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 فوق الضنون بالدي...الجزائر  أحببتهاإلى من  

والعبارات عن وصفها إلى أول كلمة في سطر الوجود إلى    التي تصعب الكلمات  المرأة إلى  
من حملتني وهنا على وهن إلى قرة عيني والحبيبة إلى ق لبي إلى نبع الحنان وهبة الرحمان  

 إلى أمي التي تستحق أن تكلل بتاج من اللؤلؤ و المرجان.
لذي هو  إلى من تصبب عرق ا و عانى ألجلي إلى من يكفيني فخرا انه سبب وجودي إلى ا   

منار دربي وواصل فكري و تربيتي إلى مفتاحي و أمير ق لبي إلى من علمي التلق ائية و  
 البساطة أبي العزيز احبك.

إلى من سارت معي نحو العال.. خطوة بخطوة، على سراج األمل، بال فتور أو كلل، رسالة منها  
شريكة حياتي ورفيقة  تعلم الوف اء كيف يكون الوف اء، وتعلم العطاء كيف يكون العطاء، إلى  

 دربي زوجتي الغالية  
 إلى من ق ال الشاعر فيه: أخاك أخاك فمن ال أخ له.... كالساعي إلى بيداء دون سالح
 إلى من عاشو معي حلو الحياة و مرها إلى سندي و قوتي و مالذي بعد اهلل أخواتي  

 إلى إبنتي  زينة حياتي ومصدر سعادتي  
 
  
 

 لم تسعهم مذكرتي....  إلى كل من وسعتهم ذاكرتي و
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 ... الشكر للمعروف جزاء وأق ل الذكر، النعمة حق ومن

 ... الجزاء وعظيم النعم، بجليل المتفضل وجل، عز المولى شكر فبعد
 وعلمني، وجهني، من كل إلى العرف ان وجزيل االمتنان، ببالغ أتقدم أن بي يجدر

 وأخذ
بلوفي عبد   الدكتورمشرفي   بذلكم وأخص .. البحث هذا إنجاز سبيل في بيدي

 الحكيم
 والذي البحث، مراحل كل في لي إرشاده بحسن وصوب، وتابع ق ام، ذيال

 وجدت
 اهلل، بإذن طيبةا الثماره تأتي الذي األستاذ، حرص توجيهاته هفي

 يظهر أن في الملموس األثر وعونه توجيهاته وحسن وفضله، هلعلم كان والذي
 البحث

 ... اهلل وفقه والتقدير، الشكر خالص مني ف له النهائية، بصورته
 ليَ  وأسدى والمعرفة، بالعلم، أمدني من كل إلى والعرف ان الشكر أحمل كما

 النصح،
بسكرة  محمد خيضر    جامعة في متمثال الشامخ العلمي الصرح ذلك وإلى والتوجيه

 بالذكر ،وأخصنيل شهادة الماسترالتي احتضنتني من أجل  
 العليا، الدراسات وعميد التسيير، وعلوموالتجارية  االقتصادية    العلوم كلية

 ... عليها والق ائمين
إلى مسؤولي مركب الملح الوطاية على تقديم كل التسهيالت   بالشكر أتوجه كما

 والمعلومات في الجانب التطبيقي من المذكرة  
 ... المخلصة تمنياته أو الصادقة، بدعواته ساندني منلكل   

 ........حسناتهم موازين في ذلك يجعل أن وجل عز اهلل من وأرجو جميعا   أشكرهم
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 المقدمة
 

 

 ب

ـــــــرية يف ح ـــــــم      ـــــــة األخـــــــرية تطـــــــورات كب األعمـــــــال نتي ـــــــة التقـــــــدم التكنولـــــــوجي يشـــــــهد العـــــــاآل اةقتصـــــــادت يف اآلون
وزيــــــادة املنافســــــة بــــــني املؤسســــــات يف جتلــــــف االــــــاةت اــــــا أد  توســــــع ح ــــــم النشــــــا  واةنتشــــــار اجل ــــــرايف يف عديــــــد 

 املناطق لتحقيق حصص سوقية أكرب وبالتايل ربح أكثر وضمان بناء واستمرارية املؤسسة يف السوق .
الصـــــــالحيات والســـــــلطات للمســـــــؤولني يف املســـــــتويات اةداريـــــــة كنتي ـــــــة هلـــــــالا التوســـــــع كـــــــان ةبـــــــد مـــــــ  تفـــــــوي  

ـــــف  النشـــــا  وبالتـــــايل فهـــــاله األخـــــرية  ـــــات وعـــــدم توق ـــــة عـــــ  اةدارة ضـــــمانا لســـــري العملي املختلفـــــة وكـــــالا انفصـــــال امللكي
ــــة وكفــــاءة أداء الوحــــدات والفــــروع   تكــــون  اجــــة ملعلومــــات موضــــوعية علــــة درجــــة عاليــــة مــــ  الدقــــة حــــول مــــد  فعالي

قيق الـــــداخلي مـــــ  أهـــــم األدوات الرقابيـــــة الـــــا تصـــــبح يعتمـــــد عليهـــــا يف هـــــالا االـــــال حيـــــث أن دورهـــــا آل يعـــــد ويعــــد التـــــد
ــــربامج ونظــــم التشــــ يل و ريهــــا مــــ  األنشــــطة  ــــات وال ــــش لشــــمل العملي ــــل تعــــدت ذل ــــب املــــايل ب ــــة اجلان مقتصــــرا فقــــا عل

 داخل املؤسسة. 
أمهيــــــة كبــــــرية بالنســــــبة ألت مؤسســــــة اقتصــــــادية   ومــــــ  جهــــــة أخــــــر  يكتســــــي موضــــــوع األداء املــــــايل أو تقيــــــيم األداء

ـــــــاق  واةخـــــــتالف يف  ـــــــد املؤسســـــــات هـــــــو التن ـــــــار وإفـــــــالس عدي ـــــــة خاصـــــــة وأن الســـــــبب الرئيســـــــي ةوي ـــــــل أو مالي كان
 البيانات احملاسبية الصادرة عنها وبني األداء احلقيقي هلا.

 :إشكالية الدراسة
  :إشكالية الدراسة يف طرح السؤال التايل طرح  ميك  م  خالل ماسبق

  ؟في المؤسسة محل الدراسةهل يوجد دور التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي 
 تندرج حتل هاله اإلشكالية التساؤةت الفرعية التالية:و 

 هل التدقيق الداخلي موجود ومطبق فعال بالنسبة للمؤسسة مركب امللح الوطاية؟ 
  األداء املايل املعتمدة يف مؤسسة مركب امللح الوطاية؟ماهي مؤشرات 
 هل يساهم التدقيق الداخلي يف تفعيل األداء املايل ملؤسسة مركب امللح الوطاية؟ 

 :فرضيات الدراسة
 لإلجابة علة التساؤةت السابقة ميك  وضع الفرضيات التالية: 

   التــــــــدقيق الــــــــداخلي عمليــــــــة ضــــــــرورية كمــــــــا يســــــــاعد علــــــــة حتســــــــني األداء املــــــــايل وترشــــــــيد القــــــــرارات ويتوقــــــــف
 جناحه علة اتباع املدقق الموعة م  املعايري املتعارف عليها. 

  التـــــدقيق الـــــداخلي نشـــــا  مســـــتقل موضـــــوعي مـــــ  خـــــالل إتبـــــاع أســـــلو  منه ـــــي ومـــــنظم لتقيـــــيم األداء املـــــايل
 ملؤسسة. وحتسني فعالية عمليات ا
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  ـــــق قيمـــــة الا ـــــة ـــــة للمؤسســـــة ومعرفـــــة مـــــد  قـــــدر ا علـــــة خل ـــــاس األداء املـــــايل هـــــو تشـــــخيص الصـــــحة املالي قي
 املستقبل.

  موذج الدراسة:ن
 التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة:

هــــــو التـــــدقيق الــــــالت تقـــــوم بــــــه هييـــــة داخليــــــة يف املؤسســــــة مـــــ  أجــــــل  ايـــــة أمــــــوال املؤسســــــة التددددددقيق الددددددداخلي:  -3
 وحتقيق أهداف اةدارة  م  أجل حتقيق إنتاجية أكرب واةلتزام بسياسة اةدارة. 

ـــــــة اةســـــــت الل األمثـــــــل ملواردهـــــــا ومصـــــــادرها  أمـــــــام  :األداء المدددددددالي للمؤسسدددددددة -0 هـــــــو مـــــــد  قـــــــدرة املؤسســـــــة عل
 حتقيق األهداف.األجل الطويل وذات األجل القصري م  أجل اةستخدامات ذات 

 أهمية الدراسة
 ميك  سردها علة الشكل التايل: دراسة يف جمموعة م  النقا  والاأمهية الميك  تلخيص 

 وهـــــــالا نظـــــــرا لتناولـــــــه مفهـــــــومني  احملاســـــــبة واملاليـــــــة موضـــــــوع الدراســـــــة مـــــــ  املواضـــــــيع املهمـــــــة يف ميـــــــدان  يعتـــــــرب
 .التدقيق الداخلي واألداء املايل مهمني أة ومها 

  إدارة املنظمةالقصو  يف ه وهالا ألمهيتللتدقيق الداخلي تقدمي صورة واضحة. 
 ـــــــة  ؤسســـــــةمبالتـــــــدقيق الـــــــداخلي واألداء املـــــــايل   بـــــــني تســـــــاهم هـــــــاله الدراســـــــة كـــــــاللش يف فهـــــــم طبيعـــــــة العالق

 مركب امللح الوطاية .
 أهداف الدراسة:

 يلي: تتمثل أهداف هاله الدراسة يف ما
  .إثراء الرصيد املعريف حول مهنة التدقيق الداخلي 
  .إدراج ضرورة اةهتمام مبهنة التدقيق الداخلي والعمل علة تطويرها 
  ـــــــيم األداء ـــــــة تقي ـــــــداخلي يف عملي ـــــــدقيق ال ـــــــة الت ـــــــة عل ـــــــة مـــــــد  اعتمـــــــاد املؤسســـــــة اجلزائري التعـــــــرف عل

 بصفة عامة واألداء املايل بصفة خاصة
 منهجية الدراسة: 

الوصــــــــفي يالئــــــــم اجلانــــــــب النظــــــــرت ملوضــــــــوع مت اةعتمــــــــاد علــــــــة املــــــــنهج الوصــــــــفي والتحليلــــــــي  كــــــــون املــــــــنهج    
ــــــا  الدراســــــة مــــــ  إبــــــراز للمفــــــاهيم واألطــــــر النظريــــــة للتــــــدقيق الــــــداخلي واألداء املــــــايل يف حــــــني أن املــــــنهج التحليلــــــي ميكنن

األداء املـــــايل  وأيحتـــــا يف حتليـــــل وتفســـــري نتـــــائج مـــــ  حتديـــــد األمهيـــــة النســـــبية لـــــدور التـــــدقيق الـــــداخلي يف تفعيـــــل وحتســـــني 
 الدراسة امليدانية مبؤسسة مركب امللح الوطاية باإلضافة إىل األدوات البحثية املتمثلة يف املالحظة واملقابلة.
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 حدود الدراسة:
 :حدود عديدة منهاهلالا البحث 

 علـــــــــة األداء املـــــــــايل التـــــــــدقيق الـــــــــداخلي دور هـــــــــالا البحـــــــــث علـــــــــة دراســـــــــة  اقتصـــــــــر: الحددددددددددود الموضدددددددددوعية
 للمؤسسة

 :مركب امللح الوطاية مؤسسةمت إجراء هالا البحث يف  الحدود المكانية 
 :علـــــة جمموعــــة مــــ  الســـــاعات املتحصــــل عليهـــــا مــــ  مديريـــــة  مت إجــــراء هــــالا البحـــــث ميــــدانيا الحدددددود الةمنيدددددة

يف الفصــــــــــل الثــــــــــاين للســــــــــنة  كمــــــــــا دون هــــــــــالا البحــــــــــث   0202-0200مركــــــــــب امللــــــــــح وختــــــــــص الســــــــــنوات 
 .0200_ 0200اجلامعية 

 :موظفي مؤسسة مركب امللح الوطاية.البحث علة  اقتصر الحدود البشرية 

 :الدراسات السابقة 
( 0232دراسددددة ابلخددددادم أيمددددنا دايددددر  شددددمال الددددديين تحددددك اشددددراف االسددددتاذ بلددددوفي عبددددد الحكدددديم ا  -أ

حماســــــبة   ختصــــــص ماســــــر  مــــــالكرة لنيــــــل شــــــهادة املــــــايل للمؤسســــــةدور التــــــدقيق الــــــداخلي يف رفــــــع األداء  بعنــــــوان:
 .حممد خيحتر بسكرة  جامعة اةقتصادية والت ارية وعلوم التسيري  كلية العلوم وتدقيق

 :إىلهدفل هاله الدراسة 
  املقارنــــــة بــــــني اااهــــــات القيــــــادات اإلداريــــــة وأفــــــراد اإلدارة الوســــــطة يف العمليــــــة التدريبيــــــة مــــــ  حيــــــث )حتديــــــد

 اةحتياجات التدريبية   اختيار املتدربني  تصميم الدورات التدريبية  تقييم العملية التدريبية(.
  تقـــــدمي بعـــــ  التوصـــــيات الـــــا تســـــاعد اجلامعـــــة علـــــة رفـــــع فاعليـــــة براجمهـــــا التدريبيـــــة اـــــا  علهـــــا تلعـــــب دورا

 هاما يف تطوير املهارات واخلربات يف جمال التدريب.
 النتائج أمهها:مجلة م   إىلومت التوصل 
  التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة ع  الوظائف األخر  يف املؤسسة ذات طابع اةقتصادت 
  التــــــدقيق الــــــداخلي يف مؤسســــــة الدراســــــة ميــــــس كــــــل اجلوانــــــب العمــــــل يف املؤسســــــة ولــــــيس املاليــــــة فقــــــا ويعمــــــل

 ء املخطا مسبقا. املدقق الداخلي علة التحقق والتدقيق يف مد  تنفيال األداء فعليا ومقارنة باألدا
 .األداء املايل وسيلة حتمية لقياس الوضعية املالية للمؤسسات اةقتصادية والصناعية 

دور المراجعددددددددة الداخليددددددددة تحددددددددك عنددددددددوا    0222-0222دراسددددددددة شدددددددددري معمددددددددر سددددددددعادا سددددددددنة  -ب     
  المالية في تقييم األداء المالي في المؤسسة االقتصاديةا دراسة حالة سونلغاز.
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وقد خلص الباحث إىل نتي ة مفادها أن املراجعة الداخلية املالية تقوم بتقييم املشروع م  الناحية املالية م  حيث 
السيولة داخل املؤسسة  دف التحقق م  جتلف املعلومات املالية واحملاسبية للتأكد م  صدقها وصحتها  فقيام املراجع 

ية  للمؤسسة وضمان دقتها ةبد أن يكون يف ظل وجود نظام فعال للرقابة الداخلي املايل بفحص جتلف البيانات املال
 الداخلية  كما أن تقييم األداء املايل يسمح بتوضيح املكانة الا وصلل إليها املؤسسة.  

 THE ROLE OF)( تحك عنوا 0222ا ALQADI ;FARIS SOUDدراسة  -ج
INTERNAL AUDITING IN CONTROLLING THE 

PROFORMANCE FOR JORDAIN INDUSTRIAL CAMPANIES : 
Empirical evidence  

هدفل هاله الدراسة إىل دور التدقيق الداخلي  (Business and Management)مقال نشر يف جملة  
يف أداء املؤسسات الصناعية األردنية. وتوصلل إىل وجود عالقة قوية جدا بني استقاللية وموضوعية املدقق الداخلي 

ق وقدرته علة التحكم يف األداء املايل واإلدارت  كما توجد عالقة ذات درجة عالية جدا بني اعتماد معايري واضحة للتدقي
الداخلي وقدرة املدقق علة التحكم يف األداء املايل واإلدارت. كما كشفل نتائج هاله الدراسة أن وظيفة التدقيق الداخلي 

 هي إحد  الوظائف األساسية يف املؤسسات الصناعية األردنية. 
 هيكل الدراسة:

رضــــــــيات وحماولــــــــة واختبــــــــار الفالدراســــــــة مــــــــ  أجــــــــل دراســــــــة  هــــــــالا املوضــــــــوع وب ــــــــرض اإلجابــــــــة علــــــــة إشــــــــكالية  
ـــــالق فصـــــول  فصـــــلني نظـــــريني  وفصـــــل تطبيقـــــي تســـــبقهم  ـــــب املوضـــــوع  سنقســـــم البحـــــث إىل ث ـــــع جوان اإلحاطـــــة جمي

 .مقدمة وتليهم خامتة تحتم أهم النتائج الا سوف نتوصل إليها باإلضافة إىل مجلة م  اةقراحات
إىل  نظـــــرت للتـــــدقيق الــــــداخلياةطــــــار الحيـــــث أنـــــه ســـــيتم تقســــــيم الفصـــــل األول الـــــالت جــــــاء حتـــــل عنـــــوان نظـــــام 

ــــــالق مباحــــــث  سنشــــــري يف املبحــــــث األول  ــــــداخلي  ث ــــــدقيق ال ــــــاينإىل تعريــــــف الت ــــــه  ســــــنتطرق واملبحــــــث الث إىل ســــــري في
التـــــــدقيق الـــــــداخلي كأحـــــــد آليـــــــات نظـــــــام حوكمـــــــة أمـــــــا املبحـــــــث الثالـــــــث فسنشـــــــري فيـــــــه إىل عمليـــــــة التـــــــدقيق الـــــــداخلي 

 الشركات
وفـــــق  أثـــــر التـــــدقيق الـــــداخلي علـــــة األداء املـــــايل للمؤسســـــة اةقتصـــــاديةأمـــــا الفصـــــل الثـــــاين فقـــــد جـــــاء حتـــــل عنـــــوان 

  أمـــــــا املبحـــــــث الثـــــــاين  مفهـــــــوم وخطـــــــوات تقيـــــــيم األداء املـــــــايلإىل ثـــــــالق مباحـــــــث أيحتـــــــا  سنشـــــــري يف املبحـــــــث األول 
 يلالتدقيق الداخلي باألداء املا  واملبحث الثالث نبني فيه العالقة بني  طرق قياس األداء املايلسنوضح فيه 

التــــــدقيق الــــــداخلي دور وبالنســــــبة للفصــــــل الثالــــــث فقــــــد خصــــــص للدراســــــة التطبيقيــــــة  والــــــالت تناولنــــــا مــــــ  خاللــــــه 
مــــــــ  خــــــــالل ثــــــــالق مباحــــــــث  خصــــــــص أوهلــــــــا للتعريـــــــــف  يف حتســــــــني األداء املــــــــايل ملؤسســــــــة مركــــــــب امللــــــــح الوطايــــــــة

ــــــا فيــــــه حمــــــل الدراســــــة  أمــــــا املبحــــــث الثــــــاين ف باملؤسســــــة ــــــدقيق الــــــداخلي يف مؤسســــــة مركــــــب تناولن إجــــــراءات عمليــــــة الت
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ــــــة ــــــح الوطاي ــــــث و   املل ــــــه  ســــــنبنياملبحــــــث الثال ــــــح في ــــــداخلي يف حتســــــني األداء املــــــايل ملؤسســــــة مركــــــب املل ــــــدقيق ال ــــــر الت أث
   الوطاية.
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 تمهيد:
إن التـــــــدقيق الـــــــداخلي هـــــــو عمليـــــــة منظمـــــــة ومنه يـــــــة لتقيـــــــيم العمليـــــــات وبشـــــــكل موضـــــــوعي مســـــــتمرة داخـــــــل املؤسســـــــة ولكـــــــي 

للعمليـــــات حتقــــق هتــــه األخـــــرية أهــــدافها أصــــبح مـــــ  الحتــــرورت وجـــــود رقابــــة حمكمــــة علـــــة نتــــائج أعماهلـــــا  وهــــالا يعــــ  التـــــدقيق املســــتمر 
والنشـــــــاطات الـــــــا تقـــــــوم  ـــــــا املؤسســـــــة للحكـــــــم علـــــــة مـــــــد  إتبـــــــاع السياســـــــات واإلجـــــــراءات املتفـــــــق عليهـــــــا وأن ضـــــــرورة وجـــــــود هـــــــاله 
املصــــلحة يف املؤسســــة للحكــــم وتابعــــة ألكــــرب ســــلطة فيهــــا أصــــبحل أمــــرا حتميــــا  حيــــث ة نتصــــور وجــــود مؤسســــة متعــــددة الوحــــدات 

 والفروع اا يفرض الالمركزية .
ــــه  يــــث ميكــــ  اســــتعمال كمــــا أن ا ــــام مبهمت ــــة للقي ــــة معين ــــع منه ي ــــا حتكمــــه  ويتب ــــدقيق املركــــزت ةحتــــع الموعــــة مــــ  املعــــايري ال لت

 أسلو  العينات لتحقيق أهدافه نظرا لتعدد العمليات واألنشطة الا تقوم  ا املؤسسة.
 وقد مت تقسيم الفصل إىل ثالق مباحث هي:
 .المبحث األول: مفهوم التدقيق الداخلي

 المبحث الثاني: عملية سير التدقيق الداخلي.
 المبحث الثالث:عالقة التدقيق الداخلي بحوكمة الشركات.
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 المبحث األول: مفهوم التدقيق الداخلي
ظهــــــرت احلاجــــــة للتــــــدقيق الــــــداخلي كمــــــا هــــــو معــــــروف  ــــــدف اكتشــــــاف األخطــــــاء وال ــــــ  وازدادت هــــــاله احلاجــــــة بعــــــد احلــــــر  

ـــــداخلي العامليـــــة  ـــــة بســـــبب كـــــرب ح ـــــم الشـــــركات وتوســـــعها اجل ـــــرايف باإلضـــــافة إىل اعتمـــــاد املـــــدقق اخلـــــارجي علـــــة عمـــــل املـــــدقق ال الثاني
واعتمــــــاده علــــــة العينــــــات اإلحصــــــائية بــــــدة مــــــ  الفحــــــص الكامــــــل األمــــــر الــــــالت حــــــد مــــــ  قدرتــــــه علــــــة دراســــــة مجيــــــع النــــــواحي املاليــــــة 

 واإلدارية باملنشاة.
 Enronكمـــــا ســـــاهم يف تطـــــور التـــــدقيق الـــــداخلي الفحتـــــائح املاليـــــة الـــــا هـــــزت عـــــدد مـــــ  كربيـــــات الشـــــركات يف امل ـــــر  مثـــــل 

 اةيطالية و ريها م  الشركات. Parmalatيف الو.م.أ وشركة 
ــــــه يف ترشــــــي ــــــاره أداة إداريــــــة ميكــــــ  اةعتمــــــاد علي ــــــالل األمهيــــــة باعتب ــــــدقيق الــــــداخلي ب ــــــة أمــــــا يف الوقــــــل احلاضــــــر أصــــــبح الت د العملي

اإلداريـــــة بـــــاملفهوم املعاصـــــر   يــــــث ابتـــــدأت بنطـــــاق وجمـــــال ضــــــيق يقتصـــــر علـــــة املراجعـــــة للقيــــــود والســـــ الت املاليـــــة    ااهـــــل بعــــــد 
 ذلش حنو االاةت اإلدارية والتش يلية نتي ة الظروف اةقتصادية.

 التدقيق الداخليالمطلب األول: تعريف 
الـــــداخلي وتـــــدرجل حســـــب التطـــــور التـــــارةي الـــــالت حلـــــق  ـــــاله الوظيفـــــة حيـــــث نرجـــــع تعـــــددت التعريفـــــات الـــــا تناولـــــل التـــــدقيق 

حيـــــــث قـــــــام هـــــــالا املعهـــــــد بتقـــــــدمي أول تعريـــــــف بدايـــــــة عـــــــام  0000إىل أول تعريـــــــف والـــــــالت أصـــــــدره معهـــــــد املـــــــدققني الـــــــداخلني عـــــــام 
 Statement of   Responsibilitiesof the internalauditor يف أول نشــــرة أصــــدرها بعنــــوان 0000

نشـــــا  التقيـــــيم احملايـــــد الـــــالت يـــــتم داخـــــل املنشـــــاة بقصـــــد  تـــــدقيق العمليـــــات املاليـــــة  (0200)مجعـــــة أ.  التـــــدقيق الـــــداخلي واحلكـــــومي  
ـــــث  ـــــداخلني حي ـــــش التعريفـــــات الصـــــادرة عـــــ  معهـــــد املـــــدققني ال ـــــإلدارة. وتوالـــــل بعـــــد ذل احملاســـــبية كأســـــاس لتقيـــــيم اخلـــــدمات الوقائيـــــة ل
دأ  املعهــــد علــــة حتــــديث التعريــــف كمــــا اقتحتــــل التطــــورات املهنــــة وتلــــش الــــا تطــــرأ علــــة املشــــروعات واملنشــــات كمــــا اجتهــــد الكثــــري 

 م  الكتا  والباحثني يف وضع تعريفات للتدقيق الداخلي:
 (0220)عبد اهلل   فقد عرفه عبد اهلل ب  مسعود علة أنه:

ــــــات والقيــــــود جمموعــــــة مــــــ   ــــــق العملي األنظمــــــة أو أوجــــــه نشــــــا  مســــــتقل داخــــــل املشــــــروع تنشــــــاه اإلدارة للقيــــــام  ــــــدما ا يف حتقي
بشـــــــكل مســـــــتمر لحتـــــــمان دقــــــــة البيانـــــــات احملاســـــــبية واإلحصـــــــائية والتأكــــــــد مـــــــ  كفايـــــــة قيمـــــــة اةحتياطــــــــات املتخـــــــالة حلمايـــــــة أصــــــــول 

ياســــــات واخلطــــــا واإلجــــــراءات اإلداريــــــة املرســــــومة هلــــــم  ويف قيــــــاس واتلكــــــات واملشــــــروع ويف التأكــــــد مــــــ  إتبــــــاع مــــــوظفي املشــــــروع بالس
صــــــالحية تلــــــش اخلطــــــا والسياســــــات ومجيــــــع وســــــائل الرقابــــــة األخــــــر  يف أداء أ راضــــــها واقــــــراح التحســــــينات الواجــــــب إدخاهلــــــا عليهــــــا 

 وذلش حىت يصل املشروع اىل درجة الكفاية اإلنتاجية القصو .
فـــــة تقيميـــــة مســـــتقلة تنشـــــا داخـــــل التنظـــــيم املعـــــ  ب ـــــرض فحـــــص وتقيـــــيم األنشـــــطة ( علـــــة انه: وظي0200كمـــــا عرفـــــه )الصـــــبان 

 (0200)حممد   الا يقوم  ا هالا التنظيم.
 كما قامل املعاهد العلمية بتعرف التدقيق الداخلي نالكر منها: 

 قين الداخليين بالو.م.أ تعريف مجمع المدق أوال: 
ـــــــــاول الفحـــــــــص النتقـــــــــادت لإلجـــــــــراءات  التعريـــــــــف علـــــــــةهـــــــــالا  يرتكـــــــــز : وظيفـــــــــة يؤديهـــــــــا املوظفـــــــــون مـــــــــ  داخـــــــــل املشـــــــــروع وتتن

ــــــال هــــــاله  ــــــش  ــــــدف التأكــــــد مــــــ  تنفي ــــــداخلي  ذل ــــــيم املســــــتمر للخطــــــا والسياســــــات اإلداريــــــة وإجــــــراءات الرقابــــــة ال والسياســــــات والتقي
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ــــــــة الداخليــــــــة ســــــــليمة وم ــــــــوالسياســــــــات اإلداريــــــــة والتحقــــــــق مــــــــ  أن مقومــــــــات الرقاب ــــــــة .عل  ما ــــــــا ســــــــليمة ودقيقــــــــة وكافي
(www.ila.org  0200) 

 المعهد الفرنسي للمدققين الداخليينتعريف  ثانيا:
ـــــف عـــــ  ســـــابقه ـــــة وتســـــيري  بـــــأن وةتل ـــــة قصـــــد مراقب ـــــدقيق الـــــداخلي هـــــو فحـــــص دور للوســـــائل املوضـــــوعة حتـــــل تصـــــرف املديري الت

املؤسســـــــة هـــــــالا النشـــــــا  تقـــــــوم بـــــــه مصـــــــلحة تابعـــــــة ملديريـــــــة املؤسســـــــة ومســـــــتقلة عـــــــ  بـــــــاقي املصـــــــا  األخـــــــر  وان األهـــــــداف الرئيســـــــية 
ـــــل اإل ـــــدقيق اذا كان ـــــداخليني يف إطـــــار هـــــالا النشـــــا  الـــــدورت هـــــي الت ـــــة  للمـــــدققني ال جـــــراءات املعمـــــول  ـــــا تتحتـــــم  الحتـــــمانات الكافي

  (www.ifac.org, 2022) أت أن املعلومات صادقة والعمليات شرعية والتنظيمات فعالة اهلياكل واضحة ومناسبة.
يقــــوم  ــــا املوظفــــون وهــــي وظيفــــة وبــــاختالف التعــــاريف الســــابقة إة أوــــا تتفــــق معــــا بعحتــــها يف أوــــا: وظيفــــة تــــتم داخــــل التنظــــيم و 

 مستقلة ب رض فحص وتقييم األنشطة الا يقوم  ا هالا التنظيم  
وميكـــــ  أن نقـــــرح التعريـــــف األل بـــــأن التـــــدقيق الـــــداخلي هـــــو نشـــــا  مســـــتقل يـــــتم داخـــــل املؤسســـــة يهـــــدف إىل تقيـــــيم األنشـــــطة 

 . واقراح احللول املناسبة هلا للوصول إىل درجة الكفاية وحتقيق األهداف
 أهمية وأهداف التدقيق الداخلي :ثانيالمطلب ال

تعتــــرب وظيفــــة التــــدقيق الــــداخلي مــــ  أهــــم الوظــــائف الــــا تتميــــز يهــــا الشــــركة احلديثــــة حيــــث أشــــار بعــــ  البــــاحثني إىل أن ســــنة واحــــد 
املتاحــــة واطمينــــان  مــــ  التــــدقيق الــــداخلي تــــوازت ثــــالق ســــنوات مــــ  التــــدقيق اخلــــارجي ومــــع تزايــــد احلاجــــة اليهــــا للمحافظــــة علــــة املــــوارد

 جملس اإلدارة إىل سالمة العمل. فلقد تبوأت وظيفة التدقيق الداخلي مكانة يف معظم املؤسسات والشركات.
 أوال: أهمية التدقيق الداخلي

ة شــــــش أن أمهيــــــة التــــــدقيق الــــــداخلي تتمثــــــل يف مــــــد  قــــــدرة هــــــاله الوظيفــــــة علــــــة إضــــــافة القيمــــــة  حيــــــث نــــــص التعريــــــف الــــــالت 
الــــــداخلني بوضــــــوح علــــــة ان قيــــــام التــــــدقيق الــــــداخلي بــــــدوه اةستشــــــارت والتــــــامني ا ــــــا يهــــــدف باألســــــاس إىل إضــــــافة وضــــــعه املــــــدققني 

القيمــــة للشــــركة وهــــاله القيمــــة تتحقــــق مــــ  خــــالل قيامهــــا بواجبهــــا التقــــوميي والبنــــائي ودعــــم قــــدرة التنظــــيم علــــة حتقيــــق أهــــداف التنظــــيم 
بـــــــأداء خلـــــــيا مـــــــ  األنشـــــــطة التاكديـــــــة والتأمينيـــــــة واةستشـــــــارية يف إطـــــــار  اإلســـــــرااية  ومبـــــــا يتســـــــق مـــــــع توقعـــــــات أصـــــــحا  املصـــــــلحة

 (0200)مجعة أ.  التدقيق الداخلي واحلكومي   اةستقاللية واملوضوعية.
ـــــدفعنا يف  ـــــداخلي ي وينـــــاق  البـــــاحثون يف كيفيـــــة قيـــــام هـــــاله الوظيفـــــة بفضـــــافة القيمـــــة ويقـــــرون أن هـــــالا اهلـــــدف بالنســـــبة للتـــــدقيق ال
ــــــداخلي فــــــفن  ــــــدقيق ال ــــــه ملعرفــــــة القيمــــــة النااــــــة عــــــ  الت ــــــر  أن ــــــث ي ــــــدقيق الــــــداخلي  حي ــــــد املســــــتفيد مــــــ  خــــــدمات الت البدايــــــة إىل حتدي

 (0220)سواد   نها: املطلو  حتديد جمموعة م  األمور م  بي
 حتديد األطراف ذات املصلحة يف التنظيم الداخلي/ خارجية ذات املصلحة يف التدقيق الداخلي.  -
 حتديد توقعات تلش األطراف يف وظيفة التدقيق الداخلي مبا ميك  م  إضافة القيمة. -
 حتديد الطاقات واملوارد الالزمة  -
 تقييم مهارة وأنشطة وظيفة التدقيق.  -

فعنـــــدما كـــــان املســـــتفيد مـــــ  خـــــدمات التـــــدقيق الـــــداخلي هـــــو اإلدارة العليـــــا عـــــرب كـــــون التـــــدقيق الـــــداخلي ميثـــــل عيـــــون وآذان اإلدارة 
ــــــه كــــــان يســــــاهم بفضــــــافة القيمــــــة بواســــــطة ضــــــمان احلمايــــــة الكاملــــــة ل صــــــول وضــــــمان اةلتــــــزام بــــــالقوانني والتشــــــريعات عــــــرب  ففن
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ه مـــــ  توصـــــيات إىل اإلدارة العليـــــا باخلصـــــوا  أمـــــا حـــــني تطـــــورت هـــــاله الوظيفـــــة وأصـــــبح املســـــتفيد مـــــ  خـــــدمات هـــــاله مايقدمـــــ
الوظيفــــة يحتــــيف قيمــــة بواســــطة حتســــني كفــــاءة وفعاليــــة العمــــل ومــــنح الثقــــة للمعلومــــات والبيانــــات املاليــــة وضــــمان اةلتـــــزام اإلدارة 

جعــــــل املســــــتفيد مــــــ  خــــــدمات وظيفــــــة التــــــدقيق الــــــداخلي يتخطــــــة حــــــىت العليــــــا مبتطلبــــــات احلوكمــــــة وال ــــــدارة الســــــليمة  وهــــــالا ما
ــــــع األطــــــراف  ــــــة مبعــــــ  مجي ــــــائ   املــــــوردي  واألســــــواق املالي ــــــدقيق وجملــــــس اإلدارة ليشــــــمل املــــــدقق اخلــــــارجي املســــــامهني  الزب ــــــة الت جلن

 ذات عالقة بالشركة والا تشكل ما ميك  أن يطلق عليه سلسلة القيمة.
خلي يف كونـــــه رقابـــــة فعالـــــة تســـــاعد إدارة املنشـــــأة ومالكهـــــا علـــــة رفـــــع جـــــودة األعمـــــال وتقيـــــيم األداء وتكمـــــ   أمهيـــــة التـــــدقيق الـــــدا

واحملافظـــــة علـــــة املمتلكـــــات وأصـــــول املنشـــــأة  إضـــــافة إىل أنـــــه يعتـــــرب عـــــني وأذن املـــــدقق اخلـــــارجي وأهـــــم آليـــــات الـــــتحكم املؤسســـــي 
 (0220)سواد   عوامل املتمثلة يف ما يلي: لاللش فقد ظهرت وتطورت وزادت أمهيتها نتي ة لتحتافر جمموعة م  ال

 كرب ح م املنشأت وتعدد عمليتها.  -
 اضطرار اإلدارة إىل تفوي  السلطات واملسؤوليات إىل بع  ال دارات الفرعية باملنشأة -
 حاجة إدارة املنشأة إىل بيانات دورية ودقيقة لرسم السياسات والتخطيا وعمل القرارات.  -
 حاجة اجلهات احلكومية و ريها إىل بيانات دقيقة للتخطيا اةقتصادت والرقابة احلكومية.  -
 تطور إجراءات التدقيق م  تفصيلية كاملة إىل اختيارية تعتمد علة أسلو  العينة اإلحصائية.  -

لســــابقة جنــــد أن أمهيـــــة التــــدقيق الــــداخلي تكمــــ  يف أنـــــه رقابيــــة فعالــــة تعمــــل علـــــة رفــــع جــــودة األعمــــال وتقيـــــيم األداء ومــــ  ا
 املايل للمؤسسة واحملافظة علة اتلكات املؤسسة.

