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  اإلهداء

  واإلكرامجزيال لخالقي وموالي باسط اليدين بالنعم مالك الملك ذي الجالل    كثيرا وشكراحمدا  

لي    أنارالذي    األعمالمنبع التوفيق ومسير  هذا العمل ، يا  إلتمامبالصبر و العزيمة    أمدنيالذي  

  :الذي اهديه  يكفي لقطف ثمرة الجهد واالجتهاد ، هذا العمل  ما  األسبابوسخر لي    الدرب

  الذي صدق فيهما قول العزيز والدي الكريمين  إلى

  ."واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا  "

  جهاد و رائد   وأوالديزوجتي الكريمة    إلى

  وأخواليوالى خاالتي  إخوتييكتب القـلم وينطلق اللسان    أنالقـلب قبل    يذكرهموالى كل من  

  كحيل  أبيحداد والى كل عائلة    أميوالى كل عائلة    وأعماميوعمتي  

والى كل دفعة ماستر فحص محاسبي سنة  وأصدقـائيزمالئي وزميالتي في العمل    انسيوال  

2015.  
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  الشكر والعرفـان

  .على توفيقه لي    أوالوجل  اشكر اهللا عز  أنإاليسعني  ال

واشكر الذين كانوا وراء هذا العمل وساهموا كل من موقعه في تقديم ما يستطيع من عون اخص  

وحث على    وتشجيعقدمه من مالحظات  على ما" بلوفي عبد الحكيم  " المشرف    األستاذبالذكر  

  .ذات منفعة وفـائدة لي    إرشاداتهاالستمرار فكانت  

كلية التجارة بجامعة محمد خيضر    إلى أعضاء لجنة المناقشة كل أساتذةبجزيل الشكر    أتقدمكما  

  بسكرة

الفـاضل فروم محمد الصالح من جامعة    واألستاذوأوالديكما اشكر والداي الكريمين وزوجتي  

  أداءجانبي وساعدوني في    إلىقفوا  سكيكدة وكل زمالء العمل بخزينة والية سكيكدة الدين و 

واخص بالذكر السيد أمين الخزينة ونائبيه والسيد رئيس مكتب النفقـات العمومية    هذا العمل

والسيدة رئيسة القسم الفرعي لمصلحة ميزانية الوالية وزمالئي وزميالتي بمصلحة ميزانية الوالية وكل  

  .جابر أحسنعمال وإطارات ميناء سكيكدة واخص بالذكر السيد بن  



V

  ملخص 

  :هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالیة التي طرحت والتي كانت خالل لقد حاولنا من 

  كیف تساهم الرقابة الداخلیة في تحسین األداء المالي ؟

وحتى نتوصل إلى حل یخدم هذه اإلشكالیة حاولنا تقدیم الدراسة في ثالثة فصول فقمنا بتخصیص الفصل األول 

أنواع الرقابة للجانب النظري الخاص بنظام الرقابة الداخلیة من خالل تقدیم تعریف النظام وتحدید مكوناته وذكر 

  .الداخلیة وأهدافها وٕاجراءاتها 

الثاني جانب األداء وخصصنا الدراسة لألداء المالي بعد أن عرفنا األداء وذكرنا ثم قدمنا من خالل الفصل 

  :بالمؤشرات الكالسیكیة  التي هي بذا ناهتقدیم مؤشرات تقییمه الذي أنواعه قمنا ب

  .إعادة تصنیف عناصر المیزانیة عن طریق التحلیل المالي وجدول تدفقات الخزینة والتحلیل بالنسب المالیة 

قدمنا أهم المؤشرات الحدیثة لتقییم األداء المالي التي هي القیمة االقتصادیة المضافة والقیمة السوقیة بعدها

  .المضافة 

ثم انتقلنا من خالل الفصل الثالث إلى تقدیم دراسة حالة بمؤسسة میناء سكیكدة وحاولنا معرفة مدى تطبیق 

المالي أدائهاومن  اجل تقییم إجراءات الرقابة الداخلیة عن طریق زیارة بعض وحداتها وٕاجراء مقابلة مع إطاراتها 

2012ا المالیة عن طریق مقارنة  میزانیتها لسنتي یتهلي لوضعمقارنة بنظام الرقابة المعمول به قمنا بتحلیل ما

  2013و

المالي األداءنظام الرقابة المعمول به لدى مؤسسة میناء سكیكدة قد ساهم ایجابیا في رفع أنواستنتجنا 

  .للمؤسسة 

  نظام رقابة داخلي ، مكونات نظام الرقابة ، أهداف الرقابة ، إجراءات الرقابة : ح الكلمات المفتا

  .المالیة   مؤشراتالنسب المالیة ،، تحلیل مالي ، األداءتقییم 



VI

résumer

Nous avons essayé à travers cette étude de trouver la repense de la question soulevée:

Comment contribuer à l'amélioration des performances financières ?

Et jusqu'à ce que nous résoudrons le problème , nous avons essayé de servir l'étude 
en trois chapitres                                                                                                      
nous avons consacré le premier chapitre a l’étude de la théorie du système de 
contrôle interne par le biais de la définition du système et identifier ses composants 
selon les types et les objectifs de contrôle interne et procédures .

Puis nous avons présenter au deuxième chapitre cote  performance et en a préciser
l’étude de la performance financier après avoir présenter sa définition et ses 
modèles en a commencer par donner ses indicateurs d analyse  et en a préciser les 
indicateurs classiques qui sont :

Reclassement des éléments par le biais du budget et du Trésor et analyse des ratios 
financiers. Ensuite, nous avons des indicateurs plus modernes afin d'évaluer les 
résultats financiers qui sont : la valeur économique ajoutée (EVA )et la valeur 
ajoutée de marche (MVA) .

Puis nous avons passer au troisième chapitre en présentons étude de cas port de 
skikda   et tenté de découvrir les procédures de contrôle en visitant certains de ses 
unités et questionner  ses cadres.

et pour évaluer son rendement financier par rapport à l'actuel système de contrôle, 
nous avons faits une analyse financière de la situation financière en comparant les 
budgets pour les années 2012 et 2013.

Nous concluons que le régime de contrôle applicable au port de skikda a contribué 
positivement à la levée de la  performance financier de l'organisation.

Mots clés : système de contrôle interne, composants de système de contrôle, objectifs 
de contrôle, évaluation du rendement des contrôles, analyse financière, ratios 
financiers, indicateurs financiers.
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مقدمة



أ

:مقدمة

عرف العالم مند ظهور الثورة الصناعیة تسارعا كبیرا نحو تحقیق الرفاهیة للمجتمع مما أدى   لقد            

سعیا منها إلى السیطرةالمسطرة من طرف الشركاتاألهدافطلب تحكما كبیرا في تإلى ظهور صراعا خفیا ی

السوق المتعطش إلشباع حاجاته وهدا ما فياألفضلیةیم یحقق نظیه والتوجیط والتخطیحسن التبفرض واقع من

هداف محددة لكل مرحلة وكان بمراحل مختلفة وفقا للحاجة إلى تحقیق أتمرجعل عملیة الرقابة بصفة عامة

.دلك في ظل وجود شركات متوسطة وصغیرة الحجم

لى تدعیم الحاجة أكثر إالماضي، ظهرتالعشرین مع ظهور شركات كبیرة الحجم في بدایة القرنو            

:بسببا المتعددة وهدعملیة الرقابة بأسالیبها

دارة خاصة مع ظهور شركات عمالقة مع نهایة القرن العشرین الماضي وبدایة القرن الملكیة عن اإلانفصال  

تعدد خاللمنالشركاتلهده ة واإلداریةالتنظیمیتعقد وتضخم الهیاكلإلىدى أالذي الحاليالواحد والعشرین 

المختلفة لألطراف ذات االحتیاجاتوسعیا منها لتلبیة متعددةدارات وأقسام من إداریة ویات اإلالفروع والمست

أسلوب یكون عبارة عن حائط سد منیع یقدم إیجادالبحث من أجل إلىاألخیرةه ذفقد لجأت هالعالقة  بالشركة 

هو وأبرزهاالحلول أفضلفكان العالقة األمان الالزم ذاتویمنح لألطراف الكافیة ألصول الشركة الحمایة

كان الذيالكبیرالهاجسوبالتالي قللت من الفروع المتعددة للشركات قلصت الهوة بین الرقابة الداخلیة التي 

.أصحابهایؤرق 

نموها وتسببت في خلق مشاكل مالیة أعاقتت االقتصادیة الجزائریة عرفت مشاكل كبیرة وان الشركا           

لك ذفي تحقیق المنفعة وقد ارجع أساسالة ثمأهدافها المرجوة المتوأثرت بدرجة كبیرة  على تسییرها وتحقیق 

ا یرجع ذفي الوقت والمكان المناسبین وهتنقص المعلومة التي تسمح باتخاذ القراراإلىأولىالمختصون بدرجة 

ةالنظام الموجود داخل الشركإلىباألساس

متغیرة في الشركات التابعة للخواص فهي تختلفإجراءاتعبارة عن أنهاومما یمیز الرقابة الداخلیة           

جراءات ه اإلذومن حیث مدى تسلسل وترتیب هو التیسیر أخرى من حیث التعقید أإلىمن شركة 

                           .                داریة وقانونیة واحدةإجراءات تتبع إما الشركات التابعة للدولة فإنهاأ         

فإنها تسعى دوما إلى اف الشركة وعلى رأسها تعظیم المنفعةإلى تحقیق أهد  تسعىبما أن الرقابة الداخلیةو 

كفاءة البشریة خالل السعي إلى وضع نظام متكامل للرقابة الداخلیة مع تعیین المن تحقیق أحسن أداء مالي 

  .هدافهالعالیة لإلشراف على تنفیذه ضمانا لكفاءته و فاعلیته في تحقیق أ



ب

یجب البحث نجد أنفسنا أمام إشكالیةفإنناصورة واضحة عنه وٕاعطاءبالموضوع اإللمامومن اجل وبالتالي 

          :فیها

:اإلشكالیة

    ؟كیف یمكن للرقابة الداخلیة أن تلعب دور في تحسین األداء المالي                

الفرعیة التالیةاألسئلةعن اإلجابةونقدم الحلول الالزمة لها البد من اإلشكالیةنحیط بجمیع جوانب وحتى 

؟وأهدافهاالرقابة الداخلیةهيما- 

؟بناء نظام رقابة داخلي قويأسسهيما- 

؟المالي وخصائصهاألداءهو ما- 

المالي محفز للرقابة الداخلیة ؟األداءهل - 

  :الفرضیات

  . المالي ألداءاضعف على اكتشاف نقاط قوة و رقابة الداخلیة تعمل ال  - 

  .الماليألداءاضعف القرارات في تصحیح نقاط ترشیدالرقابة الداخلیة على  تعمل- 

  .تعتبر الرقابة الداخلیة كأداة ضغط لتحسین األداء المالي- 

والذاتیة اآلتیة لم یكن اختیار الموضوع بمحض الصدفة ولكن لألسباب الموضوعیة:  أسباب اختیار الموضوع

.  

  :األسباب الموضوعیة 

الحاجة الماسة للرقابة الداخلیة من قبل المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بعد اإلصالحات المنتهجة من قبل - 

  . الدولة 

  .الضعف الذي تعانیه  المؤسسات االقتصادیة الجزائریة في هدا المجال نظرا لحداثتها ومحدودیتها - 

  . عدم وجود إطار نظري للعالقة الموجودة بین نظام الرقابة الداخلیة واألداء المالي - 

  :األسباب الذاتیة 



ت

  .إرادة البحث والعمل في هذا المجال - 

  . المیول الشخصي إلى احتراف الرقابة الداخلیة- 

  . محاولة وضع هذا العمل في ید كل من یبحث في هذا الموضوع- 

  :أهمیة الموضوع 

ي ظل اإلصالحات التي یشهدها االقتصاد الجزائري مند التسعینات بعد أن أدركت الجزائر انه البد علیها من ف

مسایرة ومواكبة االقتصاد العالمي وبالخصوص أننا على أبواب االنضمام إلى منظمة التجارة الدولیة وظهور 

عمل على دفع المؤسسات االقتصادیة من بوادر أزمة بترولیة جدیدة ناتجة عن تدني في األسعار ولدى یجب ال

  .اجل النهوض باالقتصاد الوطني 

وحاولنا إسقاط دراستنا " دور الرقابة الداخلیة في تحسین األداء المالي "ا الموضوع ذوهو ما دفعنا إلى اختیار ه

  "میناء سكیكدة"على مؤسسة عمومیة اقتصادیة 

  :أهداف الموضوع 

  :وضوع فیما یلي تتمثل األهداف المنتظرة من الم

  . محاولة  إظهار وٕابراز دور الرقابة الداخلیة في المؤسسة االقتصادیة - 

  محاولة إبراز مهام الرقابة الداخلیة ومدى إسهامها في إعطاء إضافة  في المجال المالي- 

  :المنهج المتبع

وضوع وبحثا منا عن الدور الذي سیتم من خالل دراستنا إتباع المنهج الوصفي التحلیلي لإلجابة على إشكالیة الم

  .تلعبه الرقابة الداخلیة في تحسین األداء المالي 

  .ا المنهج التاریخي التحلیلي لدراسة التطور التاریخي للرقابة الداخلیةذوك

  :الدراسات السابقة 

ا ذالشركات والباحثین اجتهدوا في هإن الموضوع یكتسي أهمیة كبیرة وخاصة تحسین األداء المالي فان غالبیة

المجال محاولة إلیجاد الطرق التي تساعد الشركات  على بلوغ نتائج جیدة دلك الن الشركات أصال من احد 

أهداف وجودها هو تحقیق أداء مالي یتماشى مع طموحاتها وآمالها في تحقیق الربح ولدى وجب البحث في 



ث

لك لدى فالمجال شاسع ذجنب المعوقات التي تؤدي إلى عكس تلك وتعمل على ذالطرق التي تساعد على 

وخصب فالبحوث تطرقت إلیه من جوانب عدیدة یبقى إن غیاب إطار نظري یحكم العالقة بین نظام الرقابة 

الداخلیة واألداء المالي یجعل المجال دائما یتطلب المزید من االجتهاد ومن هده األعمال على سبیل المثال  

  : منهانذكر البعض 

. المراجعة الداخلیة ومساهمتها في تسییر المؤسسة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر جامعة الجزائر: شعباني لطفي

2004  

مساهمة الرقابة الداخلیة في تحسین األداء المالي في المؤسسة االقتصادیة مذكرة نیل شهادة :علي شیتور

  2014یضر بسكرة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة جامعة محمد خ

اثر نظام الرقابة الداخلیة على أداء المؤسسة المصرفیة مذكرة ماستر كلیة علوم التسییر جامعة :عفاف نفیسة 

  2013قاصدي مرباح ورقلة 

  :هیكل الدراسة 

لقدتم تقسیم هذه الدراسة إلى ثالثة فصول فصالن نظریان وفصل تطبیقي ففي الفصل األول تم اإلحاطة بجمیع 

لق بالمراقبة الداخلیة والفصل الثاني انتقلنا إلى التطرق لكل ما یتعلق باألداء المالي وٕابراز العالقة بینه ما یتع

وبین الرقابة الداخلیة إما في الفصل الثالث فتطرقنا إلى دراسة میدانیة تبرز دور الرقابة الداخلیة في تحسین 

  .األداء المالي وهدا على مستوى مؤسسة میناء سكیكدة 



:الفصل األول 
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  : تمهید 

فها مـــــع النشـــــاط االقتصـــــادي ومـــــا یـــــرتبط بـــــه مـــــن االداخلیـــــة ومفهومهـــــا وأغراضـــــها وأهـــــدتتمشـــــى الرقابـــــة

ــــــل فــــــــي رأس المــــــــال والعمــــــــل والتنظــــــــیم والتقــــــــدم التكنولــــــــوجي ونظــــــــرا الن المؤسســــــــات  عوامــــــــل اإلنتــــــــاج وتتمثــ

ا التطــــور حتــــى یســــتطیع یســــایر هــــذأناالقتصــــادیة فــــي تطــــور مســــتمر كــــان البــــد علــــى نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة 

فالمؤسســــــات مهمــــــا كــــــان نوعهــــــا وشــــــكلها تهــــــدد المؤسســــــات وتقلیــــــل المخــــــاطر التــــــياألخطــــــاءمــــــن اكتشــــــاف 

البقـــــاء واالســـــتمراریة وهـــــذان تســـــعى جاهـــــدة مـــــن اجـــــل تعظـــــیم الـــــربح والبحـــــث فـــــي الســـــبل التـــــي تضـــــمن لهـــــا 

البــــــد مــــــن تكــــــاتف الجهــــــود كــــــل حســــــب موقعــــــههــــــدفان ال یمكــــــن بلوغهمــــــا هكــــــذا وببســــــاطة بــــــل عبــــــارة عــــــن 

م ومســـــــطر بدقـــــــة حتـــــــى یســـــــمح باكتشـــــــاف المخـــــــاطر فالعمـــــــل البـــــــد أن یكـــــــون مـــــــنظومكانتـــــــه فـــــــي المؤسســـــــة

  .ووضع  الخطط المناسبة لمعالجتها في الوقت المناسب

ــــل علـــــى اذولهـــــ ــــك مـــــن لبحـــــث فـــــي نظـــــام الرقابـــــة الداخلیـــــة وذا ســـــوف نعمـــــل مـــــن خـــــالل هـــــدا الفصـ لـ

مفهـــــوم لنظـــــام الرقابـــــة إعطـــــاءســـــنعمل علـــــىاألولفـــــي المبحـــــث فمباحـــــث ثالثـــــةإلـــــىخـــــالل تقســـــیم العمـــــل 

ومــــن خــــالل المبحــــث الثالــــث األخیــــربحــــث الثــــاني وفــــي ممــــن خــــالل الأهــــدافهاتعــــداد إلــــىثــــم ننتقــــل الداخلیــــة

  .إجراءاتهاأهمسنحصي 
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  وأنواعهامفهوم نظام الرقابة الداخلیة :األولالمبحث 

مـــــن أهـــــم المراحـــــل التــــي مـــــر بهـــــا نظــــام الرقابـــــة الداخلیـــــة ا المبحـــــث التطـــــرق إلــــى ذوف نحـــــاول فـــــي هــــســــ

لرقابــــة عــــام لتعریــــفمــــع إعطــــاء یفــــهتعار إلــــى تقــــدیم أهــــما النظــــام إضــــافةلتطــــور التــــاریخي لهــــذخــــالل إبــــراز ا

ــب الثـــــاني بنیـــــة نقدم فـــــيســـــوالداخلیـــــة  ـــ ا هـــــذعـــــنصـــــورة أخـــــدمـــــن اجـــــل وام الرقابـــــة الداخلیـــــةنظـــــالمطل

الرقابـــــة أنـــــواعإلـــــىالثالـــــثمـــــن خـــــالل المطلـــــب ســـــنتطرق الموضـــــوع بهـــــذااإللمـــــامالنظـــــام وحتـــــى یمكـــــن لنـــــا 

                                                   .  الداخلیة

  نظام الرقابة الداخلیةتطور ومفهوم: األولالمطلب 

لقـــد عرفـــت الرقابــــة الداخلیـــة منـــد القــــدم تطـــورا ملحوظــــا :التطـــور التــــاریخي لنظـــام الرقابــــة الداخلیــــة:أوال 

ــــــث ارتبطـــــــت تار  ـــــــى حیـ تالمنشـــــــآكانـــــــت فقـــــــدیما، االقتصـــــــادیة تالمنشـــــــآیخیـــــــا مـــــــع التطـــــــور الحاصـــــــل عل

ــــــب صــــــغیرة وذات طبیعــــــة محــــــدودة  ــــــث ال تتطل مراحــــــل معقــــــدة للعملیــــــة اإلنتاجیــــــة وال مــــــوارد مالیــــــة كبیــــــرة حی

نتیجـــــة التطـــــور الـــــذي لـــــك ذالرقابـــــة الداخلیـــــة تطـــــورا كبیـــــرا و ولكــــن مـــــع ظهـــــور الثـــــورة الصـــــناعیة حـــــدیثا عرفـــــت

  : االقتصادیة وبالرجوع إلى العوامل التالیة تالمنشآحدث على

؛حجم المشروع.1

؛طبیعة النشاط وتابعیة المشروع .2

؛مراحل العملیة اإلنتاجیة للمشروع.3

؛  إمكانیة المشروع المادیة والبشریة .4

؛النظم والقوانین والتشریعات .5

وٕاصــــــداره1941ســــــنة األمریكیـــــةمعهــــــد المـــــراجعین الــــــداخلیین بالوالیـــــات المتحــــــدة إلنشـــــاءكمـــــا كــــــان .6

  .الدور الكبیر في تطور الرقابة الداخلیة 1947لمهام المراجعة سنة 
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لموســــا فــــي بیئــــة الممارســــة المهنیــــة ین تطــــورا مقــــد عرفــــت نهایــــة القــــرن العشــــرین وبدایــــة القــــرن الواحــــد والعشــــر ل

لمحاســـــبة والمراجعـــــة التـــــي كـــــان لهـــــا دور ایجـــــابي فـــــي المســـــاهمة فـــــي رفاهیـــــة بالتـــــالي علـــــى مهنـــــة انعكـــــسا

  . المجتمع 

وقـــــد تطلـــــب تحـــــول االقتصـــــاد الجزائـــــري نحـــــو اقتصـــــاد الســـــوق االعتمـــــاد علـــــى آلیـــــات مثـــــل ســـــوق رأس 

  1.المال وتحریر التجارة الخارجیة  وتوسیع قاعدة الملكیة العامة وغیرها من اآللیات 

ي للرقابـــــــة الداخلیـــــــة علـــــــى مصـــــــداقیة القـــــــوائم والتقـــــــاریر المالیـــــــة فقـــــــد تضـــــــمن ونظـــــــرا للمـــــــردود االیجـــــــاب

الرقابــــــة لمتعــــــاملین فــــــي أســــــواق المــــــال وجهــــــات ب امطلــــــع القــــــرن الواحــــــد والعشــــــرین اهتمامــــــا كبیــــــرا مــــــن جانــــــ

فعالـــــة للرقابـــــة تصـــــمیم وتشـــــغیل وتقیـــــیم هیاكـــــلمـــــن إدارة الشـــــركات الرســـــمیة والجمهـــــور بمـــــا یؤكـــــد كفـــــاءة أداء

  ."الداخلیة 

  :بأنهالكندي نظام الرقابة الداخلیة المعهدعرف حیث :الرقابة الداخلیةنظامتعریف: ثانیا 

والخطـــــة التنظیمیـــــة وكـــــل الطـــــرق والمقـــــاییس المعتمـــــدة داخـــــل المؤسســـــة مـــــن اجـــــل حمایـــــة األصـــــول

ـــات المحاســـــبیة وتشـــــجیع فعالیـــــة االســـــدضـــــمان  الســـــیر وفقـــــا تغالل واإلبقـــــاء علـــــى محافظـــــة قـــــة وصـــــدق البیانــ

     .للسیاسات المرسومة

  :التي هيأساسیةالمعهد عند صیاغته لهدا التعریف اعتمد على ثالثة نقاط أنفنجد 

؛  الخطة التنظیمیة.1

؛الطرق والمقاییس المعتمدة داخل المؤسسة من اجل حمایة األصول.2

.هدا لكسب ثقة للمتعاملین والمحاسبیةضمان دقة وصدق البیانات .3

كما أهمل نقطة مهمة التي هي التحقق من التزام العاملین بقوانین اإلدارة  

الرقابــــــة نظــــــامفــــــانAICPین لمجمــــــع المحاســــــبین القــــــانونیالمراجعــــــة التابعــــــة إجــــــراءاتحســــــب لجنــــــة و 

عبـــــارة عـــــن خطـــــة التنظـــــیم وكـــــل الطـــــرق واإلجـــــراءات واألســـــالیب التـــــي تضـــــعها إدارة الشـــــركة والتـــــي   الداخلیـــــة

                                                          
  176ص2005سنة شحاتة السید شحاتة الرقابة والمراجعة الداخلیة الحدیثة الدار الجامعیة اإلسكندریة عبد الوهاب نصر، 1
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ــــدف إلــــــى المحافظــــــة علــــــى أصــــــول الشــــــركة وضــــــمان دقــــــة وصــــــحة المعلومــــــات المحاســــــبیة وزیــــــادة درجــــــة  تهــ

وضــــعتها اإلداریــــة التــــي االعتمــــاد علیهــــا وتحقیــــق الكفــــاءة التشــــغیلیة والتحقــــق مــــن التــــزام العــــاملین بالسیاســــات

  1اإلدارة 

  :فقد اعتمد هدا التعریف على

؛التنظیمیةالخطة   -أ

؛الشركة أصولمن اجل الحفاظ على اإلدارةالتي تضعها واألسالیباإلجراءات  -ب

؛المحاسبیةدقة وصحة المعلومات   -ت

.ت اإلداریة التي وضعتها اإلدارة التحقق من التزام العاملین بالسیاسا  -ث

هــــــذا التعریــــــف قــــــد قــــــدم إضــــــافة بالنســــــبة للتعریــــــف الســــــابق تتمثــــــل فــــــي التحقــــــق مــــــن التــــــزام أنفنجــــــد 

ـــــداف المســــــطرة البـــــــد مـــــــن  ـــــل بلــــــوغ األهــ ـــــات التــــــي وضـــــــعتها اإلدارة ألنــــــه  مـــــــن اجــ العــــــاملین بالسیاســ

.سیاسات تسطر بدقة 

ــــــدكتور غســــــان فــــــالح المطارنــــــة فــــــان ـــــب ال ــــــنظم وحسـ ـــة هــــــي مجموعــــــة ال ـــ واإلجــــــراءاتالرقابــــــة الداخلی

تتخـــــذها اإلدارة لحمایـــــة أصـــــول المنشـــــاة ولضــــمان دقـــــة وســـــالمة البیانـــــات المالیـــــة وزیـــــادة درجـــــة والطــــرق التـــــي 

2.ةاإلدارة الموضوعالتشغیلیة وضمان االلتزام بسیاسات وزیادة الكفاءةاالعتماد علیها

  :التالیةهدا التعریف اعتمد على النقاط نأنجد 

 ؛اإلدارةتتخذهاوالطرق التي واإلجراءاتالنظم

 ؛المنشاة أصولحمایة

 ؛ضمان دقة وسالمة البیانات المالیة

 ؛زیادة الكفاءة التشغیلیة

                                                          
54ص، مرجع سبق ذكره ،شحاتة السید شحاتةعبد الوهاب نصر ،  1

.206ص 2006غسان فالح المطارنة تدقیق الحسابات المعاصرة ، دار المسیرة عمان، سنة 2
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 الموضوعة اإلدارةضمان االلتزام بسیاسات.

تأكیــــــدفــــــان الرقابــــــة الداخلیــــــة هــــــي العملیــــــة التــــــي یــــــتم تصــــــمیمها لتــــــوفر COSOوحســــــب تقریــــــر لجنــــــة

  .الثقة في القوائم المالیة وبااللتزام بالقوانین واللوائحوبإمكانیةل مناسب بفعالیة وكفاءة عملیات التشغی

تخـــــــــذها المنشـــــــــاة مـــــــــن اجـــــــــل الوصـــــــــول إلـــــــــىعـــــــــدة عوامـــــــــل وٕاجـــــــــراءات ت: JamiceM.rel"وحســـــــــب

ـــــة مـــــــن عملیــــــــات ذهـــــــ،فهااأهـــــــد ـــــــة المرتبطـــــــة بكــــــــل عملیــ ــــــة الداخلی ــــــات الرقابــ ـــــد علـــــــى تقنیـ ه اإلجـــــــراءات تعتمـــ

  1.بغیة ضمان دقة البیانات المحاسبة,والتحویلالمؤسسة ابتداء من القید والسجل 

ــــــــب  ــــــة الداخلیـــــــــة هـــــــــي نظـــــــــام فـــــــــان " JacqueRenard"وحسـ مـــــــــن طـــــــــرف ةداخلیـــــــــاتإجـــــــــراءالرقابـــ

  :إلىالمؤسسة تهدف 

 ؛المعلومات وبالتحدید المحاسبیةضمان صحة وصدق

 ؛األصولضمان حمایة العملیات وحمایة

2.نظام المعلوماتلالیة عتقییم ف  

هـــا لنظــــام تعریفجلهــــا فـــي نقــــاط واحـــدة فــــيتقـــاطعتأنهــــا نســـتخلص التــــي تطرقنـــا إلیهــــا الســـابقة مـــن التعریفــــات 

  :وهيالرقابة الداخلیة أال 

.رقابة داخلیة نظام الخطة التنظیمیة بصفتها اإلطار التنظیمي ألي 

المؤسســـــة مــــــن أصـــــولالن حمایـــــة : األصــــــولداخـــــل المؤسســــــة مـــــن اجـــــل حمایـــــة واألســـــالیبالطـــــرق 

األصــــولداخــــل المؤسســــة مــــن اجــــل حمایــــة وأســــالیبالمشــــروع ولــــدى وجــــب وضــــع طــــرق أصــــحابأولویــــات

.والحفاظ علیها

ـــــــــر علـــــــــى : لحاســـــــــبیة دقـــــــــة وصـــــــــحة المعلومـــــــــات ا ــــــات المحاســـــــــبیة لهـــــــــا دور كبی كـــــــــون صـــــــــحة المعلومـــ

هــــــو وضــــــع نظــــــام رقابــــــة لمؤسســــــة ا فهــــــدا مــــــا جعــــــل مــــــن أولویــــــات امصــــــداقیة المؤسســــــة وثقــــــة الشــــــركاء فیهــــــ

  یضمن دقة وصحة المعلومات المحاسبیة 

                                                          
1Jamice M.Roel Anderson ,Steven M.Breagg , THE Controllers Function 2005 P12 .
2 Jaque Renard Théorie et Pratique De L’Audite Interne 2010 P 72 .
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نضـــــــمان الســـــــیر الحســـــــلو ریـــــــة التـــــــي وضـــــــعتها اإلدارة التحقـــــــق مـــــــن التـــــــزام العـــــــاملین بالسیاســـــــات اإلدا

ا طبعـــــــا یـــــــؤدي إلـــــــى ذإلداریـــــــة  التـــــــي وضـــــــعتها اإلدارة وهـــــــن بالسیاســـــــات او للعملیـــــــات البـــــــد أن یلتـــــــزم العـــــــامل

لرقابـــــة لنظـــــام اضـــــمن القواعـــــد الرئیســـــیةمـــــن ألنـــــه، تجســـــید الخطـــــة التنظیمیـــــة وتحقیـــــق األهـــــداف المرســـــومة

نقــــــدم أننــــــه یمكننــــــا ومعلقــــــة بعملیــــــة واحــــــدةالداخلیــــــة أن ال یقــــــوم شــــــخص واحــــــد بانجــــــاز كــــــل المراحــــــل المت

:لنظام الرقابة الداخلیةا شامالتعریف

نظــــــام الرقابــــــة الداخلیــــــة هــــــو عبــــــارة عــــــن الطــــــرق واألســــــالیب واإلجــــــراءات داخــــــل المؤسســــــة مــــــن اجــــــل 

حمایـــــة األصـــــول والحفــــــاظ علیهـــــا ودلـــــك مــــــن خـــــالل بلـــــوغ دقــــــة وصـــــحة المعلومـــــات المحاســــــبیة جـــــراء زیــــــادة 

  .المرجوة لتحقیق االلتزام بسیاسات اإلدارة الموضوعة الكفاءة التشغیلیة لبلوغ األهداف 

  :مكونات نظام الرقابة الداخلیة :المطلب الثاني

ـــــة داخلیـــــة إن ـــر عـــــن مجـــــال عملهـــــا أوء كانـــــت خاصـــــة شـــــركة ســـــواأليأي نظـــــام رقاب عامـــــة وبغـــــض النظــ

  : برمجي فانه یتطلب توفر العناصر التالیة أوسواء كان مالي 

  : بیئة الرقابة:الفرع األول 

تعطـــــي نظامــــــا وبیئـــــة تــــــؤثر علــــــى أنهــــــالكــــــل المعــــــاییر حیـــــث أساســـــاالرقابیـــــة االیجابیــــــة البیئــــــةتعتبـــــر 

  1:ثیرة تؤثر علیها من أهمها الرقابة وهناك عوامل كأنظمةجودة 

؛والموظفین والقیم األخالقیة التي یحافظون علیهانزاهة اإلدارة .1

التــــــزام اإلدارة بالكفــــــاءة بحیــــــث یحــــــافظون علــــــى مســــــتوى معــــــین مــــــن الكفــــــاءة ممــــــا یســــــمح لهــــــم القیــــــام .2

؛بواجباتهم إضافة إلى فهم أهمیة تطویر و تطبیق أنظمة رقابة داخلیة فاعلة 

؛فلسفة اإلدارة وتعني نظرة اإلدارة إلى نظم المعلومات المحاسبیة وٕادارة األفراد وغیرها .3

ة العملیــــات كـــــي تحقـــــق لشــــركة الـــــذي یحـــــدد إطــــار لـــــإلدارة لتخطــــیط وتوجیـــــه ورقابـــــالهیكــــل التنظیمـــــي ل.4

؛أهداف الشركة

؛أسلوب إدارة الشركة في تفویض الصالحیات والمسؤولیات .5

.السیاسات الفاعلة للقوى البشریة من حیث سیاسات التوظیف والتدریب وغیرها .6

                                                          
1

  .386، 385ص ،ص، 2006،سنةمصر،الدار الجامعیة، أمین السید ،احمد لطفي ،المراجعة بین النظریة والتطبیق 
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  :تقییم المخاطر:الفرع الثاني

شـــــركة ســـــواء مـــــن المـــــؤثرات الداخلیـــــة المجـــــال لتقیـــــیم المخـــــاطر التـــــي تواجههـــــا التفســـــح أنظمـــــة الرقابـــــة

لتقیــــــیم أساســــــیاثابتــــــة وواضــــــحة للشــــــركة شــــــرطا أهــــــدافالمــــــؤثرات الخارجیــــــة كمــــــا یعتبــــــر وضــــــع أوالداخلیــــــة 

العالقـــــة والمرتبطـــــة بتحقیـــــق ذاتلك فـــــان تقیـــــیم المخـــــاطر عبـــــارة عـــــن تحدیـــــد وتحلیـــــل المخـــــاطر المخـــــاطر لـــــذ

  .في خطط األداء طویلة األجل المحددةاألهداف

ـــــه مــــن الضـــــروري تحلیلهـــــا للتعـــــرف  علـــــى أثرهــــا الممكـــــن ودلـــــك مـــــن حیـــــث ولحظــــة تحدیـــــد المخـــــاطر فان

  1.أهمیتها وتقدیر احتمال حدوثها وكیفیة إدارتها والخطوات الواجب القیام بها 

  : النشاطات الرقابیة:الفرع الثالث

تكــــــون هــــــده النشــــــاطات أنویجــــــب اإلدارةتســــــاعد النشــــــاطات الرقابیــــــة علــــــى ضــــــمان القیــــــام بتوجیهــــــات 

النشـــــاطات الرقابیـــــة عبـــــارة عـــــن سیاســـــات إنالرقابیـــــة للشـــــركة األهـــــداففـــــي تحقیـــــق كفئـــــةالرقابیـــــة فعالـــــة و

أمثلـــــةمـــــن لمعالجـــــة المخـــــاطر ، و بـــــإجراءاتوهـــــي تضـــــمن القیـــــام اإلدارةتـــــدعم توجهـــــات آلیـــــاتو وٕاجـــــراءات

المصــــــــادقات ،التأكیــــــــدات ومراجعــــــــة األداء ،والحفــــــــاظ علــــــــى إجــــــــراءات األمــــــــن ، : هــــــــده النشــــــــاطات الرقابیــــــــة 

  2.والحفاظ على السجالت بشكل عام 

  : المعلومات واالتصاالت :الفرع الرابع

لـــــك یشـــــكل وذالمعلومـــــات وٕایصـــــالها إلـــــى اإلدارة والـــــى آخـــــرین یحتاجونهـــــا داخـــــل الشـــــركةیجـــــب تســـــجیل

ـــة الداخلیــــــة والمســــــؤولیات إطــــــار ــــى القیــــــام بالرقابـــ ــــــي یســــــاعدهم علــ أنوحتــــــى تســــــتطیع الشــــــركة األخــــــرىزمن

، علیهــــا أن تقــــوم باتصــــاالت مالئمـــــة یمكــــن الثقــــة بهــــا وفــــي الوقــــت المناســــب ودلـــــك تعمــــل وتراقــــب عملیاتهــــا 

ـــــه ی ـــــة أمـــــا فیمـــــا یتعلـــــق باالتصـــــال فان ــــداث الخارجی ـــــة واألحـ ــداث الداخلی كـــــون فعـــــاال یشـــــمل فیمـــــا یتعلـــــق باألحـــ

ــكل أفقــــي إضــــافة إلــــى قیــــام اإلدارة بالتأكــــد مــــن  ـــى األســــفل أو العكــــس أو بشــ ـــى إلـ تــــدفق المعلومــــات مــــن األعلـ

وجـــــود اتصـــــال مناســـــب مـــــع جهـــــات أخـــــرى خارجیـــــة قـــــد یكـــــون لهـــــا اثـــــر فـــــي تحقیـــــق الشـــــركة ألهـــــدافها عـــــالوة

ــــق تحســـــن واتصـــــ ـــــى حاجـــــة اإلدارة الفعالـــــة لتقنیـــــة المعلومـــــات الهامـــــة لتحقیـ ال مهـــــم وموثـــــوق بـــــه ومســـــتمر عل

  3.لهده المعلومات

                                                          
  82ص ،مرجع سابق،شحاته السید شحاته،عبد الوهاب نصر 1
، 385ص،ص2002، سنةدار المریخ ،المملكة العربیة السعودیة،جیمس لوبك ،المراجعة مدخل متكامل ترجمة عبد القادر الدیسي الفین ارنیر ،2

387.  
  .83عبد الوهاب نصر ، شحاته السید شحاته ، مرجع سابق ، ص 3
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  :مراقبة النظام : الفرع الخامس

ـــــة األداء فــــــي فتــــــرة زمنیــــــة مــــــا ــــــیم نوعیـ ــــــى تقی وتضــــــمن أن ،تعمــــــل مراقبــــــة أنظمــــــة الرقابــــــة الداخلیــــــة عل

نتـــــائج التـــــدقیق والمراجعـــــة األخـــــرى تـــــم معالجتهـــــا مباشـــــرة ، ویجـــــب تصـــــمیم أنظمـــــة الرقابـــــة الداخلیـــــة لضـــــمان 

  استمرار 

  . عملیات المراقبة كجزء من العملیات الداخلیة 

أن نتـــــائج التـــــدقیق یجـــــب أن تشـــــمل مراقبـــــة أنظمـــــة الرقابـــــة الداخلیـــــة علـــــى سیاســـــات وٕاجـــــراءات لضـــــمان 

  :على اإلداریین أن و تتم بشكل سریع 

یبــــین التصــــور والتوصــــیات بمــــا فــــي دلــــك مــــااألخــــرىوالمراجعــــة التــــدقیقیقیمــــوا وبشــــكل ســــریع نتــــائج .1

.الشركةأعمالوغیرهم من القائمین على تقییم المدققونالتي قدمها 

.یحددوا اإلجراءات المناسبة للرد على نتائج وتوصیات التدقیق وأعمال المراجعة األخرى .2

تعـــــالج األمـــــور المشـــــار إلیهـــــا  یســـــتكملوا ضـــــمن إطـــــار زمنـــــي محـــــدد كـــــل الخطـــــوات التـــــي تصـــــحح أو .3

1.اإلدارةمن قبل 

  :أنواع الرقابة الداخلیة :المطلب الثالث 

  :و تأخد الرقابة الداخلیة عدة أنواع من أهمها مایلي 

  :الرقابة المحاسبیة:الفرع األول

ـــد فــــيفــــي طبیعتهـــــا حیــــث أنهــــامانعــــةهــــي رقابــــة  مجموعـــــة إجــــراءات ومقــــاییس الرقابــــة واألمـــــن تتجسـ

