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لو وزن الشكر لما وجد له العلماء میزانا و لو طلب منا لمن نقدم هذا الشكر لقلنا:
انجاز هذا إلىأداء هذا الواجب ووفقناعلى

.العمل
ساعدنا من قریب أو من بعید على انجاز هذا العمل مننتوجه بجزیل الشكر واالمتنان إلى كل

الذي لم عبد الكریم شنايات، ونخص بالذكر األستاذ المشرف وفي تذلیل ما واجهناه من صعوب
.إتمام هذا البحثفيیبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه القیمة التي كانت عونا لنا

شركة التوضیب وفنون الطباعة وعلى رأسهم األستاذ الجودي كر كل موظفينشأنوال یفوتنا
عامر الذي طالما أفادنا بالمعلومات.





سبحانه ال نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه وهو ولي كل انعام.

ورفع المؤمنين الذين أتوا العلم درجات  
اللهم صلي على دمحم وعلى آله و صحبه، وسلم تسليما  

أما بعد:
ليأشهر وغمرتني بحنانها وكانت سنداإلى التي حملتني وهنا على وهن تسعة  

دربي وعانت الحلو والمر حتى أوصلتني إلى ما أبغي إلى أغلى ما أملك في  في
...أميالوجود.

شيء إلى الذي رباني  إلى الذي تكفـل المشقة في تعليمي ولم يبخل علي ب
وأرادني أن أبلغ المعالي  

........أبيعندي.
وطاعتهما.إلى كل من قـاسموني مرارة العيش وحالوتها وحب الوالدين  

.ياسر، عالوة  ، عدنانإلى إخوتي: 
هديل .إلى ابنة أختي  ،  إلهام  ،  سميرةإلى أخواتي: 

إلى كل من درست على أيديهم  
ه في الجامعة  إلى كل من شاء هللا أن ألتقي

يكل من حملته ذاكرتي ولم تحمله مذكرتإلى كل الزمالء واألصدقـاء إلى
الى جميع أساتذة قسم العلوم التجارية الى كل طلبة السنة الثانية فحص  

.لثخاصة الفوج الثا2015محاسبي دفعة جوان  



الملخص
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أهمیة المراجعة الداخلیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة االقتصادیة، 

المراجعة الداخلیة وظیفة فقمنا بدراسة أهم الجوانب المتعلقة بالمراجعة الداخلیة وتقییم األداء المالي، ولتحقیق ذلك 
أصبحت المراجعة الداخلیة و تساعد إدارة المؤسسة على تطبیق سیاساتها واجراءاتها وبلوغ أهدافها بكفاءة وفعالیة، 

أداة تستعملها المؤسسة في الكشف عن مواطن االختالل وتحدید نقاط القوة وتنبیه ادارة المؤسسة بما قد تواجهه 
إلیهاوصلتالتيالمكانةبوضعیسمحالمالياألداءتقییمأنكمامن فرص، من أخطار وما یتاح أمامها 

تبینالتيالمالیةالنسبلبعضتحلیلعلىوكذاالمالیةالقوائمومراجعةفحصعلىیقومالذيوالمؤسسة،
.للمؤسسةالماليالمركز

یجب أن یتوفر لها قدر كافي من االستقاللیة وحتى تقوم المراجعة الداخلیة بدورها في تقییم األداء المالي  
یتیح لها أداء عملها بحیادیة حتى تتوصل لتحقیق هدفها.الذي 

تقییم األداء المالي.: المراجعة الداخلیة،الكلمات المفتاحیة



Résumer
Cette étude vise à identifier l'importance de l'audit interne pour évaluer la
performance financière de l'entreprise, pour y parvenir, nous examinons les aspects
les plus importants de l'audit interne et l’évaluation de la performance financière,
audit interne est une fonction contribue à la Fondation d'appliquer ses politiques et
procédures et atteindre ses objectifs efficacement et effectivement, l'audit interne est
devenu un outil utilisé par l'institution dans la détection des asymétries et identifier
les points forts et alerté l’administration pour se défendre des menaces et leur
fournir des opportunités, Ainsi l’évaluation de la performance financier permettra de
revoir le niveau acquit par l’entreprise et ce par l’audit financières, et l’analyse des
ratios financiers de l’entreprise, ce qui est une évaluation du rang financier occupé
par l’entreprise.
Et pour effectuer le rôle de l’audit interne dans l'évaluation de la performance

financière elle doit avoir un degré suffisant d'autonomie pour effectuer son travail
avec impartialité afin d'aboutir à l'objectif.
Mots-clés : audit interne, l'évaluation de la performance financière.
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أ

المقدمة 
قبل ظهور الثورة الصناعیة كانت المشروعات صغیرة نسبیا، حیث كانت مملوكة ألفراد أو شركات أشخاص 

وبظهور الثورة الصناعیة في القرن التاسع عشر ظهرت شركات األموال ،تتوفر لدیهم رؤوس أموال محدودة نسبیا
أدى هذا التغیر إلى التوسع الكبیر في األنشطة الملكیة،أموال ضخمة بتوسیع دائرة القادرة على توفیر رؤوس 
، إضافة إلى انفصال الملكیة عن اإلدارة مما زاد في أهمیة وانتشارها جغرافیاالمؤسساتاالقتصادیة وازدیاد حجم 

األنشطة .اجعة في عملیة الضبط المالي لهذهالدور الذي تلعبه المر 
رقابیةأنظمةإلیجادملحاأمراالمؤسساتفياألداءوترشیدوتحسینتطویرأصبحالتغیراتهذهكلظلفي