 ثانيا: أهداف التدقيق الداخلي
ــــــــــة يف منشــــــــــ ت األعمــــــــــا ل ملســــــــــاعدة اإلدارة تطــــــــــورت أهــــــــــداف الــــــــــدقيق الــــــــــداخلي بتطــــــــــوير األوضــــــــــاع اةقتصــــــــــادية واةجتماعي

ــــــل تلــــــش األهــــــداف  ــــــة احملليــــــة والدوليــــــة وتتمث لالطــــــالع علــــــة مســــــؤوليا ا املختلفــــــة ومواجهــــــة التحــــــديات اةقتصــــــادية واةجتماعي
  (0200)كنزة   يف:
يعتــــــرب ظهــــــور الثــــــورة الصــــــناعية وكــــــرب ح ــــــم مؤسســــــات اةعمــــــال وانفصــــــال امللكيــــــة عــــــ  اإلدارة  هدددددددف الحمايددددددة: » -0

ـــــة الواحـــــدة   ظهـــــور املنشـــــ ت متعـــــددة اجلنســـــيات مـــــ  أهـــــم  وانتشـــــار املؤسســـــات ذات األقســـــام والفـــــروع داخـــــل الدول
 أسبا  ظهور التدقيق الداخلي ويتحقق هالا اهلدف م  خالل قيام املدق الداخلي باآلل: 

 لتأكد م  سالمة املعلومات احملاسبية املعدة ومد  اةعتماد عليها. ا -
 التأكد م  املالءمة بني أساليب القياس والسياسات واخلطا والقوانني املوضوعة.  -
 احملافظة علة أصول املؤسسة م  مجيع أنواع اخلسائر.  -
 التأكد م  اجناز األهداف املوضوعية للعمليات التش يلية.  -
 تخدام اةقتصاد الكفء للمورد. التأكد م  اس -
 التعرف علة األخطاء وأوجه التالعب.  -
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صــــــاحب التطــــــور املســــــتمر يف النشــــــا  اةقتصــــــادت واةجتمــــــاعي علــــــة املســــــتو  العــــــاملي تطــــــورا اــــــاثال يف  هدددددددف البندددددداء: -0
حنــــــو  اهلــــــدف مــــــ  وظيفــــــة التــــــدقيق الــــــداخلي نت ــــــه حنــــــو تقــــــدمي التوصــــــيات واملقرحــــــات الــــــا تــــــؤدت إىل أحــــــداق جوهريــــــة

 مزيد م  األداء اةقتصادت الفعال ولتحقيق هالا اهلدف تقوم إدارة التدقيق الداخلي كاآلل: 
 متابعة تنفيال األداء وتقوميه م  حيث اجلودة الكفاية اإلدارية بصفة عامة.  -
 تقدمي توصيات واملقرحات الا ير  املراجع فائد ا.  -
أدت الحتــــــــ و  والتحــــــــديات  الرفاهيددددددددة للمجتمددددددددع: هدددددددددف تحقيددددددددق الكفايددددددددة للوحدددددددددات االقتصددددددددادية وتددددددددوفير -0

اةقتصـــــادية واةجتماعيـــــة الـــــا تعرضـــــل هلـــــا مؤسســـــات األعمـــــال يف العقـــــد األخـــــري مـــــ  هـــــالا القـــــرن إىل تطـــــور أهـــــداف 
التــــــدقيق الــــــداخلي ومــــــ  بــــــني أهــــــم الحتــــــ و  والتحــــــديات املنافســــــة الشــــــديدة إزاء تطبيــــــق اتفاقيــــــة احلاجــــــات وضـــــــرورة 

ة العاليــــــــة باإلضــــــــافة إىل ســــــــ  قــــــــوانني وتشــــــــريعات للمحافظــــــــة علــــــــة البييــــــــة و ايتهــــــــا مــــــــ  اةلتــــــــزام مبواصــــــــفات اجلــــــــود
 (0220)شحاتة    . «التلوق

وإزاء ذلــــــــش التطــــــــور أصــــــــبحل اإلدارة يف حاجــــــــة ماســــــــة إىل معلومــــــــات موثــــــــوق  ــــــــا عــــــــ  كافــــــــة نــــــــواحي النشــــــــا  باملؤسســــــــة »
 لتحقيق هالا اهلدف تقوم إدارة التدقيق الداخلي مبا يلي: 

س مــــــد  التــــــزام العــــــاملني بتطبيــــــق السياســــــات واللــــــوائح املاليــــــة واإلداريــــــة احملــــــددة مــــــ  قبــــــل اإلدارة العليــــــا. للمؤسســــــة كأســــــا -
 لتنفيال األعمال يف كافة نواحي النشا  باملؤسسة. 

 مد  حناج اإلدارة يف اةستخدام اةقتصادت الكفء للموارد اةقتصادية املتاحة.  -
 مد  جناح ال دارة يف حتقيق متطلبات نظام اجلودة للمستهدف  وذلش مبا حيافظ علة حصة املؤسسة .  -
علــــــــة البييــــــــة مبــــــــا يحتــــــــم  للمؤسســــــــة اةســــــــتمرار يف اارســــــــة النشــــــــا   مــــــــد  جنــــــــاح اإلدارة يف حتقيــــــــق متطلبــــــــات احملافظــــــــة -

 (0221)الوردات خ.    «باإلضافة إىل حتقيق النمو واةستقرار.
يكمـــــــ  هــــــــدف التــــــــدقيق الــــــــداخلي يف  ايـــــــة ومســــــــاعدة أعحتــــــــاء اإلدارة يف تنفيــــــــال مهـــــــامهم ومســــــــؤوليا م ببقيــــــــام املراجــــــــع 

بعمليـــــات الفحـــــص والتقيـــــيم وإعطـــــاء نصـــــائح لـــــإلدارة وتعـــــاليق  حـــــول العمليـــــات الـــــا مت مراجعتهـــــا قصـــــد ادخـــــال الـــــداخلي 
 التحسينات والتصحيحات الالزمة لحتمان األداء األمثل.

  المطلب الثالث: أنواع التدقيق الداخلي
واملعلومـــــــات املتداولـــــــة وبالتـــــــايل أصـــــــبحل أد  التطــــــور الكبـــــــري للمؤسســـــــات والتقنيـــــــات اإلداريــــــة إىل عـــــــدد كبـــــــري مـــــــ  العمليــــــات 

ــــــة  ــــــة دراي ــــــداخلي داخــــــل املنظمــــــة وهــــــو عل ــــــدقيق ال إمكانيــــــة حــــــدوق أخطــــــاء وتالعبــــــات مهمــــــة اــــــا أد  إىل توســــــيع وظيفــــــة الت
 (0221)السواح  : جميع األنشطة  فتفرع إىل عدة إنقسامات

 أوال: حسب درجة الشمولية
التـــــدقيق الكامـــــل: إن التـــــدقيق الكامـــــل هـــــو الـــــالت ةـــــول للمـــــدقق إطـــــار  ـــــري حمـــــدد للعمـــــل الـــــالت ســـــيؤديه  وفيـــــه يســـــتخدم  -

 رأيه الشخصي يف حتديد درجة التفاصيل فيما يقوم به م  أعمال. 
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ــــوع التدددددقيق الجةئددددي: - ــــش الن ــــة أو مبثابــــة ذل ــــات املعني ــــه عمــــل املــــدقق علــــة بعــــ  العملي ــــالت يقتصــــر في ــــدقيق ال مــــ   وهــــو الت
 التدقيق والالت يوضع فيه بع  القيود علة نطاق فحص املدقق للعمليات املالية. 

 ثانيا: من حيث االلتةام القانوني
وهـــــو التـــــدقيق الـــــالت ألـــــزم القـــــانون القيـــــام بـــــه حيـــــث ألـــــزم القـــــانون عـــــدد كبـــــري مـــــ  املؤسســـــات بتـــــدقيق  التددددددقيق اإللةامدددددي: -

 حسابا م  وأهم هاله املؤسسات شركات األموال. 
ـــــــاللش مثل  التددددددددقيق االختيددددددداري : - ـــــــالت يـــــــتم بـــــــادارة املـــــــال  أو ال ـــــــدارة مـــــــ   ـــــــري إلـــــــزام قـــــــانوين ل ويقصـــــــد بـــــــه التـــــــدقيق ال

 املؤسسات الفردية وشركات التوصية البسيطة وشركة التحتام . 
 ثالثا من حيث التوقيك 

أن يقـــــوم املـــــدقق يف النهايـــــة وهـــــو التـــــدقيق الـــــالت يـــــتم بصـــــورة مســـــتمرة علـــــة مـــــدار الســـــنة املاليـــــة علـــــة  التددددددقيق المسدددددتمر: -
ــــدقيق أخــــري للقــــوائم املاليــــة بعــــد إقفــــال الــــدفاتر واحلســــابات. علــــة أن يــــتم هــــالا التــــدقيق وفــــق برنــــامج زمــــ  حمــــدد ومــــنظم  بت

 مسبقا وعلة أساسه يقوم املدقق أو مندوبيه بالتدقيق علة أساس هالا الربنامج واملوضوع املسطر مسبقا. 
الــــالت يــــتم بعــــد انتهــــاء الســــنة املاليــــة وإعــــداد القــــوائم املاليــــة يف شــــكل التقــــارير املاليــــة الــــالت  وهــــو التــــدقيق التدددددقيق النهددددائي: -

 يصادق عليها كل م  املدقق ومندوبيه. 
 رابعا من حيث نوع المؤسسة  -

ـــــة ولكـــــ  ختحتـــــع للقواعـــــد  التددددددقيق العدددددام: ـــــة أو  ـــــري احلكومي ـــــة املؤسســـــات ذات صـــــفة احلكومي ـــــدقيق العـــــام عل ينصـــــب الت
املوضـــــــوعية  واألمـــــــوال املشـــــــ لة يف هـــــــاله املؤسســـــــات هلـــــــا صـــــــفة العموميـــــــة ويقـــــــوم اجلهـــــــاز املركـــــــزت للمحاســـــــبات احلكوميـــــــة 

 بفحص احلسابات وتقدميه تقريره السنوت عنه. 
وهـــــو التـــــدقيق الـــــالت يقـــــوم بواســـــطة طـــــرف مـــــ  داخـــــل الوحـــــدة اةقتصـــــادية قـــــد تكـــــون هيـــــأة أو مـــــدقق  التددددددقيق الخدددددا :

ف بالدرجــــــة األوىل إىل خدمــــــة اإلدارة عـــــ  طريــــــق التأكــــــد مـــــ  أن نظــــــم الرقابــــــة الداخليــــــة تـــــابع كموظــــــف يف املنشــــــأة  ويهـــــد
ـــــة الداخليـــــة وأداة يف يـــــد اإلدارة تعمـــــل علـــــة مـــــدها  ـــــات ســـــليمة ودقيقـــــة لـــــإلدارة  وميثـــــل أحـــــد فـــــروع الرقاب فعالـــــة وتقـــــدمي بيان

 (0221)السواح  ملرسومة. باملعلومات املستمرة  دف اكتشاف األخطاء والتالعب واةحنراف ع  السياسات ا
 خامسا: من حيث الهيأ  التي تقوم بالتدقيق

وهـــــو التـــــدقيق الـــــالت يقـــــوم بواســـــطة طـــــرف مـــــ  داخـــــل الوحـــــدة اةقتصـــــادية قـــــد تكـــــون  مـــــدقق تـــــابع  التددددددقيق الدددددداخلي:  » -
التأكـــــد مـــــ  أن نظـــــم الرقابـــــة الداخليـــــة فعالـــــة كموظـــــف يف املنشـــــأة  ويهـــــدف بالدرجـــــة األوىل إىل خدمـــــة اإلدارة عـــــ  طريـــــق 

وتقــــــــدم بيانــــــــات ســــــــليمة ودقيقــــــــة لــــــــإلدارة  وميثــــــــل أحــــــــد فــــــــروع الرقابــــــــة الداخليــــــــة وأداة يف يــــــــد اإلدارة تعمــــــــل علــــــــة مــــــــدها 
 باملعلومات املستمرة  دف اكتشاف األخطاء والتالعب واةحنراف ع  السياسات املرسومة.

ــــالت  التدددددقيق الخددددارجي: - يــــتم بواســــطة طــــرف خــــارج الوحــــدة اةقتصــــادية  حيــــث يكــــون مســــتقال عــــ  إدارة وهــــو التــــدقيق ال
 (0200)كنزة  . «الوحدة أو املنشأة 

 سادسا: من حيث الشمول
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تـــــدقيق عـــــادت يقصـــــد بـــــه فحـــــص البيانـــــات املثبتـــــة بالـــــدفاتر والســـــ الت واملســـــتندات والقـــــوائم املاليـــــة للتأكـــــد مـــــ  مـــــد   »    
ــــد لعدالــــة هــــاله  ــــة   ودةلتهــــا للمركــــز املــــايل  مــــد  اةعتمــــاد عليهــــا وإصــــدار تقريــــر حيتــــو  علــــة رأت فــــ  حماي عدالــــة القــــوائم املالي

تــــدقيق ل ــــرض معــــني ويقصــــد بــــه تــــدقيق موضــــوع حمــــدد هلــــدف حمــــدد  ــــدف البحــــث عــــ   القــــوائم املاليــــة  دةلتهــــا للمركــــز املــــايل  
 (0221)السواح    «حقائق معينة والوصول إىل نتائج حمددة.

علـــــة مســـــتو   تإن جمـــــال تـــــدخل وتطبيـــــق التـــــدقيق الـــــداخلي واســـــع جـــــدل  يـــــث يـــــالهب إىل الرقابـــــة وجـــــود اإلســـــراتي يا       
املؤسســـــة إىل  ايــــــة تــــــدقيق وفحـــــص والتأكــــــد مــــــ  احـــــرام القــــــوانني  التنظيمــــــات واإلجـــــراءات. هلــــــالا جنــــــد هـــــالا التقســــــيم للتــــــدقيق 

 الداخلي يف أية مؤسسة إىل عدة فروع متداخلة  ختتلف باختالف وجهات النظر املتبعة يف املؤسسة.

 المبحث الثاني: سير عملية التدقيق الداخلي 
ســـــة عمليـــــة التـــــدقيق الـــــداخلي يف أيـــــة مؤسســـــة يتطلـــــب مـــــ  هـــــاله األخـــــرية اتبـــــاع مراحـــــل عمـــــل واضـــــحة واعتمـــــاد منه يـــــة إن اار 

ســـــليمة وذلـــــش لدقـــــة النتـــــائج  وتتمثـــــل مراحـــــل اجنـــــاز املهمـــــة يف جمموعـــــة مـــــ  اخلطـــــوات الـــــا يتبعهـــــا املـــــدقق الـــــداخلي يف ســـــبيل 
كـــــل ذلـــــش  ـــــدف إل ـــــاد رقابـــــة فعالـــــة علـــــة أعمـــــال املؤسســـــة  مراجعتـــــه وفحصـــــه وتقييمـــــه ل عمـــــال املختلفـــــة داخـــــل املؤسســـــة.  
 ومساعدة العاملني فيها علة القيام مبسؤوليتها بشكل كاف وفعال.

 المطلب األول: خطوات التدقيق الداخلي:
ـــــــدقيق  » ـــــــداخلي يف جمموعـــــــة مـــــــ  اخلطـــــــوات والقواعـــــــد الواجـــــــب إتباعهـــــــا لتحقيـــــــق هـــــــدف الت تتمثـــــــل مراحـــــــل تنفيـــــــال التـــــــدقيق ال

  (0202)صبح   :«الداخلي والوصول إىل أدق النتائج وزيادة فعالية التدقيق الداخلي حيث  يز جمموعة م  املراحل
 أوال مرحلة التحضير والتخطيط للمهمة: 

يتطلـــــب األمــــــر مــــــ  املــــــدقق الــــــداخلي للبــــــدء يف تنفيــــــال التــــــدقيق أن يقـــــوم أوة بالتححتــــــري اجليــــــد هلــــــاله املهمــــــة مــــــ  أجــــــل حتديــــــد »
اخلي واحلكـــــــومي  )مجعـــــــة أ.  التـــــــدقيق الـــــــد أوليـــــــات التـــــــدقيق بـــــــالتوفيق مـــــــع أهـــــــداف املؤسســـــــة وتتمثـــــــل خطـــــــوات التححتـــــــري يف:

0200)  
ــــالت يعلــــم املســــؤولني  األمددددر بالمهمددددة: -0 ــــارة عــــ  تفــــوي  يعطــــة مــــ  قبــــل اإلدارة العامــــة للمــــدققني الــــداخليني وال هــــو عب

 املعنيني بقيام املدققني التدقيق يف وثيقة مكتوبة يف حدود صفحة تقريبا أو قد يكون علة شكل أمر شفهي. 
تعتـــــرب هـــــاله املرحلـــــة ضـــــرورية وهامـــــة جـــــدا إلجنـــــاح التـــــدقيق الـــــداخلي حيـــــث  ـــــب علـــــة املـــــدقق  الدراسدددددة والتخطددددديط: -0

ــــتم تنفيــــال  ــــتالءم واألهــــداف املســــطرة وي ــــدقيق مبــــا ي ــــات مهمــــة الت ــــد أولوي ــــداخلي وضــــع خطــــة ملالئمــــة املخــــاطر ولتحدي ال
 هاله املرحلة م  خالل: 

لي أن يقـــــوم بعمليـــــة اةطـــــالع علـــــة مجيـــــع املعلومـــــات يف هـــــاله اخلطـــــوات  ـــــب علـــــة املـــــدقق الـــــداخ االطدددددالع والفهدددددم: -0-0
 الكافية واةزمة  والا متك  م  فهم املوضوع حمل التدقيق ب رض حتقيق: 

 معرفة األهداف املطلو  حتقيقها م  هاله املهمة.  -أ
 تعلق  ا. معرفة الرقابة الداخلية املطبقة يف النشا  أو الوظيفة حمل التدقيق وحتديد املشاكل األساسية امل - 
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وهــــــي عبــــــارة عــــــ  وثيقــــــة تظهــــــر يف شــــــكل جــــــدول يقــــــوم بتقســــــيم النشــــــا  أو الوظيفــــــة حمــــــل التــــــدقيق إىل  خطددددددة التقددددددارب: -0-0
جمموعــــــة أعمــــــال أوليــــــة  ســــــهل املالحظــــــة حيــــــث يقســــــم اجلــــــدول إىل عمــــــودي  بــــــني العمــــــود األول تقســــــيمات األعمــــــال أو العمليــــــات 

 «ألعمال أو العمليات. األولية  بينما العمود الثاين أهداف تلش ا
ــــــيم مــــــد  مالءمــــــة وفعاليــــــة إدارة جــــــاطر النشــــــا  وأنظمــــــة » تحديددددددد مواقددددددع الخطددددددر: -0-1 ــــــداخلي أن يقــــــوم بتقي ــــــة املــــــدقق ال عل

ـــــده ملواقـــــع اخلطـــــر  فـــــفن املرفـــــق يقـــــوم بفكمـــــال جـــــدول  الحتـــــبا مقارنـــــة بفطـــــار العمـــــل املتعلقـــــة بـــــه  ويف هـــــاله اخلطـــــوة علـــــة ضـــــوء حتدي
  (0220)مجعة  تطوير معايري التدقيق والتأكد الدولية   خطة التقار  بفضافة:

 حيدد اخلطر املرتبا بكل عمل  عمود ثالث: -
 يتحتم  تقدمي ملخص للخطر حسب ثالق مستويات عايل  متوسا  وضعيف.  عمود رابع: -
ذكــــــر وســـــائل الرقابـــــة الداخليــــــة الـــــا  ـــــب توفريهــــــا إلبطـــــال هـــــاله املخــــــاطر باةعتمـــــاد علـــــة اإلجــــــراءات   عمدددددود خدددددامال: -

 املعايري  اإلشراف  األدوات  املالئمة أو األفراد املؤهلني. 
اإلشـــــــارة علــــــة وجــــــود أو عـــــــدم وجــــــود اإلجــــــراءات الـــــــا تعتــــــرب ذات أمهيــــــة أو أوـــــــا موجــــــودة وة تـــــــؤدت  عمددددددود سددددددادس : -

  ري موجود ولك  توجد وسائل أخر  تتحكم يف العمل.  عملها والعكس
ـــــداخلي ونطاقـــــه  ويعـــــرض األهـــــداف الـــــا يســـــعة هلـــــا املـــــدقق الـــــداخلي    التقريدددددر التدددددوجيهي: -0-5 ـــــق التـــــدقيق ال حيـــــدد أســـــس حتقي

رح كمـــــا يعـــــرف مواقـــــع اخلطـــــر احملـــــددة ســـــابقا ضـــــم  خطـــــة تقـــــار   والـــــا علـــــة ضـــــوئها يـــــتم حتديـــــد نطـــــاق املهمـــــة  كمـــــا يتحتـــــم  مقـــــ
املـــــدققني مب ـــــاةت تـــــدخال م  مـــــ  حيـــــث جمـــــال العمـــــل الـــــوظيفي  أت اإلدارة والفـــــروع الـــــا ختحتـــــع للتـــــدقيق وجمـــــال العمـــــل اجل ـــــرايف  

 «أت مكان القيام باملهمة. 
ويســــــتعمل هــــــالا الربنــــــامج لتحقيــــــق األهــــــداف املســــــطرة يف التقريــــــر التــــــوجيهي وهــــــو مبثابــــــة وثيقــــــة داخليــــــة  »برنددددددامق التحقددددددق: -0-2

حة التـــــدقيق موجـــــه للقيـــــام بـــــالتعريف باملهمـــــة  توزيـــــع الفريـــــق  التخطـــــيا ومتابعـــــة أعمـــــال املـــــدققني فمـــــ  خاللـــــه يـــــتم التأكـــــد مـــــ  مبصـــــل
 . (0220)سواد   وجود نقا  القوة  ومد  تأثري نقا  الحتعف

 ثانيا مرحلة تنفيذ المهمة: 
ــــا مــــ  خالهلــــا يقــــوم جمــــع املعلومــــات وأدلــــة اإلثبــــات   ــــتم تنفيــــال التــــدقيق وفقــــا ملخطــــا التــــدقيق املعــــد واملوافــــق مــــ  مــــدير التــــدقيق ال ي

 مبا ميكنه م  حتقيق أهداف املهمة وتتمثل هاله اخلطوة يف ثالق مراحل: 
دقيقـــــــه بـــــــني الفـــــــريقني  الفريـــــــق املكلـــــــف يـــــــتم عقـــــــد اجتمـــــــاع اةفتتـــــــاح يف مقـــــــر النشـــــــا  الـــــــالت ســـــــيتم تاالجتمددددددداع االفتتددددددداحي:  -3

 ومسؤول النشا  حمل التدقيق  وفيه يتم بناء أوىل العالقات بني الطرفني وكاللش التهيية امليدانية لعملية التدقيق والفحص. 
قـــــا يقـــــوم برنــــامج التــــدقيق بتقســــيم أعمــــال التــــدقيق بـــــني جتلــــف أعحتــــاء فريــــق التــــدقيق وف برنددددامق التدددددقيق ابرنددددامق الفحدددد (:  -0

ملــــــــؤهال م وخــــــــرب م وحســــــــب الــــــــزم   تنظــــــــيم تــــــــنقالت األعحتــــــــاء  برجمــــــــة اةســــــــت وابات واللقــــــــاءات ويســــــــمح للمــــــــدقق مبعرفــــــــة أدق 
التفاصــــيل عــــ  مهمتــــه  ويســــاعد علــــة تتبــــع عمــــل املــــدققني  لحتــــمان الســــري العــــادت للمهمــــة خــــالل الــــزم  وحتديــــد املراحــــل الــــا يــــتم 

ـــــا بـــــني هـــــالا املخطـــــا مـــــع خطـــــة التوصـــــل إليهـــــا مـــــ  طـــــرف املـــــدقق  ويعتـــــرب مرجعـــــ ا مهمـــــا للمهمـــــات املســـــتقبلية  كمـــــا ة  ـــــب اخلل
 «التقار   فالثنائية ختطا العمل حىت واية مرحلة الدراسة والتخطيا فقا. 
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يــــتم تنفيــــال هــــاله املرحلــــة مباشــــرة بعــــد إعــــداد برنــــامج التــــدقيق واعتمــــاده مــــ  مــــدير التــــدقيق  حيــــث يقــــوم فريــــق »العمددددل الميددددداني:  -0
التــــدقيق بتطبيــــق هــــالا الربنـــــامج علــــة الواقــــع مـــــع إجــــراءات اةختبــــارات  املقارنــــات و ريهـــــا مــــ  تقنيــــات التـــــدقيق ب ــــرض مجــــع أدلـــــة 

 )سرايا(والكشف ع  أت مشاكل أو احنرافات.  اإلثبات الكافية واملالئمة لتحقيق أهداف مهمة التدقيق
ــــدة مبعلومــــات ومســــتندات ثبوتيــــة داعمــــة وتعتــــرب أوراق العمــــل  ــــق أعمــــاهلم بــــأوراق مؤي ــــدقيق القيــــام بتوثي كمــــا  ــــب علــــة فريــــق الت
ــــدقيق مــــ  أعمــــال  ــــة الت ــــدقيق  النااــــة عــــ  أدل ــــائج وتوضــــيحات الت ــــة نت ــــدعم عملي ــــدقيق  فهــــي الــــا ت مــــ  أهــــم عناصــــر أعمــــال الت

 التدقيق املن زة. 
دقق للـــــدفاع عـــــ  نفســـــه يف حالـــــة ا امـــــه باةمهـــــال  ومـــــ  ضـــــم  األوراق اهلامـــــة للتوثيـــــق عمـــــل املـــــدقق كمـــــا أوـــــا تعتـــــرب أدلـــــة للمـــــ
 ورقة إبراز وحتليل املشاكل. 