.تحول دون حدوث األخطاء في البیانات وفي اإلجراءاتأنالتي یمكن 

ــــــجالت األصــــــــول المختلفــــــــة  ــــــدفاتر المحاســــــــبیة وســ ــــــات المحاســــــــبیة فــــــــي الــ حیــــــــث تضــــــــمن رقابــــــــة البیانــ

ــــــــي الــــــــدفاتر الیومیــــــــة  ــــــى دفــــــــاتر األ،ومراجعــــــــة القیــــــــود التــــــــي تضــــــــم تســــــــجیلها ف وفحــــــــص ذســــــــتاوترحیلهــــــــا إلــ

                                                          
  84ته السید شحاته ، مرجع سابق ، ص عبد الوهاب نصر ، شحا1
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وأســــالیب حمایـــــة األصـــــول مـــــن الضــــیاع والتلـــــف واإلســـــراف وأخیـــــرا ،اإلجــــراءات والقواعـــــد والطـــــرق المحاســـــبیة 

1. قییم مدى االلتزام بالقواعد المحاسبیة المتعارف علیها ت

ــــدا المجـــــال األدواتوعـــــن  علـــــى –الرقابـــــة المالیـــــة –المراجعـــــة الفنیـــــة –المســـــتندةالمراجعـــــة : الهامـــــة فـــــي هـ

ــــــة  تحدیــــــد –المختلفــــــة اإلداریــــــةضــــــرورة تقیــــــیم العمــــــل وفقــــــا للمســــــتویات –جمیــــــع العملیــــــات والبیانــــــات المالی

مــــــدى تــــــوافر نظــــــام متكامــــــل –مــــــل نظــــــام محاســــــبي ســــــلیم ومتكاإتبــــــاع–جمیــــــع العــــــاملین ین المســــــؤولیات بــــــ

.الداخلي في المشروعضبطلل

  : اإلداریةالرقابة:الفرع الثاني 

ــــــــة  ــــــل الرقاب ــ ــــــــةتتمث ةوالطــــــــرق المتعلقــــــــة بالكفــــــــاءة التشــــــــغیلیواألســــــــالیباإلجــــــــراءاتفــــــــي كافــــــــة اإلداری

ــــــدف مــــــــن الرقابــــــــة أنأياإلداریــــــــة،وااللتــــــــزام بالسیاســــــــات  العملیــــــــات أداءالتحقــــــــق مــــــــن كفــــــــاءة اإلداریــــــــةالهــ

ـــــغیلیة فــــــي ـــــن االلتــــــزام التشـ ـــــات التــــــي وضــــــعتها بــــــالقوانینالشــــــركة والتحقــــــق مـ الشــــــركة إدارةواللــــــوائح والسیاسـ

  :استخدامالهامة في هدا المجال األدواتومن 

؛الموازنات التخطیطیة.1

؛واألداءموازنات البرامج .2

؛التكالیف المعیاریة أنظمة.3

؛والریاضیةاإلحصائیةالتحلیالت .4

2. دراسات الزمن والحركة .5

  

  

                                                          
  155ص 2004سنة الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، ،الرقابة والمراجعة الداخلیة , محمد السید سرایا 1
  59حاته السید شحاته مرجع سابق ص ش،عبد الوهاب نصر 2
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  :الداخليالضبط: الفرع الثالث 

التـــــي تهـــــدف جمیـــــع وســـــائل التنســـــیق و اإلجـــــراءات یتمثـــــل الضـــــبط الـــــداخلي فـــــي الخطـــــة التنظیمیـــــة و 

إلــــــى حمایــــــة الموجــــــودات مــــــن الســــــرقة أو الضــــــیاع أو التلــــــف ویعتمــــــد الضــــــبط الــــــداخلي علــــــى تقســــــیم العمــــــل 

ــــــد الصـــــــــالحیات ــــــــات المتعارضـــــــــة صـــــــــواالختصاصـــــــــات وف  وتحدیـــ ــــــــد ، ل الواجبـ ـــــــیر العمـــــــــل وتنفـ ــــــــث یســ حیـ

لـــــى نهایتهـــــا كاملـــــة مـــــن بـــــدایتها إالمعـــــامالت بصـــــورة تلقائیـــــة مســـــتمرة مـــــع مراعـــــاة عـــــدم إناطـــــة تنفیـــــذ عملیـــــة 

ــــــه مــــــن طــــــرف موظــــــف أخــــــر ضــــــم،لموظــــــف واحــــــد نا لســــــالمة ســــــیر العمــــــل ولتــــــدارك ادون أن یراجــــــع عمل

اف اإلداري للمــــــوظفین األخطــــــاء وتتــــــأثر بیئــــــة الضــــــبط الــــــداخلي بالهیكــــــل التنظیمــــــي للمنشــــــاة والرقابــــــة واإلشــــــر 

  1. في المنشاة 

ا المبحــــث إلــــى أهــــم مراحــــل التطــــور التــــي مــــر خــــالل الدراســــة التــــي قمنــــا بهــــا فــــي هــــذلقــــد توصــــلنا مــــن 

ومراحــــل وطبیعــــة النشــــاط ،حیــــث كــــان التطــــور مربــــوط  بتطــــور حجــــم المشــــروع ،بهــــا نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة 

ـــــــى تقـــــــدیم العملیـــــــة اإلنتاجیـــــــة ـــــــم انتقلنـــــــا إل واإلمكانیـــــــات المادیـــــــة والبشـــــــریة والـــــــنظم والقـــــــوانین والتشـــــــریعات ث

لــــذي توصــــلنا انــــه عبــــارة عــــن طــــرق وأســــالیب وٕاجــــراءات داخــــل المؤسســــة مــــن تعریــــف لنظــــام الرقابــــة الداخلیــــة ا

ـــة األصـــــول والمحافظـــــة علیهـــــا وذاجـــــل ـــــات المحاســـــبیة جـــــراء حمایــ ـــــك مـــــن خـــــالل بلـــــوغ دقـــــة وصـــــحة العملی ل

ا مـــــن ، وهـــــذزیـــــادة الكفـــــاءة التشـــــغیلیة لبلـــــوغ األهـــــداف المرجـــــوة لتحقیـــــق االلتـــــزام بسیاســـــات اإلدارة الموضـــــوعة

ثـــــم ذكرنـــــا مـــــن خـــــالل المطلـــــب الثـــــاني مكونـــــات نظـــــام الرقابـــــة الداخلیـــــة التـــــي حـــــددناها ولخـــــالل المطلـــــب األ

بیئــــــة الرقابــــــة ، تقیــــــیم المخــــــاطر، النشــــــاطات الرقابیــــــة  ، المعلومــــــات واالتصــــــاالت  ، ومراقبــــــة النظــــــام : فــــــي 

، رقابــــة رقابــــة محاســــبیة :وفــــي األخیــــر ومــــن خــــالل المطلــــب الثالــــث قمنــــا بتحدیــــد أنــــواع الرقابــــة فــــي كــــل مــــن

  .اداریة ، الضبط الداخلي

  

                                                          
  .50ص ،2009سنة عمان ، ، دار الرایة الرقابة الداخلیة والتدقیق في بیئة تكنولوجیا المعلومات ، . عطا اهللا احمد سویلم الحسبان 1
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ة الداخلیةالرقابنظام أهداف :الثانيالمبحث 

ســــوف نحــــاول مــــن خــــالل هــــدا المبحــــث إبــــراز أهــــداف نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة ودلــــك مــــن خــــالل إبــــراز 

طلــــب الثــــاني البحــــث فــــي كیفیــــة الوصــــول إلــــى مكیفیــــة حمایــــة األصــــول فــــي المطلــــب األول كمــــا ســــنقوم فــــي ال

ــــــة  ـــــة ســــــوف دق ــــــاءة اإلنتاجیـ ــــــا االرتقــــــاء بالكف ـــــى یتســــــنى لن ـــاد علیهــــــا وحتـ ــات المحاســــــبیة ودرجــــــة االعتمـــ البیانــــ

  .لكذنتطرق من خالل المطلب الثالث إلى الطریقة المثلى ل

  1: فيمثل تتلرقابة الداخلیة العامة لهداف األإن

 ؛الحمایة

 ؛الدقة

 ؛الكفاءة

 االلتزام.

واألدواتواإلجــــــراءاتتفــــــرض علینــــــا طبیعــــــة وشــــــكل الوســــــائل األساســــــیةاألربعــــــةاألهــــــدافلــــــك فــــــان ذوعلــــــى 

  .نظام فعال وناجح للرقابة الداخلیة أيیعتمد علیها أنالتي یجب 

  :تعمل على أنالالزمة یجب واإلجراءاتطبیعة الوسائل المطلوبة أنوبصفة عامة یمكن القول 

 ؛)رقابة وقائیة(والغش واالختالس األخطاءمنع

؛قد یقع من هده الظواهر عند حدوثها سرعة اكتشاف ما

 ؛في استخدام موارد المشروع المحدودة اإلسرافتجنب

تشجیع جوانب الكفاءة في استخدام هده الموارد.

  :التفاصیلمن بشيالعامة السابقة للرقابة الداخلیة األهدافیلي نتناول وفي ما

                                                          
، 2004، 2003عبد الفتاح الصحن، محمد السرایا  ، الرقابة والمراجعة الداخلیة على المستوى الجزئي والكلي ، الدار الجامعیة ،اإلسكندریة، سنة 1

  .134ص
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  :حمایة أصول المشروع:المطلب األول 

ـــة الداخلیــــة فــــي المشـــــروع أهــــدافالمشـــــروع وممتلكاتــــه المختلفــــة هـــــدفا رئیســــیا مــــن أصــــولتمثــــل حمایــــة  الرقابــ

  :مختلفة ومتعددة تدور جمیعا حول وأسالیبأشكاالالمشروع أصولحمایة وتتخذ

  1.السرقة أواإلسرافآوالضیاع آوالمشروع من التبدید ألصولالحمایة التامة توفیر

  :طریقه الحمایة عن ذتتحقق هأنویمكن 

  .التي قد ترتكب عند مواجهة العملیات :المتعمدة األخطاءالوقایة من :الفرع األول

لــــك یعتمــــد علــــى تخطــــیط مســــبق ومتعمــــد مــــن ذأناخــــتالس والشــــك أوغــــش أوانحــــراف معــــین إخفــــاءبقصــــد 

مــــن عمــــل وتتــــوفر فــــیهم ســــوء النیــــة المبنیــــة ســــابقا الرتكــــاب مثــــل بــــهیقومــــون علــــى مــــاأمنــــاءغیــــر أفــــرادقبــــل 

  .األخطاءهده 

  :یليالمتعمدة مااألخطاءهده أمثلةومن 

 ؛قید محاسبي معین إجراءتعمد عدم

 فـــــي الســـــجالت بالشـــــكل الـــــذي یبـــــدو معـــــه عـــــدم وجـــــود تعـــــارض مـــــع التحریـــــف المقصـــــود أوالتالعـــــب

؛ارف علیهالمبادئ المحاسبیة المتعالتطبیق السلیم ل

 إدراج أســــــماء وهمیــــــة فــــــي كشــــــوف األجــــــور لتغطیــــــة اخــــــتالس مــــــا فــــــي النقدیــــــة مــــــع عــــــدم وجــــــود قیــــــد

.یومیة مطابق إلجمالي كشف األجور

                                                          
  9محمد التهامي طواهر، مسعود صدیقي، مرجع سابق، ص 1
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ـــــة مـــــن األخطـــــاء غیـــــر المتعمـــــدة: الفـــــرع الثـــــاني  التطبیـــــق وتنـــــتج هـــــده األخطـــــاء عـــــادة عـــــن:الوقای

ـــاطئ للمبـــــادئ والقواعـــــد  ـــــدالجهـــــل بهـــــده المحاســـــبیة أوالخــ العـــــاملین فـــــي المجـــــال المحاســـــبي فـــــي القواعـــــد عن

  1.لمشروعا

  : ه األخطاء غیر المتعمدة ما یليومن أمثلة هذ

 علـــــــى انـــــــه مصـــــــروف رأس مـــــــالي ممـــــــا یـــــــؤدي إلـــــــى زیـــــــادة رقـــــــم األربـــــــاح تســـــــجیل مصـــــــروف معـــــــین

؛وتضخم قیمة األصول 

یـــــــرادي ممـــــــا یـــــــؤدى إلـــــــى تخفـــــــیض رقـــــــمتســــــجیل مصـــــــروف رأســـــــمالي معـــــــین علـــــــى انـــــــه مصـــــــروف إ

؛رباح وعدم إظهار األصول بقیمتها الحقیقیة في قائمة المركز المالي األ

 األخطــــاء الحســــابیة الخاصـــــة بعملیــــات الجمـــــع أو الضــــرب أو نقــــل المجمـــــوع مــــن صـــــفحة إلــــى أخـــــرى

  ؛أو من سجل إلى أخر 

 2؛اإلستادأخطاء من إجراء قیود الیومیة أو الترحیل إلى حسابات دفتر

ة عامة سواء كان سهو كلي أو جزئيبصف) متعمدةغیر (أخطاء السهو.  

  :والغشفظة على األصول من االختالس والسرقة المحا: الفرع الثالث 

لــــك حمایــــة األصــــول مــــن التصــــرفات غیــــر المشــــروعة وغیــــر المقبولــــة بصــــفة عامــــة والتــــي یــــتم ذویعنــــي 

ـــــم بعـــــدم مشـــــروعیتها واالخـــــتالس أو الســـــرقة أو الغـــــش كلهـــــا ـــــة ارتكابهـــــا مـــــع العل ـــــر مقبول أمـــــور مرفوضـــــة وغی

وفقــــــا لقواعــــــد أو قــــــوانین أو لــــــوائح هــــــافــــــراد المســــــؤولین عنلة األحیــــــث یترتــــــب علــــــى ارتكــــــاب أي منهــــــا مســــــاء

  .خاصة داخلیة بالمشروع أو طبقا للقانون العام بالدولة 
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  1:ومن أمثلة التصرفات التي ترتكب وتدخل في نطاق االختالس أو السرقة أو الغش ما یلي

؛حقالشركة دون وجه أموالستیالء على جانب من اال

؛مضللة دون علم مالك الشركة إجراءاتعن طریق الشركةأصولمن أصلاغتصاب

والتــــــي كالســــــیاراتالشــــــركة أصــــــولم بعمــــــل مناقضــــــات وهمیــــــة بغــــــرض االســــــتیالء علـــــى بعــــــض القیـــــا

؛مازالت بحالة جیدة 

 ؛التحریف عند التسجیل في الدفاتر والسجالت بطریقة مدروسة ومخطط لها

 غیــــر واقعیــــة وغیــــر حقیقیــــة وهــــو نتــــائج إظهــــارتعمــــد التالعــــب فــــي تســــجیل العملیــــات المالیــــة بغــــرض

:دلكومن أمثلة ) الغش اإلداري ( األمر الذي یطلق علیه 

o ــــــل حــــــد ــــــاح ألق ــــــات المالیــــــة بغــــــرض تخفــــــیض األرب تعمــــــد اإلدارة التالعــــــب فــــــي ســــــجل العملی

؛األرباحممكن تهربا من الضرائب مثال أو حتى ال یتم توزیع 

o دفتریا ( األرباحتالعب اإلدارة في تسجیل العملیات المالیة بغرض زیادة. (

  :وقد تكون الدوافع وراء دلك 

 ؛أخطاء سوء اإلدارة وفشلها

؛ضمان االستمرار في إدارة المشروع

؛ضمان الحصول على الحوافز والمكافآت

 یــــدخل فــــي نطــــاق خزائنهــــا وهــــو مــــاأوقیــــام أمــــین المخــــازن مــــع الغیــــر بالســــطو علــــى مخــــازن الشــــركة

؛ السرقة

 ــــة لمقدرتــــه المالیــــة وســــمعته مــــنح بعــــض العمــــالء غیــــر الموثــــوق فــــیهم ائتمــــان معــــین دون دراســــة كامل

2.لمالي في السوقومركزه ا
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قـــــرار بإنفـــــاق اســـــتثماري لشـــــراء أجهـــــزة أو آالت ثبتـــــت عـــــدم صـــــالحیاتها لالســـــتخدام رغـــــم وجـــــود البـــــدیل اتخـــــاذ

.السوقاألفضل في 

مــــن كــــل مــــا ســــبق نســــتطیع القــــول أن حمایــــة أصــــول المشــــروع كهــــدف رئیســــي ألي نظــــام رقابــــة داخلــــي تــــدور 

:حول

 األخطاء المتعمدة

األخطاء غیر المتعمدة

 الغشاالختالس أو السرقة أو.  

  :دقة البیانات المحاسبیة ودرجة االعتماد علیها :المطلب الثاني 

وغیـــــر المالیـــــة التـــــي یترتـــــب علـــــى مزاولـــــة األنشـــــطة المختلفـــــة للمنشـــــاة مجموعـــــة مـــــن العملیـــــات المالیـــــة 

  .علیهاتتطلب تطبیق نظام الرقابة الداخلیة 

ــــات عــــــن وجــــــود مبادلــــــة  ــــده العملیــ ــــــه مــــــع أوالمشــــــروع إنتــــــاجوتنــــــتج هــ المنشــــــاة خــــــارج أطــــــرافخدمات

ة مــــــن الخطــــــوات تتضــــــمن التصــــــریح لالمشــــــروع مــــــن خــــــالل سلســــــأصــــــوله داخــــــلوتحویــــــل بعــــــض واســــــتخدام

  :ناولها فیما یلي نت،نتائجهاوتسجیلها دفتریا والمحاسبة عن وتنفیذهابالعملیات 

: التصریح بالعملیات : الفرع األول 

ـــــده الخطــــــــوات مجموعــــــــة السیاســــــــات والقــــــــرارات اإلداریــــــــة الخاصــــــــة بــــــــإجراءات التبــــــــادل التجــــــــاري  تتضــــــــمن هـــ

  1.محددة ولتحقیق أهداف معینة أغراضوعملیات التحویل أو استخدام األصول في 

  :مثلوقد یكون هدا التصریح خاص بعملیة معینة 

                                                          
  .195، ص 2009والتأكید الحدیث ، دار صفاء ، عمان ، سنة احمد حلمي جمعة ، المدخل إلى التدقیق 1
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ز للمســـــؤول عـــــن عملیـــــة البیـــــع مـــــنح وعلـــــى دلـــــك ال یجـــــو ‘ قـــــرار مـــــنح خصـــــم محـــــدد لعمیـــــل معـــــین دون غیـــــره 

.هدا الخصم لعمیل أخر إال بعد أخد موافقة اإلدارة 

  : خد التصریح صفة العمومة ویمكن تطبیقه على جمیع العملیات المتشابهة مثل هدا وقد یاْ 

 ؛تحدید أسعار البیع ألي عمیل

؛تمان ألي عمیل ئشروط منح اال

خازنمبالالمواد ألصنافة وضع حدود للطلب بالسن.

ــــات معینـــــة بالمشـــــروع مـــــع  ـــــام بعملیـ ــة فـــــان التصـــــریح بالعملیـــــات كخطـــــوة تعطـــــي الحـــــق فـــــي القی وبصـــــفة عامـــ

.المشروعمختلف األطراف داخل أو خارج 

  :العملیاتتنفیذ:الفرع الثاني

إقرارهــــــابالنســــــبة لعملیــــــات المبادلــــــة التــــــي ینــــــتج عنهــــــا مجموعــــــة العملیــــــات التــــــي تــــــم یــــــةالثانتتمثــــــل الخطــــــوة 

  .السابقةوالتصریح بها في الخطوة 

ـــــذة الالزمـــــة والمناســـــبة النجـــــاز عـــــابتتوالخطـــــوات الماإلجـــــراءاتوتتضـــــمن هـــــده الخطـــــوة كافـــــة  العملیـــــات وتنفی

  1.المختلفة التي یقوم بها المشروع 

حتــــــى یمكــــــن تنفیــــــذهابالمســــــؤول عــــــن اإلجــــــراءاتمــــــن إجــــــراءأوویجــــــب ربــــــط كــــــل خطــــــوة مــــــن الخطــــــوات 

  :دلك أمثلةمن ومحاسبة عنها
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1: عملیة البیع تتضمن تحدید المسؤول عن-1

 ؛)الطلب(من العمیل األمراستالم

؛وتجهیز البضاعة إعداد

 ؛الشحن ونقل البضاعة

؛الفاتورة الخاصة بالبضاعة المباعة إعداد

 تهابعاومتتحصیل قیمة الفاتورة.

  :عملیة الشراء تتضمن تحدید المسؤول عن- 2

؛طلب الشراءإعداد  

 ؛إصدار أمر الشراء

 ؛استالم البضاعة

 المشتریاتسداد قیمة.

والـــــى جانـــــب تحدیـــــد المســـــؤول عـــــن كـــــل عملیـــــة مـــــن هـــــده العملیـــــات یجـــــب عـــــدم قیـــــام شـــــخص واحـــــد 

الشــــروط أنإلــــىه الخطــــوات تشــــیر ذتكــــون هنــــاك موافقــــة لكــــل خطــــوة مــــن هــــأنمــــن خطــــوة علــــى أكثــــربتنفیــــذ

2.ككل قد توافرت بالشكل المطلوب التي حددها التصریح الخاص بالعملیة

  :التسجیل الدفتري للعملیات : الفرع الثالث 

والثانیـــــة یـــــتم تســـــجیل العملیـــــات التـــــي تمـــــت ونفـــــدت األولـــــىوفقـــــا للخطـــــوة وتنفیـــــذهالعملیـــــات بابعـــــد التصـــــریح 

  .ثالثةكخطوة 
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وع فــــي الــــدفاتر المشــــر أصــــولالمترتبــــة علــــى هــــده التعلیمــــات علــــى اآلثــــاروتســــجیل العملیــــات یــــتم مــــن خــــالل 

  .العملیاتلك والمعدة لكل مجموعة من ذوالسجالت الخاصة ب

فتــــــر وســــــجل دموعــــــة متجانســــــة مــــــن العملیــــــات فهنــــــاك حیــــــث یــــــتم تخصــــــیص دفــــــاتر معینــــــة لمقابلــــــة كــــــل مج

  .وهكذاعملیات البیع وسجل لحركة المخازنلعملیات الشراء وخر 

التوجیـــــه المحاســـــبي الســـــلیم للعملیـــــات المالیـــــة التـــــي مراعـــــاةعلـــــى ضـــــرورة التأكیـــــدیفوتنـــــا فـــــي هـــــدا الصـــــدد وال

  .العملیاتفي الحسابات والدفاتر الخاصة لهده ) المدین الدائن(بطرفیها تتم 

  :المحاسبة عن نتائج العملیات :الفرع الرابع

الفتـــــرة المتمثلـــــة فـــــي تحدیـــــد نتیجـــــة العملیـــــات المختلفـــــة التـــــي قـــــام بهـــــا المشـــــروع خـــــالل األخیـــــرةالخطـــــوة تـــــأتي

  .النتائجعن هده والمحاسبة

  :السابقة التي یتم بها انجاز عملیات المشروع تتمثل في األربعةالخطوات إن

؛التصریح بالعملیات .1

؛العملیات تنفیذ.2

؛التسجیل الدفتري للعملیات .3

.العملیات المحاسبة عن نتائج.4

مــــاد علیهــــا تتمیــــز بالدقــــة كمــــا یمكــــن االعتأنالتــــي تتولــــد عنهــــا مجموعــــة مــــن البیانــــات المحاســــبیة التــــي یمكــــن 

  1:التالیة واإلجراءاتالعناصر توا فرتاالت  في حین في مختلف المج

ه الخطوات وفقا لترتیبها السابقذهوتنفیذالدقة في تسلیم مراعاة
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ــــــى الخطــــــوة یبعضــــــهاالــــــربط بــــــین الخطــــــوات  ــــــبعض دون الفصــــــل بینهــــــا الن كــــــل خطــــــوة منهــــــا تتوقــــــف عل ال

السابقة 

.بأولأوالوتسجیله تنفیذهتوافر نظام متابعة داخلیة سلیم ومستمر یتم 

مســـــتخدمي هـــــده البیانـــــات بحـــــد كبیـــــر إلـــــىاالعتمـــــاد علـــــى البیانـــــات المحاســـــبیة یـــــرتبط أنكمـــــا یمكـــــن العـــــزم 

:إماعملیات المشروع تنفیذمستخدمي البیانات المحاسبیة متولدة من إنأساسعلى 

)المشروعكإدارة(:المشروعداخل : أوال

وعـــــن مجـــــال مراقبـــــة األداءالقـــــرارات وفـــــي مجـــــال تقـــــیم اتخـــــاذفـــــي مجـــــال علـــــى البیانـــــات اإلدارةحیـــــث تعتمـــــد 

1:البیاناتتكون هده أنبصفة عامة وتقضي الحاجة هنا ضرورة 

تفصیلیة 

مبوبة طبقا لمراكز المسؤولیة

  :المشروعخارج : ثانیا

لك حیث ذإلى غیر ..األجهزة الحكومیة ،العمالء الموردین،المقرضین،كاألطراف الخارجیة من المستثمرین

  .حدااسبیة وفقا لحاجة كل طرف علىتقضي الحاجة إلى تحدید نوعیة وكمیة البیانات المح

  :وااللتزام بالقوانیناالرتقاء بالكفاءة اإلنتاجیة:المطلب الثالث 

  :االرتقاء بالكفاءة االنتاجیة : الفرع االول 

ــــداف الرئیســـــــیة إلدارة أي مشـــــــروع  , یعـــــــد االهتمـــــــام بالكفـــــــاءة اإلنتاجیـــــــة وزیادتهـــــــا وتطویرهـــــــا مـــــــن األهـــ

  2: حیث یمكن أن تلعب الرقابة الداخلیة دورا هاما في هدا المجال عن طریق 
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 ؛اإلنتاجرقابة عناصر

 ؛خروج عن نظام خاص بالمشروع أيلتحدید اإلنتاجیةمتابعة مراحل العملیة

 المخططباألداءالفعلي األداءعن طریق مقارنة أهدافهاومدى تحقیق اإلنتاجیةتقییم نتائج العملیة.

ــــق العالقــــــة المثلــــــى بــــــین المتعاإلنتاجیــــــةالكفــــــاءة إنبالــــــذكروجــــــدیر  األولیــــــةمــــــن المــــــوارد (خــــــالتنــــــي تحقیــ

  ) .الخدمات النهائیة أوالتام من السلع اإلنتاجمن (والمخرجات ) اإلنتاجوعناصر 

یـــــتم عـــــن أن الرقابـــــة الداخلیـــــة یمكـــــنأهـــــدافمـــــن أساســـــيوتطویرهـــــا كهـــــدف اإلنتاجیـــــةالكفـــــاءةوان تحقیـــــق 

  :طریق

 ؛الرقابة الداخلیة في المشروع وأسالیبأدواتتحدیث وتطویر

 ؛للرقابة كأساسالتكالیف المعیاریة أسالیباستخدام

 ـــــــع المعـــــــــاییر ــــــات الـــــــــزمن والحركـــــــــة لوضــ ـــــدالت المالئمـــــــــة والمطلوبـــــــــة اســــــــتخدام دراســـ لتطبیـــــــــق والمعــــ

؛أسالیب الرقابة الداخلیة 

؛استخدام أسالیب الرقابة على الجودة

؛استخدام أسالیب التحالیل والمقارنات لزیادة فعالیة الرقابة

؛إعداد برامج تدریبیة لجمع العاملین في المشروع على مختلف المستویات

 ـــــدفق المعلومـــــــات علـــــــى مختلـــــــف إعـــــــداد نظـــــــام متكامـــــــل للتقـــــــاریر الدوریـــــــة لضـــــــمان متابعـــــــة األداء وتــ

1.المستویات 

  :والسیاساتااللتزام بالقوانین واللوائح :الفرع الثاني

ـــــات المشــــــــروع تعتمــــــــد علــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن القواعــــــــد والقــــــــوانین واللــــــــوائح  ال شــــــــك أن جمیــــــــع أنشــــــــطة وعملیـــ

1:تحدد والسیاسات التي 
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 المشروعالمختلفة في هدا اإلداریةالمستویات.

 خطوط السلطة والمسؤولیة داخل هده المستویات.

 ؛المشروعحقوق وواجبات كل فرد من العاملین داخل

 ؛الالزمة لتنفیذ األعمال الموضوعة تاإلجراءاتسلسل

؛تحكم طبیعة العمل داخل المشروع الضوابط التي

؛ت اإلداریة المتبعة داخل المشروعالسیاسا

 ؛سیاسات توزیع وتكوین االحتیاطات

2؛سیاسات تشغیل األصول الثابتة وطریقة امتالكها

 ؛الجر دیةسویاتتوالاللوائح والقواعد الخاصة بعملیة الجرد السنوي

؛دفتریا لكةالمهعد الخاصة بالتصرف في األصول القوا

؛عالجة المحاسبیة لعملیات المشروعالقواعد المحاسبیة المتعارف علیها خاصة في مجال الم  

ــده األهــــداف أنبدراســــة أهــــداف نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة حیــــث توصــــلنا مــــن خــــالل هــــدا المبحــــثقمنــــالقــــد  هــ

  :تتمثل في 

حمایــــة أصــــول المشــــروع كهــــدف أولــــي وهــــدا عــــن طریــــق وضــــع تــــدابیر للوقایــــة مــــن األخطــــاء المتعمــــدة والغیــــر 

  متعمدة مع المحافظة على األصول من االختالس والسرقة والغش 

صـــــنا انـــــه لبلـــــوغ  هـــــدا أمـــــا الهـــــدف  الثـــــاني فهـــــو دقـــــة البیانـــــات المحاســـــبیة ودرجـــــة االعتمـــــاد علیهـــــا حیـــــث خل

  ح بالعملیات وتنفیذها وتسجیلها والمحاسبة عن نتائجهان التصریالهدف البد م

توضـــــیح االلتـــــزام بـــــاللوائح والسیاســـــات و إلـــــى هـــــدف ثالـــــث یتمثـــــل فـــــي االرتقـــــاء بالكفـــــاءة اإلنتاجیـــــة وإضـــــافة

  .التدابیر التي تساعد على دلك
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  الرقابة الداخلیةنظام إجراءات :المبحث الثالث

ــــــة الداخلیـــــــة وذبـــــــراز ا المبحـــــــث إســـــــوف نحـــــــاول مـــــــن خـــــــالل هـــــــذ لـــــــك بـــــــالتطرق فـــــــي إجـــــــراءات الرقابـ

المطلـــــب األول إلــــــى اإلجــــــراءات التنظیمیــــــة واإلداریــــــة ومحاولــــــة تســــــلیط الضــــــوء عنهــــــا كمــــــا ســــــوف نقــــــوم فــــــي 

ـــــص العمـــــــل المحاســـــــبي وحتـــــــى یتســـــــنى لنـــــــا اإلحاطـــــــة بكافـــــــة  المطلـــــــب الثـــــــاني بتقـــــــدیم اإلجـــــــراءات التـــــــي تخــ

ــــالل المطلــــــب الثالــــــث أهــــــم اإلجــــــراءاتاإلجــــــراءات المتخــــــذة فــــــي نظــــــام الرقابــــــة الداخلیــــــة  ســــــوف نقــــــدم مــــــن خــ

  .العامة

أهدافـــــهالنظـــــام المحاســـــبي وتحقیـــــق حكـــــامإعـــــدة وســـــائل قصـــــد یســـــتعمل نظـــــام الرقابـــــة الداخلیـــــة و الن

:توضیحها كما یلي سوف نسعى إلى اإلجراءاتلك من خالل مجموعة من ذو 

  : إجراءات تنظیمیة وٕاداریة   :المطلب األول 

ــــه النشـــــاط  ـــده اإلجـــــراءات أوجـ ـــص هــ مـــــن اإلدارياألداءتخـــــص إجـــــراءاتفنجـــــد ،داخـــــل المؤسســـــة تخــ

من فــــرض رقابــــة علــــى كــــل تقســــیم واجبــــات العمــــل داخــــل كــــل مدیریــــة بمــــا یضــــ،خــــالل تحدیــــد االختصاصــــات 

ومـــــدى التزامـــــه مســـــئولتوزیـــــع وتحدیـــــد المســـــؤولیات بمـــــا یتـــــیح معرفـــــة حـــــدود النشـــــاط لكـــــل ،شـــــخص داخلهـــــا 

ـــــة ؤولیاتبالمســـــ ـــــة التوقیـــــع علـــــى المســـــتندات أخـــــرىوٕاجـــــراءات،إلیـــــهالموكل تخـــــص الجانـــــب التطبیقـــــي كعملی

وٕاجــــراء،صــــور فــــي عــــدة وحــــدةأصــــلواســــتخراج المســــتندات مــــن بإعــــدادهاقــــام الــــذيمــــن طــــرف الموظــــف 

النتقـــــاء معینـــــة إجـــــراءاتیتعـــــارض مـــــع حســـــن ســـــیر العمـــــل وفـــــرض حركـــــة التـــــنقالت بـــــین المـــــوظفین بمـــــا ال

حــــق ال یتــــرك إلــــى أي موظــــف ة معینــــة بحیــــث یــــوضــــبط الخطــــوات الواجــــب إتباعهــــا إلعــــداد عمل. عــــاملین ال

  1لدلك سنتطرق إلى هده اإلجراءات من خالل النقاط التالیة ولالمسؤ إال بموافقة الشخص رف التص
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ــــــرع األول ـــــات داخــــــل المؤسســــــة :تحدیــــــد االختصاصــــــات:الف ــــق لالختصاصـ یجــــــب اعتمــــــاد تحدیــــــد دقیــ

فعنــــد الوقــــوف علــــى الهیكــــل التنظیمــــي یجــــب تحدیــــد اختصاصــــات كــــل مدیریــــة مــــن المــــدیریات الموجــــودة بمــــا 

  .االختصاصات فكل مدیریة لها اختصاصاتها یسمح بالتضارب بین ال

ـــــات داخـــــــلإلـــــــىتجزئـــــــة هـــــــده االختصاصـــــــات داخـــــــل كـــــــل مدیریـــــــة كمـــــــا یمكـــــــن  الـــــــدوائر وداخـــــــل تخصصــ

. والى غایة أخر نقطة من الهیكل التنظیمي المصالح 

ــــاني  ــــرع الث ــــلتقســــیم :الف دعم تحدیــــد االختصاصــــات داخــــل المؤسســــة یــــالتقســــیم المالئــــم للعمــــل إن:العم

ـــــل درجـــــة كبیـــــرة مـــــن احتمـــــاالت وقـــــوع ,تـــــداخلهالتضـــــاربها أو بمنعـــــه  الســـــرقة والتالعـــــب أخطـــــاركمـــــا انـــــه یقل

:التالیةهدا التقسیم المالئم للعمل یقوم على االختبارات كون

والتســــجیل المحاســــبي األداءالفصــــل بــــین وظیفتــــي إن:تســــجیلهالعمــــل وســــلطة أداءالفصــــل بــــین :أوال

ـــادقة عــــن أنمــــن شــــانه  ــــى معلومــــات صـ ــــالي نحصــــل عل یمنــــع التالعــــب فــــي تســــجیل البیانــــات المحاســــبیة بالت

الحدث بعد المعالجة 

ـــا هـــدا التقســـیم فـــي العمـــل یقلـــل مـــن نإ  :باألصـــل وســـلطة تســـجیلهالفصـــل بـــین ســـلطة االحتفـــاظ :ثانی

،صـــــــل یكـــــــون ضـــــــمن اختصاصـــــــات موظـــــــف معـــــــین نظـــــــرا الن االحتفـــــــاظ باأل, احتمـــــــاالت ســـــــرقة األصـــــــول

.وتسجیل العملیات المتعلقة لهدا األصل یدخل ضمن اختصاصات موظف أخر

إن الفصـــل بـــین ســـلطة   :علیـــهالفصـــل بـــین ســـلطة االحتفـــاظ باألصـــل وســـلطة تقریـــر الحصـــول :ثالثـــا

تقریــــــر الحصــــــول علــــــى األصــــــل واالحتفــــــاظ بــــــه تقلــــــل مــــــن احتمــــــاالت وقــــــوع التالعــــــب ومــــــن االتفاقیــــــات ذات 

1.الشخصیةالمصلحة 

انطالقـــــا مـــــن عـــــدم انفـــــراد شـــــخص واحـــــد بالقیـــــام بعملیـــــة معینـــــة مـــــن :تقســـــیم العمـــــل المحاســـــبي:رابعـــــا 

فانـــــه یســـــمح بإعطـــــاء رقابـــــة داخلیـــــة یخلقهـــــا هـــــدا التقســـــیم بمراقبـــــة عمـــــل موظـــــف معـــــین نهایتهـــــا إلـــــىبـــــدایتها 
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لك یســــــتطیع هــــــدا التقســــــیم التقلیــــــل مــــــن فــــــرص األخطــــــاء والتالعــــــب ذلــــــ،بموظــــــف أخــــــر یقــــــوم بالعمــــــل بعــــــده 

  .كشف عنها حال وقوعها والتزویر ویزید من فرص ال

:المجموعة األولى

مسك بطاقات المخزونة 

إعداد سندات التسلیم

إعداد الفواتیر

التحصیل 

: المجموعة الثانیة 

الرواتب إعدادات

تسییر الخزینة 

:الثالثةالمجموعة 

الحضور إثباتمسؤولیة 

إعداد الرواتب مسؤولیة 

:الرابعةالمجموعة 

مسؤولیة تسیر التعاونیة 

بهامسك دفاتر الصندوق المتعلق 

:الخامسةالمجموعة 

التمثیل االجتماعي للعمال 

تسییر األموال االجتماعیة

:السادسةالمجموعة 

تسییر المطعم 
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1بیع تذاكر المطعم 

2:المجموعة السابعة

شراء الموارد 

استالم الموارد

:المجموعة الثامنة 

السیارات حظیرةتسییر 

تسییر وصول البنزین 

:التاسعةالمجموعة 

عملیات الصندوق 

مسك الیومیة المالیة للصندوق 

:العاشرةالمجموعة 

شراء الموارد

دفع الدیون الناتجة عن الشراء 

بیع المنتجات 

قبض مبالغ بیع المنتجات 

: المجموعة الحادیة عشر

مسؤولیة اإلنتاج 

  مسؤولیة مراقبة اإلنتاج 
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  :ت توزیع المسؤولیا:الفرع الثالث 

تحــــدد مســــؤولیة كــــل مــــنهم علــــى حــــدةعلــــى المــــوظفین حیــــث انــــه مــــن الضــــروري ان تــــوزع المســــؤولیات

ـــــد المـــــــدیریات واألشـــــــخاص فـــــــي ذات 1،تحدیـــــــد تبعیـــــــة اإلهمـــــــال أو الخطـــــــأ حتـــــــى یتســـــــنى لـــــــدلك وجـــــــب تحدیــ

ـــــده الممتلكـــــــات  ـــــت المســـــــئولین عـــــــن المحافظـــــــة علـــــــى الممتلكـــــــات وعملیـــــــات المؤسســـــــة وعلـــــــى تســـــــجیل هــ الوقــ

أن  تحدیــــــد المســــــؤولیات تمكــــــن كــــــل موظــــــف مــــــن معرفــــــة حیــــــثوعلــــــى التقریــــــر بالعملیــــــات والموافقــــــة علیهــــــا

  .مله ومسؤولیته حدود ع

ــــدا المجــــــال حاســــــب ویراقــــــبفی،والتزامــــــه اتجاههــــــا  أد أن هــــــدا اإلجــــــراء یعطــــــى لنظــــــام ،فــــــي حــــــدود هــ

لمرتكــــب الخطــــأ وعــــدم اســــتطاعته الــــتملص مــــن جهــــة الرقابــــة الداخلیــــة فعالیــــة اكبــــر مــــن خــــالل التحدیــــد وبدقــــة

الجدیـــــة والدقـــــة فـــــي تنفیـــــذ العمـــــل مـــــن طـــــرف الموظـــــف ألنـــــه علـــــى یقـــــین بـــــان أي ومـــــن جهـــــة ثانیـــــة یضـــــفي 

  ة لیه مباشر خطا في عمله ینسب إ

2.ریق فصل الواجبات والمسؤولیات وهدا عن طولن یستطیع أن یلقیه على غیره 

ــــــــد  ـــ ـــــــة الســـــــــــابقة لتحدی ـــــــــراءات الثالثــــ ــــــــــة بـــــــــــین اإلجــ ـــــــــرى بوضـــــــــــوح العالقـــــــــــة التكاملیـ ـــــــــر نــ ــ وفـــــــــــي األخی

ــــا شـــــطرا كبیـــــرا مـــــن نظــــــام . تقســـــیم العمـــــل , االختصاصـــــات  توزیـــــع المســــــؤولیات والتـــــي بانســـــجامها تحقـــــق لنــ

  .داخلیة الفعال الرقابة ال

:صریحةإعطاء تعلیمات :الفرع الرابع

تكــــــون التعلیمــــــات أنا ینبغــــــي ذء علــــــى الجانــــــب التنظیمــــــي للمؤسســــــة لــــــعــــــادة مــــــا یشــــــتمل هــــــدا اإلجــــــرا

فالصــــــراحة والوضــــــوح , داخــــــل المدیریــــــة أو الــــــدائرة أو المصــــــلحة إلــــــى المنفــــــذین لهــــــا المســــــؤولصــــــریحة مــــــن 

كإعطـــــاء تعلیمـــــة صـــــریحة بـــــان یقـــــوم ‘ فـــــي التعلیمـــــات تمكـــــن مـــــن فهـــــم التعلیمـــــة وتنفیـــــذها علـــــى أحســـــن وجـــــه 
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الموظـــــف بـــــالتوقیع علـــــى المســـــتندات التـــــي أعـــــدها بغیـــــة تحدیـــــد مســـــؤولیته اتجاههـــــا مـــــن اجـــــل الوقـــــوف علـــــى 

  1:ستطیع المنفذ تطبیقها على أحسن وجه البد أن تتوفر هده األخیرة على العناصر التالیة تعلیمات ی

 ؛الوضوح

 ؛الصراحة

 ؛الفهم

احترام السلم التسلسلي للوظائف.  