للمواردوالكفءاالقتصادياالستخدامفيوتساعدوجودها،علىالمحافظةمنتمكنهاومتطورةقویةوٕاداریة
بكافةتلمأنتستطیعالفهيوقدراتمهاراتمنأوتیتمهمااإلدارةأنغیرتنافسیة،میزةیكسبهامماالمتاحة
السنةنهایةفيتقدمالتيالخارجیةالمراجعةنتائجتأخرجانبإلىالكبیرة،المؤسسةلنشاطالمختلفةالنواحي
الحدیثةللمؤسساتوحتمیاملحاأمراالداخلیةالمراجعةكانتالمحاسبیة،البیاناتفيعملهالضیقنتیجةالمالیة

كون وظیفة المراجعة الداخلیة تلعب دورا هاما في مساعدة إدارة المؤسسة وتسهیل المتاحةالمواردعلىللمحافظة
مهمتها في الرقابة ومتابعة األداء وفي قیاس نجاحها في تحقیق األهداف الموضوعة.

فوظیفة المراجعة الداخلیة تعتبر كنشاط تقییمي مستقل نسبیا بالمؤسسة، یهدف إلى مراجعة العملیات المالیة و 
لمحاسبیة و غیرها من العملیات لخدمة اإلدارة من خالل متابعة مدى فعالیة األدوات الرقابیة المستخدمة، كما ا

تهدف المراجعة الداخلیة إلى التحقق من الدقة المحاسبیة و المحافظة على األصول و كذلك مراجعة أنشطة 
المؤسسة.

ؤسساتالمتقابلالتيالمشاكللطبیعةنظرااألخیرةونةاآلفيكبیراتطوراالداخلیةالمراجعةوظیفةتطورتوقد
النشاطحجمفيللتوسعنتیجةواالقتصادیةالتجاریةوالمعامالتالعالقاتتعقدعنوالناجمةالمختلفةوالشركات
.)اآلليالحاسبأجهزةمثل(الحدیثةالتكنولوجیةالنظموٕادخالالعملأسالیبفيوالتطور

التأكدعلىالماضيفياقتصرالذيالتقلیديدورهامنالداخلیةالمراجعةبوظیفةالخروجإلىالتطورذلكوأدى
والمشورةالمحایدالحدیثالمفهومتطبیقإلىللمنشأة،الرسمیةواللوائحبالتعلیماتبااللتزامالعاملینقیاممن

أوجهوتطورالمؤسسة وممتلكاتأصولیةبحمایتعلقفیماالمختلفةاإلداریةوالمستویاتاإلدارةومجلسلرئیس
.بهاالمختلفةالنشاط

اإلشكالیة: 
:التاليالرئیسيالتساؤلطرحالموضوع یمكنوبناء على ما تقدم وبغیة اإللمام بهذا 

المراجعة الداخلیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة ؟ما هو دور
:فيالمتمثلةالفرعیةاألسئلةمنهمجموعالرئیسيالتساؤلهذاعنوینبثق
 ما المقصود بالمراجعة الداخلیة ، و ما هي أهدافها ؟
ما هو مفهوم تقییم األداء المالي ؟
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شركة التوضیب وفنون الطباعة فيالمالياألداءتقییمفيالداخليالمراجعتقریریساهمكیف
EMBAG؟

:الفرضیات
:الفرضیاتمنجملةبطرحقمناالمطروحةالفرعیةاألسئلةعلىاإلجابةمنامحاولة
وترشیداألداءتحسینعلىتساعداالقتصادیةالمؤسساتلجمیعضروریةوظیفةهيالداخلیةالمراجعة

.علیهاالمتعارفالمعاییرمنلمجموعةالمراجعإتباععلىنجاحهاویتوقفالقرارات،
المؤسسةأهدافتحقیقبغیةالمتاحةالموارداستخدامكفایةمنالتحققعلىیقومالمالي األداءتقییم.
 یساهم تقریر المراجع الداخلي في تقییم األداء المالي في شركة التوضیب وفنون الطباعةEMBAG

وتحسینه مستقبال.المالي لإلدارة فیما یخص األداء المقدمةهاتیوالتوجالنصائحوذلك من خالل 
أسباب اختیار الموضوع:

تخصصنامجالفيالمتناولةالمعلوماتواستثمارالموضوعهذافيبالبحثشخصياهتمام.
للمراجعة الداخلیة في المؤسسة.البالغة األهمیة
.كون موضوع البحث له عالقة بتخصصنا
مجال المراجعة الداخلیةقلة الدراسات واألبحاث في.

أهداف الدراسة:
في المؤسسة .التعرف على المراجعة الداخلیة
 استخدام المعلومات الواردة في القوائم المالیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة .إبراز أهمیة
 في تقییم األداء المالي للمؤسسة االقتصادیةمساهمة المراجعة الداخلیةإبراز مدى.

أهمیة الدراسة:
عنها إذا تكمن أهمیة الموضوع المختار في أن المراجعة الداخلیة تعتبر أداة فعالة ال یمكن االستغناء

حسن استغاللها، بحیث أنها تعمل على التأكد من تطبیق اإلجراءات واللوائح الموضوعة وبالتالي 
فالمراجعة الداخلیة تساهم في تحسین األداء للمؤسسة.