 ثالثا: مرحلة إعداد التقارير ومتابعة التوصيات
 تعترب مرحلة األخرية يف اجناز مهمة التدقيق الداخلي وتتمثل يف أربعة مراحل: 

يــــــتم إعــــــداد هــــــالا التقريــــــر مــــــ  أوراق إبــــــراز وحتليــــــل املشــــــاكل  الــــــا مت إعــــــدادها أثنــــــاء تنفيــــــال برنــــــامج يق: التقريددددددر األولددددددي للتدددددددق -3
التــــــدقيق والــــــا تشــــــمل كافــــــة املشــــــاكل واةحنرافــــــات الــــــا يكشــــــفها املــــــدقق أثنــــــاء تنفيــــــاله للمهمــــــة وهــــــالا التقريــــــر يعتــــــرب أســــــاس إعــــــداد 

 التقرير النهائي. 
يـــــتم عقـــــد اجتمـــــاع بـــــني فريـــــق التـــــدقيق الـــــالت قـــــام بتنفيـــــال املراجعـــــة واألشـــــخاا لهم: حدددددق الدددددرد مدددددن األشدددددخا  المددددددقق أعمدددددا -0

املـــــدقق أعمـــــاهلم  ويف هـــــالا اةجتمـــــاع يقـــــوم الفريـــــق بعـــــرض املالحظـــــات والنتـــــائج الـــــا توصـــــلوا إليهـــــا مدعمـــــة باألدلـــــة املؤيـــــدة باةضـــــافة 
  «تلش املالحظات والنتائج والتوصيات.إىل التوصيات املقرحة بعدما يتدخل األشخاا املدقق أعماهلم بالرد علة 

بعــــد انتهــــاء التــــدخل  يــــتم إعــــداد تقريــــر التــــدقيق يف صــــورته النهائيــــة  ويــــتم إرســــال املــــؤولني املعنيــــني  »:التقريددددر النهددددائي -0
واإلدارة  فـــــــفعالمهم بنتـــــــائج مهمــــــــة التـــــــدقيق  والتوصــــــــيات املقرحـــــــة ملعاجلـــــــة املشــــــــكالت الـــــــا بــــــــرزت خـــــــالل عمليــــــــة 

)مجعـــــة    «ميـــــه يف الوقـــــل املناســـــب.التـــــدقيق  و ـــــب أن يكـــــون تقريـــــره موضـــــوعي وأوضـــــح وبنـــــاء وأن يـــــتم إعـــــداده وتقد
 (0220تطوير معايري التدقيق والتأكد الدولية  

 المطلب الثاني: معايير التدقيق الداخلي
ــــــة و يــــــتم تنفيــــــالها داخــــــل شــــــركات تتبــــــاي  أهــــــدافها و  ــــــة و قانونيــــــة و اقتصــــــادية متباين ــــــدقيق الــــــداخلي يف بييــــــات ثقافي تــــــتم أنشــــــطة الت
أح امهــــــا و هياكلهــــــا التنظيميــــــة   و مــــــ  خــــــالل أشــــــخاا جتلفــــــني   و كــــــل تلــــــش الفــــــروق و اةختالفــــــات قــــــد تــــــؤثر علــــــة اارســــــة 
أنشـــــطة التـــــدقيق الــــــداخلي يف البييـــــات املختلفــــــة   لـــــالا فمـــــ  الحتــــــرورت إخحتـــــاع معــــــايري التـــــدقيق الـــــداخلي إىل عمليــــــة تقـــــومي و تطــــــوير 

 يني يف ظل هاله املعايري .مستمرة لتسهيل و ضبا عمل املدققني الداخل
و ك ـــــــزء مـــــــ  اســـــــت ابة األزمـــــــات املاليـــــــة العامليـــــــة و الـــــــو املســـــــت دات الـــــــا حصـــــــلل يف اةقتصـــــــاد العـــــــاملي حلوكمـــــــة الشـــــــركات       

كعــــالج هلــــا هــــو تطــــوير دور التــــدقيق الــــداخلي و الوظــــائف الــــا يؤديهــــا   و يــــتم تســــهيل حتقيــــق هــــالا األمــــر مــــ  خــــالل تطــــوير معــــايري 
ــــــ معــــــايري  "IIA"داخلي يف ضــــــوء متطلبــــــات حوكمــــــة الشــــــركات   و تنفيــــــالاد هلــــــالا اةمــــــر أصــــــدر معهــــــد املــــــدققني الــــــداخليني التــــــدقيق ال

 حديثة ملواكبة املست دات اةقتصادية أذ أصدرت معايري التدقيق احلديثة يف جمموعتني و كما يأل :
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 " " سلسلة اآللف " :  Trail Standardsأوال: معايير الصفات  " 
هــــي عبــــارة عــــ  جمموعــــة مكونــــة مــــ  اربعــــة معــــايري رئيســــية صــــادرة مــــ  معهــــد املــــدققني الــــداخليني و الــــا تتنــــاول  ــــات و خصــــائص و 

 الشركات و األفراد الالي  يؤدون أنشطة التدقيق الداخلي فيها و هي كما يأل :
الـــــــداخلي و ال ـــــــرض مـــــــ  الســـــــلطات  ال ـــــــرض مـــــــ  املســـــــؤوليات امللقـــــــاة علـــــــة عـــــــاتق القـــــــائمني بأنشـــــــطة التـــــــدقيق 0222معيـــــــار رقـــــــم 

 املمنوحة هلم و وجو  تدوينها ر ياد يف ةئحة التدقيق الداخلي الا يتم اعتمادها م  أعلة سلطة يف الشركة .
ــــــدقيق الــــــداخلي و املوضــــــوعية يف أداء هــــــاله األنشــــــطة و املوضــــــوعية  3322معيددددددار رقددددددم  - اةســــــتقاللية بالنســــــبة ألنشــــــطة الت

 للمدققني الداخليني .يف أبداء الرأت النهائي 
 الرباعة يف أداء املدقق الداخلي ألنشطة التدقيق الداخلي و بالل العناية املهنية الالزمة يف تأديتها. 3022معيار  -
 جودة التدقيق الداخلي و خحتوعه لعمليات التقومي و التحسني . 3122معيار  -

 
 
 

 " " سلسلة اآللفين " :   Performance Standardsثانيا: معايير األداء   "
و هــــــي عبــــــارة عـــــــ  ســــــبعة معـــــــايري رئيســــــية صـــــــادرة مــــــ  معهــــــد املـــــــدققني الــــــداخليني و الـــــــا تصــــــف أنشـــــــطة التــــــدقيق الـــــــداخلي   و   

 املعايري الا يتم م  خالهلا قياس أداء تلش األنشطة و هي :
ـــــا تقـــــع مســـــؤولية مراقبتهـــــا  0222معيدددددار رقدددددم  - ـــــداخلي و ال ـــــدقيق يف الشـــــركة أدارة نشـــــا  التـــــدقيق ال ـــــة مـــــدير قســـــم الت عل

 وينب ي ان تتميز هاله اإلدارة بالكفاءة و الفاعلية لتمكني التدقيق الداخلي م  خلق قيمة إضافية للشركة .
ـــــــالتقومي و  0322معيدددددددار رقدددددددم  - ـــــــداخلي أن يقـــــــوم ب ـــــــة نشـــــــا  التـــــــدقيق ال ـــــــداخلي   أذ  ـــــــب عل طبيعـــــــة عمـــــــل التـــــــدقيق ال

 و الرقابة و السيطرة و حوكمة الشركات  باملسامهة يف حتسني أدارة املخاطر
 ختطيا مهمة العمل  0022معيار رقم  -
أداء مهمــــــة العمــــــل   أذ ينب ـــــــي علــــــة املـــــــدققني الــــــداخليني أن يقومــــــوا بتحديـــــــد و حتليــــــل و تقـــــــومي و  0122معيددددددار رقدددددددم  -

 تس يل معلومات كافية لتحقيق أهداف املهمة الا يتولون القيام  ا .
النتـــــــائج إذ ينب ـــــــي علـــــــة املـــــــدققني الـــــــداخليني أن يقومـــــــوا بفيصـــــــال نتـــــــائج العمـــــــل التـــــــدقيقي  توصـــــــيل 0522معيدددددددار رقدددددددم  -

 بالوقل و الطريقة املناسبني .
ــــــالت ينب ــــــي أن يكــــــون  0222معيددددددار رقددددددم  - ــــــداخلي ال ــــــدقيق ال ــــــة مــــــدير قســــــم الت متابعــــــة التقــــــدم و هــــــاله املهمــــــة تقــــــع عل

 يه و مراقبته و إيصال النتائج لإلدارة.حريصا علة أن يؤسس نظام للعمل و يتوىل مسؤولية احلفاظ عل
قبـــــــول اإلدارة للمخـــــــاطر   مبـــــــا أن تقـــــــومي و حتســـــــني إدارة املخـــــــاطر أصـــــــبحل ضـــــــم  نشـــــــا  عمـــــــل  0022 معيدددددددار رقدددددددم -

ينب ـــــي علـــــة مـــــدير قســـــم التـــــدقيق يف الشـــــركة التأكـــــد مـــــ  املســـــتو  الـــــالت تتقبلـــــه  0002التـــــدقيق الـــــداخلي مبوجـــــب املعيـــــار
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ـــــاق  املوضـــــوع اإلدارة مـــــ  املخـــــاطر و إذا  ـــــه عليـــــه أن ين ـــــالت ميكـــــ  للشـــــركة أن تتحمل ـــــه أعلـــــة مـــــ  املســـــتو  ال أحـــــس أن ان
 مع اإلدارة العليا و إذا آل يتم حله يتم رفعه اللس اإلدارة للتوصل إىل احلل املناسب .

 ثالثا: معايير التدقيق الجةائرية:
ة معـــــــايري جزائريـــــــة للتـــــــدقيق واملوضـــــــوعية حتـــــــل حيـــــــز أربعـــــــ 0202أوت  02املـــــــؤرخ يف  022أصــــــدرت اجلزائـــــــر مبقتحتـــــــة املقـــــــرر رقـــــــم  

  (0202)املعايري اجلزائرية للتدقيق   التنفيال تتمثل هاله املعايري يف:
ـــــــرت للتـــــــدقيق  - ـــــــار اجلزائ ـــــــدرس املعيـــــــار م.ج.ت  -022-املعي ـــــــة: ي ـــــــدقيق الكشـــــــوف املالي التزامـــــــات املـــــــدقق  022ختطـــــــيا ت

 فيما ةص التخطيا لتدقيق الكشوف املالية. 
العناصـــــــر املقننــــــة: يعـــــــاي واجبـــــــات املــــــدقق فيمـــــــا يتعلــــــق بتصـــــــور ووضــــــع حيـــــــز التنفيـــــــال  -222-املعيــــــار اجلزائـــــــرت للتــــــدقيق  -

ـــــدقيق ـــــة يســـــتند عليهـــــا لتأســـــيس  إجـــــراءات الت ـــــائج معقول ـــــة ومناســـــبة توصـــــل اىل نت ـــــة عناصـــــر مقنعـــــة كافي قصـــــد احلصـــــول عل
 رأيه. 

ـــــرت للتـــــدقيق  - ـــــار واجبـــــات املـــــدقق فيمـــــا  -202-املعيـــــار اجلزائ ـــــة: يعـــــاي هـــــالا املعي ـــــدقيق األوليـــــة األرصـــــدة اةفتتاحي مهـــــام الت
 ةص األرصدة اةفتتاحية يف اطار مهمة التدقيق األولية 

ــــــرأت وتقريــــــر التــــــدقيق علــــــة الكشــــــوف املاليــــــة: يعــــــاي هــــــالا املعيــــــار م.ج.ت  -022-يــــــار اجلزائــــــرت للتــــــدقيق املع - تأســــــيس ال
 مايلي: 

 التزام املدقق بتشكيل رأت حول الكشوف املالية.  -   
ــــــة ويكــــــون قــــــد أد  اىل صــــــيا ة رأت  ــــــري  -    ــــــدما يــــــتم التــــــدقيق وفــــــق املعــــــايري اجلزائري شــــــكل ومحتــــــمون تقريــــــر املــــــدقق عن

 معدل. 
)يتحتــــــــم  املعــــــــايري اجلزائريــــــــة للتــــــــدقيق  فقــــــــد تتحتــــــــم  املعــــــــايري اآلتيــــــــة:  0200املــــــــؤرخ يف مــــــــارس  00أمــــــــا املقــــــــرر رقــــــــم   

0200) 
حيـــــث يعـــــاي هـــــالا املعيـــــار اســـــتخدام املـــــدقق لإلجـــــراءات  اإلجدددددراءات التحليليدددددة: -202-ةائدددددري للتددددددقيق المعيدددددار الج -

التحليليــــــة باعتبـــــــارهم مراقبـــــــة ماديـــــــة يف جوهرهـــــــا  وإلزاميـــــــة أداء املــــــدقق إلجـــــــراءات حتليليـــــــة مثبتتـــــــة أثنـــــــاء اســـــــتعراض تناســـــــق 
 جممل احلسابات الالت يتم يف واية التدقيق. 

يعــــــاي هــــــالا املعيــــــار التزامــــــات املــــــدقق يف تــــــدقيق الكشــــــوف املاليــــــة  اسددددددتمرارية االسددددددتغالل: -222-المعيددددددار الجةائددددددري  -
 املتعلقة بتطبيق اةدارة لفرضية استمرارية اةست الل يف اعداد الكشوف املالية. 

ـــــرت للتـــــ اسدددددتخدام أعمدددددال المدددددرفقين الدددددداخليين: -032-المعيدددددار الجةائدددددري للتددددددقيق  - ـــــار اجلزائ دقيق عـــــاي هـــــالا املعي
  002شـــــرو  وفرصـــــة انتفـــــاع املـــــدقق اخلـــــارجي مـــــ  أعمـــــال التـــــدقيق الـــــداخلي اذا تبـــــني لـــــه طبقـــــا ألحكـــــام املعيـــــار م ج ت 

 أن وظيفة التدقيق الداخلي بفمكاوا أن تكون ذات دةلة للقيام مبهمته. 
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عيــــار واجبــــات يعــــاي هــــالا امل اسددددتخدام أعمددددال خيددددر معددددين مددددن طددددرف المدددددقق: -002-المعيددددار الجةائددددري للتدددددقيق  -
املــــدقق عنــــدما يســــتعني  بــــري ةتــــاره للقيــــام مبراقبــــة خاصــــة تتطلــــب خــــربة يف ميــــدان آخــــر  ــــري احملاســــبة والتــــدقيق  إضــــافة إىل  

 كيفيات األخال باستنتاجات اخلبري. 
 ويتمثل ال رض م  املعايري يف: 

 توجيه اإللتزام بالعناصر اإللزامية يف اإلطار الدويل للممارسات النهائية.  -
 توفري إطار مرجعي ل داء وتطوير جمال واع للقيمة املحتافة لنشاطات التدقيق الداخلي.  -
 إرساء األسس لتقييم أداء التدقيق الداخلي.  -
 تقرير وحتسني عمليات واارسات املنشأة. -

 لمطلب الثالث: صالحيات ومسؤوليات عملية التدقيق الداخلي ا
ـــــداخلي هـــــو مكـــــان دائـــــرة أو قســـــم التـــــدقيق الـــــداخلي يف املؤسســـــة ومقـــــدار       إن أهـــــم العناصـــــر الـــــا تـــــدعم جنـــــاح وظيفـــــة التـــــدقيق ال

الــــــدعم الــــــالت تلقــــــاه يف جملــــــس اإلدارة مــــــ  خــــــالل اقتنــــــاع هــــــاله اإلدارة بأمهيــــــة اخلــــــدمات الــــــا تؤديهــــــا عــــــ  طريــــــق تــــــدخلها يف حتديــــــد 
فـــــاإلدارة العليـــــا تســـــتطيع الرفـــــع مـــــ  كفـــــاءة التـــــدقيق الـــــداخلي والزيـــــادة يف فعاليتهـــــا مـــــ  خـــــالل نطـــــاق عملهـــــا ورســـــم سياســـــتها املبدئيـــــة 

 عدة جماةت. 
 أوال: وضع السياسات الخاصة بالتدقيق الداخلي

فم لـــــس اإلدارة يف ال الـــــب هـــــو الـــــالت حيـــــدد اةاـــــاه العـــــام لـــــدائرة أو قســـــم التـــــدقيق  وكـــــاللش يرســـــم هلـــــا حـــــدود مســـــؤوليتها ويصـــــادق 
طهــــا وبراجمهــــا  وهــــالا يعــــ  أنــــه كلمــــا كــــان جملــــس اإلدارة مرنــــا مــــع هــــاله ويــــدر  احتياجا ــــا ويــــر  هلــــا حريــــة العمــــل  كلمــــا زاد علــــة خط

 (0221)مبار    ذلش كفاءة وفعالية اخلدمات الا تؤديها. 
 الداخليثانيا: متابعة اإلجراءات التصحيحية التي تتضمنها توصيات التدقيق 

إذ أن متابعــــــــة أهــــــــم العناصــــــــر املهمــــــــة يف عمليــــــــة أت تــــــــدقيق  فكــــــــون إدارة التــــــــدقيق الــــــــداخلي ليســــــــل إدارة تنفياليــــــــة  وإ ــــــــا توصــــــــي  
لـــــــإلدارة بحتـــــــرورة اختـــــــاذ إجـــــــراءات تصـــــــحيحية لالحنرافـــــــات  لـــــــاللش فـــــــفن اجلهـــــــات التنفياليـــــــة تقـــــــوم بـــــــفجراءات التصـــــــحيح إذ تســـــــلمل 

  (0220)اجلودة    تتابع نتائج ذلش التصحيح بنفسها. األوامر م  اإلدارة العليا اخلاصة
 ثالثا: منع التأييد لبرامق التدقيق الداخلي ودعمها بشكل معلن 

ــــــا تؤيــــــد بــــــرامج التــــــدقيق الــــــداخلي وتصــــــادق عليهــــــا فــــــفن املعوقــــــات الــــــا قــــــد   ــــــدما يتحتــــــح للعــــــاملني يف املؤسســــــة بــــــأن اإلدارة العلي عن
 يحتعها هؤةء العاملون أمام عمليات التدقيق تقل إىل حد ما   اا يع  رفع مستو  خدمات  هاله الوظيفة 

أن تشــــــــمل اخلطــــــــو  العريحتــــــــة لصــــــــالحيات ومســــــــؤوليات املــــــــدقق ومــــــــ  أجــــــــل الوصــــــــول إىل نظــــــــام تــــــــدقيق داخلــــــــي فعــــــــال  ــــــــب    
 (0220)لسلوس   الداخلي علة احلد األدىن ل مور التالية: 

أعطـــــاء احلـــــق للمـــــدقق الـــــداخلي للحصـــــول علـــــة أيـــــة معلومـــــات يراهـــــا ضـــــرورية للتـــــدقيق واةطـــــالع علـــــة الســـــ الت املاليـــــة   -
 جودة داخل املنظمة لعالقة مثل هاله األمور بعملية التدقيق. املستندات  الس الت املو 
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ــــد صــــالحيات الــــا ختــــول املــــدقق الــــداخلي بتأديــــة عمليــــة الرقابــــة والتــــدقيق املــــايل علــــة العمليــــات املختلفــــة علــــة مــــد   - حتدي
واألداء علـــــة ســـــبيل متاشـــــيها مـــــع القـــــوانني واألنظمـــــة والتعليمـــــات و ريهـــــا مـــــ  أنـــــواع التـــــدقيق املتعلقـــــة بالعمليـــــات التشـــــ يلية 

 املثال. 
حتديــــد أيــــة قيــــود أو حمــــددات  ــــب علــــة املــــدقق الــــداخلي مالحظتهــــا عنــــد قيامــــه مبهمــــة التــــدقيق  فعلــــة ســــبيل املثــــال  ــــب  -

ــــدقيقها  كمــــا  ــــا يقــــوم  ــــا املــــدقق بت ــــق باألنشــــطة ال ــــة صــــالحيات تتعل ــــداخلي مســــؤوليات تشــــ يلية أو أي أة يعطــــي املــــدقق ال
ـــــه ـــــة مهمـــــات ة تقـــــع ضـــــم  حـــــدود قدرت ـــــه  أو أن يقـــــوم بوضـــــع أنظمـــــة وإجـــــراءات   ـــــب أن أة يعطـــــي أي ـــــه ومؤهالت وخربات

 سوف يقوم هو نفسه يف واية األمر مبراجعتها وتدقيقها عند قيامه مبهمة التدقيق. 
 حتديد مبادئ وقواعد التدقيق املتعارف عليها واملقبولة قبوة عاما واةلتزام  ا م  قبل املدقيني الداخليني.  -

يف الــــــــو.م.أ  أن علــــــــة  LLAملهــــــــ  للتــــــــدقيق الــــــــداخلي الصــــــــادر عــــــــ  معهــــــــد املــــــــدقيق الــــــــداخليني وقــــــــد بينــــــــل معــــــــايري األداء ا
وظيفــــة التــــدقيق الــــداخلي مراجعــــة العمليــــات والــــربامج مــــ    اجنازهــــا حســــب مــــا هــــو جطــــا هلــــا  كمــــا بينــــل هــــاله املعــــايري بــــأن 

ـــــــداخلي  ـــــــب أن يكـــــــون علـــــــة شـــــــكل وثيقـــــــة ر يـــــــة مكتوبـــــــة حتـــــــد د هـــــــدف  التـــــــدقيق الـــــــداخلي األســـــــاس لنشـــــــا  التـــــــدقيق ال
 (Belaid, 2005)وصالحياته ومسؤولياته  وكاللش  ب أن هالا النظام: 

 وضع نشا  التدقيق الداخلي داخل املؤسسة.  -
 إجازة الوصول إىل س الت واملوظفني واملمتلكات املتعلقة بعملية التدقيق.  -
 حتديد نطاق أنشطة التدقيق.  -

  : التدقيق الداخلي كأحد آليات نظام حوكمة الشركاتالثالثلمبحث ا
وتأكيد فعالية نظام الرقابة الداخلية والعمل مع جملس   التدقيق الداخلي يساعد الشركة علة حتقيق أهدافها وحتسني مستو  أدائها     

العمليات الداخلية للشركة وضمان صحة املعلومات احملاسبية الا  اإلدارة وجلنة التدقيق م  أجل إدارة املخاطر والرقابة عليها وتقييم وحتسني
حيث أكدت جلنة كال بريت علة مسؤولية املدقق الداخلي يف اكتشاف      تفصح عنها اا يؤكد علة جودة اارسة الشركة ألعماهلا

  اإلدارة واتصاهلا بل نة التدقيقال   والتزوير وهاله نتي ة ةستقاللية وظيفة التدقيق الداخلي و تبعيتها لرئيس جملس 
 المطلب األول: مفاهيم عامة حول حوكمة الشركات   
 ما هي حوكمة الشركات  أوال:
نتي ة تعارض املصا  بني أعحتاء جملس  أد  ظهور نظرية الوكالة الا جاءت لتسليا الحتوء الا تظهر نشأة مفهوم حوكمة الشركات:    

 .أعحتاء جمالس اإلدارة  دف تعظيم مصاحلهم اخلاصة  واحلد م  التالعب املايل واإلدارت الالت قد يقوم به  إدارة الشركات واملسامهني 
 (0220)سفيان  

علة اةهتمام مبفهوم حوكمة الشركات وإبراز  jensen and me clings  عمل كل  (trébuq, 2003) 0001ففي سنة    
وقد تبع ذلش جمموعة م  الدراسات العلمية والعملية     واإلدارة  يف احلد أو التقليل م  املشاكل الا تنشأ م  الفصل بني امللكية  أمهية

اا يساعد علة جال    أعحتاء جمالس اإلدارة الشركات وأثرها علة زيادة ثقة املستثمري  يف   اةلتزام مببادئ حوكمة أمهيةالا أكدت علة 
يف العديد م  دول العاآل علة إصدار جمموعة   هاله ما حث بع  اهلييات العلمية واملشرعني  املستثمري  سواء كانوا حمليني أو أجانب 

 (0221)ال     .املبادئ  م  اللوائح والقوانني والتقارير الا تؤكد علة أمهية اةلتزام الشركات بتطبيق تلش
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فقد أد  تطور سوق املال ووجود هييات رقابية فعالة تعمل علة مراقبة واإلشراف علة شفافية البيانات  األمريكيةأما يف الوةيات املتحدة 
    securities exchange commission (sec) مثل هيية األوراق املالية  واملعلومات الا تصدرها الشركات الا تنشا فيه 

ساهم يف زيادة اةهتمام مبفهوم حوكمة الشركات وإلزام الشركات خاصة املس لة أ ائهم  باإلضافة إىل تطور مهنة احملاسبة والتدقيق الالت
 (0200)الوردات ع.   .لد  البورصات  تمية تطبيق مبادئها

 كما أن اةهتمام  الا املفهوم ظهر بصورة واضحة عند قيام أكرب صندوق للمعاشات العامة يف الوةيات املتحدة األمريكية    
(CALPERS) THE california  public  Employees  Retirement  system  علة تعريف وأمهية دور

 (0221)سليمان   حوكمة الشركات يف  اية حقوق املسامهني
  حيث 0220يف أعقا  اةويارات املالية الكرب  الشركات األمريكية سنة      Sarbanes  Oxley  Act كما مت إصدار       

يلعبه ركز علة حوكمة الشركات يف القحتاء علة الفساد املايل واإلدارت الالت تعاين منه العديد م  الشركات م  خالل تفعيل الدور الالت 
 .األعحتاء ال ري التنفياليني يف جمال اإلدارة والشركات

أما يف اململكة املتحدة فقد أثار موضوع احلوكمة جدة كبريا يف أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات  بعد اويار كربيات الشركات          
ات وقطاع املصارف إىل القلق علة استثمارهم وجعل احلوكمة يف اا قاد املسامهني واملستثمري  يف الشرك  ذا   آنااألمريكية واألوروبية 

لتشكيل جلنة    األمر الالت دفع بورصة لندن ل وراق املالية  اململكة املتحدة تدر  أن تشريعات السائدة والنظم القائمة تعاين خلل ما 
املمارسات املالية ملساعدة شركة يف حتديد  مشروع الا تحتمنل متمثل ع  الصناعة الربيطانية  ومتثلل مهمتها يف وضع  0000كادبورت 

مت إصدار أول تقرير ع  هاله الل نة والالت يؤكد  0000ويف عام   اخلسائر الكبرية   تطبيق الرقابة الداخلية م  أجل انب تلش الشركات
وبالر م م  أن توصيات هالا التقرير  ري     علة أمهية حوكمة الشركات م  اجل زيادة يف ثقة املستثمري  يف إعداد وتدقيق القوائم املالية

ملزمة للشركات املس لة أسهمها يف بورصة لندن إىل أن البورصة ارب الشركات علة أن حتدق يف تقريرها السنوت مد  التزامها بتلش 
ق يف الشركات واحلاجة إىل جلان ودور املستثمري  يف تعزيز دور التدقي  كما ركز علة دراسة العالقة بني اإلدارة واملستثمري   التوصيات

 (0221)سليمان   التدقيق فاعله
  لطرفني بعدها تواللاوصالحيات كل   التنفيالية ودعوة إىل فصل مسؤوليات واإلدارة اإلدارةهالا وقد أشار تقرير إىل دور جملس       

أنظمة الرقابة الداخلية الل ان   الشركات  إدارةدور جمالس   التقارير ع  هاله الل نة وظهرت العديد م  التقارير املتعلقة  وكمة الشركات 
عام  Higgs and Smith Report 0002عام  Report  Humble التابعة اللس اإلدارة وتقييم إدارة املخاطر مثل

0220. 
وقد تعززت فكرة مفهوم حوكمة الشركات اثر نتي ة جهود املبالولة البارزة أعقا  األزمة األسيوية الا حدثل يف أسواق تايالند       

قد اهتزت ثقة املستثمري    ومتابعها م  فحتائح مالية أدت إىل إفالس العديد م  الشركات واملصارف الكرب  العاملية  0000وماليزيا عام 
وذلش لعدم قدرة التشريعات وهييات الرقابة علة التنبؤ بفشل  سواء كانل وطنية أو متعددة اجلنسيات   الشركات   مبختلفواملسامهني 

شركات األعمال وما يقوم به أصحا  القرار م  ااوزات إدارية قانونية للحصول علة منافع خاصة دون املسامهني اةطالع علة تلش 
 (0221)الوردات خ.   تالت اوزا

وعليه كان البحث ع  سبل ووسائل الرقابة علة أعمال الشركات واملصاريف م  طرف املؤسسات الدولية املالية النقدية )            
وذلش قصد احلفاظ علة حقوق املسامهني وضمان قيام   البنش الدويل ومنظمة التعاون اةقتصادت والتنمية (  الدويل   صندوق النقد

ومتثلل أول حماولة دولية يف إصدار مبادئ حوكمة الشركات م  طرف   عيدا ع  الفساد املايل واإلدارت املؤسسات املالية واةقتصادية ب
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  حيث تدور 0220والا مت تنقيحها وحتديثها يف طبعتها الثانية عام  0000عام  (OECD ) منظمة التعاون اةقتصادت والتنمية
وهي تلش اخلطو    الا تساعد علة استقرار اةقتصاد ككل   فاءة أسواق املال معظمها حول السبل اإلرشادية لتدعيم إدارة الشركات وك

)موسي   الا حرصل املنظمة العاملية ملشريف األوراق املالية علة فيها م  أجل احلفاظ علة سالمة استقرار اةقتصاديات ككل
02002).   

ظرهم وكالا لتداخل هالا املفهوم يف ن تعدد التعريفات حوكمة الشركات بتعدد كتا ا واختالف وجهات  :د تعريف حوكمة الشركات2
وقد مت تقسيم مفهوم حوكمة الشركات إىل املفهوم الل وت   املالية واةجتماعية للشركات   واةقتصادية   العديد م  األمور التنظيمية  

 واملفهوم اةصطالحي
حيث يشري إىل الرمجة العربية   احلوكمة م  املصطلحات الا انتشرت علة املستو  الدويل واإلقليمي   :اللغويد مفهوم الحوكمة  3دد2

حملاوةت واملشاورات بني خرباء الل ة  فهو ترمجة ل صل اجنليزت أما مصطلح حوكمة الشركات   Gouvernance ل صل اإلجنليزت
مثل   وقد برزت ترمجة أخر  لنفس املصطلح   واخلرباء اةقتصاديني والقانونيني م  جهة أخر    العربية مب مع الل ة العربية إة م  جهة  

احلاكمية املؤسسية و ريها م  املصطلحات  أن أكثرها شيوعا   التحكم املؤسسي   الحتبا املؤسسي   اإلدارة اجليدة   اإلدارة الرشيدة 
ويتحتم  مصطلح احلكومة العديد م    أو حوكمة الشركات   وكمة املؤسسيةوتداوة م  طرف الباحثني و الكتا  هو مصطلح احل

 )املشهداين( نهااجلوانب م
  .ما تقتحتيه م  التوجيه واإلرشاد  : الحكمة دد
  .م  السيطرة علة األمور بوضع الحتوابا والقيود الا تتحكم يف السلو   : الحكم دد
 .يقتحتيه م  رجوع مرجعيات أخالقية وثقافية إىل خربات مت احلصول عليها م  خالل اار  سابقة  :االحتكام ـ
  .طلب للعدالة خاصة عند احنراف السلطة وتالعبها مبصا  املسامهني  :التحاكم د

 مفهوم حوكمة الشركات -2-2
 األخريةوذلش بسبب تأثر هاله   فقا عليه وكايف بالاته تعريف موحد مت   در اإلشارة إىل أنه  وعلة املستو  العاملي ا  :اصطالحا 

 (0220)داودت    .باةختالفات املوجودة يف التشريعات واملمارسات املتعلقة بأنشطة الشركات
ونظرا لتزايد اةهتمام مبفهوم الشركات حراسة العديد م  املؤسسات الدولية علة تناول هالا املفهوم بالتحليل والدراسة وم  بني هاله        

جمموعة م  القواعد والعالقات بني إدارة  "عرفل حوكمة الشركة علة أوا   OECD املؤسسات منظمة التعاون اةقتصادت والتنمية
وهو األسلو  الالت يقدم اهليكل أو اإلطار املنظم الالت يتم م  خالله   الشركة وجملس واملال  ومجيع أطراف الا هلا عالقة مع الشركة  

قدم احلوافز الالزمة اللس اإلدارة الالت  ب أن ي  حتديد األهداف وحتقيقها ومراقبة األداء والنتائج واألسلو  الناجح ملمارسة السلطة 
واإلدارة العليا يف السعي لتحقيق األهداف املوضوعية خلدمة مصا  الشركة ومسامهيها وتسهيل املراقبة اجليدة ةستخدام موارد وأصول 

  (0201)سهام   .وفاعلية  الشركات واملؤسسات بكفاءة 
الفة الالكر يتبني أن احلوكمة تتمثل يف جمموعة القوانني والقواعد اإلجراءات الا  دف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف وم  خالل التعريفات س

 األداء م  خالل اختيار األساليب الصحية والفعالة إلدارة املنظمات وحتقيق أهدافها.
 وأهداف حوكمة الشركات أهمية  ثانيا:
ازدادت امهية حوكمة الشركات يف أعقا  اةويارات اةقتصادية واألزمات املالية الا شهدها العاآل يف   حوكمة الشركات: أهمية -3

  خاصة ما حدق بعدد م  أسواق دول جنو  شرق آسيا وأمريكا الالتينية    اآلونة األخرية والا مسل العديد م  الشركات العاملية  
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والسعي لتحقيق الربح السريع وعدم   لقوائم املالية وتعظيم أرباح الشركات بنسب مبالل فيها نتي ة حلاةت الفشل اإلدارت والتالعب با
اا سبب يف حدوق العديد م  حاةت اإلفالس والعسر املايل لشركة عمالقة تحترر فيها   اةلتزام مبحددات وسلو  امله  واألخالقي 

الا برزت آثاره بوضوح  أمهيةجال  اةهتمام مبوضوع حوكمة الشركات وتأكيد وهالا ما   رؤوس األموال  وأصحا الكثري م  املستثمري  
 (0200)هاجر    ة:م  خالل حتقيقه للمزايا التالي

واحمللي يف بيية اإلقليمي   واستمرارها علة املستو  الدويل   تسعة حوكمة الشركات تعظيم قيمة الشركة وتدعيم تنافسيتها يف األسواق  -
  .إضافة إىل انيب الشركات حاةت الفشل اإلدارت والتعرض لإلفالس والتعثر املايل  عالية   تفاعلية

بقواعد حوكمة الشركات أصبحل أداة قوية خللق سوق متتاز بالشفافية واإلفصاح ع  املعلومات احملاسبية ساعد يف ذلش  اةلتزامأن  -
والتزاما ا إلعادة هيكلة هاله االالس وتفعيل الدور الالت يلعبه األعحتاء  ري التنفياليني   الشركات  إدارةأدوات فعالة للرقابة علة جمالس 

 اإلدارة.داخل جملس 
احلوكمة م  خالل حماولة التقليل م  مشاكل الوكالة النااة ع  الفصل بني ملكية الشركة والتسيري أت بني املسامهني واإلدارة  أمهيةتربز  -

  .الشركة وكاللش الفصل بني مسؤوليات جملس اإلدارة ومسؤوليات املديري  التنفياليني وم  تعارض املصا  بني هاله األطراف
ات دور مهم يف جال  اةستثمارات سواء كانل أجنبية او حملية  كما تساهم يف احلد م  هرو  رؤوس أموال وازدياد حلوكمة الشركا -

   .فرا التمويل
  .ساهم حوكمة الشركات يف حتقيق الثقة يف املعلومات املالية الواردة يف القوائم املالية املنشورة - 

 .باإلنتاجوحتقيق اإلنفاق وربا اإلنفاق   خلية  حتقيق اةستفادة القصو  م  نظم احملاسبة دا -
سعل معظم الوحدات اةقتصادية ملختلف الدول إىل تطبيق حوكمة الشركات ووضع التشريعات   أهداف حوكمة الشركات: -0  

 (0200)هاجر   :الا ميك  تلخيصها يف العناصر التالية  املختلفة هلا ألوا تشمل جمموعة م  األهداف واملزايا أو الدوافع 
احملتملة وضمان التنسيق الفعال بني مصا  اإلدارة ومصا  املسامهني ) سواء كانوا اقلية او أ لبية وتعظيم  اإلدارةاحلد م  جالفات -

  .العامة  احلد م  است الل السلطة يف  ري املصلحة    عوائدها(
 .وتعزيز العدالة وشفافية وإعطاء احلق ألصحا  املصا  يف حماسبة ومسائلة اإلدارة ورفع درجة ثقتهم  اتقومي أداء اإلدارة العليا  -
احلفاظ علة السمعة اةقتصادية للشركات م  خالل تعميق ثقافة التمسش بأخالقيات املهنة واةلتزام بالقوانني واملبادئ والحتوابا  -

  .ة الشركة وحتسني عملية صنع القرار فيهاوكالا حتسني صور   الرقابية املتفق عليها 
 سواء إدارت أو مايل أو حماسيب   أنواعهحماربه الفساد بكل  -
  .املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي  املعرضني   املوردي   العمالء   عاملني   توسيع دور املراقبني ألداء الشركة  يث يحتم املسامهني  - 

وتدعيم تنافسية الشركة يف األسواق املالية العاملية خاصة يف ظل    إلسهامهاة وتعظيم القيمة اة ية حتسني األداء املايل للشرك -
  .والسعي لزيادة ثقة املستثمري  يف األسواق املالية  استحداق أدوات وآليات مالية جديدة  

  .الشركة أنشطة ملختلف تدعيم دور جلان التدقيق يف اارسة وظيفة الرقابة علة األداء اإلدارت واملايل -
  .خلا بني مهام ومسؤوليات املديري  التنفياليني وبني مهام ومسؤوليات أعحتاء جملس اإلدارة -
 .إدخال اعتبارات القحتايا البييية واألخالقيات يف منظومة صنع القرار -
  .أزمات املاليةالتزام الشركات بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات جانب اةقتصاد الوط  الوقوع يف  -
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يكم  هدف احلوكمة ااسبق: يف وضع قواعد ومبادئ ةدارة ومراقبة املنظمات م  أجل حتقيق العدالة والشفافية وضمان احلق يف    
 املساءلة وكاللش  اية حقوق املسامهني وأصحا  املصلحة يف املنظمات وتوزيع األدوار واملسؤوليات م  خالل هياكل تنظيمية حمكمة.