: إجراءات التنقالت بین العاملین :الفرع الخامس

إجـــــراءات نظـــــام  الرقابـــــة إن إجـــــراء حركـــــة التـــــنقالت بـــــین العـــــاملین داخـــــل المؤسســـــة یكـــــون مـــــن صـــــلب 

التــــــي ارتكبهــــــا الموظــــــف خــــــالل والتالعبــــــاتكشــــــف األخطــــــاء ا اإلجــــــراء یمكــــــن مــــــن ذكــــــون إن هــــــ،الداخلیــــــة 

العملیـــــات التـــــي تـــــدخل ضـــــمن اختصاصـــــاته وتحـــــت مســـــؤولیاته بـــــین أن حركـــــة التـــــنقالت بـــــین العـــــاملین البـــــد 

كتغییـــــر موظـــــف , علمـــــي وال تتعـــــارض مـــــع الســـــیر الحســـــن للعمـــــل أن تكـــــون مدروســـــة ومبنیـــــة علـــــى أســـــاس 

تغییـــــر اإلطـــــارا ذفـــــي هـــــوال ینبغـــــي،مصـــــلحة البیـــــع مـــــن المصـــــلحة المالیـــــة إلـــــى مصـــــلحة المحاســـــبة أو إلـــــى 

ــــن العمـــــل داخـــــل المصـــــلحة إلـــــىالبحـــــث أواألمـــــنموظـــــف مـــــن مصـــــلحة  ــــكل كبیـــــر عـ ـــــف بشـ مصـــــلحة تختل

.المنتمي لها كمصلحة المستخدمین مثال

ــــه إلیجــــادالســــنویة دفعــــة واحــــدة ودلــــك جازاتــــهإف أخــــد كــــل موظــــضــــرورة إلــــىیر نشــــ الفرصــــة لمــــن یقــــوم بعمل

ألخطـــــاء وتصـــــحیحها وإلمكانیـــــة تـــــدارك هـــــده ا, لـــــك العمـــــل ذأو تالعـــــب فـــــي أكتشـــــاف أي خطـــــالغیابـــــه أثنـــــاء

  .لك ذأو كشف التالعب واخذ اإلجراءات المالئمة ل

  :إجراءات تخص العمل المحاسبي :المطلب الثاني 

ظـــــام الرقابـــــة الداخلیـــــة المقومـــــات المدعمـــــة لنأهـــــمیعتبـــــر نظـــــام المعلومـــــات المحاســـــبیة الســـــلیم مـــــن بـــــین 

رقابـــــــة دائمـــــــة علـــــــى العمـــــــل إحكـــــــاممعینـــــــة تمكـــــــن مـــــــن إجـــــــراءاتلك بـــــــات مـــــــن الواضـــــــح ســـــــن ذلـــــــ, الفعـــــــال 

ـــحة المســــتندات التأكــــد, المحاســــبي مــــن خـــــالل التســــجیل الفــــوري للعملیـــــات  ‘ مطابقــــات دوریـــــةإجـــــراء‘مـــــن صـ
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إن هــــده اإلجــــراءات الســــابقة تمكــــن مــــن ،شــــراك موظــــف فــــي مراقبــــة عمــــل قــــام بــــه بجــــرد مفــــاجئ وعــــدم إالقیــــام

نتظـــــام الـــــدفاتر المحاســـــبیة دلـــــیال یعتبـــــر اإذة الداخلیـــــة الفعـــــالدعـــــم المقومـــــات التـــــي یقـــــوم علیهـــــا نظـــــام الرقابـــــ

ـــــة اإلثبـــــاتعلـــــى صـــــحة البیانـــــات المحإضـــــافیا التـــــي یعتمـــــد علیهـــــا أي مراجـــــع اســـــبیة و یعتبـــــر دلـــــیال مـــــن أدل

العمــــل المحاســـــبي فــــي النقـــــاط التـــــي تخــــص ا الســــند إلــــى أهـــــم اإلجــــراءاتذهـــــلك ســـــنتطرق فــــي ذلــــ1،خــــارجي 

  اآلتیة  

 ؛التسجیل الفوري للعملیات

؛التأكد من صحة المستندات

 ؛إجراءات المطابقات الدوریة

 مراقبة عمله عدم إشراك  موظف في.

:التسجیل الفوري للعملیات :الفرع األول 

األخیـــــریقـــــوم هـــــدا أدالمؤسســـــة مـــــن بـــــین وظــــائف المحاســـــب بهـــــایعتبــــر تســـــجیل العملیـــــات التـــــي تقــــوم 

ــــدلك فالســـــــرعة التـــــــي بتســـــــجیل العملیـــــــة بعـــــــد حـــــــدوثها مباشـــــــرة  بغیـــــــة تفـــــــادي تـــــــراكم المســـــــتندات وضـــــــیاعها لـــ

الســـــرعة فـــــي ترتیـــــب وحفـــــظ المســـــتندات المحاســـــبیة التـــــي تـــــم علـــــى تصـــــاحبها الدقـــــة فـــــي التســـــجیل تمكـــــن مـــــن 

:أساسها التسجیل المحاسبي الذي یكون بدون 

 ؛شطب

؛تسجیل فوق تسجیل أخر

إثبــــاتعكــــس التســــجیل ثــــم طــــرق معروفــــة كطریقــــة المــــتمم الصــــفري أومعــــین إال وفــــقى تســــجیل غــــیل

.التسجیل الصحیح 

علــــــى معالجــــــة البیانــــــات التــــــي إیجابــــــاالتســــــجیل الفــــــوري للعملیــــــات یــــــؤثر إنا یمكــــــن القــــــول ذوعلــــــى هــــــ

ــــــة ومالئمــــــة  ــر مــــــن ورائهــــــا الحصــــــول علــــــى معلومــــــات صــــــادقة ومعبــــــرة عــــــن الوضــــــعیة الحقیقی التحــــــادینتظــــ

" ا"یقــــــوم مــــــثال محاســــــب معــــــین بتســــــجیل عملیــــــة شــــــراء معینــــــة مــــــن طــــــرف مــــــورد ن الأالقــــــرارات المناســــــبة كــــــ
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ـــا فــــي األخیــــر بــــان المــــورد فعنــــد معالجــــة الب" س"بقیمــــة  ــــات التــــي تــــم تســــجیلها یظهــــر لنـ دائــــن للمؤسســــة " ا"یان

ممــــــا یــــــوفر لنــــــا معلومــــــات غیــــــر صــــــادقة وال معبــــــرة عــــــن " س"بقیمــــــة تختلــــــف عــــــن القیمــــــة الحقیقیــــــة بمقــــــدار 

  .هدا اإلجراء المدعم لمقومات الرقابة الداخلیةحلدلك نرى وبوضوح ضرورة شر . یقیة الوضعیة الحق

:التأكد من صحة المستندات : ني الفرع الثا

لــــدلك ینبغــــي عبــــر عــــن عملیــــات قامــــت بهــــا المؤسســــة ،تســــتند المســــتندات علــــى مجموعــــة مــــن البیانــــات التــــي ت

  1:وهيمراعاة بعض المبادئ األساسیة عند تصمیم هده المستندات 

سند واستكمال بیاناته ساطة والتي تساعد على استخدام الالب

 عدد الصور الالزمة حتى یمكن توفیر البیانات الالزمة لمراكز النشاط

 ضمان توفیر وٕارشادات عن كیفیة استخدامها وتوضیح خطوات سیرها

سلســــــلة عنــــــد طبــــــع نمــــــاذج المســــــتندات وتوضــــــیح خطــــــوات ســــــیرها ممــــــا تیجــــــب اســــــتعمال األرقــــــام الم

.الحاجةیساعد على إجراء عملیة الرقابة وعلى العودة إلیها عند 

ـــــذكرســـــالفة المبـــــادئإن نـــــات التـــــي یحتویهـــــا ومـــــن البیامـــــن المســـــتند التأكـــــدتمكـــــن المحاســـــب مـــــن ســـــهولة ال

  :التالیةیجمع المستند الشروط أن البد وفي هدا اإلطار

؛ا الشأن ذیجب أن یعد على مطبوعة مخصصة له.1

أوبغیـــــــة تفـــــــادي الغلـــــــط الالزمـــــــة اإلیضـــــــاحاتبـــــــدون شـــــــطب واضـــــــح ویحمـــــــل كـــــــل إعـــــــدادهیـــــــتم نأ.2

؛التأویل

؛اختصاصاتهم طارإالمسؤولین المؤهلین وان یدخل في یكون ممضي علیه من طرف أن.3

؛یحتوي على التاریخأن.4
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ــــادل مســــتندات وأوراق :المطابقــــات الدوریــــةإجــــراءات:الفــــرع الثالــــث  ینــــتج عــــن عملیــــات المؤسســــة تب

حیــــــث تمتــــــاز بأهمیــــــة قصــــــوى مســــــتندات ،عنهــــــا تنشــــــأر والكثیــــــر مــــــن عملیــــــات المؤسســــــةبینهــــــا وبــــــین الغیــــــ

تعتبــــر المطابقــــات الدوریــــة مــــن بــــین أهــــم اإلجــــراءات ا ولهــــذ،1لــــة الكتابیــــة المؤیــــدة للعملیــــاتكونهــــا تمثــــل األد

ــــــ الواقــــــع الن العمــــــل المحاســــــبي یعتمــــــد مــــــنهتقریبــــــلى العمــــــل المحاســــــبي داخــــــل المؤسســــــة التــــــي تفــــــرض عل

ـــــتندات الداخلیــــــــة  ـــــــى المســـ ـــــــة المســــــــتندة و التــــــــي هــــــــيوالخارجیــــــــةأساســــــــا علـ هــــــــده أنأيموضــــــــوع المراجعـ

ــــحیحة ممـــــا یـــــؤثر ســـــلبا علـــــى مخرجـــــات نظـــــام المعلومـــــات المحاســـــبیة نأالمســـــتندات یمكـــــن  تكـــــون غیـــــر صـ

  .وبالتالي على القوائم المالیة الختامیة للمؤسسة 

ــــا ســــــبق  ــــك عــــــن طریــــــق إجـــــــراءاتجــــــاءتونظــــــرا لمــ ـــف دلــ ـــة لكــــــي تكشــــ ـــة الداخلیـــ إجـــــــراءنظــــــام الرقابـــ

ــــن جهـــــة ومـــــن جهـــــة امق ــــادر المســـــتندات مـ ـــف مصـ ـــــات دوریـــــة بـــــین مختلــ بـــــین المســـــتندات والحقیقـــــة أخـــــرىرن

  .كالجرد المادي مثال في الواقع أساساالمتمثلة 

نــــــرى ضــــــرورة إجــــــراء كافــــــة المقاربــــــات الدوریــــــة التــــــي یكــــــون موضــــــوعها مختلــــــف ،تأسیســــــا بمــــــا ســــــبق

ــــم تســــجیله فــــي الیومیــــة المســــاعدة عناصــــر المیزانیــــة وجــــدول حســــابات النتــــائج عــــن  ــــین مــــا ت كــــإجراء مقاربــــة ب

الســـــتخراج مختلـــــف االنحرافـــــات كومـــــدفوعات ومـــــا تـــــم علـــــى مســـــتوى البنـــــمـــــن مقبوضـــــات،المتعلقـــــة بالبنـــــك

ــــى مســــتوى المؤسســــة أو العكــــسالبنــــكبیانــــات ســــجلت علــــى مســــتوى،المتمثلــــة أساســــا فــــي ــــم تســــجل عل ،ول

  افات وتسویتها قبللبحث عن االنحر ثم إعطاء إمكانیة ا

ــــة الختامیــــــة و القــــــواإعــــــداد  ــــــك إلعطــــــاءذئم المالیــ ــــــرة عــــــن وضــــــعیة الحســــــاب ل ــــات ذات مصــــــداقیة ومعب معلومــ

  .البنكي للمؤسسة

                                                          
، ص 2004سمیر الصبان ، شریفة علي حسن ،أسس المراجعة األسس العلمیة والعملیة ، الدار الجامعیة، مصر،  سنةعبد الفتاح محمد الصحن ، محمد1
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  1:ترتبط فعالیة هده المقاربة بالشروط التالیة 

؛یجب إجراء المقاربة على األقل مرة في الشهر.1

مباشــــــرة وان ال یــــــدخل األوراق الــــــواردة مــــــن الشــــــیكســــــتلم الشــــــخص الــــــذي یقــــــوم بالمقاربــــــة یجــــــب أن ی.2

؛ضمن وظیفة تسییر الصكوك 

ـــــخص الـــــــذي یقـــــــوم بالمقاربـــــــة یجـــــــب أن ال یقـــــــوم بالتســـــــجیل المحاســـــــبي .3 الیومیـــــــة المســـــــاعدة فـــــــي الشــ

؛المتعلقة بالبنك

؛إتباع طریقة واضحة إلجراء عملیة المقاربة .4

  :األتيفي یمكن كذلك إجراء مقاربات دوریة أخرى یتمثل حلها 

ــــــي المؤسســــــة  ــــــة حســــــابات المــــــوردین ف ـــى مســــــتواهم و مقارب ـــة علـــ ــــــق ذبأرصــــــدتهم الحقیقیـــ ــــــك عــــــن طری إجــــــراءل

.عملیة االستبیان للتأكد من قیمة الحق وطبیعة المدین

 لــــــك عــــــن طریــــــق ذى مســــــتوى المخــــــازن و بمــــــا هــــــو موجــــــود فعــــــال علــــــالمخزونــــــاتمقاربــــــة حســــــابات

عملیة الجرد المادي للمخزونات 

 لــــك باســــتعمال عملیــــة ذموجــــود فعــــال علــــى مســــتوى المؤسســــة و حســــابات االســــتثمار بمــــا هــــومقاربــــة

الجرد المادي لالستثمارات 

 مقاربة حسابات الحقوق المختلفة بما هو موجود فعال.

 مقاربة حسابات الدیون المختلفة بما هو حقیقي.

 بائن مقاربة حسابات المبیعات بما تم بیعه فعال ودلك باالعتماد على الز.

 األجـــــور مقاربـــــة تخـــــص حســـــابات مركبـــــات كـــــإجراءبمـــــا تـــــم تحملـــــه فعـــــال األعبـــــاءمقاربـــــة حســـــابات

2. بما تم على مستوى مصلحة األجور في مدیریة اإلدارة العامة 

                                                          
    87محمد بوتین، مرجع سابق، ص، 1

  .88محمد بوتین، مرجع سابق، ص، 2
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أمــــا إجــــراء هــــده المقاربــــات الدوریــــة ومقاربــــات أخــــرى یمكــــن إجراءهــــا فــــي ظــــل ظــــروف أخــــرى وأنشــــطة 

ـــل إلیــــه مـــــن أخــــرى تمكــــن مــــن تــــدعیم مقومـــــات  نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة كمـــــا تمكــــن مــــن تقریــــب مـــــا تــــم التوصـ

أي مــــا یســــمح لنظــــام المعلومـــــات ،خــــالل المعالجــــة المحاســــبیة إلــــى مــــا هــــو حقیقــــي علــــى مســــتوى المؤسســــة

.من تولید معلومات ذات مصداقیة ومعبرة عن الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة ،المحاسبیة

: في مراقبة عمله عدم إشراك موظف :الفرع الرابع 

ــــــق أهمیــــــةنظــــــام أيالعنصــــــر البشــــــري داخــــــل یكتســــــي  ــــــرى فــــــي تحقی ــــــرهــــــدا أهــــــدافكب وفــــــي األخی

ـــه كـــــون  ــــن لــ ـــــى الســـــیر الحسـ تتوقـــــف علـــــى هـــــدا العنصـــــر واإلجـــــراءاتالتقیـــــد الجیـــــد للطـــــرق إنالمحافظـــــة عل

ــــــدلك  ـــ ـــــــع المســـــــــؤولیات أصـــــــــبحل ــ ــــــــن الضـــــــــروري تحدیـــــــــد االختصاصـــــــــات وتوزی داخـــــــــل نظـــــــــام المعلومـــــــــات مـ

ـــات نظـــــام  المحاســـــبیة بمـــــا یتناســـــب مـــــع موقـــــع كـــــل موظـــــف داخـــــل النظـــــام وبمـــــا یســـــتجیب إلـــــى تـــــدعیم مقومــ

.الرقابة الداخلیة المفروضة على النموذج المحاسبي للمؤسسة 

  :عامةإجراءات :المطلب الثالث 

التـــــي تخـــــص العمـــــلواإلجـــــراءاتواإلداريالمتعلقـــــة بالجانـــــب التنظیمـــــي اإلجـــــراءاتإلـــــىبعـــــد التطـــــرق 

ـــــاول فـــــي هـــــدا البنـــــد  ـــة لســـــابقتها وبتفاعـــــل جمیـــــع هـــــده إجـــــراءاتالمحاســـــبي نتن ــ اإلجـــــراءاتعامـــــة تكـــــون مكمل

  :التالیة اإلجراءاتالمرسومة لدلك سنمیز بین أهدافهیستطیع نظام الرقابة الداخلیة تحقیق 

؛التامین على ممتلكات المؤسسة .1

؛األمانةالتامین ضد خیانة .2

؛اعتماد رقابة مزدوجة .3

؛اآللياإلعالمإدخال.4

تســــعى المؤسســــة مــــن خــــالل ممارســــة نشــــاطها إلــــى :المؤسســــةالتــــامین علــــى ممتلكــــات :الفــــرع األول 

لـــــدى البـــــد لهـــــا مـــــن نظـــــام فعـــــال للرقابـــــة الداخلیـــــة یهـــــدف إلـــــى المحافظـــــة علـــــى ممتلكاتهـــــا ، تحقیـــــق أهـــــدافها
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افة إلـــــى الحفـــــاظ علـــــى ســـــالمة األصـــــول المادیــــة بكـــــل أنواعهـــــا مثـــــل المخزونـــــات واالســـــتثمارات والمعـــــدات اضــــ

الخ وهدا من خالل التامین ...واألدوات 

:  التالیة الذي البد أن یشمل العناصر

العنصــــــر البشــــــري مــــــن عمــــــال ومــــــوظفین ومســــــیرین مــــــن خــــــالل التــــــامین االجتمــــــاعي والمحافظــــــة علــــــى امــــــن 

.العمال

.ورة المؤسسة اتجاه محیطها والتي قد تنهار جراء حادث طارئ مفاجئ ص

1.المحافظة على المعلومات السریة المتعلقة بالمؤسسة 

  :األمانةالتامین ضد خیانة :الفرع الثاني 

یخــــص إجــــراءاألخیــــرةهــــده إجــــراءاتفــــي ظــــل تــــدعیم مقومــــات نظــــام الرقابــــة الداخلیــــة یكــــون مــــن بــــین 

ــــــون بشــــــكل مباشــــــر فــــــي النقدیــــــة ســــــواء تحصــــــیلها  صــــــرفها ا والــــــدي أوالتــــــامین علــــــى المــــــوظفین الــــــدین یعمل

األمانــــــةالتجاریــــــة ضــــــد خیانــــــة أوالمالیــــــة األوراقأوالتســــــییر المــــــادي للبضــــــائع یــــــدخل ضــــــمن اختصاصــــــهم 

التـــــامین إجـــــراءالمرســـــومة دونأهدافـــــهیحـــــافظ نظـــــام الرقابـــــة الداخلیـــــة علـــــى تحقیـــــق أنفمـــــن غیـــــر المعقـــــول 

مــــن بیــــنهم موظــــف معــــین یحصــــل علــــى قــــیمبالنســــبة للمــــوظفین الســــابق ذكــــرهم أد نجــــد األمانــــةضــــد خیانــــة 

مبیعــــات المؤسســــة مــــثال طــــوال الیــــوم والتــــي تقــــدر بمبــــالغ ضــــخمة فیجــــب فــــي هــــدا اإلطــــار التــــامین علیــــه ضــــد 

وكــــــذلك , خیانــــــة األمانــــــة التــــــي تكبــــــد المؤسســــــة خســــــائر كبیــــــرة والتــــــي قــــــد تــــــؤثر علــــــى صــــــیرورتها الطبیعیــــــة 

.الشأن بالنسبة للموظفین اآلخرین 

  :مزدوجةاعتماد رقابة :الفرع الثالث 

ــــب المؤسســــات االقتصــــادیة كونــــه یــــوفر ضــــمانا للمحافظــــة علــــى النقدیــــة اإلجــــراءهــــدا یســــتعمل  فــــي اغل

ـــــد شـــــراء مـــــادة معینـــــة مـــــثال ینبغـــــي  یحتـــــوي ملـــــف الســـــنویة علـــــى كـــــل الوثـــــائق المتعلقـــــة بالعملیـــــة مـــــن أنفعن

                                                          
1 jacque renard ,théorie et pratique de l'audit o.p. cit  p104.
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أد‘ لـــــك ذممضـــــى علیـــــه مـــــن الجهـــــات الموكـــــل لهـــــا یكـــــون الـــــذيوصـــــل االســـــتالم , الفـــــاتورة , وصـــــل التوریـــــد 

ــــدین ومراقبــــة ملــــف العملیــــة  یعــــد المشــــرف علــــى العملیــــات الســــنویة شــــیك یمضــــى علیــــه مــــدیر بعــــد تســــجیل ال

ا ذضــــي علیــــه مــــدیر المؤسســــة لكــــي یكــــون هــــالمالیــــة والمحاســــبة فــــي المراحــــل األولــــى وفــــي المرحلــــة الثانیــــة یم

  .الشیك قابل للسحب 

  :علىإن هدا اإلجراء من شانه أن یعمل 

 ؛حمایة النقدیة

 ؛تفادي التالعب والسرقة

 ؛ذاتیةإنشاء رقابة

 1.تدعیم مقومات نظام الرقابة الداخلیة

:اآلليإدخال اإلعالم :الفرع الرابع

تعمــــــل معظــــــم المنشــــــات فــــــي الوقــــــت الحاضــــــر علــــــى اســــــتخدام تكنولوجیــــــا المعلومــــــات المعتمــــــدة علــــــى 

ـــــك فـــــي الوقـــــت المناســـــب ، وقـــــد أدى ذیها وتوصـــــیلها إلـــــى مســـــتخدمالحاســـــبات اآللیـــــة فـــــي تشـــــغیل بیاناتهـــــا  ل

  .ریع في مجال التجارة االلكترونیةإلى تزاید أهمیة امن وسالمة المعلومات خاصة في ظل التطور الس

:ى تحقیق مزایا عدیدة تتمثل في وقد أدى التطور السریع في استخدام تكنولوجیا المعلومات إل

عدد العملیات و حجم زیادة 

بیانات السرعة في معالجة ال

تخفیض نسبة الخطأ في المعالجة 

إمكانیة الرجوع أو استشارة المعطیات بسرعة 

ـــات المحاســــبیة فــــي ظــــل اســــتعمال  تغطــــي لنــــا أناآللــــياإلعــــالموعلیــــه یمكــــن للمعالجــــة الســــریعة للبیانـ

ـــر عـــــن الوضـــــعیة الحقیقیـــــ ـــي المعالجـــــة ة للمؤسســـــة وتعكـــــس الســـــرعة ســـــواءقـــــوائم مالیـــــة ومحاســـــبیة تعبــ أوفــ
                                                          

  .204مرسون هنكي، مرجع سابق ،ص ، ولیام توماس ، ا1
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ـــات المحاســــبیة مــــن تولیــــد معلومــــات إعــــدادفــــي  ـــداقیة فــــي ذاتهــــده القــــوائم بغیــــة الســــماح لنظــــام المعلومـ مصـ

،للمعلومــــــات المســــــتعملة األطــــــرافتلبیــــــة حاجــــــات أوالقــــــرارات اتخــــــاذالوقــــــت والمكــــــان المناســــــب مــــــن اجــــــل 

قــــــة مباشــــــرة ینبغــــــي إدخــــــال هــــــده الوســــــیلة فــــــي أنظمــــــة المعلومــــــات األخــــــرى داخــــــل المؤسســــــة والتــــــي لهــــــا عال

  1. واإلنتاجت األفراد التسویقیة التمویلیة بنظام المعلومات المحاسبیة كنظام معلوما

ـــــث  تطرقنـــــا مـــــن خـــــالل لقـــــد تناولنـــــا مـــــن خـــــالل المبحـــــث  ـــــة الداخلیـــــة حی ـــــث إجـــــراءات نظـــــام الرقاب الثال

ـــــــــة   ـــــــــراءات التنظیمیـــــــــــة واإلداریــ ـــــــــى اإلجــ ــــــــد متمثلـــــــــــة هـــــــــــاتوصـــــــــــلنا أنوالتـــــــــــيالمطلـــــــــــب األول إلــ فـــــــــــي تحدیـــ

مـــــع إجـــــراء التـــــنقالت بـــــین التعلیمـــــات الصـــــریحة وٕاعطـــــاءاالختصاصـــــات وتقســـــیم العمـــــل وتوزیـــــع المســـــؤولیات 

العــــــاملین أمــــــا فــــــي المطلــــــب الثــــــاني فتناولنــــــا مــــــن خاللــــــه اإلجــــــراءات التــــــي تخــــــص العمــــــل المحاســــــبي حیــــــث 

لمطابقــــــات الدوریــــــة إجــــــراء اات مــــــع التأكــــــد مــــــن صــــــحة المســــــتندات وحــــــددناها فــــــي التســــــجیل الفــــــوري للعملیــــــ

تنــــاولن ومــــن خــــالل المطلــــب الثالــــث األخیــــروفــــي دون إشــــراك موظــــف فــــي  مراقبــــة عمــــل قــــام بــــه مــــن قبــــل 

حیـــــــث تناولنـــــــا التـــــــامین علـــــــى ممتلكـــــــات المؤسســـــــة والتـــــــامین ضـــــــد خیانـــــــة األمانـــــــة أهـــــــم اإلجـــــــراءات العامـــــــة 

ه نقــــــدم مــــــن خاللــــــالــــــذيلي وســــــوف نقــــــدم الشــــــكل المــــــواواعتمــــــاد الرقابــــــة المزدوجــــــة وٕادخــــــال اإلعــــــالم اآللــــــي

                                                                    .تفصیل إلجراءات الرقابة الداخلیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                          

  .231عبد الوهاب نصر ، شحاته السید شحاته ، مرجع سابق ، ص ،1
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  إجراءات الرقابة الداخلیة: )01(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

123ص ، المراجعة وتدقیق الحسابات، مسعود صدیقي، طواهرمحمد التهامي:لمصدرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اإلجراءات

إجراءات تنظیمیة

و إداریة

إجراءات تخص 
العمل المحاسبي

إجراءات عامة

التأمین على ممتلكات -
المؤسسة

التأمین ضد خیانة -
األمانة

اعتماد رقابة مزدوجة -

إدخال اإلعالم اآللي-

التسجیل الفوري -
للعملیات

التأكد من صحة -
المستندات

إجراءات المطابقات -
الدوریة

عدم إشراك  موظف -
عملھفي مراقبة

تحدید االختصاصات-

تقسیم العمل-

توزیع المسؤولیات-

إعطاء تعلیمات -
صریحة

إجراء حركة التنقالت-

بین العاملین



نظام الرقابة الداخلیة                                                                                         الفصل األول

38

    خالصة الفصل    

ــــن خـــــالل هـــــدا الفصـــــل بدراســـــة نظـــــام  ــــا  مـ ـــد قمنـ ـــــثلقــ ـــــة الداخلیـــــة حی ــــده الدراســـــة علـــــىالرقاب ــــت هـ ثالثـــــة بنیـ

  :مباحث

واألســــــالیبعرفنــــــا نظــــــام الرقابــــــة الداخلیــــــة علــــــى انــــــه مجموعــــــة الطــــــرق األولففــــــي المبحــــــث                

والحفــــاظ علیهــــا ودلــــك مــــن خــــالل بلــــوغ دقــــة وصــــحة األصــــولداخــــل المؤسســــة مــــن اجــــل حمایــــة واإلجــــراءات

ــــق االلتـــــزام بسیاســـــات األهـــــدافلبلـــــوغ المعلومـــــات المحاســـــبیة جـــــراء زیـــــادة الكفـــــاءة التشـــــغیلیة  المرجـــــوة لتحقیـ

  .الموضوعة اإلدارة

ـــي هـــــي  ـــة التــ ـــــات نظـــــام الرقابـــــة الداخلیــ ــــا قمنـــــا بتعـــــداد مكون بنیـــــة الرقابـــــة ، تقیـــــیم المخـــــاطر ،النشـــــاطات : كمـ

  .، مراقبة النظام بیة ، المعلومات واالتصاالت الرقا

حمایـــــة : أمـــــا فـــــي المبحـــــث الثـــــاني فقـــــدمنا أهـــــداف نظـــــام الرقابـــــة الداخلیـــــة التـــــي هـــــي عبـــــارة عـــــن            

ــــــات المحاســــــــبیة ودرجــــــــة االعتمــــــــاد علیهــــــــا ، االرتقــــــــاء بالكفــــــــاءة اإلنتاجیــــــــة ، االلتــــــــزام  األصــــــــول ، دقــــــــة البیانــ

  .سات بالقوانین واللوائح والسیا

ــــــة الداخلیـــــــة التـــــــي أحصـــــــیناها فـــــــي           ـــــــث أبرزنـــــــا إجـــــــراءات الرقابـ ــــــالل المبحـــــــث الثال ـــــن خـ : وأخیـــــــرا مــ

  .إجراءات إداریة ، إجراءات تخص العمل المحاسبي ، إجراءات عامة 

ــــده الدراســــــة خــــــالل ویمكــــــن  مــــــن          ــــــان نظــــــام الرقابــــــة الداخلیــــــة  هــــــو عبــــــارة عــــــن هــ أن نســــــتخلص ب

وســــیلة تعتمــــد علیهــــا المؤسســــة مــــن اجــــل بلــــوغ أهــــدافها مــــن خــــالل إتبــــاع  إجــــراءات وخطــــوات  لتنفیــــذ القــــوانین 

ــــــــت  ــــــدد المؤسســــــــة عــــــــن طریــــــــق اكتشــــــــافها ومعالجتهــــــــا فــــــــي الوق ـــــي تهــ ـــــب المخــــــــاطر التـــ الموضــــــــوعة و تجنـــ

.المناسب



:الفصل الثاني
األداء المالي
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  :تمهید

الوظیفــة المالیــة كــان لــه األثــر الكبیــر علــى تطــور مفهــوم األداء المــالي ، الــذي عرفــه مفهــومإن التطــور

فالوظیفــة المالیــة عرفــت تطــورا كبیــرا عبــر التــاریخ ، حســب التغیــرات التــي مــرت بهــا  بعــض المفــاهیم ســواء كانــت 

  .المفاهیم المتعلقة بالمؤسسات أو بالتسییر 

البــاحثین بمؤشــرات  ذات عالقــة مباشــرة أو غیــر ربطــهحیــث المــالي واكــب هــذا التطــور الحاصــل فــاألداء

وتطویرهـا مــن ى وجـب البحــث فـي هـده المؤشــرات ذشـرات یعتبــر بمثابـة قیـاس لــألداء لـه المؤ ذمباشـرة بـه فقیــاس هـ

من خالل تحدیـد العوامـل المـؤثرة فیـه ومحاولـة الـتحكم فیهـا الن بلـوغ األداء المـالي  األمثـل اجل بلوغ دقة القیاس

  .حجمها میع المؤسسات مهما كان نوعها أو ي تهدف إلى تحقیقه جالذالمسعى یبقى 

فـــان المفهــوم العــام الـــذي یشــترك فیـــه المــاليوبغــض النظــر عـــن المفهــوم الـــذي تقدمــه أي مؤسســة لـــألداء

فهدا المفهوم یخدم المساهمین أكثـر ممـا یخـدم األطـراف األخـرى الجمیع هو بلوغ األهداف المرجوة بأقل التكالیف

  .یبقى أن هدف االستمراریة هو هدف رئیسي ال یمكن أن تتخلى عنه أي مؤسسة مهما كان شكلها ولكن

مــع ،وخاصـة األداء المـالي، األداء مفهـوم عـن إعطـاءا الفصـل بمحاولـة ونحـن سـوف نقـوم مـن خـالل هـذ

،في ثالثة مباحثم الدراسة حیث  سنقدمرت به ،لك باالعتماد عن التطور الذيذدراسة ألهم مؤشرات قیاسه و 

المؤشـرات لدراسـةالمبحـث الثـاني سنخصصـهأمـا،وأنواعـهلـألداءمفهومـامخصص لتقـدیم األولیكون المبحث 

الكالسیكیة والحدیثة لتقییم األداء مع تقدیم بطاقـة األداء المتـوازن وفـي األخیـر ومـن خـالل المبحـث الثالـث سـوف 

لــك بالبحــث فــي  آلیــات الرقابــة الداخلیــة التــي تســاهم فــي تحســین الــربط بــین الفصــل األول والثــاني وذنعمــل علــى 

  .األداء المالي 
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وأنواعهاألداءمفهوم :المبحث األول                               

المــالي بــدءا األداءوخاصــة وأنواعــهاألداءنحــاول مــن خــالل هــدا المبحــث تســلیط الضــوء علــى جــانبي          

تحدیــد إلــىوانتقــاال األولوتقییمــه وقیاســه مــن خــالل المطلــب األداءومفهــوم المالیــةتطــور الوظیفــةإلــىبــالتطرق 

المالي وتقییمه وقیاسه من خـالل المطلـب األداءتحدید مفهوم إلىمن خالل المطلب الثاني ووصوال األداءأنواع

  .الثالث 

  :األداء وقیاسهتطور و مفهوم :المطلب األول

  ماهیة الوظیفة المالیة : الفرع األول

  :تعریف الوظیفة المالیة:أوال

ـــــدد مــــــن المصــــــالح واألنشــــــطةهــــــي مجموعــــــة المهــــــام          ــــــىتهــــــدف واألقســــــامالتــــــي تقــــــوم بهــــــا عـ إدارةإل

  .لهااألمثلواالستخدام , التدفقات المالیة والبحث عن الموارد المالیة الضروریة 

ــــع خطــــــط كمــــــا تتجلــــــى  ـــا المســــــیرون المــــــالیون مــــــن وضــ ــــي المهــــــام التــــــي یقــــــوم بهـــ ـــــة فــ الوظیفــــــة المالیـ

ـــــم اســـــتخدام هـــــللتمویـــــل والحصـــــول ع ـــى مـــــوارد مالیـــــة ومـــــن ت أهـــــدافتحقیـــــق إلـــــىه المـــــوارد بشـــــكل یـــــؤدي ذلــ

التخـــــــاذیعتبـــــــر قاعـــــــدة الـــــــذيینبغـــــــي تطبیـــــــق قواعـــــــد التحلیـــــــل المـــــــالي األهـــــــدافه ذحقیـــــــق هـــــــولت, المؤسســـــــة 

ــــن طــــــرف المســــــیرین اءاتواإلجــــــر القــــــرارات  ــــــف العملیــــــات المالیــــــة وتوجیههــــــا نحــــــو , مــ وقاعــــــدة لمراقبــــــة مختل

1.هالمسار المخطط ل

  :التطور التاریخي للوظیفة المالیة :ثانیا

وحالــــة الفتــــرة شــــهدت الوظیفــــة المالیــــة منــــد ظهورهــــا فــــي شــــكلها الحــــالي عــــدة مراحــــل اختلفــــت بــــاختالف 

  :التي ساهمت في تطور هده الوظیفةالمراحلأهمذكرویمكننا , المحیط االقتصادي والمالي 

إفــــالسإلــــىأدتوالتــــي ،1929والتــــي شــــهدت أزمــــة الكســــاد الكبیــــر ســــنة :فــــي فتــــرة الثالثینــــات.1

فــــة ومــــن تــــم اهتمــــت الوظی, ونشــــاطاتها وأحجامهــــاأنواعهــــاعــــدد كبیــــر مــــن المؤسســــات بــــاختالف 

والـــــى تـــــوفیر الســـــیولة للمؤسســـــات والتنظـــــیم وٕاعـــــادةو اإلفـــــالسالمالیـــــة بـــــالتركیز علـــــى إجـــــراءات

  .المالیة األوراقألسواقوضع القواعد المسیرة 

                                                          
  33، ص 2006یوسف قریشي ،التسییر المالي لإلدارة المالیة ،  دار وائل للنشر والتوزیع ، األردن ، عمان ، سنة ,  الیاس بن ساسي   1
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تــــم التركیــــز علــــى الجانــــب المؤسســــي منهــــا : األربعینیــــات وبدایــــة الخمســــینیاتخــــالل فتــــرة .2

وتمیـــــزت قواعــــــدها بالوصــــــفیة باإلضــــــافة إلــــــى أنهــــــا كانـــــت تهــــــتم بوجهــــــة النظــــــر الخارجیــــــة ولــــــیس 

  .الداخلیة بوجهة النظر 

انتقـــــل التركیـــــز إلـــــى التحلیـــــل النظـــــري والـــــى عملیـــــة اتخـــــاذ القـــــرارات المرتبطـــــة :بدایـــــة الســـــتینات.3

  .باألصول والخصوم بالشكل الذي یعظم من قیمة المؤسسة 

ــــــات.4 ــــــذيشــــــكلت قیمــــــة المؤسســــــة المحــــــور الرئیســــــي :وفــــــي الثمانینی ــــــل ال یرتكــــــز علیــــــه التحلی

  .المالي في كل جوانبه 

راتجیات اســـــتإلـــــىالمنافســـــة للشـــــركات الكبـــــرى أســـــلوبر یـــــتغی:رن العشـــــریینفـــــي بدایـــــة القـــــ.5

ت بشــــــكل النمـــــو واالنــــــدماج وظــــــاهرة شـــــراء المؤسســــــاإســــــتراتجیةلك ذالتعـــــاون والتكتــــــل وظهـــــرت بــــــ

ه الظــــــاهرة وعلــــــى قواعــــــد ذالوظیفــــــة المالیــــــة علــــــى هــــــوركــــــزت ،كلــــــي مــــــن قبــــــل مؤسســــــات قائمــــــة 

  .ل على الموارد المالیة الضروریة للحصو إصدارهاالمالیة التي یمكن واألوراقسوق المال 

كـــــان وأیـــــامهمـــــا كـــــان شـــــكله إضـــــافة إلـــــى التركیـــــز علـــــى القـــــرار اإلداري ومـــــا یكتســـــیه مـــــن أهمیـــــة ألنـــــه

ـــــه فـــــان تـــــأثیراتان لـــــه فـــــمتخـــــذه ـــــة وعلی دراســـــة مالیـــــة إجـــــراءمـــــن دداخـــــل المؤسســـــة البـــــیتخـــــذقـــــرار أيمالی

ــل الظــــروف والنتــــائج المحتمــــل وقوعهــــا بعــــد اإلحاطــــةلــــك مــــن اجــــل ذو ،القــــراراتخــــاذســــابقة لعملیــــة  تنفیــــذبكــ

1.ا القرار ذه

المحاســـــبة ومتابعـــــةوتتضـــــمن الوظیفـــــة المالیـــــة مجموعـــــة مـــــن الوظـــــائف المرتبطـــــة بكـــــل مـــــن التمویـــــل          

ــــــة الداخلیــــــــة والمؤشــــــــراتاإلحصــــــــاءات،قــــــــرارات االســــــــتثمار ،العامــــــــة والتحلیلیــــــــة بأنواعهــــــــا المالیــــــــة والمراقبــ

ه الوظـــــــائف تنـــــــدرج ذكـــــــل هـــــــ، الـــــــخ .....وتســـــــییر الســـــــیولة وتســـــــییر المخـــــــاطر المالیـــــــة الخارجیـــــــة والداخلیـــــــة 

  .ضمن سلم تنظیمي محدد في الهیكل التنظیمي للمؤسسة 

ــــث تســـــتخدم التخطــــــیط والتوجیـــــه والمراقبــــــة وارد وتوزیـــــع المــــــكمـــــا تقـــــوم الوظیفــــــة المالیـــــة بالتســــــییر المـــــالي حیــ

وتقنیــــــات التســــــییر بدایــــــة مــــــن التحلیــــــل األدواتلــــــك منظومــــــة متكاملــــــة مــــــن ذویســــــتخدم فــــــي الــــــخ ...المالیــــــة 

  .الخ..المحاسبة العامة والتحلیلیة،طرق وتقنیات اختیار االستثمارات ، المالي 

     :كاألتيویمكن تلخیص ادوار الوظیفة المالیة 
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خاصـــــة بـــــالقروض قصـــــیرة األجـــــل ومتوســـــطة األجـــــل تلـــــف نشـــــاطات المؤسســـــة ،ضـــــمان التمویـــــل لمخ

  .وطویلة األجل 

 وضع أسس التخطیط المالي والموازنات التقدیریة.  