االقتصادیةالمؤسسةداخلاألداءمستوىتحسینفيیساهمالمالیةالرقابةبأنظمةاالهتمام.
منهج البحث:

بجوانب الموضوع، ونظرا الختالف المعلومات المراد الوصول إلیها من حیث المصدر والمكان لإلحاطة 
والزمان، وكذلك الكیفیة التي یمكن على أساسها تجمیعها، یتم االعتماد على منهجین هما:

لدراسة حالة في الجانب النظري على المنهج الوصفي أما الجانب التطبیقي فقد اعتمدنا على المنهج التحلیلي 
.EMBAGالمؤسسة االقتصادیة
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:الدراسةصعوبات
بأن تذكیرهممنبالرغمالمؤسسات،بعضفيالحالةدراسةخاللمناألولىالوهلةفياستقبالناعدم

.العلميبحثالمتطلباتضمنتدخلهذهدراستنا
لظروف خاصة.الكافیة من الشركة وذلك المیدانیة الحصول على المعلومات صعوبة
 فيالدكتوراهوأطروحةالماجستیررسائلمنهاوخاصةالدراسةموضوعتناولتالتيالدراساتقلة

.الجزائریةالجامعات
حدود الدراسة:

  لمعرفة أهمیة المراجعة الداخلیة في تقییم تم اختیار شركة التوضیب وفنون الطباعة كإسقاط على الواقع
2013و 2012سنتي اثر زیارات میدانیة لهذه الشركة، وقمنا باختیاراألداء المالي للشركة وهذا 

الوضعیة المالیة للشركة خالل هذه الفترة. لمعرفة 
الدراسات السابقة:

، ومن بین هذه الدراسات نذكر:عة من الدراسات الجامعیة السابقةلقد قمنا باالطالع على مجمو 
دور المراجعة الداخلیة في دعم وتفعیل القرار، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر تخصص نقــاز أحــمد،

.2006/2007، جــــــــامعة عمار ثلجي باألغـــــــواطمالیة ومحاسبة، 
:من أهم النتائج المتوصل إلیها هي

المسؤولیة الملقاة علیها، ف ما علیها من ثقل یتستعین إدارة المؤسسة بالمراجعة الداخلیة للتخف-
والتي تخص تطبیق السیاسات واإلجراءات المختلفة وتحقیق األهداف والمحافظة على مواردها، 
ومساعدتها على تحدید نقاط القوى ونقاط الضعف و سد الثغرات القائمة من غش واختالس 

وأخطاء، من شأنها أن تعرقل الوصول إلى تحقیق األهداف المنشودة.
 دور المراجعة الداخلیة في تحسین األداء المالي بالمؤسسة االقتصادیة، مذكرة مبروك ریاضسعودي،

ماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة تخصص تدقیق محاسبي، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
2012/2013.

،مذكرة بن خروف جلیلة، دور المعلومات المالیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة واتخاذ القرارات
.2008/2009ماجستیر في علوم التسییر تخصص مالیة المؤسسة، جامعة أحمد بوقره بومرداس، 

مقدمةمذكرة ماجستیر،"المؤسسةتسییرتحسینفيومساهمتهامهمتهاالداخلیةالمراجعة"لطفيشعباني
.2004/2003الجزائربجامعةالتسییروعلوماالقتصادیةالعلوملكلیة

ها:یإلالتي توصلالنتائجومن أهم 
یعتبرال الداخليالمراجعوأنكبیرةبدرجةالخارجيوالمراجعالداخليالمراجعبینتكاملعالقةهناكأن

.معاً لجهودهمابحاجةالمؤسسةوأنالخارجيللمراجعمنافسا
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هیكل الدراسة
حولعامةفي الفصل األول إلى مفاهیمحیث تعرضنابدراسة موضوعنا من خالل ثالثة فصول قمنا
ماهیة المراجعة ، وقد قسمناه إلى ثالثة مباحث ، المبحث األول وتقییم األداء المالي للمؤسسةالداخلیةالمراجعة

.مفاهیم أساسیة حول تقییم األداء المالي، المبحث الثالث الداخلیةالمراجعةمعاییرالداخلیة، المبحث الثاني 
، وقسمناه للمؤسسةالمراجعة الداخلیة في تقییم األداء الماليأهمیةلدراسة ل الثاني فقد خصص أما الفص

، أما المبحث الثاني في المؤسسةالمالي طرق تقییم األداء بدوره الى ثالثة مباحث: المبحث األول تحت عنوان
تقییم األداء المبحث الثالث فخصص لدراسة، أما مراجعة القوائم المالیة لتقییم األداء الماليفخصصناه لدراسة 

.المراجعة الداخلیةالمالي للمؤسسة بواسطة
لشركة التوضیب وفنون الطباعة بدراسة حالة تطبیقیة قمناأما الفصل الثالث وبغیة منا لتثمین البحث 

EMBAGة ، أما وتم تقسیمه الى ثالث مباحث ، المبحث األول تحت عنوان بطاقة تعریفیة عن المؤسس
في المؤسسة، أما تقییم األداء الماليوعرض الوثائق المستعملة في المراجعة الداخلیة مهمة المبحث الثاني 
.   طرق تقییم األداء المالي في المؤسسةالمبحث الثالث 
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تمهید
قبلمنمتزایداً اهتماماً األخیرةالسنواتوشهدت"الحالي،وقتناالمراجعة الداخلیة فيأهمیةازدادتلقد
فيوالعملیاتاألنشطةلكافةتقییمينشاطعنالمراجعة الداخلیة عبارةوأصبحت،الدولمختلففيالمنشآت

