلاؿدىضاث طاث ألاعكام , الخالُت مىغو الخضكُم ٍو

هما ًجب نلى اإلاضكم اناصة خؿاب كُم , اإلادؿلؿلت زالٌ الؿىت مو مؿابلتها مو سجالث الفترة

 .مهُىت واإلهخالن فػال نً جدضًض وافت ؤلاًغاصاث واإلاطغوفاث اإلالضمت واإلاؿخدلت

 يهضف الخضكُم اإلاداؾبي الى الخدلم مً جلُُم اإلائؾؿت لؤلخضار :الحلوٍم ألالحخطيظ - ج

زم , اإلاداؾبُت وفلا للؿغق اإلاداؾبُت اإلاهمٌى بها هؿغق اهخالن ؤلاؾدثماعاث أو جلُُم اإلاسؼوهاث

 .جسطُظ هظه الهملُت في الخؿاباث اإلاهىُت وباوسجام مو اإلاباصة اإلاداؾبُت اإلالبىلت كبىال ناما

ش :الوجود أأل الحدألذ - ح  أي الخؤهض مً أن حمُو أضٌى وزطىم اإلائؾؿت مىحىصة بالفهل نىض جاٍع

أن الهملُاث اإلاالُت اإلاسخلفت الكاهغة في اللىاتم اإلاالُت الخخامُت كض خضزذ , انضاص اإلايزاهُت الهامت

 .بالفهل أزىاء الفترة مدل الخضكُم

يهضف الخضكُم اإلاداؾبي في اإلالام ألاٌو الى ابضاء الغأي الفني اإلاداًض بشؤن : إبداء رأي فني مداًد - ر

ت نً اإلاغهؼ اإلاالي  ما اطا واهذ اللىاتم اإلاالُت الخخامُت حهبر بطضق ونضالت في ول البُاهاث الجىهٍغ

خدلم هظا الهضف مً , للمئؾؿت وهخاتج أنمالها وجضفلاتها الىلضًت والخًُير في خلىق اإلالىُت ٍو

زالٌ كُام اإلاضكم بالخؤهض مً مؿابلت انضاص ونغع اللىاتم اإلاالُت للمئؾؿت مو ؤلاؾاع اإلادضص 

 .إلنضاصها

 :أهمُت الخضكُم اإلاداؾبي :زاهُا

ان أهمُت الخضكُم جخمثل في وىهه وؾُلت جسضم حهاث هثيرة طاث مطلخت مو اإلائؾؿت ؾىاء واهذ   

اط حهخمض الى خض هبير نلى البُاهاث اإلاداؾبُت إلجساط كغاعاث وعؾم زؿـ , أؾغافا صازلُت أو زاعحُت

 7:مؿخلبلُت ومً بين اإلاؿخفُضًً مً الخضكُم هجض

حهخمض اصاعة اإلائؾؿت نلى الخضكُم بشيل هبير زاضت في نملُت الخسؿُـ : إدارة ااؤضطة-1

وبالخالي فبن مطاصكت اإلاضكم نلى كىاتمها ؾُمىدها صعحت , اإلاؿخلبلي لخدلُم أهضافها اإلاؿؿغة مؿبلا

ض مً وؿبت ؤلانخماص نليها، هما ٌهخبر مفخاح الخىم نلى مؿخىي أصاء أنػاء  ٍؼ هبيرة مً الثلت ٍو

. مجلـ ؤلاصاعة

ان قهىع شغواث اإلاؿاهمت طاث ؤلامخضاص ؤلاكلُمي واهفطاٌ ؤلاصاعة نً اإلاالن : ااالن ألااطاهمين-2

نؼػ مً أهمُت الخضكُم ، فيان البض مً ؾغف ًػمً الدؿُير ألامثل ألمىاٌ اإلاؿاهمين ومىو خضور 
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ً خضص ًػمً لهم أهبر  غ مضكم الخؿاباث ٌؿاهم في حلب مؿدثمٍغ ازخالؽ وجالنباث، هما أن جلٍغ

. ناتض ممىً

غ اإلاضكم بصخت وؾالمت اللىاتم اإلاالُت، : الدابىين ألااوردًً- 3 ٌهخمض هئالء نلى جلٍغ

لىمىن بخدلُلها إلاهغفت اإلاغهؼ اإلاالي واللضعة نلى الىفاء باإللتزام، وهظا صعحت الؿُىلت لضي  ٍو

. اإلائؾؿت، ما ًػمً لهم جدطُلهم لخلىكهم لضي اإلائؾؿت

ت الىخضة ؤلاكخطاصًت وزاضت : الشبابً -4 دت باإلاهلىماث ًىدطغ بمهغفت اؾخمغاٍع اهخمام هظه الشٍغ

لت ألاحل، واطا واهىا مهخمضًً نليها همىعص عتِس ي وأؾاس ي للبػانت  نىض اعجباؾهم مهها بمهمالث ؾٍى

. أو اإلاىاص ألاولُت

انخماص هلابت الهاملين نلى اللىاتم اإلاالُت مً أحل مفاوغت مو ؤلاصاعة مً أحل : العامطين -5

. وغو ؾُاؾت نامت ألاحىع وجدلُم مؼاًا الهماٌ

بًغع جىؾو وشاؾها أو إلاىاحهت نؿغ مالي، جلجؤ : البىون ألمؤضطات  كزاع  ألازر -6

اإلائؾؿاث الى اللغوع مً اإلائؾؿاث اإلاالُت يير أن هظه ألازيرة نليها مهغفت صعحت الخؿغ ومهغفتها 

غ مضكم الخؿاباث الظي ًئهض ضىف  للضعة اإلائؾؿاث نلى الؿضاص مؿخلبال، وحهىص في طلً الى جلٍغ

. اللىاتم اإلاالُت وجمثُلها للمغهؼ اإلاالي للمئؾؿت

حهخمض بهؼ أحهؼة الضولت نلى البُاهاث التي جطضعها اإلاشغوناث في الهضًض مً : الهيئات الحىومية-7

ألايغاع، منها مغاكبت اليشاؽ ؤلاكخطاصي أو عؾم الؿُاؾاث الاكخطاصًت للضولت أو فغع الػغاتب، 

وهظه حمُها حهخمض نلى بُاهاث واكهُت وؾلُمت، وكض بُيذ لجىت ؤلاجداص الضولي للمداؾبين نىض 

: جيىن في (اإلاطلخت الهامت ) أن أهمُت الخضكُم2002اضضاع اإلاهاًير نام 

 ت  .ٌؿانض في عفو اللغاعاث ؤلاصاٍع

 بي  .ٌؿانض زبراء الػغاتب في بىاء الثلت والىفاءة نىض الخؿبُم الهاصٌ للىكام الػٍغ

 اؾخًالٌ مىاعص اإلائؾؿاث بىفاءة وفهالُت. 
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أهواع الحدكيم ااداضبي : ااملطل الزابع

خم جىاٌو  ب الخضكُم الى نضة أهىام أؾاؾُت خؿب هىم الهمل الضي ًخم مً زالله،ٍو ًمىً جبٍى

: هظه ألاهىام هما ًلي

 مً خُث ؤلالؼام. 

 (حجم ؤلازخباعاث)مً خُث مضي الفدظ. 

 مً خُث جىكُذ نملُت الخضكُم. 

 مً خُث اللاتم بهملُت الخضكُم. 

  أهىام الخضكُم ألازغي. 

: مً خيث  لشام اللاهووي-1

هاث الؿاتضة ويالبا : الحدكيم  لشامي.أ هى الخضكُم الظي ًلؼم اإلائؾؿت به وفلا لللىاهين والدشَغ

ما ٌؿمى بالخضكُم اللاهىوي، ومثاٌ طلً اللىاهين اإلاىكمت لهمل اإلائؾؿاث اإلاؿاهمت، ومً أهم ما 

جىظ نلُه هظه اللىاهين غغوعة حهُين مضكم خؿاباث ًخىلى جضكُم خؿاباث وكىاتمها اإلاالُت 

الخخامُت، وكض حغي الهغف أن ًلىم مجلـ اصاعة اإلائؾؿت بترشُذ مضكم الخؿاباث وجطضع 

. الجمهُت الهامت للمؿاهمين كغاع حهُىه وجدضًض أحهابه

الخضكُم الخهاكضي هى جضكُم ازخُاعي ًخم صون الؼام كاهىوي أو : (الحعاكدي)الحدكيم غير  لشامي.ب

غحو أمغ انخماصه ألصخاب اإلائؾؿت أو ؤلاؾغاف طاث اإلاطلخت، ًجىػ في هظا الىىم مً  التدت مهىُت ٍو

 8.الخضكُم جدضًض مجاٌ الخضكُم بين الجمهُت الهامت ومضكم الخؿاباث لخدلُم أهضاف مهُىت

ىلؿم الى: (حجم  ألاحبارات)مً خيث مدر الفدظ-2 : ٍو

ٌهني الخضكُم الخفطُلي أن ًلىم اإلاضكم بفدظ حمُو اللُىص والضفاجغ : الحدكيم الحفطيلي.أ

والسجالث للخؤهض مً أن حمُو الهملُاث ملُضة ببهخكام وأنها ؾلُمت، زالُت مً ألازؿاء أو الًش أو 

الخالنب، والخضكُم الخفطُلي، ًمىً أن ًيىن جضكُم وامل اطا جم فدظ ول الهملُاث اإلاالُت التي 

. كامذ بها اإلائؾؿت
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 وفُه ًلىم اإلاضكم بازخُاع نُىت جمثل اإلاجخمو وجدضًض حجم هظه الهُىت ًغجبـ :الحدكيم  ألاحياري .ب

خم ازخُاع الهُىت بؤخض أؾلىبين هظًً : بىحهه هكغ اإلاضكم في مضي ؾالمت هكام الغكابت الضازلُت،ٍو

 الخلضًغ الصخص ي،أو ما ٌهغف بالهُىاث الخىمُت. 

 الخلضًغ ؤلاخطاثي، أو ما ٌهغف بالهُىاث ؤلاخطاتُت. 

هخبر الخضكُم ؤلازخُاعي هى ألاؾاؽ الؿاتض للهمل اإلاُضاوي خُث ال ًىاؾب الخضكُم الخفطُلي         َو

اصة ألانباء اغافت الى حهاعغه مو نىامل الىكذ والجهض والخيلفت .  الػغوف الخالُت، ألهه ؾُئصي الى ٍػ

 والجضًغ بالظهغ أهه ًجب الخفغكت بين الخضكُم اليامل والخضكُم الخفطُلي مً هاخُت وبين          

الخضكُم الجؼثي والخضكُم ؤلازخُاعي مً هاخُت أزغي، فالخضكُم اليامل كض ًيىن جفطُلي اطا جم 

فدظ حمُو الهملُاث اإلاالُت أو كض ًيىن اطا جم فدظ حؼء مً جلً الهملُاث اإلاالُت،وباإلالابل فبن 

الخضكُم الجؼثي كض ًيىن جفطُلي اطا فدظ حمُو الهملُاث اإلاالُت التي ٌشملها طلً الجؼء مدل 

. الخضكُم

مىً جلؿُمه الى: مً خيث ثوكيد عمطية الحدكيم-3 : ٍو

ًبضأ اإلاضكم نمله بهض نهاًت الفترة اإلاداؾبُت، بهض أن ًخم اكفاٌ الضفاجغ وانضاص : الحدكيم النهاةي.أ

غ اإلاغهؼ اإلاالي، ومً مؼاًا غمان نضم خضور حهضًل في البُاهاث بهض  الخؿاباث الخخامُت وجطٍى

جضكُلها، وأهه ًمىو مً خضور اعجبان في الهمل  صازل اإلائؾؿت هدُجت جغصص اإلاضكم او مؿانضًه نلى 

 9اإلائؾؿت، هما أهه ًئصي الى زفؼ اخخماالث الؿهى مً حاهب اللاتمين بهملُت الخضكُم

في الخضكُم اإلاؿخمغ ًخم فدظ البُاهاث بطفت مؿخمغة أو نلى فتراث صوعٍت أو : الحدكيم ااطحمز.ب

يير صوعٍت، خُث ًخم الفدظ أوال بؤٌو زالٌ الفترة اإلاداؾبُت، وهظا الىىم مً الخضكُم ًىاؾب 

مخاػ الخضكُم  ل وؿبُا لفدطها،ٍو اإلائؾؿت الىبيرة طاث الهملُاث الطخمت التي جدخاج الى وكذ ؾٍى

اإلاؿخمغ بؤهه ًىفغ الىكذ اليافي للمضكم مما ٌؿانضه نلى الخىؾُو في نملُت الخضكُم، فُلض ي طلً الى 

 .جللُل فغص اعجياب الًش والتزوٍغ مو ؾغنت اهدشاف ألازؿاء
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:  مً خيث هملاق عمطية الحدكيم-4

. ًمىً جلؿُم الخضكُم مً خُث هؿاكه الى وامل وحؼثي        

خم : الحدكيم اليامل.أ وفي هظا الىىم مً الخضكُم ال جػو ؤلاصاعة أًت كُىص نلى هؿاق نمل اإلاضكم، ٍو

جىفُظ نملُت الخضكُم في اؾاع يير مدضص ولهظا ًخم احغاء جضكُم وامل جفطُلي بفدظ حمُو البُاهاث 

اإلاالُت زاضت اطا واهذ اإلاشغوناث ضًيرة، أو ًخم احغاء جضكُم وامل جفطُلي ٌهخمض نلى أؾلىب 

. الهُىت والازخباع زاضت اطا واهذ اإلاشغوناث هبيرة الدجم

ًلخطغ هظا الخضكُم نلى كُام اإلاضكم بخضكُم حؼء مهين مً البُاهاث اإلاالُت : الحدكيم الجشةي.ب

ولِـ حمُهها، ولظلً ًىدطغ هؿاق الفدظ ومؿئولُت اإلاضكم نلى هظا الجؼء فلـ، وفي مثل هظه 

الخاالث ًخهين وحىص اجفاق أو نلض هخابي للمضكم ًىضح فُه خضوص وهؿاق الخضكُم والهضف مىه، ومً 

ألامثلت نلى هظا الىىم مً الخضكُم هى جيلُف اإلاضكم بفدظ الهملُاث الىلضًت للمئؾؿت مً 

. ملبىغاث ومضفىناث ألي يغع مهين

:  مً خيث اللابم بعمطية الحدكيم-5

: ًمىً جلؿُم نملُت الخضكُم مً خُث اللاتم به الى هىنين أؾاؾُين          

لىم به أؾغاف الضازلُين مً : الحدكيم الداألالي.أ  هى وشاؽ جلُُمي مؿخلل ًيشؤ صازل اإلائؾؿت ٍو

: أحل الىكىف نلى الىلاؽ الخالُت

 صكت أهكمت الغكابت الضازلُت. 

 كُاؽ صعحت الىفاءة التي ًخم بها جىفُظ الىقاتف. 

 جضكُم هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت اإلاىلض ألاؾاس ي للمهلىماث اإلاداؾبُت بشيل صوعي. 

 فدظ وافت السجالث والبُاهاث واإلاؿدىضاث اإلاداؾبُت. 

 10.خماًت أضٌى اإلائؾؿت 
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هى الخضكُم الظي ًخم بىاؾؿت ؾغف مً زاعج اإلائؾؿت بًُت فدظ البُاهاث : الحدكيم الخارجي-2   

والسجالث اإلاداؾبُت والىكىف نلى جلُُم هكام الغكابت الضازلُت مً أحل ابضاء عأي فني مداًض خٌى 

. صخت اإلاهلىماث اإلاداؾبُت الىاججت نً هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُت

مىً أن هطىع مؿاع الخضكُم الخاعجي في الشيل آلاحي :     ٍو

 .مطار الحدكيم الخارجي: )2 (الشيل ركم                             
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. فزألع ألمبادا ألمعاًير الحدكيم ألالتزامات اادكم: اابدث الثاوي

ؾىلىم في هظا اإلابدث بخلضًم فغوع الخضكُم،مباصته ومهاًيره،بئلغافت الى خلىق وواحباث             

. اإلاضكم

 ٌ  . فزألع الحدكيم: ااملطل  أل

    جخمثل الفغوع في أي مجاٌ للمهغفت هلؿت البضاًت ألي جفىير مىكم بًُت الخىضل الى هخاتج حؿاهم 

ت لخل مشاول الخضكُم  ت التي جدىم هظا اإلاجاٌ، ومً زم فبنها غغوٍع في وغو اؾاع نام للىكٍغ

ت شاملت له، وهي واآلحي : والخىضل لىخاتج حؿانضها نلى اًجاص هكٍغ

ٌهني أهه ًجب أن ًيىن هىان امياهُت لفدظ : فزع إمياهية فدظ ااعطومات ألاللوابم ااالية .1

البُاهاث واإلاهلىماث اإلاالُت اإلاهضة مً كبل ؤلاصاعة، ألهه في خالت نضم امياهُت فدطها فبهه ال ًيىن 

وختى ًخمىً اإلاضكم مً فدظ اللىاتم اإلاالُت فبهه ًجب جىافغ هظه . هىان غغوعة لىحىص الخضكُم

 :اللىاتم مجمىنت مً اإلاهاًير مثل

 ًجب أن جيىن اإلاهلىماث اإلاداؾبُت اإلاهضة واإلالضمت للمضكم مالتمت إلاؿخسضمها وجفي : ااالبمة

 .باخخُاحاتهم ومغجبؿت بالفترة اإلاالُت الخاضت بها

 أن ًخم انضاص اإلاهلىماث والبُاهاث اإلاالُت صون جديز ألي ؾغف:البعد عً الحديز . 

 أن جيىن اإلاهلىماث كابلت للخهبير ننها عكمُا ختى جيىن مفُضة لؤلؾغاف طاث :اللياص الىمي 

 .الهالكت

 أن جيىن اإلاهلىماث اإلاالُت كابلت للفدظ وأن ًخم الىضٌى لىفـ الىخاتج اطا :اللابطية لطفدظ 

 .ما جم اللُام بالفدظ مً كبل أهثر مً شخظ

 :فزع عدم ألجود جعارع خحمي بين مطلحة  دارة ألاادكم .2

    ًخمدىع هظا الفغع في الهالكت الخباصلُت للمىافو التي جيشؤ بين اإلاضكم وؤلاصاعة، ًخىحب 

وحىص هىم مً الخيامل والخهاعف بُنهما، فئلصاعة حؿخهمل البُاهاث التي كام اإلاضكم بفدطها 

ومً زم الخطضًم نليها في اجساط اللغاعاث وعؾم الؿُاؾاث وباإلاثل نلى ؤلاصاعة أن جؼوصه بيل 

. اإلاهلىماث التي مً شؤنها أن حؿانضه نلى بىاء عأي ضاتب مداًض
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 :ألأًة معطومات ثلدم لطفدظ مً أًة أألاملاء ثواطئية ألاطو اللوابم ااالية .3

هكغا لهضم وحىص حهاعع خخمي بين اإلاضكم ومهضي اللىاتم اإلاالُت، فبن اإلاضكم ًمىىه     

الخفاف نلى هؼنت الشً اإلاهىُت اإلاىحىصة لضًه، وبالخالي فبن هظا الفغع ًثير مؿئولُت اإلاضكم 

نً اهدشاف ألازؿاء الىاضخت والخالنباث التي جم الخىؾئ فيها، ونلُه ًجب الترهيز نلى الًاًت 

. اإلاهىُت اإلاؿلىبت نىض كُامه بمهمخه

 :ألجود هظام ضطيم لطزكابة الداألاطية ًبعد اخحماٌ خدألذ  ألاملاء .4

يهخم هظا الفغع باؾخسضام لفل اخخماٌ، أي أن وحىص ؾلُم للغكابت الضازلُت ٌهض اخخماٌ     

شمل هكام الغكابت الضازلُت في أي مئؾؿت ماًلي : خضور زؿؤ، َو

 ة ت : ركابة إداٍر ت ممىىت، وغمان جىفُظ الؿُاؾاث ؤلاصاٍع هضفها جدلُم أنلى هفاًت اهخاحُت واصاٍع

 .وفلا للخؿت ووؾاتلها

 وهضفها ازخُاع صكت البُاهاث اإلاداؾبُت اإلاسجلت بالضفاجغ وصعحت ؤلانخماص نليها:ركابة مداضبية . 