 دفع النفقات والمصاریف وتلقي المستحقات والحقوق عن جمیع األنشطة.  

 ـــاء سیاســــة مالیــــة تمكــــن مســــاعدة المســــیرین فــــي اإلدارة العلیــــا علــــى وضــــع الخطــــط طویلــــة األجــــل وبنـ

ــة فیمــــا یتعلــــق بحیــــازة األصــــول ثابتـــــة ووضــــع سیاســــة تو مــــن تنفیــــذ  ـــده الخطــــط وخاصـــ زیــــع األربـــــاح هـ

  1.الخ ...والسیاسة المالیة 

  :تعریف األداء:الفرع الثاني

انعكــــاس لكیفیــــة اســــتخدام   "علــــى أنــــه(Miller et J.Bromily)یعــــرف األداء حســــب هــــذین الكــــاتبین 

بكفـــــــاءة و فعالیـــــــة بصـــــــورة تجعلهـــــــا قـــــــادرة علـــــــى تحقیـــــــق د المالیـــــــة و البشـــــــریة و اســـــــتغاللهار المؤسســـــــة للمـــــــوا

  ."أهدافها 

ــــــذا التعریــــــــف أن ـــــة العالقــــــــة الموجــــــــودة بــــــــین الوســــــــائل األداء نالحــــــــظ مــــــــن هــ هــــــــو عبــــــــارة عــــــــن طبیعـــ

ــــــة معبــــــرة عــــــن الوســــــائل المســــــتخدمة  ــــــائج المحقق ــــــائج المحققــــــة فكلمــــــا كانــــــت النت كلمــــــا كــــــان  المســــــتخدمة والنت

  .األداء  جید 

أن ى  مؤسســـــــات األعمـــــــال ذفســـــــه، إن المفهـــــــوم الســـــــائد لـــــــنســـــــتنتج مـــــــن التعریـــــــف نأیضـــــــًا یمكـــــــن أن 

ــــ ــــى هــــذه المؤسســــات مــــن حیــــث قــــدرتها عل قــــدرتها علــــى ى تحقیــــق أهــــدافها، و مــــدى األداء یســــتعمل للحكــــم عل

  .لوصول إلي ذلكالتحكم في التكالیف ل

االستمراریة و البقاء تكمن في ة على قدرة المؤسس": األداء على أنه إلىرینظ: (P.Druker)تعریف 

  .بین رضا المساهمین و العمالالتوازنتحقیق

یق التوازن بین رضا كل من المساهمینهو عبارة عن مدى تحقنستنتج من هذا التعریف أن األداء 

ا التعریف هو عبارة لخطر فاألداء من وجهة نظر صاحب هذوالعمال دون تعریض استمراریة  المؤسسة إلى ا

  . ي تعظیم الربح بأقل التكالیفوالمتمثلة فالمرجوة المساهمینبلوغ أهدافعن 

ـــــــى األداء انــــــــه موســــــــوعة التســــــــییر و اإلدارةكمــــــــا تنظــــــــر        ــــــــة:إلـ ــــــــق الثالثی : دراســــــــة تكــــــــون عــــــــن طری

الكفـــــاءة :أساســـــیین همـــــامـــــن عنصـــــریناألداء یتكـــــونالنتـــــائج التـــــي تمیـــــز كـــــل منظمـــــة و ،الوســـــائل ،األهـــــداف

                                                          
35ص ، مرجع سابق ذكره الیاس بن ساسي ، یوسف قریشي ،1



األداء المالي                                                                                الثاني         الفصل 
  

44

النتــــــائج المحققــــــة یطــــــرح إشــــــكالیة الكفــــــاءة المعبــــــر عنهــــــا ة و الــــــربط بــــــین الوســــــائل المســــــتخدمیــــــة حیــــــثالفعالو 

  بالسؤال هل النتائج المتحصل علیها تحققت بأدنى تكلفة؟

1.مسؤولیهاهي التي تبین القدرة على بلوغ األهداف المسطرة من خالل فأما فعالیة المؤسسة

بلـــــوغ أهـــــداف المنظمـــــة إلـــــيهـــــدف العملیـــــة التســـــییریة التـــــي تســـــعىمـــــن هـــــذا التعریـــــف یتضـــــح أن األداء هـــــو

  .باالستخدام األمثل للموارد المتاحة

، النتـــــــائج، الوســـــــائل :لعالقـــــــة بـــــــین عناصـــــــربـــــــأن أداء المؤسســـــــة هـــــــو عبـــــــارة عـــــــن ا)(Bartoliویـــــــرى

            2:یمكن تلخیصها في الشكل التاليي األهداف والت

  مثلث األداء في المؤسسة:)1/2(شكل

  

  الكفاءةالفعالیة      

  

  المالئمة       

ــــــطلح األداء مصــــــــطلحاً منــــــــه یو  ـــــــد مصــ ـــــــدد الجوانــــــــب و األبعــــــــاد القعـ ترانــــــــه و تداخلــــــــه مــــــــع عــــــــدة متعـ

  :مفاهیم فمنه من یرى أنمصطلحات و 

ـــــــق الكفـــــــــاءة و  ــــــل فـــــــــي تحقیــ ـــــــــاءة مـــــــــالفعالیـــــــــاألداء یتمثـــ ى تحقیـــــــــق دة فـــــــــي المؤسســـــــــة، و یقصـــــــــد بالكف

ـــــة ف ــــداف أي العالقـــــة بـــــین النتـــــائج المحققـــــة و األهـــــداف المنتظـــــرة، أمـــــا الفعالی ي العالقـــــة بـــــین النتـــــائج هـــــاألهـ

  .المحققة و الوسائل المستعملة

ــــــل المــــــــدى و  ــــــدى، أمــــــــا األداء طویــ ــــــط المــ یعتبــــــــر األداء بمنظــــــــور الكفــــــــاءة و الفعالیــــــــة قصــــــــیر و متوســ

ل إلــــــي اللیونــــــة لمواجهــــــة التغیــــــرات و بالتــــــالي أصــــــبحت و الوصــــــمــــــعاقــــــات دائمــــــة ،  فیتمثــــــل فــــــي تطــــــویر ط

  .المؤسسة ذات األداء هي المؤسسة التي تنتبه بسرعة إلي مختلف التحوالت التي تطرأ على محیطها

هــــــذه و منــــــه مــــــن یــــــرى أن األداء هــــــو المظهــــــر الــــــداخلي لتنافســــــیة المؤسســــــة، و لكــــــي تحقــــــق المؤسســــــة    

ــــا األطــــراف إرضــــاءقي منافســــیها ممــــا یعنــــي أنــــه علیهــــا القــــدرة علیهــــا اكتســــاب میــــزة تنافســــیة تنفــــرد بهــــا عــــن ب

                                                          
1Rebert le DUFF et al.Encyclopédie de la gestion et du management Edition DALLOZ, Paris 1999 p897  

16قوزین حاج قویدر ، نظام مراقبة التسییر في المؤسسات االقتصادیة و دوره في تحسین األداء ، جامعة الشلف، ص2
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فـــــق شـــــروط الكلفـــــة و الوقـــــت وبتلبیـــــة احتیاجـــــاتهم، مســـــاهمیها أو عمالهـــــاالمرتبطـــــة بهـــــا ســـــواء كـــــانوا زبائنهـــــا

      1.الجودةو 

بعدیـــــــه الكفـــــــاءة و الفعالیـــــــة الطـــــــابع االســـــــتراتیجي علـــــــى مفهـــــــوم األداء ببإضـــــــافةو منـــــــه مـــــــن قـــــــام    

و تمكنهـــــــا مـــــــن إســـــــتراتیجیتهاأن أداء المؤسســـــــة یتجســـــــد فـــــــي قـــــــدرتها علـــــــى تنفیـــــــذ )Angelier(یـــــــرى حیـــــــث 

ـــــــي المجـــــــــال االســـــــــتراتیجي ال یمكـــــــــن فصـــــــــله عـــــــــن ـــد أن األداء فــ ـــــــدرة مواجهـــــــــة القـــــــــوى التنافســـــــــیة و یؤكــــــ القــ

قــــــدرة المؤسســــــة فــــــي االســــــتمرار بالشــــــكل المرغــــــوب فیــــــه فــــــي ســــــوق تنافســــــیة "عــــــنو هــــــو یعبــــــر التنافســــــیة، 

  ".متطورة و هذا ما یتطلب في آن واحد الكفاءة و الفعالیة

و بالتــــــالي ال یمكــــــن الحكــــــم علــــــى المؤسســــــة التــــــي تمكنــــــت مــــــن بلــــــوغ أهــــــدافها أنهــــــا حققــــــت مســــــتویات 

مثیالتهــــا كـــــذلك بالنســــبة للمؤسســـــة التـــــي جیــــدة مـــــن األداء إذا كــــان ذلـــــك قــــد كلفهـــــا الكثیــــر مـــــن المــــوارد یفـــــوق

المتاحــــة لــــدیها، إذا كــــان ذلــــك قــــد حقــــق لهــــا نتــــائج دون مســــتوى األهــــداف تمكنــــت فــــي توظیــــف كامــــل المــــوارد 

  .المرسومة

عتبــــــره تعریفــــــًا شــــــامًال ألنــــــه ربــــــط كــــــل مــــــن تحقیــــــق األهــــــداف بــــــالموارد و بالتــــــالي فــــــان هــــــذا التعریــــــف ن

و هـــــذه العوامـــــل الثالثـــــة هـــــي التـــــي تجعـــــل المؤسســـــة تواجـــــه التحـــــدیات المســـــتعملة و مواجهـــــة القـــــوى التنافســـــیة

  2.و تضمن لها االستمراریة في النشاط

األداءمفهوم قیاس وتقیم :الفرع الثالث

أنلـــــــك ذ: یـــــــاس مرحلـــــــة التقیـــــــیم فـــــــي المؤسســـــــة تســـــــبق عملیـــــــة القأنمـــــــن البـــــــدیهي : األداءقیـــــــاس   :أوال

نســـــب مصـــــحوبة أومبلـــــغ أوعـــــدد أوووضـــــعه فـــــي صـــــیغة رقـــــم للشـــــيءالقیـــــاس هـــــو عملیـــــة التقیـــــیم الجبـــــري 

ــــــوزن ، الطــــــول ، الوحــــــدات النقدیــــــة ،بوحــــــدة قیــــــاس كــــــال ــــــق ذوب ال لك تكــــــون النتیجــــــة صــــــماء مــــــن غیــــــر تعلی

  3.المراد تقییمهالشيءمعنى تتضمن

كمـــــا انـــــه ال یمكـــــن ربـــــط األداء بالجانـــــب المـــــالي وحـــــده فهـــــو مـــــن جهـــــة قیاســـــه یمكـــــن قیاســـــه بجانـــــب التســـــییر

  .أي مدى كفاءة المسیر وفعالیته من حیث بلوغ األهداف المسطرة 

                                                          
47ص ،2004-2003ة ماجستیر في علوم التسییر ، جامعة بسكرة ، سنة خان احالم ، تسییر الموارد البشریة ودوره في تحسین اداء المؤسسة ، مدكر 1
  82ص 2011/2012صابر عباسي اثر التسییر الجبائي على األداء المالي في المؤسسات االقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة ورقلة، سنة 2

2008جامعة بومرداس، سنة , مذكرة ماجستیر في علوم التسییر , بن خروف جلیلة دور المعلومات المالیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة واتخاذ القرار3
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هنـــــاك خلـــــط كبیـــــر أنإلـــــىاإلشـــــارةیجـــــب األداءفـــــي شـــــرح مفهـــــوم تقیـــــیم البـــــدءقبـــــل : األداءتقیـــــیم : ثانیـــــا

ا یعنـــــي تطبیـــــق مفهـــــوم ذانـــــه عنـــــدما یســـــتخدم لفـــــظ التقیـــــیم فهـــــحیـــــث مفهـــــومي التقیـــــیم والتقـــــویم ،فـــــي اســـــتخدام

ـــــــاس للواقـــــــع ـــــة تصـــــــحیح البشـــــــكل علمـــــــي ومـــــــدروس ،الحـــــــاليالقی ـــا لفـــــــظ التقـــــــویم هـــــــو عملیــ مســـــــارات بینمــــ

.وتعدیلها

حكــــــم علــــــى النتیجــــــة المتحصــــــل إصــــــدارأومرحلــــــة التقیــــــیم وهــــــي التعلیــــــق تــــــأتيبعــــــد مرحلــــــة القیــــــاس 

ــــــىعلیهــــــا كمــــــا ینظــــــر  ــــــیم إل تحدیــــــد مســــــتوى إلــــــىكونــــــه جمیــــــع العملیــــــات والدراســــــات التــــــي ترمــــــي األداءتقی

ـــة التــــي تــــربط بــــین المــــوارد المتاحــــة وكفــــاءة اســــتخدامها مــــن طــــرف المؤسســــة االقتصــــادیة مــــع دراســــة  ،العالقـ

ـــالل فتــــرات زمنیــــة متتابعــــة المــــذكورةتطــــور العالقــــة  ـــة محــــددةأوخـ المقارنـــــات إجــــراءعــــن طریــــق ،فتــــرة زمنیـ

  1.قاییس معینة معاییر ومإلىباالستناد ،األهدافبین المتوقع والمتحقق من 

الحكـــــم علـــــى درجـــــة كفـــــاءة وفعالیـــــة المؤسســـــة إلـــــىمنهـــــا التوصـــــل القصـــــدعملیـــــة ،األداءوعلیـــــه فـــــان تقیـــــیم 

ـــات المختلفــــة ،ككــــل ولكافــــة جوا ـــاملة لكــــل آنا یجــــب ذوان عملیــــة التقیــــیم بهــــنــــب النشــــاطات والعالقـ تكــــون شـ

إلـــــىثـــــم تجمیـــــع النتـــــائج لتصـــــل داحـــــفیـــــتم تقیـــــیم كـــــل مركـــــز علـــــى النشـــــاط فـــــي المؤسســـــة ،وأقســـــامجزیئـــــات 

  2.التقییم الشامل للمؤسسة ككل

هــــــي عبــــــارة عــــــن عملیــــــة تحلیــــــل انتقــــــادي األداءعملیــــــة تقیــــــیم أنوبالتــــــالي ممــــــا ســــــبق یمكــــــن القــــــول         

كفـــــــاءة وأعلـــــــىاســـــــتغالل أحســـــــنواســـــــتغالل المـــــــوارد المالیـــــــة والبشـــــــریة والمادیـــــــة واألهـــــــدافشـــــــامل للخطـــــــط 

ـــــــث یـــــــؤدي  ـــــــىلـــــــك ذبحی ـــــــق إل ــــــدافتحقی ــــــة تقیـــــــیم ،والخطـــــــط المرســـــــومةاألهـ فـــــــي األداءكمـــــــا تســـــــمح عملیـ

ـــــــد االنحرافـــــــات الناشـــــــئة لیـــــــتمكن المســـــــیرون مـــــــن  ـــــــادي تلـــــــك اتخـــــــاذالمؤسســـــــة بتحدی قـــــــرارات تصـــــــحیحیة وتف

  .االنحرافات في المستقبل 

األخیـــــرةه ذهـــــیفـــــرض اختیـــــار معـــــاییر التقســـــیم ،أنـــــواع األداءتحدیـــــد إن:األداءأنـــــواع:المطلـــــب الثـــــاني

المعیــــــار الــــــوظیفي ، معیــــــار الشــــــمولیة ،األداءمعیــــــار مصــــــدر   :هــــــي معــــــاییر أربعــــــةیمكـــــن تحدیــــــدها فــــــي 

  .ومعیار الطبیعة 

  في المؤسسة داءاألأنواعكل معیار على حدة یقدم مجموعة من 

                                                          
  31ص ، 2007دن ، الطبعة األولى ، سنة األر , دار المناهج , تقویم األداء باستخدام النسب المالیة , مجید الكرخي 1

15، ص 1999اثر البیئة على أداء المؤسسة العمومیة االقتصادیة، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر ،سنة , د اهللا علي عب 2
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األداءنــــــوعین ،إلــــــىاألداءیم ســــــا المعیــــــار یمكــــــن تقذوفقــــــا لهــــــ: حســــــب معیــــــار المصــــــدر:الفــــــرع األول

  الخارجي واألداءالداخلي أوالذاتي

تملكـــــه المؤسســـــة مـــــن انـــــه ینـــــتج بفضـــــل مـــــاأيالوحـــــدة أداءیطلـــــق علیـــــه اســـــم كـــــذلك:الـــــداخلياألداء:أوال

  : التركیبة التالیة أساساالموارد فهو ینتج 

ین یمكــــــن اعتبــــــارهم مــــــورد اســــــتراتیجي قــــــادر علــــــى ذالمؤسســــــة الــــــأفــــــرادأداءوهــــــو : البشــــــرياألداء.1

  .التنافسیة من خالل تسییر مهاراتهماألفضلیةصنع القیمة وتحقیق 

  .بشكل فعال استثماراتهاویتمثل في قدرة المؤسسة على استعمال : التقنياألداء.2

  .ویكمن في فعالیة تعبئة واستخدام الوسائل المالیة المتاحة :المالياألداء.3

النـــــاتج مـــــن مواردهـــــا الضـــــروریة لســـــیر نشـــــاطها مـــــن مـــــوارد بشـــــریة مـــــوارد مالیـــــة  األداءالـــــداخلي هـــــو ءفـــــاألدا

  موارد مادیة 

  .الناتج عن التغیرات التي تحدث في المحیط الخارجي للمؤسسة األداءهو :الخارجياألداء:ثانیا

ــــــذيولكــــــن المحــــــیط الخــــــارجي هــــــو إحداثــــــهتتســــــبب فــــــي فالمؤسســــــة ال فهــــــدا النــــــوع بصــــــفة , یولــــــده ال

نتیجــــة الرتفــــاع ســــعر األعمــــالعامــــة یظهــــر فــــي النتــــائج الجیــــدة التــــي تتحصــــل علیهــــا المؤسســــة كارتفــــاع رقــــم 

ارتفـــــاع قیمـــــة القیمـــــة المضـــــافة مقارنـــــة بالســـــنة الماضـــــیة نتیجـــــة النخفـــــاض , المنافســـــینخـــــروج احـــــد أوالبیـــــع 

  1.السلب أوباإلیجابسواء األداءات تنعكس على فكل هده التغیر , المواد واللوازم والخدمات أسعار

  جزئي وأداءكلي أداءإلىا المعیار ذحسب هاألداءیقسم : حسب معیار الشمولیة:الفرع الثاني

األنظمـــــةأووالوظـــــائفنجـــــازات التـــــي ســـــاهمت جمیـــــع العناصـــــر یتجســـــد باالالـــــذيهـــــو : الكلـــــياألداء:أوال

ــــــىیمكــــــن نســــــب انجازهــــــا والالفرعیــــــة للمؤسســــــة فــــــي تحقیقهــــــا ، عنصــــــر دون مســــــاهمة بــــــاقي العناصــــــر ،إل

الشــــــاملة أهــــــدافهاكیفیــــــات بلــــــوغ المؤسســــــة یمكــــــن الحــــــدیث عــــــن مــــــدى واألداءا النــــــوع مــــــن ذهــــــإطــــــاروفــــــي 

  .الخ .....، النمواألرباحكاالستمراریة ، الشمولیة ،

ـــــا ـــــياألداء:ثانی ـــــى مســـــتوى الـــــذيإن األداء الجزئـــــي هـــــو: الجزئ , الفرعیـــــة للمؤسســـــة األنظمـــــةیتحقـــــق عل

حیــــث یمكــــن , تختلــــف بــــاختالف المعیــــار المعتمــــد لتقســــیم عناصــــر المؤسســــة أنــــواععــــدة إلــــىوینقســــم بــــدوره 

ـــــــار الـــــــــوظیفي أن ــــــب المعیــ ـــــــــة المالیـــــــــة أداء: إلـــــــــىینقســـــــــم حســـ وظیفـــــــــة أداء, األفـــــــــرادوظیفـــــــــة أداء: الوظیف

  2.وظیفة التسویق  وأداء, اإلنتاجوظیفة أداء, التموین 

                                                          
  84ص، ذكر، مرجع سبق،صابر عباسي1
  89، ص 1997/1998جامعة باتنة ، سنة تحسین أداء المؤسسة االقتصادیة ، مذكرة ماجستیر، دور وأهمیة التسییر فيعبد الملیك مزهودة ،2
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ـــــالتنظیم الن هـــــذیـــــرتبط هـــــ:حســـــب المعیـــــار الـــــوظیفي:الفـــــرع الثالـــــث الـــــذيهـــــو األخیـــــرا ذا المعیـــــار ب

  .یحدد الوظائف والنشاطات التي تمارسها المؤسسة 

المؤسســـــة التـــــي یمكـــــن حصـــــرها فـــــي إلـــــىه الحالـــــة حســـــب الوظـــــائف المســــندة ذفـــــي هـــــاألداءینقســــم ا إذ

وظیفـــــة ، وظیفـــــة التســـــویق ،األفـــــرادوظیفـــــة ،اإلنتـــــاجوظیفـــــة وظیفـــــة المالیـــــة ، : الخمـــــس التالیـــــة الوظـــــائف

  .وظیفة البحث والتطویر ووظیفة العالقات العمومیة األخرالبعض ویضیفالتموین 

إلــــىأهــــدافهامــــن خاللــــه تقســــم المؤسســــة الــــذيا المعیــــار ذتبعــــا لهــــ:حســــب معیــــار الطبیعــــة:الفــــرع الرابــــع

إلــــــىاألداءسیاســـــیة یمكــــــن تصــــــنیف أهــــــداف, تكنولوجیــــــة أهــــــدافاجتماعیـــــة ،أهــــــدافاقتصــــــادیة ،أهـــــداف

  1.سیاسي أداءتكنولوجي ،أداءاجتماعي ،أداءاقتصادي  ، أداء

  : المالي وتقییمهاألداءمفهوم : المطلب الثالث 

                               :المالي بتسلیط الضوء على العوامل التالیة األداءیعرف : المالياألداءتعریف : الفرع األول

المالیةالمر دودیةثرة في ؤ العوامل الم  ،  

 الخاصة األموالمرد ودیةعلى المسیریناثر السیاسات المالیة المتبناة من طرف.

 وأرباحالسیاسة المالیة وتحقیق فوائض إنجاحمدى مساهمة معدل نمو المؤسسة في.

 2.مستوى النشاط للمصاریف العامة مدى تغطیة  

والمؤسســـــة یم ثـــــراءه ،ا یخـــــدم مصـــــالحه فالمســـــاهم یســـــعى لتعظـــــالمـــــالي بمـــــاألداءكـــــل طـــــرف یفســـــر          

ــــــى وتــــــر رفــــــع  ـــعى نحــــــو االســــــتمرار والبقــــــاء والموظــــــف یعــــــزف عل والحــــــوافز والجهــــــاز الحكــــــومي األجــــــورتســـ

وتحقیــــق األفــــرادوالمجتمــــع یــــود وینتظــــر الرخــــاء االقتصــــادي ورفاهیــــة حصــــیلة الضــــرائب ،إنمــــاءإلــــىیهــــدف 

  .یروق له الذيالمالي بالشكل األداءفكل طرف یفسر االجتماعیةالعدالة 

دهـــــــا ومصـــــــادرها فـــــــي لموار األمثـــــــلالمـــــــالي بمـــــــدى قـــــــدرة المؤسســـــــة علـــــــى االســـــــتغالل األداءیعـــــــرف         

  3.والقصیر من اجل تشكیل الثروة الطویلاألجلذاتاالستخدامات 

المــــــالي هــــــو تشــــــخیص الصــــــحة المالیــــــة للمؤسســــــة لمعرفــــــة قــــــدرتها علــــــى األداءأنوهنــــــاك مــــــن یــــــرى         

االعتمــــــــاد علــــــــى المیزانیــــــــات وجــــــــدول حســــــــابات النتــــــــائج مــــــــن خــــــــاللالقیمــــــــة ومجابهــــــــة المســــــــتقبل ،إنشــــــــاء

  1.المؤسسة إلیهابعین االعتبار الظروف االقتصادیة التي تنتمي األخذ والجداول الملحقة مع 

                                                          
  7، ص2005/ 2004جامعة بسكرة غیر منشورة ، سنة اجیستر ،مذكرة م" هاألداء المالي للمؤسسة االقتصادیة وتقییم, عادل عشى 1
  42، ص 2006، سنة 40دادان عبد الغني ، قراء في األداء المالي والقیمة في المؤسسات االقتصادیة ، مجلة الباحث عدد2
المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات , األداء المالي من منظور المحاكات المالیة , كماسي محمد األمین ،دادان عبد الغني3

  304،  ص 2005مارس ، سنة 08/09جامعة ورقلة ، یومي ، 
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ــــ ــــانيالف ــــویم : رع الث المــــوارد الطبیعیــــة والمادیــــة والمالیــــة إدارةیعنــــي تقــــدیم حكــــم دو قیمــــة علــــى :األداءتق

ـــة االســـــــتجابة إلدارةالمتاحـــــــة  ـــــــى طریقــــ ـــــــى حرفـــــــي المختلفـــــــة ،أطرافهـــــــارغبـــــــات إلشـــــــباعالمنظمـــــــة وعل وبمعن

ــــر تقـــــویم  ـــي معـــــاییر محـــــدودة أوالمـــــالي للمنظمـــــة قیاســـــا للنتـــــائج المحققـــــة األداءیعتبـ تقـــــدم ســـــلفا،المنتظـــــرة فــ

ـــد مـــــاإجـــــراءات ـــــد مســـــتوى تحقیــــــق ووســـــائل طـــــرق القیــــــاس لتحدیــ مـــــن خــــــالل األهـــــدافیمكــــــن قیاســـــه و تحدی

  2.الحكم على الفعالیة مقارنة بالنتائج للحكم على الكفاءة

ا المبحـــــث وانتقلنـــــا بعـــــدها إلـــــى ذاألول الوظیفـــــة المالیـــــة كمـــــدخل لهـــــلقـــــد تناولنـــــا مـــــن خـــــالل المبحـــــث        

وان ،إعطــــاء مفهــــوم األداء والــــدي توصــــلنا إلــــى انــــه عبــــارة عــــن تســــلیط للضــــوء علــــى مجموعــــة مــــن العوامــــل

ــــه مـــــرتبط بمجموعـــــة مـــــن المؤشـــــرات الم تقییمـــــه هـــــو عملیـــــة تحلیـــــل الیـــــة مضـــــاف إلیهـــــا لوحـــــة القیـــــادة وقیاسـ

واع األداء ووصـــــلنا إلـــــى أنـــــ،انتقـــــادي شـــــامل للخطـــــط واألهـــــداف واســـــتغالل المـــــوارد المالیـــــة والبشـــــریة والمادیـــــة

ــــــار الشـــــــمولیة التـــــــي حـــــــددناها فـــــــي أربعـــــــة ــــــب المعیـــــــار معـــــــاییر حســـــــب معیـــــــار المصـــــــدر وحســـــــب معیـ وحسـ

بمــــــدى قــــــدرة ،فهــــــوم األداء المــــــالي الــــــذي عرفنــــــاهالــــــوظیفي وحســــــب معیــــــار الطبیعــــــة وفــــــي النهایــــــة أعطینــــــا م

ـــتخدامات ذات األجــــــل الطویــــــل والقصــــــیر  المؤسســــــة علــــــى االســــــتغالل األمثــــــل لمواردهــــــا ومصــــــادرها فــــــي االســـ

  .دة سلفا دحأما تقویمه فحددناه في قیاس للنتائج المحققة أو المنتظرة في معاییر م

  تقییم األداء الماليالحدیثة في و الكالسیكیةاالتجاهات :المبحث الثاني 

ــــدف مجملهــــــا إلــــــى رفــــــع األداء مــــــن خــــــالل          تتعــــــدد مؤشــــــرات قیــــــاس األداء فــــــي المؤسســــــات والتــــــي تهــ

ســــوف ه المؤشــــراتذوحتــــى یكــــون لنــــا اإللمــــام التــــام بهــــالكشــــف عــــن مســــتواه ومــــن تــــم اتخــــاذ القــــرارات المناســــبة

ــــالل المطلــــــب األول وننتقــــــل لتقــــــدیم المؤشــــــرات الكالســــــیكی ة مــــــن خــــــالل نقــــــدم مفهــــــوم التحلیــــــل المــــــالي مــــــن خــ

  .ا المبحث بتقدیم المؤشرات الحدیثة ذالمطلب الثاني وننهي ه

  : مفهوم التحلیل المالي : المطلب األول 

ـــــات       ـــل الكـــــم الهائـــــل مـــــن البیان ـــــة المدونـــــة یقصـــــد بالتحلیـــــل المـــــالي عملیـــــة تحویــ واألرقـــــام المالیـــــة التاریخی

إلــــى كــــم اقــــل مــــن المعلومــــات واألكثــــر فائــــدة لعملیــــة ) المیزانیــــة العمومیــــة وقائمــــة الــــدخل (فــــي القــــوائم المالیــــة 

  .اتخاذ القرارات 

                                                                                                                                                                                                
  90صابر عباسي ، مرجع سبق ذكره ، ص 1

2000سعید فرحات جمعة ، األداء المالي لمنظمات األعمال ، دار المریخ للنشر ، الریاض ، سنة  2
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ـــل المـــــالي كونـــــه وســـــیلة اإلدارة ا ــــن خاللهـــــا تســـــتطیع كمـــــا ینظـــــر إلـــــى التحلیــ تحـــــول أنلمالیـــــة والتـــــي مـ

إلــــــى شــــــكل یمكــــــن اســــــتخدامه مرشــــــدا لتقیــــــیم المركــــــز المــــــالي والمركــــــز النقــــــدي واعتمــــــاد البیانــــــات المحاســــــبیة 

ــل المســـــتقبلي ــر إلیـــــه كونـــــه عملیـــــة لفحـــــص القـــــوائم المالیـــــة المنشـــــورة ،نتائجـــــه فـــــي تخطـــــیط التمویـــ كمـــــا ینظـــ

لي لشــــركة معینــــة بقصــــد تقــــدیم معلومــــات تفیــــد لتحدیــــد مــــدى تقــــدم المنشــــاة خــــالل فتــــرة الدراســــة والتنبــــؤ المســــتقب

  .بنتیجة أعمالها 

ـــــا یمكـــــن القــــــول إن التحلیـــــل المـــــالي مــــــا هـــــو إال دراســـــة القــــــوائم المالیـــــة          المیزانیـــــة العمومیــــــة (ومـــــن هن

بعــــــد تبویبهــــــا التبویــــــب المالئــــــم واســــــتخدام أســــــالیب تحلیلیــــــة أمــــــال فــــــي الوصــــــول إلــــــى نتــــــائج ) وقائمــــــة الــــــدخل

  .محددة تفید في عملیة تقییم القرارات واألداء

ـــــى وفـــــق هـــــدا التحدیـــــد نالحـــــظ أن التحلیـــــل المـــــالي مـــــا هـــــو إال تحلیـــــل للقـــــوائم المالیـــــة        ـــــر وعل التـــــي تعتب

  1.حیث توفر هده القوائم المالیة المصدر الرئیسي للبیانات عن أداء الشركةالقاعدة األساسیة له

یتعامــــل معهــــا المحلــــل لتــــي وهنــــاك مــــن یعتبــــر التحلیــــل المــــالي مجموعــــة مــــن الطــــرق واألســــالیب واإلجــــراءات ا

عملیـــــــات التحلیـــــــل للقـــــــوائم المالیـــــــة طبقـــــــا للمبـــــــادئ واألســـــــس العامـــــــة التـــــــي یجـــــــب أخـــــــدها بعـــــــین فـــــــي إجـــــــراء

ـــدف المطلـــــوب ،االعتبـــــار وإلتمـــــام عملیـــــة التحلیـــــل بشـــــ والتـــــي تتمثـــــل فـــــي العدیـــــد مـــــن كل یتـــــیح لـــــه تحقیـــــق الهــ

  : النقاط أهمها 

 ـــــد الهــــــدف مــــــن عملیــــــة التحلیــــــل فــــــي ضــــــوء الموضــــــوع ى المؤسســــــة،دالمشــــــكلة الموجــــــودة لــــــأو تحدیـ

  .حیث یتمكن المحلل من جمع المعلومات المناسبة 

 تحدید الفترة الزمنیة التي یشملها التحلیل المالي.  

تحدید نوعیة المعلومات التي یحتاج إلیها المحلل من اجل الوصول إلى أهدافه.  

 وأداة التحلیل المناسبة واالنحرافات الموجودة وأسبابها تحدید أسلوب.  

2.اذ القرار أو اإلجراء المطلوب استعمال المعلومات والمقاییس من اجل اتخ  

    : االتجاهات الكالسیكیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة: المطلب الثاني

لمحاســــــبیة إلــــــى المیزانیــــــة المالیــــــة یعتبــــــر التحلیــــــل المــــــالي الكالســــــیكي عملیــــــة االنتقــــــال مــــــن المیزانیــــــة ا

  :وبالتالي فالمحلل المالي ملزم بإتباع مجموعة من الخطوات تتمثل فیما یلي 
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:إعادة تصنیف عناصر المیزانیة المحاسبیة : الفرع األول

ــــــــة وبالتــــــــالي ال تســــــــایر  ــــــدأ التكلفــــــــة التاریخی ــ ــــــــى مب ــــــد أساســــــــا عل نظــــــــرا الن المیزانیــــــــة المحاســــــــبیة تعتمــ

عــــــض التكــــــالیف طبقــــــا للقــــــیم الســــــوقیة ،فــــــان المحلــــــل المــــــالي یقــــــوم بإعــــــادة تعــــــدیل ب،التضــــــخمياالقتصــــــاد 

ي تحتویهـــــا وٕاعـــــادة تصـــــنیف وترتیـــــب بعـــــض العناصـــــر األخـــــرى طبقـــــا لمبـــــدأ الســـــنویة للبیانـــــات المحاســـــبیة التـــــ

ــــــة ، ــــــات الریاضــــــیة المیزانی ـــة اســــــتخراج وتوضــــــیح العالق ـــــن أن یســــــاعده فــــــي عملیـــ ــــــذي یمكـ ــــق األســــــلوب ال وفــ

ومـــــن أمثلـــــة عملیـــــات التصـــــنیف والترتیـــــب التـــــي بـــــین عناصـــــر تلـــــك البیانـــــات المالیـــــة ،التـــــي یمكـــــن أن تنشـــــا 

بتـــــــة ومتداولـــــــة ،یمكـــــــن أن یقـــــــوم بهـــــــا المحلـــــــل المـــــــالي  إعـــــــادة ترتیـــــــب مكونـــــــات عناصـــــــر األصـــــــول إلـــــــى ثا

ـــى أمــــوال دائمــــة وقصــــیرة األجــــل ،ومكونــــات الخصــــو  ي یمكــــن حیــــث انــــه یوجــــد العدیــــد مــــن العالقــــات التــــم إلـ

  :أن یستفاد منها الستخراج النسب المالیة وتشمل التعدیالت العناصر التالیة 

 تعدیل عناصر األصول باالعتماد على مبدأ السیولة في إعادة التصنیف.  