اإلنتاجیة.كفاءتهاورفعتطویرهاإلىالمنشأة، یهدف
األداءومتابعةالرقابةفيمهمتهاوتسهیلالمنشأةإدارةمساعدةفيهامادوراالداخلیةالمراجعةوظیفةتلعب

اآلونةفيكبیراتطوراالداخلیةالمراجعةوظیفةتطورتوقد،الموضوعةاألهدافتحقیقفينجاحهاقیاسوفى
والمعامالتالعالقاتتعقدعنوالناجمةالمختلفةوالشركاتالمنشآتتقابلالتيالمشاكللطبیعةنظرااألخیرة
التكنولوجیةالنظموٕادخالالعملأسالیبفيوالتطورالنشاطحجمفيللتوسعنتیجةواالقتصادیةالتجاریة
التقلیديدورهامنالداخلیةالمراجعةبوظیفةالخروجإلىالتطورذلكوأدى،)اآلليالحاسبأجهزةمثل(الحدیثة

تطبیقإلىللمنشأة،الرسمیةواللوائحبالتعلیماتبااللتزامالعاملینقیاممنالتأكدعلىالماضيفياقتصرالذي
أصولبحمایةیتعلقفیماالمختلفةاإلداریةوالمستویاتاإلدارةومجلسلرئیسوالمشورةالمحایدالحدیثالمفهوم

.بهاالمختلفةالنشاطأوجهوتطورالمنشأةوممتلكات
:اآلتیةالعناصرخاللمنفیهالبحثیتمسماوهذا
.ماهیة المراجعة الداخلیة
معاییر المراجعة الداخلیة.
مفاهیم أساسیة في تقییم األداء المالي.
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.األول: ماهیة المراجعة الداخلیةالمبحث 
اإلدارةقراراتدعمفيدورمنتلعبهلماالمؤسسة،داخلالرقابیةاألنظمةأهمأحدالداخلیةالمراجعةتعتبر
یحدثماكلبواسطتهاتراقباإلدارةبیدأداةالداخلیةالمراجعةتعدكما،علیهاالملقاةالمسؤولیةمنوالتخفیف

طرفكلیستفیدإذالخارجیة،والمراجعةالداخلیةالمراجعةبینالتكاملمننوعبوجودوذلكالمؤسسة،داخل
.وجهأكملعلىمهمتهأداءفياآلخرمن

.المراجعة الداخلیةوخصائص المطلب األول: مفهوم 
.المراجعة الداخلیةمفهوم : الفرع األول

أوال: نشأة المراجعة الداخلیة.
ظهرت الحاجة إلى المراجعة الداخلیة مع تطور وتوسع األنشطة االقتصادیة وقد ظهرت بعد ظهور المراجعة 

ء العاملین الخارجیة بوقت طویل، كما ان اهتمام إدارة الوحدة االقتصادیة بضرورة التعرف على مدى كفاءة أدا
الحاجة إلى وجود محاسب داخلي یقوم بتقییم فیها ومدى تنفیذهم لسیاستها وتوجیهاتها أدى كل ذلك إلى ظهور 

داء المحاسبي فیها ویطلق على هذا المحاسب المراجع الداخلينشطة الداخلیة في الوحدة وفحص األاأل
internal auditor.

ویمثل المراجع الداخلي عین اإلدارة داخل المنشأة حیث یقوم بفحص وتدقیق أداء العاملین فیها إلى جانب 
1.كفاءة وفعالیة هذا األداءتقییم 

المراجعین نشاء معهد إإلى یرجعبدایة االهتمام بالمراجعة الداخلیةأن والمتتبع لتاریخ تطور المراجعة یالحظ 
، وهذه الخطوة یمكن اعتبارها الخطوة األساسیة 1941في الوالیات المتحدة األمریكیة عام (IIA)الداخلیین 

في مجال التجسید المهني للمراجعة الداخلیة، حیث ساهم منذ إنشائه في تطویر المراجعة الداخلیة واتساع نطاق 
ن طریق بذل الجهود المختلفة، ، وقد عمل المعهد على تدعیم وتطویر المراجعة الداخلیة عااالنتفاع بخدماته

المراجعین معهد إصدار قائمة تتضمن مسؤولیات المراجعة الداخلیة صادرة من 1947حیث تم في عام 
تم اعتماد 1964تم إصدار أول قائمة معدلة لمسؤولیات المراجعة الداخلیة ، وعام 1957، وفي عام الداخلیین

مراجعة لألعمال والسجالت، تتم داخل المنشأة بصفة مستمرة أحیانا دلیل تعریف المراجعة الداخلیة على أنه 
وبواسطة موظفین متخصصین لهذا الغرض ویختلف نطاق وأهداف المراجعة الداخلیة كثیرا في المنشآت 

میز وخاصة في المنشآت الكبیرة بأمور متعددة ال تتعلق مباشرة بالنواحي المالیة، وتعتبر أحد تالمختلفة، وقد ت
قیامه بوضع مجموعة ین على صعید التطور المهني للمراجعة الداخلیةالمراجعین الداخلیود الفعالة لمعهدالجه

لدراسة واقتراح إطار متكامل 1974من معاییر األداء المهني للمراجعة الداخلیة حیث تم تشكیل لجان عام 
لها وقدمت تقریرا بنتائج اللجان من أعماانتهت 1977لمعاییر األداء المهني في المراجعة الداخلیة، وفي عام 

وتم التصدیق النهائي على هذه المعاییر في المؤتمر الدولي السابع والثالثین في سان فرانسیسكو عام ،دراستها