 وهضفه خماًت أضٌى اإلائؾؿت مً أي ازخالؽ أو ؾغكت أو يش أو غُام وؾىء :الػبط الداألالي 

 11.اؾخهماٌ

 :الحملبيم ااىاضل لطمبادا ااداضبية .5

ًخؿلب هظا الفغع غغوعة هبُان ما اطا واهذ اللىاتم اإلاالُت كض نغغذ ؾبلا للمباصة 

اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها وهى ما ٌهني أن هظه ألازيرة جمثل مهُاعا ًلاؽ نلُه ضضق ونضالت 

. نغع هظه اللىاتم

 :مدكم الحطابات ًشاأٌل عمطه همدكم .6

ًلىم هظا الفغع نلى أن اإلاضكم الخؿاباث نلُه الخطغف في خضوص هؿاق نمله، وطلً وفلا   

. إلاا جملُه ؤلاجفاكُت بمهاًير وكىانض ؾلىن اإلاهىت ونلى عأؾها ؤلاؾخلاللُت واإلاىغىنُت

 

 :اضحلاللية اادكم .7

هخمض نلى هىنين مً اإلالىماث هما : ًمثل هظا الفغع حجغ ألاؾاؽ في نملُت الخضكُم، َو

 ىه الهلمي والخللي وزبرجه الهملُت:اإلالىماث الظاجُت   وهي جخهلم بصخطُت اإلاضكم وجيٍى

                                                           
11

 27،ص 2009مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر،جامعة الحاج لخضر باتنة،" المراجعة المحاسبٌة فً المؤسسة اإلقتصادٌة" حولً محمد 
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 هاث، وما جطضعه الهُئاث اإلاهىُت مً أخيام : اإلالىماث اإلاىغىنُت وهي ما جخػمىه الدشَغ

 .وكىانض

غه ان صنذ الخاحت لظلً فؿغ هظا الفغع خم اإلاضكم في ابضاء الغأي اإلاهاعع في جلٍغ . ٍو

. مبادا الحدكيم: ااملطل الثاوي

: ًىدضع ؤلاشاعة الى جىاٌو مباصة جضكُم الخؿاباث ًخؿلب جدضًض أعواهه وهي     

 .عهً الفدظ -

غ -  .عهً الخلٍغ

: وبىاءا نلى طلً فبن مباصيء الخضكُم الخؿاباث ًمىً جلؿُمها الى مجمىنخين هما

 :اابادا اازثبملة بزهً الفدظ .1

 هني هظا اإلابضأ اإلاهغفت الخامت بؿبُهت أخضار اإلائؾؿت أزاعها : مبدأ ثيامل  دران الزكابي َو

الفهلُت اإلادخملت نلى هُان اإلائؾؿت ونالكتها باألؾغاف ألازغي مً حهت، والىكىف نلى 

 .اخخُاحاث ألاؾغاف اإلاسخلفت للمهلىماث اإلاداؾبُت نً هظه آلازاع مً حهت أزغي 

  ٌهني أن ٌشمل مضي الفدظ حمُو أهضاف :مبدأ الشمٌو في مدر الفدظ  ألاحياري 

غ اإلاالُت اإلاهضة بىاؾؿت اإلائؾؿت مو مغاناة  اإلائؾؿت الغتِؿُت والفغنُت وهظلً حمُو الخلاٍع

غ  .ألاهمُت اليؿبُت لهظه ألاهضاف وجلً الخلاٍع

 شير هظا اإلابضأ الى غغوعة ؤلاكالٌ الى أكص ى خض ممىً مً :مبدأ ااوغوعية فالفدظ  َو

ض  الخلضًغ الصخص ي أو الخمُيز أزىاء الفدظ باؾدىاص الى الهضص اليافي مً أصلت ؤلازباث التي جٍئ

عأي اإلاضكم وجضنمه وزطىضا اججاه الهىاضغ واإلافغصاث التي حهخبر طاث أهمُت هبيرة وؿبُا، 

 .وجلً التي ًيىن اخخماٌ خضور الخؿؤ فيها أهبر مً ييرها

 شير هظا اإلابضأ الى وحىب فدظ مضي الىفاًت :مبدأ فدظ مدر الىفاًة  وطاهية  َو

ً الغأي  ؤلاوؿاهُت في اإلائؾؿت بجاهب فدظ الىفاًت ؤلاهخاحُت إلاا لها مً أهمُت في جيٍى

الصخُذ لضي اإلاضكم نً أخضار اإلائؾؿت وهظه الىفاًت هي مئشغ للمىار الؿلىوي لها وهى 

ه اإلائؾؿت مً هكام اللُاصة والؿلؿت والخىافؼ والاجطاٌ واإلاشاعهت  .حهبير نً ما جدخٍى

ز .2  :اابادا اازثبملة بزهً الحلٍز
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 ٌغ اإلاضكم أصاة لىلل أزغ : مبدأ هفاًة الاثطا غ أو جلاٍع شير هظا اإلابضأ الى مغاناة أن ًيىن جلٍغ َو

الهملُاث ؤلاكخطاصًت للمئؾؿت لجمُو اإلاؿخسضمين لها بطىعة خلُلُت جبهث نلى الثلت 

غ  .بشيل ًدلم ألاهضاف اإلاغحىة مً انضاص هظه الخلاٍع

 شير هظا اإلابضأ الى مغاناة أن ًفصح اإلاضكم نً ول ما مً شؤهه جىغُذ مضي : مبدأ  فطاح َو

جىفُظ ألاهضاف للمئؾؿت، ومضي الخؿبُم للمباصة وؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت والخًُير فيها، واقهاع 

غ اإلاالُت، وابغاػ حىاهب الػهف في أهكمت الغكابت الضازلُت  اإلاهلىماث التي جئزغ نلى صاللت الخلاٍع

 .واإلاؿدىضاث والضفاجغ والسجالث

 غ :مبدأ  هطاف غ اإلاضكم، وهظا الخلاٍع اث جلٍغ شير هظا اإلابضأ الى مغاناة أن جيىن مدخٍى  َو

 .اإلاالُت مىطفت لجمُو اإلاغجبؿين واإلاهخمين باإلائؾؿت ؾىاء صازلُت أو زاعحُت

 غ جفؿيرا واضخا ليل جطغف يير :مبدأ الطببية شير هظا اإلابضأ الى مغاناة أن ٌشمل الخلٍغ  َو

 .ناصي ًىاحه به اإلاضكم، وأن جبنى جدفكاجه وملترخاجه نلى أؾباب خلُلُت ومىغىنُت

 نلى أن اإلاباصة الهامت للخضكُم التي 200هظا وكض أهض الاجداص الضولي للمداؾبين في اإلاهُاع الضولي عكم

: ًجب أن ًلتزم بها اإلاضكم هي

 الاؾخلاللُت. 

 الىغامت. 

 اإلاىغىنُت. 

 الىفاءة اإلاهىُت والهىاًت اإلاؿلىبت. 

 ت  .الؿٍغ

 الؿلىن اإلانهي. 

 اإلاهاًير الفىُت. 

: معاًير الحدكيم: ااملطل الثالث

اإلالاًِـ التي ٌؿخؿُو اإلاضكم في غىئها أن ًلُم الهمل الظي كام به، :" حهغف مهاًير الخضكُم بؤنها       

وأن ًخهغف نلى ما اطا وان كض كام بالىاحباث التي التزم بها ههػى ًىدؿب الى مهىت اإلاداؾبت 

". والخضكُم
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ونلُه فبن الخضكُم مهىت خغة جدىمها مهاًير ال ًجىػ مسالفتها مً ؾغف اإلاضكم، هظا وكض كام      

يي للمداؾبين اللاهىهُين  ببنضاص نشغة مهاًير للخضكُم جم جلؿُمها الى زالر ( (AICPA))اإلاههض ألامٍغ

: مجمىناث وهي

  (الصخطُت)اإلاهاًير الهامت 

 مهاًير الهمل اإلاُضاوي. 

 غ  .مهاًير انضاص الخلٍغ

: (الشخطية)ااعاًير العامة : أألال

   جىضف هظه اإلاهاًير بؤنها شخطُت وىنها جخهلم بالطفاث الصخطُت إلاضكم الخؿاباث الخاعجي 

: وجخيىن مً زالر نىاضغ

جىظ هظه اإلاهاًير نلى أن الخضكُم ًجب أن ًخم بىاؾؿت : معاًير الحأهيل العطمي ألالىفاءة ااهىية -1

شخظ لضًه اإلاهغفت الهلمُت والىفاءة اإلاهىُت التي جئهله إلضضاع ألاخيام نً اللىاتم اإلاالُت 

للمئؾؿاث الخاغهت لهملُت الخضكُم، ونلى هظا ألاؾاؽ نلى اإلاضكم أن ٌؿخمغ في مىاضلت 

ب ؾىاٌ مماعؾخه للمهىت، وأن ًكل ملما بالخؿىعاث الخضًثت في جلً اإلاجاالث،  الخهلُم والخضٍع

كل مؿخهضا الهدؿاب اإلاهغفت في مجاالث حضًضة  .ٍو

ٌهني هظا اإلاهُاع أن ًدافل نلى اؾخلاللُخه في حمُو ألامىع اإلاخهللت بالخضكُم، : معاًير الاضحلالٌ -2

 :وللض أمىً جدضًض زالر أبهاص الؾخلالله هي

 الاؾخلالٌ في انضاص بغهامج الخضكُم. 

 الاؾخلالٌ في مجاٌ الفدظ. 

 غ  .الاؾخلالٌ في مجاٌ انضاص الخلٍغ

: ان خاالث التي جئصي الى ؤلاغغاع بغأي اإلاضكم هي 

 وحىص مطلخت مالُت مباشغة في اإلائؾؿت. 

 ت مً الضعحت الثالثت بؤي فغص ًدخل مىطبا هاما في اإلائؾؿت  نالكت أؾٍغ
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  وخُث أهه مً الطهب وغو كىانض مدضصة لخدضًض مضي اؾخلالٌ اإلاضكم في ول خالت فبهه ًجب 

. نلُه أن ًماعؽ كضعا هبيرا مً ألاماهت والػمير في حمُو الخاالث

ًجب نلى اإلاضكم أن ًلتزم باإلاهاًير الفىُت وألازالكُت للمهىت وأن ٌؿهغ  :معاًير العىاًة ااهىية -3

نلى جدؿين زضماجه، وأن ًلىم بمؿئولُاجه اإلاهىُت نلى أخؿً وحه، وجخؿلب الهىاًت اإلاهىُت أن 

يهخم اإلاضكم بخدلُم أفػل مطلخت ممىىت إلاً ًلضم اليهم زضماجه وليي ًبلى مدافكا نلى أن 

غ اإلانهي ؾىاٌ مماعؾخه إلاهىخه ب والخؿٍى  12.ًلتزم بلىانض الخضٍع

  :معاًير العمل اايداوي: راهيا

حمو :       حهخبر مهاًير الهمل اإلاُضاوي بمثابت ؤلاعشاصاث الالػمت للُام اإلاضكم بهملُت الفدظ مثل

 :ألاصلت واللغاتً وجخمثل في زالر مهاًير وهي

ًخؿلب هظا اإلاهُاع أن ًلىم مضكم الخؿاباث بهملُت الخسؿُـ إلاا : معيار الاشزاف ألالحخمليط .1

خمثل الخسؿُـ اإلاالتم بخسطُظ الهضص اإلاىاؾب مً  ؾىف ًلىم به نىض البضء في نمله، ٍو

اإلاؿانضًً وؤلاشغاف نليهم ومخابهت ما ًىول اليهم مً أنماٌ، ولللُام بهملُت الخسؿُـ 

وؤلاؾخفاصة منها بفػل حهُين مضكم الخؿاباث في وكذ مبىغ كبل نهاًت الؿىت اإلاالُت للهمُل، 

خُث أهه ٌؿانض في أن جيىن الىفاءة أفػل لضي اإلاضكم، ونملُت الخسؿُـ التي ًجب أن ًلىم بها 

اإلاضكم ًمىً أن حشمل جسؿُـ ومخابهت نملُت جلُُم هكام الغكابت الضازلُت وهظلً كاتمت هدُجت 

 .أنماٌ اإلائؾؿت

 :هالخل أن مهُاع ؤلاشغاف والخسؿُـ كض اػصاصث أهمُت في الىكذ الخاغغ لهضة أؾباب منها

 أن اإلاضكم ٌهخمض بضعحت أهبر في الىكذ الخالي نلى هكام الغكابت الضازلُت نىض اللُام بهمله. 

 الانخماص اإلاتزاًض نلى اؾخسضام ؾغق اإلاهاًىت ؤلاخطاتُت. 

 الخًير في هكم حشًُل البُاهاث اإلاؿخسضمت في اإلايشآث مدل الخضكُم. 

بدُث هظا اإلاهُاع نلى أن ًجغي اإلاضكم صعاؾت وجلُُم لىكام : ثلييم هظام الزكابة الداألاطية .2

الغكابت الضازلُت اإلاؿخسضم في مئؾؿت الهمُل، خُث ٌهخبر هكام الغكابت الضازلُت ألاؾاؽ الظي 

ًدضص مضي ؤلازخباعاث التي ؾىف ًؿبلها اإلاضكم ألن كىة أو غهف هظا الىكام ًئزغ نلى حجم 

                                                           
11،ص2004مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر، جامعة الجزائر،،"دور المراجعة فً تفعٌل الرقابة داخل المؤسسة" غوالً محمد بشٌر،

12
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وؾبُهت أصلت الازباث ، وهظلً مضي فدظ اإلاؿلىب لخلً ألاصلت باإلغافت الى أهه ًئزغ نلى جدضًض 

 .الىكذ اإلاالتم بالخضكُم

ًىظ هظا اإلاهُاع نلى غغوعة خطٌى اإلاضكم نلى أصلت وكغاتً : هفاًة أدلة ألكزابً  ربات .3

وافُت مً زالٌ كُامه بالفدظ واإلاالخكت واعؾاٌ اإلاطاصكاث ختى ٌؿدىض اليها إلبضاء الغأي في 

 .اللىاتم اإلاالُت

ًجب نلى مضكم الخؿاباث أن ًخدلم مً أصلت وكغاتً ؤلازباث نلى همُتها وهىنُتها وحىصتها، وأن         

ًيىن الضلُل طاث نالكت مباشغة بالهىطغ مدل الفدظ ، هما ًجب أن ًدل نلى ألاصلت اليافُت 

 .واإلاخاخت لضًه واال وحب أن ًمخىو نً ابضاء الغأي نىض نضم اهخماٌ ألاصلت لهىطغ مهين

ز: رالثا  :معاًير إعداد الحلٍز

ز اادكم الحطابات ااىحج النهاةي لعمطية ثدكيم اللوابم ااالية الخحامية، ألهو أداة       ٌعحبر ثلٍز

يي لطمداضبين ( (AICPAثوضيل الزأي الفني ااداًد خولها، ألثدليلها لذلً فلد خدد ااعهد  مٍز

ز ، خيث أنها جعحمد بدرجة هبيرة عىد ثملبيلها على الحلدًز  أربعة معاًير ثدىم إعدادها هذا الحلٍز

الشخص ي ادكم الحطابات ألمً رم فئن ضالمة ثملبيلها ٌعحمد على الخبرة ااهىية لطمدكم ألالتي 

 .ًىطبها مً مشاأللحه لطمهىة

ز في ماًلي  :  ألثحمثل معاًير إعداد الحلاٍر

  غه ما اطا واهذ اللىاتم اإلاالُت كض جم انضاصها ونغغها وفلا إلاباصة ًجب نلى اإلاضكم أن ًبين في جلٍغ

 .اإلاداؾبت اإلاخهاعف نليها واإلالبىلت كبىال ناما

  غه الى مضي الثباث والخجاوـ في جؿبُم اإلاباصة اإلاداؾبُت ًجب أن ٌشير مضكم الخؿاباث في جلٍغ

 اإلاخهاعف نليها واإلالبىلت كبىال ناما

  لت غ الى زالف طلً طلً فبن اإلاهلىماث الىاعصة باللىاتم اإلاالُت حهخبر وافُت بؿٍغ ما لم ٌشغ الخلٍغ

 .مهلىلت

  غ  نلى عأي اإلاضكم بشؤن اللىاتم اإلاالُت وىخضة واخضة، وفي الخاالث التي ال ًجب أن ًدخىي الخلٍغ

ًمىً فيها ابضاء الغأي في اللىاتم اإلاالُت وىخضة واخضة، ًجب نلى اإلاضكم ؤلاشاعة الى ألاؾباب التي 

غ زطاتظ الخضمت التي ًلىم بها اإلاضكم وؾبُهتها مو  أصث الى طلً، هما ًجب أن ًىضح الخلٍغ

 .ؤلاشاعة الى خضوص اإلاؿئولُت التي جلو نلى ناجله هدُجت أصاء هظه الخضمت



اإلطار النظري للتدقيق: الفصل األول  

 

 

20 

 :وفي ألازير ًمىىىا أن هلخظ ول هظه اإلاهاًير في الشيل الخالي

 .أهواع معاًير الحدكيم ااحعارف عطيها: (03)الشيل ركم          

   

 

 

 

 

 

 

 

ة ألالحملبيم"أمين أخمض لؿفي،: ااطدر  108،ص 2006الضاع الجامهُت،مطغ، ،"اازاجعة بين الىظٍز

 :خلوق ألألاجبات اادكم: ااملطل الزابع

 :   للمضكم خلىق وواحباث ًلتزم بها هظهغ منها

 13خلوق اادكم:           أألال

  خم ؾلب أي مؿدىضاث أو صفاجغ أو سجالث وؤلاؾالم نليها للخطٌى نلى بُان مهين أو مهلىمت

 .أو جفؿير هدُجت مهُىت

 ٌغ أو اؾخفؿاع مهين خٌى نملُت مهُىت مً أي مؿئو  .خم ؾلب أي جلاٍع

 فدظ وجضكُم الخؿاباث والسجالث وفلا لللىاهين واللىاتذ. 

  ًالخم في حغص الخؼاتً اإلاسخلفت في الشغهت نىض الخاحت لظل. 

 الخم في جضكُم باقي أضٌى اإلائؾؿت وهظلً الخدلم مً التزاماتها اإلاؿخدلت. 

                                                           
13

  72-68،ص ص 2002صاع اإلاهغفت الجامهُت،مطغ،،"أضٌو ألكواعد اازاجعة ألالحدكيم"مدمض الؿُض ؾغاًا،  

 معايري التدقيق املتعارف عليها

 معايري إعداد التقرير معايري العمل امليداين  معايري عامة 

  الىفاءة اإلاهىُت 

 ؤلاؾخلالٌ والخُاص 

  بظٌ الهىاًت اإلاهىُت

 .الالػمت

 الاشغاف والخسؿُـ 

  فدظ وجلُُم هكام

 الغكابت الضازلُت

  حمو أصلت ؤلازباث

 . اليافُت واإلاالتمت

  انضاص اللىاتم اإلاالُت وفلا

 للمباصة اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها

  الثباث وجؿبُم اإلاباصة اإلاداؾبُت 

  الافطاح اليافي واإلاىاؾب 

 ابضاء عأي فني في اللىاتم اإلاالُت . 
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 الخم في الخطٌى نلى أحهابه. 

  ًالخم في خػىع احخماناث الجمهُت الهامت للمؿاهمين بطفخه الصخطُت أو مً ًىىبه م

غ ونغغه ومىاكشخه والغص نلى ؤلاؾخفؿاعاث  .مؿانضًه، وطلً لخلضًم جلٍغ

 :ألاجبات اادكم: راهيا

 الفدظ والخضكُم الفهلي لخؿاباث اإلائؾؿت وصفاجغها. 

  الخؤهض مً مضي كىة هكام الغكابت الضازلُت. 

 الخدلم مً اللُم اإلاسجلت لهىاضغ ألاضٌى والخطىم. 

 الخؤهض مً أضٌى مليا للمئؾؿت. 

 ؤلاؾالم نلى كغاعاث مجلـ ؤلاصاعة. 

 جلضًم جىضُاث وؤلاكتراخاث. 
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 :مطار ثىفيذ عمطية الحدكيم ااداضبي: اابدث الثالث

  حؿير نملُت الخضكُم اإلاداؾبي وفم زؿىاث واحغاءاث جػمً الؿير الخؿً لها وحؿانض نلى      

جدطُل أهبر فهالُت في أصاء اللاتمين بها، وطلً بًغع الىضٌى الى ألاهضاف اإلاؿؿغة واإلاغحىة مً هظه 

 .الىقُفت

         ؾيخؿغق مً زالٌ هظا اإلابدث الى اإلاؿلً الهام لهملُت الخضكُم اإلاداؾبي مً زالٌ أعبو 

 :زؿىاث حشمل ما ًلي

 كبٌى اإلاهىت وجسؿُـ نملُت الخضكُم. 

 جلُُم هكام الغكابت الضازلُت. 

 حمو أصلت ؤلازباث. 

 غ  .انضاص الخلٍغ

 ٌ  .كبٌو ااهمة ألثخمليط عمطية الحدكيم: ااملطل  أل

        كبل أن ًلىم اإلاضكم بخسؿُـ نملُت الخضكُم، البض أن جخىفغ لضًه الىُت في كُام بهظه الهملُت 

خدلم هظا الشغؽ وفلا إلاجمىنت مً الهىاضغ، هخىفغ الىكذ اإلاىاؾب  واإلاخمثلت في كبٌى اإلاهمت، ٍو

 .لخسؿُـ نملُت الخضكُم

 14.الخملوات الحمهيدًة: أألال     

جب نلى اإلاضكم مغاناة الخؿىاث الخمهُضًت كبل الشغوم في جىفُظ احغاءاث الخضكُم            ٍو

 :واإلاخمثلت في ما ًلي

 الخدلم مً صخت حهُِىه وفلا للشيل اللاهىوي للمئؾؿت مىغىم الخضكُم 

  ؤلاجطاٌ باإلاضكم الؿابم وهي مً كىانض أصب الؿلىن اإلانهي، فُخدغي مىه نً ؾبب نضم

ججضًض حهُِىه أو نؼله أو اؾخلالخه، فلض ًجض مً اإلابرعاث ما ًمىهه همنهي مداًض مً كبٌى 

 .اإلاهمت اإلاهغوغت نلُه

                                                           
14

 15،ص 2005، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الطبعة الثانٌة، الجزائر،"المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرٌة إلى التطبٌق"، محمد بوتٌن 
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  اجطاالث أولُت مو اإلائؾؿت مدل الخضكُم ًخم مً زاللها الخهغف نلى مؿئولين ومؿيري

اعاث مُضاهُت ومسخلف أماهً اإلائؾؿت  .اإلاطالح، هما ًلىم بٍؼ

  فدظ وجلُُم الىكام اإلاداؾبي هؿغق الاهخالن والخلُُم، هُفُت اللُض والترخُل، صكت

 .السجالث وهفاًتها، وهظا ؤلاؾالم نلى اإلاسؿـ اإلاداؾبي الىؾني واللؿاعي

 غ الؿابلت  .الاؾالم نلى اللىاتم اإلاالُت للؿىىاث الؿابلت والخلاٍع

  فدظ الخىكُم ؤلاصاعي. 

  بُت الؿابلت والخؤهض مً ؾضاص الػغاتب اإلاؿخدلت، واطا لم حؿضص هل غ الػٍغ مهاًىت الخلاٍع

بي ً مسطظ وافي ٌهاصٌ هظا ؤلالتزام الػٍغ  .جم جيٍى

 .مخملط الحدكيم: راهيا

 نلب اهتهاته مً الخؿىاث الخمهُضًت، ٌشغم بىغو زؿت نمل له وإلاؿانضًه إلجمام ؤلاحغاءاث       

15:الفىُت لهملُت الخضكُم وفم بغهامج ًخػمً ما ًلي  

 ألاهضاف الىاحب جدلُلها. 

 جدضًض الىكذ الخلضًغي الالػم لئلهتهاء مً ول زؿىة واحغاء. 

 جدضًض الىكذ اإلاؿدىفظ فهال في ول زؿىة واحغاء. 

 مالخكاث الصخظ اإلاؿئوٌ نً ول زؿىة واحغاء. 

 جىكُو الصخظ اإلاؿئوٌ نً اهجاػ ؤلاحغاء. 

             البرهامج لِـ ؾغصا لخؿىاث، بل هى زؿت مدىمت ألاؾغاف لخدلُم أهضاف مدضصة وفم 

مباصة مهىُت مخهاعف نليها، فالبرامج أصاة عكابت وجسؿُـ حؿانض اإلاضكم نلى جدبو نملُت الخضكُم 

هما أهه مً يير اإلامىً أن ًلىم اإلاضكم بخؿبُم هفـ البرهامج في وامل . ونضص الؿاناث في ول نملُت

اإلائؾؿاث التي ًلىم بخضكُلها ختى لى واهذ هظه ألازيرة جيشـ في هفـ اللؿام، ألهه ليل مئؾؿت 

زطىضُتها نلى مؿخىي الهضف أو حجم اإلاهلىماث واإلاهؿُاث، فيل مئؾؿت قغوف نمل زاضت بها، 

 :هما ًمىً جطيُف هىنين مً البرامج هما

                                                           
15

، دار المستقبل للنشر والتوزٌع،الطبعة "علم تدقٌق الحسابات النظري والعملً"، خالد راغب الخطٌب، خلٌل محمود الرفاعً 

 .128،ص 2009األولى،
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 هي بغامج جدىي وافت ؤلاحغاءاث والخؿىاث التي جضزل في وافت : بزامج ثدكيم رابخحة أأل مزضومة .1

نملُاث الخضكُم، ومؿانضوه أزىاء أصائهم إلاهامهم، يير أنها ال جسلى مً بهؼ الخهضًالث التي حهخبر 

ت، والتي ًػُفها اإلاضكم بىاءا نلى كُامه بالخؿىاث الخمهُضًت وما جمىده له مً زطىضُاث  زاهٍى

 .اإلائؾؿت اإلاضكلت صون ييرها

 جخمثل في جدضًض الخؿىؽ الغتِؿُت لهملُت الفدظ والخضكُم، وجغن    :بزامج ثدكيم مدرجة .2

الخؿىاث الخفطُلُت الىاحب اجبانها وهمُت ؤلازخباعاث الى ما بهض الشغوم في نملُت الخضكُم، أي 

مىً هظا الىىم اإلاىقفين مً اؾخًالٌ زبراتهم والخماش ي مو  غها أزىاء اللُام بالهمل، ٍو ًخم جلٍغ

وأهم ميزة في هظا الىىم مً البرامج هى وىهه ٌؿمذ لللاتمين بؤنماٌ الخضكُم . الكغوف اإلادُؿت بهم

مً الخفانل مو الكغوف التي جؿغأ زالٌ اللُام بهملُت الخضكُم، صون شغوؽ أو كُىص مؿبلت كض 

 ٌ   16.جدض مً فهالُت الخلى

 . شزاف على مهىة الحدكيم: رالثا

مهنى ؤلاشغاف هى مخابهت اإلاضكم للهمل وجلؿُمه للمهام بين أنػاء فغكخه ول خؿب زبرجه وهفاءجه    

ؼ الؿلؿت لهم أو اهجاػ اإلاهمت الياملت مً ؾغفهم، بل هى مؿالب باإلؾالم  وجسططه، صون جفٍى

 .اإلاؿخمغ نلى ألانماٌ التي ًلىمىن بها، بانخباعه اإلاؿئوٌ واإلاهني ألاٌو بهملُت الخضكُم

 :   ًمىً جلخُظ أهم هلاؽ ؤلاشغاف في ماًلي

 جىحُه حهىص اإلاضكلين هدى جدلُم أهضاف الخضكُم. 