 ــــدأ الســــــنویة فــــــي التفرقــــــة باالعتمــــــاد تعــــــدیل عناصــــــر الخصــــــوم علــــــى مبــــــدأ اســــــتحقاقیة الخصــــــوم ومبــ

  .المدى بین الدیون طویلة ومتوسطة وقصیرة

: تحلیل الهیكل المالي للمؤسسة المقارنة: أوال

ــــد المحلــــــل المــــــالي فــــــي عملیــــــة المقارنــــــة علــــــى العالقــــــات الریاضــــــیة حیــــــث كلمــــــا كــــــان دقیقــــــا فــــــي  یعتمــ

إیجـــــاد العالقـــــات المهمـــــة والتـــــي یمكـــــن أن تقـــــدم فائـــــدة مـــــن اســـــتخدامها كلمـــــا قـــــدم تفســـــیرا دقیقـــــا للنتـــــائج التـــــي 

  .توصل إلیها 

: یل وتفسیر النتائج تحل:ثانیا

بــــــر بمثابــــــة المرجعیــــــة تإن عمــــــل المحلــــــل المــــــالي یرتكــــــز أساســــــا علــــــى تحلیــــــل وتفســــــیر النتــــــائج كمــــــا تع

ى العدیــــــد مــــــن الجهــــــات التــــــي یمكــــــن أن تســــــتفید مــــــن عملیــــــة التحلیــــــل المــــــالي فــــــي ســــــبیل اتخــــــاذ قراراتهــــــا ذلــــــ

والسیاســـــات المالیـــــة التـــــي قامـــــت بهـــــا أثنـــــاء المختلفـــــة المتعلقـــــة بالمؤسســـــة االقتصـــــادیة واألعمـــــال والنشـــــاطات 

  1.لمالیة المعنیة بعملیة التحلیل الفترة ا

ومنــــــه یمكــــــن القــــــول أن تقیــــــیم األداء المــــــالي یعتمــــــد خاصــــــة علــــــى المیزانیــــــة وجــــــدول حســــــابات النتــــــائج 

ویســـــــتفید مـــــــن المیزانیـــــــة المحاســـــــبیة عنـــــــد تحویلهـــــــا إلـــــــى میزانیـــــــة مالیـــــــة أو اقتصـــــــادیة قصـــــــد تقســـــــیمها إلـــــــى 

معــــــات كبــــــرى تفیــــــد التحلیــــــل المــــــالي مثــــــل األمــــــوال الدائمــــــة األمــــــوال الخاصــــــة الــــــدیون متوســــــطة وطویلــــــة مج
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المتداولــــــة الــــــدیون القــــــیم الثابتــــــة األصــــــول التــــــي تبقــــــى فــــــي حــــــوزة المؤسســــــة أكثــــــر مــــــن ســــــنة القــــــیم) األجــــــل 

  الخ ...قصیرة األجل

  : ومنه الخطوات المتبعة في التقییم المالي هي كاألتي 

فیمـــــا ) خمـــــس ســـــنوات إلـــــىمـــــن ثـــــالث (ر عناصـــــر المیزانیـــــة وجـــــدول حســـــابات النتـــــائج تحلیـــــل تطـــــو .1

  .بنیة المیزانیة یخص النمو ، المر دودیة ، االحتیاج لرأس المال العامل  ، 

  إعادة ترتیب النتائج .2

.حساب النسب األساسیة في التقییم المالي .3

  1.المال واثر الرافعة  تكلفة رأس لك ذتحلیل السیاسة المالیة المتبعة فیما.4

  : ومن أهم أدوات التقییم المالي الكالسیكیة نجد 

  التحلیل المالي عن طریق التدفقات النقدیة   .أ

  التحلیل المالي عن طریق النسب المالیة   .ب

: التحلیل المالي عن طریق التدفقات المالیة :ثالثا

متوســــــطة , والمــــــوارد قصــــــیرة األجــــــل وهــــــو التحلیــــــل الــــــذي یســــــمح بمراقبــــــة التــــــوازن بــــــین االســــــتخدامات 

حیــــث تعتمــــد فكــــرة التــــوازن المــــالي علــــى أســــاس انــــه األمــــوال التــــي تبقــــى فــــي المؤسســــة لمــــدة , وطویلــــة األجــــل 

ــــر بالنســــــبة لألصـــــــول  ـــذلك األمــ ــــــي ســــــتمول االســـــــتعماالت فــــــي المــــــدى الطویــــــل وكــــ أكثــــــر مــــــن ســــــنة هـــــــي الت

ـــة التــــي ســــتمول دیــــون او التزامــــات ـــي اآلجــــالمتداولـ ا التحلیــــل یكــــون مــــن خــــالل ذوهــــ, ال القصــــیرة المؤسســــة فـ

  .تحلیل التوازن المالي 

یعـــــرف رم ع قســـــط األمـــــوال الدائمـــــة التـــــي تخصصـــــها المؤسســـــة لتمویـــــل أصـــــولها :رأس المـــــال العامـــــل.1

: الثابتة ویحسب بطرق مختلفة منها 

األصــــــــول –األمــــــــوال الدائمــــــــة = رأس المــــــــال العامــــــــل 

  الثابتة 

  وهي ما یطلق علیها الطریقة الساكنة 

:ویحسب بطریقة أخرى وهي

  

                                                          
لجزائر ، سنة     سویسي الهوا ري ، تقییم المؤسسة ودوره في اتخاذ القرار في إطار التحوالت االقتصادیة بالجزائر ، أطروحة دكتوراه في علوم التسییر، ا 1

  74، ص  2008/ 2007
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الـــــــدیون قصـــــــیرة –األصـــــــول المتداولـــــــة =رأس المـــــــال العامـــــــل 

األجل

  وهي ما یطلق علیها الطریقة الحركیة

مــــن أن یكــــون هنــــاك توافــــق بــــین درجــــة دالبــــمــــن الجانــــب المــــالي ،:احتیاجــــات رأس المــــال العامــــل.2

  .سیولة األصول الدوریة ودرجة استحقاق الخصوم الدوریة 

إلـــــــى ظهـــــــور احتیاجـــــــات لـــــــرأس )الســـــــیولة واالســـــــتحقاق (یـــــــؤدي عـــــــدم التوافـــــــق بـــــــین هـــــــدین المعیـــــــاریین 

یكــــــون بصــــــدد احتیاجــــــات لــــــرأس المــــــال ،فــــــي الحالــــــة المعاكســــــة فــــــائض مــــــالي لالســــــتغالل،المــــــال العامــــــل

باســـــتبعاد (غیــــر كافیـــــة لتغطیــــة األصـــــول الدوریــــة ) بــــدون دیـــــون مالیــــة(العامــــل عنــــدما تكـــــون المــــوارد الدوریـــــة 

) .القیم الجاهزة 

 ـــــدیون قصـــــیرة (–) قـــــیم غیـــــر جـــــاهزة+ قـــــیم االســـــتغالل = (احتیاجـــــات رأس المـــــال العامـــــل مجمـــــوع ال

  )السلفات المصرفیة-األجل

ـــــیم األصــــــول المتداولــــــة=(ت رأس المــــــال العامــــــل احتیاجــــــا مجمــــــوع الــــــدیون قصــــــیرة (-)قــــــیم جــــــاهزة-قـ

  1).السلفات المصرفیة–األجل 

ــــــة .3 مفهــــــومي رأس المــــــال العامــــــل واالحتیــــــاج لــــــرأس المــــــال العامــــــل كمؤشــــــرین مــــــالیین عتبــــــری:الخزین

متكـــــاملین یمثـــــل األول الجهـــــد المبـــــذول مـــــن طـــــرف المؤسســـــة لمواجهـــــة تمویـــــل احتیاجاتهـــــا المتولـــــدة عـــــن 

نشــــــــاطها لالســــــــتغالل بواســــــــطة األمــــــــوال الدائمــــــــة ویمثــــــــل الثــــــــاني مبلــــــــغ احتیاجــــــــات االســــــــتغالل وخــــــــارج 

خــــــارج االســــــتغالل یســــــمح الفــــــرق بــــــین اة بواســــــطة المــــــوارد الدوریــــــة لالســــــتغالل و االســــــتغالل غیــــــر المغطــــــ

  :ین المؤشرین المالیین بتحدید مستوى الخزینة أي ذه

ــــــــــة  ـــــــــــاهزة = الخزینـــــــ ــــــــــیم الجــــــ ـــــــــلفات –القـــــــ الســــــــ

  المصرفیة 

:أو

1  

  

  

                                                          
  80، 77، 75، 70، ص2010خمیسي شیحة ، التسییر المالي للمؤسسة ، دار هومة ، الجزائر، سنة 1

ــــــــــة  ـــــــــل = الخزینــ ـــــــال العامــــ ـــــــــال –رأس المــــــ ــــــــات رأس المــــ احتیاجـــــ

       العامل
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  :التدفقات المالیة جدول : الفرع الثاني

ـــــع هـــــــ إلـــــــى خــــــــارج وألنقــــــــد الـــــــذي تــــــــم تدفقـــــــه إلـــــــى المؤسســــــــة ه القائمــــــــة التـــــــدفقات النقدیـــــــة أي اذتوضــ

  .المؤسسة خالل فترة معینة

ه ذوهــــــقبل المؤسســــــةعلــــــى إدارة التــــــدفقات النقدیــــــة هــــــو أمــــــر هــــــام یــــــؤثر فــــــي مســــــتإن قــــــدرة المؤسســــــة

مـــن بیـــع النقدیـــة نتیجـــة لمـــا قامـــت بـــه المؤسســـةمجمـــوع الزیـــادة والـــنقص التـــي حـــدثت فـــي مـــن القائمـــة تتكـــون

  .أو شراء و سداد دیون واقتراض 

  :فهي تشمل التدفقات المالیة في العناصر التالیة 

األساســـــــي ط المؤسســـــــةاتـــــــدفقات نقدیـــــــة مـــــــن أنشـــــــطة التشـــــــغیل وهـــــــي التـــــــدفقات النقدیـــــــة بســـــــبب نشـــــــ

  .ربح وتغیر قیمة المخزون والحسابات المدینة والدائنة وغیرها وبالتالي فإنها تشمل صافي ال

ثابتـــــةأصـــــول او بیـــــعتـــــدفقات نقدیـــــة مـــــن أنشـــــطة االســـــتثمار وتشـــــمل التـــــدفقات النقدیـــــة نتیجـــــة شـــــراء

  .ةآو 

 تــــدفقات نقدیـــــة مـــــن أنشــــطة التمویـــــل وتشـــــمل التغیــــرات النقدیـــــة نتیجـــــة لســــداد دیـــــون أو اقتـــــراض جدیـــــد

  1.  أرباحأو شراء أسهم أو توزیع 

  :المالیةالتحلیل عن طریق النسب :الفرع الثالث

، كوســــــیلة تســــــاعد علــــــى تقیــــــیم الحالــــــة االقتصــــــادیة والمالیــــــة للمؤسســــــةالمالیــــــةتعتبــــــر طریقــــــة النســــــب

ــــن القطاعـــــــات ذات نفـــــــس عـــــــن طریـــــــق  ـــــة مـــ إعـــــــداد وٕاثـــــــراء الدراســـــــات المقارنـــــــة بـــــــین قطـــــــاعیین أو مجموعــ

  .النشاط

ا إمكانیـــــــات ونشـــــــاط ذقـــــــدارین ممیـــــــزین للحالـــــــة المالیـــــــة وكـــــــعالقـــــــة بـــــــین موتعـــــــرف النســـــــبة علـــــــى أنهـــــــا 

شخصـــــیة یســـــتطیع المحلـــــل المـــــالي بنـــــاءا علـــــى النتـــــائج المســـــجلة بواســـــطة النســـــب إعـــــداد دراســـــة،المؤسســـــة

یمكـــــن فحـــــص النســـــبة مـــــن خـــــالل تطورهـــــا خـــــالل عـــــدة ســـــنوات مـــــن اجـــــل تحدیـــــد االتجـــــاه ونقدیـــــة للمؤسســـــة ،

  2. المؤسسة من طرفواالختیار المعدان

  .ویقوم التشخیص المالي عن طریق النسب المالیة بتحلیل العدید من النقاط 

ا مــــن خــــالل تحلیــــل  كــــل ذلــــى دراســــة أنــــواع النســــب المالیــــة وهــــوحتــــى نفهــــم طریقــــة التحلیــــل البــــد أن نتطــــرق إ

  .ة وكیفیة معالجتها تعني بالنسبة ألداء المؤسسذا ومانسبة و تقدیم مفهومه

                                                          
  32،33ص،2011سنة ،الطبعة األولى،دار الفكر عمان، أساسیات اإلدارة المالیة ، محمد قاسم حضاولة 1
     81خمیسي شیحة ، مرجع سبق ذكره ، ص2
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  : النسب المالیة أنواع:أوال 

  :نسب السیولة.1

قلیلــــة ة ا كانــــت نســــبة الســــیولذاألجــــل فــــاة علــــى الوفــــاء بالتزاماتهــــا قصــــیرة وهــــي معرفــــة مقــــدرة المؤسســــ

ا ذه النســــبة مرتفعــــة فهــــذكانــــت هــــاإذواألجــــلعلــــى تســــدید دیونهــــا قصــــیرة فهــــدا یعنــــي عــــدم مقــــدرتها

  .       بشكل مربح  أموالهاغیر قادرة على استغالل ها أنیعني 

=نسبة التداول /اْ 
الموجودات	المتداولة

المطلوبات	المتداولة
  

یـــــــة مـــــــن االلتزامـــــــات ه النســـــــبة مقـــــــدار تغطیـــــــة الموجـــــــودات المتداولـــــــة لكـــــــل وحـــــــدة نقدذوتكشـــــــف هـــــــ

ـــــى ذصـــــحیح فهـــــ) 1(مـــــن أكثـــــرا كانـــــت النتیجـــــة ذفـــــا. المتداولـــــة  ـــــة أنا یـــــدل عل الموجـــــودات المتداول

ســـــیولة المؤسســـــةأنمـــــن المطلوبـــــات المتداولـــــة وكلمـــــا كانـــــت نســـــبة التـــــداول عالیـــــة تـــــدل علـــــى أكثـــــر

  .عالیة 

  : نسبة التداول السریعة /ب

ـــي الحســـــبان الموجـــــودات المذهـــــخـــــذوتأ ــــبة فــ ــــة ســـــیولتها متالفه النسـ ـــة مـــــن حیـــــث درجـ ــ یـــــة بـــــدلك تداول

التـــــي هـــــي المـــــوادالمتداولـــــةاألصـــــولالمخـــــزون الســـــلعي مـــــن أنعیـــــب نســـــبة التـــــداول التـــــي تفتـــــرض 

  .إلى نقدیة یسهل تحویلها 

ـــــدیدة الســـــــیولة وهـــــــي النقدیـــــــة ،بعـــــــین االعتبـــــــار الموجـــــــذتأخـــــــه النســـــــبة ذا فـــــــان هـــــــذولهـــــــ ودات شــ

  .المالیة الذممالمالیة ،األوراق

ـــــــــریعة /ب ـــــــــداول الســـ ـــ ــــــــــبة الت ــــــــــة =نســ ــ ـــــــــــودات المتداول ـــــــــزون (–الموجـ ــــــــــة+ المخـــ ــــــــدفوعات مقدمــ ) / مــــ

المطلوبات المتداولة 

ون االعتمــــــاد علــــــى داألجــــــلتبــــــین قــــــدرة المنشــــــاة علــــــى ســــــداد التزاماتهــــــا قصــــــیرة أنهــــــاأي          

  1.بیع المخزون السلعي

  

=نسبة النقدیة /ت
الموجودات		النقدیة	وشبه		النقدیة

  	المطلوبات	المتداولة

                                                          
1 Brealey .A. r.and myers c.s.mrinciples of carporate finanle.me graw.hills third edition 1988 p 635.
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  :نسبة النشاط .2

والخصـــــوم وتقـــــیس األصـــــولإدارةالشـــــركة فـــــي إدارةب لتقیـــــیم مـــــدى نجـــــاح ه النســـــذهـــــتســـــتخدم 

ــــدى كفاءتهـــــــا ـــي اســـــــتخدام المـــــــوارد المتاحــــــــة للشـــــــركة مـــ ـــــــدرتها فــــــــي األصــــــــولواقتنـــــــاء , فـــــ ومـــــــدى ق

ربـــــح أعلـــــىمـــــن المبیعـــــات وتحقیـــــق وتحقیـــــق اكبـــــر حجـــــم ممكـــــن األصـــــوله ذلهـــــاألمثـــــلاالســـــتخدام 

اقــــل مــــن أوأكثــــراألصــــولكــــان االســــتثمار فــــي اإذنســــب النشــــاط تعتبــــر مؤشــــرا عمــــا إنأيممكــــن 

  1.الالزم

=معدل دوران مجموع األصول -اْ 
صافي	االیرادات

مجموع	االصول

ویمكـــــن اإلیـــــراداتفـــــي تولیـــــد بأنواعهـــــاه النســـــبة مـــــدى اســـــتغالل جمیـــــع الموجـــــودات ذوتقـــــیس هـــــ

ــــدا المعـــــــدل مرتفـــــــع فـــــــدلك یشـــــــیر اإذبأنـــــــهالقـــــــول  أواألصـــــــولنقـــــــص االســـــــتثمار فـــــــي إلـــــــىكـــــــان هـــ

  .األصولاالستغالل الكبیر لهده 

انـــــه هنـــــاك زیـــــادة يأاألصـــــولكـــــان هـــــدا المعـــــدل مـــــنخفض یعتبـــــر دلیـــــل علـــــى عـــــدم اســـــتغالل اذإو 

  2.ضرورة لها الاألصولفي 

=معدل دوران األصول الثابتة -ب
االیرادات

االصول	الثابثة

وارتفـــــــاع هـــــــده الثابتـــــــةه النســـــــبة كمیـــــــة المبیعـــــــات الناتجـــــــة عـــــــن اســـــــتخدام الموجـــــــودات ذوتوضـــــــح هـــــــ

ـــي االســــتثمار الزائــــد الثابتــــة،ألصــــولهاشــــدة اســــتغالل المؤسســــةالنســــبة یعنــــي وانخفــــاض المعــــدل یعنـ

  .تعطیل بعض الطاقة أوالثابتةاألصولعن الحاجة في 

=معدل دوران األصول المتداولة -ت
االیرادات

	مجموع	االصول	المتداولة
ــــة فــــي تولیــــد األصــــوله النســــبة مــــدى اســــتخدام ذوتقــــیس هــــ ــــةاإلیــــراداتالمتداول وكلمــــا ارتفــــع , المتداول

.المعدل كلما كان دلیال على الكفاءة ا ذه

=معدل دوران صافي رأس المال العامل -ث
االیرادات

صافي	راس	المال	العامل
  

                                                          
  2002كراجة عبد الحلیم وآخرون ، اإلدارة والتحلیل المالي ، الطبعة الثانیة ، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان، سنة 1
2block .b.s.and hirt.a.G.foundation of firancial management .michel.w.junier eight edition 1997 p 49  
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  المال العامل والعكس صحیحرأسإدارةلك دلیال على كفاءة ذا المعدل كان ذوكلما زاد ه

=الذمم المدینة معدل  دوران-ج
االیرادات

		رصید	المدینین
ض القـــــبأوراقمـــــن حســـــابات مدینـــــة و الـــــذممة علـــــى تحصـــــیل قـــــدرة المؤسســـــإلـــــىا معـــــدل یشـــــیر ذوهـــــ

ا یعكــــس كفــــاءة جیــــدة فــــي تحصــــیل ذالمعــــدل مرتفعــــا فــــان هــــاذهــــكــــان اإذو النقدیــــة ،إلــــىوتحویلهــــا 

  1.ة لمؤسسفي تحصیل دیون ااألخرلك یعني ذكان المعدل منخفضا فان اإذأماالذمم

= متوسط فترة التحصیل -ح
عدد	ایام	السنة

معدل	دوران	الدمم
  

ــــاس ســـــرعة التحصـــــیل الـــــذممفتـــــرة التحصـــــیل تقـــــیس جـــــودة حســـــابات إن ــــق قیـ كانـــــت افـــــإذعـــــن طریـ

،ات ویعنــــي انــــه یــــتم تحصــــیلها بســــرعةلــــك یعكــــس جــــودة تلــــك الحســــابذفــــان ،قصــــیرة فتــــرة التحصــــیل 

ــــك یعنــــي أن المؤسســــذفــــان التحصــــیل طویلــــة ،ا كانــــت فتــــرة إذأمــــا  ل ة تنتظــــر مــــدة طویلــــة لتحصــــیل

ـــد یعنـــــي هـــــا ،دیون تتبـــــع شـــــروطا ســـــهلة فـــــي مـــــنح االئتمـــــان التجـــــاري طـــــول فتـــــرة التحصـــــیل إنهـــــاوقــ

  .لزبائنها 

= معدل دوران الحسابات الدائنة-خ        
المشتریات

رصید	الدائنین
ْاو

تكلفة	البناء
رصید	الدائنین

ــــیس مــــــدى ــــــة البنــــــاء وشــــــراء المــــــواد الخــــــاموتقــ ــــــین سیاســــــتي تكلف ــق المالئمــــــة ب وكلمــــــا نجــــــاح تحقیــــ

لـــــك مؤشـــــرا علـــــى ذن متوســـــط فتـــــرة االئتمـــــان كلمـــــا كـــــان انخفـــــض معـــــدل دوران الـــــذمم الدائنـــــة وزاد عـــــ

  2.من زاویة السیولةضغوط التي ستواجهها المؤسسةتخفیض ال

  :نسب الربحیة .3

  :نسب ربحیة المبیعات / اْ 

 نسبة هامش الربح اإلجمالي =
الربح	االجمالي

االیرادات

انــــــت نســــــبة ا كٕاذو ،مــــــن اإلیــــــراداتاألربــــــاحوتعكــــــس هــــــده النســــــبة مــــــدى كفــــــاءة اإلدارة فــــــي تحقیــــــق 

كمـــــا ،قـــــادرة علـــــى اإلنتـــــاج بكلفـــــة قلیلـــــة نســـــبیایعنـــــي أن المؤسســـــةلـــــكذهـــــامش الـــــربح مرتفعـــــة فـــــان 

                                                          
1 block .b.s.and hirt.a.G.foundation of firancial management .michel.w.junier eight edition 1997 p 49
2 kolb wr .and rodrigaez ,d.r.principles of finaice.p.c.health and cerpdany second edition 1992 p518
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یـــــدل یـــــدل علـــــى ارتفـــــاع كلفـــــة البضـــــاعة المباعـــــة ممـــــالـــــك ذفـــــان كانـــــت النســـــبة منخفضـــــة ،اإذانـــــه 

  ة المختلفة على سوء استخدام موارد المؤسس

 نسبة هامش الربح الصافي =
صافي	الربح	بعد	الضریبة

االیرادات

ـــــىتبـــــین  أوة خســـــارة شـــــاملة تتحمـــــل المؤسســـــأننخفض ســـــعر الوحـــــدة قبـــــل یـــــأنأي مـــــدى یمكـــــن إل

أنقبــــل أيخســــائر فعلیــــة ،یعرضــــها  إلــــى أنیــــنخفض الــــربح المتولــــد قبــــل أنیمكــــن الــــذيالمــــدى 

  .قیمة سالبة إلىبعد الضریبة یتحول صافي الربح 

ومــــن األربــــاحة علــــى تحقیــــق لــــك یعنــــي عــــدم مقــــدرة المؤسســـذفـــان مــــا كانــــت النســــبة منخفضــــة ، افـــإذ

صـــــعوبات مالیـــــة أيعلــــى تحمـــــل كمـــــا یعنـــــي أیضــــا عـــــدم قـــــدرتها، تــــم یقـــــل العائـــــد المتوقــــع لألســـــهم 

  .قد تمر بها 

ـــت النســـــبة مرتفإذو  علـــــى مواجهـــــة مشـــــاكل الســـــیولة وانخفـــــاض تهالـــــك یعكـــــس مقـــــدر ذعـــــة فـــــان ا كانــ

  .المبیعات 

نسب التشغیل=
	صافي	الربح	التشغیلي	قبل	الفوائد	و	الضرائب

صافي	االیرادات
  

تكالیف	ْاخرى تكلفة	البضاعة	المباعة 		صافي	المبیعات
صافي	االیرادات

  ْاو

      

وتشـــــمل كافـــــة عناصـــــر التكـــــالیف التـــــي ، مقیـــــاس عـــــام علـــــى مـــــدى الكفـــــاءة فـــــي التشـــــغیلتعـــــد ه النســـــبة ذوهـــــ

  .ترتبط بالعملیات 

  	:نسبة ربحیة متعلقة باالستثمارات /ب
 العائد على الموجودات=

	صافي	االرباح
تساعد هده النسبة في توضیح قدرة الموجودات على 	مجموع	الموجودات

ویعكس كفاءة الوحدة في استعمال مواردها لتحقیق األرباح ،وهنا مدى ربحیة المشروع أياألرباحتحقیق 

1.تجدر اإلشارة أن المقصود بالربح هو صافي فائض العملیات 
  

                                                          
  106ص ,مجید الكرخي ، مرجع سابق 1
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 نسبة العائد على حقوق الملكیة=
	صافي	الربح
	حقوق	الملكیة

مجموع المطلوبات –مجموع الموجودات = وحقوق الملكیة 

واالحتیـــــــاطي االختیـــــــاري اإلجبـــــــاريالمـــــــال المـــــــدفوع واالحتیاطـــــــات كاالحتیـــــــاطي رأسمـــــــن تتـــــــألفوهـــــــي 

ــــد علـــــى ذوجــــــدت وتقـــــیس هـــــإنالمـــــدورة وتطـــــرح الخســـــائر ربـــــاحواأل المســــــتثمرة األمـــــواله النســـــبة معــــــدل العائـ

ألنــــهك لــــذاإلدارة و فاعلیــــة لقیــــاسشــــموال األكثــــره النســــبة تعتبــــر المعیــــار ذهــــأنإلــــىبواســــطة المــــالك ویشــــار 

  .المال رأسوربحیة هیكل األصولیقیس درجة ربحیة 

 ثمرالمال المسترأسإلىنسبة العائد=
صافي	االرباح	بعد	الضرائب

	راس	المال	المستثمر
ــــــى رأسویشــــــمل  ــــــة رأسالمــــــال المســــــتخدم عل ،وحقــــــوق المــــــالكیین األجــــــلالمــــــال المــــــدفوع والمطلوبــــــات طویل

ه النســــبة حســــن اســــتغالل ذوتقــــیس هــــ،الثابتــــةالموجــــودات إلــــىالمــــال العامــــل باإلضــــافة رأسیســــاوي وأیضــــا

  1.والدائنونالتي قدمها المالكوناألموال

  : نسب المدیونیة ورأس المال .4

مــــدى اعتمــــاد إلــــىتشــــیر أنهــــاكمــــا , ه النســــب الوضــــع المــــالي للشــــركة علــــى المــــدى الطویــــل ذتقــــیس هــــ

والتزاماتهـــــامقـــــدرة الشـــــركة علـــــى تســـــدید دیونهـــــا فـــــي تمویـــــل احتیاجاتهـــــا وتبـــــیناآلخـــــرینأمـــــوالالشـــــركة علـــــى 

  : التالیة لألسبابه النسب مهمة ذطویلة المدى وتعتبر ه

 ـــــل عـــــن طریـــــق الـــــدیون یزیـــــد فـــــي فـــــرص المخـــــاطرة الن الـــــدیون بالنســـــبة للشـــــركة نفســـــها فـــــان التموی

  .الأواألرباحالفوائد سواء استطاعت الشركة تحقیق إلیهایجب تسدیدها مضافا 

 لـــــك الن الفوائـــــد المدفوعـــــة ذطریـــــق الـــــدیون یقـــــدم میـــــزة للشـــــركة و فـــــان التمویـــــل عـــــنأخـــــرىمـــــن ناحیـــــة

  .الشركةعن تلك الدیون یمكن خصمها من الضرائب التي تدفعها 

 میزتین هامتین األسهمالتمویل عن طریق الدیون یعطي حملة:  

o ــــــق  للــــــــدائنین التصــــــــویت ـــــدخل فــــــــي الشــــــــؤون العملیــــــــة للشــــــــركة وبالتــــــــالي تبقــــــــى أوال یحــ التـــ

  .السیطرة بید حملة األسهم 

                                                          
1 brigham f.e.and gapensk;cl fnancial management. The dryden pressi ,seventh edition 1994 p 53  
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oفــــــان حملــــــة األربــــــاحویــــــة مــــــن ئولیســــــت نســــــبة مثابتــــــةالفوائــــــد التــــــي تــــــدفع علــــــى الــــــدیون إن

كــــــان الــــــربح اإذأمــــــا, كــــــان ربــــــح الشــــــركة عــــــالي اإذخاصــــــة أعلــــــىیحققــــــون عوائــــــد األســــــهم

  األسهمحملة أرباحخفض إلىلك سیؤدي ذقلیل فان 

فــــــي إضــــــافیةحــــــد كبیــــــر فانــــــه ســــــیكون مــــــن الصــــــعب الحصــــــول علــــــى دیــــــون إلــــــىزادت الــــــدیون اإذ

ــــدائنون  ، لهــــمأمــــانمــــال الشــــركة المــــدفوع مــــن قبــــل المســــاهمین كهــــامش رأسإلــــىالمســــتقبل وینظــــر ال

  1المال قلیل فان المخاطر التي سیواجهها الدائنون ستكون عالیة رأسكان افإذ

المــــال تعتبــــر فــــي غایــــة ورأسولتلــــك األســــباب المــــذكورة أعــــاله فــــان حســــاب النســــب المالیــــة المتعلقــــة بالــــدیون 

  .األهمیة

  :وتلك النسب هي 

  : المالينسب الرفع  .أ

 نسب الدیون إلى حقوق المساهمین وتسمى أیضا نسبة االقتراض إلى حق الملكیة.  

=نسبة المدیونیة 
	قصیرة	و	طویلة	االجل	 		اجمالي	الدیون

	صافي	حقوق	المساهمین
  .ه النسبة التزام الشركة نحو دائنیها وعالقتها باألموال التي یقدمها المالك ذوتقیس ه

 نسبة الدیون قصیرة األجل إلى حقوق الملكیة=
	الخصوم	المتداولة
  		حقوق	الملكیة

عــــــن طریــــــق االلتزامــــــات تــــــأتيالتــــــي واألمــــــوالالشــــــركة أصــــــحابالتــــــي یقــــــدمها األمــــــوالتبــــــین العالقــــــة بــــــین 

  2.النسبة یعتبر مؤشر خطیر للشركةهذوارتفاع ه، الجاریة 

الدیون طویلة األجل إلى مصادر التمویل طویلة األجل=  

		الدیون	طویلة	االجل
ممتازة	 	اسهم	عادیة حقوق	المساهمین 	الدیون	طویلة	االجل

  .كلما ارتفعت هده النسبة كلما زادت نسبة المخاطرة

                                                          
  59ص ،1992، سنةاألردن،مركز الكتب األردن،اإلدارة المالیة،غرابیة هشام صالح،خان محمد یونس 1

2 Hanington r.d corporate financial analysis. Fourth edition de asions in global environment business one irwin . fourth 

edition 1993 p22
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 حقوق الملكیة إلى األصول الثابتة=
المساهمین	 	حقوق	المالكین
	صافي	الموجودات	الثابثة

وتعكـــــس هـــــذه النســـــبة مـــــدى مســـــاهمة المـــــالكین فـــــي اجمـــــالي الموجـــــودات وكلمـــــا ارتفعـــــت النســـــبة كلمـــــا ازدادت 

  1. ضمانات الدائنین 

 نسبة صافي التدفق النقدي إلى مجموع القروض=  
صافي	التدفق	النقدي

مجموع	القروض		
  

ــــداد القــــــروض ومــــــن نســــــب اذوتقــــــیس هــــــ لرفــــــع المــــــالي الســــــابقة ه النســــــبة مــــــدى كفــــــاءة التــــــدفقات الســــــنویة لســ

مــــــن حقــــــوق الملكیــــــة أكثــــــرلــــــك یــــــدل علــــــى مطالــــــب الــــــدائنین ذكانــــــت النســــــبة مرتفعــــــة فــــــان اإذنالحــــــظ انــــــه 

لـــــك مـــــن شـــــروط ذوقـــــد یزیـــــد ،ة للمخـــــاطر فـــــي حالـــــة تصـــــفیة الشـــــركة عرضـــــأكثـــــرالـــــدیون أصـــــحابویصـــــبح 

  .المقترضة األموالالدائنین ویرفع من كلفة 

حصـــــة المـــــالكین كبیـــــرة بالنســـــبة آنلـــــك یعنـــــي ذالمـــــال منخفضـــــة فـــــان رأسإلـــــىكانـــــت نســـــبة الـــــدیون اإذأمـــــا

  .بالنسبة للدائنین حیث تكون دیونهم مضمونة السداد أمانلك یشكل عنصر ذأنالدیون كما إلى

  :نسب التغطیة  .ب

ائــــد درتها علــــى دفــــع الفو قــــمــــن الــــدخل كالثابتــــةویقصــــد بهــــا مــــدى قــــدرة الشــــركة علــــى الوفــــاء بالتزاماتهــــا المالیــــة 

ــــى الــــــدیون واألقســــــاط ــــر هــــــ،المســــــتحقة واحتیاطــــــات ســــــداد القــــــرض واإلیجــــــاراتعلــ ه النســــــب مؤشـــــــرا ذوتعتبــ

  .الشركة إلیهاللمخاطر المالیة التي قد تتعرض 

  .وأشهرهاأهمهاوفیما یلي الثابتةواألعباءللنسب المالیة التي تقیس تغطیة الدیون أشكالهناك عدة 

 معدل تغطیة الفوائد=
	صافي	الدخل	المتاح	قبل	الفوائد	و	الضرائب

	الفوائد
دادها وكلمــــا ه النســــبة تقــــیس عــــدد المــــرات التــــي یمكــــن فیهــــا تغطیــــة الفوائــــد مــــن صــــافي الــــدخل المتــــاح لســــذوهــــ

  .بالشركةلك على ثقة المقرضین ذه النسبة دل ذزادت ه

 معدل تغطیة األعباء الثابتة=
	المتاح	لمواجهة	االلتزامات	الثابثة نقديال 		الدخل	

	االلتزامات	الثابثة
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= أو 
مدفوعات	ثابثة االیجار	لاللیات االستهالك الفوائد الضریبة 	صافي	الربح

			تسدید	الدین
الضریبة

ارباح	االسهم	الممتازة

الضریبة
االیجار 	الفائدة

ـــــم ،للغیـــــر التزاماتهـــــاه النســـــبة قـــــدرة المنشـــــاة علـــــى ســـــداد ذوتمثـــــل هـــــ ـــــى أنجیـــــدا اإلدارةوتعل عـــــدم قـــــدرتها عل

  1.لإلفالسالوفاء بالتزاماتها قد یعرض الشركة 

:نسب السوق.5

=نسبة سعر السهم  إلى عائده -اْ 
	القیمة	السوقیة	للسهم

		العائد	المحقق	على	السهم
  ه النسبة كلما كانت هناك خطة ایجابیة للمستقبل ذكلما زادت ه

=عائد السهم العادي -ب
توزیعات	االسهم	الممتازة صافي	الربح	بعد	الضریبة

  	عدد	االسهم	العادیة

وتقیس هده النسبة ربحیة كل سهم بمفرده 

=عائد التوزیع -ج
	حصة	السهم	من	االرباح	الموزعة

  		سعر	السهم	السوقي

ه النســــبة فــــي الحكــــم علــــى فــــرص االســــتثمار حیــــث یتوقــــف قبــــول المســــتثمر بفــــرص االســــتثمار علــــى ذوتفیــــد هــــ

  مقدار العائد المحقق وكلما ارتفعت تلك النسبة كلما كان أفضل 

=القیمة السوقیة إلى القیمة االسمیة للسهم -د
		القیمة	السوقیة	للسهم
	القیمة	االسمیة	للسهم

ـــس هــــده النســــبة التكلفــــة التار  ــده النســــبة لمقارنــــة ســــعر الســــوق بتكلفــــةتعكـ ـــة لألســــهم وهــ ا كانــــت ذالســــهم فــــایخیـ

  .صحیح فهدا یدل على أن الشركة لم تحقق أي قیمة إضافیة لحملة األسهم ) 1(اقل من 
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  :االنتقادات الموجهة إلى األسلوب التقلیدي في تقییم األداء:الفرع الرابع 

رغــــم أهمیــــة التحلیــــل النســــبي الــــذي یشــــكل محــــور االتجــــاه التقلیــــدي فــــي تقیــــیم األداء المــــالي وشــــیوعه وانفــــراده 

اإلدارةوبالتـــــالي تقیـــــیم قـــــرارات األداءفـــــي تقیـــــیم األعمـــــالفـــــي شـــــركات المالیـــــة اإلدارةكأســـــلوب مـــــن أســـــالیب 

ـــــدت مـــــــنالاألســـــــلوبهـــــــدا أنإالالمالیـــــــة  ومـــــــن اعتمـــــــاده أهمیتـــــــهیخلـــــــو مـــــــن بعـــــــض االنتقـــــــادات التـــــــي حــ

  .األداءالمالیة في تقییم اإلدارةمن قبل كأسلوب

  : ومن هده االنتقادات 

ـــة النســــبة المالیــــة ال المقارنــــة ومــــع ألغــــراضمــــا لــــم یــــتم مقارنتهــــا بمعیــــار یســــتخدم شــــيءتعنــــي نتیجـ

مــــــن شــــــيءیمــــــثالن فــــــي كــــــال الحــــــالتین النســــــبة المالیــــــة والمعیــــــار المســــــتخدم فــــــي المقارنــــــة اللــــــك ذ

  یحدثان في الماضي ألنهماالناحیة التقییمیة 

صـــــورة حقیقیـــــة إلعطـــــاءتتكامـــــل فـــــي منظومـــــة واحـــــدة أنموعـــــة النســـــب المالیـــــة جمیعهـــــا البـــــد إن مج

  .مضلالعدة نسب قد یكون أوالن االقتصار على مجموعة واحدة األعمالعن شركة 

 العمومیـــــة للشـــــركة اردة فـــــي المیزانیـــــةالـــــو األرقـــــامیـــــتم اســـــتخراج الكثیـــــر مـــــن النســـــب المالیـــــة باســـــتخدام

بعــــدها تجعــــل الحكــــم أوالمیزانیــــة إعــــدادتحــــدث تغیــــرات ســــواء قبــــل كثیــــرا مــــاإذ،فــــي لحظــــة زمنیــــة 

  .الزمنیةعلى الشركة حكم وقتي مرهون بهده اللحظة 

أو قائمـــــة الـــــدخل تـــــؤثر تـــــأثیرا كثیـــــرا علـــــى النســـــب المعالجـــــة المحاســـــبیة لـــــبعض عناصـــــر المیزانیـــــة إن

ربـــــــاح المحتجـــــــزة وتســـــــعیر بعـــــــض العناصـــــــر أو واأل) االمـــــــتالك(رجة مثـــــــل االنـــــــدثار المالیـــــــة المســـــــتخ

تقییمهــــا وغیرهــــا وبالتــــالي فــــان اخــــتالف أســــلوب وطریقــــة المعالجــــة تــــؤدي إلــــى اخــــتالف نتــــائج النســــب 

.المالیة وبالتالي اختالف أسلوب استخدامها في تقییم األداء 

  

  

  

  



األداء المالي                                                                                الثاني         الفصل 
  

64

  :الحدیثة في تقییم األداء الماليالمؤشرات : المطلب الثالث 

  :معیار القیمة االقتصادیة المضافة : الفرع األول

میین والخبـــــراء المحاســـــبیین كـــــون األكـــــادیالبـــــاحثین ة المؤسســـــة محـــــل اهتمـــــام العدیـــــد مـــــن یـــــزال مفهـــــوم قیمـــــال

القصـــــیر تبنـــــي علـــــى أوالطویـــــل األجـــــلذاتالخارجیـــــة منهـــــا أوغالـــــب القـــــرارات المالیـــــة ســـــواء الداخلیـــــة أن

  .للمهتمین بشؤون المؤسسة األهمیةقیمة المؤسسة لما لها من انعكاسات بالغة أساس

ــــف بـــــاختالف طر أنركذوجـــــدیر بالـــــ ــدة لهـــــقیمـــــة المؤسســـــة تختلـ ا نمیـــــز بــــــین ذا الغـــــرض لـــــذیقـــــة القـــــیم المعتمـــ

  :القیمة االقتصادیة وأخیراالمر دودیةالعائد على ،القیمة المحاسبیة، لقیمة المؤسسة أنواعثالثة 

ـــــب  ـــاد یكـــــون دور القیمـــــة االقتصـــــادیة یجـــــاور مصـــــطلح المؤسســـــة فـــــي اغل المعاصـــــرة والمقـــــاالتاألبحـــــاثیكــ

الثــــــاني أهمیــــــةداللــــــة علــــــى أیضــــــاواقترانــــــه بالثــــــاني وربمــــــا األولأهمیــــــةفهمــــــا مصــــــطلحان متالزمــــــان داللــــــة 

  .باألولواقترانه 

المتفاعلــــــة فــــــي األطــــــرافقیمــــــة المؤسســــــة مــــــن اجــــــل اســــــتفادة تعظــــــیم إلــــــىتهــــــدف النظریــــــة المالیــــــة الحدیثــــــة 

تمـــــت مجهـــــودات فـــــي مطلـــــع التســـــعینات ،الموضـــــوع ألهمیـــــةالمســـــاهمین ونظـــــرا األولـــــىبالدرجـــــة والتنظـــــیم

والتــــــي   (EVA)بتحدیــــــد مؤشــــــرات التســــــییر المنــــــدرج فــــــي)CO(و) stem stewart(مــــــن قبــــــل مجلــــــس 

وعوائــــــد ألربــــــاحالنجاعــــــة المالیــــــة الفعلیــــــة و   األداءقیــــــاس ذاتــــــهوهــــــو , تعــــــرف بالقیمــــــة المضــــــافة االقتصــــــادیة 

ــدة مــــنرأسالمســــتثمر للحصــــول علــــى عوائــــد المــــال رأسوتكلفــــة األعبــــاءالمؤسســــة مــــع اســــتبعاد  المــــال المولــ

ـــــدة المســــــاهمین هــــــ المســــــاهمین یقلــــــص مــــــن هــــــوة النــــــزاع بــــــین أنا التوجــــــه مــــــن شــــــانه ذطــــــرف المؤسســــــة لفائـ

ــــب هـــــ ــــف فـــــان ذومســـــیري المؤسســـــة وحسـ یـــــةتالمتأالمـــــالي یتحقـــــق بتحصـــــیل الفوائـــــد واإلیـــــرادات األداءا التعریـ