.139، ص 2002، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، وقواعد المراجعة والتدقیقأصولمحمد السید سرایا، 1
 Institute of internal  auditors
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وبحق فإن هذه المعاییر التي تم اقرارها من غالبیة ممارسي المهنة وروادها ممثلین في معهد المراجعین ، 1978
لمراجعة الداخلیة حینها على انها والدة وبزوغ مهنة جدیدة، وعرفت اات التابعة له تعد بمثابة الداخلیین والجه

وظیفة تقویم مستقلة یتم انشاؤها داخل المنشأة لفحص وتقویم أنشطتها وهدف المراجعة الداخلیة هو مساعدة 
لومات التحلیلیة وعمل الدراسات أعضاء التنظیم في تنفیذ مسؤولیاتهم بفاعلیة وذلك بتزویدهم بالبیانات والمع

تم إصدار دلیل 1996وتقدیم المشورة والتوصیات المناسبة بصدد األنشطة التي یتم مراجعتها، وفي عام 
تعریفدلیل جدید لمعهد المراجعین الداخلیین وتم صیاغة صادر عن الداخلیة ألخالقیات مهنة المراجعة
1.تم صیاغة دلیل جدید لممارسة مهنة المراجعة الداخلیة2001، وفي عام 1999المراجعة الداخلیة في عام 

بها كنشاط ال یمكن أن هذه الوظیفة حدیثة االستعمال أو حتى حدیثة االعترافالقولا في الجزائر فیمكن أمّ 
من القانون40الثمانینات من خالل المادة ینص علیها المشرع الجزائري إال في نهایةفلم،االستغناء عنه

ه: التي تنص على أنّ 1988جانفي 12الصادر بتاریخ 88/01التوجیهي للمؤسسات رقم
"یتعین على المؤسسات العمومیة االقتصادیة تنظیم هیاكل داخلیة خاصة بالمراقبة في المؤسسة و تحسین بصفة 

على أنـه:58كما أكمل في نص المادة ییرها"،ـاط سیرها و تسـمستمرة أنم
ال یجوز ألحد أن یتدخل في إدارة و تسییر المؤسسة العمومیة االقتصادیة خارج األجهزة المشكلة قانونا"

والعاملة في إطار الصالحیات الخاصة بها، تشكل كل مخالفة لهذا الحكم تسییرا ضمنیا و یترتب عنها تطبیق 
.2"و الجزائیة المنصوص علیها في هذا الشأنقواعد المسؤولیة المدنیة 

المراجعة الداخلیة.تعریفثانیا: 
تعدد المختصین و الهیئات المهتمة بهذه المهنة،ـز بالتنوع و التعدد بالتي تتمیّ و المراجعة الداخلیة لقد تم تعریف
و من أهم هذه التعاریف:بعدة تعاریف

:أنهاعلى(IIA)األمریكیةالمتحدةالداخلین بالوالیاتالمراجعینمجمععرفها: التعریف األول
المستمروالتقییموالسیاساتلإلجراءاتاالنتقائيالفحصوتتناولالمشروع،داخلموظفینیؤدیهاوظیفة«

واإلداریةالسیاساتهذهتنفیذمنالتأكدبهدفوذلكالداخلیة،الرقابةوٕاجراءاتاإلداریةوالسیاساتللخطط
.»3وكافیةودقیقةسلیمةوالمعلوماتالداخلیة سلیمةالرقابةمقوماتأنمنالتحقق

المراجعة«:على أنها IFACIالداخلیین  والمستشارینللمراجعةالفرنسيالمعهدعرفها التعریف الثاني: 
المؤسسة، ویقوم بهذا وتسییرمراقبةاإلدارة بهدفالموضوعة تحت تصرفللوسائلفحص دوريهيالداخلیة

األساسیة للمراجعین الداخلیین في إطار هذا الفحص خرى، إن األهدافاألقسام األعن النشاط قسم مستقل 

. 33- 30، ص ص 2006، مؤسسة الورق للنشر والتوزیع، عمان، االردن، التدقیق الداخلي بین النظریة والتطبیقخلف عبد هللا الوردات، 1
، مذكرة ماستر في العلوم التجاریة، تخصص تدقیق محاسبي، دور المراجعة الداخلیة في تحسین األداء المالي بالمؤسسة اإلقتصادیةسعودي مبروك ریاض، 2

.4،(غیر منشورة)، ص 2013-2012جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.140محمد السید سرایا، مرجع سبق ذكره، ص  3
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الدوري هي التدقیق فیما إذا كانت اإلجراءات المعمول بها تتمتع بالضمانات الكافیة، وبصدق المعلومات، 
»1ووضوح ومالئمة الهیاكل.رعیة العملیات، وفعالیة التنظیمات، شوب

نشاط تقییمي داخل المشروع لخدمة إدارته، وتقوم بها إدارة «:تعرف المراجعة الداخلیة بأنهاالتعریف الثالث: 
»2داخل المشروع تسمى إدارة المراجعة الداخلیة.