  الخغص نلى جىػَو اإلاهام الى ألاشخاص اإلاىاؾبين. 

 اػالت هلاؽ ؤلازخالف بين وحهاث هكغ اإلاضكلين. 

 اث  .جغجِب اإلاهام خؿب ألاولٍى

 الخغص نلى اخترام ناملي الىكذ والخيلفت 
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 .212،ص 2004،دار وائل للنشر، الطبعة الثانٌة، األردن،"(الناحٌة النظرٌة والعملٌة)علم تدقٌق الحسابات" خالد أمٌن عبد هللا، 
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 .أألراق العمل: رابعا

أوعاق الخضكُم هي السجالث أو اإلالفاث التي ًدخفل بها اإلاضكم للخضلُل نلى ؾبُهت وجىكُذ ومضي         

ؤلازخباعاث اإلاىفظة زالٌ نملُت الخضكُم، والهضف ألاؾاس ي منها هى مؿانضة اإلاضكم وجغشُضه نىض 

 .مماعؾت الفدظ، وجىفير  ألاصلت وؤلازباجاث التي جضنم عأًه

      حؿمذ أوعاق الهمل للمضكم بدىكُم وشاؾاجه، وهظا جىفير مسخلف ألاصلت واللغاتً التي حؿمذ له 

مىً الخمُيز بين أوعاق الخضكُم وفم  بببضاء عأًه النهاثي خٌى مسغحاث هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي، ٍو

 :هلؿخين هما

ٌشمل الىزاتم ألاؾاؾُت في اإلائؾؿت الطالخت لئلؾخهماٌ في الضوعاث الالخلت، هما  :ااطف الدابم (1

اث هظا اإلالف جسخلف مً مئؾؿت ألزغي ومً مىخب جضكُم لآلزغ، ونمىما ًمىً أن  أن مدخٍى

 :ٌشمل هظا اإلالف نلى ماًلي

 ونضص أؾهم وهظا مسخلف الهملُاث والاوشؿت نمىمُاث حشمل نلىص الخؤمين  

 وزاتم جخهلم بىكام الغكابت الضازلُت للؿىىاث الؿابلت. 

 الخدالُل الضاتمت للخؿاباث واإلاطاٍعف وألاؾهم واللغوع والؼباتً واإلاسؼوهاث 

 الىزاتم اإلاخهللت بالجاهب الجباثي والاحخماعي. 

خػمً وزاتم الضوعة مىغىم الخضكُم اإلاالُت :ااطف الجاري  (2   ًخهلم هظا اإلالف بالؿىت الخالُت، ٍو

مىً أن ٌشخمل هظا اإلالف نلى الىزاتم  منها واإلاداؾبت مو أصلت الازباث التي حمهها اإلاضكم، ٍو

 :الخالُت

 بغهامج جفطُلي لهملُت الخضكُم. 

 ت للمئؾؿت وهظا الخدلُالث اإلاضنمت ألعضضتها  .الخؿاباث الؿىٍى

 غ الهامت والخاضت اإلاخهللت بالضوعة مىغىم الخضكُم  .الخلاٍع

 ًغ اإلاضنم لظل  .الخؿىاث اإلاخبهت لخلُُم هكام الغكابت الضازلُت والخلٍغ

 ًًول اإلاغاؾالث التي جمذ مو أؾغاف مً زاعج اإلائؾؿت والبىىن، الهمالء واإلاىعص 
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 :ثلييم هظام الزكابة الداألاطية: ااملطل الثاوي

ف التي جسظ هكام الغكابت الضازلُت بازخالف الجهاث الطاصعة ننها                 حهضصث وازخلفذ الخهاٍع

 .و لى واهذ جطب في هفـ اإلاػمىن 

 ٌ الغكابت الضازلُت نباعة نً مجمىنت مً ؤلاحغاءاث جػهها اإلائؾؿت و حهمل جدذ ":الخهٍغف الاو

مؿئولُتها بهضف غمان الخؿابم مو اللىاهين و اللىانض ،و جؿبُم الخهلُماث و الخىحيهاث اإلادضصة مً 

ؾغف ؤلاصاعة الهامت ،و الؿير الجُض لئلحغاءاث الضازلُت للمئؾؿت و منها اإلاخهللت بالخفاف نلى 

 ."الاضٌى ،و فهالُت اإلاهلىماث اإلاالُت

ف الثاوي الغكابت الضازلُت هي " م1977 فدؿب مجلـ زبراء اإلاداؾبت الفغوؿُين ؾىت :الخهٍغ

لخدلُم اهضافها و غمان خماًت , مجمىم احغاءاث الػمان التي حؿانض نلى الخدىم في اإلائؾؿت 

 و جؿبُم حهلُماث , اضىلها و هىنُت اإلاهلىماث مً حهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________  

, حامهت الجؼاتغ ,مظهغة  لىُل شهاصة اإلااحِؿتر , " مؿاهمت اإلاغاحهت الضازلُت في جلُُم هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي " , نُاصي مدمض إلاين 1

 .129 ص 2008ؾىت 
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الؿغق و ؤلاحغاءاث اإلاخهللت بيل اليشاؾاث في ,و ًكهغ طلً مً زالٌ الخىكُم , ؤلاصاعة مً حهت أزغي 

 ." اإلائؾؿت للخفاف نلى صوام هظه ألازيرة 

          ًدبو اإلاضكم في جلُُمه لىكام الغكابت الضازلُت زمـ زؿىاث اؾاؾُت ًمىً الخهبير ننها 

 :خؿب الشيل الخالي

 مزاخل ثلييم هظام الزكابة الداألاطية  : (4)                          الشيل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حامهت ,مظهغة  لىُل شهاصة اإلااحِؿتر , " مؿاهمت اإلاغاحهت الضازلُت في جلُُم هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبي " , نُاصي مدمض إلاين :ااطدر

 25 ص 2008ؾىت , الجؼاتغ 

 

 

 

 حمو الاحغاءاث  .1

ص.ع.الخلُُم ألاولي ٌ ن. 3  

 ازخباعاث الخؿابم.  2

ص.ع.الخلُُم النهاثي ٌ ن. 5  

ت. 4 ازخباعاث الاؾخمغاٍع  

.اؾخسضام مسؿؿاث الخضكُم و صلُل الاحغاءاث  

تتبع بعض العمليات للتحقق من الفهم اجليد، 
.وحقيقة النظم  

الىكامهلاؽ غهف  هلاؽ كىة الىكام  

 ازخُاعاث الخدلم بؤن هلاؽ اللىة مؿبلت

 غهف في جطمُم هلاؽ كىة الىكام 

الخؤزيراث نلى بغهامج الغكابت 

.        نلى الخؿاباث  
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 1:   و ؾىف هخؿغق لهظه اإلاغخلت في الشغح ألاحي 

, ؤلاحغاءاث ,  تهضف هظه اإلاغخلت الى حمو ول ما ٌؿانض اإلاضكم نلى جلُُم ألاهكمت :جمع  جزاءات -1

, مدخىاها , الىزاتم اإلاؿخسضمت , و اإلاىاهج في اإلائؾؿت و جخهلم ؤلاحغاءاث بخهلُماث جىفُظ ألانماٌ 

حسجُل و مهالجت اإلاهلىماث الالػمت لؿير , و هظلً الغزُظ و اإلاطاصكت , و خفكها , وشغها 

خؿلب , وجسخلف ؤلاحغاءاث اإلاؿخسضمت بين ول كؿم ووقُفت في اإلائؾؿت , اإلائؾؿت و مغاكبتها  ٍو

 .وضف ؤلاحغاءاث نضة حلؿاث مو اإلاؿئولين نً الىقُفت اإلاضعوؾت 

  ًلىم اإلاضكم بازخباع ؤلاحغاءاث مً بضاًتها الى نهاًتها بهضف الخؤهض مً جؿابم :األاحبارات الفهم -2

م الخؤهض الشفهي وازخباع بهؼ  خم طلً نً ؾٍغ وضف ؤلاحغاءاث مو ما هى مجغص في الىاكو، ٍو

الهملُاث اإلاظوىعة في زغاتـ ؾير الهملُاث،الىضف الىخابي، واإلاداصزاث التي جمذ مو اإلاؿئولين 

 .والهاملين

 اهؿالكا مً الخؿىجين الؿابلخين ًلىم اإلاضكم بخلُُم أولي نً :الحلوٍم  أللي لطزكابة الداألاطية -3

م اؾخسغاحه مبضتُا لىلاؽ اللىة وهلاؽ الػهف، وهي جخهلم بخطمُم  الغكابت الضازلُت، نً ؾٍغ

مىً اؾخسضام  الخىكُم اإلاىحىص في اإلائؾؿت ولىنها ال جضعؽ جؿبُله الجُض مً ؾغف الهماٌ، ٍو

نضة ؾغق للخلُُم ألاولي لئلحغاءاث هلىاتم اؾخلطاء الغكابت الضازلُت اإلاًللت وحهخبر ؤلاحاباث 

الؿلبُت نمىما نً غهف الغكابت الضازلُت صون جىفغ الىؾاتل الالػمت للخدلم منها، ونىض ؤلاهتهاء 

 .مً مغخلت الخلُُم ألاولي،ًلىم اإلاضكم ببنضاص وعكت جلُُم أهضاف ؤلاحغاءاث

ة -4    ًخؤهض اإلاضكم مً زالٌ هظا الىىم مً الازخباعاث مً أن هلاؽ اللىة :األاحبارات الاضحمزاٍر

اإلاخىضل اليها في الخلُُم ألاولي للىكام هلاؽ كىة فهال، أي مؿبلت في الىاكو وبطفت مؿخمغة 

 .وصاتمت

ت الؿابلت ًخمىً :الحلييم النهاةي لىظام الزكابة الداألاطية -5   انخماصا نلى ازخباعاث الاؾخمغاٍع

اإلاضكم مً الىكىف نلى غهف الىكام وؾىء ؾيرة نىض اهدشاف ؾىء أو نضم جؿبُم هلاؽ 

اللىة،باإلغافت الى هلاؽ الػهف التي جىضل اليها اإلاضكم نىض الخلُُم ألاولي لظلً الىكام،وجلضًم 

خىضلت في وزُلت شاملت مبِىا أزغ طلً نلى اإلاهلىماث اإلاالُت مو جلضًم جىضُاث كطض جدؿين 

 .ؤلاحغاءاث

 



اإلطار النظري للتدقيق: الفصل األول  

 

 

29 

 أدلة  ربات: ااملطل الثالث

ف التي ثىاأللد أدلة  ربات إال أنها جشترن جميعا في هونها ثمثل ول ما       رغم جعدد الحعاٍر

ٌعحمد عطيه الفزد لطوضٌو إلى خىم معين عً موغوع محىاسع عطيه، فهي ثلدم البرهان ألبالحالي 

ااطاهمة في ثىوًٍ الاعحلاد الططيم ألإضدار الحىم ااملطوب اللابم على أضباب موغوعية، 

ٌعىظ  خيام التي جعحمد على اايٌو ألالنزاعات ألآلاماٌ ألالعادات ألثيبؤات مً ًىفذ 

 .اللزار،ألوطها عىاضز شخطية ثخحطف مً شخظ آلألاز

        كد ثأألاذ أدلة  ربات في الحدكيم أشياال مخحطفة غير أهه ًمىً لطمدكم إضحخدام أهمها، 

   17:ألالتي ًمىً خطزها في ماًلي

 :حهخبر أهثر أهىام ألاصلت واللغاتً التي ٌهخمض نليها اإلاضكم في نمله،وهي زالر أهىام: ااطخىدات -1

 مؿدىضاث مهضة زاعج اإلائؾؿت ومؿخهملت صازلها. 

 مؿدىضاث مهضة صازل اإلائؾؿت ومؿخهملت زاعحها. 

 مؿدىضاث مهضة ومؿخهملت صازل اإلائؾؿت. 

                     حهخبر اإلاؿدىضاث اإلاخؤجُت مً زاعج اإلائؾؿت أكىي مً جلً اإلاهضة مً كبل

ترهش عمل اادكم في ثدكيم  ااؤضطة،خيث ثشداد إمياهية الغش ألالخملأ في الحالة  ألايرة، أٍل

 .ااطخىدات على فدطها مً الىواحي الشيطية ألاللاهوهية ألااوغوعية

ٌ : الفدظ ااادي -2   اإلالمىؾت ًطىعة ماصًت،   ًلطض به كُام اإلاضكم بدطغ أو نض أضل ألاضى

 .ًمىً اؾخسضامه في الخدلم مً وحىص أوعاق مالُت وأوعاق اللبؼ وأضٌى زابخت ملمىؾت

 جخمثل في اؾخهاهت اإلاضكم بؤؾغاف مؿخللت نً اإلائؾؿت جخمثل في مجمىم اإلاخهاملين :ااطادكات -3

دُت  مهها مً أحل جؼوٍضه بمهلىماث ؾبم أن ؾلبها منهم والتي كض جيىن في ضىعة احاباث جطٍغ

 .أو هخابُت، وحهض مً أكىي ألاصلت

                                                           
 57نُاصي مدمض إلاين ، مغحو ؾابم، ص  17
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لطض به اؾخسضام اإلالاعهاث والهالكاث  لخلُُم مضي مهلىلُت أعضضة :الفدظ الحدطيلي -4  ٍو

مهُىت أو بُاهاث أزغي قاهغة في اللىاتم اإلاالُت، مثاٌ طلً ملاعهت هامش الغبذ في الؿىت الخالُت 

 .مو مثُله في الؿىت الؿابلت

 ان ؾالمت هكام الغكابت الضازلُت ٌهض مهُاع الخىم نلى :ألجود هظام ضطيم لطزكابة الداألاطية -5

 .مضي اهخكام الضفاجغ والسجالث اإلاداؾبُت وزلىها مً ألازؿاء والًش والخالنب

 ان حهلض اليشاؾاث وجىىنها في اإلائؾؿاث الىبيرة الدجم :صحة  رضدة مً الىاخية الحطابية -6

ًطاخبه حشهب في الهملُاث اإلاداؾبُت ما كض ًيخج نىه أزؿاء خؿابُت لظلً هجض أن ؤلانخماص 

نلى آلاالث الخؿابُت ٌؿمذ بخفاصي جلً ألازؿاء مو ؾغنت ؤلاهجاػ وبالخالي فبن وكىف اإلاضكم 

نلى اؾخهماٌ الخاؾباث آلالُت ٌهخبر صلُال نلى اهخكام السجالث والضفاجغ نلى ألاكل مً هظه 

 .الىاخُت وهى ما ٌؿمذ له ببؾخسضامها هضلُل ازباث

م : ضحفطارات مً العميل -7  ٌهني الخطٌى نلى مهلىماث شفهُت أو مىخىبت مً الهمُل نً ؾٍغ

جىحُه اإلاضكم مجمىنت مً ألاؾئلت له والتي يالبا ما جىحه الى الهاملين لضي الهمُل في مسخلف 

اإلاجاالث، ولىً حهخبر الاؾخفؿاعاث أكل ضالخُت مً ألاصلت ألازغي هكغا ليىنها لِؿذ مً مطضع 

 .مؿخلل، وبالخالي فهي نغغت للخًير وفلا ألهىاء الهمُل

ز مدكم الحطابات: ااملطل الزابع  ثلٍز

غ، ٌهخبر بمثابت الضلُل نلى كُامه بالهمل ولهظا ًيبغي أن ًدضص             ٌهبر اإلاضكم نً عأًه اإلانهي في جلٍغ

 .فُه بىغىح وضغاخت هؿاق الفدظ الظي كام به، وما ًغاه باليؿبت لطضق اللىاتم اإلاالُت

غ غ، وأهىام الغأي بالخلٍغ غ وهظلً أهىام الخلاٍع  .       وؾِخم الخؿغق الى ألاعوان الشيلُت للخلٍغ

ز اادكم: أألال  . روان الشيطية ألااوغوعية لحلٍز

 ز غ اإلاضكم نلى نىىان مهين، وطلً لخمُيزه نً باقي : عىوان الحلٍز  ًجب أن ٌشمل جلٍغ

ت اإلاهضة مً ؾغف اإلائؾؿت غ اإلاالُت وؤلاصاٍع  .الخلاٍع

 ز  .(ؤلاصاعة) وهي الجهت التي ولفذ اإلاضكم باللُام بمهمخه  :الجهة ااوجه إليها الحلٍز

 ز  وهي التي ًظهغ فيها اإلاضكم اللىاتم اإلاالُت التي كام بخضكُلها  :الفلزة  فححاخية لطحلٍز

باليامل والفترة التي حشملها، والخؤهُض نلى أن اصاعة اإلائؾؿت هي اإلاؿئولت نً انضاص 
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اللىاتم إلػالت أي يمىع نمً كام ببنضاصها، وأن مؿئولُت اإلاضكم جىدطغ في ابضاء 

 .الغأي الفني نليها وفلا للمباصة اإلاداؾبُت اإلاخهاعف نليها واإلالبىلت كبىال ناما

 ًبرػ فيها أهه جم ؤلانخماص نلى مهاًير الخضكُم الضولُت أزىاء أصاء اإلاضكم :فلزة الىملاق 

إلاهامه، نلى غىء بغهامج مدضص للخطٌى نلى جؤهُض بؤن هظه اللىاتم اإلاالُت الجدخىي 

ت بما ٌهؼػ  ت، اغافت الى فدظ أصلت ؤلازباث نلى أؾـ ازخباٍع نلى أزؿاء حىهٍغ

 .ؤلافطاح الىاعص في اللىاتم اإلاالُت

 خُث ًلىم اإلاضكم ببنضاص عأًه النهاثي خٌى اإلايزاهُت وخؿاباث الىخاتج : فلزة الزأي

لت مخجاوؿت مً  والخؿاتغ، وهظلً مً خُث جؿبُم الؿغق واإلاباصة اإلاداؾبُت بؿٍغ

 .صوعة الى أزغي 

 ز غ، اؾم مىخب :الزهً  ألاير مً الحلٍز ش الخلٍغ  ًجب أن ًدخىي أن ًدخىي نلى جاٍع

  18.جىكُهه وزخمه‘الخضكُم، عكم اإلاضكم، نىىاهه

ز: راهيا   أهواع الحلاٍر

 :هىان نضة أهىام وجلؿُماث ولىً أهثرها اؾخهماال هي         

 ز ااخحطز غ الظي ًغبـ صاتما باللىاتم اإلاالُت ويهضف أؾاؾا الى جلضًم : الحلٍز   هى الخلٍغ

 .الخلاتم اإلاالُت اإلاسخطغة

  ٌ ز ااملو  ٌهض بىاؾؿت مضكم الخؿاباث بىاء نلى ؾلب اصاعة اإلائؾؿت نىضما جغيب في :الحلٍز

الخطٌى نلى حؿهُالث مً البىىن وماهحي الاتخمان نىضما ًؿلبىن مهلىماث اغافُت، وهظا 

الىىم له نضة مداؾً وىهه ًلضم للمؿاهمين وممثلي ؤلاصاعة وجدُال للمغهؼ اإلاالي للمئؾؿت 

 .وهخاتج اؾخًاللها والظي ًدخاحىهه إلصاعة أنماٌ اإلائؾؿت

 ز الخاص غ اإلاغجبـ بمهام مدضصة وزاضت، ولم ًىظ اللاهىن نلى انضاصها:الحلٍز  . هى الخلٍغ

 ز العام غ الظي ٌهضه اإلاضكم جمشُا مو هطىص اللىاهين اإلاىكمت للمئؾؿاث، :الحلٍز  هى الخلٍغ

غ اإلايزاهُت غ جلٍغ  .ويالبا ما ًؿلم نلى هظا الىىم مً الخلاٍع

غ: زالثا  :أهىام الغأي بالخلاٍع

                                                           
18

 107، ص 2012، 1أطروحة مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه،جامعة سطٌف ،"التنظٌم المهنً للمراجعة" شرٌفً عمر، 



اإلطار النظري للتدقيق: الفصل األول  

 

 

32 

ز: 5الشيل ركم   أهواع الزأي بالحلاٍر
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غ الخضكُم  جلاٍع

 مً هاخُت الخىحُه مً هاخُت الغأي 

غ مىحه الى  جلٍغ

 أؾداب اإلاشغوم 

غ مىحه الى ؤلاصاعة  جلٍغ

غ هكُف تقرٌر متحفظ  جلٍغ

االمتناع عن 

 ابداء الرأي

 تقرٌر سالب
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 :ألاالضة الفطل

م           نغف الخضكُم اإلاداؾبي جؿىعاث هبيرة فهى يهخم بفدظ الضفاجغ والسجالث وهظلً نً ؾٍغ

جلضًم اكتراخاث وجىضُاث خٌى الىجاح الظي جدلله اإلائؾؿت، هما أهه ٌهض وقُفت مً أهم الىقاتف 

في جىكُم اإلائؾؿت، اط أهه ٌؿانض في بلىى ألاهضاف اإلاؿؿغة مً زالٌ جلضًمه اإلاهلىماث طاث 

اإلاطضاكُت، هما ًدكى بمياهت هامت وباعػة في اإلائؾؿت اط أهمُت البالًت فهى جابو مباشغة لئلصاعة الهلُا 

ض مً ؤلاؾخلاللُت نً باقي الىقاتف، والخضكُم اإلاداؾبي ٌؿاهم بشيل هبير في مؿانضة  إلنؿاته اإلاٍؼ

مضكم الخؿاباث نلى أصاء مهامه اط ًيخج نً جياملها مها جدلُم اإلائؾؿت ألهضافها بضعحت نالُت مً 

الىفاءة والفهالُت، هما أن له جؿبُلاث شتى حؿعى مً زاللها الى جلضًم مهلىماث طاث صعحت أكل مً 

 . الخؿؤ والتي حؿانض ؤلاصاعة ومخسظي اللغاع في اجساط كغاعاتهم
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 :ثمهُد

        ًدظى ألاداء بأهمُت هبري في حعُير اإلاإظعاث، مما أدي باالهخمام اإلاتزاًذ مً ؾشؾ الباخشين 

ً واإلاماسظين في مجاٌ ؤلاظاصة واإلاشاكبت والدعُير، وهزا مً مىؿلم أن ألاداء ًمشل الذاؿع  واإلاـىٍش

 .ألاظاس ي لىظىد أًت مإظعت مً عذمه،ؿاألداء اإلاالي ًمشل ظمت مً ظماث الاكخطاد الذاخلي

          وللذ لجأث اإلاإظعت الاكخطادًت ئلى اظخخذام ألاداء اإلاالي وىهه عملُت مً عملُاث اإلاشاكبت 

  والخذكُم لعُاظت اإلاإظعت، ومذي جدلُم أهذاؿها في ظل الاظخخذام ألامشل للمىاسد اإلاخاخت

وجششُذها في ئعذاد خؿـ معخلبلُت، واجخار كشاساث مالئمت لىغعها الاكخطادي ودساظت مشهضها 

اإلاالي، للذ أضبذ ألاداء اإلاالي ضاس غشوسة ملحت في عالم العىق الُىم، والزي ًخميز بمىاظهاث وجدذًاث 

 .هبيرة

 :            وللىكىؾ على أهمُت ومياهت ألاداء هخؿشق ئلُه في الىلاؽ اإلاىالُت في زالر مباخض وهي

  ماهُةث د ء:  املبحث ألاو. 