  1.مما یساهم على نمو وتكاثر سعر البورصة األرباحضمن حصیلة ةدرجنالماألسهممن حیازة 

ـــة االقتصــــادیة المضــــافة مــــن ابتكــــار اقتصــــادي القــــرن التاســــع عشــــر مؤشــــر  ـــد نقطــــة انطــــالق معیــــار القیمـ وتعـ

ي اســــــتخدمه ذوالــــــ1980فــــــي عــــــام " الفریــــــد مارشــــــال "طــــــوره االقتصــــــادي الشــــــهیر  الــــــذيالــــــربح االقتصــــــادي 

كأحـــــد المؤشـــــرات فـــــي االقتصـــــاد الجزئـــــي وحـــــدده كمـــــا یلـــــي الـــــربح االقتصـــــادي هـــــو الـــــربح الـــــذي یبقـــــى متـــــوفر 

  .المال المستخدم رأسمكافأةللمساهمین بعد خفض 

                                                          
  .43ص، مرجع سابق ،قراءة في األداء المالي والقیمة في المؤسسة1
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شــــــركة أنإالالمســــــاهمین مــــــوالأتكلفــــــة أیضــــــاخصــــــم كــــــل المصــــــاریف المحاســــــبیة تخصــــــم إلــــــىفباإلضــــــافة

معیـــــــار القیمـــــــة االقتصـــــــادیة " علیـــــــه وأطلقـــــــتعلیـــــــه بعـــــــض التعـــــــدیالت أدخلـــــــتوشـــــــركائه ســـــــتیوارتســـــــتیرن 

شـــــركة عالمیـــــة بـــــدال 300تـــــه بنالمؤسســـــات وقـــــد تأداءتبنیـــــه كمعیـــــار رئیســـــي لقیـــــاس إلـــــىودعـــــت " المضـــــافة 

خـــــدمات البریـــــد االلكترونیـــــة  ،ســـــیمنز لالتصـــــاالت ،كوكـــــا كـــــوال : االكتفـــــاء بالمؤشـــــرات المحاســـــبیة منهـــــا مـــــن 

معیـــــــار القیمـــــــة االقتصـــــــادیة المضـــــــافة هـــــــو امتـــــــداد أنیـــــــرىهنـــــــاك مـــــــن أنالـــــــخ كمـــــــا ....كـــــــواكر لالغدیـــــــة 

  .1961/1962سنة " مود یجلیاني ومیلر " قدمه الذياالقتصادي لقیمة المؤسسة للنموذج

كمــــــا ، الوقــــــت طریقــــــة للتســــــییر وفــــــي نفــــــس األداءعمومــــــا تعــــــد القیمــــــة االقتصــــــادیة المضــــــافة مؤشــــــرا لقیــــــاس 

ـــــث نجـــــدها تقـــــوم بقیـــــاس أنهـــــا ــدلك تصـــــبح أمـــــاممســـــیري المؤسســـــات أداءطریقـــــة للتحفیـــــز بحی المســـــاهمین فبـــ

م حینمـــــا یـــــتتحفیـــــزاأكثـــــراألمـــــرمؤسســـــاتهم ویصـــــبح أداءتحســـــین لدفع المســـــیرین لبـــــدل جهـــــود نمـــــو تـــــوســـــیلة 

فتجســـــد فـــــي , حفیـــــز وكونـــــه طریقـــــة للتســـــییرا المؤشـــــر لیصـــــبح وســـــیلة للتذربـــــط نظـــــام المكافـــــآت والحـــــوافز بهـــــ

ـــــث یمكــــن اســـــتخدامه فــــي تقیـــــیم االســـــتراتجیات المتخــــذةقدرتــــه علـــــى ترشــــید القـــــرارات  مـــــن طـــــرف المســــیرین حی

  1.لتسییريااألداءأهدافوتقییم المشاریع االستثماریة ووضع 

المــــــال التــــــي رأسوالحتســــــاب القیمــــــة االقتصــــــادیة المضــــــافة یجــــــب القیــــــام بتحدیــــــد المتوســــــط المــــــرجح لتكلفــــــة 

لعناصـــــر التمویـــــل المختلفـــــة والتـــــي تشـــــكل الهیكـــــل التمـــــویلي ) المرجحـــــة(التكلفـــــة المركبـــــة " أنهـــــاتعـــــرف علـــــى 

.األجلقروض طویلة , محتجزة أرباح, ممتازة أسهم, عادیة أسهممثل , للشركة 

= −معداللضریبةتكلفة	القروض 1 × 	معدل	الفائدة

= 		قیمة	السهم		  تكلفة	االسهم	الممتازة ÷ معدل	السهم	الممتاز

  

 معدل النمو + عائدات السهم = تكلفة األسهم العادیة  

معدل النمو) +السعر الحالي للسهم÷التوزیعات القادمة(=األرباح المحتجزة 

  : ویتم احتساب القیمة االقتصادیة المضافة من خالل العالقة التالیة 
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-)الناتجة عن عملیات التشغیل بعد الضریبةاألرباحصافي (= القیمة االقتصادیة المضافة 

			رأس	المال			المستثمر)	 × (تكلفة	راس	المال
) معدل تكلفة راس المال –المال المستثمر رأسمعدل العائد على = ( القیمة االقتصادیة المضافة 

  1رأس المال المستثمر×

  )EVA(مزایا التحول نحو القیمة االقتصادیة المضافة : اوال 

ــــق مـــــا ـــن القـــــول ة،معیـــــار القیمـــــة االقتصـــــادیة المضـــــافأهمیـــــةســـــابقا عـــــن تـــــم عرضـــــهوفـ ا ذهـــــأنیمكــ

ـــــــیم كنمـــــــوذجالمعیـــــــار  البحـــــــوث العلمیـــــــة التـــــــي تناولـــــــت معـــــــتأجفقـــــــد ،بالشـــــــمولیةالمـــــــالي یتســـــــم األداءلتقی

  :یليسوف یحقق مااألعمالفي شركات المالیة اإلدارةا المعیار من ذاستخدام هأنعن ،الموضوع

  ا المعیار التحسن المستمر والحقیقي لثروة المالك ذهوضحی-1

واإلداريالمالي لألداءیستخدم كمؤشر حقیقي ووحید -2

تكون كل القرارات مندمجة ومقیمة بقیمتها الحقیقیةأن) (EVAیسمح تطبیق-3

  األعمالالنظام من الحوافز للعاملین داخل شركة أساستضمن -4

ـــــد الـــــــبعض -5 ــــــر الســـــــلوك وعلـــــــى كافـــــــة ذالقـــــــوة الحقیقیــــــة لهـــــــأنیعتقـ ا المعیـــــــار تكمـــــــن فــــــي قدرتـــــــه فـــــــي تغیی

  .الشركةالمستویات في 

  .بواسطة تشجیعهم على العمل لك ذیزید من حث المدراء للمرؤوسین و -6

عائــــد اكبــــر مــــن كلفــــة االســــتثمار ذاتیضــــمن االســــتثمار فــــي مشــــروعات األعمــــالتطبیقهــــا فــــي شــــركات -7

العائد ذاتمال اقل للحصول على رأساستعمال أو

  .القرارات االستثماریة وقرارات التوسعات االستثماریة المتوقعة اتخاذمهمة في أداة  -8

وصــــــا عنــــــد تقــــــدیر خصاألعمــــــالشــــــركةألصــــــولیســــــتعمل فــــــي التقیــــــیم الحقیقــــــي الــــــذيوحیــــــد المعیــــــار ال-9

  .الشركة عند البیع ألصولالقیمة الحقیقیة 
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ـــــدد ســـــــیر القیمـــــــة االقتصـــــــادیة المضـــــــافة أنیؤكـــــــد دائمـــــــا مـــــــن -10 أســـــــعارباتجـــــــاه تحدیـــــــد ســـــــیراإلدارةتحــ

  .األسهم

معظــــــم شــــــركات أنإذ, األهــــــدافیضــــــمن معیــــــار القیمــــــة االقتصــــــادیة المضــــــافة نهایــــــة فوضــــــى تعــــــدد -11

اإلســـــتراتجیةیاتهـــــا وعلیـــــه فـــــان الخطـــــط اوغمـــــة مـــــن المقـــــاییس للتعبیـــــر عـــــن أهـــــدافهاتســـــتخدم منظو األعمـــــال

إجمـــــاليأســـــاسعلـــــى أوالحصـــــة الســـــوقیة أواإلیـــــراداتســـــوف تكـــــون مبنیـــــة عـــــادة علـــــى النمـــــو والزیـــــادة فـــــي 

األهــــــدافعلــــــى االســــــتثمار ونتیجــــــة لتعــــــدد هــــــده العائــــــدمعــــــدل أســــــاسعلــــــى أوالتــــــدفق النقــــــدي أوالهــــــامش 

ـــــالل فــــــــي عملیـــــــة التخطــــــــیط وعملیـــــــة  أنإال  ،القــــــــرارات اتخــــــــاذوالمعـــــــاییر المتضــــــــاربة یســـــــتنتج تفكــــــــك وانحــ

ـــل علــــى القیمــــة االقتصــــادیة المضــــافة كمقیــــاس مــــالي شــــامل اســــتخدامهاهــــده الفوضــــى عــــن طریــــق إزالــــةتعمـ

لـــــك مـــــن ذو القـــــرارات نحـــــو تركیـــــز واحـــــد هـــــو كیـــــف نطـــــور القیمـــــة االقتصـــــادیة المضـــــافة اتخـــــاذیوجـــــه عملیـــــة 

ینـــــتج لغـــــة مشـــــتركة بـــــین المـــــوظفین عبـــــر كافـــــة المســـــتویات الـــــذيالمالیـــــة الوحیـــــد اإلدارةخـــــالل كونهـــــا نظـــــام 

  .التشغیلیة والرقابة المشتركة والوظائف

ـــافة علــــى توحیــــد وضــــبط القــــرارات مــــع ثــــروة حملــــة تســــاعد القیمــــة اال-12 تعمــــل إذ, األســــهمقتصــــادیة المضـ

هــــــو األولالقــــــرارات اتخــــــاذفــــــي عملیــــــة أساســــــیینمــــــالیین االقتصــــــادیة المضــــــافة علــــــى دمــــــج مبــــــدأینالقیمــــــة 

یتوقــــع فیــــه المســــتثمرون الــــذيقیمــــة الشــــركة الســــوقیة تعتمــــد علــــى المــــدى أنتعظــــیم ثــــروة المــــالك والثــــاني هــــو 

  1.المستقبلیة رباحاأل

  :معیار القیمة السوقیة المضافة : الفرع الثاني

یـــــیم كمعیـــــار لتق" وارتیتســـــرن ســـــتی"ســـــوقته شـــــركة الـــــذيالقیمــــة الســـــوقیة المضـــــافة هـــــو المعیـــــار الثـــــاني 

المـــــال ورأسالفـــــرق بـــــین القیمـــــة الســـــوقیة للشـــــركة MVA)(ویقصـــــد بالقیمـــــة الســـــوقیة المضـــــافة :المـــــالي األداء

  .األعمالالمستثمر بها من قبل شركات 

ــــــده الصـــــــورة التحلیلیـــــــة فـــــــان القیمـــــــة الســـــــوقیة المضـــــــافة وفـــــــق وجهـــــــة نظـــــــر والمقرضـــــــینالمـــــــالك  وبهـ

المقیـــاس للفعالیــــة التشــــغیلیة فــــي أنهــــاالشـــركة المســــوقة تعــــد معیــــارا فائقـــا وشــــامال فــــي قیــــاس وخلـــق الثــــروة كمــــا 

ــل التــــي تعــــود وكفاءتهــــاوفقــــا لقــــدرتها األعمــــالشــــركات  نجــــاح الشــــركة وفاعلیتهــــا  ومــــن إلــــىفــــي ربــــط العوامــ

ـــــین مفهـــــوم المعیـــــاریین القیمـــــة الســـــوقیة المضـــــافة والقیمـــــة االقتصـــــادیة المضـــــافة ا دان أنهـــــدا یمكـــــن  نمیـــــز ب
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ـــــكل نمطــــــا ومنهجــــــا لتقیــــــیم األخیــــــرالمعیــــــار  الـــــــداخلي فــــــي حــــــین یعــــــرض معیــــــار القیمــــــة الســـــــوقیة األداءیشـ

  .الخارجي داءلألالمضافة تقییما 

أیضــــابــــل یعكــــس األســــهمیعكــــس فقــــط ثــــروة حملــــة معیــــار القیمــــة الســــوقیة المضــــافة الأنا یعنــــي ذهــــ

ـــافي القیمــــــة المالیـــــــة للشـــــــركة ككــــــل  ـــة االقتصــــــادیة المضـــــــافة تعـــــــرض أنأيتقیــــــیم الســـــــوق المــــــالي لصــــ القیمــــ

  .األعمالتقییم السوق لصالح القیمة الحالیة للمشروعات االستثماریة القائمة والمتوقعة لشركة 

وهــــــام یلخــــــص القیمــــــة الســــــوقیة المضــــــافة تعــــــد بمثابــــــة مقیــــــاس جــــــوهري إنا یمكــــــن القــــــول ذوعلــــــى هــــــ

ــــــددة وٕادارةویوضــــــــح مــــــــدى نجاحهــــــــا فــــــــي توزیــــــــع األعمــــــــاللشــــــــركة اإلدارياألداء االســــــــتثمار لمواردهــــــــا المحــ

معیـــــار الســـــوق إالهـــــي القیمـــــة الســـــوقیة المضـــــافة مـــــاأنا یعنـــــي ذادرة مـــــن اجـــــل تعظـــــیم ثـــــروة المـــــالك هـــــوالنـــــ

ـــــىوتضـــــیفها اإلدارةه القیمـــــة قـــــد تحققهـــــا ذوهـــــاألعمـــــالالمالیـــــة لشـــــركة اإلدارةالمـــــالي للقیمـــــة التـــــي تنشـــــدها  إل

هــــي المقیــــاس النهــــائي للقیمــــة أخــــربمعنــــى ،نحــــو الهبــــوط األداءاتجــــه مــــااإذتهــــدرها أواألســــهمثــــروة حملــــة 

  من الشركة إهدارهاأوالتي یتم تولیدها 

ــــالي فــــــي تقیــــــیم أخــــــربمعنــــــى  ـــــام الســــــوق المــ ــــافة تعــــــرض كیفیــــــة قیـ ـــة الســــــوقیة المضــ شــــــركة أداءالقیمـــ

المـــــال رأسمـــــن خـــــالل المقارنـــــة بـــــین القیمـــــة الســـــوقیة للقـــــروض والقیمـــــة الســـــوقیة لحـــــل الملكیـــــة مـــــع األعمـــــال

  1.المستثمر 

  :العوامل المؤثرة في القیمة السوقیة المضافة : أوال

ــــــــأثر القیمــــــــة الســــــــوقیة        ــــــل الرئیســــــــیة بع)MVA(تت ـــــدد مــــــــن العوامــ واألخــــــــرها یــــــــؤثر بالزیــــــــادةضــــــــبعـــ

.بالنقصان

ــــو .1 ــــدالت النم ـــد العالقــــة بــــین النمــــو فــــي : مع المــــال ورأسوصــــافي الــــربح التشــــغیلي اإلیــــراداتویقصـ

التشــــــغیلیة األربــــــاحوصــــــافي اإلیــــــراداتیكــــــون هنــــــاك نمــــــو فــــــي أنفیجــــــب ،المســــــتثمر فــــــي الشــــــركة 

.موجبة ) MVA(  ةتكون القیمة السوقیة المضافرالمال المستثمرأستفوق كلفة 

مقـــــدار المـــــال المســـــتثمر , المـــــال المســـــتثمر رأسویقصـــــد بكثافـــــة :المـــــال المســـــتثمررأسكثافـــــة .2

كلمــــا اإلیــــراداتالمــــال المســــتثمر لتحقیــــق دینــــار مــــن رأسكلمــــا قــــل أياإلیــــراداتلتحقیــــق دینــــار مــــن 

  زادت القیمة السوقیة المضافة 
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  : طرق احتساب القیمة السوقیة المضافة : ثانیا 

  لألسهم والقیمة الدفتریة لحقوق الملكیة طریقة الفرق بین القیمة السوقیة.1

  القیمة الدفتریة لحقوق الملكیة  –القیمة السوقیة لألسهم =MVAالقیمة السوقیة المضافة

ه الطریقـــــة فـــــان ذوفـــــق هــــ:طریقــــة خصـــــم القیمـــــة االقتصـــــادیة المضـــــافة المســـــتقبلیة للشـــــركة.2

القیمــــــة الســــــوقیة المضــــــافة هــــــي خصــــــم للتــــــدفق النــــــاتج عــــــن القیمــــــة االقتصــــــادیة المضــــــافة للشــــــركة 

ـــات المســــتقبلیة للقیمــــة االقتصــــادیة  ـــد علــــى التوقعـ خــــالل الــــزمن ومــــن عیــــوب هــــده الطریقــــة إنهــــا تعتمـ

  .المضافة كما تعتمد على تقدیر معدل الخصم إلیجاد القیمة الحالیة 

  :مؤشرات البعد المالي ذات البعد االستراتیجي :الفرع الثالث

: التشخیص االستراتیجي للوضعیة المالیة للمؤسسة : أوال

التحلیــــــل االســــــتراتیجي فــــــي تحدیــــــد موقــــــع المؤسســــــة المــــــالي واالســــــتراتیجي وتســــــاعد فــــــي أدواتتســــــاهم 

ــــــداد ــــــدافیحقــــــــق ،ط اســــــــتراتیجي مخطــــــــإعــ حیــــــــث تعمــــــــل علــــــــى تحلیــــــــل مختلــــــــف ،طویلــــــــة المــــــــدى األهــ

تحتلــــــه فــــــي مختلــــــف تقنیـــــــات الـــــــذيحســــــب الموقــــــع ،مالیــــــة التــــــي تتواجــــــد فیهـــــــا المؤسســــــة الوضــــــعیات ال

1.المجموعة االستشاریة لبوستن BCG  ومنها دورة حیاة المؤسسة ومصفوفة ،التحلیل

حیث تواجه ،بعدة مراحل مختلفة نشأتهاتمر المؤسسة مند : المالیةوأبعادهادورة حیاة المؤسسة .1

اريلي والتجتفرضها الوضعیة المالیة وقیود المحیط الما،ي كل مرحلة احتیاجات مالیة خاصة ف

ــــــة اإلعــــــداد والتصــــــمیم  .أ فهــــــي المرحلــــــة التأسیســــــیة للمؤسســــــة تــــــتم فیهــــــا كــــــل العملیــــــات : مرحل

علـــــى واإلعـــــداداإلنشـــــاءوتتمیـــــز المرحلـــــة بتحمـــــل المنشـــــئین لمصـــــاریف المتعلقـــــة بإنشـــــاء المؤسســـــة 

لهــــا اإلعــــدادیــــتم ه األخیــــرةذهــــ،المــــراد إنتاجــــه تــــوجنالمعلــــى مســــتوى أوذاتهــــامســــتوى المؤسســــة 

تصــــــمیم وابتكــــــار مختلــــــف مدیریــــــة البحــــــث والتطــــــویر بعملیــــــات خــــــالل هــــــده المرحلــــــة حیــــــث تقــــــوم 

ـــــات المســـــــتهلك المواصـــــــفات التـــــــي تمیـــــــز ا األبحـــــــاثوتشـــــــكل مصـــــــاریف ،لمنتـــــــوج وتلبـــــــي احتیاجــ
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ف خاصـــــــة فـــــــي القطاعـــــــات التـــــــي تعـــــــر ،ازنـــــــة العامـــــــة للمنتـــــــوج والتصـــــــمیم جـــــــزء كبیـــــــر مـــــــن المو 

  .تكنولوجیا متطورة

للمبیعـــــــات مبتـــــــدئ یعـــــــرف نمـــــــو معتـــــــدل وغیـــــــر مســـــــتقر النشـــــــاط المؤسســـــــة :االنطـــــــالقمرحلـــــــة   .ب

وانخفــــــاض حجــــــم   الثابتــــــةقــــــل المصــــــاریف تســــــالبة بســــــبب األحــــــوالاغلــــــب فــــــيوالنتــــــائج واإلنتــــــاج

ــــــاإلنتــــــاج ــر المنتــــــوج ه ذهــــــيف ــــي الســــــوق و ألولالمرحلــــــة یظهــــ ــــــك مــــــن خــــــالل المعــــــارض ذمــــــرة فــ ل

والتــــرویج فــــي حــــین اإلشــــهاره المرحلــــة تكــــالیف ذللمنتــــوج  حیــــث تتحمــــل المؤسســــة فــــي هــــالمروجــــة 

ف یــــــمجهــــــودات تســــــویقیة معتبــــــرة بغیــــــة التعر األمــــــرتعــــــرف المبیعــــــات نمــــــو بطــــــئ حیــــــث یســــــتوجب 

ــز هــــا یبــــالمنتوج واهــــم مــــ ـــة هــــو ارتفــــاع مســــتوى التكــــالیف مقارنــــة بــــرقم ذمیــ وهــــو ،األعمــــاله المرحلـ

،باالعتمــــــاد علــــــى المــــــوارد الداخلیــــــة تســــــمح الســــــالبة التــــــي الالمــــــر دودیــــــةیظهــــــر مــــــن خــــــالل مــــــا

لمواجهــــــــة االحتیاجــــــــات المالیــــــــة ،لمــــــــوارد الخارجیــــــــة لاللجــــــــوءإلــــــــىكمصــــــــدر تمویــــــــل ممــــــــا یــــــــؤدي 

  .ارات الضروریة لالستغالل المرتفعة خصوصا تلك المرتبطة باالستثم

ــــة النمــــو  .ت ،والمبیعــــات اإلنتــــاجنمــــو متســــارع فــــي حجــــم ه المرحلــــة هــــذفــــي تشــــهد المؤسســــة : مرحل

النـــــاتج عـــــن وفـــــورات حجـــــم الثابتـــــةبســـــبب امتصـــــاص التكـــــالیف والمـــــر دودیـــــةوتحســـــن فـــــي النتـــــائج 

ـــــاج ـــــامي قـــــدرة المؤس،اإلنت ـــل االســـــتثمارات وتن ــــد احتیاجـــــات تمویــ ه ذعلـــــى مواجهـــــة هـــــســـــة كمـــــا تتزایـ

1.بفعل القدرة المالیة على التمویل الذاتي االحتیاجات

المــــــال رأسبالتســــــییر الفعــــــال لالحتیــــــاج فــــــي ، وتبقــــــى المؤسســــــة منشــــــغلة بتحقیــــــق التــــــوازن المــــــالي 

لـــــك لوجـــــود ذویرجـــــع ،لمســـــایرة النمـــــو وأساســـــیاعـــــد خیـــــارا حتمیـــــا یاالســـــتدانة إلـــــىالعامـــــل  واللجـــــوء 

.المال العامل لالستغاللرأسونمو االحتیاج في األعمالعالقة طردیة بین نمو رقم 

ـــــة النضـــــج  .ث ــــو االســـــتقرار والتبـــــاذفـــــي هـــــ: مرحل ـــك اثـــــر ذطؤ و ه المرحلـــــة یمیـــــل معـــــدل النمـــــو نحـ لــ

المجهـــــوداتتكثیـــــف إلـــــىه الوضـــــعیة تســـــعى المؤسســـــة ذحـــــالي ولتجـــــاوز هـــــالجبـــــالمنتو تشــــبع الســـــوق 

لــــــك یتجــــــه منحنــــــى التكــــــالیف نحــــــو ذواثــــــر اإلشــــــهار والتــــــرویج وبالتــــــالي تــــــزداد تكــــــالیفالترویجیــــــة 

بســـــبب المـــــر دودیـــــةتـــــؤثر علـــــى الزیـــــادة الهذإال أن هـــــ،ضـــــعیف مـــــع نهایـــــة هـــــده المرحلـــــة ارتفـــــاع

حیــــــث تســــــتمر المؤسســــــة فــــــي تحقیــــــق نتــــــائج ایجابیــــــة مــــــع انخفــــــاض ، اإلیــــــراداتاســــــتقرار مســــــتوى 

.المالیة تدریجي لالحتیاجات 
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ودلــــــك فتــــــرة زمنیــــــة ممكنــــــة ألطــــــولالمؤسســــــة نحــــــو الحفــــــاظ علــــــى الوضــــــع القــــــائم أهــــــدافوترتكــــــز 

والمبیعــــــات یســـــاهم بشــــــكل كبیــــــر اإلنتــــــاجمســـــتوى أنكمــــــا ،االســـــتمرار فــــــي معــــــدل النمـــــو الحــــــالي ب

إلـــــىكمـــــا یســـــعى المســـــؤول المـــــالي ،الـــــذاتيوارتفـــــاع مســـــتوى التمویـــــل الثابتـــــةالتكـــــالیف ةتدنیـــــفـــــي 

ـــــف الســــــــیولة المرتفعــــــــة فــــــــي اســــــــتثمارات  ــــــر فــــــــي إضــــــــافیة واالســــــــتثتوظیـــ األســــــــواقمار غیــــــــر المباشــ

  .المالیة

ــــــزوال  .ج ــــــة ال ـــاة المنتــــــوج : مرحل ـــ ــــــة لحی ــــــزوال بدایــــــة النهای ــــــة وأخــــــرتعتبــــــر مرحلــــــة ال فــــــي حیــــــاة حلق

األعمـــــــاللـــــــك مـــــــن خـــــــالل االنخفـــــــاض الكبیـــــــر فـــــــي رقـــــــم ذویتضـــــــح ،المؤسســـــــة بنشـــــــاطها الحـــــــالي 

التفكیــــــر فــــــي تصــــــمیم جدیــــــد إلــــــىممــــــا یــــــدفع المســــــؤولین ،الفقــــــدان التــــــدریجي للحصــــــص الســــــوقیة و 

ــــة  بعذلمنتــــوج حیــــث تنتهــــي هــــل المــــریح جــــزء مــــن العســــملیــــات التنــــازل عــــن االســــتثمارات وته المرحل

یظهـــــر مـــــن خـــــالل االرتفـــــاع الضـــــعیف فـــــي وهـــــو مـــــا،لـــــك بعـــــض التكـــــالیف الخاصـــــة ذنـــــتج عـــــن وی

.ةه المرحلذنهایة هالتكالیف في منحنى

ـــه الســــــلوكأنیظهــــــر  ــــة النمــــــو توجـــ ـــــة علــــــى المؤسســــــة خاصــــــة فــــــي مرحلــ القیــــــود المالیــــــة المفروضـ

ــــك المتعلقـــــة ب ــــا نحـــــو تـــــدعیم الوضـــــعیة المالیـــــة وخاصـــــة تلـ تمویـــــل االحتیاجـــــات المتنامیـــــة المـــــالي لهـ

المــــــال العامــــــل والصــــــعوبات المالیــــــة علــــــى رأسومنهــــــا تضــــــخم االحتیــــــاج فــــــي , ه المرحلــــــة ذفــــــي هــــــ

إیجــــادا یفــــرض علــــى المســــیر المــــالي ذارتفــــاع معــــدل اســــتهالك الســــیولة وهــــبســــببمســــتوى الخزینــــة 

  1المصادر التمویلیة التي تغطي االحتیاجات وتؤمن في نفس الوقت نموا متوازنا 

لدراســــــــات مكتــــــــب ه المصــــــــفوفة نتیجــــــــة ذجــــــــاءت هــــــــ:مصــــــــفوفة المجموعــــــــة االستشــــــــاریة لبوســــــــتن.2

ـــــى دراســـــة حافظـــــة ذن حیـــــث ارتكـــــز هـــــتة االستشـــــاریة لبوســـــالمجموعـــــ ــه للمصـــــفوفة عل ا المكتـــــب فـــــي بنائـــ

والمالیــــــة للمؤسســــــة اعتمــــــادا علــــــى معیــــــاري حصــــــة اإلســــــتراتجیةالنشــــــاطات مــــــن خــــــالل تقیــــــیم الوضــــــعیة 

فوفة ین المعیـــــارین تتكـــــون مصـــــهـــــذبمـــــزج ، علیهـــــا المؤسســـــة ومعـــــدل نمـــــو الســـــوقذســـــتحو تالســـــوق التـــــي 

ــة االســـــتراتیجي واتســـــمح بمعأساســـــیةوضـــــعیات أربـــــعإلـــــىتتجـــــزأ ومـــــن تـــــم ،لمـــــالي رفـــــة موقـــــع المؤسســـ

  .األفضلتوجیه المؤسسة نحو الموقع إلىالهادفة والقراراتالتدابیر اتخاذیمكن 

  

                                                          
  .57مرجع سابق ص ،یوسف قریشي، الیاس بن ساسي 1
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               BCGمصفوفة ): 2/2( الشكل رقم 

الموارد المالیة

  

    

  

  

  

  

  

  

  الحصة السوقیة  

  .57ص،التسییر المالي لالدارة المالیة، كتاب ، یوسف قریشي، الیاس بن ساسي: المصدر

یمثــــــل حصــــــة المؤسســــــة فــــــي الســــــوق والمحــــــور العمــــــودي الــــــذياألفقــــــيیظهــــــر تقــــــاطع المحــــــور              

البطة المتعثرة، البقرة الحلوب ،المأزق، نجم وضعیات هي الأربع،السوق یمثل معدل نمو الذي

  1: نستعرضها في النقاط التالیة ،بتقییم الوضعیة المالیة للمؤسسة ه الوضعیات ذتسمح ه

تعـــــرف المؤسســـــة إذ،ا التحلیـــــل ذالمكانـــــة المثلـــــى حســـــب هـــــه الوضـــــعیة ذتعتبـــــر هـــــ: وضـــــعیة النجـــــوم  .أ

حیـــــث تكـــــون حصـــــة الســـــوق فـــــي مســـــتویاتها العلیـــــا كمـــــا یشـــــهد ،األعمـــــالمعـــــدل نمـــــو مرتفـــــع فـــــي رقـــــم 

ــــدل نمـــــو مرتفــــــع  الســــــتحواذهایجعــــــل المؤسســـــة تتمتــــــع بوضــــــعیة تنافســـــیة قویــــــة الـــــذياألمــــــرالســـــوق معــ

.مقارنة بالمنافسین الحالیین األكبرعلى حصة السوق 

                                                          
  58ص ، مرجع سابق ، یوسف قریشي، ساسيالیاس بن 1

النجم 

     تولید واستهالك للسیولة *

  مرتفعة أرباح*

استدانة مرتفعة                    *

  استثمارات مرتفعة *

المأزق

*استهالك كبیر للسیولة 

  مرتفعة أرباح*

  استدانة مرتفعة *

*استثمارات مرتفعة 

البقرة الحلوب 

*تولید واستهالك للسیولة 

  مرتفعة أرباح*

  استدانة ضعیفة *

  استثمارات ضعیفة*

  ة المتعثرة البط

*سیولة متوازنة 

*تنازل عن االستثمارات 

  ضعیفة أرباح*

  ضعیفةاستدانة *

ق
معدل نمو السو

ك السیولة
ال

إستھ

ت المالیة
االحتیاجا
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ا یجعـــــل المؤسســـــة ذالمجهـــــودات االســـــتثماریة وهـــــلـــــك ارتفـــــاع كبیـــــر فـــــي مســــتوى النشـــــاط وذوینــــتج عـــــن 

ــــــل الـــــــذاتي تمكـــــــن مـــــــن تمویـــــــل احتیاجاتهـــــــا الضـــــــرو مرتفعـــــــة أربـــــــاحتحقـــــــق  ،ریة اعتمـــــــادا علـــــــى التمویـ

وتشـــــهد المؤسســـــة حالـــــة تـــــوازن فـــــي الخزینـــــة بســـــبب تولیـــــد االســـــتدانة ا یـــــنخفض لجوئهـــــا إلـــــىونتیجـــــة لهـــــ

ــــتحكم الجیــــد ذواالتجــــاه األساســــي للمســــیرین فــــي هــــســــیولة واســــتهالكها فــــي نفــــس الوقــــت ــــة هــــو ال ه المرحل

  .في النمو 

بـــــإیراداتالوضـــــعیات حیـــــث تتمیـــــز الوضـــــعیة المالیـــــة أحســـــنر مـــــن بـــــتعت:وضـــــعیة البقـــــرة الحلـــــوب  .ب

إلــــــىلــــــك ذف والمجهــــــودات االســــــتثماریة ویرجــــــع مرتفعــــــة مقابــــــل مســــــتوى مــــــنخفض فــــــي مختلــــــف التكــــــالی

ـــص الســــوقیة لمنتجــــات المؤسســــ األربـــــاحا یــــنعكس علــــى مســــتوى ذوهــــ،ة اســــتقرار الســــوق وارتفــــاع الحصـ

.درجات التوازن المالي اعليتشهد إذوبالتالي على وضعیة الخزینة 

لك تــــنخفض ذا مــــن الهیمنــــة علــــى الســــوق ونتیجــــة لــــافســــي قــــوي یمكنهــــبــــاحتالل موقــــع تنتتمیــــز المؤسســــة 

انخفــــــاض و منتوجاتهــــــامــــــرد ودیــــــةات االســــــتثماریة للمؤسســــــة ممــــــا یولــــــد ســــــیولة فائضــــــة بســــــبب دالمجهــــــو 

ـــــى ذوترتكـــــز اهتمامـــــات المســـــیرین فـــــي هـــــ،االحتیاجـــــات المالیـــــة  توضـــــیفات مالیـــــة إیجـــــاده الوضـــــعیة عل

  .والبحث عن تنویع لنشاطات المؤسسة ،للسیولة الفائضة 

،یــــز بمعــــدل نمــــو مرتفــــع وطلــــب متزایــــد تتمذا،تنشــــط المؤسســــة فــــي ســــوق واعــــدة : وضــــعیة المــــأزق  .ت

تـــــي تســـــتهلك جـــــزء كبیـــــر مـــــن الســـــیولة وال،الســـــتثمارات الضـــــخمة حصـــــة الســـــوق متواضـــــعة رغـــــم اأنإال

مالیـــــــة ال تتناســـــــب مـــــــع المســـــــتوى الكبیـــــــر لالحتیاجـــــــات إیـــــــراداتحـــــــین الوضـــــــعیة المتراجعـــــــة تنـــــــتج فـــــــي

1.المالیة 

ــــــل فــــــــي تــــــــدني الحصــــــــة الســــــــوقیة وتنــــــــامي ذواجــــــــه المؤسســــــــة فــــــــي هــــــــت ه الوضــــــــعیة مشــــــــكل كبیــــــــر یتمثــ

ـــن جهــــة  إلــــىا الوضــــع یــــؤدي ذهــــ،أخــــرىاالحتیاجــــات المالیــــة مــــن جهــــة وارتفــــاع معــــدل نمــــو الســــوق مـ

ــــیط المجهــــــودات التســــــویقیة  ــــــب تنشــ ـــر مــــــن الســــــیولة المالیــــــة وتصــــــحیح الوضــــــع یتطل اســــــتهالك كــــــم كبیـــ

  .بهدف رفع الطلب على المنتجات 

القـــــرارات اتخـــــاذضـــــرورة تتأكـــــدنـــــاتج عـــــن تراجـــــع الحصـــــة الســـــوقیة وبالتـــــالي مـــــأزقن فالمؤسســـــة فـــــي ذا

  .ه الوضعیة ذالمناسبة للخروج من هواإلستراتجیةالتسویقیة 
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بـــــوادر أيتوجـــــد الإذتعـــــیش المؤسســـــة وضـــــعیة ســـــیئة ) یتـــــة الماألوزان(:وضـــــعیة البطـــــة المتعثـــــرة  .ث

ــــــث تنشــــــط المؤسســــــة فــــــي ســــــوق مشــــــبعة وحصــــــة المؤسســــــة ،البقــــــاء أوللنمــــــو أفــــــاقأو فــــــي هــــــده بحی

.یجعل التدفقات المالیة معدومة ا ماذالسوق المتراجعة قلیلة وه

اإلســــتراتجیة مــــن اجــــل إعــــادة توجیــــه النشــــاط نحــــو أســــواق جدیــــدة ویتوجــــب علــــى المؤسســــة إیجــــاد البــــدائل 

  .منتوج جدید أو تصمیم

ــــــدادكوســــــــیلة تحلیــــــــل تســــــــبق BCGتســــــــتخدم مصــــــــفوفة إلــــــــىوالتــــــــي تهــــــــدف اإلســــــــتراتجیةالخطــــــــط إعــ

وتحقیـــــــق تـــــــوازن علـــــــى مســـــــتوى حافظـــــــة النشـــــــاطات لضـــــــمان االســـــــتمراریة فـــــــي ن وضـــــــعیة المؤسســـــــةیتحســـــــ

1.المتمثل في البقاءاألساسيالكافیة والتي تحقق للمؤسسة هدفها المر دودیةتحقیق 

ــــــة واســــــتخدام ذلقــــــد قــــــدمنا مــــــن خــــــالل هــــــ ا المبحــــــث مفهــــــوم التحلیــــــل المــــــالي هــــــو دراســــــة القــــــوائم المالی

ا مــــــن خــــــالل ذالقــــــرارات وهــــــواتخــــــاذاألداءنتــــــائج محــــــددة تفیــــــد عملیــــــة تقیــــــیم إلــــــىتحلیلیــــــة للوصــــــول أســــــالیب

ـــــب  المـــــالي مـــــن خـــــالل المطلـــــب األداءفـــــي تقیـــــیم الكالســـــیكیةتقـــــدیم االتجاهـــــات إلـــــىثـــــم انتقلنـــــا األولالمطل

تصـــــنیف إعـــــادةعبـــــارة عـــــن خطـــــوات یقـــــوم بهـــــا المحلـــــل المـــــالي متمثلـــــة فـــــي إنهـــــاإلـــــىالثـــــاني والتـــــي توصـــــلنا 

ن طریــــق لمقارنــــة وتحلیــــل وتفســــیر النتــــائج عــــة وتحلیــــل الهیكــــل المــــالي للمؤسســــة عناصــــر المیزانیــــة المحاســــبی

ــــــة  ــــــدفقات النقدیــــــة والنســــــب المالی دراســــــة المؤشــــــرات المالیــــــة إلــــــىومــــــن خــــــالل المطلــــــب الثالــــــث توصــــــلنا .الت

ــــة االقتصـــــــادیة المضـــــــافة  ـــي القیمـــ ـــة فــــ ـــــة المتمثلــــ ــــع عـــــــرض للمؤشـــــــرات الحدیثــ ــة الســـــــوقیة المضـــــــافة مـــ والقیمـــــ

BCGمصفوفة متمثلة في دورة حیاة المؤسسة و البعد االستراتیجيذاتاالقتصادیة 

  المالياألداءالرقابة الداخلیة التي تساهم في تحسین آلیات:المبحث الثالث 

الرقابــــــة الداخلیــــــة متمثلــــــة فــــــي الرقابــــــة آلیــــــاتأهــــــمســــــوف نقــــــوم مــــــن خــــــالل المبحــــــث الثالــــــث عــــــرض        

  .المالي األداءالتي تساهم في تحسین اآللیاتالمالیة مع عرض 

  الرقابة الداخلیة آلیاتأهم: المطلب األول 

كافــــة عــــنذي هــــو عبــــارةالــــاإلداریــــةالمتمثــــل فــــي الرقابــــة أنواعهــــاأهــــمبأحــــدیــــزالرقابــــة الداخلیــــة تتمإن

ــــاءة التشـــــــغیلیة واألســـــــالیباإلجـــــــراءات ــــق بالكفـــ ـــــــذياإلداریـــــــةبالسیاســـــــات وااللتـــــــزامالتـــــــي تتعلـــ أهـــــــممـــــــن ال
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الرقابـــــــة آلیـــــــاتا الهـــــــدف البـــــــد مـــــــن تطبیـــــــق احـــــــد ذوحتـــــــى یـــــــتم تحقیـــــــق هـــــــواألداءموازنـــــــة البـــــــرامج أهـــــــدافها