  المخاطر لدعم حوكمة الشركات وتحسين األداء إدار دور التدقيق الداخلي في   لب الثاني:المط
وتقييم املخاطر يف االاةت الا يتم تدقيقها ورفع نتائج   نشا  التدقيق الداخلي متابعة وتقييم فعالية نظام إدارة املخاطر يف الشركة       

  .تدقيق أو اإلثنني معاذلش التقييم إىل اإلدارة العليا أو جلنة 
 ماهية إدار  المخاطر  أوال:  

وتسيري املخاطر ضم  احلدود املقبولة ففن إدارة   إدارة املخاطر مهمة لتحديد احلوادق الا ميك  أن تؤثر سلبا علة أداء الشركة       
 . األهداف املسطرة م  طرف الشركةاملخاطر  دف إىل توفري ضمانات معقولة بأن املخاطر متحكم فيها م  أجل الوصول إىل 

يعترب اخلطر واملخاطرة مصطلحات مرتبطة فيما بينها لكنها ة حتمل نفس املع   حيث أن اخلطر السبب يف   تعريف المخاطر:  -3
احلالة الا قد  حدوق اخلسائر  خطر اخنفاض األسعار  خطر احلريق أو السرقة أو  ريها م  مسببات اخلسارة   أما بالنسبة للم ازفة فهي

حدوق  إمكانيةختلق أو تزيد م  فرا حدوق اخلسارة بسبب خطر ما  يف حني أن املخاطرة تعرف علة أوا احلالة الا يكون فيها 
 (0200)اهلادت   ائدةاحنراف معاكس ع  نتي ة املر وبة أو املتوقعة ألسعار الف

تعترب إدارة املخاطر علة أوا تنظيم متكامل يرتكز علة جمموعة م  األساليب  دف اىل مواجهة املخاطر  :تعريف إدار  المخاطر  -0
 .بأفحتل الطرق واقل التكاليف  وذلش م  خالل اكتشاف اخلطر  حتليله  قياسه  حتديد وسائل ملواجهته   اختيار أفحتل وسيلة لاللش

ومنفالة م  طرف جملس اإلدارة  اإلدارة العامة واإلدارة وجمموع املسامهني يف الشركة    عملية موضوعة "تعريف إدارة املخاطر علة أوا
 صمم لتحديد احلوادق احملتملة الا ميك  أن تؤثر علة أداء الشركة وتسيري املخاطر ضم  احلدود املقبولة  دف إىل توفري ضمانات معقولة

يعترب جملس اإلدارة املسؤول بصفة أساسية ع  إدارة املخاطر  وحتميل هالا  "م  أجل الوصول إىل األهداف املسطرة م  طرف الشركة 
 (0202)الصمد   .تسيري املخاطر كلهم حسب نشاطه اآلخري الدور علة املدارة 

وتقليلها إىل مستويات مقبولة وبشكل ونستنتج أن تعريف ادارة املخاطر علة أوا النشا  اةدارت الالت يهدف إىل التحكم يف املخاطر  
 أكثر حتديدا أوا عملية حتديد املخاطر الا تواجهها الشركة أو املؤسسة وقياسها والتحكم فيها وتقليلها.

 هية تدقيق إدار  المخاطرثانيا: ما
ر م  طرف مدقق داخلي  ومبا أن برنامج إدارة املخاطر ينب ي أن ةحتع بشكل دورت لعملية تدقيق شاملة تسمة تدقيق إدارة املخاط   

  .أعمال تدقيق إدارة املخاطر ميك  أن تؤدت بواسطة طرف خارجي إىل أوا ميك  أن تؤدت داخليا أيحتا
هو مصمم   لربنامج إدارة املخاطر و  مراجعة تفصيلية ومنظمة " املخاطر علة أنه إدارةبتدقيق   يقصد :المخاطر إدار تعريف تدقيق  -

كانل أهداف مالئمة اةحتياجات الشركة وما إذا كانل التدابري املصممة لتحقيق تلش األهداف مناسبة وما إذا كانل التدابري لتقرير إذا  
 ) اد( قد مت تنفيالها بشكل سليم

  املخاطر يعترب ضم  واجبات واختصاصات املدقق الداخلي  وإدارةواجلديد بالالكر أن معهد املدققني الداخلني أشار إىل أن تقييم         
تنص   عديد م  املعايري املهنية ملعهد املدققني الداخلني والا تعرب ع  أمهية اخنرا  التدقيق الداخلي يف نظام إدارة املخاطر بالشركة  

التدقيق الداخلي ينب ي أن يساعد الشركة علة تعرف علة علة أن نشا   022املعايري املهنية ملعهد املدققني الداخليني يف معيار األداء 
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نشا   " يوضح أن AI _ 2110 التعرضات اهلامة املخاطر وتقييمها واملسامهة يف حتسني أداء املخاطر والنظم الرقابية أما معايري األداء
 (0200)الوردات ع.   "التدقيق أن يراقب ويقيم فعالية نظام إدارة املخاطر بالشركة

 عالقة التدقيق الداخلي إلدار  المخاطر  ثالثا:
و ريها م  القوانني أمهية يف      0220, واملعدلة سنة 0000أن لصدور اإلطار اجلديد ملعايري اارسة مهنة التدقيق الداخلي عام     « 

حيث جعلل م  التدقيق الداخلي دعامة أساسية   إدارة جاطر الشركة  التأكيد علة أن وظيفة التدقيق الداخلي ميك  أن دور مهم يف 
 )الر ان( :ملكه م  خالل قيامه مبا يلي  يستعان  ا يف تقومي أنظمة إدارة املخاطر م  أجل تقويتها و حتسينها 

  .استثمارية  إلدارة املخاطر وذلش بتقدمي اقراحات وخدمات مساعدة جملس اإلدارة واإلدارة العليا علة رسم السياسة العامة -
  .التحقق م  مد  التقيد باألنظمة واإلجراءات الواردة يف السياسة العامة إلدارة املخاطر  -
 .تقييم مد  كفاية وفعالية أنظمة التعرف علة املخاطر علة مستو  الشركة  وسرعة اإلبالغ عنها والعمل علة معاجلتها -
  .وحتديد نقا  الحتعف واةحنرافات فيها  لتقييم فعالية إدارة املخاطر  اإلدارةجملس  إىلفع تقارير ر  -

التدقيق الداخلي يعترب أحد األدوات ة م  طرف   وم  هنا يتحتح أن العالقة بني التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر هي عالقة وطيدة      
 تدير  ا جاطرها  واهم الا يتوىل املدقق الداخلي وتقييمها وإدار ا تتمثل يف عدم دقة الشركات م  أجل تقوية وحتسني الطرق الا

اةستخدام  ري الكفء   ضياع األصول   الفشل يف اتباع السياسات واخلطا واإلجراءات والقوانني.   املعلومات املالية والتش يلية  
 .والفشل يف حتقيق األهداف املوضوعة  للموارد 

د أن العالقة عالقة تكاملية حيث يسعة التدقيق الداخلي جاهدا لتقدمي أنشطة استشارية ملساعدة اإلدارة يف تفعيل إدارة املخاطر جن   
اطر و ب أن توفر األنشطة التأكدية األخر  ضمانا معقوة بشأن موثوقية ومالءمة املعلومات وأنظمة الرقابة الداخلية املتعلقة بفدارة املخ

تقرير يتم تقدميه إىل جملس اإلدارة مبا يتوافق مع ماهو وارد يف املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي والا  ب م  خالل 
 «تكييفها وترمجتها إىل واقع التدقيق الداخلي وضرورة اةهتمام والعناية الالزمني يف هالا العمل حىت يتمك  م  حتقيق أهداف املؤسسة

 المخاطر من طرف المدقق الداخلي على حكومة الشركات إدار اثر   ابعا:ر 
يعمل التدقيق الداخلي علة إضافة قيمة للشركة والعمل علة حتقيق أهدافها م  خالل تقدمي تأكيد معقول بأن املخاطر الا تواجهها »

دارة املخاطر حيث أن وظيفة الداخلي قد اتسع وتدقيق إ  وكالا م  خالل التحسينات تقدمها يف جمال إدارة املخاطر   شركة تدار بفعالية 
رة نطاقها م  دورها التقليدت املتمثل يف التدقيق املايل اىل التدقيق اإلدارت   اىل الركيز علة إضافة قيمة للشركة م  خالل تدقيق إدا

أنينة وزيادة ثقة املسامهني وأصحا  وهالا ما يؤدت اىل طم  واإلفصاح ع  جتلف املخاطر الا تواجه الشركة بكل شفافية   املخاطر 
املصا  علة أن املخاطر الا تواجه مصاحلهم مفهومه اةداره تقوم بالتصدت هلا بشكل منه ي ومنظم وهالا يساهم يف دعم حوكمة 

  )الر ان( .«الشركات
معايري تعرب ع  أمهية مسامهة التدقيق الداخلي يف نظام إدارة املخاطر يف   الداخليني توجد ضم  املعايري املهنية ملعهد املدققني »       

وذلش ع  طريق حتديد   وعشره يشري اىل انه ينب ي ان يساعد نشا  التدقيق الداخلي للشركة  0,022حيث إن املعيار رقم   الشركة 
 إدارة املخاطر وأنظمة الرقابة وهالا يساهم يف تفعيل ودعم حوكمة كما ينب ي أن يعمل علة حتسني   وتقييم التعرض اجلوهرت للمخاطر 

 .الشركات
العمليات الا تتم م  خالل اإلجراءات    "فحسبه تعريف معهد املدققني الداخليني الالت يعرف احلوكمة علة اوا              

التايل ففن اهتمام التدقيق الداخلي   ."ادارة املخاطر فيهاملستخلصة م  اثلي أصحا  املصا  يف الشركة  م  اجل توفري اةشراف علة 
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  .«اضافة اىل تقييم نظام الرقابة الداخلية يعزز م  دعمه للتطبيق السليم ملبادئ حوكمة الشركات  وإدارة املخاطر والتدقيق إدارة املخاطر 
 )املشهداين(

 الداخلي في تقييم نظام الرقابة الداخلية لدى حوكمة الشركاتدور التدقيق   :المطلب الثالث
حيث علة هاله الفرة ظهرت الفحتائح املالية واةقتصادية خاصة يف الوةيات   تزايد اةهتمام بالرقابة الداخلية يف بداية التسعينات     «  

 .ية للشركاتوالا كان م  بني أسبا ا ضعف أنظمة الرقابة الداخل  املتحدة األمريكية 
 ما هي الرقابة الداخلية  اوال:     

حيث تعترب نقطة البداية مهام املدقق اخلارجي واألساسي الالت   يعترب نظام الرقابة الداخلية م  النظم الرئيسية واهلامة ألت مشروع       
وهالا يعتمد علة مد  قوة أو ضعف نظام الرقابة   يرتكز عليه عند إعداده الربنامج تدقيق وحتديد ماذا اةختبارات الالت سيقوم  ا 

  .الداخلية
أخال مصطلح الداخلية يف الفرة األخرية حمل مصطلح الحتبا الداخلي والالت كان يستعمله احملاسبون   :مفهوم الرقابة الداخلية    

علة النقدية واألصول األخر  واكتشاف  كان يقصد  ا اإلجراءات والطرق املستخدمة يف الشركة للمحافظة   ورجال األعمال يف املاضي 
كما أن هالا الت يري يف املصطلح تبعه توسع يف مفهوم وإعرا  الرقابة الداخلية وأصبح الحتبا    األخطاء للمحافظة علة دقة احلسابات 

  (0200ـ0200)اةلوسي   .«الداخلي احد  حلقا ا
فقا حظيل باهتمام اهلييات احملاسبية املتخصصة الا سعد اىل   تلعبه أنظمة الرقابة الداخلية يف جناح الشركات لدور اهلام الالت نتي ة ل

 .تطور مفهوم الرقابة الداخلية بصورة مستمرة
اإلجراءات والطرق وكان أول تعريف الرقابة الداخلية هو تعريف مجعية املدققني األمريكيني والالت ينص علة أن الرقابة الداخلية هي       

)مجعة  .م  أجل احلفاظ علة النقدية واألصول األخر  جانب التأكد م  الدقة الكتابية لعملية مسش الدفاتر   املستخدمة يف الشركة 
  (0222ل.  
 ري أن   م  دقة البيانات احملاسبية املس لة بالدفاتر  واملالحظة أن املفهوم التقليدت للنظم الداخلية هو  اية أصول املشروع والتأكد    

واصبح يقصد بالرقابة الداخلية كما عرفها االمع األمريكي للمحاسبني القانونيني علة   املفهوم احلديث لنظم الرقابة الداخلية اتسع نطاقه 
 (0202)سالمة   .السياسات اإلدارية املوضوعة فاءه العمل والتش يع اتباع  أوا اختيار دقة احلسابات ودرجة اةعتماد عليها 

وكتعريف شامل ااسبق: هي عملية لحتمان حتقءيق أهداف املنشأة بفاعلية وكفاءة وإصدار تقارير مالية موثوق  ا واةمتثال للقوانني   
 واللوائح والسياسات والرقابة الداخلية.

 الداخلي في تقييم نظام الرقابة الداخليةدور التدقيق   :ثانيا
ودور املدقق الداخلي ينحصر يف هالا االال يف اختبار مد  اةلتزام   والتدقيق الداخلي يعترب م  بني أهم عناصر الرقابة الداخلية      

  .وكالا تقييم هاله اإلجراءات ماذا توفري مقومات نظام الرقابة الداخلية  باإلجراءات الرقابية 
كما يشكل    ذلش الفعالة م  جملس اإلدارة ووجود قسم تدقيق داخلي فعال مينع هيمنة اإلدارة علة هيكل الرقابة الداخلية  إىل إضافة    

  .عائقا أمام عمليات ال   الا قد تقوم  ا اإلدارة
بني األدوات الا تستخدم للتحقق م  اةلتزام يعترب التدقيق الداخلي م    :العالقة بين الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي ددد1   

  يتوىل املدققون الداخليون عملية التحقيق والتقييم هليكل الرقابة الداخلية   بفجراءات الرقابة الداخلية والعمل علة حتسينها يف الشركة 
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 املدققني الداخليني تقدمي التقارير والنتائج الا كما يتوىل   ومد  الكفاءة يف تنفيال الوحدات املختلفة داخل الشركة ل عمال املسندة إليهم 
 ) اد( االعلي اإلدارة إىليتوصلون إليها و توصيا م 

تعتمد يف متابعة أداء هالا النظام علة املدققني  واإلدارة  تقع مسؤولية وضع نظام الرقابة الداخلية علة إدارة التنظيم نفسه     «
  وإذا أخالنا يف اةعتبار أن تطور أت نظام للرقابة الداخلية يرتكز علة أربع مسؤوليات أساسية هي وضع اإلجراءات الرقابية.  الداخليني 

  (0200)مجعة أ.  التدقيق الداخلي واحلكومي   .اختبار مد  اةلتزام  ا واخريا تقييمها  الرقابية  اإلجراءاتتطبيق 
حيث ان مسؤولية املدقق الداخلي تقتصر فقا علة اختبار اةلتزام باإلجراءات الرقابية وتقييمها يف حني أن مسؤولية وضع اإلجراءات     

اإلجراءات فتكون علة اإلدارة التنفيالية بت يري نظام الرقابة  الرقابية تقع علة كل م  اإلدارة التكتيكية واإلدارة التنفيالية  أما تطبيق هاله
ويقوم ايحتا قسم التدقيق الداخلي تقييم مد  كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية ولك  بطريقة   الداخلية  ثا ع  أفحتل حتسني اك  

داخلي بتقييم بعدي  لنظام الرقابة الداخلية ومها تصميم النظام حيث يقوم املدقق ال  أكثر تنظيما ومشولية مقارنة مبا تقوم به اإلدارة ذا ا 
 .واملعروف أن التصميم اجليد لنظام الرقابة الداخلية هو التصميم الفعال هو الالت حيقق ما مت تصميمه م  أجله  والفعالية 
وعلة ضوء العرض السابق الرقابقة الداخلية والتدقيق الداخلي تتحتح العالقة علة أوا عالقة تكاملية حيث حتدد الرقابة الداخلية         

الحتوابا الا علة أساسها  ب إدارة نشا  املؤسسة  والتدقيق الداخلي هو نشا  اكتشاف يساعد علة تأكيد تنفيال الحتوابا الداخلية  
 عالقة التكامل هي تطابق األهداف بني الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي وكالمها يهدف إىل  اية املؤسسة وحتقيق األهداف.اا يؤكد 

ميثل فريق موظفي التدقيق الداخلي يف ات شركه عنصرا أساسيا يف الرقابة الداخلية حيث يتوىل   :ةأساليب تقييم نظام الرقابة الداخلي دد2
وذلش  دف احلصول علة تأكيد بأن النظام يعمل بشكل جيد   يقوم املدقق   ة التحقق والتقييم هليكل الرقابة الداخلية املدققون عملي

   الداخلي بعرض تقيمه علة اإلدارة العليا وجلنة التدقيق اا  عله طرفا أساسيا يف تطوير نظام الرقابة الداخلية وذلش كوظيفة استشارية
كما    يع  عدم ححتارته يف وضع اإلجراءات الرقابيه وذلش حىت يستطيع مبوضوعية وحيادية القيام بعملية التقييم  لك  دوره اةستشارت

املزيد م  القوة والقدرة علة حتقيق أهداف هاله اإلجراءات  اإلجراءاتاملدقق الداخلي بتقييم اإلجراءات الرقابية مينح هاله  ان قيام
املدقق تقييم نظام الرقابة الداخلية  ب عليه اختيار األسلو  الالت يتبعه وذلش بناء علة طبيعة ولكي يقوم   وأهداف الشركة ككل 

 .وح م الشركة أو النشا  الالت تزاوله
  يلي شرح جتصر ألكثر األساليب شيوعا بني املدققني:  وفيما     
ع  قائمه حتتوت علة أسيلة تتعلق بنظام الرقابة الداخلية علة  ةةستبيانات عبار ا  :(د أسلوب قوائم االستقصاءا االستبيانات3د2  

مثال تقييم   قائمة اةستبيان مكونة م  عدة أجزاء لكل جزء منها يتعلق بفحد  جماةت النشا    النشاطات والعمليات املختلفة 
  جراء السليم وتع  قوة النظام اإل إتباعم ويدل علة بنع أما األسيلةبتة وتكون اإلجابة ع  هاله إجراءات الرقابة الداخلية علة األصول الثا

يتم حتليلها وحتديد نقا  القوة  اإلجاباتمجع   اإلجراء السليم وتع  ضعف النظام  إتباعة فيدل ذلش علة عدم  ةكانل اةجاب  إذاما أ
كما يقوم عادة    وتقدمي املالحظات  لإلجابات ةخان   ل سيلةوعادة تكون قائمة اةستبيان مقسمة خانه   والحتعف يف النظام الرقايب 

كل جزء م  أجزاء اةستبيان يقوم باإلجابة     ةاةستبيان م  هلم دراية بفجراءات الرقابة الداخلية املطبقة فعال بالشرك أسيلةعلة  باإلجابة
 .عليه األشخاا الالي  تربطهم عالقة به

  يستخدم أسلو  كبديل لطريقة قائمة اةستبيان يف تقييم نظام الرقابة الداخلية  :(د األسلوب الوصفي للرقابة االتقرير الوصفي0دد2
و ري  ةعام أسيلةالواردة يف قائمة اةستبيان هي  األسيلةم  بينها ان   وذلش ةعتقاد البع  أن طريقة اةستبيان تعاين م  بع  العيو  

سلو  التقرير أويتوفر    اإلجابةيف  ةاا يؤدت لعدم اجلدي  لة وروتينية ا ةسيلعلة األ ةجابمرنة كما أن طول القامة  عل مهمة اإل
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حيث يقوم املدقق كتابة تقرير وصفي ع  اإلجراءات املتعلقة بالرقابة   الوصفي علة درجة أكرب م  املرونة مقارنة باألسلو  السابق 
يانات بني األقسام والوظائف ويتم ذلش ع  طريق املقابالت مع وع  تدفق املعلومات والب  الداخلية املتبعة يف تنفيال جتلف العمليات 

اةختبار  اةستفسار وكاللش ع  طريق املستندات والس الت احملاسبية و ريها م  الوثائق   وع  طريق املالحظة   املسؤولني والعاملني 
 .املستخدمة يف الشركة

هالا األسلو  م  األساليب احلديثه الا انتشر استعماهلا جلمع معلومات ع   (: يعتبرأسلوب خرائط التدفقا خرائط النظمـ 0ـ2    
نظام الرقابة الداخلية وهو تعبري شكلي لنظام أو جمموعة م  العمليات املتتالية ويتم تصميمها ب رض وصف تدفق العمل ألن ما مييز هالا 

حيث تعترب هاله اخلرائا وسيلة توضيحية تبني   رف عليها عامليا األسلو  هو استخدام عدة رموز يف إعادة خرائا النظم وهي رموز متعا
  ها وجرجات النظام الس الت و ري  املختلفةتقييم العمل بني الوظائف    واإلداريةعناصر الرقابة احملاسبية   تدفق اإلجراءات واملعلومات.

ففي هاله احلالة يكون املدقق وفحصها باريها وذلش بتتبع   ضم  النظام املايل واإلدارت للشركة  أصال ةوهاله اخلرائا قد تكون موجود
إذا كانل هاله اخلرائا موجودة فعلة املدقق أن يقوم بتصميم خرائا   نقا  ضعف فيها أتمسار اإلجراءات واملعلومات واكتشاف 

 .وصف كامل إلجراءات الرقابة الداخلية للعمليات والوظائف املختلفة  ةالتدفق بعد حصوله عل
وهي نوع م  اإلجراءات الرقابية الا   والتدقيق الداخلي وظيفة قيمة مستقلة داخل الشركة  :احل تقييم نظام الرقابة الداخليةمر . 3

كما يقوم عادة بالتحسني ع  الرقابة الداخلية     دف إىل فحص وتقييم كفاءة التش يلية لنظام الرقابة الداخلية وتقدمي التوصيات لتحسينه 
 .لكنه ة يتدخل مباشرة يف وضع النظام

  : (0221)بوتني   حتم  عملية فحص وتقييم إجراءات نظام الرقابة الداخلية ألت شركة مخس خطوات نستعرضها كما يليتت     
يتعرف املدقق الداخلي علة نظام الرقابة الداخلية م  خالل مجعه لإلجراءات املكتوبة والا تعترب كدليل ع    :د جميع اإلجراءات3دد3

ويقوم بتدوي  ملخصات بالنسبة مصا  واملعلومات املتدفقة عنها واملصا  املعنية   مثال وثائق وفواتري عملية البيع   القيام بعملية ما 
 .عليها شرحا لكل جوانب العملية ةجابن تكون اإلأتتطلب   وميك  له أيحتا استعمال استمارات مفتوحة تتحتم  أسيلة  ا 

حياول يف هاله املرحلة التحقق م  فهمه للنظام املتبع وذلش م    يعد إعداد املدقق خلرائا التدفق كتايب   :فهمد اختبارات ال0د 3   
البيع يأخال املدقق بعد طلبيات الزبائ  بسندات  ةليآ  وهالا الت نب انطالقا م  أسس خاطية   خالل قيامه باختبارات الفهم والتطابق 

وهالا اةختيار ذو أمهية حمدودة ألن اهلدف منه هو تأكيد   احملررة وحتركات اجلرد عرب جتلف األماك   السلع كما يقاروا بفواتري البيع
  .وليس اهلدف منه التأكد م  حس  تطبيقه  حس  تلخيصه أجراءات موجودة ومفهوم وانه ن اإلأاملدقق م  

وذلش   يتمك  املدقق م  إعطاء تقييم أويل للرقابة الداخلية ملاذا علة اخلطوتني السابقتني   :د األولى لنظام الرقابة الداخلية1د3
)عيو  يرتب عنها ارتكا              ونقا  الحتعف  باكتشافه مبدئيا لنقا  القوة ) ضمانات تسمح بالتس يل األويل للعمليات(

ما بنعم) أيلة يكون اجلوا  عليها سأأت الالت تتحتم    حيث يستعمل يف هاله اخلطوة  البا استمارات م لقة      أخطاء و تزوير(
وذلش م    قوة النظام ونقا  ضعفه   ويف النهاية هاله املرحلة يستطيع املدقق حتديد نقا      و بال) جوا  سليب(أ  جوا  ا ايب(

  .الناحية النظرية للنظام حمل الفحص
هالا النوع اختبارات م  أن نقا  القوة الا إليها يف  يتأكد م  خالل  :  (اختبارات االستمرارية ا التأكد من تطبيق النظام 5دد 3

تعترب اختبارات اةستمرارية ذات أمهية قصو  مقارنة    ةومستمر  ةالتقييم األويل للنظام هي فعال نقا  قوة مطبقة يف الواقع و بصفه دائم
 .ا هي فعال مطبقة باستمرار وة حتمل أت خللجراءات الا راقبهن اإلأد م  أكن يتأباختبارات الفهم والتطابق ألوا تسمح للمدقق 
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علة اختبارات اةستمرارية السابقة الالكر يتمك  املدقق منها التحقق م  ضعف  باةعتماد  دد التدقيق النهائي لنظام الرقابة الداخلية:2
القوة   الا مت التوصل إليها يف  و سوء تطبيق أو عدم تطبيق نقا أالنظام وسوء سريته يف حالة اكتشافه لوجود الفعل لنقا  الحتعف 

 .مرحلة التقييم األوىل لنظام الرقابة الداخلية
   وصلة ذلش يف وثيقة شاملة متثل تقريرا   نقا  الحتعف(  و باةعتماد علة النتائج الا توصل إليها املدقق الداخلي ) نقا  القوة     

علة املعلومات املالية مع تقدمي اقراحات قصد حتسني  آليةمبينا فيها أثر ما توصل  اإلدارةىل إيقدمها   حول نظام الرقابة الداخلية 
كفاءات عالية وإخالا يف  وبالتايل ينب ي م  أجل حتقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية وتطبيق حمتواه وجود موظفني ذوت اإلجراءات 

 . حتقيقا ألهدافهمالعمل ويؤمنون بأن حتقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية ميثل 
ت شركة ة يع  بالحترورة أن هالا النظام مطبق فعال يف العمليات أيف األخري ميك  القول أن جمر  نظام الرقابة الداخلية يف      

يب سالأحد  إاملعلومات املتحصل عليها ع  طريق  هلالا يقوم املدقق بفجراء اةختبارات الالزمة للتأكد م  أن  والنشاطات املختلفة 
وبعد التقييم العملي يقوم املدقق بفعداد تقرير خاا بنظم الرقابة الداخلية يبني فيه    سابقا تتفق مع ما هو مطبق عمليا  ةالتقييم املالكور 

التوصيات واإلرشادات الا م  شأوا عالج هاله العيو  ونقا    كافة نواحي الحتعف والعيو  إن وجدت يف اإلجراءات املختلفة 
وحيدد جتلف نواحي   ومنه ففن التدقيق الداخلي يعمل علة فحص وتقييم أنظمة الرقابة املطبقة يف الشركة   ظام الرقابة الحتعف يف ن

موضع  ةن كل جزء م  الشركأكد م  أويع  التقييم الت  حداق والوقائع حيث يع  الفحص تدقيق األ   ة القصور القائم
  (reda, 2007) .مراقبة
 انعكاسات تقييم التدقيق الداخلي لنظام الرقابة الداخلية على حوكمة الشركات  ثالثا:

  هم عناصر ومقومات نظام الرقابة الداخلية الفعالة خاصة يف الشركات كبرية احل م أيعد وجود إدارة التدقيق الداخلي يف الشركة م  
فعالية نظام الرقابة املتبع يف حتقيق األهداف املرجوة ع  طريق التحقق م  أن التنفيال مت وفقا ملا هو حيث أوا تعترب أداة مهمة لتقييم مد  

وبالتايل فهي تساعد إدارة الشركة علة القيام مبسؤوليا ا ع  طريق فحص وتقييم وإجراء الرأت والسياسات   وارد يف اللوائح والتنظيمات 
ساعد التدقيق الداخلي يف دعم اهليكل الرقايب والعمل علة تقدمي املقرحات بشأن التحسني كما ي   واخلطا واإلجراءات والس الت 

  (0202)الصمد   .وبالتايل رفع كفاءة ور ية الشركة وتعزيز الثقة فيها  املستمر لنظام الرقابة  
م  خالل الرقابة الداخلية الا تعمل   هداف الشركة أوبالتايل حتقيق   حيث يساعد التدقيق الداخلي علة إجناح حوكمة الشركات    

أموال املوضوع م  ا ألداء أموال الشركة واخلط يف التدقيق الداخلي يساعد علة  اية  علة تقييم األداء م  اجلانب احملاسيب واملايل 
البيانات الا تستخدمها اإلدارة يف توجيه السياسة العامة للشركة املسامهة يف   وذلش م  خالل    جتلف أوجه اةختالةت والتالعبات

الشعور بالراحة لد  املسامهني وجتلف أصحا  املصا  وزيادة ثقتهم بأن   إدخال حتسينات علة األساليب اإلدارية والرقابة املعتمدة  
وما يؤكد ذلش أيحتا املعايري املهنية ملعهد املدققني الداخليني    وهالا ما  دف مبادئ حوكمة الشركات  مان أحقوقهم ومصاحلهم يف 

ىل أنه ينب ي أن يساعد نشا  التدقيق الداخلي الشركة يف ما يتعلق بوضع آليات فعالة للرقابة إ  الالت يشري 0002ذلش يف املعيار رقم 
حيث تدقيق الداخلي احد الدعائم   ملستمر بالشركة  ع  طريق تقييم فعالية وكفاية تلش اآلليات  وكاللش ع  طريق تعزيز التحسني ا

 .األساسية لنظام الرقابة الداخلية ألنه  ري املمك  أن يتوفر نظام فعال للرقابة الداخلية بدون وجود ملهنة التدقيق الداخلي
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 األول لصة الفصخال
ميك  التدقيق الداخلي يعد م    م  خالل ما جاء يف هالا الفصل يف يف معلومات توضح بع  األساسيات املتعلقة بالتدقيق الداخلي    

م  خالل ما يقدمه م  معلومات تحتفي علة القرارات   إىل حتقيق ما تصبو إليه م  أهداف أهم الوظائف يف املؤسسة حيث يهدف 
ولتحقيق ذلش ةبد م  املدقق أثناء   وم  جهة أخر  يساهم يف ضمان السري احلس  واحملافظة علة املوارد املتاحة    املصداقية والثقة 

الداخلي والا مت التطرق إليها وتلخيصها وشرحها واحملافظة احرام تلش املعايري يسهل  تأدية مهامه أن حيرم املعايري املتعارف عليها للتدقيق
انطالقا التدقيق الداخلي أحد الركائز الرئيسية حلوكمة الشركات وانعكاسات لتطوير معايري   عليه القيام مبهمة التدقيق علة أعلة مستو  

  التوصل اىل وجود عالقة تعاونية بني التدقيق الداخلي و األطراف املستفيدة   خلي التدقيق الداخلي علة دور جودة أنشطة التدقيق الدا
  .للمؤسسة وحيمل حقوقهم  ا  م  حكومة الشركات وكيفية جعل التدقيق الداخلي نشا  يحتيف قيمة

وكاللش حماربة كافة أساليب   عليها  وعليه نستنتج أن وظيفة التدقيق الداخلي اهلدف منها  اية اتلكات وأصول االودة واحملافظة    
.يق األهداف املسطرةلوضع املر و  فيه املؤسسة اىل حتوبالتايل احلفاظ علة ا  الفساد واةختالةت و اةحنرافات السالبة 
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 هيد:تم
يعتـــــرب مفهـــــوم األداء مـــــ  املفــــــاهيم الـــــا حظيـــــل باهتمـــــام كبــــــري لـــــد  البـــــاحثني واملفكـــــري  مبختلــــــف اااهـــــا م  ألن لديـــــه أمهيــــــة  
ـــــــدافع األساســـــــي لوجـــــــود أيـــــــة مؤسســـــــة. كمـــــــا ميثـــــــل العامـــــــل األساســـــــي ةجنـــــــاز هـــــــدفها  ـــــــالت ميثـــــــل ال كبـــــــرية يف تســـــــيري املؤسســـــــات وال

 أنواع والا م  بينها األداء املايل. الرئيسي  ولقد قسم الباحثني األداء إىل عدة 
ــــــائج مــــــ  خــــــالل  ويعــــــد األداء املــــــايل مــــــ   ــــــاره يعــــــرب عــــــ  تعظــــــيم النت أهــــــم املؤشــــــرات وأكثرهــــــا حساســــــية داخــــــل املؤسســــــة باعتب

حتســـــني مردوديتهـــــا  وهـــــو يعكـــــس الصـــــورة احلقيقيـــــة للمركـــــز املـــــايل هلـــــا. ومـــــ  أجـــــل أن تتأكـــــد املؤسســـــة أن أدائهـــــا املـــــايل يتماشـــــة علـــــة 
 :وهي  وم  خالل ما سبق مت تقسيم هالا الفصل إىل ثالق مباحث.نهج الصحيح عليها القيام بتقييمه.ال

 مفهوم وخطوات تقييم األداء الماليالمبحث األول:       
 طرق قياس األداء المالي المبحث الثاني:
  عالقة التدقيق الداخلي باألداء المالي المبحث الثالث:
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 مفهوم وخطوات تقييم األداء الماليالمبحث األول: 

أصــــــبح األداء املــــــايل حمــــــل اهتمــــــام كــــــل املؤسســــــات مــــــ  تقيــــــيم أدائهــــــا املــــــايل وذلــــــش باســــــتعمال طــــــرق وأســــــاليب معينــــــة  ــــــدف 
 التعرف ع  الكفاءة املالية للمؤسسة وتطور أدائها والتمك  م  وضع اخلطا املستقبلية.