 ماهُةث د ءث االي:  املبحث لثاوي. 

 دألازث لحدكُمث اباطبيثفيثثبظينث د ءث االي:  املبحث لثالح. 
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 .ماهُةث د ء:  املبحث ألاو         

اجه جخميز بالذًىامُىُت                       ًخطف مـهىم ألاداء بيىهه مـهىما واظعا ومخؿىسا،هما أن مدخٍى

هظشا لخؼير وجؿىس مىاكف وظشوؾ اإلاإظعاث بعبب جللب بِئتها الذاخلُت والخاسظُت على خذ ظىاء، 

ومً ظهت أخشي ؿلذ أظهمذ هزه الذًىامُىُت في عذم وظىد اجـاق بين الىخاب والذاسظين في خلل 

ـي إلاـهىم ألاداء سػم هثرة البدىر والذساظاث التي جىاولذ هزا  الدعُير ؿُما ًخظ الحلل الخعٍش

شظع رلً ئلى اخخالؾ اإلاعاًير واإلالاًِغ اإلاعخمذة في دساظت ألاداء وكُاظه واإلاعخمذة مً كبل  اإلاـهىم، ٍو

.ول واجب  

.               ظيخؿشق في هزا اإلابدض ئلى حعٍشف ألاداء، أهىاعه ومجاالجه  

.جعٍسفث د ء:  املطلث ألاو   

الًىظذ اجـاق بين الباخشين باليعبت لخعٍشف مطؿلح ألاداء، وججذس ؤلاشاسة بذاًت ئلى أن ؤلاشخلاق 

ت  واشخلذ هزه اليلمت بذوسها مً اللؼت  ( to preform)اللؼىي إلاطؿلح ألاداء معخمذ مً ولمت ئهجليًز

 1".جىـُز مهمت أو جأدًت عمل" والزي ٌعني ( performer)الالجُيُت 

ف بما ًـي بالؼشع  :        أما اضؿالخا ًمىىىا جلذًم مجمىعت مً الخعاٍس

جأدًت :"مً ظهت هظش هزا الياجب ؿان ألاداء ًذٌ على(: A kherakhe)جعٍسفث د ءثحظل .1

عمل أو ئهجاص وشاؽ أو جىـُز مهمت، بمعنى اللُام بـعل ٌعاعذ على الىضٌى ئلى ألاهذاؾ 

 .اإلاعؿشة

هدُجت همُت مدطلت مً ؾشؾ ؿشد أو :" ٌعشؾ ألاداء بأهه(:la rousse)جعٍسفث د ءثحظل .2

خم الحىم علُه واألمشل، الىفء، الجُذ  "الخ......مجمىعت بعذ بزٌ ظهذ معين، ٍو

ٌعشؾ الاداء على أهه مجمىع الشغا في ول ما ًخعلم بالىخائج اإلاادًت ( : J. judith)جعٍسفثحظلث .3

وػير اإلاادًت اإلايشأة مً ألاؾشاؾ اإلايىهت للمإظعت واإلاخػمىت إلاعخىي الشلت في كذساث اإلاإظعت 

على ئهخاط الشغا بشيل دائم، ؿاإلاإظعت التي جخميز بأداء ظُذ هي التي مً أهم مميزاتها 

 2".الاظدشماس الذائم لضبائنها،لعمالها،إلاىخجاتها وإلاهامها

                                                           
مذكرة لنٌل شهادة الماجستً،جامعة محمد خٌضر ،"دور استراتيجية التمييز في تحسين أداء المؤسسة اإلقتصادية" وهٌبة دٌحً

.51،ص2013بسكرة،
1
  

2
 .218،ص 2010، 7جامعة ورقلة،العدد ،"دورية عملية محكمة صادرة عن كلية العلوم اإلقتصادية" مجلة الباحث 
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عشؾ بأهه ًخجذ في كذسة اإلاإظعت على جىـُز ئظتراجُجُتها " : Angellier))جعٍسفث د ءثحظلث .4

 3:هما هى مىضح في الشيل الخالي" وجمىىىا مً مىاظهت اللىي الخىاؿعُت

  د ءثمًثمىظوزث لكفاءةثألا لفعالُة: (06) لشكلثزكمث            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.52وهُبت دًخي، مشظع ظابم ، ص:  اصدز  

       مما سبق نستنتج بأن األداء مفهوم واسع وٌشتمل فً مضامٌنه على العدٌد من المفاهٌم 

المتعلقة بالنجاح أو الفشل، والكفاءة والفعالٌة والمخطط الفعلً، الكمً والنوعً وغٌرها 

لذلك فإن األداء ٌمثل النشاط الشمولً المستمر والذي كان ٌعكس نجاح المؤسسة 

واستمرارٌتها وقدرتها على التكٌف مع البٌئة، أو فشلها وانكماشها وفق أسس ومعاٌٌر 

.محددة تضعها وفقا لمتطلبات نشاطها، وعلى ضوء األهداف طوٌلة األجل  

       وعلى اإلستراتٌجٌة فإن األداء قد حظً باهتمام استثنائً وذلك لكونه ٌعكس نجاح 

التوجه االستراتٌجً للمؤسسة، واختبارا فعلٌا وواقعٌا لمصداقٌة الخٌار االستراتٌجً 

كما هو . للمؤسسة، كما أنه ٌوضح إبعاد وحاالت التكٌف االستراتٌجً للمؤسسة مع بٌئتها

:موضح فً الشكل  
                                                           

3
 مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستٌر، جامعة عبٌد خٌضر، "أهمية التحليل المالي في تقييم المؤسسات االقتصادية" خرٌف عبد الرؤوف، 

 .29 ،ص 2007بسكرة،

 رأس المال 

 المواد األولٌة

 المعلومات

 الثقافة

 التكنولوجٌا

 اإلاعاسؾ واإلاهاساث

 الاهخاط

 الشبذ

 اللُمتاإلاػاؿت

 سكم ألاعماٌ

 عائذ الاظهم

 اإلالىُت في ظىق 

 الفعالٌة ألاداء الىـاءة 

 اللُمت
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  لحكُفثإلاطتر ثُجيثلطمؤطظةثمعثبِئتهاث : 7 لشكلثزكمث

  

        

 

 

  

     إنتاج                                                                   تحكم

 

51مجلت الباخض، مشظع ظابم، ص : اإلاطذس  

أهو عث د ء:  املطلث لثاوي  

الشمىلُت، الؿبُعت، اإلاطذس : ًخخز ألاداء ضىسا عذًذة لىً ًمىً جطيُـها خعب أسبعت معاًير وهي     

.والىظُـت  

 4:وجىلعم ئلى: معاًيرث لشمولُة -1

وهى عباسة عً جـاعل مجمىع ألاداءاث الجضئُت أي أهه ًخجعذ  :ث د ءث لكلي                       

في الاهجاصاث التي ظاهمذ ظمُع العىاضش والىظائف أو الاوشؿت الـشعُت في جدلُلها، 

.الـعالُت، الىـاءة، الخلذم في العمل: ومً أهم مإششاجه   

 لطذ به ألاداء الزي ًخدلم على معخىي ألاهظمت الىىعُت للمإظعت : الاد ءث لجصئي   ٍو

والىظائف الاظاظُت، وألاداء الجضئي في الحلُلت هى عباسة عً جـاعل أداءاث ألاهظمت الجضئُت 

 .وهى ما ٌعضص ؿىشة أو مبذأ الخيامل والدعلعل بين ألاهذاؾ في اإلاإظعت

                                                           
4
، مجلة العلوم  االنسانٌة، العدد األول، جامعة محمد خٌضر، "األداء بين الكفاءة والفعالية مفهوم التسيير"عبد الملٌك مزهودة، 

 87،ص2010بسكرة،

 
 

 ألاداء

(الاظتهالن اإلاىاسد)جيالُف  (هىعُت ، خذماث)كُمت    

 كُادة
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ًمىً جلعُم أداء اإلاإظعاث خعب هزا اإلاعُاس جبعا لألهذاؾ التي حععى  :معاًيرث لململُعة -2

 5:اإلاإظعت ئلى جدلُلها وجىلعم ئلى

خمشل في جدلُم ألاهذاؾ التي حععى ئلى جلذًم الخذماث للمجخمع الزي : ثثثالاد ءثالاجحماعي              ٍو

شي البعؼ أن ؿعالُت اإلاإظعت جىمً  اتها، ٍو حعمل ؿُه اإلاإظعت والىؿاء بالتزاماتها ججاهه وأداء معخٍى

في كذستها على جدلُم دسظت مً الشغا لذي الـئاث اإلاؿلىب دعمها للمإظعت ظىاء واهذ في البِئت 

 .الذاخلُت أو الخاسظُت

  ئن الذوس الخىمىي للمإظعاث ٌعخبر مً اإلاإششاث الاكخطادًت الشئِعُت :ث د ءثالاكحصادي        

ً مطادس مالُت مً أظل الخىمُت الشاملت  .إلاعخىي أداء هزه اإلاإظعاث العمىمُت التي حعاهم في جدٍش

ل اإلادالث ؤلاهخاظُت : الاد ءث لظُاس ي            حععى بعؼ اإلاىظماث لدعؿير ألاهذاؾ العُاظُت هخمٍى

مً أظل ئًطاٌ أشخاص معُىين ئلى خىم مىاضب ظُاظُت إلظخؼاللهم لطالح اإلاإظعت والتي لها 

 .البلاء والىمى في هـغ الىكذ

 ًيىن للمإظعت أداء جىىىلىجي عىذما جيىن كذ خذدث أزىاء عملُت :ثثثثثثثثثثث د ءث لحكىولوجي

الخخؿُـ الخىىىلىظُت والعُؿشة على اإلاجاٌ جىىىلىجي معين وفي أػلب ألاخُان جيىن هزه ألاهذاؾ 

 .التي جشظمها اإلاإظعت ئظتراجُجُت هظشا ألهمُت الخىىىلىظُا

 :ًلعم ئلى: معاًيرث لوظُفة -3

ًخمشل ألاداء خعب هزه الىظُـت في كذسة اإلاإظعت على الحطٌى على اإلاىاد : أد ءثألاظُفةث لحموًٍ       

ً  .بجىدة عالُت في آلاظاٌ اإلامىىخت للعمالء والاظخؼالٌ الىفء والجُذ ألماهً الخخٍض

 ًلطذ به جمىً اإلاإظعت مً جدلُم معذالث مشجـعت مً الاهخاظُت ملاسهت : أد ءثألاظُفةثالاهحاج       

بىظيراتها مً اإلاإظعاث اإلاىخمُت لىـغ اللؿاع، أو اإلاىؿلت الجؼشاؿُت، مً خالٌ اهخاط مىخجاث راث 

ظىدة عالُت بخيالُف مىخـػت وجـادي جأخش في الؿلبُاث مً خالٌ الاظخؼالٌ الىفء لخجهيزاث 

 .ؤلاهخاط وضُاهتها

ًخمشل في كذسة اإلاإظعت على جىلُذ ئًشاداث مالُت ظىاء واهذ   :ثأد ءث لوظُفةث االُة                    

ت،الشأظمالُت، أو الاظخصىائُت، وجدلُم الـىائؼ اإلاالُت مً خالٌ  مً أوشؿتها الجاٍس

                                                           
5
 .20،ص2011،مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،"تقييم األداء المالي للمؤسسات المسعرة"حفصً رشٌد، 
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الابخعاد عً الععش اإلاالي وظاهشة الاؿالط بىاظؿت جىؿير العُىلت وجدلُم معذٌ اإلاشدودًت 

الجُذ بخيالُف مىخـػت، والبدض عً اإلاطادس اإلاالُت الالصمت لخؼؿُت اخخُاظاتها بأكل 

 .جيالُف 

ة               ت في كذسة الـشد على كُام   :أد ءثألاظُفةث او زدث لبشٍس ًخجلى أداء وظُـت اإلاىاسد البشٍش

باالوشؿت واإلاهام اإلاخخلـت التي ًخيىن منها عمله جبعا إلاا ًىاظب كذساجه وؾبُعت عمله 

  .ؿػمان اظخخذام مىاسد اإلاإظعت بىـاءة وؿعالُت ال ًخم ئال مً خالٌ ألاؿشاد

ًلطذ بها كذسة اإلاإظعت على اهخاط  مىخجاث : ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثأد ءثألاظُفةث لملبحثألا لحملوٍس

م، وهزا  ومذي مىاهبتها للخؿىساث الخىىىلىظُت الحذًشت مع اظخخذامها في الاهخاط والدعٍى

جىؿير ظى مالئم لالختراع، الابخياس والابذاع مً خالٌ جدـيز العاملين على الخدذًذ وخلم ظى 

.اإلاىاؿعت بُنهم في هزا اإلاجاٌ  

أد ءث اؤطظةثحظلثمعاًيرث لوظُفة: (8) لشكلث                      

 

 

 

ش  وظُـت الاهخاط                                                                              وظُـت البدض والخؿٍى

م  الىظُـت اإلاالُت                                                                            وظُـت الدعٍى

 

 
 مً اعذاد الؿالبت : اإلاطذس

          

 

 

                                                                                         

أداء 

 المؤسسة 

 وظٌفة التموٌن 

وظُـت اإلاىاسد 

ت  البشٍش
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 : حظلثمعاًيرث لجهةث لتيثأهحجدث د ء -4

وأداء خاسجي وهي ولها  (راحي)ئلى أداء داخلي: ًخم جلعُم ألاداء خعب هزا اإلاعُاس جبعا إلاطذس ألاداء     

  6حعاهم في ألاداء بذسظاث مخـاوجت وهي جلعم هماًلي

 ًخمشل في الـشص التي جىؿشها البِئت الخاسظُت للمإظعت،خُض :  ( لظاهسي ) د ءث لخازجيث

حعخـُذ اإلاإظعت على أظىاق ظذًذة وواعذة، بشاءاث الاختراع التي ًخم اظدشماسها، مشاول 

الخ، ول .....حعاوي منها مإظعاث ممازلت أخشي، ظهىس كىاهين خيىمُت مذعمت لعُاظت اإلاإظعت

هزه الـشص ًجب على اإلاإظعت اظخؼاللها بىـاءة عالُت، ألن هزه اإلاخؼيراث ًمىً أن جإزش 

 .عليها ظلبا أو ئًجابا

 ًخمشل في ألاداء الزي ًلىم به اإلاإظعت مً جللاء هـعها دون أن ًيىن : د ءث لد خلي  

ين  للعىامل الخاسظُت دوس ؿيها، أي بـػل اإلاجهىداث التي ًبزلها اللادة ؤلاداٍس

واإلاشؤوظين في العمل وهزا مخخلف اإلاىاسد اإلاعخؼلت بىـاءة داخل اإلاإظعت، وهى 

 :ًيخج مً مجمىع ألاداءاث الخالُت

ًلطذ به أداء ألاؿشاد داخل اإلاإظعت مً خالٌ ضىع اللُمت اإلاػاؿت :   د ءث لبشسي  .1

 وجدلُم أؿػلُت الخىاؿعُت مً خالٌ اظخؼالٌ معاسؿهم ومهاستهم أخعً اظخؼالٌ

ًطف ألاداء اإلاالي مذي ؿعالُت وهـاءة اإلاإظعت وحعبئت اإلاىاسد اإلاالُت   : د ءث االي .2

 .وجىظُـها الخدلُل ومإششاث الخىاصن واليعب مً أبشص مإششاث ألاداء اإلاالي

لُت   : د ءث لحجازي  .3 ت أو الدعٍى ًطف ألاداء الخجاسي ؿعالُت وهـاءة الىظُـت الخجاٍس

عخبر سكم ألاعماٌ، اإلاشدودًت، عذد الضبائً، : في جدلُم أهذاؾ اإلابُعاث وسغا الضبائً َو

 .معذٌ ششاء اإلاىخجاث مً أبشص مإششاث ألاداء الخجاسي 

 على اظخخذام واظخؼالٌ ججهيزاث الاهخاط ًخمشل في كذسة اإلاإظعت  : د ءث لحلني .4

في العملُت الاهخاظُت مع غمان ضُاهتها، وحعخبر همُت الاهخاط وعبت اظخخذام 

 .الؿاكت الاهخاظُت مً أبشص مإششاث ألاداء الخلني في اإلاإظعت

                                                           
6
ة" شباح وعُمت،    .10،ص 2007/2008مزهشة ماظعخير،ػير ميشىسة، ظامعت بعىشة، الجضائش،،"دألازث لحبطُلث االيثفيثثلُُمث د ءث االيثبااؤطظةث لجص ئٍس
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ني .5 ً لتزوٍذ  : د ءث لحمٍو  ًلطذ به أداء اإلاإظعت في وظائف الششاء، الىلل والىخٍض

اإلاإظعت باإلاىاد ألاولُت، اإلاعذاث والخجهيزاث الاهخاظُت بالىىعُت والىمُت اإلاىاظبت وفي 

 .الىكذ اإلاىاظب

 والشيل الخالي ًىضح ألاداء الخاسجي والذاخلي للمإظعت الاكخطادًت  

 أألد ءث لخازجيثألا لد خليثفيث اوطظةث: (09) لشكل         

 أداء اإلالُاط

 

 

 

 الـائؼ الاظمالي

 06،ص2015عادٌ عِش ي، ألاداء اإلاالي للمإظعت الاكخطادًت، مزهشة ماظعخير في علىم الدعُير، ظامعت وهشان،:   اصدز

ت،         ًخطح مً الشيل أعاله أن أداء اإلاإظعت هيل ما هى الاهخاط مً جـاعل بين اإلاىاسد البشٍش

الخىمُت، واإلاالُت ًػاؾ اليها الخـاعل اإلاىظىد بين اإلاىظمت وبِئتها الخاسظُت وولما أخععذ اإلاإظعت 

ادة ولُت في أداء  الخعامل مع بِئتها الخاسظُت مً خالٌ الخعامل الجُذ مع الـشص والتهذًذاث أدي ئلى ٍص

 7.اإلاإظعت ظىاء وان هزا ألاداء داخلي أو خاسجي

       

 

 

 

                                                           

06،ص2015عادٌ عِش ي، ألاداء اإلاالي للمإظعت الاكخطادًت، مزهشة ماظعخير في علىم الدعُير، ظامعت وهشان،:   7
  

 المحٌط

 

 

 

 

 األداء الخارجً

 أداء المؤسسة

 األداء البشري

 األداء المالً         األداء التقنً
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 مجاالتث د ء:  املطلث لثالح

جدىىع وجخخلف مجاالث ألاداء في اإلاإظعاث ورلً باخخالؾ أعمالها وؾبُعت وشاؾها خُض ًشي          

البعؼ أن هزه اإلاجاالث عباسة عً الجىاهب الخاضت باإلاإظعاث والتي ًجب أن ٌعمل بـعالُت لػمان 

 :جدلُم هجاح اإلاإظعت والخالي

 :مجاالتثمُد نث د ءث االي           

بعذ اظخخذام مإششاث ألاداء اإلاالي اللادم اإلاشترن بين الياجب والباخشين واإلاذساء ظىاء وان            

ت في عملُاث جلُُذ ألاداء غمً الىاكع العلمي في مخخلف . غمً الذساظاث الخؿبُلُت والىظٍش

بأن ألاداء اإلاالي ًبلى اإلالُاط اإلادذد إلاذي هجاح اإلاإظعاث، وأن "  lynch"مإظعاث ألاعماٌ خُض ًشي 

زهب بعؼ  عذم جدلُم اإلاإظعاث لألداء اإلاالي باإلاعخىي ألاظاس ي اإلاؿلىب ٌعشع وظىدها للخؿش، ٍو

الىخاب ئلى أبعذ مً رلً في الخأهُذ على أهمُت ألاداء اإلاالي، ورلً الى خذ اعخباسه الهذؾ ألاهم 

عً جلً ألاهمُت باللٌى ئن ألاداء اإلاالي ٌعذ هذؾ "  Huntm organ"باإلاإظعت، وغمً الخىظه ٌعبر

ت للمإظعت ًمىً جدلُلها غمىُا مً خالٌ جدلُم ألاداء  اإلاإظعاث ألاظاس ي، وأن ألاهذاؾ الشاهٍى

 .اإلاالي، وغمً اإلاىظىس الاظتراجُجي لألداء اإلاالي

 :(جشغُلي)مجاوث اُد نث االيثألا لعمطُاجي       

ًمشل مُذان ألاداء اإلاالي والعملُاحي الحللت الىظؿى ألداء ألاعماٌ في اإلاإظعاث،ؿباإلغاؿت الى               

 :اإلاإششاث اإلاالُت ًخم الاعذاد أًػا على مإششاث حشؼُلُت في ألاداء

         والحطت العىكُت، جلذم مىخجاث ظذًذة، هىعُت اإلاىخج والخذمت اإلالذمت، ؿعالُت العملُت 

شي  لُت والاهخاظُت، ٍو أن الاعخماد على اليعب اإلاالُت ؿلـ في جلُُم ألاداء "  Macmenamin"الدعٍى

ض هزا ألاظلىب في اللُاط ًيعب أداء ػير  ٌعؿي سؤٍت ػير مخياملت ألابعاد خٌى اإلاإظعت،لزا ًجب حعٍض

 .مالي لبىاء هظام كُاط ؿعاٌ في اإلاإظعت
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أن ؤلاعخماد على اإلاإششاث اإلاالُت ئلى ظاهب اإلاإششاث "  Vonkaraman- Ramanujam"           هما ًشي 

ت ؤلاظتراجُجُت الحذًشت  8"العملُاجُت، ٌعذ مُذان لألداء الزي ٌعخخذم في أػلب البدىر ؤلاداٍس

 :مجاوثمُد نث لفاعطُةث لحىظُمُة            

ًمشل مُذان الـعالُت الخىظُمُت اإلاـهىم ألاوظع وألاشمل ألداء ألاعماٌ والزي ًذخل في ؾُاجه              

شي  أهه في اإلاىاظب ؤلاعخماد هزا اإلاُذان ":" Cameran- Whetnte"أظغ ول مً ألاداء اإلاالي والعملُاحي،ٍو

ت، خاضت في مجاٌ بدىر الاداسة الاظتراجُجُت  بمـاهمه وملاًِعه عىذ دساظت مخخلف اإلاجاالث ؤلاداٍس

ت اإلاإظعت هظشا إلاا جخؿلبه اإلادشابىت لألهذاؾ الخىظُمُت خاظاث ألاؾشاؾ اإلاشجبؿت بها مً  وهظٍش

جذ اللُاظاث  الاهخمام ئر ٌعؿي مُذان الـاعلُت  الخىظُمُت ألاهذاؾ أصحاب اإلاطالح في اإلاإظعت، ٍو

 ."اإلاىاظبت لألهذاؾ مخخلف ألاؾشاؾ

على مـهىم الـاعلُت وكذستها همُذان أداء حعخؿُع اإلاإظعت  :" Porter          وغمً مىؿم آخش ًإهذ 

 9".مً خالله الخـىق جىاؿعُا

 

   

      

 

 

 

 

 