المعین بغرض فحص وتقییم المراجعة الداخلیة هي وظیفة تقییمیة مستقلة تنشأ داخل التنظیم «التعریف الرابع:
األنشطة التي یقوم بها هذا التنظیم، وتهدف المراجعة الداخلیة إلى مساعدة األفراد داخل التنظیم للقیام 
بالمسؤولیات المنوطین بها بدرجة عالیة من الكفاءة وذلك عن طریق توفیر التحلیل، التقییم، التوصیات، المشورة، 

3.»التي یتم مراجعتهاوالمعلومات التي تتعلق باألنشطة 

هي وظیفة المراجعة الداخلیة اآلتي:یمكن استخالص التعریف ةالداخلیومن خالل هذه التعریفات للمراجعة
، وتقوم بتقدیم النصح واإلرشاد وذلك كخدمة لهاالمؤسسة تقوم على أساس فحص وتقییم انشطةتقییم مستقلة 

للمؤسسة.
الثاني: خصائص المراجعة الداخلیة.الفرع

4:تمتاز المراجعة الداخلیة بجملة من الخصائص وهي

فهي تطبق في المؤسسات وفي كل الوظائف، حیث تنصب على كل المراجعة الداخلیة وظیفة شاملة: .1
وظائف المؤسسة بهدف خدمة اإلدارة.

والمصالح التابعة لها لعملیات الفحص حیث تخضع مختلف الوحدات المراجعة الداخلیة وظیفة دوریة: .2
والتقییم بصفة مستمرة.

إال أنها مستقلة عن باقي الوظائف رغم أن المراجعة الداخلیة وظیفة من وظائف المؤسسة االستقاللیة: .3
األخرى، فعلى المراجع أن یكون مستقال حتى یتسم عمله بالموضوعیة.

إضافة الى تلك الخصائص نذكر الخصائص التالیة: 
.المراجعة الداخلیة دعامة أساسیة من دعائم نظام الرقابة الداخلیة
.المراجعة الداخلیة وظیفة تقوم بها وحدة إداریة من وحدات المؤسسة
اسبة المراجعة الداخلیة تسعى إلى ترشید قرارات اإلدارة من خالل توفیر المعلومات الدقیقة والمن

في الوقت المناسب.
5ویمكن تناول طبیعة المراجعة الداخلیة من خال النقاط التالیة:

.نشاط داخلي مستقل داخل المؤسسة وأداة رقابة بغرض انتقاء وتقییم جمیع الرقابات األخرى

بوتین محمد، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2003، ص 8. 1

/2006، ص 496. مصر، 2005 عبد الوهاب نصر، شحاته السید شحاته، الرقابة والمراجعة الداخلیة الحدیثة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 2

، ص ص  2002، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، مصر، االتجاهات الحدیثة في الرقابة والمراجعة الداخلیة، وآخرونفتحي رزق السوافیري، 3
65-66.

.97مصر، ص ، جامعة التعلیم المفتوح، القاهرة، أساسیات المراجعة، وآخرون، منصور حامد محمود4
.95، ص 2000، دار الصفاء، عمان، األردن، المدخل الحدیث لتدقیق الحساباتجمعة احمد حلمي، 5
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 .وظیفة استشاریة أكثر منها وظیفة تنفیذیة
 اإلداریة والمحاسبیة والضبط الداخلي.یمتد نشاطها إلى جمیع الرقابات
.تعمل على تقییم الرقابة المحاسبیة
.یستطیع المراجع الداخلي أن یقوم بذات المهام التي یقوم بها المراجع الخارجي خالل فترة المراجعة

المراجعة الداخلیة.وأهمیة : أنواع المطلب الثاني
.المراجعة الداخلیة: أنواع الفرع األول

1:مالیةداخلیة إداریة ومراجعة داخلیةمراجعة الداخلیة إلى قسمین مراجعةتنقسم ال

: وهي تعني مراجعة العملیات والوثائق المالیة والمحاسبیة واإلجراءات المستعملة المالیةالداخلیةالمراجعة. 1
تسییر هذا الجانب باالعتماد على التقنیات التالیة :في
.الحسابات والنتائج واستخراج االنحرافات الموجودةتحلیل-
.تقوم بإعدادها المؤسسة مثل الفواتیر وموازین المراجعةىاختبار صحة الوثائق الت-
لألصول الجرد الفعليباالستالم التحقق من الوجود الفعلي لألصول وذلك باختبار اإلجراءات الخاصة -

الدفاتر.معالجتها المحاسبیة فيوالمخزون الثابتة مع التأكد من صحة 
: وهي المراجعة التي تشمل فحص اإلجراءات الرقابیة الخاصة بنواحي النشطات اإلداریةالداخلیةالمراجعة. 2

األخرى غیر الناحیة المالیة أو المحاسبیة ولذا فهي تتطلب معرفة السیاسات واإلجراءات المطبقة في 
یام بها ما یلي:المؤسسة ومن المهام التي یتوجب الق

ــــ دراسة واختبار العملیات المختلفة مثل النشاطات اإلنتاجیة من حیث مستوى الكفاءة اإلنتاجیة ومراقبة 
اإلنتاج.  

واقتراح سبل ، وتحدید مدى كفاءة هذه البرامجمؤسسةالتأكد من سیر برنامج التدریب للموظفین والعاملین بال-
.مستوى األداء في العملتطویرها وتحسینها لغرض رفع 

ان سالمة السیاسات المراجع الداخلي ال یتدخل في مهام مراقب التسییر الذي یقوم بوضع طرق التنبؤ وضم
.وٕانما یتأكد فقط من أن هذه الطرق مطبقة جیدا وتستجیب لألهداف المرسومة،ةالعامة للمؤسس

: أهمیة المراجعة الداخلیة.لفرع الثانيا
أهمیة المراجعة الداخلیة مع التوسع في األنشطة التي تقوم بها المؤسسات بهدف تقویم هذه األنشطة ازدادت

الخدمات التي تقدمها لإلدارة أهمیة المراجعة الداخلیة من خالل وتطویرها ورفع كفایتها اإلنتاجیة، ویمكن تلخیص 
كما یلي: 
خدمات وقائیةProtective services:ابیر حمایة كافیة لألصول، واتخاذ التدالتأكد من وجود

التي تكفل منع االنحراف عن السیاسات والخطط عند التنفیذ.