1:وهي األساسیةالتي هي الرقابة المالیة المتمثلة في وظیفتها األساسیة

  : وظیفة الرقابة المالیة:األولالفرع 

ـــــــیم  ــد بهـــــــا تقی ــــــر الرقابـــــــة المالیـــــــة مـــــــن الوظـــــــائف الرئیســـــــیة للمـــــــدیر المـــــــالي ویقصـــــ ـــــــي اإلداراتتعتبـ الت

لك فهــــي تعتبــــر جــــزء ذالتــــي یمكــــن اســــتخدامها للمقارنــــة لــــبشــــان التخطــــیط بعــــد تحدیــــد نوعیــــة المعــــاییراتخــــذت

  .مكمل للتخطیط المالي 

إنمــــــاالفعلــــــي لهــــــا والتنفیــــــذالرقابــــــة عنــــــد حــــــد كشــــــف االنحرافــــــات بــــــین نتــــــائج الخطــــــة المالیــــــة قــــــفوال ت

ــــــدخل فــــــي  ــد تحدیــــــد طــــــارإت ــة القــــــرارات أســــــبابهاتصــــــحیح االنحرافــــــات بعــــ والجهــــــات المســــــؤولة عنهــــــا ونوعیــــ

  .إتباعهاالواجب 

فاعلیــــة عنــــد التشــــغیل یتطلــــب وجــــود معیــــار للمقارنــــة مــــن خاللــــه یــــتم ذاتولكــــي تكــــون الرقابــــة المالیــــة 

وجـــــــود نظـــــــام أیضـــــــاكمـــــــا تقتضـــــــي الرقابـــــــة ،مـــــــع المخطـــــــط الفعلـــــــياألداءكشـــــــف االنحـــــــراف عنـــــــد مقارنـــــــة 

  .العكسیة ذیةالتغبأسلوبلمعلومات اتصاالت فعال وجید یؤمن وصول ا

تكـــــون مرنـــــة بحیـــــث تســـــمح بالتعـــــدیل حســـــب تبـــــدل الخطـــــط وواقـــــع أنفـــــي الرقابـــــة المالیـــــة أیضـــــاكمـــــا یشـــــترط 

ـــــذ تكـــــون اقتصـــــادیة بمفهـــــوم الكلفـــــة وبشـــــكل عـــــام فـــــان االنحرافـــــات التـــــي تكشـــــفها الرقابـــــة أنیفتـــــرض والتنفی

  : هي أسبابثالث إلىترجع أنالمالیة یمكن 

عــــدم تــــوخي الدقــــة الكافیــــة فــــي رســــم الخطــــة إلــــىا االنحــــراف ذویرجــــع ســــبب هــــ: عــــدم دقــــة التخطــــیط:أوال

عدم القدرة على التكیف مع هده الظروفأوفي حصر الظروف المحیطة أوالمالیة 

ــر هـــدا االنحـــراف بســـبب عـــدم كفـــاءة جهـــاز : التنفیـــذعـــدم كفـــاءة :ثانیـــا  تنفیـــذالمســـؤول عـــن التنفیـــذویظهـ

ــــ،نشــــاط الشــــركة ألوجــــهالخطــــط الموضــــوعة  المتخــــذةعدیــــدة منهــــا ضــــعف القــــرارات أســــبابي ینشــــا مــــن ذوال

ـــــة الخطـــــة بشـــــكل یمكـــــن مـــــن مواجهـــــة عـــــدم األأوالمســـــؤولین عنهـــــا األشـــــخاصاو ضـــــعف كفـــــاءة  خـــــد بمرون

  .التغییرات 
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ـــا  ـــة التخطـــیط وعـــدم كفـــاءة :ثالث ــدا االنحـــراف نتیجـــة ضـــعف الدقـــة فـــي : التنفیـــذعـــدم دق حیـــث ینـــتج هـ

ا ذوهـــــالتنفیـــــذیتحمـــــل مســـــؤولیة الـــــذيالكـــــفءالتنفیـــــذعـــــدم وجـــــود جهـــــاز إلـــــىباإلضـــــافةالخطـــــة الموضـــــوعة 

ـــــــة الن معالجتـــــــه تحتـــــــاج اإلدارةاالنحـــــــراف یعتبـــــــر مـــــــن اخطـــــــر االنحرافـــــــات التـــــــي تتعـــــــرض لهـــــــا  ـــــــىالمالی إل

  .تنفیذهاین مهمین في العملیة التخطیطیة ككل وهو وضع الخطة والجهة المسؤولة عن محور 

اإلدارةإلیـــــهتلجـــــا الـــــذيالعـــــالج أنإلـــــىاإلشـــــارةإلـــــىا الموضـــــوع تقتضـــــي الضـــــرورة ذوقبـــــل الخـــــروج مـــــن هـــــ

  :وتسجیلها یمكن أن یتخذ احد الشكلین التالیین،ان تصحیح االنحرافات عند حدوثها بش،المالیة 

تعـــــــدیل نوعیـــــــة أوفـــــــي ضـــــــوء تغییـــــــر المعـــــــاییر الموضـــــــوعیة المحـــــــددة األصـــــــلیةتعـــــــدیل الخطـــــــة المالیـــــــة / 1

  األهداف

األهــــــدافالطریــــــق الســــــلیم حتــــــى یمكــــــن تحقیــــــق إلــــــىالفعلــــــي األداءإلعــــــادةالعالجیــــــة بــــــاإلجراءاتالقیــــــام / 2

  1.مسبقا الموضوعة 

  : المالياألداءالرقابة الداخلیة التي تساهم في تحسین آلیات: المطلب الثاني 

لــــــم یتبعــــــه انجــــــازا دقیقــــــا ومتابعــــــة مســــــتمرة ثــــــم تقیــــــیم اإذالمتكامــــــل یفقــــــد قیمتــــــه وفعالیتــــــه التخطــــــیطإن

والبـــــرامج األنشـــــطةفالرقابـــــة غیـــــر الفعالـــــة لجمیـــــع مراحـــــل هـــــده ،والبـــــرامج األنشـــــطةأداءللنتـــــائج للحكـــــم علـــــى 

ـــــة الرقابـــــة وتقیـــــیم أخـــــرىالعامـــــة ومـــــن ناحیـــــة ألهـــــدافهااإلدارةتحقیـــــق أمـــــامتقـــــف عائقـــــا  األداءتتوقـــــف فاعلی

  .ه البرامج بالدقة المطلوبة ذهتنفیذعلى توافر تخطیط علمي سلیم للبرامج وعلى األولىبالدرجة 

بـــــــة علـــــــى المســـــــتوى ومراجعتهـــــــا تتمثـــــــل جـــــــوهر عملیـــــــة الرقاوالبـــــــرامج األنشـــــــطةءأداعملیــــــة تقیـــــــیم إن

عـــــــدم أســـــــبابوتقیـــــــیم باألهـــــــدافحیـــــــث تتطلـــــــب المقارنـــــــة المنظمـــــــة للنتـــــــائج الفعلیـــــــة ،الكلـــــــي بصـــــــفة عامـــــــة 

ــــع المــــــوارد لالســــــتفادة مــــــن الوٕاعــــــادةتحقیقهــــــا  ــــم الكشــــــف عنهــــــا توزیــ ــــــي تــ وضــــــع وأخیــــــرافــــــرص الجدیــــــدة الت

تغیـــــــرات قـــــــد أيالالزمـــــــة لمواجهـــــــةاإلجـــــــراءاتمـــــــع وضـــــــع بعـــــــض التنفیـــــــذالصـــــــحیحة موضـــــــع اإلجـــــــراءات

.لكذحدث بعد ت

ــــدخالت التشـــــــغیل أوالبـــــــرامج إلـــــــىالنظـــــــر أنوالشـــــــك  النشـــــــاط كنظـــــــام یتكـــــــون مـــــــن مراحـــــــل ثالثـــــــة المـــ

الســــــابقة یســــــاعد كثیــــــرا علــــــى تحســــــین عملیــــــة الرقابــــــة اإلجــــــراءاتلــــــك فــــــي ذبینــــــا إنوالمخرجــــــات كمــــــا ســــــبق 
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ه النظـــــرة ذهـــــأنلعملیـــــات البـــــرامج ومخرجاتـــــه كمـــــا واإلداریـــــةوالمحاســـــبة والتقیـــــیم وتجهیـــــز المعلومـــــات المالیـــــة 

لــــك ذالقــــرارات وتحلیــــل البــــرامج وكــــل واتخــــاذالــــالزم لكــــل مــــن التخطــــیط والرقابــــة األســــاستســــاعد فــــي وضــــع 

  .على تحدید كفاءته وفاعلیته أخرىیساعد من ناحیة 

اعلیـــــة النتـــــائج الـــــالزم لتقیـــــیم مـــــدى فاإلداريیمثـــــل عنصـــــرا هامـــــا مـــــن عناصـــــر العمـــــل األداءتقیـــــیم إن

التــــي قامــــت مــــن اجلهــــا األهــــدافحققتــــه الوحــــدة المدروســــة مــــن التــــي تحققــــت حیــــث یهــــتم بدراســــة وفحــــص مــــا

وضـــــــع تحدیـــــــد أســـــــاسالرقابـــــــة علـــــــى أدواتهامـــــــة مـــــــن أداةأیضـــــــاوبصـــــــفته األداءیقـــــــوم تقیـــــــیم أنویجـــــــب 

ــــة المتوقعــــة األهــــداف بغــــرض تبیــــان مــــدى األهــــدافثــــم یــــتم التقیــــیم فــــي ضــــوء هــــده والبــــرامج لألنشــــطةالنهائی

  1:إلىتهدف األداءلك فان عملیة تقییم ذوعلى ،وفاعلیتهاكفاءتها 

ـــة النجــــاح فــــي تحقیــــق .1 ــة فــــي هــــالبــــرامج عــــن طر أهــــدافتحدیــــد درجـ ه ذیــــق عناصــــر الكفــــاءة والفاعلیــ

  .أثارهاالبرامج وتقییم 

  .أهدافهامسؤولیاتها وتحقیق بتنفیذالمختلفة اإلداریةالتحقق من مدى قیام المستویات .2

واقتــــراح الوســــائل الكفیلــــة بالقضــــاء علــــى األهــــدافعــــدم تحقــــق إلــــىأدتالتــــي األســــبابالتحقــــق مــــن .3

األهدافه ذاالنحراف عن هأسباب

ــــد كیفیـــــــة .4 ــــة بكفـــــــاءة المنتجـــــــاتوتوزیـــــــع إنتـــــــاجتحدیـــ ــــات المختلفـــ ــــد مـــــــدى تغطیتهـــــــا لالحتیاجـــ وتحدیـــ

  .وفاعلیة 

أهـــــــماألداءحیـــــــث یعتبـــــــر تقیـــــــیم اإلدارةمختلـــــــف مســـــــتویات أنشـــــــطةتحقیـــــــق الرقابـــــــة الفعالـــــــة علـــــــى .5

المخطـــــــط واألداءالفعلـــــــي األداءالمقارنـــــــة بـــــــین أســـــــاسیقـــــــوم علـــــــى الـــــــذيحلقـــــــات العمـــــــل الرقـــــــابي 

ـــــي بمعـــــاییر األداءباســـــتخدام طـــــرق مقارنـــــة متعـــــددة تفیـــــد فـــــي الحكـــــم علـــــى درجـــــة جـــــودة  األداءالفعل

بالنســـــبة للوحـــــدات األداءفـــــي الفتـــــرات الســـــابقة ومقارنـــــة بـــــاألداءالحـــــالي األداءمقارنـــــة الموضـــــوعة و 

ـــــــأداءالمعینــــــــة اإلدارةأداءالمتشــــــــابهة ومقارنــــــــة األخـــــــرى الفعلــــــــي األداءومقارنــــــــة األخــــــــرىاإلداراتب

ـــــاألداء ـــس القطـــــاع ومقارنـــــة ب إدارةكـــــل أنأســـــاسالمخططـــــة علـــــى باألهـــــدافالفعلـــــي األداءفـــــي نفــ

  .األداءالفعلي بها وبالتالي یمكن قیاس األداءحتى یمكن مقارنة ، سنویا أهدافهاتضع

مــــن حیــــث بیــــان دورهــــا فــــي مجــــال الرقابــــة مــــن خــــالل التخطــــیط وفیمــــا یتعلــــق واألداءموازنــــة البــــرامج أنكمــــا 

مســـــتوى تتركـــــز فـــــي مرحلـــــة النشـــــاط  والتـــــي تمثـــــل الفإنهـــــااألداءبـــــدورها فـــــي مجـــــال الرقابـــــة مـــــن خـــــالل تقیـــــیم 
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ــــدا المســــــتوى تظهــــــر األداءه الموازنــــــة وتعبــــــر هــــــده المرحلــــــة عــــــن موازنــــــة ذالرابــــــع مــــــن مســــــتویات هــــــ وعنــــــد هــ

ـــــده المرحلـــــــة األساســـــــیةویـــــــتم عـــــــرض البیانـــــــات الخاصـــــــة بالعناصـــــــر األداءوتكـــــــالیف األداءمعـــــــدالت  فـــــــي هــ

  : یلي والتي تتمثل في تحدید ما

 ؛تكالیف النشاط      

 ؛  األداءمعدالت        

 األداءوحدة.  

موازنـــــة البـــــرامج واألداء فـــــي الوحـــــدات تأذیـــــهالـــــدور الرقـــــابي الـــــذي یمكـــــن أن زیـــــادة فاعلیـــــة إنویمكننـــــا القـــــول 

  :اإلنتاجیة یجب أن تتوافر فیه المقومات التالیة

  نظام رقابي یعتمد على مقاییس موضوعیة للعمل والتكالیف سواء الرقابة الداخلیة أو الخارجیة –ْا 

المراجعــــــة أســـــالیبتطـــــویر إطـــــارلـــــك فــــــي ذویـــــدخل , دة مســـــبقا وفـــــق معـــــاییر محــــــداألداءبـــــة علـــــى رقا-ب 

  رامج بوالاألنشطةوالرقابة لتصبح شاملة لكافة عناصر 

  المحقق مقارنة بالقدر في الموازنة األداءا ذتقاریر لمتابعة ومراجعة ه–ت

  الرقابة الشاملة تطویر هیكل النظام المحاسبي لیتماشى مع متطلبات –ث

ـــــأول بمجـــــرد –ج حـــــل المشـــــاكل التـــــي تظهـــــر عنـــــد تطبیـــــق الموازنـــــة النظریـــــة منهـــــا والعملیـــــة التنظیمیـــــة أوال ب

  1ورها ظه

  :لك من اجل بلوغ أهداف الرقابة على األداء التي تتمثل في ذو 

 خطط التنمیة الموضوعة تنفیذمتابعة  

 ـــة مــــن ــــیم مــــدى تحقیقهــــا تنفیــــذتقیــــیم االنجــــازات المحققـ ـــا مــــع لألهــــدافهــــده الخطــــط وتقی ـــط لهـ المخطـ

  الفعلیة بالتواریخ المحددة سابقا التنفیذمقارنة تكالیفها الفعلیة المقدرة وتواریخ 

 ات المتاحــــــة بكفــــــاءة وبطریقــــــة بعیــــــدة عــــــن دعتمــــــااإلمــــــن اســــــتخدام والتأكــــــداألمــــــوالمتابعــــــة اســــــتخدام

  الضیاع واإلسراف 

  

                                                          
  349مرجع سابق ص ، محمد سرایا ،عبد الفتاح الصحن1
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 األهداف المسطرة والنتائج المحققة فعال كشف أي انحرافات بین.  

ــــــــة الالزمــــــــة والمناســــــــبة لعـــــــالج هــــــــاقتـــــــراح التوصــــــــیات ال ــــــــى الجهــــــــات ذعملی ه االنحرافــــــــات وتبلیغهــــــــا إل

  عد لهدا الغرضخالل تقریر الرقابة على األداء یالمختصة من

لـــــك ذالرقابـــــة المالیـــــة و اخلیـــــة التـــــي هـــــي ا المبحـــــث أهـــــم آلیـــــات الرقابـــــة الدذلقـــــد قـــــدمنا مـــــن خـــــالل هـــــ          

وبعــــدها انتقلنــــا إلــــى تحدیــــد آلیــــات الرقابــــة الداخلیــــة التــــي تســــاهم بــــالتطرق إلــــى مفهــــوم الرقابــــة المالیــــة وأهــــدافها 

مـــــن أهـــــداف لـــــك عـــــن طریـــــق إبـــــراز أن ذقابـــــة األداء بمفهومهـــــا وأهـــــدافها و فـــــي تحســـــین األداء المـــــالي وقـــــدمنا ر 

  .تنفیذ الخطط وكشف االنحرافات واقتراح التوصیاتتابعة والتقییم لملاالرقابة على األداء هي 
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خالصة الفصل 

ــألداء المــــــاليلقــــــد قــــــدمنا مــــــن خــــــالل هــــــذ فــــــي ثالثــــــة مباحــــــث تناولناهــــــا ســــــدناهاجالــــــذيو ا الفصــــــل دراســــــة لــــ

  :كاألتي

ـــا مـــــن خاللــــــه األداء بأنـــــه عبــــــارة عــــــن المبحـــــث األول كــــــان تحـــــت عنــــــوان مفهـــــوم األداء وأنواعــــــه حیـــــث عرفنـــ

  .تحقیق األهداف المرجوة بأقل التكالیف مع التغلب على القوى التنافسیة 

معیـــــــار المصـــــــدر :هـــــــيأربعـــــــة معـــــــاییر ووحـــــــددناها فـــــــي األداءأنـــــــواعكمـــــــا قمنـــــــا بوضـــــــع معـــــــاییر لتحدیـــــــد 

ـــــا األداء المـــــالي لطبیعـــــة و المعیــــار الـــــوظیفي وحســـــب هـــــذو معیـــــار اومعیــــار الشـــــمولیة  ا المعیــــار األخیـــــر عرفن

  .مدى قدرة المؤسسة على استغاللها األمثل لمواردها :على انه 

ــــات الكالســــــیكیة والحدیثــــــة فــــــي تقیــــــیم  الــــــذي المــــــالي األداءثــــــم قــــــدمنا المبحــــــث الثــــــاني تحــــــت عنــــــوان االتجاهــ

إعــــادة : حاولنــــا مــــن خاللــــه تقــــدیم أهــــم االتجاهــــات الكالســــیكیة فــــي تقیــــیم األداء المــــالي والتــــي حصــــرناها فــــي 

  .ة وجدول التدفقات النقدیة والنسب المالیة تصنیف عناصر المیزانی

بعـــــدها كانـــــت دراســـــتنا موجهـــــة نحـــــو االتجاهـــــات الحدیثـــــة فـــــي تقیـــــیم األداء المـــــالي والتـــــي خصصـــــناها للقیمـــــة 

وحتـــــــى تكـــــــون دراســـــــتنا متوازنـــــــة تطرقنـــــــا إلـــــــى مؤشـــــــرات ضـــــــافة والقیمـــــــة الســـــــوقیة المضـــــــافة ،االقتصــــــادیة الم

ـــــــد االســـــــــتراتیجي ــــــــالي ذات البعــ ـــــــذكرالبعـــــــــد المـ ـــــا  بالــ دورة حیـــــــــاة المؤسســـــــــة والتـــــــــي خصصـــــــــنا مـــــــــن خاللهــــ

  .BCGومصفوفة

ــث الثالــــث  الداخلیــــة التــــي تســــاهم ةالرقابــــآلیــــاتالــــذي قــــدمناه تحــــت عنــــوان وفــــي األخیــــر ومــــن خــــالل المبحــ

ــــي تحســــــین  ــــــه حاولنــــــاالمــــــالي األداءفــ ـــذي هــــــو موضــــــوع مــــــن خالل ـــ ــــــین نظــــــام الرقابــــــة الداخلیــــــة ال ــــــربط  ب ال

ــــــة الداخلیــــــة مــــــن أهدافــــــه هــــــو موازنــــــة  ــــي الفصــــــل األول و األداء المــــــالي فتوصــــــلنا أن نظــــــام الرقاب دراســــــتنا فــ

  .التي تؤدي إلى تحقیق أهداف الرقابة على األداءو عن طریق الرقابة االداریةوهذا واألداءالبرامج 
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  :تمهید 

علــــــى مســــــتوى والیــــــة ســــــكیكدةالمتواجــــــدة تعتبــــــر المؤسســــــة المینائیــــــة ســــــكیكدة مــــــن أهــــــم األقطــــــاب التجاریــــــة 

ـــق بــــدخول الســــلع  ـــة ســــواء فیمــــا یتعلـ نظــــرا لحجــــم التبــــادالت التجاریــــة التــــي تســــجل علــــى مســــتوى هــــده المؤسسـ

بخروجهــــا خــــارج الــــوطن فهــــي تبحــــث عــــن تحقیــــق جــــودة عالیــــة مــــن الخــــدمات بفــــرض أونحــــو داخــــل الــــوطن 

ضــــمان حــــدإلــــىســــمح للزبــــون باالئتمــــان علــــى ســــلعه إضــــافةصــــارمة تإجــــراءاتنظــــام رقابــــة داخلــــي یفــــرض 

المقـــــدم مـــــن طـــــرف المؤسســـــة ، ونظـــــرا األداءالزبـــــون یرتـــــاح لنوعیـــــة كبیـــــر مـــــن الجـــــودة فـــــي الخـــــدمات تجعـــــل

:      قمنا بإجراء تربص میداني بوحداتها بهدف معرفة هده المؤسسة ألهمیة

  .“دور الرقابة الداخلیة في تحسین األداء المالي“  

حیــــث ســــمحت لنــــا هــــده المــــدة 2015مــــاي 14إلــــى غایــــة 2015افریــــل 12فكانــــت مــــدة الدراســــة ممتــــدة مــــن 

ــة مــــع أهــــم إطــــارات المؤسســــة بغــــرض اإلجابــــة عــــن المصــــالح مــــع ألهــــمزیــــارات میدانیــــة بــــإجراء ــ القیــــام بمقابل

  .بعض األسئلة التي لها عالقة بموضوع دراستنا 
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  بطاقة تعریفیة عن المؤسسة میدان التربص: المبحث األول 

  : لمحة تاریخیة عن المؤسسة: المطلب األول 

, م كــــان المینــــاء عبــــارة عــــن مرفــــأ صــــغیر 1839مــــابین القــــرن الســــابع والثــــامن مــــا قبــــل المــــیالد وحتــــى نهایــــة 

أرضــــیته بــــل بنــــي مــــن أعمــــدة مــــن الحدیــــد الصــــلب حیــــث الســــتطیع الســــفن بقیــــام بعملیــــة التفریــــغ مباشــــرة علــــى 

ــــ, كلــــم غــــرب المرفــــأ 3تفــــرغ حمولتهــــا علــــى رمــــال شــــاطئ خلــــیج ســــطوره المتواجــــد علــــى بعــــد  م تحمــــل هــــده ث

ـــل إلــــى بلدیـــــة ســــنة الســــلع علــــى عربـــــات مســــطح ـــة فلیــــب فیــ ومـــــع التطــــور الجدیـــــد , 1948وبعـــــد تحــــول مدینــ

ـــــة بنـــــاء مینـــــاء یلبـــــي جمیـــــع متطلبـــــات الحركـــــة وان , التجاریـــــة طرحـــــت إشـــــكالیة التحـــــول المحلـــــي وكـــــدا إمكانی

  كان من الممكن بناءه أین یتم دلك ؟ في سطوره أم في سكیكدة ؟ 

  : وهدا المشروع االبتدائي كان یتضمن في دراسته النقدیة ما یلي 

  .خلیج كبیر یوصل المیناء من الشرق إلى الشمال *

  .خلیج ثاني لغلق المیناء من الغرب مع ترك ممر للدخول *

  .تتمركز في جنوب المدینة , هكتار 15ة مملوءة ذات مساحة تقدر ب أرصفة تحتوي على مسطح*

  : وقد شمل هدا المشروع 1860وكان المشروع النهائي المصادق علیه إبان االستعمار الفرنسي سنة 

  بناء الحاجز الكبیر في الناحیة الشرقیة وٕانشاء أرضیة المیناء قرب األمامیة من الناحیة الغربیة *

  متر 1400الكبیر والدي یمتد على طول بناء الحاجز*

  بناء حاجز أفقي لتكوین حوض مائي إلنشاء میناء مؤقت *

ـــت األشـــــغال بهــــــدا , بنـــــاء حـــــاجز القصـــــر األخضـــــر وبصــــــفة نهائیـــــة المســـــاحة األمامیـــــة للمینــــــاء * وقـــــد انطلقــ

  م 1861المشروع سنة 

  :اقتصرت العملیات على ما یلي تنا هدهسنم إلى1891سنة دفم

  1897إلى 1891م ودلك من 225مدید طول الحاجز الكبیر ب ت-

  1957إلى 1930بناء مساحات غیر مغطاة وأرصفة جدیدة من -
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ـــــدي انطلقـــــت بـــــه األعمـــــال - ـــس التســـــمیة وال ــاجز الـــــذي یحمـــــل نفــ ـــــاء رصـــــیف القصـــــر األخضـــــر علـــــى الحـــ بن

م ومــــــن 1985م وقــــــد دشــــــن عــــــام 290م والــــــدي ازداد طولــــــه ب 1964م لتنتهــــــي فــــــي عــــــام 1959ســــــنة 

290وبتـــــرمیم الرصـــــیف المســـــمى مرینـــــال والـــــدي تـــــزداد طولـــــه ب . خاللـــــه ارتفعـــــت طاقـــــة االســـــتقبال للمینـــــاء 

  . م ومن خالله ارتفعت طاقة االستقبال للمیناء 1985م وقد دشن عام 

  إن تسییر میناء سكیكدة كان مضمون من طرف الغرفة التجاریة والصناعیة مند االستقالل 

  تسییر میناء سكیكدة أصبح من طرف الدیوان الوطني للموانئ والدي تم إنشاءه1971/1982من -

  : م مهمته تتمثل في 1971مایو 13في 

تســـــییر واســـــتغالل الهیاكــــــل القاعدیـــــة للمینــــــاء ومـــــن اجــــــل أیضـــــا تطــــــویر المینـــــاء وتســــــییر األمـــــالك العمومیــــــة 

  .المینائیة 

ـــكل قــــــــانوني تــــــــم إنشــــــــا1982أوت 14فــــــــي , م 1982عــــــــام - ــــــــة لســــــــكیكدة تحــــــــت شـــــ ء المؤسســــــــة المینائی

ـــــة ذات طـــــــابع اقتصـــــــادي تحـــــــت وصـــــــایة وزارة النقـــــــل بغـــــــرض اســـــــترجاع مختلـــــــف  مؤسســـــــة اجتماعیـــــــة عمومیــ

   التي كانت مسیرة من طرف الدیوان الوطني للموانئENP.النشاطات المتنائیة 

ـــــــق المرســـــــــوم 1989عـــــــــام  ن توجیـــــــــه المؤسســـــــــات والـــــــــدي یتضـــــــــم12/01/1988بتـــــــــاریخ 01-88وبتطبیــ

  .العمومیة 

إلـــــــى مؤسســـــــة عمومیـــــــة اقتصـــــــادیة مســـــــتقلة 21/03/1989المؤسســـــــة المینائیـــــــة لســـــــكیكدة تحولـــــــت بتـــــــاریخ 

  دج 10000000ذات أسهم برأس مال اجتماعي قدره 

ــــــدر ب 1995أوت 30الزیـــــــــادة األولـــــــــى لرأســـــــــمال االجتمـــــــــاعي فـــــــــي 1995عـــــــــام - ـــــــذي أصـــــــــبح یقـــ م و الــ

  دج 135000000

ــق القـــــــانون 1998عـــــــام - ـــــ ـــــاء القطـــــــاعي بتطبی ـــــة المینــ ــــادة هیكلــ ـــــــدي 05-98إعـــ ـــا للقـــــــانون البحـــــــري وال وفقــــ

  یتضمن خلق ثالث مدیریات جهویة مینائیة في الجزائر 

ـــــــل أســـــــهم المؤسســـــــة المینائیـــــــة لســـــــكیكدة مـــــــن المجمـــــــع العمـــــــومي للكیمیـــــــاء الصـــــــیدلة 2003عــــــام - تـــــــم تحوی

  ئ الخدمات الى مؤسسة تسیر مساهمات الدولة للموان
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ـــــذي أصـــــبح قـــــدر ب 2004عـــــام - ــــة لـــــدخولها 800000000الزیـــــادة الثانیـــــة لرأســـــمال ال دج وكانـــــت مبرمجـ

  .إلى بورصة الجزائر لكنها ألغیت ألسباب ال تعرفها المؤسسة 

ــل مـــــوانئ الصـــــید عـــــن قطـــــاع المـــــوانئ التـــــي أصـــــبحت بـــــدورها تابعـــــة لـــــوزارة الصـــــید 2005عـــــام - تـــــم فصـــ

فصــــــل تســـــییر مینــــــاء الهیـــــدروجین الـــــذي أصــــــبح تـــــابع لــــــوزارة 2005كمـــــا تــــــم فـــــي أواخـــــر .C.T.Hالبحـــــري 

الطاقة والمناجم

 E.P.S  تعریف المؤسسة المینائیة لسكیكدة: المطلب الثاني 

أوت 14الــــــــذي صــــــــدر بتــــــــاریخ 82/284تأسســــــــت المؤسســــــــة المینائیــــــــة ســــــــكیكدة بمقتضــــــــى المرســــــــوم رقــــــــم 

ـــــامج إعــــــادة فــــــي م أي 1982 ــــــة للمؤسســــــات خضــــــم برنـ ــــة التــــــي . الهیكل ــــــث أســــــندت إلــــــى هــــــده المؤسســ حی

كانـــــت علـــــى عـــــائق الوحـــــدة المنحلـــــة والتـــــي عـــــن طریـــــق إعـــــادة هیكلتهـــــا أنشـــــئت المؤسســـــة المینائیـــــة لســـــكیكدة 

:وهده الوحدات هي 

  LONPالدیوان الوطني للموانئ -

SONAMAالشركة الوطنیة للشحن والتفریغ-

CNANالشركة الوطنیة لشحن البواخر-

ــــــــد إعــــــــــادة ـــــــدره الهیكلــــــــــة انشــــــــــات وبعــ ـــــــال قـــ ــــــــة لســــــــــكیكدة بــــــــــرأس مـــ     دج100.000.000المؤسســــــــــة المینائیــ

ـــــــلت المؤسســــــــة علــــــــى اســــــــتقاللیتها وأصــــــــبحت مؤسســــــــة عمومیــــــــة اقتصــــــــادیة 21/03/1989بتــــــــاریخ  تحصـ

ولقـــــد تحولـــــت إلـــــى شـــــركة مســـــاهمة بـــــرأس مـــــال 12/01/1988المـــــؤرخ فـــــي 88/01: حســـــب القـــــانون رقـــــم 

  . دج 135.000.000قدره 

  : كلم ومن أهم هده الموانئ ما یلي 30تتربع على مساحة قدرها , موانئ 5وتحتوي المؤسسة على 

  .سطوره والمختص في نشاطه لعملیات الصید میناء المرسى و میناء و قلالمیناء )1

مینــــاء مــــزدوج یعتبــــر مــــن أقــــدم المــــوانئ وهــــو المینــــاء التــــاریخي للمدینــــة ویتضــــمن كــــل النشــــاطات التجاریــــة )2

  لمختلف السلع إلى جانب المحروقات 

  میناء الهیدروكاربون وهو من احدث الموانئ ) 3
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  :أهداف ووظائف المؤسسة المینائیة سكیكدة : المطلب الثالث 

  مدیریات08ة لسكیكدة من خالل یالمینائالمؤسسةتعمل: نائیةأهداف المؤسسة المی: الفرع االول 

  : جاهدة لتحقیق عدة أهداف أهمها كل واحدةتسعى

  .میة االقتصاد الوطني والسعي إلى تحقیق أرباح لمتابعة النشاط تنالرفع من- 

  احتالل مكانة هامة في میدان النشاط ألمینائي خاصة في ظل اقتصاد السوق - 

  تقدیم الخدمات في أحسن الظروف وبأحسن التكالیف - 

  مساعدة المؤسسات الوطنیة في عملیة االستیراد والتصدیر - 

  المساهمة في االستثمارات الوطنیة مستقبال - 

  المساهمة بإمداد االقتصاد الوطني بما یحتاجه - 

  إعطاء صورة واضحة عن المؤسسة لجمیع المتعاملین معها - 

  

  :وظائف المؤسسة المینائیة لسكیكدة : الفرع الثاني 

یتمثل نشاطها األساسي في تقدیم .بعكس المؤسسة اإلنتاجیة نجد أن المؤسسة المینائیة مؤسسة خدمیة 

ولكن لدیها مخازن , الخدمات وبالتالي لیس لها مختزن الستغاللها في تخزین البضائع إلعادة بیعها على حالها 

م والمعدات التي تستعملها لذاتها أو تستغل لفائدة الزبائن الدین سیضعون سلعهم تستخدمها لتخزین المواد واللواز 

وبما أن غایة المیناء هي عبور البضائع في أحسن الظروف األمنیة التجاریة , كأمانة لدى المؤسسة 

  .واالقتصادیة فان تحقیق هده الغایة یتطلب وضع نموذج تنظیمي 

  ینائیة من الناحیة التنظیمیة تقدیم المؤسسة الم: المطلب الرابع 

  : الهیكل التنظیمي للمؤسسة المینائیة لسكیكدة:الفرع األول 

إن وجود هیكل تنظیمي جید داخل أي مؤسسة یعتبر الشئ األساسي للسیر الفعال  الذي یؤدي إلى تحقیق 

لمسؤولیات ویتحقق هدا حیث انه یقوم على تقییم األعمال وتحدید ا, األهداف الموجودة ضمن الخطط المرسومة 

  والمتابعة من المدیریةداخل المؤسسة بالتوجیه واإلشراف
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  : الهیكل التنظیمي للمؤسسة)3/1:(الشكل رقم 

  

  .وثیقة رسمیة عن اإلدارة العامة للمؤسسة الوطنیة للمیناء: المصدر 

  هیاكل ومهام مدیریة المؤسسة المینائیة لسكیكدة : المطلب الخامس 

المؤسســـــــة المینائیـــــــة لســـــــكیكدة كغیرهـــــــا مـــــــن المؤسســـــــات العمومیـــــــة االقتصـــــــادیة تتضـــــــمن هیكـــــــل تعمـــــــل مـــــــن 

علــــــى توزیــــــع المهــــــام والمســــــؤولیات للمــــــدیریات التــــــي تتــــــولى عملیــــــات التنســــــیق واإلشــــــراف فیمــــــا بیــــــنهم خاللــــــه 

  :ویظهر دلك من خالل 

مـــــن حیـــــث أغلبیـــــة الصـــــالحیات , تعتبـــــر المدیریـــــة العامـــــة العمـــــود الفقـــــري للمینـــــاء : المدیریـــــة العامـــــة :أوال

  : ومن بین مهامها 

  .اإلشراف المباشر على باقي المدیریات -

السكرتاریة العامة   

الـأمن الداخلي للمؤسسة

المراقبة

مدیر عام أول

مدیریة قیادة المیناء

مدیریة التسویق واالتصال

مدیریة اإلدارة العامة

مدیریة المالیة والمحاسبة

المدیریة العامة

المسؤول عن النوعیة

مساعد المدیر العام

النظافة والحمایة

مدیر عام ثاني

مدیریة االستغالل الشحن والتفریغ

مدیریة السحب

مدیریة الصیانةمدیریة الصیانة

  مدیریة األشغال
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  إتباع التطبیق الحسن لتسییر المؤسسة في إطار سیاسة التنمیة الوطنیة -

  التنسیق بین مختلف المدیریات -

  .اإلشراف على مجلس اإلدارة الذي یتكون من مساهمین إلى جانب بعض المهام األخرى -

  :وتنقسم إلى دائرتین هما : مدیریة قیادة المیناء:ثانیا 

  : من مهامها ما یلي : دائرة مساعدة السفن-1

  القیام بسحب البواخر وربطها -

  القیام بعملیة إرشاد السفن -

  .وضع الزوارق تحت إشراف مسؤولي البواخر -

  :من مهامها : دائرة األمن والشرطة-2

  .مراقبة البضائع الداخلة والخارجة من المیناء -

  .مراقبة حركة البضائع داخل المیناء -

  المنارة لإلرسالتسییر -

  :من مهام هده المدیریة ما یلي :مدیریة سحب البواخر:ثالثا

  .السحب والدفع للبواخر في عملیة اإلرساء واإلبحار ،تقدیم كل الخدمات المتمثلة في الجر -

  في حالة كون احد البواخر في حاجة إلى مساعدة طارئة اإلنقاذتقدیم الساحبات لعملیة -

  صیانة العتاد وجعله في أتم االستعداد للقیام بالمهام على أكمل وجه -

ضمان سهولة الحركة داخل المیناء للبواخر في حالة حدوث عطب باخرة ما -
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  : ومهامها هي : مدیریة الصیانة:رابعا

  .تسخیر الوسائل البشریة والمادیة لحساب البواخر و الزبائن -

  .والمعدات المینائیة صیانة العتاد واآلالت -

  .قسم التجهیزات ،قسم المشتریات ،قسم الصیانة : وتشتمل هده المدیریة على 

تقــــــوم هـــــده المـــــدیریات بانجــــــاز ومتابعـــــة األعمـــــال التــــــي توجـــــه مــــــن : مدیریــــــة األشـــــغال:خامســـــا

  .طرف المؤسسة كانجاز الهیاكل القاعدیة وأماكن التخزین داخل المؤسسة 

: تغالل والشحن والتفریغمدیریة االس:سادسا

.متابعة حركة البضائع مند وصولها إلى المیناء حتى تسلیمها إلى الزبائن -

.اإلشراف على عملیة الشحن والتفریغ من والى الزبائن - 

.تأجیر المخازن والمساحات للزبائن الدائمین - 

: من مهامها ما یلي :مدیریة اإلدارة العامة :سابعا

.تسییر المستخدمین والشؤون العامة والخاصة بالمؤسسة اإلشراف على- 

:التكفل بتحلیل وتقدیم االقتراحات لبرامج خاصة بالتوظیف والتكوین وتنقسم إلى- 

:وتقسم إلى المصالح التالیة :دائرة الموارد البشریة / 1

.مصلحة األجور وعقود التامین - 

طویر الموارد البشریة مصلحة التكوین التي تعمل على توظیف تكوین ت- 

: ومن مهامها : دائرة الشؤون القانونیة/ 2

إبرام الصفقات وعقود التامین - 

تمثیل المؤسسة أمام المحكمة  وأقسام الشرطة والدفاع عن حقوق المؤسسة  - 

: صالحیة هده المدیریة في تتمثل: مدیریة الدراسات والتسویق واالتصال:ثامنا

.اإلعالم للمؤسسة ومتابعة تطبیق البرامج تطویر وسائل - 

إعداد اإلحصائیات الخاصة بالمؤسسة وتوزیعها على باقي المدیریات الموجودة داخل المیناء والتنسیق - 

.بین التسویق واالتصال 
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تلعب هده المدیریة دورا هاما في سیر باقي المدیریات األخرى : مدیریة المحاسبة والمالیة :تاسعا 

:كمركز التخاذ القرارات وتنفیذها وتتكفل بما یلي وتعتبر 

.متابعة السیر المالي والمحاسبي للمؤسسة - 

المشاركة في وضع القواعد العامة للمؤسسة ودلك من خالل قیامها بالدراسات التي تهدف إلى - 

.تحسینها وتطویرها 

تحقیق التوازن المالي للمؤسسة - 

  ة حول مدیریة المالیة والمحاسبة إطاللة مفصل: ي المبحث الثان                   

  :تقدیم مصلحة المالیة والمحاسبة : المطلب األول 

لكونهـــــا متعلقـــــة , إن مصـــــلحة المالیـــــة والمحاســـــبة عنصـــــر حســـــاس وفعـــــال داخـــــل الهیكـــــل التنظیمـــــي للمؤسســـــة 

ـــــب المــــــالي والمحاســــــبي فالوظیفــــــة المالیــــــة داخــــــل المؤسســــــة تحتــــــل حیــــــز كبیــــــر وشــــــامل ــــــاقي بالجانـ یغطــــــي ب