                                                           
8
دور التدقٌق الداخلً فً تقٌٌم األداء المالً للمؤسسات اإلقتصادٌة، مذكرة لنٌل شهادة الماستر، جامعة محمد خٌضر "  موساوي أحمد عابد،  

 .64، ص 2015بسكرة، 

، ص 2013 بن خلٌفة حمزة، دور قائمة التدفقات النقدٌة فً تقٌٌم األداء المالً للمؤسسة، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر ، جامعة بلقاٌد، وهران ، 

61.
9
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 ماهُةث د ءث االي:  املبحث لثاوي

ثٌعحبرث د ءث االيثمًثمجموعث د ء تث لهامةثفيث اؤطظةثالاخحصاصُة،ثكونثهر ث خيرث       

ةث اؤطظة،طوفثهحعسضثفيث لملبحثإلىثمخحطفث ٌظاهمثفيثمخحطفث د ء تث احىوعةثفيث طحمس ٍز

 . افاهُمث الدمةثلألد ءث االي،ثألاكر ث اؤشس تثألا اعاًيرث اظحخدمةثلحلُُمهثفيث اؤطظة

 جعٍسفث د ءث االي:  املطلث ألاو      

حعذدث اإلاـاهُم اإلالذمت لألداء اإلاالي، وىن أن ول باخض ًىظش ئلى مـهىم ألاداء اإلاالي خعب          

ف منها ت التي ًىظش ئليها، وهدُجت لزلً كذمذ العذًذ مً الخعاٍس  10:الضاٍو

هى جلذًم خىم رو كُمت خٌى ئداسة اإلاىاسد الؿبُعُت واإلاادًت واإلاالُت مخدذة، ومذي :"    ئن ألاداء اإلاالي

 ".كذسة ئداسة اإلاإظعت على اشباع مىاؿع وسػباث أؾشاؿها اإلاخخلـت

عشؾ هزلً على أهه حصخُظ الصحت اإلاالُت للمإظعت إلاعشؿت مذي كذستها على اوشاء :"             َو

كُمت ومجابهت اإلاعخلبل مً خالٌ الاعخماد على اإلايزاهُاث، ظذٌو خعاباث الىخائج وظذٌو اإلالحلت 

ولىً ال ظذوي مً رلً ئرا لم ًإخز الظشؾ الاكخطادي واللؿاع الزي جيخمي ئلُه اإلاإظعت اليشؿت 

في الذساظت، وعلى هزا ألاظاط ؿان حصخُظ ألاداء ًخم معاًىت اإلاشدودًت ؤلاكخطادًت اإلاإظعت ومعذٌ 

  ".همى ألاسباح

مذي معاهمت ألاوشؿت في خلم اللُمت أو " وهىان الباخشين مً ًشي أن ألاداء اإلاالي هى                           

 "الـعالُت في اظخخذام اإلاىاسد اإلاالُت اإلاخاخت مً خالٌ بلىغ ألاهذاؾ اإلاالُت بأكل الخيالُف اإلاالُت

                 وهدُجت رلً،ؿان معظم الباخشين ًشون أن ألاداء اإلاالي ال ًيىن ؿعاال ئال مً خالٌ 

حصخُظ الصحت اإلاالُت للمإظعت، ورلً مً خالٌ الىكىؾ على هلاؽ اللىة والػعف في اإلاإظعت، 

ومذي كذستها على ئوشاء اللُمت مً خالٌ ؤلاعخماد على اإلايزاهُاث، ظذٌو خعاباث الىخائج، ظذٌو 

 .ئلخ، مع ألاخز بعين الاعخباس الظشوؾ ؤلاكخطادًت واإلاالُت اإلادُؿت باإلاإظعت...اإلالحلت

ف العابلت، أهه ال ًىظذ ئظماع بين الباخشين خٌى مـهىم                     وما ًمىً مالخظخه مً الخعاٍس

ألاداء اإلاالي ؿيل ؾشؾ ٌعشؿه بما ًخذم مطالحه، ؿاإلاعاهم ٌععى لخعظُم زشائه، بِىما ئداسة اإلاإظعت 
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 .89، ص 2010 مجلة الباحث ، دورٌة عملٌة محكمة صادرة عن كلٌة العلوم اإلقتصادٌة، جامعة ورقلة، العدد السابع،  
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ت، باالغاؿت ئلى عؿل  ت والبلاء، والُذ العاملت حععى ئلى سؿع ألاظىس والحىاؿض اإلاؼٍش حععى هدى اظخمشاٍس

بُت بي حععى ئلى ئنهاء خطُلتها الػٍش  .مذؿىعت ألاظش، بِىما الذولت واإلامشلت في الجهاص الػٍش

عىد ظبب جباًً ملاسباث جدذًذ مـهىم ألاداء عمىما، وألاداء اإلاالي خطىضا لعذة أظباب مً          َو

 :بُنها

 .اخخالؾ سؤي الباخشين خٌى جدذًذ مـهىم دكُم للىظُـت اإلاالُت -

ت مالُت معاضشة هدُجت لخؿىس اإلاخؼيراث ؤلاكلُمُت  - ت اإلاالُت الىالظُىُت ئلى هظٍش جؿىس الىظٍش

 .والاججاهاث الاكخطادًت الحذًشت

 .جؿىس اإلاإششاث اإلاداظبُت ئلى مإششاث مالُت وئكخطادًت -

 . هد فث االُةثألامصادزثمعطوماتث اؤطظاتثالاكحصادًة:  املطلث لثاوي

الًمىً الحذًض عً ألاداء اإلاالي للمإظعت الاكخطادًت دون الحذًض عً ألاهذاؾ اإلاالُت           

 :التي حععى اإلاإظعت لخدلُلها، وبطـت عامت ًمىً خطش جلً ألاهذاؾ في ماًلي

 ئوشاء اللُمت. 

 اإلاشدودًت 

 العُىلت والِعش اإلاالي. 

 الخىاصن اإلاالي. 

باالغاؿت ئلى الخعشع ئلى مخخلف اإلاطادس اإلاعخعملت في اإلاإظعت لجلب اإلاعلىماث التي 

ت لللُام بعملُت الخلُُم اإلاالي  .حعخبر غشوٍس

 . هد فث االُةثلطمؤطظةثإلاكحصادًة: أألاال

 :إوشاءث للُمة -1

حعني كذسة اإلاإظعت على ئوشاء كُمت للمعاهمين مً خالٌ جمىنها مً جدلُم مشدودًت ألامىاٌ 

ل، خُض ًجب أن جيىن هزه اإلاشدودًت واؿُت والجلل عً  اإلاعدشمشة جـىق جيلـت مخخلف مطادس الخمٍى

اإلاشدودًت التي ًمىً للمعاهمين الحطٌى عليها مً خالٌ اظدشماس أمىالهم في مششوعاث أخشي راث 

 11.معخىي خؿش ممازل
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 .35،ص 2009، داس خامذ لليشش والخىصَع،عمان " د ءث االيثألاأثسهثعلىثعو ئدثأطهمث لشسكات" مدمذ مدمىد الخؿُب، 
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خ :  لظُولةثألا لِظسث االي -2 ت عىذ جاٍس ٌعني كذسة اإلاإظعت على الىؿاء بالتزاماتها اإلاالُت الجاٍس

لها ئلى هلذًت خالٌ ؿترة  اظخدلاكها بما جمخلىه مً أمىاٌ ظاهضة وأضٌى أخشي، ًمىً جدٍى

 .صمىُت كطيرة وعبُا

ىت، خُض جمٌى ألاضٌى الشابخت باألمىاٌ  : لحو شنث االي -3 ًلطذ به جدلُم الـائؼ في الخٍض

ل ألاضٌى إلاذة ال جلل عً مذة بلاء  الذائمت، ئر ٌعخىظب ئبلاء اإلاىاسد اإلاعخخذمت في جمٍى

 .الاظدشماساث

حعخبر مً ألاهذاؾ الشئِعُت للمإظعت، خُض أنها جمشل أخذ العىاضش اإلادذدة  : اسدألادًة -4

رلً الاسجباؽ بين الىخائج والىظائل التي :" إلاعخىي أدائها، ؿاإلاشدودًت همـهىم حعشؾ على أنها

ظاهمذ في جدلُلها، خُض جدذد معخىي معاهمت سأط اإلااٌ اإلاعدشمش في جدلُم الىخائج 

اإلاالُت، أو كذسة الىظائل على جدلُم الىخائج مً اظخعماٌ الشأط اإلااٌ الاكخطادي واإلاالي معا، 

 12.أي مً خالٌ اإلاشدودًت اإلاالُت والاكخطادًت معا

 :مصادزثمعطوماتث اؤطظةثالاكحصادًة :ثثثثاهُا

 :  وجخمشل في مطادس خاسظُت ومطادس داخلُت        

 : اصادزث لخازجُة -1

شها اإلاالُت عادة إلبشاص ما كامذ به الىخذة الاكخطادًت مً  جلىم اإلاإظعاث الاكخطادًت بيشش جلاٍس

وشاؽ خالٌ مذة صمىُت معُىت خاضت اإلاذسظت منها في البىسضت، ؿهي حعخعمل هزه اإلاعلىماث في عملُت 

جلُُم ألاداء اإلاالي، خُض ًمىً أن ًيىن مطذس اإلاعلىماث خاسجي واإلاخمشل في معلىماث عامت، خُض 

جبين ؿُه الىغعُت العامت لإلكخطاد أو اإلاعلىماث  جيىن هزه ألاخيرة مخعللت بالظشؾ الاكخطادي

اللؿاعُت مً خالٌ وششها، لدعخـُذ منها مإظعاث أخشي في ئظشاء دساظاث اإلاالُت والاكخطادًت مً 

خالٌ ججمُعها في خعاباث مجمعت واظخخالص منها وعب ومعلىماث كؿاعُت وهزا ما ًخم ئعذاده 

 .ػالبا في معظم الذٌو الىامُت
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 : اصادزث لد خطُة -2

         أما اإلاطذس الشاوي للمعلىماث ؿهي اإلاطادس الذاخلُت والتي حعخمذ عليها هشيرا في اظشاء عملُت 

الخلُُم اإلاالي للمإظعاث، وجخمشل عمىما في اإلاعلىماث التي جلذمها مطلحت اإلاداظبت واإلامشلت في 

ش لليشش  .اإلايزاهُت العمىمُت، ظذٌو خعاباث الىخائج ، اإلاالخم وجلاٍس

 .مؤشس تث د ءث االي:  املطلث لثالح

حعخبر  دساظت اإلاإششاث ألاداء اإلاالي ظاهب بالؽ ألاهمُت جملُه مخؿلباث الخخؿُـ اإلاالي العلُم،      

باعخباسه ًمىً ؤلاداسة مً الحىم على ألاداء العابم للمإظعت والخيبإ باإلاعخلبل بشيل دكُم، والًخم 

رلً ئال مً خالٌ وغع خؿـ مالُت هـُلت بخدلُم أهذاؾ اإلاإظعت، باإلغاؿت ئلى الشكابت اإلاالُت التي 

م مجمىعت مً اإلاعلىماث اإلاخىاؿشة في اإلايزاهُت وظذٌو  تهخم بخلُُم هـاءة العملُاث اإلاالُت عً ؾٍش

خعاباث الىخائج لعىت مالُت مدذدة، وملاسهتها بيخائج الخدلُل لعىت مالُت ظابلت أو ملاسهتها بىـغ 

ت  .اإلاإظعاث التي جيخمي لىـغ اللؿاع أو باإلاإششاث اإلاعُاٍس

عالكت بين سكمين وهخائج هزه اإلالاسهت ًخم اظخخذامه لخلُُم مىكف :"   وحعشؾ اليعب اإلاالُت على أنها

 ".معين

اض ي  عً عالكت مىؿلُت بين بىذًً أو أهثر مً بىىد اللىائم اإلاالُت "   وحعشؾ هزلً أنها      حؼُير ٍس

ت ، واليعب اإلاالُت أًػا عباسة "اإلاعذة عً ؿترة معُىت وجأخز شيل هعش عادي أو عششي أو وعبت مئٍى

 .عً معذٌ أو مإشش ًىشف عً هلاؽ اللىة والػعف في اإلاإظعت

     وال جيىن هزه اليعب راث مذلىلُت في الخدلُل ئال ئرا جم ملاسهتها بيعب راتها على مذاس عذة 

ظىىاث ظابلت، للخعشؾ على الخؿىس في هزه اليعب واججاهاث هزا الخؿىس، أو ملاسهت هزه اليعب 

باليعب اإلاشظعُت لخدذًذ دسظت الاهدشاؾ أو اإلالاسهت باليعبت لىـغ اإلاإظعاث التي جيخمي لىـغ 

 13:اللؿاع، وفي ما ًلي أهثر مإششاث ألاداء اإلاالي شُىعا
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 مؤشس تث لظُولة: أألاال 

وهي مجمىعت اليعب اإلاالُت التي جخمىً مً خاللها اإلاإظعت كُاط كذستها على الىؿاء بالتزاماتها               

لها بعشعت ئلى  ت، عىذ اظخدلاكها بما جمخلىه مً أمىاٌ ظاهضة وأضٌى أخشي ًمىً جدٍى اإلاالُت الجاٍس

في مىاعُذ اظخدلاكها ودون جأخير،  (دًىن كطيرة ألاظل)هلذًت ظائلت جىـي للىؿاء بالتزاماث اإلاخذاولت

 :وتهذؾ هزه اليعب ئلى

لع     جلُُم كذسة اإلاإظعت اإلاالُت في ألاظل اللطير، وهي جخخلف باخخالؾ ألاؾشاؾ اإلاعخـُذة منها ٍو

 :غمً هزه اليعب ماًلي

 :وظملةث لظُولةث لعامةثأألاثوظملةث لحد ألاو  -1

 

، دًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت، الجضائش،                     " الدعُير اإلاالي واإلاداظبي خعب البرهامج الشظمي الجذًذ"  ملُىت سػُب، مُلىد بىشىلير : اصدز

     37  ص 2010

          ولما صادث هزه اليعبت عً الىاخذ صحُذ دٌ رلً على وظىد هامش أمان اإلاإظعت، ًمىنها 

دائما بىغع ظُىلت ظُذة،  مً ظذاد التزاماتها اللطيرة ألاظل، ولىً اسجـاع هزه اليعبت كذ ال ًترظم 

ؿلذ ًيىن هاجج عً الخطخم بىىد ألاضٌى اإلاخذاولت بعبب عذم الدعُير الجُذ لإلداسة، ػير أهه في 

بعؼ اإلاإظعاث الخاضت بلؿاع الىهشباء والهاجف ؿؼالبا ما جيىن وعبت الخذاٌو ؿيها أكل مً الىاخذ 

وظببه ًشظع ئلى ؾبُعت اليشاؽ بدذ راجه، باإلغاؿت ئلى ضخامت ألاضٌى الشابخت، لىً ما ٌعىع هزا 

 .ؤلاهخـاع هى اهخظام الخذؿلاث الىلذًت لخلً اإلاإظعاث

عة -2  :وظملةث لظُولةث لظَس

عت الخذاٌو وحعؿى بالعالكت  ت باألضٌى ظَش وهي جبين مذي هـاءة اإلاإظعت في حؼؿُت ؤلالتزاماث الجاٍس

 :الخالُت

 

 

 37ملُىت صػُب، مُلىد بى شىلير، مشظع ظابم، ص :  اصدز

 الخطىم اإلاخذاولت/ ألاضٌى اإلاخذاولت = وعبت العُىلت العامت 

عت  دًىن كطيرة ألاظل /  اإلاخضون –أضٌى مخذاولت = وعبت العُىلت العَش  
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 هدذ أكص ى ئرا واهذ مشجـعت ؿهي جذٌ على 0.5 هدذ أدوى و 0.3 كُمت هزه العُىلت جتراوح بين 

الحالت الجُذة وئمياهُت الذؿع دون ضعىباث أي جيىن اللُم الجاهضة وػير الجاهضة هطف 

 14.الذًىن اللطيرة أو أكل، ئرا واهذ مىخـػت ؿخذٌ على ضعىبت الذؿع

 : ( لفوزٍة)وظملةث لظُولةث لحالُةث -3

وهي اليعبت التي تهخم بأهثر أضٌى اإلاإظعت ظُىلت وهي الىلذًت ورلً في عالكتها بالتزاماث 

 :اإلاإظعت كطيرة ألاظل، وحعؿى بالعالكت آلاجُت

 

 

 .38ملُىت صػُب، مُلىد بىشىلير، مشظع ظابم، ص :  اصدز

 ئرا واهذ أهبر مً الىاخذ ؿهزا ًذٌ على جشاظع وشاؽ اإلاإظعت، هلظ الاظدشماساث :مالحظة

 .وؿائؼ الىلذًت

 :مؤشس تث ادًوهُة: ثاهُا

ً، خُض جظهش مذي معاهمت الذًىن ظىاء     وهي اليعب اإلاهمت باليعبت للملشغين واإلاعدشمٍش

ل أضٌى اإلاإظعت ملاسهت بمعاهمت  لت ألاظل في جمٍى ممشلت في الالتزاماث كطيرة ألاظل أو ؾٍى

 15:اإلاالن ومً هزه اليعب

 :وظملةث لدًونثإلىثإجماليث صوو  -1

هلِغ هزه اليعبت وعبت الذًىن التي حعاهم ؿيها الؼير باليعبت ئلى ئظمالي أضٌى اإلاإظعت 

خُض ولما صادث اليعبت ولما كلذ كذسة اإلاإظعت على ؤلاكتراع الخاسجي باإلاعخلبل 

 :وحعاوي 

 

 

 56، ص 2005،داس وائل لليشش، الؿبعت الشاهُت، عمان ألاسدن،"الخدلُل اإلاالي" عبذ الىاضش هىس، مىير شاهش مدمذ،:  اصدز

 :وظملةث لدًونثإلىثحلوقث اطكُة -2

حعخبر هزه اليعبت مهمت ظذا ًاليعبت للمإظعاث، ؿهي جىضح لها مذي الخىاصن اإلاىظىد في 

ل الخاسظُت وحعؿى بالعالكت الخالُت ل الزاحي ومطادس الخمٍى  :الهُيل اإلاالي بين مطادس الخمٍى

                                                           
14

، ص 2010دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، " التسيير المالي والمحاسبي حسب البرنامج الرسمي الجديد ملٌكة زغٌب ، مٌلود بوشنقٌر، 

37 
15

 63- 56،ص ص 2005، دار وائل للنشر، الطبعة الثانٌة، عمان ، األردن، "التحلٌل المالً"  عبد الناصر نور، منٌر شاكر محمد 

 ئظمالي الخطىم اإلاخذاولت/ الىلذًت = وعبت العُىلت الحالُت 

 األصول /100(المطلوبات طوٌلة األجل+المطلوبات المتداولة)= نسبة الدٌون إلى إجالً األصول 
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 56عبذ الىاضش هىس، مىير شاهش مدمذ، مشظع ظابم، ص :  اصدز

 :معدوثجغملُةث لفو ئد -3

هزا اإلاعذٌ ًىضح مذي كذسة اإلاإظعت على خذمت دًىنها وجدمل أعباء الـائذة، وولما وان هزا اإلاعذٌ 

هبيرا ولما دٌ على أن اإلاإظعت كادسة على الىؿاء بالتزاماتها وهزا اإلاعذٌ ًإهذ علُه اإلالشغىن 

 .والذائىىن مً أظل ؤلاؾمئىان كبل ئعؿاء أي كشع

 

 .65، ص 2000، داس اإلاعيرة لليشش، ألاسدن ، "الخدلُل اإلاالي لللىائم اإلاالُت" خالذ وهُب الشاوي، ًىظف ظعاد: اإلاطذس

 مؤشس تث ليشاط: ثالثا

ًؿلم عليها أخُاها وعب ئداسة اإلاىظىداث، وجلِغ هزه اليعبت مذي هـاءة ئداسة اإلاإظعت في          

جىصَع مىاسدها اإلاالُت جىصَعا مىاظبا على ألاضٌى اإلاخخلـت، وجأحي أهمُت هزه اليعبت مً خالٌ ظشعت 

ل الىلذ (دوسانها)حشؼُل أضٌى اإلاإظعت ، خُض أنها جإزش في الذوسة ؤلاهخاظُت للمإظعت مً خالٌ جدٍى

ئلى الطىاعت زم ئلى الىلذ مشة أخشي، وهزا ما ًإزش على سبدُت اإلاإظعت وظُىلتها ومً أبشص وعب 

 :اليشاؽ ما ًلي

 16:معدوثدألاز نثمجموعث صوو  -1

في  (أضٌى زابخت ومخذاولت )ًلِغ هزا اإلاإشش دسظت اظخؼالٌ أضٌى اإلاششوع على اخخالؾ أهىاعها

 :جىلُذ ألاسباح مً اإلابُعاث وحعؿى بالعالكت الخالُت

 

 

ت، " لملعدثالاطتر ثُجيثلحلُُمث د ءث احو شن " مدمذ مدمىد ًىظف،:  اصدز ، ميشىساث اإلاىظمت العشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

 .52، ص 2005اللاهشة، مطش، 

 :وجىلعم هزه اليعبت ئلى هىعين هما

 . معذٌ دوسان مجمىع ألاضٌى اإلاخذاولت–  معذٌ دوسان مجمىع ألاضٌى الشابخت 
                                                           

16
، ص 2005، منشورات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، القاهرة، مصر، " البعد االستراتٌجً لتقٌٌم األداء المتوازن"  محمد محمود ٌوسف،  

 .57- 52ص 

 حقوق الملكٌة/(100* الدٌون )= نسبة الدٌون إلى حقوق الملكٌة

 الفوائد المدفوعة/ صافً الربح قبل الفوائد الضرٌبٌة= معدل تغطٌة الفوائد 

 مجموع األصول الصافٌة / صافً المبٌعات= معدل دوران مجموع األصول 
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 .53مدمذ مدمىد ًىظف، مشظع ظابم ، ص : اإلاطذس 

 : معدوثدألاز نث اخصألان -2

ًلِغ هزا اإلاعذٌ مذي ظالمت العُاظاث اإلاداظبُت اإلاخبعت مً كبل ئداستها للمخضون مً خالٌ سبـ 

ً مع جيلـت اإلابُعاث خالٌ دوسة مالُت معُىت أي عذد مشاث التي ًمىً أن ًخدٌى ؿيها  جيلـت الخخٍض

 :اإلاخضون ئلى مبُعاث ودسظت ظُىلت اإلاخضون وحعؿى بالعالكت الخالُت

 

 

 

 

 .54مدمذ مدمىد ًىظف، مشظع ظابم، ص : اإلاطذس

 : ( لعمالء )معدوثدألاز نث ادًىين -3

ٌعىغ هزا اإلاعذٌ عذد اإلاشاث التي جخدٌى ؿيها الحعاباث اإلاذًىت في اإلاإظعت ئلى هلذًت في الذوسة 

عؿى بالعالكت الخالُت  :اإلاالُت َو

 

 

 .54مدمذ مدمىد ًىظف، مشظع ظابم، ص : اإلاطذس

ٌعخبر هزا اإلاعذٌ عً ظشعت خشهت ؤلاظدشماس في الحعاباث اإلاذًىت، أي عذد مشاث البُع باإلئخمان زم     

الخدطُل خُض أن اسجـاع هزا اإلاعذٌ ٌعىغ هـاءة اإلاإظعت في جلذًم الائخمان وجدطُله، أما ؿُما 

ً وحعؿى  ًخعلم بمخىظـ الـترة ؿهي حعىغ اإلاذة التي جبلى ؿيها اإلابُعاث آلاظلت دًىها بزمت آلاخٍش

 : بالعالكت الخالُت

 