 األداءمفهوم وأنواع المطلب األول: 
إن التطــــــرق إىل أداء املؤسســــــة اةقتصــــــادية بدراســــــة نظريــــــة يعــــــد مطلبــــــا ضــــــروريا لإلحاطــــــة جميــــــع جوانبــــــه وســــــيتم التطــــــرق يف هــــــالا   

 املبحث إىل ثالثة عناصر أساسية 
 مفهوم  األداء أوال: 

حتقيقهــــــا وخاصــــــة يف العلــــــوم إن حتديــــــد تعــــــاريف ومفــــــاهيم دقيقــــــة للمصــــــطلحات واةتفــــــاق عليهــــــا يعــــــد مــــــ  األهــــــداف الــــــا يصــــــعب 
اإلنســـــــانية واإلجتماعيـــــــة  ومـــــــ  بـــــــني املصـــــــطلحات الـــــــا آل تلقـــــــة تعريفـــــــا وحيـــــــدا شـــــــامال مصـــــــطلح األداء  بـــــــل هنـــــــا  مـــــــ  يســـــــتخدم 
مصــــــطلحات عــــــدة كالكفـــــــاءة  الفاعليــــــة واةنتاجيــــــة لتعتـــــــرب كمرادفــــــات لــــــه  ولكـــــــ  هــــــالا  ــــــري صـــــــحيح يف علــــــوم التســــــيري واةقتصـــــــاد 

اةقتصــــار عليـــــه يعــــد  ـــــري كــــايف للوصـــــول إىل مفهــــوم األداء  بـــــل  ــــب عـــــرض العديــــد مـــــ  التعــــاريف للوصـــــول وإعطــــاء تعريفــــا وحيـــــدا و 
 إىل مفهوم الالت يناسب البحث. 

الــــــا تعــــــ  إعطــــــاء  وذلــــــش بأســــــلو    PERFORMAREإن أصــــــل كلمــــــة أداء ينحــــــدر إىل الل ــــــة الالتينيــــــة أيــــــ  توجــــــد كلمــــــة 
 وأعطتهــــــا معناهــــــا.  PERFORMANCEجنليزيــــــة منهــــــا لفظــــــة كلــــــي  الشــــــكل لشــــــيء مــــــا  وبعــــــدها إشــــــتقل الل ــــــة اة

(khemakhem  0001) 
ومـــــ  هـــــالا التعريـــــف يتبـــــني أن األداء يتمثـــــل يف عنصـــــري  مهـــــا الفاعليـــــة واإلنتاجيـــــة  العنصـــــر األول معناهـــــا درجـــــة بلـــــوغ اهلـــــدف أت      

ــــــني  ــــــاين هــــــو اإلنتاجيــــــة املتمثلــــــة يف العالقــــــة ب ــــــراد بلو هــــــا وأهــــــداف من ــــــزة. العنصــــــر الث هنــــــا  عنصــــــري  للمقارنــــــة  أهــــــداف مســــــطرة ي
 ل املستخدمة لبلو ها.النتائج احملققة فعال والوسائ

  هــــــالا التعريــــــف (0200)مزهــــــودة   ومــــــ  البــــــاحثني مــــــ  ينظــــــر إىل األداء علــــــة أنــــــه  عالقــــــة املــــــوارد املخصصــــــة والنتــــــائج احملققــــــة      
ألنـــــه حيصـــــر األداء يف أحـــــد حيـــــاول ربـــــا نتـــــائج املؤسســـــة بـــــاملوارد املســـــتخدمة يف حتقيقهـــــا  فهـــــو إىل حـــــد كبـــــري يشـــــبه التعريـــــف الســـــابق 

 شقيه وهالا  ري كاف ألنه أمهل نسبة إجناز األهداف.
إن األداء مفهـــــوم واســــــع يعـــــرب عــــــ  أســـــلو  الشــــــركة يف اســــــتثمار مواردهـــــا املتاحــــــة وفقـــــا ملعــــــايري واعتبـــــارات متعلقــــــة بأهــــــدافها           

يف ظــــــل جمموعـــــــة مـــــــ  املت ـــــــريات الداخليـــــــة واخلارجيــــــة الـــــــا تتفاعـــــــل مـــــــع الوحـــــــدة اةقتصــــــادية يف ســـــــعيها لتحقيـــــــق كفاء ـــــــا وفاعليتهـــــــا 
ــــ ــــأمني بقائهــــا  كمــــا أن أمهي ــــق طلبــــات لت ــــائج املقبولــــة يف حتقي ــــق النت ــــة الوحــــدة اةقتصــــادية يف خل ة األداء تكمــــ  يف كونــــه يعــــرب عــــ  قابلي

االموعــــات املهتمــــة بالوحــــدة اةقتصــــادية كووــــا اــــثال للمــــد  الــــالت تســــتطيع فيــــه أن تن ــــز مهمتهــــا بن ــــاح  أو حتقيــــق هــــدفا بتفــــوق  
ـــــه ميثـــــل النتي ـــــة النهائيـــــة الـــــا  ـــــدف ـــــري أخـــــر  أن ـــــا تقـــــوم  ـــــا  وبتعب ـــــالا فـــــفن األداء هـــــو كافـــــة العمليـــــات ال الشـــــركة للوصـــــول إليهـــــا  ل

الشـــــركة وان أت خلـــــل يف أت منهـــــا ســـــوف يـــــؤثر علـــــة األداء ســـــلبيا  وبعبـــــارة أخـــــر  يســـــتخدم األداء ســـــلبيا  وبعبـــــارة أخـــــر  يســـــتخدم 
 األداء للتعبري ع  مستويات الكفاءة والفعالية الا حتققها املؤسسة.
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ل مــــا ســــبق ذكــــره ميكــــ  اقــــراح التعريــــف التــــايل: أداء املؤسســــة يتمثــــل يف قــــدر ا علــــة حتقيــــق النتــــائج الــــا تتطــــابق مــــع ومــــ  خــــال      
ــــــة معــــــا.وميك   ــــــل للمــــــوارد املوضــــــوعة حتــــــل تصــــــرفها  األداء إذن هــــــو الكفــــــاءة والفعالي اخلطــــــا واألهــــــداف املرســــــومة باةســــــت الل األمث

 توضيح ذلش ع  طريق شكل توضيحي املوايل: 
 شكل توضيحي لتعريف األداء: 23الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر: م  اعداد الطلبة
 ثانيا : أنواع األداء  

ــــــار معــــــايري بعــــــد مــــــا مت التعــــــرض إىل مفهــــــوم األداء نتنقــــــل إىل عــــــرض      ــــــواع األداء يفــــــرض اختي ــــــد أن ــــــواع األداء يف املؤسســــــة  وحتدي أن
ـــــوظيفي  معيـــــار  التقســـــيم  هـــــاله األخـــــرية ميكـــــ  حتديـــــدها ضـــــم  أربعـــــة أشـــــكال هـــــي معيـــــار الشـــــمولية  معيـــــار مصـــــدر األداء  معيـــــار ال

 الطبيعة. وكل معيار علة حدا يقدم جمموعة م  أنواع األداءات يف املؤسسة.
 ولية: حسب معيار الشم -3

 حسب هالا املعيار يقسم األداء إىل أداء كلي وأداء جزئي كالتايل: 
 األداء الكلي:  .أ

يت ســــــد باإلجنــــــازات الــــــا ســــــامهل مجيــــــع العناصــــــر والوظــــــائف واألنظمــــــة الفرعيــــــة للمؤسســــــة يف حتقيقهــــــا  وة ميكـــــــ  أن    
ألداء ميكـــــ  احلـــــديث عـــــ  مـــــد  بلـــــوغ ينســـــب إجنازهـــــا إىل عنصـــــر دون مســـــامهة بـــــاقي العناصـــــر  ويف إطـــــار هـــــالا النـــــوع مـــــ  ا

 املؤسسة أهدافها الشاملة كاستمرارية الشمولية  األرباح  النمو....إخل
 األداء الجةئي .ب

 األهداف نتائق  عمليات موارد

الوسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائل 
 المستخدمة

 داءاأل

 الفاعلية الكفاء 
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علـــــــة خـــــــالف األداء الكلـــــــي  فـــــــفن األداء اجلزئـــــــي هـــــــو قـــــــدرة األنظمـــــــة الفرعيـــــــة للمؤسســـــــة علـــــــة حتقيـــــــق أهـــــــدافها الفرعيـــــــة 
أن األداء الكلـــــي للمؤسســـــة اةقتصـــــادية هـــــو تفاعـــــل وتكامـــــل وتسلســــــل وبالتـــــايل املســـــامهة يف حتقيـــــق األهـــــداف الكليـــــة  أت 

 جمموع اةداءات اجلزئية. 
 حسب معيار المصدر -0

  (0220)سليمان    يقسم أداء املؤسسة وفق هالا املعيار إىل نوعني أداء ذال داخلي وأداء خارجي:
 األداء الداخلي:  .أ

وينـــــــتج مـــــــ  تفاعـــــــل أداءات األنظمـــــــة الفرعيـــــــة للمؤسســـــــة  أت جتلـــــــف األداءات اجلزئيـــــــة متمثلـــــــة يف األداء البشـــــــرت أت أداء 
املــــــــوارد البشــــــــرية يف املنظمــــــــة واألداء التقــــــــ  الــــــــالت يتعلــــــــق جانــــــــب اةســــــــتثمارات واألداء املــــــــايل اخلــــــــاا بفمكانيــــــــات املاليــــــــة 

 املستعملة. 
 األداء الخارجي:  .ب

النـــــــاتج عـــــــ  ت ـــــــريات البييـــــــة احمليطـــــــة باملؤسســـــــة فهـــــــو ينـــــــتج يف احملـــــــيا اخلـــــــارجي للمؤسســـــــة  وبالتـــــــايل ففوـــــــا ة  يعتـــــــرب األداء
ميكنهـــــا الـــــتحكم يف هـــــالا األداء  حيـــــث يظهـــــر هـــــالا األداء يف نتـــــائج جيـــــدة ة تتحصـــــل عليهـــــا املؤسســـــة علـــــة ســـــبيل املثـــــال: 

ــــــة  قــــــد تزيــــــد ح ــــــم مبيعــــــات املؤسســــــة بســــــبب حتســــــ  األوضــــــاع اةقتصــــــادية أ ــــــة مــــــ  طــــــرف الدول و نتي ــــــة إعانــــــات حتفيزي
حيــــث أن هـــــاله الت ــــريات قـــــد تـــــنعكس علــــة األداء إ ابيـــــا أو ســــلبيا وبالتـــــايل  ـــــب علــــة املؤسســـــة قيــــاس وحتليـــــل هـــــالا األداء 

 ألنه يشكل  ديدا هلا ةتتحكم فيه كما هو احلال بالنسبة ل داء الداخلي. 
 حسب المعيار الوظيفي:  -1

)عشــــــي  احلالــــــة حســــــب الوظــــــائف املســــــندة إىل املؤسســــــة الــــــا ميكــــــ  حصــــــرها يف الوظــــــائف التاليــــــة: ينقســــــم األداء يف هــــــاله 
0220) 

 أداء الوظيفة المالية:  .أ
يتمثــــل هـــــالا األداء يف قــــدرة املؤسســـــة علــــة بلـــــوغ أهــــدافها املاليـــــة بأقــــل التكـــــاليف املمكنــــة  فـــــاألداء املــــايل يت ســـــد يف قـــــدر ا 

 حتقيق التوازن املايل وتوفري السيولة الالزمة لتسديد ما عليها وحتقيق معدل مردودية جيدة وتكاليف منخفحتة.علة 
 أداء وظيفة االنتاج .ب

يتحقـــــــق األداء اإلنتـــــــاجي للمؤسســـــــة عنـــــــدما تـــــــتمك  مـــــــ  حتقيـــــــق معـــــــدةت مرتفعـــــــة لإلنتاجيـــــــة مقارنـــــــة مبثيال ـــــــا أو بنســـــــبة 
ات جـــــودة عاليـــــة وتكـــــاليف منخفحتـــــة تســـــمح هلـــــا مزا ـــــة هلـــــا منافســـــيها وختفـــــي  القطـــــاع الـــــالت تنتمـــــي إليـــــه  وإنتـــــاج منت ـــــ

 نسبة توقف اآلةت والتأخر يف تلبية الطلبات. 
 ج. أداء وظيفة األفراد 

 يت لة أداء وظيفة األفراد م  خالل جمموعة م  املؤشرات واملعايري ميك  ذكر منها االموعة التالية: 
 عدد احلوادق واةجراءات التأدبية الا كلما قل عددها دل ذلش علة األداء اجليد.  -
 ويقصد  ا فقدان املواظبة علة العمل الالت يشر  احلحتور إىل مكان العمل.  (absentéisme)الت يبية  -

 د.أداء وظيفة التموين: 
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ملـــــوردي   واحلصـــــول علـــــة املـــــواد جـــــودة عاليـــــة ويف يتمثـــــل أدائهـــــا يف القـــــدرة علـــــة حتقيـــــق درجـــــة عاليـــــة مـــــ  اةســـــتقاللية مـــــ  ا
األجـــــال احملــــــددة وبشـــــرو  دفــــــع مرضـــــية واحلصــــــول علـــــة آجــــــال تســـــديد املــــــوردي  تفـــــوق أجــــــال املمنوحـــــة للعمــــــالء  وحتقيــــــق 

 استقالل جيد ألماك  التخزي . 
 ه. أداء وظيفة البحث والتطوير: 

 ية: ميك  دراسة وظيفة البحث والتطوير بدراسة املؤشرات التال
 اجلو املالئم لالخراع واةبتكار والت ديد.  -
 وترية الت ديد مقارنة باملنافسني. -
 نسبة وسرعة حتويل اةبتكارات إىل املؤسسة.  -
 درجة التحديث ومواكبة التطور.  -

 و. أداء وظيفة التسويق: 
 يتمثل يف قدرة وظيفة التسويق علة بلوغ أهدافها بأقل التكاليف املمكنة. 

 ء ميك  معرفته م  خالل املؤشرات املتعلقة بوظيفة التسويق الا ميك  ذكر منها االموعة التالية: وهالا األدا
 حصة السوق: مؤشر مستعمل بكثرة لتحديد الوضعية التنافسية ملنتوج أو لعالمة ملؤسسة وحيسب بالعالقة التالية: 

 
 

 حسب الطبيعة :  -5
يصــــــــــــنف األداء حســــــــــــب األهــــــــــــداف إىل أربعــــــــــــة آداءات فهنــــــــــــا  األداء اةقتصــــــــــــادت  األداء اةجتمــــــــــــاعي  األداء التقــــــــــــ   

 (0220)سعاد  السياسي: 
 األداء االقتصادي :  .أ

يعتـــــــرب األداء اةقتصـــــــادت املهمـــــــة األساســـــــية الـــــــا تســـــــعة املؤسســـــــة إىل بلو هـــــــا ويتمثـــــــل يف الفـــــــوائ  اةقتصـــــــادية الـــــــا 
ــــاج  الــــربح  القيمــــة املحتــــافة  رقــــم األعمــــال  حصــــة الســــوق  املردوديــــة(  انيهــــا املؤسســــة مــــ  وراء تعظــــيم نوااهــــا ) اإلنت

 ولية  التكنولوجيا(. وتدنيه استخدام مواردها )رأس مال العمل  املواد األ
 األداء االجتماعي:  .ب

يف احلقيقــــــة األهــــــداف اةجتماعيــــــة الــــــا تر هــــــا املؤسســــــة أثنــــــاء عمليــــــة التخطــــــيا كانــــــل قبــــــل ذلــــــش قيــــــودا أو شــــــروطا 
فرضـــــها عليهـــــا أفـــــراد املؤسســـــة أوة وأفـــــراد االتمـــــع اخلـــــارجي ثانيـــــا  وحتقيـــــق هـــــاله األهـــــداف  ـــــب أن يتـــــزام  مـــــع حتقيـــــق 

 وخاصة منها اةقتصادية.  األهداف األخر 
 ج. األداء السياسي:      

يت ســـــد األداء السياســـــي يف بلـــــوغ املؤسســـــة أهـــــدافها السياســـــية وميكـــــ  للمؤسســـــة أن تتحصـــــل علـــــة مزايـــــا مـــــ  خـــــالل حتقيـــــق أهـــــدافها 
ـــــدة واملثـــــال التـــــايل يوضـــــح األهـــــداف السياســـــية  ـــــة يف هـــــالا االـــــال عدي السياســـــية الـــــا تعـــــر وســـــائل لتحقيـــــق أهـــــدافها األخـــــر    واألمثل

 المبيعات اإلجمالية/  مبيعات منتوج= حصة السوق
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إلنتاجيــــــة مــــــ  أجــــــل إيصــــــال أشــــــخاا معينــــــني إىل احلكــــــم أو مناصــــــب ســــــامية ةســــــت الهلم لــــــبع  املؤسســــــات : كتمويــــــل احلمــــــالت ا
 (0220)حامد  فيها بعد لصا  املؤسسة. 

 د. األداء التكنولوجي:    
يكـــــــون للمؤسســـــــة أداءا تكنولوجيـــــــا عنـــــــدما تكـــــــون قـــــــد حـــــــددت أثنـــــــاء عمليـــــــة التخطـــــــيا أهـــــــدافا تكنولوجيـــــــة كالســـــــيطرة علـــــــة جمـــــــال 

ـــــــوجي معـــــــني  ويف أ لـــــــب األحيـــــــان تكـــــــون األهـــــــداف التكنولوجيـــــــة الـــــــا تر هـــــــا املؤسســـــــة أهـــــــداف إســـــــراتي ية   نظـــــــرا ألمهيـــــــة تكنول
 (2020)جناء    التكنولوجيا.

ـــــواع األداء  ـــــري متنافيـــــة املفهـــــوم  فقـــــد جنـــــد األداء اةقتصـــــادت      ـــــف أن وبعـــــد عـــــرض معظـــــم معـــــايري تصـــــنيف األداء نشـــــري إىل أن جتل
 الالت صنف حسب الطبيعة قد يحتم األداء املايل, وكاللش نفس املع  ينطبق علة األنواع األخر .

 مفهوم ومؤشرات األداء املايل المطلب الثاني: 
بعـــــــد مـــــــا مت التعـــــــرض اىل مفهـــــــوم األداء يف املؤسســـــــة وت طيـــــــة بعـــــــ  جوانبـــــــه يف املطلـــــــب األول توجـــــــب علينـــــــا التطـــــــرق يف املطلـــــــب    

 الثاين إىل مفهوم األداء املايل الالت هو النوع حمل الدراسة يف املؤسسة اةقتصادية 
 تعريف األداء الماليأوة: 
ــــــاحثني علــــــة أن األداء     ــــــل املــــــايل  والــــــا تعــــــرف علــــــة أوــــــا مــــــ   لقــــــد أمجــــــع معظــــــم الب ــــــة عمليــــــة التحلي املــــــايل يعتمــــــد كمفهــــــوم عل

األســــــاليب الــــــا ميكــــــ  اســــــتخدامها مــــــ  أجــــــل حتديــــــد قــــــوة املؤسســــــة أو ضــــــعفها  وتســــــتخدم النســــــب املاليــــــة بصــــــورة رئيســــــية يف هــــــالا 
ف بينهمـــــا  ويـــــؤدت األداء املـــــايل اجليـــــد إىل التحليـــــل مـــــ  أجـــــل مقارنـــــة األداء املاضـــــي بـــــاألداء احلـــــايل واملتوقـــــع  ومعرفـــــة نـــــواحي اةخـــــتال

 تكبري قيمة املؤسسة م  خالل قيامها بالتشخيص اة ايب )نقا  القوة( والسليب )نقا  الحتعف( ألدائها املايل. 
حتديـــــد وهنـــــا  مـــــ  اخلـــــرباء املـــــاليني والبـــــاحثني مـــــ  حـــــدد مفهـــــوم األداء املـــــايل بفطـــــاره الـــــدقيق بأنـــــه  وصـــــف لوضـــــع املنظمـــــة احلـــــايل و     

دقيـــــــق للم ــــــــاةت الــــــــا اســــــــتخدمتها للوصــــــــول إىل األهــــــــداف مــــــــ  خــــــــالل دراســــــــة املبيعــــــــات واإليــــــــرادات  املوجــــــــودات  املطلوبــــــــات  
 وصايف الثروة. 

ومـــــ  جهـــــة أخـــــر  فـــــفن األداء املـــــايل ميثـــــل املفهـــــوم الحتــــــيق أداء الشـــــركات حيـــــث يركـــــز علـــــة اســـــتخدام مؤشـــــرات ماليـــــة لقيــــــاس       
ــــــة لقيــــــاس مــــــد  اجنــــــاز مــــــد  اجنــــــاز األهــــــداف  وي ــــــة اســــــتخدام املؤشــــــرات مالي عــــــرب األداء املــــــايل عــــــ  أداء الشــــــركات حيــــــث يركــــــز عل

األهـــــــداف  ويعـــــــرب كـــــــاللش الـــــــداعم األساســـــــي ل عمـــــــال املختلفـــــــة الـــــــا متارســـــــها الشـــــــركة  ويســـــــاهم يف إتاحـــــــة املـــــــوارد املاليـــــــة وتزويـــــــد 
  د علـــــــة تلبيـــــــة احتياجـــــــات أصـــــــحا  املصـــــــا  وحتقيـــــــق أهـــــــدافهم.الشــــــركة بفـــــــرا اســـــــتثمارية يف ميـــــــادي  األداء املختلفـــــــة والـــــــا تســـــــاع

 (0220)شحدة  
 واا سبق ففن األداء املايل هو:      

 ثانيا: مؤشرات األداء المالي: 
ــــــار املعــــــايري واملؤشــــــرات  ــــــ داء إة إذا متكــــــ  املســــــريي  مــــــ  اختي ــــــد ل ــــــار املؤشــــــرات ة ميكــــــ  أن تقــــــوم قائمــــــة للتقيــــــيم اجلي ــــــدة  واختي اجلي

 واملعايري ة يتم بأسلو  عشوائي  بل ينبع م  املصلحة أو مركز املسؤولية املراد تقييم أدائها.
ـــــــة ملعرفـــــــة مـــــــد           ـــــــا تعتمـــــــد عليهـــــــا اةدارة يف حتليـــــــل قوائمهـــــــا املالي حيـــــــث تعتـــــــرب مؤشـــــــرات األداء املـــــــايل مـــــــ  أهـــــــم األدوات ال

 (0201ـ0202)مساين   ية املؤسسة وم  بني هاله املؤشرات: سالمة مركزها املايل ومد  ر 



التدقيق الداخلي على األداء المالي الفصل الثاني                                           أثر 
 للمؤسسة

 

31 

والــــا مـــــ  خالهلـــــا تســـــتطيع املؤسســــة الوفـــــاء بالتزاما ـــــا مـــــ  األجــــل القصـــــري  وهنـــــا  مقـــــاييس متعـــــددة  نسدددددبة السددددديولة: -3
 لقياس نسبة السيولة جند م  بينها: 

ـــــة مقســـــومة علـــــة املطلوبـــــات املتداولـــــة والنســـــبة النمطيـــــة هلـــــا  وهـــــاله النســـــبة  نسدددددبة التدددددداول: - وتتمثـــــل يف املوجـــــودات املتداول
 عبارة ع  مقياس مبدئي لقدرة املؤسسة علة مقابلة ديووا اخلارجية. 

ا ا وتعـــــد هــــاله النســــبة أكثـــــر دقــــة مـــــ  نســــبة التــــداول لقيـــــاس الســــيولة يف املؤسســـــات  ويــــتم حســـــ نسددددبة السددددديولة السددددريعة: -
  صم املخزون السلعي م  املوجودات املتداولة   قسمة الباقي علة املطلوبات املتداولة والنسبة النمطية هلا هي. 

 وتشري هاله النسبة إىل استخدام أموال الدي  م  قبل املؤسسة. نسبة الرافعة المالية:  -0
أت تقـــــــيس مــــــد  الكفـــــــاءة يف إدارة  تقــــــيس مـــــــد  كفــــــاءة اإلدارة يف توليـــــــد املبيعــــــات مـــــــ  األصــــــول  نسددددددبة النشدددددددا : -1

 األصول  وم  بني هاله النسب جند: 
  وال ايـــــة 20ويـــــتم التوصـــــيل إليـــــه بقســـــمة جـــــزون أول املـــــدة   جـــــزون آخـــــر املـــــدة علـــــة  معددددددل دورا  المخدددددةو  السدددددلعي: -

اإلدارة  مــــ  معــــدل دوران املخـــــزون الســــلعي هـــــي تقــــدير ســـــرعة تــــدفق النقديـــــة عــــرب خـــــزان املخــــزون الســـــلعي  أو مــــد  كفـــــاءة
 مرات.  20للمخزون والنسبة النمطية له

ويــــتم اســــتخراجه بقيمــــة صـــــايف املبيعــــات علــــة رصــــيد املـــــدينني  أمــــا متوســــا فــــرة التحصـــــيل  معدددددل دورا  الددددنهم المديندددددة: -
( علــــــة معــــــدل دوران الــــــنهم املدينــــــة والنســــــبة النمطيــــــة ملتوســــــا فــــــرة 012فتحســــــب عــــــ  طريــــــق قســــــمة عــــــدد أيــــــام الســــــنة )

 يوم.  02التحصيل هي 
عــــــات مـــــ  جهــــــة وصـــــلفي رأس املــــــال مـــــ  جهــــــة والــــــالت ميثـــــل العالقــــــة بـــــني صـــــايف املبي معددددددل دورا  رأس المددددددال العامدددددل: -

أخــــر   وتعــــد هـــــاله النســــبة مؤشـــــرا لقيــــاس كفــــاءة اإلدارة واســـــتخدام رأس املــــال العامـــــل  وكلمــــا ارتفعــــل يكـــــون ذلــــش مؤشـــــرا 
 مرة.  0.1للكفاءة والعكس بالعكس  والنسبة النمطية هلالا املعدل هي: 

  طريـــــق قســـــمة صـــــايف املوجـــــودات الثابتـــــة  ويســـــتخدم ويـــــتم التوصـــــل إليـــــه عـــــ معددددددل دورا  مجمدددددوع الموجدددددودات الثابتدددددة: -
 مرات .  22املعدل لقياس دوران اآلةت واملعدات  والنسبة واملعدات  والنسبة النمطية هي : 

ــــــة جممــــــوع املوجــــــودات  ويوضــــــح هــــــالا  معدددددددل دورا  الموجددددددودات: - ــــــتم اســــــتخراجه بقيمــــــة صــــــايف املبيعــــــات الســــــنوية عل وي
لفـــــرة أو عـــــدد املـــــرات الـــــا تتحـــــول فيهـــــا املوجـــــودات إىل مبيعـــــات  والنســـــبة النمطيـــــة هلـــــا املعـــــدل إنتاجيـــــة املوجـــــودات خـــــالل ا

 مرتني.  20هي : 
نعطـــــي هــــــاله النســـــبة مؤشــــــرات عـــــ  مــــــد  قـــــدرة املؤسســــــة يف توليـــــد األربــــــاح مـــــ  خــــــالل مبيعا ــــــا أو  نسدددددبة الربحيددددددة: -5

 استثمارا ا وم  بني نسب الر ية جند: 
وحيتســـــب بقســـــمة صـــــايف الـــــربح بعـــــد الحتـــــرائب علـــــة جممـــــوع املوجـــــودات  واســـــتفاد منهـــــا  معددددددل العائدددددد علدددددى االسدددددتثمار: -

  % 00.0 -لتعظيم العائد علة حقوق أصحا  املؤسسة مع أخال املخاطرة باحلسبان  والنسبة النمطية هلا هي : 
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ة كــــــل هــــــالا ويقــــــاس بقســــــمة صــــــايف األربــــــاح بعــــــد الحتــــــريبة نــــــاقص توزيعــــــات األســــــهم املمتــــــاز  العائددددددد علددددددى حددددددق الملكيددددددة: -
مقســـــوم علـــــة صـــــايف حقـــــوق امللكيـــــة ويوضـــــح هـــــالا العائـــــد املـــــردود الـــــالت حيققـــــه املـــــالكون قبـــــل التوزيـــــع وقســـــوم علـــــة األربـــــاح 

 . %02والنسبة النمطية هنا هلا هي: 
وهــــي حاصــــل ضــــر  معــــدل دوران املوجــــودات يف هــــام  الــــربح الصــــايف مــــ  املبيعــــات أو احلافــــة  ومعرفــــة  القددددو  االيراديددددة: -

يراديــــــة للمؤسســــــة مــــــرده إىل ت يــــــري طــــــرأ علــــــة معــــــدل دوران املوجــــــودات وأمــــــا اهلــــــام  علــــــة املبيعــــــات وإمــــــا علـــــــة القــــــوة اة
اةثنـــــــني معـــــــا  أمـــــــا اهلـــــــام  علـــــــة املبيعـــــــات هـــــــو األربـــــــاح مـــــــ  العمليـــــــات قبـــــــل الحتـــــــرائب والفوائـــــــد مقســـــــوما علـــــــة صـــــــايف 

  00.2%املبيعات  والنسبة النمطية هي: 
ب بقســـــمة صـــــايف الـــــدخل بعـــــد الحتـــــرائب علـــــة املبيعـــــات الصـــــافية ويعـــــ  مـــــا حتصـــــل وحيســـــهدددددامب الدددددربح مدددددن المبيعدددددات:  -

   % 22عليه املؤسسة م  ربح للدينار الواحد م  املبيعات الصافية  واملبيعات النمطية هي:
تشــــــري إىل كيفيــــــة تقيــــــيم أســــــهم املؤسســــــة يف ســــــوق رأس املــــــال  وطاملــــــا أن القيمــــــة الســــــوقية ل ســــــهم نسددددددبة التقيدددددديم:  -2

أثري املوحــــــد للمخــــــاطرة والعائـــــد  فــــــفن نســــــب التقيــــــيم تعــــــد املقـــــاييس الشــــــاملة ألداء املؤسســــــة  منهــــــا نســــــب تعكـــــس التــــــ
 األسعار إىل األرباح ونسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرية. 

هــــــي املؤشـــــرات الــــــا تقـــــيس مـــــد   ــــــو املؤسســـــة يف إطـــــار  ــــــو اةقتصـــــاد الـــــوط  متمــــــثال بنمـــــو الــــــدخل نسدددددبة النمدددددو: -0
 أو  و القطاع الالت تعمل فيه املؤسسات وم  هاله املؤشرات نالكر ما يلي:  القومي 

وهــــي نســــبة مؤشــــر املبيعــــات الصــــافية احملققــــة خــــالل ســــنة ماليــــة معينــــة بالقيــــاس مــــع النســــبة املاضــــية وتقــــاس نمددددو المبيعددددات:  -
  022مطروحــــــا مــــــ   022بقســـــمة املبيعــــــات الصــــــافية للســــــنة احلاليــــــة علــــــة املبيعــــــات الصــــــافية للســــــنة املاضــــــية محتــــــرو  يف 

 . %0.0والنسبة النمطية هي : 
ويقـــــاس بقســـــمة الـــــدخل الصـــــايف للســـــنة احلاليـــــة علـــــة الـــــدخل الصـــــايف للســـــنة الفارطـــــة محتـــــرو  يف نمدددددو الددددددخل الصدددددافي:  -

 %02والنسبة النمطية هي:  022مطروح م   022
مــــ  العمليــــة اإلنتاجيــــة  وميكــــ  تعريــــف  يســــتخدم هــــالا املعيــــار  لبيــــان القيمــــة املحتــــافة الــــا ســــوف تتولــــدالقيمددددة المضددددافة:  -

القيمــــــة املحتــــــافة بأوــــــا قيمــــــة اإلنتــــــاج اإلمجــــــايل بتكلفــــــة عوامــــــل اإلنتــــــاج أو ســــــعر الســــــوق مطروحــــــا منــــــه املســــــتلزمات الســــــلعية 
 واخلدماتية وتستخدم القيمة املحتافة لتقدير مسامهة املؤسسة يف الدخل القومي

 مالي واألدوات المستخدمة في تقييمه. مراحل عملية تقييم األداء ال المطلب الثالث:
 للقيام بعملية تقييم األداء املايل يتم اةعتماد علة جمموعة م  املراحل واألدوات املستخدمة يف تقييمه.     