وتنقســـــــم مدیریـــــــة المالیـــــــة , ودلـــــــك باعتبـــــــاره المحـــــــرك األساســـــــي لســـــــیر النشـــــــاط والعمـــــــل , المصـــــــالح األخـــــــرى 

:والمحاسبة إلى

ــــة :الفــــرع االول  یــــتم داخــــل مدیریــــة المالیــــة والمحاســــبة باعتبــــار المؤسســــة : مصــــلحة المحاســــبة التحلیلی

  :ن المهام الموكلة لهده المصلحة ما یلي في اغلب األحیان ال تتبع نظام المحاسبة التحلیلیة وم

  .وضع دلیل المحاسبة التحلیلیة -

  .إعطاء صورة عن نشاط المؤسسة وتحمله من أعباء وتكالیف -

  .إعداد في كل ثالثي تحلیل یخص النتائج المحصل علیها لمختلف األقسام -

  .القیام بعملیة الجرد الدائم داخل المؤسسة -
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المحاسبة الجبائیة المالیة ودائرةالهیكل التنظیمي ل)3/2(:الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المدیریة العامة للمالیة و المحاسبة:المصدر

مصلحة المحاسبة 
التحلیلیة

مدیریة المالیة والمحاسبة

دائرة المالیة دائرة المحاسبة

مصلحة المحاسبة

العامة

متابعة المیزانیةفرع

مراقبة المیزانیةفرع 

العملیات مصلحة مصلحة المحاسبة التغطیةمصلحة 
المالیة

فرع العملیات 
المختلفة

فرع  المشتریات

الخزینةفرع 
الخزینةفرع 

فرع المراجعة 
الجبائیة
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  :وتشتمل هده المصلحة على : المحاسبة العامةمصلحة : الفرع الثاني 

  :تتمثل مهامه في : العملیات المختلفةفرع: أوال

  .متابعة فواتیر دائنو الخدمات -

  .متابعة التسویة لكل حسابات مجموعة المخزونان -

  : فرعا الذمن مهام ه: المشتریاتفرع: ثانیا

  .المؤسسة من اجل ضمان التورید الدائمدي ور مباشر ودائم مع مالبقاء على اتصال-

د مــــن صــــحة المعلومــــات المدونــــة والتأكــــاســــتالم الفــــواتیر المرســــلة مــــن طــــرف المــــورد المتعلقــــة بالمشــــتریات -

  علیها 

  :الخزینةفرع: ثالثا 

  ) .الحقوق (متابعة حركة المجموعة الرابعة-

  .استالم الفواتیر المرسلة وتسجیلها محاسبیا -

  .الفواتیر والتأكد من صحتها دراسة  -

  : الذي یقوم ب : العالقات مع الزبائنفرع:رابعا 

  متابعة الفواتیر الخاصة بالزبائن -

  تحصیل الحقوق من طرف الزبائن في اآلجال المحددة -

  .إلغاء الفواتیر الخاطئة بقرار من المدیر العام للمؤسسة -

.التسدید من طرف أي زبون بغیة متابعته قضائیا إشعار مصلحة المنازعات عند فوات اجل -
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  : تتمثل فیما یلي :مصلحة المیزانیة واالستثمارات: الفرع الثالث 

  مراقبة المیزانیة والقیام بعملیة تقییمها ومتابعة االستثمارات الخاصة بالمؤسسة -

  .تقدیر المصاریف واإلیرادات المتعلقة بالسنة الماضیة -

احتیاجــــــات كــــــل مصــــــلحة وتقســــــم هــــــده المصــــــالح د ممكــــــن مــــــن المعلومــــــات المتعلقــــــة بعــــــدتحصــــــیل اكبــــــر-

  :إلى

  .المراقبة المیزانیة فرع-

  .متابعة االستثمارات فرع-

  :تتلخص فیما یلي ،مصلحة العملیات المالیة-

  .مراقبة عمل المصالح التابعة لها-

  .دراسة حالة خزینة المؤسسة بصفة دوریة-

قیمــــة الشــــیكات إدخــــال مبالغهــــا فــــي رصــــید المؤسســــة بعــــد أن یقــــوم رئــــیس المصــــلحة لملــــئ وثیقــــة تحصــــیل -

ــــــدفع مقابــــــل ســــــرعة " تســــــلیمات الشــــــیكات " تســــــمى  ـــــن تقــــــوم المؤسســــــة ب ــــــك إمــــــا عــــــن طریــــــق الخصــــــم أیـ ودل

وأدا كــــــان ,التحصــــــیل أو عــــــن طریــــــق الصــــــندوق أیــــــن تكــــــون المــــــدة محــــــددة بیــــــومین ادا كــــــان داخــــــل ســــــكیكدة 

والتــــي یــــتم إمضــــائها مــــن طــــرف رئــــیس " وثیقــــة اإلیــــرادات " إضــــافة إلــــى وثیقــــة أخــــرى .یومــــا 15خرجهــــا ب 

  .المصلحة ومدیر المالیة والمحاسبة 

ـــــداد جـــــــدول التقاربـــــــات البنكیـــــــة - ــــــدف التأكـــــــد أن رصـــــــید المؤسســـــــة بالبنـــــــك مســـــــاویا لرصـــــــید البنـــــــك , إعــ بهـ

  .بالمؤسسة 

  : دوائرع باقي الالمحاسبة والمالیة مدائرةعالقة : المطلب الثاني 

ــــال بهـــــا یكـــــون دوائربـــــدائرةه الـــــذهنـــــاك عالقـــــة تـــــربط هـــــ أخـــــرى ودلـــــك لكونهـــــا مركـــــز تنفیـــــذ القـــــرارات واالتصـ

  .مستمر عند الحاجة 
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ة بــــــالفواتیر المعــــــدة والموقعــــــة مــــــن طــــــرف دائر ه الــــــذتقـــــوم هــــــ: االســــــتغاللدائرةعالقتهــــــا بــــــ:األولالفــــــرع 

  .میزانیة التشغیل سنویا المدیر كما تقوم بتقدیم عناصر حساب 

تزودهـــــا بتوقعـــــات الحصـــــة بالتكـــــالیف واإلیـــــرادات :قیـــــادة المینـــــاءدائـــــرةعالقتهـــــا مـــــع : الفـــــرع الثـــــاني 

  .التي تطمح إلى تحقیقها وتقدم لها فواتیر اإلیرادات والنفقات لتنفیذها 

الصــــیانة واألشــــغال فــــواتیر ادن دائــــرةتســــلم : الصــــیانة واألشــــغالدائــــرةعالقتهــــا مــــع: الفــــرع الثالــــث 

ــــى المخــــازن وادن الطلبــــات للتســــویة إلــــى جانــــب طلبهــــا لتحریــــر الشــــیك لتســــدید الطلبــــات المســــتوردة  ــــدخول إل ال

  .قطع الغیار لالستیراد من الخارجاالحتیاجات السنویة فیما یخصدائرةه الذكما توضح ه

بتســــلیم " اإلدارة العامــــة " تقــــوم دائــــرة المــــوارد البشــــریة :اإلدارة العامــــة دائــــرةعالقتهــــا مــــع :الفــــرع الرابــــع 

ــهر للعمــــال التكــــالیف االجتماعیــــة مــــن اجــــل تســــویة وضــــعیتهم  ــل شــ كمــــا تقــــدم لهــــا فــــواتیر البنــــاء , األجــــور كــ

ــات الســــنویة للتكــــالیف مــــن اجــــل  والمعــــدات المختلفــــة مــــن اجــــل التســــویة مــــع مواردهــــا وتقــــدم لهــــا أیضــــا التوقعــ

.ل واالستثمارات التقدیریة إعداد میزانیة التشغی

  دور الرقابة الداخلیة في تحسین األداء المالي: المبحث الثالث 

ـــــة الزیـــــارة ســـــوف نقـــــوم مـــــن خـــــالل هـــــذا المبحـــــث  ـــــي أجریـــــت خـــــالل عملی ـــــة الت ـــــى نتـــــائج المقابل التطـــــرق إل

المؤسســـــة هة بهـــــذالمیدانیـــــة التـــــي كانـــــت بالمؤسســـــة المینائیـــــة ســـــكیكدة وتحلیلهـــــا مـــــع دراســـــة المیزانیـــــة الخاصـــــ

  . والتحلیل المالي لها بغیة الوصول إلى تحلیل  النسب و المؤشرات المالیة 2012،2013لسنوات 

ــــــب األول  ــــــات: المطل ـــــات الالزمــــــة : أدوات وأســــــالیب جمــــــع البیان قمنــــــا حتــــــى نــــــتمكن مــــــن جمــــــع البیانـ

  :باتباع الخطوات التالیة 

مـــــاي 14الـــــى 2015أفریـــــل 12تـــــم إجـــــراء الدراســـــة المیدانیـــــة مـــــن تـــــاریخ :فتـــــرة الدراســـــة المیدانیـــــة: أوال

2015  

الطریقــــة األساســــیة فــــي جمــــع المعلومــــات فــــي  إجــــراء المقابلــــة تمثلــــت : طــــرق جمــــع المعلومــــات: ثانیــــا 

المباشـــــرة  وهـــــدا مـــــن اجـــــل أخـــــد معلومـــــات وجمـــــع معطیـــــات عـــــن المؤسســـــة االقتصـــــادیة محـــــل الدراســـــة والتـــــي 

كیكدة إضــــافة إلــــى اســــتعمال طــــرق أخــــرى كالزیــــارة المیدانیــــة ألهــــم المصــــالح التــــي كنــــا هــــي مؤسســــة مینــــاء ســــ
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نتوقــــع أن نجــــد علــــى مســــتواها األجوبــــة المالئمــــة  المتعلقــــة بالموضــــوع محــــل الدراســــة إضــــافة إلــــى المالحظــــة 

  . المباشرة وتحلیل المحتوى لبعض وثائق المؤسسة 

  :األطراف المعنیون بالمقابلة : ثالثا 

  األطراف المعنیة بالمقابلة) 3/1(جدول رقم                                    

  األشخاص المستجوبین                 المدیریات والمصالح          

  المدیر العام  المدیریة العامة

  رئیس قسم التدقیق  قسم التدقیق

  رئیس دائرة المحاسبة   مدیریة المالیة والمحاسبة

  من إعداد الطالب: المصدر      

ســــوف نوضـــــح مــــن خـــــالل الجــــدول التـــــالي الرزنامــــة التـــــي ســــارت مـــــن : برنـــــامج ســـــیر المقـــــابالت:رابعــــا 

  العدد والمدة الزمنیة المستغرقة طیلة فترة التربص ا بتوضیح  خاللها المقابالت وهذ

  رزنامة المقابلة) 3/2(جدول رقم

  المدة الزمنیة  عدد المقابالت   مستویات إجراء القابلة

  د30  02  المدیر العام

  سا12  12  رئیس قسم التدقیق

  سا16  16  ةالمحاسبرئیس دائرة 

  الطالب إعدادمن : المصدر 

كانـــــت محـــــاور المقـــــابالت تـــــدور حـــــول دور الرقابـــــة الداخلیـــــة فـــــي تحســـــین : محـــــاور المقـــــابالت: خامســـــا 

  األداء المالي

  عرض وتحلیل نتائج المقابلة : المطلب الثاني 

لــــك مــــن خــــالل إجــــراء دراســــة رض الموضــــوع مــــن الجانــــب التطبیقــــي وذلقــــد كــــان الهــــدف مــــن المقابلــــة هــــو عــــ

میدانیــــــة بمؤسســــــة مینــــــاء ســــــكیكدة عــــــن طریــــــق إجــــــراء مقــــــابالت مــــــع إطــــــارات هــــــده المؤسســــــة والمتمثلــــــة فــــــي 

ین حــــــاولوا مســــــاعدتنا مبــــــدین ائــــــرة المحاســــــبة  و الــــــذتــــــدقیق و رئــــــیس دشــــــخص مــــــدیرها العــــــام ورئــــــیس قســــــم ال
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ا مـــــن خـــــالل  تقـــــدیم األجوبـــــة الوافیـــــة لكـــــل األســـــئلة وتســـــهیل  تنقالتنـــــا بـــــین اهتمـــــامهم بموضـــــوع الدراســـــة وهـــــذ

.مختلف مصالح المؤسسة 

  :نموذج األسئلة المطروحة

  :لقد قسمنا األسئلة إلى بعدین وكانت كالتالي 

  :المتعلقة بنظام الرقابة الداخلیةاألسئلة : البعد األول 

مادا یعني نظام الرقابة بالنسبة لكم ؟-1

من المسؤول عن الرقابة الداخلیة عندكم ؟-2

ما هي إجراءات الرقابة المتبعة عندكم ؟-3

هل لدیكم قسم خاص بعملیة الرقابة ؟-4

هل یوجد فصل بین مهام مدیریة التدقیق والمدیریة العامة ؟-5

الرقابة ؟من الذي یضع برنامج -6

من یشرف على تنفیذ هدا البرنامج ؟-7

هل البرنامج الموضوع سنوي أو شهري أو غیر ذلك ؟-8

هي الوسائل المعتمد علیها في تقییم نظام الرقابة الداخلیة ؟ما-9

مدى مساهمة المدقق الخارجي في تقییم الرقابة الداخلیة ؟–10

هل هناك تكامل بین المراقب الداخلي والخارجي في تقییم نظام الرقابة ؟–11

تقییم نظام الرقابة هل له عالقة بإدارة المخاطر ؟–12

كیف یتم إدارة المخاطر على مستوى مؤسستكم ؟–13

:األسئلة المتعلقة باألداء المالي : البعد الثاني 

  ؟هو مفهوم األداء المالي لدیكم ما-1

  هل لدیكم طریقة لتقییم األداء المالي ؟-3
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  ؟من یقوم بتقییم األداء المالي  -4

؟هل یتم تصحیح االنحرافات في حال اكتشافها -5

؟هي الطریقة المتبعة في دلكما–6  

هل هناك تقییم لألداء المنجز واألداء المرغوب؟–7

هل تسعى المؤسسة لبلوغ الجودة من خالل إرضاء زبائنها ؟–8

هل تسعى المؤسسة إلرضاء زبائنها من خالل أخد أرائهم ؟-9   

:بعد طرح األسئلة كانت األجوبة من طرف اإلطارات التي استقبلتنا على النحو التالي 

اإلجابات المتعلقة بنظام الرقابة الداخلیة : البعد األول 

  یعني نظام الرقابة بالنسبة لكم ؟مادا : 1س

  .وسیلة رقابة لتنفیذ اإلجراءات وتطبیق القوانین :1ج

  من المسؤول عن الرقابة الداخلیة عندكم ؟: 2س    

  .مدیر التدقیق هو المسؤول : 2ج    

  هي إجراءات الرقابة المتبعة عندكم ؟ما: 3س

مــــن الطلــــبء المــــواد فانــــه یــــتم اســــتقبال فمــــثال عنــــد شــــرااإلجــــراءات تختلــــف حســــب نوعیــــة النشــــاط : 3ج

نمــــوذجمــــواد عــــن طریــــق إلــــىي تحتــــاج اإلدارات التــــمــــن أوطــــرف فــــرع المشــــتریات مــــن فــــرع المخــــزون 

ــــوب والكمیــــة ، فیــــتم تحدیــــد طریقــــة الشــــراء حســــب الكمیــــة والنــــوع  بعــــدها یحــــدد  یحــــدد فیــــه الصــــنف المطل

ـــدها تـــــتم عملیـــــة المتابعـــــة مـــــن اجـــــل اســـــتالم المـــــواد فـــــي إصـــــدارمصـــــدر الشـــــراء فیـــــتم  ســـــند الطلـــــب وبعــ

عـــــن طریـــــق ســـــند اســـــتالم وهـــــذا بعـــــد فحـــــص المـــــواد والتأكـــــد مـــــن مطابقتهـــــا لمواصـــــفات المطلوبـــــة وقتهـــــا 

  .وٕادخالها إلى المخزن مع إمكانیة رفض هذه المواد في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة 

  عملیة الرقابة ؟هل لدیكم قسم خاص ب: 4س
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ا صــــــبحت عبــــــارة عــــــن مدیریــــــة مكونــــــة مــــــن مــــــدیر وأربعــــــة اآلن نعــــــم كانــــــت لــــــدینا خلیــــــة تــــــدقیق و:4ج 

إطــــارات ذوي شــــهادات جامعیــــة اثنــــان یحمــــالن شــــهادة لیســــانس فــــي القــــانون واثنــــان آخــــران لــــدیهم شــــهادة 

  .لیسانس في التسییر

  والمدیریة العامة ؟هل یوجد فصل بین مهام مدیریة التدقیق :5س       

  .ال یوجد هناك فصل :5ج     

  من الذي یضع برنامج الرقابة ؟: 6س      

یضـــــــع البرنـــــــامج مجلـــــــس التـــــــدقیق التـــــــابع لمجلـــــــس اإلدارة حیـــــــث یضـــــــعه ضـــــــمن برنـــــــامج النشـــــــاط    : 6ج      

  .السنوي ویسهر على تنفیذه وخالل السنة تنفیذ مهام غیر مبرمجة مسبقا 

  لى تنفیذ هدا البرنامج ؟من یشرف ع: 7س    

  .یشرف على تنفیذ البرنامج المدیر العام : 7ج     

هل البرنامج الموضوع سنوي أو شهري أو غیر ذلك ؟:  8س    

  .البرنامج الموضوع هو برنامج سنوي : 8ج    

  ما هي الوسائل المعتمد علیها في تنفیذ برنامج الرقابة ؟: 9س    

  الوسائل المعتمد علیها في تنفیذ برنامج الرقابة هي مدى االلتزام بالقوانین وسالمة اإلجراءات:9ج    

  مدى مساهمة المدقق الخارجي في تقییم الرقابة الداخلیة ؟:10س     

  .نعم هناك مساهمة للمدقق الخارجي في تقییم نظام الرقابة : 10ج      

  مراقب الداخلي والخارجي في تقییم نظام الرقابة ؟هل هناك تكامل بین ال: 11س     

قابـــــة بنـــــاءا علـــــى المـــــدقق نعـــــم هنـــــاك تكامـــــل الن المـــــدقق الخـــــارجي یعتمـــــد فـــــي تقییمـــــه لنظـــــام الر : 11ج     

.إلى أن المدقق الداخلي یعمل على تنفیذ إرشادات المدقق الخارجيالداخلي إضافة

  دارة المخاطر ؟تقییم نظام الرقابة هل له عالقة بإ:12س     
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  .نعم تقییم نظام له عالقة بإدارة المخاطر: 12ج 

  كیف یتم إدارة المخاطر على مستوى مؤسستكم ؟:13س   

یــــــــتم إدارة المخــــــــاطر علــــــــى مســــــــتوى المؤسســــــــة عــــــــن طریــــــــق محاولــــــــة الــــــــتحكم فــــــــي المخــــــــاطر : 13ج      

ـــیال مــــا تحــــدث عــــن طریــــق وضــــع  المألوفــــة عــــن طریــــق الــــتحكم فــــي مســــبباتها مــــع معالجــــة المخــــاطر التــــي قلـ

  . طرق حمایة تساعد في  تخفیف أضرارها في حال وقوعها 

  لمالي للمؤسسة اإلجابات الخاصة باألداء ا: البعد الثاني 

  ؟هو مفهوم األداء المالي لدیكم ما: 1س    

  .هو تحقیق األهداف المسطرة بأقل التكالیف : 1ج    

  هل لدیكم طریقة لتقییم األداء المالي ؟: 2س     

  .نعم لدینا طریقة نعتمدها في تقییم األداء المالي : 2ج     

  ؟من یقوم بتقییم األداء المالي  : 3س     

  .یقوم بتقییم األداء المالي مدیر المالیة :3ج     

؟   هل یتم تصحیح االنحرافات في حال اكتشافها :4س    

.   نعم في حال اكتشاف االنحرافات یتم تصحیحها   : 4ج      

؟هي الطریقة المتبعة في دلكما: 5س  

.   نتبع طریقة التحلیل المالي :5ج  

هل هناك تقییم لألداء المنجز واألداء المرغوب؟  : 6س

.نعم هناك تقییم لألداء المنجز واألداء المرغوب عن طریق اجتماعات شهریة : 6ج 

هل تسعى المؤسسة لبلوغ الجودة من خالل إرضاء زبائنها ؟ : 7س

.نعم تسعى المؤسسات لتحقیق متطلبات الزبون إلرضائه : 7ج
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  مؤسسة إلرضاء زبائنها من خالل أخد أرائهم ؟هل تسعى ال: 8س    

ـــداف المســــــطرة مــــــن خــــــالل أخــــــد نعــــــم تســــــعى المؤسســــــة إلرضــــــاء زبائنهــــــا:8ج      مــــــن اجــــــل بلــــــوغ األهـــ

  .أرائهم وهدا عن طریق االستجواب عبر الموقع االلكتروني الخاص بها 

ــــــة  ــــــائج المقابل ســــــكیكدة و بنــــــاءا علــــــى المقابلــــــة التــــــي تمــــــت مــــــع إطــــــارات مؤسســــــة مینــــــاء :عــــــرض نت

  :األجوبة التي قدمت لنا حول التساؤالت التي طرحنها توصلنا إلى 

ـــــة: أوال ـــــة الداخلی مؤسســـــة اقتصـــــادیة تســـــعى أيممـــــا الشـــــك فیـــــه هـــــو ا ن : بالنســـــبة لنظـــــام الرقاب

التــــي تلقیناهــــا األجوبــــةیكــــون لــــدیها نظــــام رقابــــة داخلــــي فعــــال وهــــذا مــــا لمســــناه مــــن خــــالل تحلیــــل أندومــــا 

ـــى مســــــتوى مؤسســــــة مینــــــاء ســــــكیكدة واألســــــالیبالمتخــــــذةاإلجــــــراءاتكــــــل إن، وفعــــــال  ـــا علـــ المعمــــــول بهـــ

نظــــامأساســـیاتنظــــام فعـــال ، ولكـــن یبقـــى جانـــب یعتبـــر مـــن تـــوحي بـــان نظـــام الرقابـــة لهـــده المؤسســـة هـــو

فعالیــــة الــــذي یســــتحیل الــــتحكم فیــــه وبالتــــالي یســــتحیل تحقیــــق البشــــريالرقابــــة الداخلیــــة أال وهــــو الجانــــب 

  .بة مائة بالمائة بنس

تهـــــدف إلـــــى االســـــتمراریة والبقـــــاء وســـــعیا اقتصـــــادیة أي مؤسســـــةا ن:المـــــاليلـــــألداءبالنســـــبة : ثانیـــــا 

ــك فإنهــــا تعمــــل علــــى تحقیــــق أداء مــــالي متــــوازن ممــــا یســــم ح لهــــا بتغطیــــة احتیاجاتهــــا وهــــذا منهــــا لبلــــوغ ذلــ

ــــــى تحقیــــــق أداء مــــــا تــــــم استخالصــــــه ـــــاألداء المــــــالي فالمؤسســــــة تســــــعى إل مــــــن تحلیــــــل األجوبــــــة المتعلقــــــة بـ

ــــألداء المنجـــــز واألداء المرغــــوب مــــع العمــــل علــــى تصــــحیح االنحرافـــــات  متــــوازن مــــن خــــالل تقیــــیم شــــهري ل

  .في حال اكتشافها وان الطریق المتبعة في تقییم األداء هي التحلیل المالي 

لمؤشرات المالیة وتحلیلهاعرض النسب وا: المطلب الثالث

  2013و2012المختصرة لجانب األصول سنة المالیة المیزانیة )3/3(جدول رقم 

  التغییر  2013      2012  األصولجانب 

  -380.221.831,42  10.800.497.119,55  11.180.718.950,97  الثابتةاألصول

  1.377.371.954,90  7.058.094.672,49  5.680.722.717,59  المتداولةاألصول

  997.150.123,48  17.858.591.792,04  16.861.441.668,56  األصولمجموع 

  2013و2012من إعداد الطالب باالعتماد على میزانیة المؤسسة لسنة :المصدر
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  2013و 2012المیزانیة المالیة المختصرة لجانب الخصوم سنة )3/4(جدول رقم 

  التغییر  2013  2012  جانب الخصوم

  840.719.418,93  14.801.988.213,46  13.961.268.794,53  األموال الخاصة

  69.723.025,13  1.847.907.421.20  1.778.184.396.07  دیون طویلة األجل

  910.442.444,06  16.649.895.634.66  15.739.453.190.60  األموال الدائمة

  86.707.679,42  1.208.696.157,38  1.121.988.477,96  دیون قصیرة األجل

  997.150.123,48  17.858.591.792,04  16.861.441.668,56  مجموع الخصوم

  2013و2012من إعداد الطالب باالعتماد على میزانیة المؤسسة لسنة :المصدر   

  نسبة الهیكلة : ا

2013و2012نسبة الهیكلة المالیة للمؤسسة لسنتي  ) 3/5(جدول 

  2013  2012  العالقة  النسبة

  1,54  1,40  األصول ثابتة/ األموال دائمة  نسبة التمویل الدائم

  1,37  1,24  االصول الثابتة/االموال الخاصة   نسبة التمویل الذاتي

  2013و2012من إعداد الطالب باالعتماد على میزانیة المؤسسة لسنة :المصدر   

تفـــــوق نفــــس النســــبة لســـــنة 2013نالحــــظ أن نســـــبة التمویــــل الــــدائم لســــنة : نســــبة التمویــــل الـــــدائم.1

ــــغیر جـــــدا ولكـــــن بمـــــا أن  2012 ــــدا یـــــدل علـــــى أن األصـــــول   النســـــبكلتـــــا بفـــــارق صـ ــــد فهـ تفـــــوق الواحـ

الثابتــــة التــــي تمتلكهــــا المؤسســــة تقــــوم بتمویلهــــا كلهــــا عــــن طریــــق األمــــوال الدائمــــة مــــع وجــــود هــــامش أمــــان 

  .الدائمة األموالالثابتة التي تقوم بتمویلها صولاألیعبر عن فائض تغطیة 

ــــذاتي. 2 ــــل ال تفــــوق نفــــس النســــبة لســــنة 2013نالحــــظ أن نســــبة التمویــــل الــــذاتي لســــنة :نســــبة التموی

الثابتــــة األصــــولأنبفــــارق صــــغیر جــــدا ولكــــن بمــــا أن كلتــــا النســــب تفــــوق الواحــــد فهــــدا یــــدل علــــى 2012

یعبــــر عــــن أمــــانالخاصــــة مــــع وجــــود هــــامش األمــــوالن طریــــق التــــي تمتلكهــــا المؤسســــة تقــــوم بتمویلهــــا عــــ

  .الخاصة األموالالثابتة التي تقوم بتمویلها األصولفائض تغطیة 
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  :نسبة المدیونیة: ب 

  2013و 2012نسبة المدیونیة للمؤسسة لسنتي ) 3/6(جدول رقم     

  2013  2012  العالقة  النسبة 

  0,82  0,82  مجموع الخصوم/الخاصةاألموال   نسبة االستقاللیة المالیة

  0,17  0,17  مجموع الخصوم/مجموع الدیون   نسبة قابلیة السداد

  2013و2012من إعداد الطالب باالعتماد على میزانیة المؤسسة لسنة : المصدر

أن نسبة االستقاللیة المالیة للمؤسسة متساویة في كل من الجدول نالحظ :نسبة االستقاللیة المالیة.1

بكثیر وتكاد تساوي الواحد وهذا یدل 0,5وهي نسبة تفوق 0,82حیث تساوي 2013و2012سنة من 

  .المؤسسة لدیها استقاللیة مالیة جیدةأنعلى 

في كل من سنة نسبة قابلیة السداد هي نسبة متساویة أننالحظ من الجدول :نسبة قابلیة السداد.2

وبما أن نسبة قابلیة السداد تعبر عن الضمان الذي تمنحه 0,17حیث تساوي 2013و2012

المؤسسة لدائنیها وكلما كانت النسبة صغیرة زاد ارتیاح الدائنین اتجاه المؤسسة فبالتالي فالمؤسسة لدیها 

. أخرىضمانات لتسدید دیونها مما یوفر لدیها الحظ للحصول على دیون 

  :المردودیةنسبة السیولة و:ت 

  2013و2012نسبة السیولة والمردودیة المالیة للمؤسسة لسنة ) 3/7(جدول رقم 

  2013  2012  العالقة  النسبة

  5,83  5,06  دیون قصیرة األجل /األصول المتداولة   نسبة السیولة العامة

  5,40  4,63  دیون قصیرة األجل/ المخزون–األصول المتداولة   نسبة السیولة المنخفضة

  1,28  0,70  دیون قصیرة األجل / قیم جاهزة   نسبة السیولة الحالیة

  0,39  0,33  مجموع األصول / أصول متداولة   نسبة سیولة األصول

  8,52  4,95  األموال خاصة / 100. نتیجة الدورة   نسبة المردودیة المالیة 

  وجدول حساب النتائج2013و2012من إعداد الطالب باالعتماد على میزانیة المؤسسة لسنة : المصدر        

فاقـــــت 2013نالحـــــظ مـــــن الجـــــدول أن نســـــبة الســـــیولة العامـــــة خـــــالل الســـــنة :نســـــبة الســـــیولة العامـــــة.1

كلـــــى النســـــبتین قـــــد فـــــاق الواحـــــد وهـــــدا یبـــــین أنولكـــــن بفـــــارق طفیـــــف مـــــع 2012نفـــــس النســـــبة خـــــالل ســـــنة 
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إلـــــىتحــــول أنالمتداولـــــة والتــــي یمكـــــن باألصــــولاألجـــــلمــــدى قـــــدرة المؤسســــة علـــــى تغطیــــة الـــــدیون القصــــیرة 

.نقدیة في تاریخ استحقاقها

تفوق نفس النسبة 2013نسب السیولة المنخفضة لسنة أننالحظ من الجدول :نسبة السیولة المنخفضة. 2

وهدا یبین بان المؤسسة قادرة 2013في سنة5,40و2012في سنة4,63وكالهما یفوق الواحد2012لسنة 

  .دون االعتماد على تحصیل الدیونعلى الوفاء بالتزاماتها في تغطیة االلتزامات الجاریة 

0,70أيكانت اقل من الواحد 2012ان النسبة في سنة من الجدول: نسبة السیولة الحالیة. 3

باستعمال القیم األجلتكن قادرة على تغطیة الدیون القصیرة یبین بان المؤسسة في هده السنة لنوهدا 

وساوتحیث فاقت نسبة السیولة الحالیة الواحد2013بعكس سنة فقد تلجا إلى حلول أخرىالجاهزة

.باستعمال القیم الجاهزة وهي نسبة تبین بان المؤسسة قادرة على تغطیة دیونها قصیرة األجل1,28

  و2012هده النسبة تقریبا متساویة في كل من سنةأننالحظ من الجدول : نسبة سیولة األصول . 4

وهي تتغیر بتغیر وبما أن هده النسبة تسمح بتقییم رؤوس األموال المتداولة بمجموع األصول 2013

نشاط المؤسسة  ومادامت لم تتغیر بالنسبة لسنتي الدراسة حیث كانت تقریبا متساویة فهذا یعني أن 

  .المؤسسة في حالة استقرار 

فاقت 8,52كانت 2013هده النسبة في سنة أننالحظ من الجدول: نسبة المردودیة المالیة. 5

دل بحوالي الضعف وكانت موجبة بالنسبة للسنتین وهدا ی4,95التي كانت 2012نفس النسبة لسنة 

  .على مدى قدرة المسیرین على االستخدام األمثل لمواردها 

  تحلیل نتائج المؤشرات المالیة

  نسب المؤشرات المالیة) 3/8(جدول رقم 

2013 2012 العالقة البیان

5.849.398.515,11 4.558.734.239,63 الثابتةاالصول-االموال الدائمة راس المال العامل

4.293.325.749,15 3.768.608.799,85 )الخزینة الموجبة-اصول متداولة(

الخزینة - االجلالدیون قصیر (- 

)السالبة

حتیاج راس المال اال

العامل

1.556.072.765,96 790.125.439,78 مصرفیةالسلفات ال–القیم الجاهزة  الخزینة

  وجدول حساب النتائج2013و2012باالعتماد على میزانیة المؤسسة لسنة من إعداد الطالب : المصدر
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ما االعامل كان موجب وهو في ارتفاع إذالمال رأسنأنالحظ من الجدول :راس المال العامل.1

كما سیولةإلىاألصولتحویل إمكانیةوهو بعبر عن مدى 2013وسنة 2012قارناه بین كل من سنة 

  .جیدة للمؤسسةوضعیةانه یعبر عن 

نالحظ من الجدول أن رأس المال العامل موجب بالنسبة لسنتي :االحتیاج من راس المال العامل.2

  .وهذا یذل على أن المؤسسة في حالة توازن مالي2012مقارنة بسنة 2013الدراسة مع زیادة في سنة 

زیادة في الخزینة في سنة نالحظ من الجدول أن الخزینة في سنتي الدراسة موجبة مع :الخزینة.3

وهدا یوضح بان المؤسسة لدیها أموال سائلة جاهزة لالستعمال 2012مقارنة بما كانت علیه في 2013

  .الفوري وهذا یساعد على تغطیة الدیون القصیرة األجل دون اللجوء إلى حلول أخرى 

األخیرةالنتائج السابقة وباالعتماد على تحلیل النسب والمؤشرات المالیة فان هده إلىبالنظر 

المقارنة بین سنتي أسلوبتبین لنا بان وضعیة المؤسسة المالیة في ارتفاع وهذا باستعمال 

یذل على أن المؤسسة ممائج قد ارتفعت معظم النتاأنحیث نجد 2013و2012الدراسة 

المالیة وطبعا هذا ما لمسناه دائها مما انعكس باإلیجاب على وضعیتها تولي اهتمام كبیر أل

  من الكفاءة وعلى درجة عالیة عالي فالمؤسسة لدیها إطارات ذات تكوینأثناء زیارتنا المیدانیة 

ضف إلى أنها تعمل على مواكبة التطور الحاصل بحكم نشاطها المبني على التبادل وباعتبارها 

  .شاط الداخلي والخارجي كهمزة وصل بین الن
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  خالصة الفصل  

  :في المتمثلخالل هذا الفصل دراسة حالة حول موضوعنا لقد قدمنا من

  .ثالثة مباحث إلىفقمنا بتقسیم العمل   "المالياألداءدور الرقابة الداخلیة في تحسین "

عرفنا المؤسسة التي قمنا بانجاز الدراسة المیدانیة عندها والتي هي مؤسسة میناء سكیكدة األولفي المبحث 

  .التي عرفتهابأهم  مراحل التطورومرورا إنشائهاصورة مفصلة عن المؤسسة ابتداء من تاریخ فأعطینا

مختلف أقسام هده على مفصلة إطاللةالمبحث الثاني فخصصناه لمدیریة المالیة والمحاسبة حیث قدمنا أما

  .المدیریة وعالقتها مع باقي المدیریات 

  :                                           هوالذيفي المبحث الثالث قدمنا دراسة میدانیة حول موضوعنا وأخیرا

إیجادالمؤسسة حاولنا من خاللها إطاراتفكانت لنا مقابالت مع " المالي األداءدور الرقابة في تحسین "

صورة عن كیفیة نأخذ أنواستطعنا أردناهالخاصة بموضوع دراستنا فكان لنا ما األسئلةلبعض أجوبة

سسة میناء سكیكدة  حیث لمسنا أن المالي على مستوى مؤ األداءتطبیق الرقابة الداخلیة من اجل تحسین 

بة خصیصا حتى تتمكن من التحكم في مدیریة للرقاكبیر للرقابة الداخلیة فقد ا نشأتالمؤسسة تولي اهتمام

األداءومنه باألداءاالهتمام إلىإضافةتنفیذ اإلجراءات الموضوعة من اجل بلوغ األهداف المرجوة ، 

مع السعي المرغوب باألداءالمنجز األداءاجتماعات شهریة من اجل مقارنة إجراءالمالي عن طریق 

  .اقتراحاتهم لتسهیل جلبهم واخذطریق استفسارهم الزبائن عنبإشراكلتحسین الخدمات وتسهیلها 

  



الخاتمة
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  الخاتمة

لقد قدمنا من خالل هده الدراسة موضوع حساس تسعى جمیع المؤسسات االقتصادیة للتحكم فیه وهذا من اجل 

عنه أهمیة ضمان االستمراریة والنمو أال وهو األداء المالي وحاولنا ربط هذا الموضوع بموضوع أخر ال یقل

  :وذلك من خالل طرح اإلشكالیة  بالشكل التالي وهو الرقابة الداخلیةبالنسبة للمؤسسات مهما كان نوعها أال

  كیف یمكن للرقابة الداخلیة أن تلعب دور في تحسین األداء ؟

  :كاألتي صیغتيالتو ع فرضیات وحتى نجد حل لإلشكالیة المطروحة كان البد علینا العمل على وض

  .تعمل الرقابة الداخلیة على اكتشاف نقاط قوة وضعف األداء المالي - 

  .تعمل الرقابة الداخلیة على مساعدة متخذي القرار في ترشید قراراتهم لتصحیح نقاط ضعف األداء المالي - 

  .تعتبر الرقابة الداخلیة كأداة ضغط لتحسین األداء المالي - 

  :حة هده الفرضیات فوجدنا ما یلي ولنا التأكد من صاومن خالل موضوعنا ح

  :بالنسبة للفرضیة األولى 

  .تعمل الرقابة الداخلیة على اكتشاف نقاط قوة وضعف األداء 

ى تحقیق الرقابة على تعمل علاإلداریة روعها الذي هو الرقابة فقد توصلنا أن الرقابة الداخلیة وعن طریق احد ف

  .إیجاد االختالل في األداء وتصحیحه  األداء من خالل 

  :بالنسبة للفرضیة الثانیة 

  .تعمل الرقابة الداخلیة على مساعدة متخذي القرار في ترشید قراراتهم لتصحیح نقاط ضعف األداء المالي 

ة فقد وجدنا من خالل دراستنا أن متخذي القرار وعن طریق التقاریر الدوریة التي تسلم لهم حول نظام الرقاب

  .الداخلیة یكیفون إجراءات الرقابة الداخلیة  بما یتماشى مع كل مرحلة من مراحل التطور 

  :بالنسبة للفرضیة الثالثة 

  .تعتبر الرقابة الداخلیة كأداة ضغط لتحسین األداء المالي 
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واألسالیب بالنسبة لهده الفرضیة فیمكن اإلجابة من تعریف نظام الرقابة الداخلیة الذي هو عبارة عن الطرق 

واإلجراءات داخل المؤسسة من اجل حمایة األصول والحفاظ علیها من خالل بلوغ دقة وصحة المعلومات 

  المحاسبیة جراء زیادة الكفاءة التشغیلیة لبلوغ األهداف ولتحقیق االلتزام بسیاسات اإلدارة الموضوعة 

لمالي ومن خالل سعیها هذا فهي تطبق إجراءات وبالتالي بالنظر إلى التعریف فان اإلدارة تسعى لتحسین األداء ا

  داخل المؤسسة ، هذه اإلجراءات هي التي تمثل وسیلة ضغط لتحسین األداء المالي 

  :االستنتاجات 

تطبیقا كامال یعني سالمة هذا قهاكبیرا لإلجراءات وتطبیبالنسبة لنظام الرقابة الداخلیة فانه یولي اهتماما - 

  .النظام 

  .الرقابة الداخلیة یتطلب عمال دوي صرامة وكفاءة عالیة تطبیق إجراءات - 

.بالنسبة لألداء المالي فهو یعتمد بنسبة كبیرة على التحلیل - 

.من اجل قراءة جیدة للتحلیل البد من دقة النتائج وهدا ال یتأتى إال بالكفاءة - 

  :التوصیات 

وهذا ما یتطلب التكوین تهازیادة سالمكثر حداثة لیجب عصرنة إجراءات الرقابة وذلك باستخدام تقنیات أ- 

.الدوري للعمال 

.یجب االعتماد على التقنیات الحدیثة في الرقابة  بدال من اإلنسان - 

من اجل ضمان أداء جید نوصي أن تولي المؤسسات االهتمام لجانب مهم أال وهو جانب الخدمات - 

.دیهم اتصال مباشر مع الزبائن وذلك من خالل التكوین المستمر في هذا الجانب للعمال الذین ل
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