  صافً األصول الثابتة/ صافً المبٌعات= معدل دوران مجموع األصول الثابتة 

  صافً األصول / صافً المبٌعات = معدل دوران مجموع األصول المتداولة

 المتداولة 

  متوسط رصٌد المخزون/ تكلفة المبٌعات = معدل دوران المخزون 

  2/(رصٌد آخر المدة+ رصٌد أول المدة )= متوسط رصٌد المخزون 

  ٌوم 360/ معدل دوران المخزون = معدل دوران المخزون بالٌوم  

 .مخىظـ اإلاذًىين/ ضافي اإلابُعاث آلاظلت = معذٌ دوسان العمالء 

 معذٌ دوسان الحعاباث اإلاذًىت/  ًىم 360= ؿترة الخدطُل الحعاباث اإلاذًىت باألًام 
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        خُض أن معذٌ دوسان الحعاباث اإلاذًىت وؿترة جدطُلها ًخعللان بعُاظت البُع باألظل وهزه 

  .العُاظت جخخلف مً مإظعت ألخشي 

 :( اوزدًً)معدوثدألاز نث لد ئىينث  -4

حعبر هزه اليعبت عً كذسة اإلاإظعت على ئداسة اإلاىسدًً مً خالٌ ظذاد ئلتزاماتها اإلاخذاولت خُض 

 : حعؿى بالعالكت الخالُت

 

 

 

 .55مدمذ مدمىد ًىظف، مشظع ظابم، ص : اإلاطذس

 :مؤشس تث اسدألادًة: ز بعا

      حعخبر هزه اإلاجمىعت مً اليعب اإلادطلت النهائُت ألداء اإلاإظعت، وىن أن اليعب العابلت جخخظ 

في جلُُم ظىاهب معُىت مً ألاداء بِىما هزه اليعبت جبين كذسة اإلاإظعت على جدلُم الشبذ مً خالٌ 

 17:ألاوشؿت التي جلىم بها وبالخالي الحىم على ألاداء الىلي للمإظعت وجىلعم هزه اليعب ئلى ماًلي

 : مسدألادًةث طخثماز تث اظاهمين -1

عبر عنها بالعالكت الخالُت  :َو

 

 

 ، سظالت ماظعخير، ػير "دألازث اعطوماتث االُةثفيثثلُُمث د ءث االيثلطمؤطظةثألا ثخاذث للس ز ت"بً خشوؾ ظلُلت، :  اصدز

 .90، ص 2009ميشىسة، ظامعت بىمشداط، الجضائش، 

 :مسدألادًةث للُمةث لصافُة -2

 : وجدعب بالعالكت الخالُت

 

 

 .91بً خشوؾ ظلُلت، مشظع ظابم، ص : اإلاطذس

 

                                                           
17

، رسالة ماجستٌر، غٌر منشورة، جامعة " دور المعلومات المالٌة فً تقٌٌم األداء المالً للمؤسسة واتخاذ القرارات"  بن خروف جلٌلة،  

 92- 90، ص ص 2009بومرداس ، الجزائر، 

  ًًاث آلاظلت = معذٌ دوسان اإلاىسد  .مخىظـ الذائىين/ ضافي اإلاشتًر

  معذٌ دوسان الحعاباث الذائىت /  ًىم360= ؿترة الدعذًذ اإلامىىخت للمإظعت 

بت = مشدودًت اظدشماساث اإلاعاهمين   اظدشماساث اإلاعاهمين/ الشبذ الطافي بعذ الػٍش

 صافً المبٌعات/ صافً األرباح بعد الضرائب = مردودٌة القٌمة الصافٌة 
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 :مسدألادًةثمجموعث صوو  -3

عبر  عنها بالعالكت الخالُت  : َو

 

 

 .91بً خشوؾ ظلُلت، مشظع ظابم، ص : اإلاطذس

ة -4  : اسدألادًةث لحجاٍز

عبر عنها بالعالكت الخالُت  :َو

 

 

 .91بً خشوؾ ظلُلت، مشظع ظابم، ص : اإلاطذس

 :  اسدألادًةث االُة -5

عبر عنها بالعالكت الخالُت  : َو

 

 

 .92بً خشوؾ ظلُلت، مشظع ظابم، ص :  اإلاطذس

 : وظملةث اسدألادًةث -6

عبر عنها بالعالكت الخالُت  :َو

 

 

 .92بً خشوؾ ظلُلت، مشظع ظابم ، ص : اإلاطذس

 :وظملةثمسدألادًةث مو وث لخاصة -7

عبر عنها بالعالكت الخالُت  : َو

 

 

 .92بً خشوؾ ظلُلت، مشظع ظابم، ص : اإلاطذس

 

 

بت = مشدودًت مجمىع ألاضٌى   مجمىع ألاضٌى / الشبذ الطافي بعذ الػٍش

 رقم األعمال/ الربح الصافً = نسبة الهامش الصافً 

 .ئظمالي ألاضٌى الطاؿُت/ الشبذ الطافي = وعبت اإلاشدودًت اإلاالُت 

ل الزاحي = وعبت اإلاشدودًت   .سأط اإلااٌ اإلاعدشمش الحالي/ هامش الخمٍى

 ألامىاٌ الخاضت/ الشبذ الطافي = وعبت مشدودًت ألامىاٌ الخاضت 
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 مؤشس تث لحو شن : خامظا

 :     جخمشل مإششاث الخىاصن في

 سأط اإلااٌ العامل 

 اخخُاظاث سأط اإلااٌ العامل. 

 ىت  .الخٍض

 :زأضث ااوث لعامل -1

لها )ٌعشؾ سأط اإلااٌ العامل بأهه الـشق بين ألاضٌى اإلاخذاولت  أي مجمىع ألاضٌى التي ًمىً جدٍى

الالتزاماث التي )وبين الخطىم اإلاخذاولت (ئلى ظُىلت بعشعت وفي ؿترة صمىُت الجخعذي العىت

خم خعابه همى ًلي (حعخدم الذؿع خالٌ ؿترة الجخعذي العىت   :، ٍو

 

 

 

ت ، بىدواو ، الجضائش ، "1مداظبت اإلاإظعت ط" شعُب شىىؾ،: اإلاطذس  .10، ص 2008، مىخبت الششهت الجضائٍش

مىً جلعُمه ئلى أسبعت أهىاع هي  :ٍو

 سأط اإلااٌ العامل الخاص، سأط اإلااٌ العامل ألاظىبي. 

 سأط اإلااٌ العامل ؤلاظمالي، سأط اإلااٌ العامل الطافي. 

 

 

 

 

 

 .211شعُب شىىؾ، مشظع ظابم ، ص :  اصدز

 :  االحظة

 عىذما ًيىن سأط اإلااٌ العامل الطافي أهبر مً الطـش ٌعبر عً وظىد جىاصن مالي. 

  األصول الثابتة–األموال الدائمة = رأس المال العامل . 

  دٌون قصٌرة األجل–األصول المتداولة = رأس المال العامل . 

  ألاضٌى الشابخت– ألامىاٌ الخاضت = سأط اإلااٌ العامل الخاص 

  سأط اإلااٌ العامل الخاص– سأط اإلااٌ العامل الطافي = سأط اإلااٌ العامل ألاظىبي 

  مجمىع ألاضٌى اإلاخذاولت= سأط اإلااٌ العامل ؤلاظمالي 

  ألاضٌى الشابخت– ألامىاٌ الذائمت = سأط اإلااٌ العامل الطافي  
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  عىذما ًيىن سأط ماٌ العامل الطافي ٌعاوي الطـش ًذٌ على أن ألامىاٌ الذائمت حؼؿي

 .ألاضٌى الشابخت ؿلـ

  عىذما ًيىن سأط اإلااٌ العامل الطافي أكل مً الطـش ٌعبر عً وظىد عجض مالي وعذم

ل اظدشماساتها  .كذسة اإلاإظعت على جمٍى

 :إححُاجاتثزأضث ااوث لعامل -2

       ًمىً حعٍشف ؤلاخخُاط مً سأط اإلااٌ العامل على أنها سأط اإلااٌ العامل ألامشل، أي رلً الجضء مً 

ألامىاٌ الذائمت اإلامٌى لجضء مً ألاضٌى اإلاخذاولت، والزي ًػمً للمإظعت جىاصنها اإلاالي الػشوسي، 

 :وجظهش هزه ؤلاخخُاظاث بالعالكت الخالُت

 

 

 : اصدز

ىة -3  : لخٍص

ىت الطاؿُت هي مجمىع ألامىاٌ الجاهضة التي جىظذ جدذ جطشؾ اإلاإظعت إلاذة دوسة         الخٍض

ىت الطاؿُت  ؤلاظخؼالٌ، أي مجمىع ألامىاٌ العائلت التي حعخؿُع اإلاإظعت اظخخذامها ؿىسا، والخٍض

 18:على دسظت هبيرة مً ألاهمُت ألنها حعبر عً وظىد جىاصن مالي باإلاإظعت وجدعب هماًلي

  

 

 

 .92بً خشوؾ ظلُلت، مشظع ظابم، ص :  اصدز

 :مالحظة    

 ت ؿهي جذٌ على الحالت اإلاشلى وحعبر عً وظىد جىاصن مالي ىت ضـٍش  .عىذما جيىن الخٍض

  ٌىت مىظبت ؿهىان ؿائؼ في سأط اإلااٌ العامل ملاسهت باخخُاط سأط اإلاا عىذما جيىن الخٍض

 .العامل 

  ىت ظالبت أي سأط اإلااٌ العامل أكل مً ؤلاخخُاط أي أن اإلاإظعت بداظت عىذما جيىن الخٍض

 .ئلى مىاسد مالُت لخؼؿُت اخخُاظاتها اإلاتزاًذ مً أظل اظخمشاس اليشاؽ

                                                           
18

 .92 بن خروف جلٌلة ، مرجع سابق، ص  

 (العلـاث– الذًىن كطيرة ألاظل )-(كُم ػير ظاهضة+ سكم الاظخؼالٌ )= اخخُاظاث سأط اإلااٌ العامل 

  ىت الطاؿُت  . ظلـاث مطشؿُت– اللُم الجاهضة = الخٍض

  ىت الطاؿُت  .اخخُاظاث سأط اإلااٌ العامل– سأط اإلااٌ العامل = الخٍض
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      دألازث لحدكُمث اباطبيثفيثثبظينث د ءث االي:  املبحث لثالح 

ت لجاهبي الخذكُم اإلاداظبي وألاداء اإلاالي ظىداٌو عشع العالكت اإلاىظىدة             بعذ الذساظت الىظٍش

ا، ووان هزا بعذ ئظشاء الذساظت اإلاُذاهُت خلطىا ئلى ماًلي  : بين الخذكُم اإلاداظبي و ألاداء اإلاالي هظٍش

 دألازث لحدكُمث اباطبيثفيثإكخشافث لفظادث االيثألا لحدثمىه:  املطلث ألاو 

        هظشا إلهدشاس ظاهشة الـعاد اإلاالي مً ػش واخخُاٌ التي جخعشع لها اإلاإظعاث ودوسها في  

انهُاسها وخذور خعائش هبيرة لذيها وخشوظها مً العىق وغُاع أمىاٌ اإلاعاهمين، ماصلىا هبدض في دوس 

الخذكُم اإلاداظبي في غبـ و جدعين ألاداء اإلاالي، ؿالبذ أن وعشط على دوس الخذكُم اإلاداظبي في 

مياؿدت الـعاد اإلاالي والخللُل مً خاالجه خُض أن وظىد الخذكُم والشكابت دائما ًمىع مً حعٌى له 

هـعه باللُام باألعماٌ الؼير مششوعت، خُض أن الخذكُم أوظه الخالعب تهذؾ ئلى الىشف عً 

يشأ خؿش  الخػلُل اإلالطىد للسجالث وأًت عملُت جخطُظ ػير مىاظبت لألضٌى واإلاىظىداث، ٍو

ؤلاخخُاٌ مً وظىد غؼىؽ ًخعشع لها شخظ معين جذؿعه ئلى مماسظت الاخخُاٌ، وظىد ؿشضت ظاهدت 

مشل سؼشة في هظام الشكابت الذاخلُت ، وهزا عذم هضاهت الصخظ اللائم بالخدالُل، وبالخالي بلع على 

عاجم مذكم الحعاباث جلمغ الحاالث العابلت بشيل دائم وعذم اػـاٌ أي ئشاسة كذ جىحي بدذور 

الؼش والاخخُاٌ وسضذها ومخابعتها ومعاكبت مشجىبيها، وهزا ٌعخبر أخذ ألادواس الخللُذًت للخذكُم 

اإلاداظبي خُض أن الحزس والشً اإلاىؿلي أو ما ًلطذ به الشً اإلانهي مً أهم اإلاهاساث التي ًجب أن 

ذ في الىالًاث اإلاخدذة  ًخمخع بها اإلاذكم والتي حعاعذه في مهمخه، وكذ أشاسث ئخذي الذساظاث التي أظٍش

ىُت خٌى دوس الخذكُم اإلاداظبي في ئهدشاؾ الؼش وؤلاخخُاٌ في اللىائم اإلاالُت ئلى أهمُت أن  ألامٍش

شه ئلى مجلغ ؤلاداسة ولِغ ؤلاداسة العلُا للمإظعت ورلً ًخم بعذ ئظشاء الخدلُلاث  ًشؿع الخذكُم جلاٍس

اث الياؿُت مً ؾشؾ مذكم الحعاباث الزي حشترؽ ؿُه ؤلاظخلاللُت العالُت وعذم جذخل أي  والخدٍش

 .ؿشد وان في مهامه

   وهما سأًىا ٌعمل الخذكُم اإلاداظبي على الحذ مً الـعاد اإلاالي، وبالخالي ظىدة اإلاعلىماث واللىائم 

عمل على جدعِىه  .اإلاالُت الزي ًيىن في ضالح أداء اإلاإظعت اإلاالي َو
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 مظاهمةث لحدكُمث اباطبيثفيثإثخاذث للس ز ت:  املطلث لثاوي

 ًلعب الخذكُم اإلاداظبي أدواسا مهمت في ول خؿىة مً خؿىاث عملُت اجخار اللشاساث بدُض        

ٌعاعذ على جأهُل اإلاعلىمت لخيىن ظُذة وراث مىاضـاث واملت وواؿُت لُخم اظخعمالها في عملُت ضىع 

اللشاس للحطٌى على اللشاساث راث ظىدة وؿعالُت، باإلاىاصاه مع خؿىاث عملُت اجخار اللشاساث ؿان 

الخذكُم اإلاداظبي له دوسة خُاة ًيىن آخشها الىضٌى ئلى جلذًم معلىماث مإهلت إلجخار اللشاساث 

ت وجبذأ عملُت الخذكُم باعؿاء هظشة خٌى مىغىع العملُت وئعذاد ئظشاءاث الخذكُم اإلاىاظبت  ؤلاداٍس

لزلً اإلاىغىع وبزلً ًخم حصخُظ الىغع اإلادُـ وجدذًذ دسظت الخؿش الىاظم ومً جم وغع 

اظتراجُجُت لللُام بعملُت الخذكُم جليها وغع الخؿت الالصمت لزلً، لُبذأ اإلاذكم بدىـُزها مع العمل 

لىم  ت الخذكُم اإلاداظبي ٍو خم رلً مً كبل اإلاذًش اإلاعإوٌ على مذًٍش في ول مشة على غبـ ألاداء ٍو

ش خٌى ما جم  ت على ول هلظ وهىزا دوالًُ في ول مشة ًخم ئعذاد جلٍش بادخاٌ الخدعِىاث الػشوٍس

مالخظخه وجلذًم ؤلاكتراخاث اإلاىاظبت، ؿُيخج بزلً ومً خالٌ ول هزه الخؿىاث معلىماث مإهلت 

 .إلجخار اللشاس وحعاهم بزلً في ئعذاد كشاساث راث ظىدة وؿعالُت

ش التي ٌعذها اإلاذكم أهمُت بالؼت لإلداسة العلُا باعؿاء الخىغُداث             خُض جىدس ي الخلاٍس

ش كُمت مػاؿت للمخعلمين مع اإلاإظعت واإلاعاهمين وهزا  عؿي هزا الخلٍش واكتراح الخدعِىاث، َو

ل خُض حعخمذ ؤلاداسة العلُا على  ٌعاعذ اإلاإظعت في بلىسة ظملت مً اللشاساث هلشاس ؤلاظدشماس والخمٍى

عؿيها مشهض جىاؿس ي في  ش إلجخار كشاساتها هزا ٌعاهم في الخدعين مً أداء اإلاإظعت اإلاالي َو هزه الخلاٍس

عخىظب في رلً أن ًخمخع مذكم الحعاباث في اإلاإظعت باإلظخلاللُت الياؿُت للُام بمهامه  .العىق َو

 

 

 

 

 

 



دور التدقيق المحاسبي في تحسين األداء المالي: الفصل الثاني  

 

 

58 

 دألازث لحدكُمث اباطبيثفيثثبظينثإد زةث اخاطس:  املطلث لثالح

عخبر أداة مششذة للعمل ألن جذكُم ئداسة           ئن الخذكُم اإلاداظبي له دوس ؿعاٌ في ئداسة اإلاخاؾش َو

اإلاخاؾش ًىشف عً هلاؽ غعف البرهامج وبالخالي ًخلم ؿشضت لعالط عُىبه وخلم بشهامج أكىي، ومً 

ش على الشؾ مً أظل الشظىع ئلُه معخلبال، وبِىما  الىاضح أن اإلاإظعت لً حعخـُذ ئرا وغع الخلٍش

ش الخذكُم على  ظُىؿش الىشير مً اإلاىاكشاث مشظعا مـُذا لعىىاث ملبلت خُض جدىي معظم جلاٍس

ت ظذًشة بالخىـُز الـىسي  .جىضُاث كٍى

           ومىه ًخطح أن العالكت اإلاىظىدة بين الخذكُم اإلاداظبي وئداسة اإلاخاؾش هي عالكت وؾُذة، 

ت ؿعالُت الىُـُت  ؿهزا ألاخير ٌعخبر أخذ ألادواث اإلاعخعملت مً ؾشؾ اإلاإظعاث مً أظل جدعين وجلٍى

التي جذًش بها مخاؾشها وججىبا للمخاؾش والخللُل منها واهدشاؾ ألاخؿاء كبل أن جطبذ باهظت الخيالُف 

شؿع مً أداء اإلاإظعت اإلاالي وهى الهذؾ  عمل على خعً الخعامل معها، وبالخالي ًللل مً الخعائش ٍو َو

 .الزي حععى ئلُه ول مإظعت
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 :خالصةث لفصل

 مً خالٌ ما ظبم ًمىً اللٌى أن هذؾ أي مإظعت ئكخطادًت هى العمل مً أظل جدلُم أخعً       

أداء مالي خُض ٌعخبر اإلادشن الشئِس ي مً أظل الخىظع في وشاؾها وجدلُم اظخلاللُت مالُت والاظخمشاس 

خىكف جدعين ألاداء اإلاالي للمإظعت ؤلاكخطادًت على الخدىم الجُذ في مخخلف  في مضاولت اليشاؽ، ٍو

م أظالُب سكابُت مدىمت حشمل ظمُع وشاؾاث وعملُاث اإلاإظعت، أال وهى الخذكُم  وظائـها عً ؾٍش

اإلاداظبي الزي ٌعمل في ضالح اإلاإظعت بخلذًم جىضُاث خٌى جلُُم الىغع اإلاالي والحذ مً الـعاد 

عمل الخذكُم اإلاداظبي على معالجت العملُاث مً خُض الىـاءة والـعالُت، وبالخالي اإلاعاهمت في  اإلاالي َو

جدلُم أكص ى هـاءة في ئداسة اإلاششوعاث ؤلاكخطادًت عً ألاداء اإلاالي مً خالٌ معاهمتها في عملُت 

الخدعين التي جيىن في ضالح اإلاإظعت وىن أن اللشاساث اإلاخخزة داخل اإلاإظعت لها اوعياظاث على 

لت مباششة أو ػير مباششة  .ألاداء اإلاالي ظىاء بؿٍش

       وعلُه مً أظل جدعين أداء اإلاإظعاث اإلاالي ٌعخىظب جىؿش آلُت جذكُم مداظبي حعمل في ضالح 

 .اإلاإظعت
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 :ثمهيد الفصل

ت ئلى الخدكُم اإلاداطبي باُخبازه أداة ووطُلت ال ًمىً ؤلاطخغىاء         جم الخوسق في الدزاطت الىٌٍس

ُنها هٌسا إلاا ًلدمه للمإطظت مً مِلىماث وزدماث ًُ مدي جدىمها في الِملُاث اإلاداطبُت التي 

جلىم بها، وهرلً ئلى دوزه في جدظين ألاداء اإلاالي، وبهدف ئزساء ما حاء في اللظم الىٌسي في جدُُم هرا 

البدث بدزاطت جوبُلُت وذلً مً أحل مِسفت مدي جوابم ما هى هٌسي وما هى مىحىد في الىاكّ ومً 

 .أحل الىؿٌى ئلى الهدف كمىا بدظلُى هره الدزاطت ُلى ئخدي اإلاإطظاث ؤلاكخـادًت

 وذلً إلاِسفت دوز الخدكُم  GNL1/Z       اإلاإطظت ؤلاكخـادًت طىهاهسان بخددًد مسهب جمُُّ الغاش 

 .اإلاداطبي في جدظين ألاداء اإلاالي

 :       ولدزاطت ذلً بؼيل مً الخفـُل طِخم دزاطت هرا الفـل مً زالٌ الِىاؿس الخالُت

  ٌ  .جلدًم ُام إلاإطظت طىهاهسان: اإلابدث ألاو

 جلدًم اإلاسهب : اإلابدث الثاويGNL1/Z 

  لت الخدكُم اإلاداطبي وألاداء اإلاالي في اإلاسهب : اإلابدث الثالث  GNL1/Zهٍس

 ّدوز الخدكُم اإلاداطبي في جدظين ألاداء اإلاالي في اإلاسهب : اإلابدث السابGNL1/Z 
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 .ثلديم غام ملإصضة صوهاظران: املبحح  ألاو 

م اإلادسوكاث أ           ل وحظٍى وؼئذ اإلاإطظت الىهىُت للبدث والخىلُب وؤلاهخاج والىلل والخدٍى

 .اإلاِسوفت بظىهاهسان

SONATRACH : Société National de Transport et de Commercialisation des 

Hydrocarbure  

احظّ وؼاهها و اؿبذ 1966و في طىت ,31/12/1963اإلاإزر في 491/63           بمىحب اإلاسطىم زكم 

ٌؼمل ول ما ًخِلم بالىفى و الغاش الوبُعي 

: الحػريف بالشرهة: املعطل  ألاو 

           حِخبر مإطظت طىهاهسان اإلاىزد ألاطاس ي الوِاغ الاكخـاد الىهني و حلب الِملت الـِبت 

, مً اإلايزاهُت الىهىُت ℅50مً ؤلاهخاج الىهني الخام ، هما جمثل وظبت 23℅خُث حظاهم اإلادسوكاث 

. جدخل اإلاسجبت الِاػسة ُاإلاُا 

ف  اهاز واهاز طامي الدًً ًمثلىن 13280ُامل مً ببُنهم 3700        طىهاهسان ػسهت ضخمت جًى

. مً اإلاجمَى الِام ℅40

لُت و جدخل اإلاسجبت          هما جسف أًلا في البتروهُمُاء واػغاٌ اإلاىاحم و هي اٌو مإطظت افٍس

ا ما ًلازب  و زاوي ,ملُىن هً مً البتروٌ 222الحادًت ُؼسة ُاإلاُا في مجاٌ البتروٌ بدُث جيخج طىٍى

. ػسهت مـدز للغاش في الِالم و هي حؼيل الىخلت الحسحت باليظبت لالكخـاد اللصاةسي 

: ًمىً ان هدـس وؼاهاتها هما ًلي11/02/1998اإلاإزر في 48/98مً كاهىن 07خظب اإلاادة 

 _ ٌالبدث و الاهدؼاف و الاطخغال

 _س و الدظُير . الخوٍى

 _ هسق الىلل, ً س و الخمُُّ,الدشحين ,الخسٍص . الخىٍس

 _ م ُملُت الخـدًس م الخازجي ًُ هٍس . الدظٍى

 _م في الظىق الىهني . الدظٍى

 _ُّجفسكت غاش البتروٌ اإلام .