 (0202)اخلطيب   متر عملية تقييم األداء املايل باملراحل التالية:  أوال: مراحل عملية تقييم األداء المالي:
احلصـــــــول علـــــــة جمموعـــــــة القـــــــوائم املاليـــــــة الســـــــنوية وقائمـــــــة الـــــــدخل  حيـــــــث مـــــــ  خطـــــــوات األداء املـــــــايل إعـــــــداد املوازنـــــــات  -3

 والقوائم املالية والتقارير السنوية املتعلقة بأداء الشركات خالل فرة زمنية معينة. 
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ـــــل نســـــب الر يـــــة والســـــ -0 ـــــع املـــــايل والتوزيعـــــات  وتـــــتم بفعـــــداد احتســـــا  مقـــــاييس جتلفـــــة لتقيـــــيم األداء مث يولة والنشـــــا  والرف
 األدوات املالية الا تستخدم يف عملية تقييم األداء املايل. 

ــــاألداء املــــايل الفعلــــي  -1 ــــتم معرفــــة اةحنرافــــات والفروقــــات ومبــــواط  الحتــــعف  ب ــــيم النســــب بعــــد اســــتخراج النتــــائج ي دراســــة وتقي
 نته بأداء الشركات الا تعمل يف نفس القطاع. م  خالل مقارنته باألداء املتوقع أو مقار 

وضــــع التوصــــيات املالئمــــة معتمــــدي  علــــة عمليــــة تقيــــيم األداء املــــايل مــــ  خــــالل النســــب بعــــد معرفــــة أســــبا  هــــاله الفــــروق  -5
 وأثرها علة الشركات للتعامل معها ومعاجلتها. 
 ثانيا: األدوات المستخدمة في تقييم األداء المالي: 

 هنا  العديد م  األدوات املستخدمة يف عملية تقييم األداء املايل م  أمهها: 
ويقصــــــــد  ــــــــا علـــــــة حتقيــــــــق املطلــــــــو  اجنــــــــازه  فهـــــــي عنصــــــــر مــــــــ  عناصـــــــر النمــــــــو والتقــــــــدم ل فــــــــراد  مقددددددداييال الكفدددددددداء : -3

 واملنظمات. 
ـــــة تتعلـــــق باحلصـــــول مقددددداييال الفعاليدددددة -0 : ويقصـــــد  ـــــا القـــــدرة والن ـــــاح يف حتقيـــــق األهـــــداف املنشـــــودة  وهكـــــالا فـــــفن الفعالي

 علة النتائج املتوخاة. 
 وهو يشري إىل العالقة املادية والكمية بني عناصر رأس املال والعمل وبني املنتج النهائي.  مقاييال  االقتصاد: -1
ــــة وتعاملهــــا مــــع تت وهــــي مقــــاييسمقدددداييال المسددددؤولية االجتماعيددددة:  -5 ــــق بــــدمج املنظمــــة بــــني اةهتمامــــات االتمعيــــة والبييي عل

 أصحا  املصلحة واملال  واملسامهني والعمالء يف األسواق املستهدفة بشكل طوعي. 
ــــد علــــة  المؤشددددرات الماليددددة: -2 وهــــي تلــــش املؤشــــرات الــــا تعتمــــد يف احتســــا ا علــــة املعلومــــة احملاســــبية باملنظمــــة مثــــل: العائ

 ئد علة حقوق امللكية والقيمة اةقتصادية املحتافة و ريها. األصول والعا
  طرق قياس األداء المالي المبحث الثاني:

إن عمليــــــــة األداء املــــــــايل ة ميكــــــــ  أن تــــــــتم إة بتــــــــوفر جمموعــــــــة مــــــــ  املؤشــــــــرات الــــــــا تعتــــــــرب أداة للقيــــــــاس. فقيــــــــاس األداء املــــــــايل      
 األداء املراد تقييمه.  وتقييمه مرهون باختيار املؤشرات الا تعكس فعال

 المطلب األول: النسب المالية 
تعتــــرب النســــب املاليــــة مــــ  أهــــم حمــــاور التحليــــل الــــالت تســــتعمله املؤسســــة لتحليــــل مركزهــــا املــــايل  وة ميكــــ  اســــتعمال النســــب للحكــــم 

مــــ  طـــــرف القطـــــاع الـــــالت علــــة وضـــــعية املؤسســـــة إة مبقارنتهــــا مـــــع النســـــب النموذجيــــة )املعياريـــــة( املوضـــــوعة مــــ  طـــــرف املؤسســـــة أو 
تنشــــا فيــــه املؤسســــة. فأســــلو  النســـــب املاليــــة هــــو دراســــة العالقـــــة بــــني عناصــــر القــــوائم املاليــــة.   تفســـــري تلــــش العالقــــة مــــ  خـــــالل 

 مقارنتها بالنسب املعيارية املتعارف عليها بني املاليني واحملللني وم  أهم هاله النسب جند: 
ــــ -0 ــــد احمللــــل املــــايل يف تشــــخيص التوازنــــات املاليــــة للمؤسســــة علــــة املــــد  النســــب اهليكليــــة: هــــي جمموعــــة مــــ  النســــب ال ا تفي

 املتوسا والطويل  ويتم م  خالهلا تقييم سياسة اةستثمار  كالا السياسة املنته ة م  طرف املؤسسة هنالش: 
نســــبة التمويـــــل الـــــدائم: وهـــــي تقــــيس مـــــد  قـــــدرة املؤسســـــة علــــة متويـــــل أصـــــوهلا الثابتـــــة باســــتخدام األمـــــوال الدائمـــــة. ويـــــدل  .0.0

 علة نسبة الت طية املالية ل صول الثابتة بواسطة األصول الدائمة وتعطة بالعالقة التالية: 

 نسبة التمويل الدائم = أموال دائمة / أصول ثابتة 
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تعترب األموال اخلاصة مصدر دائم يستخدم يف متويل األصول الثابتة للمؤسسة  مبواردها اخلاصة. . نسبة التمويل الذاتي: 0 .3
وتبني نسبة التمويل الالال مد  إمكانية املؤسسة يف متويل أصوهلا الثابتة بواسطة األموال اخلاصة. وتعطي نسبة التمويل الالال 

 بالعالقة التالية: 
 

 
 وهي النسب الا تقيس مد  استقاللية املؤسسة ماليا ومد  قدر ا علة تسديد ديووا. سب المديونية:. ن1 .3

ملعرفة مد  استقاللية املؤسسة ماليا يتم مقارنة األموال اخلاصة مب موع اخلصوم وحتسب بالعالقة  نسبة االستقاللية المالية: -
 التالية: 

 
 تقيس مد  قابلية املؤسسة للوفاء بديووا مبقارنة جمموع الديون مب موع األصول وتعطة بالعالقة التالية: نسبة قابلية التسديد: -

هي عبارة ع  جمموعة النسب الا تقيس مد  قدرة املؤسسة علة مقابلة التزامها قصرية املد   أو . نسب السيولة: 5 .3
يل فهي تقيس وضعية املؤسسة م  حيث توازوا املايل قصري األجل  قدرة املؤسسة يف مواجهة التزاما ا قصرية األجل  وبالتا

أت أوا  دف إىل حتليل وتقييم مركز رأس املال العامل والتعرف علة درجة تداول عناصر وتقاس سيولة املؤسسة م  خالل 
 النسب والا تتمثل يف: 

وتسمة سيولة رأس املال العامل وتبني هاله األخرية مد  قدرة املؤسسة علة ت طية الديون القصرية  لعامة:نسبة السيولة ا -
 األجل بأمواهلا املتداولة الا ميك  حتويلها إىل سيولة نقدية يف املواعيد الا تتفق مع تاريخ استحقاقها وتعطة بالعالقة التالية: 

 
 

: وهي تبني مد  كفاءة املؤسسة يف ت طية اةلتزامات اجلارية باألصول سريعة التداول وتعطة بالعالقة نسبة السيولة المختصر  -
 التالية: 

 
متك  هاله النسبة م  تقييم رؤوس األموال املتداولة مب موع األصول وتت ري هاله النسبة بت يري فروع  نسبة سيولة األصول: -

 النشا  وتعطة بالعالقة التالية: 
 التوازنات المالية المطلب الثاني:

يدرس هالا املطلب  التوازنات املالية يف املؤسسة اةقتصادية  والالت ميك  اعتباره معيارا مهم لتقييم األداء املايل كونه هدف مايل       
ىل تسعة وباستمرار الوظيفة املالية لبلو ه م  أجل حتقيق األمان للمؤسسة  ألن الع ز املايل يسلب املؤسسة استقالهلا حتل تأثري الل وء إ

 نسبة التمويل الذاتي = أموال خاصة / أصول ثابتة

 مجموع الخصوم = أموال خاصة /  االستقاللية الماليةنسبة 
 

 مجموع األصول /  مجموع الديو =  قابلية التسديدنسبة 
 

 ديو  قصير  األجل /صول متداولة= أالسيولة نسبة 
 

ديو  قصير  /مخةو  -متداولة صول = أالسيولة  المختصر  نسبة 
 األجل 

 

صول متداولة / مجموع = أسيولة  األصول نسبة 
 األصول 
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اض هالا م  جهة أو ذوت احلقوق ثقتهم م  جهة املؤسسة لعدم وفائها بالتزامتها م  جهة أخر . فهنا  عدة مؤشرات يستند عليها اةقر 
 (0202/0201)اكرام  املسري املايل إلبراز مد  توازن املؤسسة ونالكر منها: 

 رأس المال العامل -0
وم رأس املال العامل وحتديد كيفية حسابه  ب التكلم ع  قاعدة التوازن املايل الدنيا وتتمثل هاله القاعدة وقبل حتديد مفه         

يف  أن املوارد املستخدمة لتمويل أصل أو استعمال ما )استثمارات  جزون  حقوق(  ب أن تبقة حتل تصرف املؤسسة لفرة م  
 الزم  علة األقل مساوية لفرة تلش األصل. 

حسب القاعدة السابقة يتنب أن املؤسسة الا تر ب يف حتقيق حد أدىن للتوازن املايل  ب أن متول أصوهلا الثابتة بأموال دائمة        
أما األصول املتداولة في ب أن متول بأموال قصرية األجل أقل م  سنة. وهو مؤشر أهم املؤشرات التوازن املايل الالت ميك  أن يبني 

عدة التوازن املايل   يعرف ألنه الفرق بني األموال الدائمة وبني األصول الثابتة  مبع  احلصة م  األموال الدائمة الا مد  احرام قا
 ميك  توجيهها لتمويل األصول املتداولة. وميك  حسابه بطريقتني مها: 

 األصول الثابتة . –رأس املال العامل= األموال الدائمة  من أعلى الميةانية:
 الديون القصرية األجل. –رأس مال العامل= األصول املتداولة  أسفل الميةانية:من 

 ميك  تقسيم رأس مال العامل إىل أربعة أنواع:  أنواع رأس مال العامل: .0-0
 :هو جمموع األصول املتداولة  لالا ير  بع  احملللني املاليني أنه ةداعي لوضع مصطلح آخر مبا  رأس المال العامل اإلجمالي

 م  الناحية املالية هنا  مصطلح يؤدت إىل نفس املع .  أنه
 :هو جزء م  األموال الدائمة املستخدم يف متويل جزء م  األصول املتداولة.  رأس المال العامل الصافي 
 : وهو ذلش اجلزء م  األموال اخلاصة املستعمل يف متويل جزء م  األصول املتداولة بعد متويل  رأس المال العامل الخا

 رأس املال العامل اخلاا –األصول الثابتة أت : رأس املال العامل اخلاا= رأس املال العام اةمجايل 
 :هو جزء م  األموال الدائمة املستخدم يف متويل جزء م  األصول املتداولة أت: رأس المال العامل األجنبي 

 س مال العامل الخا رأ –رأس المال العامل األجنبي: رأس مال العامل اإلجمالي           
 عند حسا  رأس مال العامل نصادف ثالق حاةت تتمثل يف: 

هالا مؤشر لوضع مايل جيد م  حيث التوازن املايل  وتعد حالة العادية لرأس املال العامل  إذا كا  رأس المال العامل موجب: .أ
موال ذات التكلفة املرتفعة يف متويل األصول والالت  ب حتقيقه  إة أن ارتفاع قيمته قد يؤثر بالسلب ألن اةعتماد علة األ

املتداولة  وهالا يعترب مبثابة اميد ل موال اا حيملها تكلفة الفرصة البديلة  لالا يتوجب علة املؤسسة أن حتدد القيمة املثلة لرأس 
 املال العامل  يث تحتم  حتقيق التوازن املايل ويف املقابل ة تؤثر سلبيا علة مردوديتها.

وهي احلالة نادرة احلدوق فهي تعد احلالة املثالية لك  هالا ة يع  أوا مناسبة  فهي  ا كا  رأس المال العامل معدوما:إذ  .ب
 حالة  ري مناسبة لدنوها م  خطر عدم القدرة علة تسديد الديون قصرية األجل  ألوا ة متتلش مصدر متويل مستقبلي. 

ة املؤسسة تفادت هاله الوضعية فاألموال الدائمة تعد  ري كافية لتمويل أصوهلا الثابتة  لالا عل ج. إذا كا  رأس المال العامل سالبا:
 يستوجب علة املؤسسة البحث ع  موارد أخر  لت طية الع ز يف التمويل وبالتايل مواجهة الصعوبات  وضمان التوازن املايل. 
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  احتياجات رأس المال العامل:. 0
ثل يعرف علة أنه إمجايل األموال الا حتتاجها املؤسسة فعال خالل دورة اةست الل ملواجهة ديووا القصرية عند مواعيد استحقاقها  وهي مت

الفرق بني إمجايل قيم اةست الل والقيم القابلة للتحقق م  جهة وم  جهة أخر  الديون قصرية األجل ماعدا سلفات املصرفية  و الا 
 القة التالية: تعطة الع

 السلفات البنكية( –االديو  القصير  األجل  –النقدية( –احتياجات رأس المال العامل = ااألصول المتداولة 
 ويرتب علة حسا  احتياجات رأس املال العامل ثالق حاةت متمثلة يف: 

 حتدق عندما ة ت طي املؤسسة كل احتياجات الدورة اةست اللية باستخدام مورد الدورة احتياج رأس المال العامل موجب :
 بل تتعداها إىل موارد أخر   لالا ةبد للمؤسسة أن توفر البديل التمويلي هلالا الع ز. 

 :هي حالة نادرة احلدوق  تع  املثالية.  احتياج رأس المال العامل معدوم 
 :و احلالة اجليدة  يث يحتم  املؤسسة توازوا املايل دون التأثري السليب علة مردوديتها املالية.وه احتياج رأس المال سالب 

 المطلب الثالث: طريقة المردودية 
تعترب املردودية معيار مهم لتقييم أداء املؤسسة اةقتصادية  وتعرب ع  قدرة وسائل املؤسسة علة حتقيق نتائج جيدة  تعرب هاله        

ة قدرة مسريت املؤسسة علة اةستخدام األمثل ملواردها املتاحة بفعالية وكفاءة للحصول علة العائد وم  أهم هاله النسب النسبة عل
 (0200/0202)عائشة  مايلي: 
متثل الربح املتحصل عليه مقابل كل وحدة نقدية م  األموال اخلاصة املستعملة وحتسب بالعالقة التالية:  المردودية المالية: .3

  النتيجة الصافية / األموال الخاصة
 م  األحس  أن تكون هاله النسبة مرتفعة حىت ةتوجد املؤسسة صعوبات يف جال  مسامهني جدد إذا كانل  اجة إىل ذلش. 

النتيجة تعرب ع  كفاءة املؤسسة يف استخدام مواردها لتحقيق األرباح وحتسب بالعالقة التالية:  االقتصادية:المردودية  .0
 الصافية / مجموع األصول

تعرب هاله النسبة ع  مد  حتقيق املؤسسة لنتي ة صافية أت باستبعاد  المردودية التجارية انسبة الربحية الصافية( .1
 ال  وحتسب كاآلل: الحترائب املدفوعة ع  رقم األعم

 النتيجة الصافية / رقم األعمال خارج الضرائب
ة يتوقف استخدام هاله النسبة علة دراسة املؤسسة  د ذا ا فقا   بل تسع إىل حد مقارنتها مع نسب املؤسسات الا تنشا يف نفس 

 يف قطاع نشاطها.  القطاع  ألن ضعف هاله النسبة أمام نسب املؤسسات األخر  يع  ضعف وضعفها التنافسي
تسمح هاله النسبة باكتشاف القدرات الت ارية للمؤسسة  وحتسب بالعالقة  مردودية النشا  انسبة الهامب اإلجمالي(: .5

  الهامب اإلجمالي / رقم األعمال الضريبةالتالية: 
 وم  األحس  أن تكون هاله النسبة مرتفعة.
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واا سبق فاملردودية كمفهوم عام يدل علة قدرة الوسائل علة حتقيق النتي ة  والوسائل الا تستعملها املؤسسة وتتمثل يف الرأس          
مال اةقتصادت وهالا يعكس املردودية اةقتصادية والرأس مال املايل يعكس املردودية املالية  فحسب نوع النتي ة والوسائل املستخدمة 

 نوع املردودية  وبصفة عامة اهتمام املؤسسة ينصب علة املردودية املالية واملردودية اةقتصادية.يتحدد 

 دور التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي المبحث الثالث:
الكفاءة والفاعلية جلميع لقد أدت التطورات احلديثة يف التدقيق الداخلي إىل املناداة بدور أكرب للمدقق الداخلي يف عملية قياس           

أنشطة املؤسسة  وقد ناد  معهد املدققني الداخلني بزيادة دوره يف جمال التدقيق اإلدارت وتدقيق العمليات ألن هدف التدقيق الداخلي 
ل مراجعة مصمم أساسا إلضافة القيمة وحتس  عمليات املؤسسة  كما نصل معايري التدقيق الدولية علة أن نطاق التدقيق الداخلي يشم

 اجلدو  اةقتصادية للعمليات  وفعاليتها وكفاء ا وم  ضمنها الحتوابا  ري املالية وكالا اختبار املعلومات والتش يلية.
 المطلب األول: تقرير المدقق الداخلي ودوره في تحسين األداء المالي 

لرقابة الداخلية وفحص احلسابات والقوائم املالية يقوم بعد مايقوم املدقق الداخلي بكل خطوات التدقيق والفحص وكالا تقييم نظام ا   
بفعداد الالت يحتم نتائج ما قام به ويكون موجها إلدارة املؤسسة لالطالع علة املالحظات والتوصيات واةقراحات فيما ةص األداء 

 (0202/0201)اكرام   املايل وكالا حتسينه والالت يكون مرفقا بعدد م  أدلة اةثبات 
 الفرع األول: إعداد التقرير ومعايير إعداده في التدقيق الداخلي 

 يعترب التقرير العنصر األخري م  عناصر التدقيق الداخلي باعتباره األداة الرئيسة الا يعرب فيه املدقق ع  رأيه الف  احملايد.   
 أوال تعريف التقرير  

التدقيق وسيلة لنقل البيانات واحلقائق والرأت بشكل واضح ومفهوم لطاليب التدقيق فالتقرير يؤدت وظيفة اخبارية  يعرب التقرير ع  عملية    
 وإعالمية هامة. 

ميك  تعريف التقرير علة أنه وثيقة مكتوبة وصادرة م  شخص مه  الالت هو  املدقق   ميتاز باألهلية إلبداء رأت ف  حمايد حول القوائم 
إلجراءات الا قام بفحصها يف املؤسسة ومد  دقة وصحة البيانات واملعلومات الا اعتمد عليها إلبداء الرأت  وما إذا كانل املالية وا

 . القوائم املالية الا أعد ا املؤسسة تعطة صورة صادقة وعادلة ع  مركزها املايل والنتي ة الا س لتها خالل سنة املالية حمل التدقيق
 إعداد التقرير في التدقيق الداخلي ثانيا: معايير 

 وهنا  معايري  ب علة املدققني الداخلني اعتمادها عند إعدادهم هلالا التقرير وهي: 
  .ب إعداد تقرير مكتو  وموقع بعد إكتمال فحص التدقيق  
  . ب مناقشة النتائج والتوصيات مع املستويات اإلدارية املعنية قبل إصدار التقرير النهائي املكتو  
  .قد تنطوت التقارير علة التوصيات بالتحسينات املستقبلية واألداء والتوصية بالعمل التصحيحي الالزم 
  .ب أن تعرض التقارير ال رض والنطاق والنتائج  
 ير التدقيق واملراجعة الداخلية أو م  ينو  عنه هلالا املنصب تقرير التدقيق الداخلي قبل إصداره.  ب أن يفحص ويقيم مد 
 .ب أن تتصف التقارير املدقق الداخلي باملوضوعية والوضوح واةختصار  

 الفرع الثاني : أهداف التقرير 
 م  خالل التقرير ففن املدقق الداخلي يسعة إىل: 
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  والتوصيات النااة ع  عملية التدقيق  والت يري ل فحتل .اإلبالغ ع  املالحظات 
  عكس جمهود إدارة التدقيق الداخلي إىل اإلدارة العليا  والتأثري يف عملية اختاذ القرارات 
  .إبداء التوصيات األزمة بالنسبة لتطوير إجراءات العمل  ونقل األفكار واملعلومات وتبادهلا 
 حتاء التدقيق الداخلي. حتديد األعمال الا قام  ا أع 

 الفرع الثالث: خصائ  تقرير المدقق الداخلي
 م  أهم  اخلصائص الا تؤثر يف تصميم التقارير مايلي:             
:  ب أن حيقق التقرير هدف معني يف خدمة اإلدارة   وةبد أن تعرض املعلومات يف التقارير بشكل جتصر مفيد حيث أوال: المنفعة

 اختاذ القرارات. املدير علة 
 ب أن تكون التقارير واضحة يسهل قراء ا وفهم ماحتتويه م  معلومات و ب أن حيدد الشكل املالئم  ثانيا: الشكل المالئم:

 للتقرير علة أساس كل حالة علة حدا. 
 صفحات. ةبد م  اشتماله علة املعلومات أساسية حتدد هويته مثل العناوي  وأرقام ال ثالثا: محدد الهوية:

  ب أن تعد التقارير علة أساس ثابتة  وتتم كتابة التقرير م  خالل ثالثة مراحل:  رابعا: الثبات:
 مرحلة التخطيا لعدد التقارير الا سيتم إصدارها املرحلة منها والنهائية.  المرحلة األولى:
 املالحظات والتوصيات أوة بأول. تكون متزامنة مع عملية التدقيق  وم  خالهلا يتم كتابة  المرحلة الثانية:
 مجع األجزاء املختلفة ع  التقرير يف وثيقة موحدة التنسيق والرتيب.  المرحلة الثالثة:

وعليه م  خالل  اا سبق ففن تقرير املدقق الداخلي يتم تقدمي معلومات متتاز بالوثوقية ومصداقية هالا يؤدت إىل اختاذ القرارات     
ء م  خالل مقارنة أداء املؤسسة سواء كانل داخل للوحدة اةقتصادية أو ضم  املؤسسات املماثلة باعتبار سليمة وحتسني األدا

 املؤسسة تنشا يف حميا تنافسي.  
 المطلب الثاني: مساهمة التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات    
 (0201/0200)حفيظة   القرارات يف املؤسسةإن للتدقيق الداخلي دور يف حتسني األداء م  خالل مسامهته يف اختاذ  

 أوال: تعريف القرار 
وضوعي عرف القرار علة أنه  عملية اإلختيار بني بديلني أو أكثر بينما عملية اختاذ القرار هي  تلش العملية املبنية علة دراسة والتفكري امل 

 الواعي للوصول إىل القرار. 
ر كما عرف علة أنه  هو اإلختيار املدر  بني البدائل املتاحة يف موقف معني أو هو عملية املفاضلة بني حلول بديلة ملواجهة معينة واختيا

 احلل األمثل م  بينها . 
 ثانيا: مساهمة التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات 

هنا  خطوات منطقية ينب ي إتباعها للوصول إىل القرارات الرشيدة واجليدة وتتمثل يف حتليل وتشخيص املوقف وحتديد البدائل اختيار 
البديل األمثل وتنفيال البديل الالت مت اختياره وتقييم النتائج  كما يلعب التدقيق الداخلي أدوارا مهمة يف كل خطوة م  خطوات 

ت  يث يساعد علة تأهيل املعلومة لتكون موصفات كاملة وكافية ليتم استعماهلا يف عملية صنع القرار للحصول عملية اختاذ القرارا
علة القرارات ذات اجلودة وفعالية. باملوازاة مع خطوة عملية اختاذ القرار ففن التدقيق الداخلي له دورة حياه يكون آخرها الوصول إىل 
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ارات اإلدارية وتبدأ عملية التدقيق بفعطاء نظرة حول موضوع العملية وإعداد إجراءات التدقيق تقدمي معلومات مؤهلة ةختاذ القر 
املناسبة لاللش املوضوع وباللش يتم تشخيص الوضع احمليا وحتديد درجة اخلطر الناجم وم    وضع اسراتي ية للقيام بعملية التدقيق 

لية التدقيق لتليها وضع اخلطة الالزمة لاللش ليبالأ املدقق بتنفيالها مع العمل يف  لتليها وضع اخلطة وم    وضع إسراتي ية للقيام بعم
كل مرة علة ضبا األداء ويتم ذلش م  قبل املدير املسؤول علة مديرية التدقيق الداخلي ويقوم بادخال التحسينات الحترورية علة  

ت مؤهلة ةختاذ القرارات وتساهم باللش يف إعداد كل نقص وهكالا يف كل مرة يتم إعداد تقرير حول كل هاله اخلطوات معلوما
 (0220)االبلي  قرارات ذات اجلودة وفعالية. 

حيث تكشف كل تقارير الا يعدها املدقق الداخلي أمهية بال ة لإلدارة العليا بفعطاء التوضيحات واقراح التحسينات  ويعطي هاله 
للمتعاملني مع املؤسسة كاملسامهني  وهالا يساعد املؤسسة علة بلورة مجلة م  القرارات كقرار اةستثمار والتمويل التقارير قيمة محتافة 

 حيث تعتمد اإلدارة العليا علة هاله التقارير ةختاذ قرارا ا الا تكون يف صاحلها  حيث أن اختاذ اإلدارة العليا لتوصيات املدقق بعني
اختاذ قرارا ا هالا يساهم يف التحسني م  أداء املؤسسة ويعطيها مركز تنافسي يف السوق ويستوجب يف ذلش أن  اةعتبار وعلة أساسها يتم

 )لوجاين( يتمتع املدقق الداخلي يف املؤسسة باةستقاللية الكافية لقيامه مبهامه.

 األداء المالي في المؤسسةالعالقة بين التدقيق الداخلي وتقييم المطلب الثالث: 
يعتــــرب اخللـــــل يف نظــــام املعلومـــــات احملاســــبية مصـــــدرا أساســــيا لعـــــدد مـــــ  املشــــاكل التشـــــ يلية  الــــا تواجههـــــا كثــــري مـــــ  املؤسســـــات      

ــــواين يف توصــــيل املعلومــــات املال ــــة الت ــــل يف النظــــام عل ــــتج هــــالا اخلل ــــبع  منهــــا  وين ــــا تكــــون عــــادة ســــببا يف اختفــــاء ال ــــة اةقتصــــادية وال ي
ــــة  فــــفن  ــــري مــــ  القــــرارات علــــة املعلومــــة احملاســــبية واملالي اهلامــــة  أو عــــدم توصــــيلها يف الوقــــل املناســــب ةختــــاذ القــــرار  ونظــــرا ةعتمــــاد كث
فشـــــــل نظــــــــام املعلومـــــــات احملاســــــــبية واملاليـــــــة يف تزويــــــــد اإلدارة  ـــــــاله املعلومــــــــات يف الوقـــــــل املناســــــــب يـــــــؤدت إىل عــــــــدم كفـــــــاءة أعمــــــــال 

 نشأة املشاكل التش يلية. املؤسسة  وبالتايل 
لــــــالا ميكــــــ  اعتبــــــار املعلومــــــات أحــــــد عوامــــــل اإلنتــــــاج داخــــــل املؤسســــــة إذ تــــــدخل البيانــــــات يف شــــــكلها اخلــــــام مثــــــل املــــــواد األوليــــــة     

 بعدها ختحتع هاله البيانات إىل عملية معاجلة لتخرج يف شكلها النهائي كمنتج جيد  معلومات  صاحلة لالستعمال. 
ــــرب املعلو      مــــات احملاســــبية األداة األساســــية لعمليــــة اختــــاذ القــــرار  ويتوقــــف جنــــاح هــــاله األخــــرية بدرجــــة كبــــرية علــــة مــــد  صــــحة فتعت

 ومصداقية املعلومات ودقتها يف متثيل الواقع الالت يعترب م  حمددات القرار السليم. 
عــــــ  املركــــــز املــــــايل للمؤسســــــة لكــــــي  ولكــــــي تتصــــــف هــــــاله املعلومــــــات احملاســــــبية بالصــــــحة واملصــــــداقية والدقــــــة وحــــــىت تكــــــون معــــــربة    

ـــــالت بعـــــد قيامـــــه  ميكـــــ  اةعتمـــــاد عليهـــــا يف اختـــــاذ القـــــرارات  ففوـــــا  ـــــب أن تكـــــون مصـــــادق عليهـــــا مـــــ  طـــــرف مـــــدقق حســـــابات  وال
بفحـــــص وتـــــدقيق ورقابـــــة األعمـــــال باملؤسســـــة وبعـــــد إمتـــــام برنـــــامج التـــــدقيق ففنـــــه يعـــــد تقريـــــرا عـــــ  مـــــد  صـــــحة ودقـــــة جرجـــــات احملاســـــبة 

 ساسا يف امليزانية وجدول حسابات النتائج وع  املالحظات والتوصيات الا يراعا ضرورية. واملتمثلة أ
ـــــة      ـــــيم األداء املـــــايل يف املؤسســـــة  فمـــــ  خـــــالل وجـــــود نظـــــام رقابـــــة داخلي ـــــداخلي وتقي مـــــ  هنـــــا تصـــــبح لنـــــا العالقـــــة بـــــني التـــــدقيق ال

ابات وللنظـــــام احملاســـــيب املعتمـــــد يف املؤسســـــة    هـــــاله جيـــــد وفعـــــال داخـــــل املؤسســـــة فـــــفن هـــــالا يحتـــــم  جرجـــــات ســـــليمة ودقيقـــــة للحســـــ
املخرجـــــــات للنظـــــــام احملاســـــــيب هـــــــي نفســـــــها مـــــــدخالت التحليـــــــل املـــــــايل  فوجـــــــود نظـــــــام رقـــــــايب فعـــــــال يحتـــــــم  وجـــــــود مؤشـــــــرات ماليـــــــة 

 صحيحة ودقيقة.
 