.6، ص مرجع سبق ذكره، سعودي مبروك ریاض1
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 خدمات تقویمیةEvaluative services: قیاس وتقویم فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة، ومدى
بالسیاسات اإلداریة. االلتزام

 خدمات تطویریةDevelopmental services :حات لتطویر وتحسین األنظمة داخل تقدیم االقترا
1المنشأة.

المراجعة الداخلیة. وأهدافالمطلب الثالث: خلیة
القراراتاتخاذفيتساعدهالمراجعةبعملیةالقائمیتبعهامنهجیةوضعإن: الفرع األول: خلیة المراجعة الداخلیة

وجودضرورةإلىداخلهاالمراجعةخلیةونمواألنشطةوتعقدالمؤسساتحجمكبرأدىوقدوالوجیهةالصائبة
.نفسهالتنظیمإدارةعلىالداخلیةللرقابةنظاموضعمسؤولیةوتقعالداخلیة،الرقابةنظاملمتابعةإداریةأداة
:الداخليالمراجعمسؤولیةأوال

تعیینعنةالمسؤولهيالمؤسسةإدارةفإنلذلكالمؤسسة،خدمةأجلمنتوجدالداخلیةالمراجعةألن
مهمةتبدأحیثالمراجعةلخلیةالعكسیةالتغذیةآلیةمنجزءایعتبرونالداخلیونفالمراجعون، الداخليالمراجع
والمنهجیةالتدخلمجالوالمدةیشملالذيوبذلكاألمرللمؤسسةالعامةاإلدارةإرسالبعدالداخليالمراجع
مابتحدیدیقومونأنهمكماالرقابة،وسائلمستویاتجمیعبفحصغالباالداخلینالمراجعونیقومحیثالمتبعة،

ویراجعأنعلیهیجبماذابمعرفةالداخليالمراجعیقومذلكإلىوٕاضافةال،أممناسبةالتقییمطرقكانتإذا
.إلیهاالتوصلتتمالتيالمراجعةعملیةخاللمنتتمغرضوأليالمراجعة،تتممتى

عادةتتعلقوالتيیتحملها،التيالتكلفةمعالمنفعةیحققالذيالرقابةمنالجزءذلكمراجعةالمراجعفعلى
الرقابةألهدافتبعااألخطارتنصفوالداخلیة،الرقابةأهدافمنأكثرأوهدفتحقیقفيالفشلبمخاطر
ضیاعكذاووالقوانین،السیاساتإتباعفيالفشلالتشغیلیة،والمالیةالمعلوماتدقةعدم:یليكمااإلداریة
.للمواردالكفءغیرواالقتصاديغیرواالستخداماألموال
أنیمكنذلكإلىإضافةالمراجعة،عملیةتتممتىلمعرفةالممكنةالمخاطرنوعبتحدیدالمراجعیقومكما

یطلبالفرعبذلكتتعلقألسبابومصلحةرئیسمثالإنماوالعامةاإلدارةلیستالمراجعةبعملیةاآلمریكون
صالحیاتإعطاءأجلمنالعلیااإلدارةمنموقعاألمریكونأنبدالحیثالداخلیة،المراجعةبعملیةالقیام
بتحلیلالداخليالمراجعیقومبالمهمةاألمرعلىالداخلیةالمراجعةخلیةحصولبعدوالداخلیة،للمراجعةأكثر

2.بمهمتهالقیامقبلالمخاطر

:الداخلیةالمراجعةخلیةتنظیم:ثانیا
، وذلك بالمقارنة مع معظم العالیةالمهاراتذويالمراجعینمنقلیلعددمنالداخلیةالمراجعةقسمیتكون

األقسام األخرى ، وقد یقتصر األمر في بعض التنظیمات على وجود مراجع داخلي واحد، كما قد یتسع قسم 

مراجعةالثانیة،الوحدةالمناهج،تطویرولتصمیمالعامةاإلدارة،داخلیةمراقبةومراجعةالمهني،التدریبوالفنيللتعلیمالعامةالمؤسسة1
.51صالسعودیة،العربیةالمملكةمحاسبة،تخصصداخلیة،.
، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، تخصص: مالیة المؤسسة،  االقتصادیةالمؤسسةفياألداءتقییمفيالمالیةالداخلیةالمراجعةدورشدري معمر سعاد، 2

.57ص، 2009جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
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المراجعة الداخلیة في تنظیمات أخرى لیتضمن أكثر من مائة مراجع، وینطوي الهیكل التنظیمي لقسم المراجعة 
هنة وذلك كما یوضحه الشكل التالي.ممارسي المجعین الداخلیة عادة على ثالثة مستویات من المرا

.): الوظائف األساسیة في قسم المراجعة الداخلیة1الشكل رقم (

المشرف

المدیرون

أولصنفمراجعون

مبتدئون  صنف مراجعون 

81، مرجع سبق ذكره، صوآخرونفتحي رزق السوافیري، المصدر:

وسیاساتوضعوبالتخطیطیقومكونه،الداخلیةالمراجعةلقسمالعامةالمسؤولیةالمشرفعلىوتقع
، ویعتبر المشرف بمثابة حلقة الوصل الخارجیینالمراجعینمعالتنسیقكذإادارة العاملین و و المراجعةإجراءات