 ( GNL1/Zب مرن)في مإصضة صوهاظران الحدكيم املحاصبي إلاظار الحعبيلي 

 

 

63 

ت جلىم بها _ التي جلىم بخىشَّ و " هافواٌ"باليظبت ليؼان طىهاهسان مً خُث الـىاُت الخىساٍز

م اإلاىخىج البترولي في الظىق الىهني  . حظٍى

: وجخمثل في : اهداف املإصضة:املعطل الثاوي

 _ البدث و الخىلُب ًُ اإلادسوكاث. 

 _ ل اإلادسوكاث ً و جدٍى س و اطخغالٌ و وؼس كىىاث الىلل الخسٍص  . جوٍى

 _جمُُّ الغاشاث الوبُُِت. 

 _ٌس البترو ل و جىٍس  .جدٍى

 _م اإلادسوكاث  .حظٍى

 _دزاطت و جسكُت و جلُُم ول مـادز الواكت. 

 _لت ً الىهً باإلاىزد الىفوُت ُلى الاحاٌ اإلاخىطوت و الوٍى  .جمٍى

 .حظُير فسوُها و الاػساف ُلى ئدازة الؼسواث اإلاظاهمت فيها

. جىكُّ ُلى ُلىد الؼسواث مّ الدٌو ألاحىبُت_
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. فرألاع املإصضة ألا وشاظاتها:وي املعطل الثا

 :للمإطظت ُدة فسوَ بىحهاث هٌس مسخلفت وهي         

 .املىبؼ وشاط : أألاال

و ًخىاحد بالصحساء هٌسا ,        هدفه البدث و الخىلُب ًُ البتروٌ و الغاش الوبُعي و اطخغالله 

ت بها مً أهمها  .  ُين ؿالح, ُين امُىاض ,خاس ي مظِىد : لخىاحد اهم الاباز اللصاةٍس

 .وشاط الىلل: ثاهيا

       ًلمً وؿٌى الغاش و البتروٌ مً اإلاىبّ الى اإلاـب و دلً زاؿت ُبر ػبىت كىىاث جسبى بُنهما 

. بدُث جيىن كىىاث الغاش مىفـلت ًُ كىىاث البتروٌ

. وشاط الحجارة ألا الخضويم: ثالثا

م و جىشَّ اإلادسوكاث اما مدلُا او دولُا ُبر الىاكالث  او كىىاث  (الظفً)       حؼسف ُلى ُملُت حظٍى

مىؿىلت مباػسة مّ اإلاظخفُد 

 :avalاملصل :رابػا

س البتروٌ و ًخىفس ُلى ُدة مسهباث  هما (GP1_GP2_GL4/Z_GL1/Zجخم فُه ُملُت جمُُّ الغاش و جىٍس

 (GNL3_GNL16Z)ًلم أًلا مسهبين للغاش الوبُعي كُد الاهجاش
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 GL1 /Zتقديم مركب : المبحث الثاني 

جُت ألاولى للمسهب وكِذ في         الهُيل اإلاخِاهد ,1973حىان16الىكُِت الخدٍز

ىُت الى غاًت فُما بِد ػسهتCHIMICOبمإطظت  الى م ا في 1975BECHTEL الىالًاث اإلاخددة الامٍس

. 1976حاهفي21

ملُاز متر مىِب مً الغاش الوبُعي، اللصاةس 400باخخُاهي1978بدأث زدمتها ؤلاهخاحُت في ػهس فُفسي 

اهدظبذ مياهت مهمت في مجاالث اإلادسوكاث وهرلً الخبرة في جمُُّ الغاش الوبُعي، هما حمِذ مسخلف 

لُا ت و ازساءها و أؿبدذ زاةد في افٍس س اإلاجمُى . الاجفاكُاث و الؼسواث التي جإدي الى جوٍى

. حٍِسف اإلاسهب .1

وؿف اإلاسهب   .2

. الهُيل الخىٌُمي إلاسهب جمُُّ الغاش الوبُعي .3

. الهُيل الخىٌُمي للظم اإلاالُت .4

 GL1/Zجػريف املرهل :املعطل  ألاو 

 الاحي مً الحلل (GN)        اإلاسهب هى مىولت ؿىاُُت مسخـت في مِاللت و جمُُّ الغاش الوبُعي

. ولم ػماٌ خاس ي السمل 500الغاشي لحاس ي و 

ُلما ان الىلل البدسي ًخم بظفً هلل اإلاُثان ,        مىكِه اللغسافي الاطتراجُجي اهله الن ًيىن مهم 

ُبر البدس ألابُم اإلاخىطى و اإلادُى ألاهلس ي ٌؼغل مظاخت (GN)إلزطاٌ الغاش الوبُعي اإلامُّ 

. هىخاز72

بِد هدا ًخم الخمُُّ ُىد , اإلاهمت ألاطاطُت للمسهب هي مِاللت الغاش الوبُعي الاحي مً خاس ي السمل 

متر مىِب للغاش 100000م جدذ اللغى اللىي اإلاسصن في اخىاق طِت ول واخد منها 162دزحت 

ل الغاش الوبُعي اإلامُّ مً اإلاسهب ,الوبُعي و هدا ًيىن في خىالي زمظت أًام  مً اإلامىً جدٍى

GL1/Z الى اإلاسهبGL2/Zو الِىع .

كبل الخِبئت في الظفً غاش (M2 ;M1)ًىحد مسخـان الزطاٌ اإلاىخىج النهاتي الى مدوخين للخِبئت 

و بِد حِبئت الظفً جازد مظازاث ,طاُت و هـف12متر مىِب مدة الخِبئت هي 125000اإلاُثان طِتها 

ىُت . مسخلفت ُبر الِالم و هي أوزوبا و الىالًاث اإلاخددة الامٍس
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. ألاصف املرهل:املعطل الثاوي

ولم ػماٌ خاس ي السمل 500ولم ػسق ازشٍى و 8ببلدًت بوُىة ُلى بِدGL1/Z      ًىحد اإلاسهب

متر مىِب مً 250000مظازاث للخمُُّ ٌِمل باطخلاللُت مىاشاة مّ مِد6ٌهىخاز بؼماٌ 72بمظاخت 

.  متر مىِب في الُىم8400اهخاج الغاش الوبُعي اإلامُّ ٌظير بمِدٌ . الغاش الوبُعي

ً هي  : هما ًىلظم ئلى زالر.متر مسبّ للىاخد100000زصاهاث بظِت 3كدزاث الخسٍص

: مىعلة الاصحفادة 

,        جإمً بداًت و خظً ُمل اإلاظازاث الظخت للخمُُّ بتزوٍد الواكت و أًلا مهما واهذ مسخلفت 

... الاشوث,اإلااء اإلاؼّ ,اإلااء اإلالوس ,الىهسباء ,زـىؿا ان ول الهُاول ألازسي جلمً اهخاج البساز 

: (الحصرف)مىعلة املػامطة 

ىه في زالر اخىاق .         اإلاسخلت الثاهُت جىمً في مِاللت الغاش الوبُعي جمُُِه زم جسٍص

ً بظِت 100000بظِت متر مسبّ هدهس أًلا 45000متر مسبّ مً حهت أزسي لدًىا خىكين مً البنًز

. حهت جلظُم و فـل اإلادسوكاث الازلل مً الغاش الوبُعي

: (النهائية)مىعلة الحػبئة 

جدذ ° م162لخِبئخه في الظفً بدزحت (M1 ;M2)الغاش الوبُعي اإلامُّ ًسطل الى مدوتي الخِبئت 

هجد ُلى حاهب ول مدوت أزبِت ادَز للخِبئت بِد حِبئخه ًيىن حاهصا لالزطاٌ الى .اللغى اللىي 

ىُت . مسخلف اإلاىاهم زـىؿا أوزوبا و الىالًاث اإلاخددة الامٍس

 

 

 

 

 



 ( GNL1/Zب مرن)في مإصضة صوهاظران الحدكيم املحاصبي إلاظار الحعبيلي 

 

 

67 

. ثلديم الدائرة املالية:املعطل الثالح

ت اإلاالُت ُلى ازبّ مـالح        :  جدخىي اإلادًٍس

: مصلحةاملحاصبة الػامة_1

ت وجخيىن مً زالر اكظام :          دوزها هى حسلُل ول الِملُاث اإلاسخلفت ووكّ اإلايزاهُت الظىٍى

. مً حظُير اإلاسصوهاث والاطدثمازاث ًخمىً: كظم اإلاسصوهاث والاطدثمازاث_ا

. ًلىم هدا اللظم بمخابِت الفاجىزاث التي جسف اإلاىزدًً اإلادلُين وألاحاهب: اإلاىزدًً كظم-ب

ت-ج   .ًلخـس ُمل هدا اللظم في الخلازب بين الىخداث: كظم اإلاسهٍص

: جىلظم الى كظمين: مصلحة الخسيىة- 2 

. ًلىم بخدلُم حمُّ الِمالث طىاء الِملت ألاحىبُت او الِملت اإلادلُت: كظم البىً- أ

فين:كظم الـىدوق -ب ىان اإلاإكخين و الدظبُلاث اإلاِواة للمًى . دوز هدا اللظم هى جلخُف احىز الُا

: و هي جخيىن مً زالر اكظام: مصلحة الدراصات املػطومات ألا الخضيير-3

الوبُعي اإلامُّ باإلكافت الى حغوُت الخيالُف  ًلىم بخددًد طِس الخيلفت للغاش: كظم الخدلُلي-أ

ت . الؼهٍس

ت: كظم اإلايزاهُت-ب س خٌى اإلايزاهُت الظىٍى . يهدف هرا اللظم ئلى ئُواء جلٍس

س الدظُير:كظم الخدلُل-ج وهرا مً زالٌ اإلاإوهاث  , جدلُل الفسوق, لىخت اللُادة,  ًلىم باُداد جلٍس

: جىلظم ئلى كظمين : املصلحة اللاهوهية-4

.  ًخيلف بيل اإلالازباث بين حمُّ اإلاسهباث ومسخلف الخىٌُماث:كظم اللباًت والخأمين-أ   

 .ًلىم هرا اللظم باُداد الِلىد مّ الِمالء: كظم ؤلاجفاكُاث اللاهىهُت:ب   
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 GNL1/Zظريلة الحدكيم املحاصبي ألا داء املالي في املرهل : املبحح الثالح

ازة اإلاُداهُت التي كمىا بها في اإلاسهب مدل دزاطدىا جدـلىا ُلى بِم                               مً زالٌ الٍص

اإلاِلىماث التي جسف مىكَى بدثىا في واكّ جدكُم الحظاباث وألاداء اإلاالي باإلاسهب ، فخدكُم 

م ئبسام ُلد مّ مدافٍ الحظاباث، وواهذ هما ًلي  :الحظاباث ًيىن ًُ هٍس

 ظريلة الحدكيم املحاصبي باملرهل: املعطل  ألاو 

م جىزُم ُلد مّ مدافٍ الحظاباث،          لت الخدكُم اإلاداطبي باإلاسهب ًُ هٍس ًخمخّ     جخم هٍس

مدافٍ الحظاباث باالطخلاللُت الخامت دازل الؼسهت، خُث ًمازض وؼاهه جدذ طلوخه، بِد اجفاق مجلع 

ؤلادازة ُلى حُِِىه، ًلىم اإلاجلع بازطاٌ زطالت هلب حِين مدافٍ الحظاباث، الكتراح ُلُه ُمل مدافٍ 

؛3الحظاباث إلادة  يخٌس مىه اللبٌى   طىىاث كابلت للخجدًد مسة واخدة، ٍو

بِدها ًلىم مدافٍ الحظاباث بالسد ُل السطالت ئما باللبٌى أو السفم، وفي خالت اللبٌى ال ٌظخوُّ 

  طىىاث، ئال ئذا خدر ش يء مفاجئ أو ُاةم ٌُِم مهمخه؛3الخىكف أو الاوسحاب مً الِمل كبل 

 :وجخلمً  : GNL1/Zثلرير املصادكة غلى حضاب املرهل: أألاال

  ثحطيل الحروات الرئيضية املحاصبية ألااملالية_

  البياهات املحاصبية ألااملالية لطهياول  صاصية لطمرهل _

  غمطية ثدكيم املرهل_

  املالحظات املضحيحجة_

2016 املصادكة غلى حضابات الاجحماغية لطضىة املالية _  

2016 ثحطيل الحروات الرئيضية املحاصبية ألااملالية لطضىة املالية _( 1  

  البياهات املحاصبية ألااملالية لطهياول  صاصية لطمرهل _( 1.1

 :، بؼيل جسوُوي ُلى الىدى الخالي31/12/2016في GNL1/Z البُاهاث اإلاداطبُت واإلاالُت للمسهب 

 مليزاهية املحاصبيةا 

:اإلايزاهُت اإلاداطبُت لسلالث الؼسهت، حسلل في أؿىلها وزـىمها في اإلاِلىماث ادهاه  

 

دج11555990844.31= خصوم = أصوو   



 ( GNL1/Zب مرن)في مإصضة صوهاظران الحدكيم املحاصبي إلاظار الحعبيلي 

 

 

69 

 

 هخيجة الضىة املالية 

ت للىدُجت الِادًت كبل اللساةب للظىت اإلاالُت هما ًلي  : جيىن الىدُجت اللباةُت للظىت اإلاالُت مظاٍو

 

 

 الىخيجة الصافية لطضىة املالية 

بت ُلى أزباح الؼسواث التي جبلغ  دج، الىدُجت الِادًت كبل اللساةب للظىت 20360013.00بِد زـم اللٍس

.دج538844314.46: ، الىدُجت اإلاداطبُت للظىت اإلاالُت ًلدز ب559204327.46اإلاالُت اإلالدزة ب  

  غمطية ثدكيم الشرهة_( 2.1.3

:، ُلى الىدى الخالي31/12/2014، في الفترة   جخم ُملُت مساكبت خظاباث اإلاسهب  

  جددًث اإلالف الداةم 

 فخذ ملف الِمل الخاؾ بالظىت اإلاالُت 

في نهاًت الِمل، للخدلم الري ٌغوي حمُّ البُاهاث اإلاالُت إلالف الِمل الري جم فخده، مً اللسوزي جلدًم 

 .مالخٌاث مسخلفت طىاء في الؼيل أو اإلالمىن 

  املالحظات املضحيحجة_( 3.1

 مالخٌاث ُلى الؼيل 

:الخىٌُم وحهاش السكابت الدازلي_ 1  

ججدز ؤلاػازة ئلى أهه مً أحل جدظين ئدازة اإلاسهب ، ًجب ُلى ؤلادازة اُخماد دلُل ؤلاحساءاث 

ص هٌام السكابت الدازلُت؛  الدظُير لخٍِص

لت التي حِمل بها الحظاباث وهرلً  ئحساءاث الدظُير ًجب أن حظدىد ئلى زوت الحظاباث الدازلُت بالوٍس

.دلُل ومبادب اإلاداطبت وفم للىٌام اإلاداطبي واإلاالي  

  مالخٌاث ُلى اإلالمىن 

هره اإلاسخلت، فاهىا هلدم لىم البُاهاث أدهاه، خظب البىد السةِس ي في اإلايزاهُت وحدٌو خظاب الىخاةج، وفم 

، بؼأن 07/11، اإلاخِلم بخوبُم كاهىن 26/07/2008لإلهاز اإلاداطبي اإلاىـىؾ ُلُه في أخيام اإلاسطىم في 

 .هٌام اإلاداطبت اإلاالُت

 

 دج559204327.46  =الىخيجة الػادية كبل الضرائل 
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  2016 املصادكة غلى حضابات الاجحماعي لطضىة املالية _( 2.3

، مً هسف مدافٍ 2016     ُبد الخدلُلاث ومساكبت اإلاإطظت والاػساف ُلى اللىاةم اإلاالُت للظىت اإلاالُت 

لت مىهلُت،  الحظاباث، التي جخم وفم للِىاًت الىاحبت الِادًت أي موابلت لللاهىن، وفي بِم ألاخُان هٍس

وأخُاها ُلى ػيل الُِىاث، اطخثىاء اإلاالخٌاث والخدفٌاث اإلاروىزة أُاله، ال جخلمً هابّ اكـاء، ًمىىىا في 

، وأن مجمَى ألاؿٌى ٌظاوي مجمَى 31/12/2016 ، جىكفذ في GNL1/Zزأًىا أن وظخيخج أن خظاباث مسهب 

 . ، ؿادكت ومىٌمت وأُوذ ؿىزة ؿادكت ًُ وكُِت الؼسهتدج11.555.990.844,31: الخـىم ُىد مبلغ

 

 

 

 

26/05/2015: أغدت في  

 

 محافظ الحضابات

 

 الححليلات الخاص_ 4

، ثحديد مػايير 24/06/2013، ثوكفد في (07الفصل )ثلرير خاص غً ئجراءات الركابة الداخطية _( 1.4

 ثلارير محافظ الحضابات

  أجور 05ثلرير خاص غلى املبطغ إلاجمالي ألغلى _  (2.4

ثلرير خاص حوو الامحيازات الخاصة املمىوحة لطمضحخدمين_  (3.4  

ثلرير خاص شأن الححلم مً صدق املػطومات الواردة في ثلرير الخضيير_  (4.4  

  صىوات  خيرة لطضىة املالية05مػيار خاص حوو ثعور هخيجة _  (5.4

.( مً اللاهون الحجارر 589املادة )ثلرير خاص غلى صافي أصوو الشرهة _  (6.4  

، ثحديد مػايير 24/06/2013، ثوكفد في (07الفصل )ثلرير خاص غً ئجراءات الركاة الداخطية _( 1.4

 ثلارير محافظ الحضابات

س خٌى ئحساءاث السكابت الدازلُت ومً ذلً ال ًمىً الخِبير ًُ زأًىا فُه .      الؼسهت لم جلدم لىا أي جلٍس  

1 

26/05/2015: أغدت في  
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 محافظ الحضابات

 

 

  أجور 05ثلرير خاص غلى املبطغ إلاجمالي ألغلى _  (2.4

 أحىز في الؼسهت، فان الؼسهت لم جلدم لىا أي وزُلت ًمىىىا الخِبير 05وفُما ًخِلم ألاحىز اإلاســت ألفلل 

 .ًُ السأي ُنها

 

 

 

 محافظ الحضابات

 

ثلرير خاص حوو الامحيازات الخاصة املمىوحة لطمضحخدمين_  (3.4  

س الخاؾ خٌى اإلاصاًا الخاؿت اإلامىىخت للمظخسدمين، فان الؼسهت لم جلدم لىا أي       أما اليظبت للخلٍس

 وزُلت ًمىىىا الخِبير ًُ السأي ُنها

26/05/2016: أغدت في  

 محافظ الحضابات

 

 

ثلرير خاص شأن الححلم مً صدق املػطومات الواردة في ثلرير الخضيير_  (4.4  

س الدظُير في زأًىا، وكّ خالت اإلاسهب   ئلى 01/01/2016ووؼاهه في الفترة  GNL1/Zمدخىي جلٍس

 31/12/2016، هما ًٌهس في اللىاةم اإلاالُت اإلاىتهُت في 31/12/2016

26/05/2017: أغدت في  

 محافظ الحضابات
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  صىوات  خيرة لطضىة املالية05مػيار خاص حوو ثعور هخيجة _  (5.4

  طىىاث اإلااكُت05هدؼسف أن هلفذ اهدباهىم ئلى هخاةج اإلاسهب ذاث مظإولُت مددودة، زالٌ 

  صىوات املاضية 5الىخيجة الصافية خالو : (1)الجدألاو ركم 

 الخضمية الضىة املالية املبالغ

 الىخيجة الصافية 2012 

 الىخيجة الصافية 2013 

 الىخيجة الصافية 2014 515.432.958,64    

 الىخيجة الصافية 2015 455.931.017,18    

 الىخيجة الصافية 2016 538.844.314,46

25/05/2016: أغدت في  

 محافظ الحضابات

 

.( مً اللاهون الحجارر 589املادة )ثلرير خاص غلى صافي أصوو الشرهة _  (6.4  

: زؿُد ئًجابي مً الخالي31/12/2016مً اللاهىن الخجازي، فان أؿٌى اإلاسهب ًلدم في " 589"وفلا للمادة   

 

      

 

 

 

 

 

دج+ 538.844.314,46= ألاؿٌى الـافُت   
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 :GNL1/Zألااكؼ  داء املالي باملرهل : املعطل الثاوي

طىف هلىم في الىلان اإلاىالُت بِسق اإلايزاهُت وحدٌو خظاباث الىخاةج الخاؿت باإلاسهب    

 .2015/2016زالٌ الفترة 

 .امليزاهية املالية املفصطة لألصوو املرهل  : (2)الجدألاو ركم        

 2016 2015  صوو 

 :أصوو غير الجارية

 ألاؿٌى الغير ملمىطت

 ألاؿٌى الثابخت

 ألاؿٌى الثابخت كُد الخىفُر

 ألاؿٌى اإلاالُت

ت  اللسوق وألاؿٌى اإلاالُت أزسي غير حاٍز

بُت اإلاإحلت  ألاؿٌى اللٍس

 

239893.44 

7537965722.24 

 

185020336.19 

185020336.19 

29128935.48 

 

 

166734.28 

5968723078.98 

141143262.49 

176308400.05 

176308400.05 

8768922.48 

 6295110398.28 7752354887.35 مجموع  صوو الغير الجارية

  صوو الجارية

 مسصوهاث كُد الخىفُر

اةف ذاث الـلت   اإلاظخدلاث والًى

 الصباةً

 اإلادًىىن آلازسون

 اللساةب

ت  أؿٌى أزسي حاٍز

الخىفس وؤلاطخِاب 

ت  اطدثمازاث وأؿٌى مالُت أزسي حاٍز

ىت  الخٍص

 

 

4443364533.40 

431702154.49 

 

261776084.69 

169926069.80 

4430958.47 

 

4430958.47 

 

4689861515.76 

439749356.28 

37440.00 

281171228.06 

158540688.22 

131269573.99 

 

131269573.99 

 5260880446.03 4879497646.36 مجموع  صوو الجارية

 11555990844.31 12631852533.71 مجموع  صوو 
خماد ُلى وزاةم اإلاإطظت: اإلاـدز  .مً ئُداد الوالب باإُل
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 امليزاهية املالية املفصطة لخصوم املإصضة : (3)الجدألاو ركم  

  

 2016 2015 الخصوم

 رؤألاش  مواو الخاصة

 الىدُجت الـافُت

 خظاباث السبى

 

455931017.18 

11241859345.89 

 

538844314.46 

9849532659.99 

 10388376974.45 11697790363.07 مجموع رؤألاش  مواو الخاصة 

 خصوم غير جارية

 

 اإلاســاث وؤلاًساداث اإلاِترف بهامظبلا 

 

 

 