التدقيق الداخلي على األداء المالي الفصل الثاني                                           أثر 
 للمؤسسة

 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفصل: الصةخ



التدقيق الداخلي على األداء المالي الفصل الثاني                                           أثر 
 للمؤسسة

 

41 

مـــــ  خـــــالل مـــــا مت طرحـــــه يف هـــــالا الفصـــــل يتحتـــــح لنـــــا أن األداء املـــــايل هـــــو قـــــدرة املؤسســـــة علـــــة حتقيـــــق أهـــــدافها املســـــطرة وذلـــــش 
مـــــ  خـــــالل اةســـــت الل األمثـــــل ملواردهـــــا املتاحـــــة بكفـــــاءة وفعاليـــــة  لـــــالا ة تســـــتطيع املؤسســـــة معرفـــــة مـــــا حققتـــــه مـــــ  نتـــــائج ومـــــا ضـــــيعته 

 . م  فرا إة ع  طريق تقييم أدائها املايل
تعتـــــــرب عمليـــــــة تقيـــــــيم األداء املـــــــايل عنصـــــــر أساســـــــي وخطـــــــوة عامـــــــة متكننـــــــا مـــــــ  معرفـــــــة الوضـــــــعية املاليـــــــة للمؤسســـــــة مـــــــ  خـــــــالل 

 اةعتماد علة أسس معينة متمثلة يف بطاقة األداء املتوازن والقوائم املالية  والنسب واملؤشرات املالية املختلفة .
اةحنرافــــات والت ــــاوزات الــــا قـــــد توجــــد يف الوقــــل املناســــب والعمــــل علـــــة كمــــا يســــعة أيحتــــا لتفعيــــل األداء مــــ  خـــــالل كشــــف 

تصــــحيحها مـــــ  خــــالل اةقراحـــــات والتوصـــــيات الفعالــــة الـــــا يقـــــدمها املــــدقق الـــــداخلي والـــــالت يعمــــل بـــــدوره علـــــة متابعــــة تنفيـــــال هـــــاله 
 التوصيات.
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 مهيد:ت
يعتـــــرب مفهـــــوم األداء مـــــ  املفــــــاهيم الـــــا حظيـــــل باهتمـــــام كبــــــري لـــــد  البـــــاحثني واملفكـــــري  مبختلــــــف اااهـــــا م  ألن لديـــــه أمهيــــــة  
ـــــــدافع األساســـــــي لوجـــــــود أيـــــــة مؤسســـــــة. كمـــــــا ميثـــــــل العامـــــــل األساســـــــي ةجنـــــــاز هـــــــدفها  ـــــــالت ميثـــــــل ال كبـــــــرية يف تســـــــيري املؤسســـــــات وال

 أنواع والا م  بينها األداء املايل. الرئيسي  ولقد قسم الباحثني األداء إىل عدة 
ــــــائج مــــــ  خــــــالل  ويعــــــد األداء املــــــايل مــــــ   ــــــاره يعــــــرب عــــــ  تعظــــــيم النت أهــــــم املؤشــــــرات وأكثرهــــــا حساســــــية داخــــــل املؤسســــــة باعتب

حتســـــني مردوديتهـــــا  وهـــــو يعكـــــس الصـــــورة احلقيقيـــــة للمركـــــز املـــــايل هلـــــا. ومـــــ  أجـــــل أن تتأكـــــد املؤسســـــة أن أدائهـــــا املـــــايل يتماشـــــة علـــــة 
 :وهي  وم  خالل ما سبق مت تقسيم هالا الفصل إىل ثالق مباحث.نهج الصحيح عليها القيام بتقييمه.ال

 لمحة عامة عن المؤسسة محل الدراسةالمبحث األول:       
 منهجية الدراسة الميدانية المبحث الثاني:
 الملح الوطايةأثر التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي لمؤسسة مركب  المبحث الثالث:
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 لمحة عامة عن المؤسسة محل الدراسةالمبحث األول: 
 ENASALنشأة وتطور مؤسسة مركب امللح الوطاية المطلب األول:   

الواقــــــع مقرهــــــا مبدينــــــة قســــــنطينة  وقــــــد  E.N.A.S.E.Lيعتــــــرب املركــــــب مــــــ  أهــــــم الوحــــــدات التابعــــــة للمؤسســــــة الوطنيــــــة ل مــــــالح 
بعــــــد دراســـــــة أجر ــــــا املؤسســــــة الوطنيــــــة ل  ــــــاق واســــــت الل املنــــــاجم ةحتياطـــــــات  0001انطلقــــــل أشــــــ ال إجنــــــازه يف ســــــبتمرب عــــــام 

امللـــــح احل ـــــرت جبـــــل امللـــــح مبنطقـــــة الوطايـــــة  حيـــــث انشـــــ ا مركـــــب امللـــــح كوحـــــدة إنتاجيـــــة تابعـــــة للمؤسســـــة الوطنيـــــة ل مـــــالح مبقتحتـــــة 
ومت التحويـــــــل القـــــــانوين للمؤسســـــــة إىل شـــــــركة ذات أســـــــهم تبعـــــــا للقـــــــانون األساســـــــي  01/20/0010املـــــــؤرخ يف  000-10رســـــــوم امل

مليـــــون دج. وتعتـــــرب املؤسســـــة  0122وهـــــي مؤسســـــة عموميـــــة اقتصـــــادية ذات أســـــهم بـــــرأس مـــــال قـــــدره  0002جـــــوان  20املـــــؤرخ يف 
 املقر اةجتماعي )املديرية العامة( بقسنطينة. الوطنية ل مالح أكرب منتج وموزع جزائرت للملح ويتواجد 

هكتـــــار  وقـــــد  00كلـــــم مشـــــال بســـــكرة ويربـــــع علـــــة مســـــاحة   02يعتـــــرب املركـــــب مـــــ  أكـــــرب وحـــــدات املؤسســـــة يتواجـــــد علـــــة بعـــــد     
 سكيكدة للملح الصناعي.  (ENIP)أنشأ ةحتياطات املؤسسة الوطنية للصناعة البيروكيماوية 

طــــ  ســــنويا  لكــــ  هــــاله الطاقــــة آل يــــتم بلو هــــا  لــــالا فقــــد  002222اجيــــة فقــــد فقــــد قــــدرت يف البدايــــة بـــــ أمــــا طاقــــة املركــــب اإلنت   
طــــ  مــــ  امللــــح املكــــرر  22222طــــ  ســــنويا  ومــــع ذلــــش فــــفن أقصــــة مــــا حققــــه املركــــب هــــو  02222لتصــــبح  0010عــــدلل ســــنة 

بامليـــــة وهـــــو مايؤهـــــل  00.00نقاوتـــــه تبلـــــل   هـــــالا األخـــــري يعتـــــرب مـــــ  أجـــــود أنـــــواع امللـــــح علـــــة املســـــتو  الـــــدويل ذلـــــش أن 0010عـــــام 
 املركب ليكون قطبا صناعيا هاما.

 ENASALمركب الملح الوطاية  وأهداف مهام المطلب الثاني:
 أوال: مهام مركب الملح الوطاية 

ـــــح املعـــــاي وبعـــــ  األنـــــواع        ـــــتج ملحـــــا مكـــــررا  إضـــــافة إىل املل ـــــوط  واإلفريقـــــي الـــــالت ين ـــــد علـــــة املســـــتو  ال ـــــرب املركـــــب الوحي يعت
كلــــم مــــ  املركــــب إلنتــــاج   20األخــــر  مــــ  امللــــح  حيــــث يقــــوم باســــت الل جبــــل املــــالح )ملــــح الصــــخرة( املتواجــــد باملنطقــــة علــــة بعــــد 

ـــــــة  باإلضـــــــافة إىل اســـــــ ـــــــح مكـــــــرر ذت جـــــــودة عالي ـــــــة مـــــــادة  مل ـــــــور الطبيعـــــــي  ويف احلـــــــالتني حنصـــــــل عل ت الل ملـــــــح الشـــــــطو  ذات التبل
 كلورت الصوديوم بدرجة عالية م  النقاوة. إلنتاج ملح معاي. 

  وهـــــالا راجـــــع للتكلفـــــة الكبـــــرية يف انتاجـــــه  0222وقـــــد مت اةســـــت ناء علـــــة اســـــتخراج مـــــادة امللـــــح مـــــ  املـــــن م اجلبلـــــي وايـــــة ســـــنة    
وقــــد حــــافظ املركــــب يف إنتــــاج ملــــح الشــــطو  إىل  ايــــة يومنــــا هــــالا علــــة تــــوفري امللــــح ال ــــالائي والصــــناعي لكــــل الزبــــائ  كمــــا ونوعــــا  أمــــا 

ة ثالثــــــة أنــــــواع مــــــ  األمــــــالح: ملــــــح  ــــــالائي وآخــــــر صــــــناعي  ولكــــــل صــــــنف تشــــــكيلة واســــــعة مــــــ  إنتــــــاج املركــــــب فريتكــــــز نشــــــاطه علــــــ
 األنواع  باةضافة ألمالح خاصة .

 كما أن املركب يتعامل بنظام الطلبيات وم  هنا فهو يستقبل م  الوحدات األخر : 
  منتوجات تامة 
 منتوجات نصف مصنعة 
 منتوجات حتل التصنيع 
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 ريات وتس ل يف حسا  وسيا بني الوحدات.والا تستعملها يف شكل مش
 ثانيا : أهداف مركب الملح الوطاية 

يطمـــــــح املركـــــــب يف زيـــــــادة نشـــــــاطه وتنويـــــــع منت اتـــــــه وتطويرهـــــــا ب يـــــــة تلبيـــــــة حاجـــــــات ور بـــــــات زبائنـــــــه املت ـــــــددة  وزيـــــــادة حصـــــــته    
 صر التالية: السوقية للتفوق علة منافسيه اخلواا وميك  ذكر ماطمح املركب الوصول إليه يف العنا

  .إعادة هيكلة املصنع القدمي م  خالل توفري آةت وأجهزة عصرية 
  .توفري اإلمكانيات املادية جللب املادة األولية م  املن م اجلبلي 
 اقتحام األسواق احمللية وتصدير منت ا ا إىل األسواق العاملية 

 ENASALمركب الملح لوطاية الهيكل التنظيمي لمؤسسة المطلب الثالث: 
 يتكون هيكل املؤسسة م  : 

هـــــــو املســــــــؤول األول الـــــــالت يقـــــــوم بتســــــــيري املركـــــــب مـــــــ  خــــــــالل اختـــــــاذ القـــــــرارات والتنســــــــيق بـــــــني مجيـــــــع املصــــــــا   المددددددددير: .0
 واألقسام. 

ــــة نائددددب المدددددير التقنددددي:  .0 ــــع والشــــراء وينــــو  عــــ  املــــدير يف تأدي ــــات البي هــــو املســــؤول عــــ  مصــــلحة اإلنتــــاج والصــــيانة  عملي
  يابه.  مهامه أثناء

هــــي عنصــــر اتصــــال بــــني اةدارة العامــــة ومجيــــع املصــــا  واألقســــام حيــــث يــــتم اســــتقبال املكاملــــات وحتويلهــــا   األمانددددة العامددددة: .0
 استقبال الربيد الوارد والصادر  تنظيم امللفات قسم وتنظيم املواعيد. 

للقيـــــام بعمليـــــة اإلنتـــــاج وحتســـــينه  وتطـــــوير يهـــــتم هـــــالا القســـــم باســـــت الل املـــــوارد املتاحـــــة يف املركـــــب  قسدددددم اإلنتددددداج والتقنيدددددة: .0
ـــــث يعتمـــــد العمـــــل يف املخـــــرب  ـــــائ   حي ـــــه للمقـــــاييس املعمـــــول  ـــــا واملطلوبـــــة مـــــ  طـــــرف الزب ـــــة املنـــــتج ومطابقت املنت ـــــات ومراقب
ــــــا يقــــــوم  ــــــا  ــــــع العمليــــــات ال ــــــات وهنــــــا  جطــــــا يتحتــــــم  مجي ــــــة قيــــــاس نســــــب النقــــــاوة واإلضــــــافات ال الائيــــــة والكيماوي عل

 وميا.مهندسو املخرب ي
تكلــــف بتســــويق املنــــتج مــــ  خــــالل بيعــــه يف الســــوق احمللــــي وتــــأمني التنــــازةت للوحــــدات األخــــر  أمــــا  المصددددلحة التجاريددددة: .2

عمليـــــة التصـــــدير فتـــــتم برجمتــــــه علـــــة مســـــتو  املديريـــــة العامــــــة يف قســـــنطينة  والـــــا ترســـــلها ســــــنويا. كمـــــا تقـــــوم بالبحـــــث عــــــ  
   مراكز البيع واملعارض. زبائ  وعرض املنت ات م  قبل املوزعني والوكالء املعتمدي   اار الت زئة

ســــاعة خاصــــة علــــة األمــــاك  املهمــــة كاملخــــازن   00يســــهر علــــة  ايــــة أمــــال  املركــــب ويؤمنهــــا علــــة مــــدار  قسددددم األمددددن: .1
 اآلةت  اإلنتاج  خزانات الوقود وحتديد األخطار املتوقع حدوثها. 

 اشرة باحلماية املدنية والدر  الوط . وهو جمهز أمنيا بكامريات مراقبة وأعوان مسلحني وخطو  هاتفية متصلة مب    
مهمتــــــه تــــــأمني صــــــيانة اآلةت والبنيــــــة التحتيــــــة لإلنتــــــاج يف آجــــــال حمــــــددة مســــــبقا وبأقــــــل التكــــــاليف حيــــــث  قسددددددم الصدددددديانة: .0

بعـــــد عمليـــــة تشـــــخيص العطـــــب حتـــــدد مـــــدة إصـــــالحها وكلفتهـــــا الـــــا يوافـــــق عليهـــــا املســـــتعمل مـــــ  اجنـــــاز العمـــــل املطلـــــو  يف 
 أوانه دون تعطيل املستعمل. 
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ـــــتمك  مـــــ  معرفـــــة يعتـــــرب هـــــالا القســـــم مب قسدددددم المحاسدددددبة والماليدددددة: .1 ـــــتم ال ـــــة العمـــــود الفقـــــرت للمركـــــب ألن مـــــ  خاللـــــه ي ثاب
 الوضعية املالية للمؤسسة  فكل املعلومات م  املصا  تصب فيه. 

ـــــدريب وتتبـــــع املســـــار املهـــــ   قسدددددم المدددددوارد البشدددددرية: .0 ـــــف التكـــــوي  الت ـــــد العاملـــــة يف املركـــــب فيمـــــا ةـــــص التوظي تتكفـــــل بالي
 للموظف. 

 ني اهليكل التنظيمي للمؤسسة:وفيما يلي املخطا الالت يب
 

 
 املصدر: م   إعداد الطلبة

 المبحث الثاني: منهجية الدراسة الميدانية
 سيتم يف هالا املبحث عرض املنه ية املستخدمة يف اعداد الدراسة امليدانية: 

 المطلب األول: الحدود المكانية والةمانية
 أوال: الحدود المكانية

ــــــ       ـــــة وةيـــــة بســـــكرة  الـــــا تبعـــــد عـــــ  مقـــــر الوةيـــــة ب يقـــــع املركـــــب يف املـــــدخل اجلنـــــويب لبلديـــــة الوطايـــــة التـــــابع لـــــدائرة الوطاي
الـــــرابا بـــــني مشـــــال اجلزائـــــر وجنو ـــــا  حيـــــث يقـــــع مبحـــــاذاة مؤسســـــة مطـــــاح  اإلخـــــوة  20كلـــــم عـــــرب الطريـــــق الـــــوط  رقـــــم   02

 للسحارت اإلخوة عمورت.حوحو الوطاية ومعصرة زيل الزيتون ومصنع األجر 
 ثانيا الحدود الةمانية

 .00/22/0200إىل  20/22/0200مت إجراؤها علة مدة أربعة أيام متتالية ابتداءا م  
 المطلب الثاني : أساليب جمع المعلومات

 أوال : المقابلة 

المدير

نائب المدير

مصلحة 
المحاسبة 
والمالية

مصلحة التجارة
مصلحة الموارد 

البشرية 

مصلحة 
المكونات 
التقنية 

فالتعبئة والتغلي الصيانة 

المخبر

مصلحة التموين مصلحة التكوين

الوقاية واألمن األمانة العامة
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باملركــــــب امللــــــح حيــــــث متـــــــل لقــــــد مت اعتمــــــاد علــــــة أســــــلو  املقابلـــــــة واملوجهــــــة يف مجــــــع املعطيــــــات واملعلومــــــات املتعلقـــــــة     
مقابلــــــة مســــــؤول مصــــــلحة احملاســــــبة واملاليــــــة )بربــــــارت الطيــــــب(. حيــــــث مت طــــــرح جمموعــــــة مــــــ  األســــــيلة املتعلقــــــة باملوضــــــوع ومت 

 تدوي  اجابات املسؤول الا كانل علة النحو التايل: 
 هل المدقق الداخلي مستقل عن األنشطة التي يدققها؟ -3س
 ـــــــب أن يكـــــــون املـــــــدقق الــــــــداخلي يف املؤسســـــــة مســـــــتقال عـــــــ  األنشــــــــطة األخـــــــر  ألن مـــــــ  صـــــــفات املــــــــدقق  نعدددددددم -3ج

 اةستقاللية واملوضوعية. 
 هل يؤخذ بتوصيات المدقق الداخلي في كافة النواحي المالية والمحاسبية؟  -0س
 ليا.  ب األخال بتوصيات املدقق الداخلي ألن خدماته تصب يف مصلحة اإلدارة الع نعم -0ج
 هل يساهم التدقيق الداخلي في اكتشاف األخطاء داخل المركب؟  -1س
يســـــاعد التـــــدقيق الـــــداخلي علـــــة اكتشـــــاف األخطــــــاء ألن اخلطـــــوة األوىل مـــــ  مهمـــــة التـــــدقيق هـــــي قيـــــام املــــــدقق  نعدددددم -1ج

 الداخلي باكتشاف األخطاء. 
 على أي أداء يرتكة عليه المركب؟  -5س
 ايل واألداء البشرت ألن كالمها يصب يف مصلحة املركب. يتم الركيز علة األداء امل -5ج
 هل تعتقد أ  التدقيق الداخلي ضروري في المركب؟  -2س
التـــــدقيق الـــــداخلي ضـــــرورت داخـــــل املؤسســـــة ألن دوره الرئيســـــي يتمثـــــل يف خـــــدمات لصـــــا  املؤسســـــة ألنـــــه يقـــــوم  نعدددددم -2ج

 بتصحيح األخطاء يف النشاطات السابقة. 
ب  فددددي المركددددب كددددرئيال مصددددلحة المحاسددددبة والماليددددة مدددداهو دور التدددددقيق الددددداخلي فددددي حسددددب رأيدددد  ومنصدددد -0س

 تحسين األداء المالي؟ 
ــــــري يف حتســــــني أداء املؤسســــــة املــــــايل ســــــواء بطريقــــــة مباشــــــرة أو  ــــــري مباشــــــرة  -0ج إن التــــــدقيق الــــــداخلي يســــــاهم بشــــــكل كب

فمــــــ  خــــــالل تقييمــــــه لنظــــــام الرقابــــــة الداخليــــــة واكتشــــــاف الث ــــــرات املوجــــــودة يف هــــــالا النظــــــام والوقــــــوف علــــــة نقــــــا  القــــــوة 
ــــتم معاجلتهــــا واحلــــ ــــه باةضــــافة إىل تقييمــــه للمخــــاطر لي ــــق تقــــدمي اةقراحــــات والتوصــــيات والحتــــعف في د منهــــا وذلــــش عــــ  طري

 م  خالل تقاريره والا تؤخال بعني اةعتبار يف اختاذ القرارات يساهم يف حتسني أداء املؤسسة املايل. 
  0202-0200احلصول علة الوثائق املالية املتمثلة يف القوائم املالية للسنوات  ثانيا:
  امليزانيات املالية 
 قائمة الدخل 

 المطلب الثالث : أساليب تحليل المعلومات
 بعد مجع املعلومات م  طرف املؤسسة تأل مرحلة التحليل حتليل املعلومات وذلش باستخدام جمموعة م  األدوات:   
 التحليل املايل 
  النسب املالية 
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 املردودية املالية 
 مؤشرات التوازن املايل 
 
 
 
 

 المبحث الثالث: دور التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي في مركب الملح الوطاية 
يـــــتم قيـــــاس األداء املـــــايل واحلكـــــم عليـــــه مبؤشـــــرات ماليـــــة يـــــتم احتســـــا ا مـــــ  خـــــالل القـــــوائم املاليـــــة الـــــا تقـــــوم املؤسســـــة بفعـــــدادها 

ــــــة وعرضــــــها ســــــنويا  وعلــــــة هــــــالا األســــــاس نقــــــوم بعــــــرض األصــــــول واخلصــــــوم مركــــــب  ــــــدخل وحتلــــــيلهم ملعرف امللــــــح وكــــــالا قــــــوائم ال
 .وضعية املؤسسة املالية مركب امللح الوطاية

 المطلب األول: عرض القوائم المالية لمركب الملح الوطاية 
 سنقوم بعرض أصول وخصوم اخلاصة باملركب وهالا م  خالل اجلداول اآلتية:      
 2020/  2019للسنتين  األصولجانب   ENASAL الملح لوطايةمركب ؤسسة  مل امليزانية احملاسبية:    1 رقم جدول

 2020 2019 األصددددددددول 
 أصول الغير جارية                                                                           

 األصول الثابتة 
 الشهرة 

 أصول  ري ملموسة 
 أصول ثابتة 

 أصول قيد التنفيال 
 أصول املالية 

 استمارة حتتسب  قوق امللكية 
 استثمارات أخر  وذمم مدينة 

 األوراق املالية الثابتة األخر  
 القروض واألصول املالية ال ري متداولة 

 الحتريبة املؤجلة  

 
 

20 000.00 
1082 130 856.69 
1 183 178 730.60 

 
 
 
 

4 598 267.28 
17 123 169.17 

 
 

20 000.00 
1 084 531 231.64 
1 178 978 242.20 

 
 
 
 

4 146 740.81 
18 395 310.82 

 525.47 071 286 2 023.74 051 287 2 مجمددددوع األصددددول غيدددر جارية  
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 األصول املتداولة ةست الل 
 خارج اةست الل 

  اخلزينة

44 488 890.75 0 
5 593 018.54 

18 799 657.27 

245 817 494.8 
16 638 003.54 
10 350 720.41 

 218.76 806 272 566.58 881 168 مجمدددوع األصددددول الجدددارية 

 744.23 877 558 2 590.32 932 455 2 مجموع األصول 
 م  إعداد الطلبة باةعتماد علة الوثائق املقدمة م  قسم احملاسبة واملالية:   المصدر

 
 

   2020_2019امليزانية الت ريات للفرات :  ه( مركب امللح لوطاية  وسنعرض م  خاللENASALللخصوم للشركة ) اسبية_ امليزانية احمل 2

 0200/0202للسنتني  ( مركب امللح لوطاية ENASAL) ملركبامليزانية املالية للخصوم :  02جدول 

 2020 2019 الخصدددددوم 

 أموال خاصة 

 ديون مالية

54 280 096.40 

2 348 845 832.46 

55 631 010.03 

2 427 451 184.13 

 

 194.16 082 483 2 928.86 125 403 2 مجموع األموال الدائمة 

  الديون القصرية اخلاصة باةست الل

 خارج اةست اللالديون القصرية 

41 652 212.70 

11 154 448.76 

 

60 274 525.26 

1 521 024.81 

 550.07 795 75 661.46 806 5 مجموع الخصوم المتداولة  

 744.23 877 558 2 590.32 932 455 2 إجمال الخصوم  

 م  إعداد الطلبة باةعتماد علة الوثائق املقدمة م  قسم احملاسبة املالية. المصدر:

 0232/0202 للسنتين   ENASAL جدول حسابات النتائق لمؤسسة  مركب الملح لوطاية – 1الجدول رقم:

 2020 2019 البيا            
 المبيعات و المنتجات ذات الصلة

التغيير في قوائم جرد المنتجات الجاهة  وقيد 
73+8977 
72+8972 

291 867 356.95 
238 132 691.95 

280 044 621.56 
372 313 394.42 
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 اإلنتاج 
 إنتاج مشتريات
 المنح التشغيلي 

 
8974 

56 844 723.87 
3 386 132.83 

 
2 335 010.00 

 025.98 693 654 905.60 230 590  _إنتاج السنة المالية 3
 مستهلكة  العام

 خدمات خارجية ومشتريات أخرى 
60+8967 
61+62+8962 

217 874 608.29  
59 454 325.17 

252 384 125.19 
62 495 393.95 

 519.14 879 314 933.46 328 277  _استهالك السنة المالية 0
 506.24 813 339 972.14 901 312  (0_3المضافة االتشغيلية  _القيمة 1

 مصاريف الذهب الشخصية 
الضرائب و الرسوم و 

 لمدفوعات ا

63+8963 
64 
 

 

124 589 048.40 
7 319 262.83 

131 838 431.85 
7 889 659.17 

 415.82 085 2000 660.91 993  180   العمليات _ إجمالي فائض 5
 الدخل التشغيلي االخر 
 مصاريف تشغيلية اخرى 

 مخصصات االهتالكات و المؤونات وخسائر القيمة
استرجاعات عن مئونات وخسائر 

 القيمة 

 
65+8963 
68 

4 279 629.82 
8 909 038.98  

119 582 120.77 
192 117.58 

16 218 575.29 
38 430 234.57 

120 959 000.91 

 755.63 914 56 248.56 974 56  دخل التشغيل _ 2
 المنتوجات المالية 
  مصاريف المالية 

 
 

 
1 845.17 

 

  845.17 1-   ممول النتائق _ 0
 755.63 914 56 4003.39 972 56  (0+2ا الدخل العادي قبل الضريبة_2

 الضرائب االمستحقة على النتائق العادية  
 العاديةالضرائب المؤجلةاالمتغيرات ( على النتائق 

  
136 419.74 

 
-1 272 141.65 

 601.27 911 670 653.00 702 594  جمالي الدخل من األنشطة العادية 
 703.99 724 612 669.35 866 537  الدخل الصافي من االنشطة العادية _ 2

 897.28 186 58 983.65 835 56  صافي الدخل من األنشطة العادية
 بنود غير عادية ادخل( 

 غير عادية امصروفات(بنود 
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    استثنائية _النتيجة 2
 897.28 186 58 983.65 835 56  دخل  الشركة الموحد  

    لماليةا_صافي نتيجة السنة 32
 للمركبم  إعداد الطلبة باةعتماد علة الوثائق املقدمة م  قسم احملاسبة املالية المصدر : 
 مالحظة:

الشركة لالا مت اةستعانة باجلانب التش يلي م  خالل احلصول علة دعم م  الوحدات األخر  يف شكل حتويالت وجود اختالل هيكلي يف أصول  -
 م  األصول زكالا م  املنت ات. ب ية تلبية طلبات الزبائ  الا مت ابرامها سابقا علة شكل اتفاقيات.

 التصفية علة مستو  الشركة األم يف قسنطينة ة يتم حسا  صايف نتي ة السنة املالية علة مستو  املركب بل تتم عملية -
 0200/0202للسنتني  ENASAL مركب الملح لوطاية امليزانية املالية املختصرة ألصول املؤسسة -5

 

 

 

 0200/0202للسنتني  ENASAL لوطايةامركب الملح  امليزانية املالية املختصرة ألصول املؤسسة: مؤشرات 5رقم الجدول 

 0202 0200 البيدددا          

 1084531231.64 1082130856.69 أصول ثابتة

  %10.0 %00.0 %النسبة 

 00001000022.02  100022110 محققةقيم 

 %1.10 %2.10 %النسبة   

 242977699.71 136550935.69  مخةونات 

 %0.99 %0.61 %النسبة   

 720.41 350 10 657.27 799 18 قيم الجاهة  

 %0.042 %0.084     %النسبة 

 0222222255.01 0522210222.10 مجموع األصول 

 %100 %100 %النسبة 

 املصدر :م  اعداد الطلبة باةعتماد علة الوثائق املقدمة م  قسم احملاسبة و املالية 

 مت ري.مالحظة: نظرا لعدم توفر معلومة جزون األمان ألكثر م  سنة م  طرف العون احملاسب اعتربنا كل املخزون 
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خالل اةطالع علة جانب أصول مؤسسة  ميك  أن نستنتج م  قراءة النسب اخلاصة بأصول املؤسسة املهنية بالدراسة إىل مايلي  م       
ENASAL  : نالحظ ما يلي 

وهالا راجع إىل تنازل الشركة ع  بع   %89.3إىل  %92.4م   0202إىل  0200نس ل اخنفاض طفيف يف قيم أصول الشركة م  سنة  -0
 األصول وعملية التسوية بني الفروع اخلاصة بالشركة.

ويعود هالا اةرتفاع إىل زيادة  يف قيمة جزون اةنتاج التام مع  0202إىل سنة  0200نس ل ارتفاعا  يف جمموع األصول املتداولة م  سنة  -0
الالت يظهر جليا يف امليزانية املالية م  خالل زيادة القيم ال ري جاهزة والا بدورها ميك  زيادة زيادة ح م املعامالت الالت تعلله زيادة الزبائ  و 

 0222222255.01   وإىل0522210222.10م    0202جمموع األصول حيث س لنا ارتفاعا يف جمموع األصول سنة 

 0200/0202 لسنتني  ENASAL مركب الملح لوطاية امليزانية املالية املختصرة خلصوم مؤسسة -2

 0200/0202 لسنتني  ENASAL مركب الملح لوطاية امليزانية املالية املختصرة خلصوم مؤسسة :22اجلدول رقم

 0202 0200 البدددديا  

   االموال الدائمة 

 010.03 631 55 096.40 280 54 اةموال اخلاصة 

 % 0.00 %0.00 النسبة 

 2387942740.52 231408167.07 ديون طويل اةجل 

 %2.02 %2.01 النسبة 

 24435357350.52 2368361766.70 مجموع االموال الدائمة 

 % 01.20 %00.10 النسبة 

 11588094.14 8330954.26 ديون قصرية اةجل 

 %0.01 %2.00 النسبة 

 0222222255.01 0522210222.10 مجموع الخصوم 

 % 022 %022 النسبة

 م  إعداد الطلبة باةعتماد علة الوثائق املقدمة م  قسم احملاسبة و املالية المصدر:

 خالل الفرتني نالحظ ما يلي :مركب امللح الوطاية  م  خالل اةطالع علة جانب خصوم 

 وهالا يعود إىل قيمة الديون طويلة األجل.  0202سنة  0.00و  0201سنة  0.00س لنا اخنفاض  يف نسبة األموال اخلاصة حيث نسبة  -0
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وهالا يعود إىل زيادة األصول الثابتة احملولة م  وحدات  0202سنة  01.20إىل  00.10س لنا ارتفاع يف األموال الدائمة للمركب م   -0
 .أخر . 

 مركب الملح لوطاية ENASELالمطلب الثاني : قياس و تحليل األداء المالي لمؤسسة   
 يتم حتليل الوضعية املالية للمؤسسة حمل الدراسة  وفق ثالق مؤشرات متمثلة فيما يلي :         

 تتقسم اىل :النسب المالية : -3       

 نسب الهيكلة : -3-3

 0202/ 0200السنتني   ENASAL ح لوطايةمركب الملاهليكلة ملؤسسة النسب :  20جدول 

 0202 0232 العالقددددددددددددة النسددددددددب 

 %322.0 %322.22 )األموال الدائمة / األصول الثابتة ( التمويل الدائم 

 %32.52 %01.22 )األموال اخلاصة / األصول الثابتة ( التمويل الذاتي 

 0200/0202امليزانية املالية املختصرة للسنتني م  إعداد الطلبة باةعتماد علة المصدر : 

 

 م  خالل اجلدول نالحظ مايلي :  

نسبة التمويل الدائم أكرب م  الواحد وهالا يدل علة أن الشركة متول أصوهلا الثابتة وهي يف  0202و 0200يف كلتا السنتني نسبة التمويل الدائم  :  - 
  وضع مستقر.

تا السنتني كانل نسبة التمويل الالال أقل م  الواحد وهالا يدل علة عدم استطاعة املؤسسة علة متويل األصول بأمواهلا  يف كل نسبة التمويل الذاتي : -
 اخلاصة اا جعلها تستعني إىل التمويل م  طرف الفروع األخر  للشركة األم.

 نسب المديونية -3-0 
 0232/0202للسنتين   ENASAL : المديونية لمؤسسة  مركب الملح لوطاية 2جدول 

  0202  0232 العالقة  النسب 
 %00.01 %00.20 ) اةموال اخلاصة / جمموع اخلصوم ( االستقاللية المالية 
 %00.01 %00.01 )جمموع الديون / جمموع اخلصوم ( قابلية التسديد 

 0200/0202م  إعداد الطلبة باةعتماد علة امليزانية املالية املختصرة للسنتني المصدر : 
 م  خالل اجلدول نالحظ ما يلي  : 
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وهالا يدل علة أن الشركة ة تتمتع باةستقاللية املالية وهالا راجع ألوا تابعة   %22نالحظ أن يف كلتا السنتني أقل م  نسبة االستقاللية المالية :  -  
 للشركة األم بوةية قسنطينة.

وهالا يدل علة أن الشركة ة تقوم هي بدفع ديووا بل تتم التسوية ع  طريق   %22كلتا السنتني أكرب م  نالحظ أن يف   نسبة القابلية للتسديد :  -  
 الشركة األم بوةية قسنطينة.

 نسب المردودية :  -0

 0232/0202للسنتين   ENASEL مركب الملح لوطاية: نسب املردودية 2جدول 

 0202 0232 العالقة   النسب 

 %20.77 %32.52 ) النتي ة الصافية / رقم األعمال (  المردودية التجارية 

 %0.02 %0.13 النتي ة الصافية / جمموع األصول (ا  المردودية االقتصادية 

 %35.23 %32.22 النتي ة الصافية /األموال اخلاصة (  المردودية المالية 

 0200/0202خالل السنتني م  إعداد الطلبة باةعتماد علة امليزانية املالية املختصرة المصدر : 

 نالحظ م  خالل اجلدول أن مجيع نسب املردودية موجبة يف كلتا السنتني وهالا عائد إىل حتقيق نتي ة صافية موجبة .  

 

 

 قياس األداء المالي من خالل التوازنات المالية:  -1 

 رأس المال العامل :  -1-3
 0232/0202للسنتين   ENASEL رأس المال العامل مركب الملح لوطايةنسب : 2جدول 

 0202 0232 العالقة  البيا  

 322232002 330225222 األصول الدائمة ( –) األموال الدائمة  رأس المال العامل 

 218.76 806 272 566.58 881 186 جمموع األصول املتداولة  رأس المال اإلجمالي 

 - 32020332.5 - 001222220.15 األصول الثابتة (  –األموال اخلاصة ا  رأس المال الخا  

 0200/0202م  إعداد الطلبة باةعتماد علة امليزانية املختصرة للسنتني المصدر: 
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 ني ما يلي : تبدول م  خالل اجل

موجبا و هالا يع  أن املؤسسة يف كلتا السنتني حققل توازنا أجابيا   أت أوا متكنل م  ت طية أصوهلا الثابتة بواسطة أمواهلا  : رأس مال العامل -
     ائمة باألموال الد الدائمة إة أن الفرق بني األموال الدائمة واألصول الثابتة كبري جدا ألن احلالة املثلة للتوازن املايل هي  أن ت طي األصول الثابتة

( FR= 0)   و إن هاله احلالة نادرة 
تبني أنه موجب خالل السنتني ويف تزايد وهالا راجع إىل الزيادة يف القيم اجلاهزة وقيم اةست الل والقيم  ري جاهزة وهالا مؤشر رأس مال اإلجمالي:  -

 جيد علة تطور ح م النشا  اةست اليل للمؤسسة. 
 السنتني وهالا يدل علة عدم قدرة املؤسسة علة متويل أصوهلا الثابتة ع  طريق األموال اخلاصة.تبني أنه سالب يف رأس مال الخا :  -

 0232/0202للسنتين   ENASEL مركب الملح لوطاية احتياج رأس المال العاملنسب : 32جدول 

 0202 0232 العالقة  البيا  

           -قيم اجلاهزة(  -)األصول املتداولة  احتياج رأسمال العامل 
 ) الديون قصرية األجل(

-7 192 162.15 186 659 948.2 

 0232/0202المصدر: من إعداد الطلبة باالعتماد على الميةانية المختصر  للسنتين 

 م  خالل اجلدول تبني ما يلي : 

وهالا يدل علة وجود  0202أت وجود فائ  يف موارد التمويل وموجب يف  0200سالب سنة نالحظ أن احتياج يف رأس مال العامل  - 
 احتياج لتمويل دورة اةست الل.

 

 : الخةينة : -1-1 

 0232/0202للسنتين   ENASEL لوطايةاخةينة مؤسسة مركب الملح  نسب: 33جدول  

 0202 0232 العالقدددددددددة البددددددددددديا 

اةحتياج يف       رأ ال   –) رأ ال العامل  الخةينة 
 العامل (

301002202.0 32122202.2 

 0200/0202م  إعداد الطلبة باةعتماد علة امليزانية املختصرة للسنتني المصدر: 

 م  خالل اجلدول يتبني ما يلي : 

 نالحظ أن رصيد اخلزينة موجب يف كلتا السنتني وهالا يدل علة أن املؤسسة تتحكم يف سيولتها. الخةينة : - 

 الدراسة الميدانيةالمطلب الثالث: تفسير نتائق 
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ــــــفن األداء      ــــــة للمؤسســــــة  ف ــــــا تشــــــري إىل الوضــــــعية املالي ــــــائج املتوصــــــل إليهــــــا باســــــتخدام بعــــــ  املؤشــــــرات املاليــــــة ال نســــــتخلص يف نت
( هــــــالا 0202-0200املــــــايل ملركــــــب امللــــــح الوطايــــــة يف وضــــــع جيــــــد ومــــــريح يف حتســــــ  ملحوظــــــا يف الســــــنوات األخــــــرية مــــــ  الدراســــــة )

 ققة خالل سنوات الدراسة وم  بني هاله النتائج نالكر منها:بالنظر إىل نتائج احمل
نسبة التمويل الدائم أكرب م  الواحد وهالا يدل علة أن الشركة متول أصوهلا الثابتة وهي يف  0202و  0200يف كلتا السنتني نسبة التمويل الدائم  :  -

  وضع مستقر.

ويل الالال أقل م  الواحد وهالا يدل علة عدم استطاعة املؤسسة علة متويل األصول بأمواهلا  كانل نسبة التم  0200يف سنة  نسبة التمويل الذاتي : -
حيث تبني لنا أن نسبة التمويل الالال أكرب م   0202اخلاصة اا جعلها تستعني إىل التمويل م  طرف الفروع األخر  للشركة األم عكس ذلش سنة 

 الواحد وهي وضعية مرحية للمؤسسة.

وهالا يدل علة أن الشركة ة تتمتع باةستقاللية املالية وهالا راجع ألوا تابعة   %22أن النسبتني يف كلتا السنتني أقل م  ستقاللية المالية : نسبة اال -
 للشركة األم بوةية قسنطينة.

دفع ديووا بل تتم التسوية ع  طريق الشركة األم وهالا يدل علة أن الشركة ة تقوم هي ب  %22يف كلتا السنتني أكرب م   نسبة القابلية للتسديد :  -  
 بوةية قسنطينة.

 أن مجيع نسب املردودية موجبة يف كلتا السنتني وهالا عائد إىل حتقيق نتي ة صافية موجبة . نسبة المردودية: -

أمواهلا الثابتة لت طية رأس مال العامل   وهو ما نالحظ أن رصيد اخلزينة موجب يف السنتني وهالا يدل علة أن املؤسسة قامل بت ميد جزء م   الخةينة :
 يطرح عليها مشكلة الر ية أت تكلفة الفرصة البديلة .

 

 

 

 ومت تفسري بع  النسب استنادا اىل املدقق الداخلي للمؤسسة حيث أفادنا أنه: 
ـــــم   - ـــــة الطلبيـــــات حســـــب العقـــــود ويت لـــــة هـــــالا يف احلســـــا  الوســـــيا رق ـــــا  اســـــتعانة بوحـــــدة أخـــــر  مـــــ  أجـــــل تلبي اـــــايعكس  1000هن

ــــــالر م مــــــ  أن املؤسســــــة  02وجــــــود احلســــــا   ــــــةب ــــــداخلي  إنتاجي ــــــدقيق ال ــــــا إىل مهمــــــة جملــــــس الت ــــــس  إلعــــــالموهــــــالا يب ةختــــــاذ  اإلدارةجمل
 . اإلنتاجالقرارات للسنة املقبلة ب ية زيادة 

ـــــــاجمت اةســـــــتعارة آللـــــــة مســـــــتعملة يف عناصـــــــر  اإلنتـــــــاجفيمـــــــا ةـــــــص معـــــــدات  - ـــــــاس( وهـــــــالا مايوضـــــــحه زيـــــــادة حســـــــا   اإلنت )تعبيـــــــة األكي
 األصول املؤسسة. 
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 خالصة الفصل 
مت يف هــــــالا الفصــــــل حماولــــــة اســــــقا  الدراســــــة الــــــا مت التطــــــرق إليهــــــا يف اجلــــــزء النظــــــرت علــــــة مؤسســــــة مــــــ  املؤسســــــات 
حــــــــىت تتحتــــــــح نتــــــــائج الدراســــــــة أكثــــــــر واقعيــــــــة  وقــــــــد مت اختيــــــــار مؤسســــــــة مركــــــــب امللــــــــح الوطايــــــــة كمؤسســــــــة للدراســــــــة 

ا مت اســــــتعراض جتلــــــف أقســــــام التطبيقيــــــة  حيــــــث مت التعــــــرف علــــــة املركــــــب وطبيعــــــة نشــــــاطها وجتلــــــف منت ا ــــــا   كمــــــ
 املؤسسة وهيكلها التنظيمي. 

ومــــــ  جهــــــة أخــــــر  مت التعــــــرف علــــــة وضــــــعية املؤسســــــة وأدائهــــــا املــــــايل مــــــ  خــــــالل عــــــرض القــــــوائم املاليــــــة حتليلهــــــا     
وكـــــالا اســـــتخدام مؤشـــــرات ماليـــــة تعكـــــس الوضـــــعية املاليـــــة للمؤسســـــة والـــــا تبـــــني أوـــــا جيـــــدة. وهنـــــا  توافـــــق بـــــني قـــــراءة 
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تحليــــل املــــايل ونســــب املردوديــــة. وهنــــا  عــــدم توافــــق بــــني مؤشــــرات التحليــــل املــــايل والســــبب يعــــود اىل تــــأثر مؤشــــرات ال
 جدول حسا  النتائج باحلسا  الوسيا. 

ةميكـــــ  أن تـــــتم الدراســــــة امليدانيـــــة يف وحـــــدة انتاجيــــــة واحـــــدة بـــــل  ــــــب أن تكـــــون علـــــة مســــــتو  املؤسســـــة ككــــــل. ألن   -
التخطــــــيا والربجمــــــة يكــــــون علــــــة مســــــتو  املؤسســــــة األم  كمــــــا أن املــــــدقق الــــــداخلي املوجــــــود علــــــة مســــــتو  الوحــــــدة دوره 

 أكثر مراقبة أصول املؤسسة أكثر م  املسامهة يف األداء املايل.
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 خاتمة



 خاتمة

 

 

57 

يعد التدقيق الداخلي م  أهم الوظائف داخل املؤسسات  وذلش ملا له م  تأثري علة أنظمة الرقابة واألداء املايل  ويت لة ذلش م        
خالل التأكد والتحقق م  التزام الوحدات اإلدارية بالسياسات املالية واإلجراءات اةدارية. كما أن جناح مهمة التدقيق وإضافة قيمة 

 يقحتي إتباع منه ية خاصة  تعتمد علة معايري عملية التدقيق الداخلي. للمؤسسة 
ة وعليه حاولنا معاجلة موضوع الدراسة املتمثل يف دور التدقيق الداخلي يف حتسني األداء املايل يف املؤسسة اةقتصادية  مبعاجلة اشكالي      

ايل ملا له م  تأثري علة السري احلس  ل نظمة الرقابية املتعلقة باألداء  البحث الا تدور حول دور التدقيق الداخلي يف حتسني األداء امل
. وم  خالل اجلمع بني الدراسة النظرية م  جهة والدراسة التطبيقية م  جهة أخر  والركيز علة النقا  الا تساهم يف حتسني األداء املايل

يان جتلف العناصر املعتمد عليها يف التدقيق الداخلي  وبعد معاجلتنا ملختلف وهالا بالتعرف علة اإلطار العام ألساسيات األداء املايل وتب
جوانب املوضوع نظريا واسقاطها علة واقع املؤسسة اجلزائرية يف مؤسسة مركب امللح الوطاية توصلنا إىل نتائج عامة مع وضع جمموعة م  

 اةقراحات والتوصيات.

 ق التالية: اختبار صحة الفرضياتا توصلنا إلى النتائ
" التدقيق الداخلي عملية ضرورية كما يساعد على تحسين األداء المالي وترشيد القرارات ويتوقف نجاحه على الفرضية األوىل      

توصلنا إىل أن التدقيق الداخلي وظيفة تابعة لإلدارة العليا وضرورية جلميع اتباع المدقق لمجموعة من المعايير المتعارف عليها" 
ات اةقتصادية م  أجل حتسني األداء وترشيد القرارات لإلدارة العليا ةبد م  توفر جمموعة م  املعايري الا  ب علة املدقق املؤسس

  االفرضية األولى صحيحة(.الداخلي أن يتصف  ا تتعلق مبيدان عمله وبالاته م  أجل أن يؤدت مهمته علة أكمل وجه. 
داخلي نشدددددا  مسددددتقل موضدددددوعي مددددن خدددددالل إتبدددداع أسدددددلوب منهجددددي ومدددددنظم لتقيددددديم األداء " التددددددقيق الددددالفرضــــية الثانيــــة:      

فـــــفن عمليـــــة  التـــــدقيق الـــــداخلي تـــــتم وفـــــق  منه يـــــة متكـــــ  املـــــدقق مـــــ  اةملـــــام بكـــــل  المدددددالي وتحسدددددين فعاليدددددة عمليدددددات المؤسسدددددة"
مســـــتقل موضـــــوعي. فهـــــاله املنه يـــــة تبـــــني مراحـــــل املعلومـــــات املاليـــــة واحملاســـــبية إلبـــــداء رأيـــــه الفـــــ   حمايـــــد بشـــــأوا  و ـــــالا يعتـــــرب نشـــــا  

ــــة يــــتم تقــــدمي  ــــش وجــــود أســــلو  منه ــــي واــــنهج لتقيــــيم األداء املــــايل. وبعــــد هــــاله العملي ــــدقيق الــــداخلي  ويتطلــــب ذل القيــــام بعمليــــة الت
 ا وبالتالي صحة الفرضية الثانية(. نتائج واقراحات للمؤسسة الا م  شأوا حتس  فاعلية عمليات املؤسسة. 

" قيدددداس األداء المددددالي هددددو تشددددخي  الصددددحة الماليددددة للمؤسسددددة ومعرفددددة مدددددى قدددددرتها علددددى خلددددق قيمددددة الفرضــــية الثالثــــة       
توصـــــــلنا أن تقيـــــــيم األداء املـــــــايل هـــــــو قيـــــــام املؤسســـــــة بفحـــــــص وتشـــــــخيص املركـــــــز املـــــــايل ومقارنـــــــة النتـــــــائج مـــــــا  لمجابهدددددددة المسدددددددتقبل"ا

  باســــــتخدام مؤشــــــرات ماليــــــة تســــــمح بقيــــــاس األداء املــــــايل  اــــــا يزيــــــد حققتــــــه مــــــ  ســــــنة ألخــــــر   مــــــ  أجــــــل وضــــــع خطــــــا مســــــتقبلية
 .ا صحة الفرضية الثالثة(.املردودية املالية وحيس  األداء ويزيد أرباح املؤسسة
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 االقتراحات
  ب علة املؤسسة أن ختصص مصلحة التدقيق الداخلي م  أجل مساعدة مسريها لتحسني أدائها العمل علة تفادت حاةت 

 ال   التالعبات  كاللش تفادت الوقوع يف األخطاء. 
  .نقرح أن علة مؤسسة مركب امللح الوطاية أن تنشأ قسم خاا لوحدة التدقيق الداخلي تابعة إلدارة العليا 
 عيم عالقة املدقق الداخلي بالوظائف األخر  كي يعمل علة مساعدة املسؤولني التش يليني يف حل املشاكل  وتقدمي ضرورة تد

 النصح واةرشاد هلم فيما ةص القرارات الواجب اختاذها. 
  .ضرورة وضع برنامج لتقييم نتائج املؤسسة م  سنة إىل أخر  باكتشاف األخطاء وتصحيح اةحنرافات 
 الكل مراقب والكل يراقب داخل املؤسسة م  أجل توفري جو مناسب للعمل بكل اتقان واحرام املعايري الا تؤدت  خلق ثقافة

 إىل حتقيق املؤسسة أهدافها. 
 آفاق الدراسة

يف ظل التأكيد علة دور الفعال للتدقيق الداخلي يف حتقيق النتائج اإل ابية للمؤسسة  ملا يكشفه م  ال   والتالعبات بالدفاتر   
احملاسبية ع  طريق املتابعة املستمرة  والا يقوم  ا املدقق الداخلي  ومنه جند أن املوضوع ميك  أن يتطور أكثر م  املواضيع أخر  

 قرح املواضيع التالية. لالا ففننا ن
  .دور التدقيق الداخلي يف مواجهة اةختالسات املالية يف املؤسسات اجلزائرية 
 .أثر توظيف املدقق الداخلي داخل املؤسسات اجلزائرية 
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 قائمة الجداول

 الصفحة عنوا  الجدول الرقم
 47 2019/2020  للسنتين  األصولجانب   ENASAL الملح لوطايةمركب املالية مؤسسة  امليزانية  20
 48 0200/0202للسنتني  ( مركب امللح لوطاية ENASAL) ملركبامليزانية املالية للخصوم  02
 للسنتين   ENASAL مركب الملح لوطايةجدول حسابات النتائق لمؤسسة   03

0232/0202 
48-49 

  ENASAL مركب الملح لوطاية ألصول املؤسسةامليزانية املالية املختصرة  20
 50 0200/0202للسنتني

 لسنتني  ENASAL مركب الملح لوطاية امليزانية املالية املختصرة خلصوم مؤسسة 22
0200/0202 

50 

 51 0202/ 0200السنتني   ENASAL مركب الملح لوطايةاهليكلة ملؤسسة النسب  21
 52 0232/0202للسنتين   ENASAL الملح لوطاية مركبالمديونية لمؤسسة  نسب نسب  20
 52 0232/0202للسنتين   ENASAL مركب الملح لوطايةنسب املردودية  21
 53 0232/0202للسنتين   ENASAL مركب الملح لوطاية رأس المال العاملنسب  20
 53 0232/0202للسنتين   ENASAL مركب الملح لوطاية احتياج رأس المال العاملنسب  02
 54 0232/0202للسنتين   ENASAL مركب الملح لوطايةخةينة مؤسسة  نسب 00
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 الرقم الشكل نوا ع الصفحة
 23 شكل توضيحي لتعريف األداء 26
   enaselاهليكل التنظيمي ملركب امللح الوطاية  45

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادرقائمة 
 والمراجع



 

 

66 

 أوال: المراجع بالغة العربية

 الكتب:
 .0200  دار الصفاء  عمان  التدقيق الداخلي والحكوميأ د حلمي مجعة   .0
 0220  الدار اجلامعية التدقيق الداخلي والحكوميعبد اهلل ب  مسعودان   .0
ــــــــريوت  أصددددددددول التدددددددددقيق والرقابددددددددة الداخليددددددددةا الدددددددددار النموذجيددددددددةالصــــــــبان حممــــــــد   .0   الطبعــــــــة األوىل  ب

0200 
 0220  دار الراية  الطبعة األوىل  األردن  مراجعة الحسابات والتدقيقزاهرة عاطف سواد   .0
ــــــدوت  شــــــحاتة الســــــيد شــــــحاتة   .2   دراسددددددات فددددددي االتجاهددددددات الحديثددددددة فددددددي التدددددددقيقمنصــــــور أ ــــــد الب

 0220الدار اجلامعية  
  الــــــوراق للنشــــــر والتوزيــــــع  الطبعــــــة التدددددددقيق الددددددداخلي مددددددن النظريددددددة والتدددددددقيقخلــــــف عبــــــد اهلل الــــــوردات   .1

 0222األوىل  األردن  
  تددددددقيق الدددددداخلي فدددددي ظدددددل التشدددددغيل االلكترونددددديالالســـــواح   إبـــــراهيمســـــناء علـــــي القبـــــاين  نـــــادر شـــــعبان  .0

 .0221الدار اجلامعية  اإلسكندرية  
ــــــل  .1   التدددددددقيق الددددددداخلي وفددددددق المعددددددايير الدوليددددددةا اتحدددددداد المصددددددارف العربيددددددةداوود يوســــــف صــــــبح  دلي

 0202الطبعة الثانية  
ـــــاين  عمـــــان  تطدددددوير معدددددايير التددددددقيق والتأكدددددد الدوليدددددةأ ـــــد حلمـــــي مجعـــــة   .0 الطبعـــــة األوىل  : الكتـــــا  الث

0220 
  قســــــــم احملاســـــــــبة الرقابددددددددة والمراجعددددددددة الداخليددددددددةعبــــــــد القتــــــــاح حممــــــــد الصــــــــح   حممــــــــد الســــــــيد ســــــــرايا   .02

 0221 واملراجعة  مصر
جددددددود  أنشددددددطة التدددددددقيق الددددددداخلي ودورهددددددا فددددددي الحددددددد مددددددن ممارسددددددات إدار  الرفــــــاعي إبــــــراهيم مبــــــار    .00
 2210الطبعة األوىل  الدار اجلامعية  اةسكندرية  األرباحا

 .  0220  ديوان املطبوعات اجلامعية  اجلزائر  التسيير الماليمبار  لسلوس   .00
  الطبعــــــــة دور حوكمددددددددة الشددددددددركات فددددددددي معالجددددددددة الفسدددددددداد المددددددددالي واالداريحممــــــــد مصــــــــطفة ســــــــفيان   .00

 0220الثانية الدار اجلامعية  اةسكندرية  

 0200مؤسسة الوراق  عمان  ilaعبد اهلل الوردات  دليل التدقيق الداخلي  وفق املعايري الدولية الصادرة ع   .00
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  الـــــــوراق لنشـــــــر والتوزيـــــــع  ا التددددددددقيق الدددددددداخلي بدددددددين النظريدددددددة والتطبيدددددددقخلـــــــف عبـــــــد الـــــــرؤوف الـــــــواردات .02
 0221الطبعة األوىل  األردن 

ق املاليــــــــــــة  الــــــــــــدار اجلامعيــــــــــــة اجلديــــــــــــدة    ســــــــــــوق األوراحوكمددددددددددددة الشددددددددددددركاتحممــــــــــــد ابــــــــــــراهيم موســــــــــــي   .01
 0202اإلسكندرية  

الطبعــــــــة األوىل مكتبــــــــة االتمــــــــع العــــــــريب للنشــــــــر   الحوكمددددددددة وتحسددددددددين أداء المؤسسدددددددداتالطيــــــــب داودت   .00
 .0220والتوزيع  عمان 

حـــــــــازم هاشـــــــــم األلوســـــــــي  الطريـــــــــق إىل العلـــــــــم املراجعـــــــــة والتـــــــــدقيق  اجلـــــــــزء األول  الطبعـــــــــة األوىل  اجلامعـــــــــة  .01
 0200-0200  املفتوحة

 .0222  دار املريخ السعودية  األداء المالي لمنظمات األعماللسعيد فرحات مجعة   .00
  الطبعــــــة األوىل  دار البدايــــــة  مفدددددداهيم حديثددددددة فددددددي الرقابددددددة الداخليددددددة والماليددددددةمصــــــطفة صــــــا  ســــــالمة   .02
 0202عمان
الثالثـــــــة  ديـــــــوان  الطبعـــــــة المراجعدددددددة ومراقبدددددددة الحسدددددددابات مدددددددن النظريدددددددة إلدددددددى التطبيدددددددقا. حممـــــــد بـــــــوتني   .00

 .  0221املطبوعات اجلامعية  جامعة اجلزائر  
 0220دار الثقافة  عمان األردن   مدخل تحليليا-محاسبة الجود ناظم حس  عبد السيد   .00
  دار احلامــــــــد للنشــــــــر األداء المددددددددالي وأثددددددددره علددددددددى عوائددددددددد أسددددددددهم الشددددددددركاتحممــــــــد حممــــــــود اخلطيــــــــب   .00

 .0202والتوزيع  عمان  الطبعة األوىل  
  مكتبــــــة االتمــــــع العــــــريب للنشــــــر والتوزيــــــع  مقدمددددددة اإلدار  الماليددددددة والتحليددددددل المدددددداليمفلــــــح حممــــــد عقــــــل   .00

 0221األردن  
الطبعـــــة الثانيــــــة   ا-تحليدددددل نظدددددري مددددددعم بأمثلدددددة وتمدددددارين محلولدددددة-التسددددديير المددددداليمبـــــار  لســـــلوس   .02

 .0200ديون املطبوعات اجلامعية   اجلزائر  
  ديـــــوان املطبوعـــــات لتسددددديير المدددددالي حسدددددب البرندددددامق الرسدددددمي الجديدددددداز يـــــب مليكـــــة بوشـــــنفري مليـــــود   .01

  0202اجلامعية  اجلزائر  
 0202  دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  اجلزائر  التسيير المالي للمؤسسةمخيسي شيخة   .00
دار احملمديـــــــــة العامـــــــــة  اجلزائـــــــــر   ا-تحليدددددددددل مدددددددددالي–تقنيدددددددددات مراقبدددددددددة التسددددددددديير ناصـــــــــر دادت عـــــــــدون   .01

0222 
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الـــــــــدار  فتحدددددددددي رزق السدددددددددوافريا المراجعدددددددددة التشدددددددددغيلية والرقابدددددددددة الداخليدددددددددةاد الفتـــــــــاح الصـــــــــح   عبـــــــــ .00
 0221اجلامعية اإلسكندرية  مصر 

 0221  0  دار الوراق  عمان   التدقيق الداخلي بين النظرية والتدقيقخلف اهلل الوردات   .02
دار  غيل اللكترونددددددددياالمراجعدددددددة الداخليدددددددة فدددددددي ظدددددددل التشدددددددثنـــــــاء علـــــــي القباين نـــــــادر شـــــــعبان الســـــــواح   .00

 .0221اجلامعة  األسكندرية  مصر  

 :المذكرات والرسائل الجامعية 
مـــــالكرة ماجســـــتري  قـــــم علـــــوم التســـــيري  جامعـــــة  دور التددددددقيق فدددددي تفعيدددددل حوكمدددددة الشدددددركاتابرامهـــــة كنـــــزة  . .0

 .0200  اجلزائر 0قسنطينة 
مــــــالكرة مقدمــــــة  الخددددددارجياأثددددددر جددددددود  التدددددددقيق الددددددداخلي علددددددى تحديددددددد أتعدددددداب المدددددددقق رشــــــا اجلــــــود   .0

 .0220ضم  متطلبات نيل شهادة املاجستري  جامعة دمشق  كلية اةقتصاد  سوريا  
رســـــــالة ماجســـــــتري  جامعـــــــة  االبتكدددددددار التسدددددددويقي وأثدددددددره علدددددددى تحسدددددددين أداء المؤسسدددددددةاحممـــــــد ســـــــليمان   .0

 .0220املسيلة  
ســـــــتري  جامعـــــــة حممـــــــد   مـــــــالكرة ماجاألداء المدددددددالي للمؤسسدددددددة االقتصدددددددادية قيددددددداس وتقيددددددديمعــــــادل عشـــــــي   .0

 0220خيحتر بسكرة  
ــــــوبلي جنــــــالء   .2   رســــــالة اسددددددتخدام أدوات االداريددددددة فددددددي تحسددددددين األداء المددددددالي للمؤسسددددددة االقتصدددددداديةن

 0202دكتوراه كلية العلوم اةقتصادية والت ارية وعلوم التسيري  جامعة حممد خيحتر بسكرة  
  مـــــالكرة لنيـــــل شـــــهادة لبتدددددرول الكويتيدددددةتحليدددددل وتقيددددديم األداء المدددددالي للمؤسسدددددة امشـــــعل جهـــــز ملطـــــريت   .1

 0202/0200املاجستري يف احملاسبة  جامعة الشرق األوسا  
  رســـــــالة المراجعدددددددة الداخليدددددددة ومهمتهدددددددا ومسددددددداهمتها فدددددددي تحسدددددددين وتسددددددديير المؤسسدددددددةشـــــــعبان لطفـــــــي   .0

 0220ماجستري  جامعة اجلزائر  
رشددددددديد قدددددددرارات اإلنفددددددداق دور المعلومدددددددات المحاسدددددددبية فدددددددي توــــــاد اســـــــحاق عبــــــد الســـــــالم أبـــــــو هويــــــدت   .1

 0200  قسم احملاسبة والتمويل  مالكرة ماجستري  اجلامعة األسالمية   زة  الرأسمالي
  مــــــالكرة خصددددددائ  المعلومددددددات المحاسددددددبية وأثرهدددددا فددددددي اتخدددددداذ القددددددرارات. ناصـــــر حممــــــد علـــــي االهلــــــي   .0

 0220ماجستري  ختصص حماسبة  قسم علوم التسيري  جامعة احلاج خلحتر  باتنة  
مـــــالكرة ماجســـــتري "خصدددددائ  المعلومدددددة المحاسدددددبية وأثرهدددددا فدددددي اتخددددداذ القدددددرارات". ناصـــــر حممـــــد االبلـــــي   .02

 0220  ختصص حماسبة  قسم علوم التسيري  جامعة احلاج خلحتر  باتنة  
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ــــــــز لوجــــــــاين   .00   مــــــــالكرة " دور المراجعددددددددة الداخليددددددددة فددددددددي تحسددددددددين عمليددددددددة اتخدددددددداذ القددددددددرار المددددددددالي" عزي
 0200سكرة  ماجستري  جامعة حممد خيحتر ب

مـــــــالكرة  دور التددددددددقيق الدددددددداخلي فدددددددي تقيددددددديم األداء المدددددددالي للمؤسسدددددددات االقتصددددددداديةامـــــــن ح عتيقـــــــة   .00
 0221/0220مقدة لنيل شهادة املاجستري  ختصص علوم التسيري  جامعة حممد خيحتر بسكرة  

 :المجالت والملتقيات 
ــــــد ال ــــــ    .0 ــــــة الباحــــــث  االقتصدددددداديةقددددددراء  فددددددي األداء الماليددددددة والقيمددددددة فددددددي المؤسسددددددات .دادان عب   جمل

 0221  20عدد
ـــــــدت فـــــــراح   .0 "أثدددددددر تطبيدددددددق الحوكمدددددددة علدددددددى األوضددددددداع المحاسدددددددبية وجدددددددود  التقدددددددارير وســـــــي ســـــــهام  خال

ـــــــة للحـــــــد مـــــــ  الفســـــــاد املـــــــايل الماليدددددددة" ـــــــوط  حـــــــول حوكمـــــــة الشـــــــركات ك لي ـــــــة مشـــــــاركة يف امللتقـــــــة ال   بطاق
 .0200مات  0-1واإلدارت  جامعة حممد خيحتر  بسكرة 

مركـــــز دراســـــات  التكددددداملي للتددددددقيق الدددددداخلي فدددددي فاعليدددددة الدددددتحكم المؤسسددددديافيـــــق جنـــــم  الـــــدور مبـــــان تو  .0
 0200  00البصرة واخلليج العريب  جامعة البصرة  جملة اةقتصادت اخللي ي  العدد 

ـــــة الحوكمدددددة المفهدددددوم واألهميدددددةبـــــوقرة رابـــــح  عـــــا  هـــــاجر   .0   مداخلـــــة ضـــــم  ملتقـــــة حوكمـــــة الشـــــركات ك لي
ـــــوم التســـــيري بســـــكرة  للحـــــد مـــــ  الفســـــاد ا ـــــة وعل ـــــوم اةقتصـــــادية والت اري ـــــة العل مـــــات  0-1ملـــــايل واإلدارت كلي

0200. 
ا فعاليددددددددة وأداء المراجعددددددددة الداخليددددددددة فددددددددي ظددددددددل حوكمددددددددة مســــــــعود دازوســــــــي  ضــــــــيف اهلل حممــــــــد اهلــــــــادت .2

ـــــة ضـــــم  ملتقـــــة حوكمـــــة الشـــــركات ك ليـــــة الشدددددركات كلليدددددة للحدددددد مدددددن الفسددددداد المدددددالي واإلداري   مداخل
ـــــوم التســـــيري بســـــكرة  للحـــــد مـــــ  الف ـــــة وعل ـــــوم اةقتصـــــادية والت اري ـــــة العل مـــــات  0-1ســـــاد املـــــايل واإلدارت كلي

0200  . 
دور التدددددددقيق الددددددداخلي فددددددي إدار  المخدددددداطر وانعكاسدددددداته علددددددى حســـــني بــــــريف وعمــــــر علــــــي عبــــــد الصــــــمد   .1

ضـــــــوء    امللتقـــــــة الثـــــــام  حـــــــول مهنـــــــة التـــــــدقيق يف اجلزائـــــــر )الواقـــــــع واألفـــــــاق(  يفتصدددددددنيف حوكمدددددددة المؤسسدددددددات
 0202أكتوبر  00-00سكيكدة   0022أوت  02املست دات العاملية املعاصرة جامعة 

عبـــــــد املليـــــــش مزهــــــــودة    األداء بـــــــني الكفــــــــاءة والفعاليـــــــة: مفهـــــــوم وتقيــــــــيم  جملـــــــة العلــــــــوم اإلنســـــــانية  العــــــــدد  .0
   جامعة بسكرة.0200األول  نوفمرب  

  ورقــــــــة عمــــــــل مقدمــــــــة يف امللتقــــــــة تقيدددددددديم األداء المؤسسددددددددي فددددددددي الوحدددددددددات الحكوميددددددددةعمــــــــرو حامــــــــد   .1
 0220الدويل  تقييم األداء املؤسسي يف الوحدات احلكومية  مصر 



 

 

70 

 اسدددددددتراتيجية التنويددددددددع واألداء المددددددددالي: دراسدددددددة ميدانيددددددددة فدددددددي منشددددددددأ  عراقيددددددددة"طـــــــاهر منصـــــــور شــــــــحدة  .0
 0220  0العدد  02دراسات العلوم اةدارية  االلة 

 واقعالم: 
0. www.ILA.org  01/20/0200تاريخ اةطالع   02:00وقل اةطالع. 
0. www.ifac.org  01/20/0200تاريخ اةطالع   02:02وقل اةطالع. 

 المقررات 
 للتدقيقيتحتم  املعايري اجلزائرية  0202أوت  02املؤرخ يف  022املقرر رقم  .3
 يتحتم  املعايري اجلزائرية للتدقيق 0200مارس  02املؤرخ يف  00املقرر رقم  .0

 ثانيا: المراجع بالغة األجنبية

1. khayarallah Belaid ;l’audit interne et l’approche de la dynamique de groupe ; 

centre de publication universitaire ; tunis.2005. 
2. stephane trébuq. La convernce dentreprise héritéére de conflit idéologique et 

phisiologie  grefige . université paris. Dauphine avec le soutiene de l’ssosiat 

francophone de comptabilité.20.21 mars 2003. 
3. khelassi reda l’audit interne- audit opérationnel-editions houma 2 éd, alger 

.2007. 
4. Abdellatif khemakhem, la dynamique de controole de gestion, donod , paris, 

1976 
  

 

 

http://www.ila.org/
http://www.ila.org/
http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/


 

 

 

  

 

 

قائمة 
 المالحق



 

 

 