126641722.29 

 

 

49333976.29 

 49333976.29 126641722.29 مجموع الخصوم الغير جارية 

 خصوم جارية

اإلاىزدًً والحظاباث اإلاسفلت 

 اللساةب

 دًىن أزسي 

 

435784278.30 

 

371636170.05 

 

778267650.32 

 

340012243.25 

 1118279893.57 807420448.35 مجموع الخصوم الجارية

 11555990844.31 12631852533.71 مجموع الخصوم

 

خماد ُلى وزاةم اإلاإطظت:املصدر  .مً ئُداد الوالبت باإُل
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 جدألاو حضاب الىحائج حضل ظبيػة املرهل    : (4)الجدألاو ركم 

اهجاشاث كُد الخىفُر  جفـُل اإلاظدىداث 

(2015) 

 الحظاب (2016) اهجاشاث كُد الخىفُر 

 مبُِاث ومىخجاث اكافُت

الخغُير في مسصوهاث اإلاىخجاث الخامت الـىّ  

ت   و اللاٍز

 اهخاج هبير الحلم غير مىلٌى 

 دُم الدؼغُل 

9 580 946 266.93 

-1 715 314 400.73 

11 346 086 341.89 

-1 430 296 916.00 

70 

72 

73 

74 

  425.89 789 915 9 866.20 631 865 7 ئهحاج إلاهجازات 
اث مظتهلىت   مؼتًر

 الخدماث الخازحُت و ؤلاطتهالواث ألازسي 

 زدماث زازحُت أزسي 

893 496 610.77 

1 606 753 190.81 

1 429 757 580.85 

2 260 062 173.26 

1 545 228 945.75 

1 554 224 349.55 

60 

61 

62 

  468.56 515 359 5 382.43 007 930 3 إلاهجازات املضتهطىة 

  957.33 273 556 4 483.77 624 935 3 الليمة املضافة 

فين   هفلاث اإلاًى

اث اإلامازلت  اللساةب واإلادفُى
2 249 943 675.01 

40 412 661.95 

2 297 472 621.58 

36 119 974.01 

63 

64 

  361.74 681 222 2 146.81 268 645 1 فائض الخشغيل إلاجمالي 
 مىخىحاث حؼغُلُت أزسي 

 هفلاث حؼغُلُت أزسي 

 مدازُل ؤلاهخالواث واإلاإوهاث

 الِاةداث ُلى زظاةس اللُمت و اإلاســاث 

627 442 809.41 

17 012 987.84 

1 984 743 358.13 

223 228 270.84 

39 480 303.93 

31 660 369.59 

2 035 589 660.53 

402 720 061.82 

 

75 

65 

68 

78 

  329.03 715 023 10 881.09 182 494           (إلاصحغالو)ربح الخشغيل 
 اإلاىخجاث اإلاالُت 

 السطىم اإلاالُت 

416 549.27 

44 154 782.18 

75 355.06 

38 502 724.97 

76 

66 

  369.91 427 38- 232.91 738 43- الىخيجة املالية

  327.46 204 559 648.18 444 450 الىخيجة الػادية كبل الضريبة
بت ُلى ألازباح   اللٍس

 اللساةب اإلاإحلت ُلى الىخاةج الِادًت 

 احمالي ؤلاًساداث مً ألاوؼوت الِادًت   

 
-5 486 369.00 

 

20 360 013.00 

 

695+8 

692+3 

TPAO 
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 2016/2015جدألاو حضابات الىحائج حضل ظبيػة املرهل : 3 الجدألاو ركم 

 .( صطبيات–ئجابيات )هحائج الدراصة : املعطل الثالح 

ازجىا للمسهب واحساء ملابلت مّ مدافٍ الحظاباث مً أحل الحـٌى ُلى مِلىماث          ُىد ٍش

ت إلاداولت جوبُم اللاهب الىٌسي ُلى اللاهب الخوبُلي، وان جلُُمىا لِمل اإلادكم والخالي  :اللسوٍز

 : إلايجابيات

  ،س الالشمت وئبداء زأي فني مداًد خىلها، خُث ًدخفٍ بيسخت لدًه ًلىم اإلادكم باُداد جلاٍز

لدم وسخت لللمُِت الِامت للمإطظت ألام   بىهسان  AVALٍو

  ت في طىت  ، جدٌ ُلى جدظً وؼان وأداء اإلاسهب ملازهت 2016هخاةج اإلاإػساث اإلاالُت للمدًٍس

، زغم حلم الدًىن اإلاللاة ُلى ُاجم اإلاسهب، فحلم ؤلاطدثمازاث الىبيرة أزسث 2015بظىت 

 .ُلى أداء اإلاإطظت اإلاالي ومإػساجه طلبا

  بِد احساء ملابلت مّ مدافٍ الحظاباث ، ًمىىىا اللٌى أن اإلاإطظت ًمىنها جدلُم هخاةج

 .ئًجابُت وأزباح هبيرة في الظىىاث اإلالبلت، ألن اإلاسهب جللى دُما حُدا

 :الضطبيات

 فين، مما ًإدي ئلى جساهم الِمل ُلى الِدد اإلاخىفس منهم  .هلف في ُدد الِماٌ واإلاًى

 مجمَى هفلاث ألاوؼوت الِادًت 

 

 

8 716 719 495.72 

8 260 788 478.54 

10 358 065 146.70 

9 819 220 832.24 

 

TPAO 

الىخيجة الصافية  وشعة 

 الػادية 

455 931 017.18 538 844 314.46  

 اإلاىخجاث ُلى الِىاؿس غير ُادًت

 السطىم ُلى البىىد غير ُادًت  
  77 

67 

    الىدُجت غير الِادًت                   

  314.46 844 538 017.18 931 455 صافي الدخل لطضىة
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  زغم وحىد جدكُم دازلي مسهصي في مإطظت طىهاهسان ئال أن ُدم وحىد فسوَ للخدكُم

الدازلي في الىخداث الخابِت للمإطظت ُلى اإلاظخىي الىهني ،ًإدي ئلى ُدم اإلاخابِت 

اإلاظخمسة والداةمت لألُماٌ التي جخم في اإلاسهباث، فِملُاث الخدكُم جخم مً زالٌ بسمجت 

ازاث اإلاُداهُت والخفلدًت  .الٍص

 ُدم وحىد أهداف ممىىت، ًمىً مً زاللها جلُُم أداء اإلاسهب. 
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 دألار الحدكيم املحاصبي في ثحضين  داء املالي : املبحح الرابؼ

   طيخوسق في هرا اإلابدث ًُ دوز الخدكُم اإلاداطبي في جدظين ألاداء اإلاالي للمسهب

 : ثدكيم امليزاهية املالية:املعطل  ألاو 

 مً زالٌ هرا اإلاولب طيخوسق ئلى جدكُم اإلايزاهُت اإلاالُت 

)                                       الجدألاو ركم   :هخلت ألامىاٌ الخاؿت(: 5

 

 2015 2016 الخـىم

 :رؤألاش  مواو الخاصة

 الىدُجت الـافُت

 خظاباث السبى 

 

538844314.46 

9849532659.99 

 

455931017.18 

11241859345.89 

 11697790363.07 10388376974.45 مجمَى زؤوض ألامىاٌ الخاؿت

 :وجٌهس دزاطدىا وجدلُل هره الحظاباث، مً حاهبىا اإلاالخٌاث الخالي

 حلوق املضاهمين: 
ُت، وفلا إلاظاهمت ول مظاهم ، ُلى الىدى  ًجب أن جيىن مفـلت في الِدًد الحظاباث الفُس

 اإلاىـىؾ ُلُه في الىٌام ألاطاس ي للمسهب

 هحطة  صوو غير الجارية 

ت للمسهب ، ًخم جسوُوها  ، ُلى الىدى الخالي31/12/2016هخلت ألاؿٌى غير  اللاٍز  
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هحطة  صوو الغير جارية: (6)الجدألاو ركم   

  صوو  2016 2015

239893.44 

7537965722.24 

 

185020336.19 

185020336.19 

29128935.48 

 

166734.28 

5968723078.98 

141143262.49 

176308400.05 

176308400.05 

8768922.48 

 :أصوو غير الجارية

 ألاؿٌى الغير ملمىطت

 ألاؿٌى الثابخت

 ألاؿٌى الثابخت كُد الخىفُر

 ألاؿٌى اإلاالُت

ت  اللسوق وألاؿٌى اإلاالُت أزسي غير حاٍز

بُت اإلاإحلت  ألاؿٌى اللٍس

 مجموع  صوو غير  الجارية  6295110398.28 7752354887.35

 

ت جىؼف مً حاهبىا مالخٌاث الخالُت :دزاطت وجدلُل خظاباث مسخلفت مً ألاؿٌى غير اللاٍز  

  غمطيات الجرد 

جب الاخخفاي بملفها  في نهاًت ول طىت مالُت جلّ الؼسواث حسد ػامل ومفـل للخثبُخاث الُِيُت، ٍو

 باطخمساز، 

طُددد اللسد وحهت ألاؿٌى التي ًمخلىها اإلاسهب ،فلال ًُ جلً اإلاملىهت بؼيل كاهىوي وحظخغلها الؼسواث 

ت .ألازسي في اإلاجمُى  
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 .ثدكيم املإشرات املالية: املعطل الثاوي 

 طيخوسق لخدكُم اليظب اإلاالُت للمسهب                           

 اليضل املالية : (7)الجدألاو ركم 

 

هالخٍ وظبت ؤلاطخلالٌ اإلاالي مىسفٌت هرا ًدٌ ُلى أن اإلاسهب لدًه : اإلااليوظبت الاطخلالٌ  (1

 .اطخلالٌ مالي

2014 2015 2016 

 :وضبة إلاصحلالو املالي (1

 (ئحمالي اإلايزاهُت/ مجمَى الدًىن )

 

 إلاصحلالو املالي (2

 (زأض اإلااٌ الخاؾ/ الدًىن اإلاالُت )

 

 وضبة الديً  (3

 (مجمَى اإلايزاهُت/ دًىن مالُت )

 

 وضبة الحوازن املالي (4

 (ألاؿٌى الثابخت/ زأض اإلااٌ الخاؾ )

 

 وضبة املالءة (5

 (زأض اإلااٌ الخاؾ/ مجمَى الدًىن )

 

 وضبة الضيولة الػامة (6

 (دًىن كـيرة ألاحل/ ألاؿٌى اإلاخداولت )

 

0.12 

0.12 

 

0.08 

 

 

0.07 

 

 

1.40 

 

 

0.14 

 

 

3.32 

0.10 

0.10 

 

0.04 

 

 

0.04 

 

 

1.54 

 

 

0.11 

 

 

5.03 

0.13 

0.13 

 

0.05 

 

 

0.04 

 

 

1.68 

 

 

0.15 

 

 

4.12 
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  اهسفاي وظبت الدًً في اإلاسهب وهرا زاحّ لدظدًد اإلاسهب للصء مً دًىهه :وظبت الدًً (2

 :خُث جم جدكُلها هما ًلي

 الخأهد مً أن الىٌام ألاطاس ي للؼسهت ال ًمىّ ؤلاكتراق 

 ؤلاهاَل ُلى كساز مجلع ؤلادازة باإلاىافلت ُلى ُلد اللسق. 

 هلب الىؼىف الخاؿت بأطماء الحظاباث 

 موابلت الىؼىف مّ دفتر ألاطخاذ 

  اث كد أدزلذ ئلى اإلاساشن  الخأهد مً أن حمُّ الفىاجير الخاؿت باإلاؼتًر

 

 :  وظبت الظُىلت الِامت (3

 وضبة الضيولة الػامة : (8)الجدألاو ركم 

 2016 2015 2014البيان  

أصول متداولة 
 

ديون قصرية األجل 

217772518500 
 

27177811000 

273201106700 
 

77481904800 

409615880900 
 

7755895800 
 5.09 3.53 8.02نسبة السيولة العامة 

 وذلً لحظً 2016 واهسفٌذ طىت 2014هالخٍ أن اإلاسهب خلم طُىلت ُامت مسجفِت في طىت  

 .الدظير لإلدازة، غير أن الخدكُم اإلاداطبي ًىفس لها طُىلت أهبر ُىد اجباَ الخىؿُاث وؤلاكتراخاث

 أؿبدذ 8.02وهىا ًٌهس دوز الخدكُم اإلاداطبي في جدظين الظُىلت الِامت، خُث واهذ 

 .2016في 5.09

  ادة حلم 2016وظبت الظُىلت اللاهصة ُسفذ ازجفاُا مظخمسا في طىت  وهرا ٌِني ٍش

ِني أًلا أن اإلاإطظت  ىت اإلاإطظت، ولىنها لم جفىق الىاخد َو ألامىاٌ اإلاجمدة في زٍص

 .كادز ُلى حغوُت أؿىلها الثابخت بىاطوت أمىالها الخاؿت
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 :ثدكيم مإشرات الحوازن املالي (4

 مإشرات الحوازن املالي : (9)الجدألاو ركم 

ىت  2015في الفترة . ًمثل اللدٌو زأض ماٌ الِامل الداةم، ئخخُاحاث زأض اإلااٌ الِامل والخٍص

دم اهخٌام هره اللُم .  لم جلُم مً هسف اإلادكم هُلت اإلادة 2016 – مما أدي ئلى جربرب ُو

دم وحىد جىاشن مالي  .وذلً لِدم وحىد جدكُم دازلي. ُو

     وظخسلف مً زالٌ الىخاةج اإلاخىؿل ئليها باطخسدام بِم اإلاإػساث الخىاشن اإلاالي، فان 

 .ألاداء اإلاالي للمسهب في خالت حُدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 2016 ظريلة الحضاب  البيان

 84299 221813   صوو الثابحة– مواو الدائمة  رأش ماو الػامل الدائم 

  موارد الدألارة–ئححياجات الدألارة  ئححياجات رأش املاو الػامل

 (بىىية.ت-أ.ق.د)-(جاهسة.ق-جارية.أ)

124333 24151 

ئححياجات رأش - رأش املاو الػامل الخسيىة

 املاو الػامل

97480 60148 



 ( GNL1/Zب مرن)في مإصضة صوهاظران الحدكيم املحاصبي إلاظار الحعبيلي 

 

 

83 

 :ثحطيل ألاثفضير هحائج الدراصة: املعطل الثالح

 ،  GNL1/Zبِد اللُام بِملُت الخدكُم اإلاداطبي لبِم مإػساث ألاداء اإلاالي للمسهب           

وذلً بهدف دزاطت مدي جأزير الخدكُم اإلاداطبي ُلى ألاداء اإلاالي وهُفُت جدظِىه اطخيخجىا مً 

الدزاطت مالخٌاث وزبرة اإلادكم مً جدلُل وؼان اإلاإطظت زغم اوِدام مإػساث ألاداء اإلاالي 

دم اُخماد اإلادكم ُليها، ئزجأًىا بِم ؤلاكتراخاث بِد هره الدزاطت اإلاُداهُت واهذ هما ًلي  :ُو

  باليظبت للخىاشن اإلاالي للمسهب فا ن اإلاسهب لِع لدًه زأض ماٌ فهى جابّ للؼسن ألام فهى

 وهرا ما 2016 ئلى طىت 2015ٌِخمد ُلى الىدُجت الـافُت فهىا هالخٍ ئهسفٌذ مً طىت 

ًدٌ ُلى جدظين أداء اإلاإطظت اإلاالي وكدزتها ُلى اإلادافٌت ُلى الخىاشن اإلاالي، ئال أن لى جوبم 

 .الخدكُم اإلاداطبي في ول اللىاهب غير الخدكُم الخللُدي لحللذ جىاشن أهبر 

  ىت فىالخٍ أنها سللذ ازجفاُا هبيرا مً طىت  وهرا ٌِىد 2016 ئلى طىت 2015باليظبت للخٍص

 .ئلى طُاطت اإلاسهب التي ٌِخمد ُليها في جدـُل ألامىاٌ

                ومً زالٌ الدزاطت باإلاسهب جىؿلىا ئلى أن الخدكُم اإلاداطبي ٌظاهم بؼيل 

هبير وفِاٌ في جدظين ألاداء اإلاالي خُث ًمىنها مً جدلُم ألاهداف اإلاىحىدة، وذلً 

خجلى  خماد ُلى اإلاإػساث اإلاالُت التي حِخبر الـىزة الىاضحت ًُ الىكّ اإلاالي لديها، ٍو باإُل

دوز الخدكُم اإلاداطبي في جصحُذ الِملُاث ومساكبتها خُث ًجىب اإلاإطظت الظسكت و 

الغؽ والخالُب وهرا ألازواء غير اإلالـىدة، باإلكافت ئلى جىحُه حهىد الِماٌ هدى جدلُم 

أهداف هره ألازيرة ، وول ما ًـب في مـلحت ألاداء اإلاالي للمإطظت ووكِها في الظىق 

 .بؼيل ُام

 :         والؼيل اإلاىالي ًىضح دوز الخدكُم اإلاداطبي في جدظين ألاداء اإلاالي
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 دألار الحدكيم املحاصبي في ثحضين  داء املالي : 10الشيل ركم                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً اُداد الوالبت اُخمادا ُلى وزاةم اإلاإطظت: اإلاـدز

 

 

 

 

 

 مِلىماث مالُت  مِلىماث مداطبُت 

 جدكُم مداطبي 

 تقييم 

 المؤشرات

 مِلىماث ؿادكت وزالُت مً الغؽ وألازواء 

 الظُىلت  الخىاشن اإلاالي

 السبذ ؤلاحمالي 

 جدظين ألاداء اإلاالي للمسهب
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 .الخاثمة

             جمىذ اإلاإطظاث أهمُت هبيرة لحماًت ممخلياتها وخلىكها زـىؿا مّ هبر حلمها وحؼبِها، 

خماد ُلى الخدكُم  وذلً خفاًا ُلى بلائها واطخمسازها، هرا ما أدي باإلاظإولين ئلى كسوزة ؤلُا

اإلاداطبي مً أحل خماًت خلىق ومىحىداث هره اإلاإطظاث مً ػتى أهىاَ الخالُب وؤلاهماٌ والغؽ 

 .والتزوٍس، خُث جلمً طير ُملُاتها بؼيل حُد طالمت الِملُاث اإلاداطبُت والىزاةم اإلاالُت

                فبِد مِاللخىا إلاسخلف حىاهب اإلاىكَى في فـىله الثالزت، جىؿلىا للىخاةج الخاؿت 

ت مً ؤلاكتراخاث  .بازخباز الفسكُاث وهخاةج ُامت مّ مجمُى

 :              فُما ًسف ازخباز الفسكُاث، فلد أدث مِاللت البدث ئلى الىخاةج الخالُت

  ًت م باليظبت للفسكُت ألاولى واإلاخمثلت في جىكف هجاح الخدكُم ُلى ئجباَ اإلادكم بمجمُى

اإلاِاًير  اإلاخِازف ُليها،فاهمُت هره اإلاِاًير جىمً في وىنها ملُاطا لالداء الري ًلىم به اإلادكم 

 .في جىفُره لِملُت الخدكُم

  باليظبت للفسكُت الثاهُت التي جىف ُلى ئجباَ اإلادكم إلاىهلُت جمىىه مً ؤلاإلاام بيل اإلاِلىماث

اإلاداطبُت و اإلاالُت بغُت ئبداء السأي الفني بؼانها، فهره اإلاىهلُت جبين اإلاساخل اإلاخِللت 

باللاهب الخىفُري للخدكُم ،بدُث ًخولب هرا الِمل وحىد زوت مدىمت و خـٌى اإلادكم 

ُلى الادلت و اللساةً اليافُت إلبداء زاًه خٌى اللىاةم اإلاالُت و اإلاداطبُت و ؤلاحساءاث اإلاخبِت 

س همسخلت نهاةُت ًلم الىخاةج التي جىؿل ئليها حساء ُملُت  مً هسف اإلاإطظت و ئُداد جلٍس

 .الخدكُم

  جلظُم الاداء اإلاالي هى كُام ئدازة اإلاإطظت بفدف و حشخُف اإلاسهص اإلاالي و ملازهت هخاةج ما

خللخت و ما كُِخه مً فسؾ مً طىت الزسي ،و ئُواء زوى هفُلت بخددي اإلاظخلبل ، و 

جلُُم الاداء اإلاالي هى حشخُف الصحت اإلاالُت للمإطظت : هرا ما ًثبذ صحت الفسكُت الثالثت 

 .و مِسفت مدي كدزتها ُلى زلم كُمت إلاجابهت اإلاظخلبل

  و ازيرا الفسكُت السابِت ، جدظين الاداء اإلاالي للمإطظت ٌِخمد ُلى جوبُم ئكتراخاث و

جىؿُاث و كسازاث ُملُت الخدكُم اإلاداطبي، فبِد الدزاطت اطخيخجىا ان ئجباَ جىؿُاث و 

ُت اإلاِلىماث و البُاهاث اإلاداطبُت و  هـاةذ و كسازاث اإلادكم ًإزس بؼيل ئًجابي في جدظين هُى
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اإلاالُت ، و بالخالي الخللُل مً فسؾ الغؽ و التزوٍس و الازواء اإلاسجىبت مما ٌظاهم في جدظين 

 .الاداء اإلاالي

 اإلاإطظت مدل الدزاطت لها هٌام جدكُم مداطبي جللُدي و غير مظخغل باهمل وحه. 

 

. 
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 :الدراسة ملخص

         عسف التدقيق املحاسبي خالل السىىاث ألاخيرة جطىزا لبيرا فلم ٌعد جلك العمليت املحدودة التي 

جقتصس على جدقيق القيىد الحسابيت والقىائم املاليت، بل وصل إلى أبعد من ذلك حيث أصبح اليىم 

ت جقىم بها جميع أوشطت املؤسست  .وظيفت ال ٌستغني عنها،باعتبازه وظيفت حيٍى

         وتهدف الدزاست التي بين أًدًىا إلى معسفت الدوز الري ًلعبه التدقيق املحاسبي في جحسين ألاداء 

املالي للمؤسست الاقتصادًت في الجزائس ،وبالضبط املؤسست الاقتصادًت سىها طساك خصصىا 

 . حيث قمىا بئجساء عدة مقابالث مع محافظ الحساباث ومدًس املاليت واملحاسبت GNL1/Zاملسلب

          ومان من أهم هتائج الدزاست أن التدقيق املحاسبي باملؤسست ًتسم باالستقالليت واملىضىعيت 

 .التامت وجىصلىا أن التدقيق املحاسبي ٌساهم في جحسين ألاداء املالي للمؤسست

  املؤسسة – ألاداء املالي –التدقيق املحاسبي : الكلمات املفتاحية

Résumé : 

          Au cours de ces derniers années l’audit  comptabilité s est énormément évolué ce n’es 

plus cette opération limitée qui s occupe des écritures comptable ou des états financiers mais 

bien plus que ça : l’audit comptabilité devenu aujourd’hui une fonction incontournable, 

comme il est une fonction vitale au sein de l’entreprise. 

            Le but de notre étude est de savoir quel rôle l’audit comptabilité dons l’amélioration de 

la performance financière au sein l’entreprise économique en Algérie (Entreprise 

économique Sonatrach (complexe GNL1/Z) lieu de notre étude. Et pour atteindre notre 

objectif on a mené séries d’entretiens avec (le commissaire au compte et le directeur de 

finance et comptabilité. 

            Nous avons conclu par les résultats de notre étude que l’audit comptabilité au sein de 

l’entreprise est caractérisé par l’indépendance, se contribue dans l’amélioration de la  

performance financière de l’entreprise. 

Mots clés : l’audit comptabilité, performance financière, l’entreprise.   