.مع لجنة المراجعة
:1المراجعةبلجنةالمراجعةخلیةعالقة:ثالثا

مجلسأعضاءمنالمراجعةلجنةتتكونوالمراجعةلجنةعلیهیطلقمابإنشاءالشركاتمنالكثیرتقوم
.اإلدارةعنالداخلیةالمراجعةقسماستقاللإلىیؤديمماالداخلیةالمراجعةوظیفةعلىاإلشرافبهدفاإلدارة

االستقاللیةتوفراحتمالزادكلماالداخلیةالمراجعةقسموالمراجعةلجنةبینالعالقةزادتفكلما
بالمراجعةالخاصةواإلجراءاتالمعاییروالسیاساتجمیعاعتمادمنبدالووالتقییم،الفحصفيوالموضوعیة

.المراجعةلجنةطریقعنالداخلیة
.مؤسسةبالالمختلفةاإلداریةالمستویاتوالداخلیةالمراجعةبینالعالقةیوضحالتاليالشكلو

.83ص-80فتحي رزق السوافیري، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص1
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.بالمؤسسةالمختلفةاإلداریةالمستویاتوالداخلیةالمراجعةبینالعالقة):2(رقمكلشال
اإلدارةمجلسالمراجعةلجنة

83صمرجع سبق ذكره، ،وآخرونفتحي رزق السوافیري، :المصدر

أعضاءولكونالداخلیةالمراجعةخلیةعلىإداریاالمشرفةهيالمراجعةلجنةأنیتضحالشكلهذامنو
لصعوبةنظراوالمؤسسة،خارجبهمالمرتبطةاألخرىللمسؤولیاتنظراالكافيالوقتلدیهملیسالمراجعةلجنة

.العلیالإلدارةاإلداریةالمسائلةتحتتكونالعملیةالناحیةمنفإنهاالداخلیةالمراجعةعملیةعلىإشرافهم
الفرع الثاني: أهداف المراجعة الداخلیة.

1لها األهداف التالیةالمراجعة الداخلیة نألمراجعة الداخلیة یتبین لنا المفهومالسابقعرضمن خالل ال

هدف الحمایة:.أ
كان التركیز في الماضي ینصب علي هدف الحمایة حیث كانت المراجعة الداخلیة تعرف علي أنها ذلك النشاط 

د من سالمة نظم الرقابة الداخلیة والذي یهدف بدورة كأالتىأصول المنشأة كما تهدف الالذي یهدف الي حمایة 
جع الداخلي ینصب على:المراهدفوعلى ذلك كان الي حمایة المنشأة من االختالس والسرقة.

علیها.االعتمادمدى وانات المسجلة بالدفاتر المحاسبیةالتأكد من سالمة المعلومات والبی-
حمایة أصول المنشأة.-
.ةوالقوانین واللوائح الموضوعالقیاس والسیاسات والخطة واإلجراءاتأسالیب التأكد من الموائمة بین -
التأكد من االستخدام الكفء لموارد المنشأة. -

هدف البناء:.ب
یتحقق هدف البناء من خالل و ،ومع تطور مفهوم المراجعة الداخلیة ظهر هدف جدید لوظیفة المراجعة الداخلیة

، حیث یتضمن التعریف األخیر اعترافا اقتراح العالج والتوصیات نتیجة لما قام به المراجع الداخلي من فحص

.30- 29ص، ص2006الدار الجامعیة، اإلسكندریة مصر، ،المراجعة الداخلیة في ضل التشغیل االلكترونيثناء علي القباني و نادر شعبان السواح، 1

المراجعة
الداخلیة

العلیااإلدارة

الوسطىاإلدارة

نفیذیةالتاإلدارة



الفصل األول:                 مفاهیم عامة حول المراجعة الداخلیة وتقییم األداء المالي

15

هدفي الشكل التالي یوضح لناو ة الداخلیة تلبیة لحاجات اإلدارة، تجاه نحو الخدمات االستشاریة للمراجعباال
المراجعة:

لمراجعة الداخلیة.أهداف ا):3الشكل رقم (

فيریالماجستمذكرة مقدمة لنیل درجة،الداخلیة المالیة في تقییم االداء في المؤسسة االقتصادیةدور المراجعة ،شدري معمر سعادالمصدر:
.53،ص2008-2009جامعة أحمد بوقرة بومرداس،فرع مالیة المؤسسة،،رعلوم التسیی

. األخرىالمطلب الرابع: مقارنة المراجعة الداخلیة باألنظمة 
معتربطهاحیثعنها،مستقلةبطریقةولكناإلدارةلصالحتعملالداخلیةالمراجعةأنیتضحسبقمما
فيسنتطرقحیثعنهاتختلفنفسهالوقتفيولكنهاالمشتركة،الخصائصبعضالرقابیةالوظائفبعض

.الرقابیةالوظائفمختلفوبینبینهاالمقارنة
:الخارجیةالمراجعةوالداخلیةالمراجعةبینالمقارنة:الفرع األول

الهدف الرئیسي للمحاسبة بصفة عامة هو توفیر المعلومات لمتخذي القرارات، فإن هذه المعلومات كان لما
تحتاج إلى تدقیق للتأكد من أنها تعبر عن نتائج أداء الوحدة االقتصادیة والمركز المالي لها، وتصبح عملیة 

طاء في مراحل إعداد تلك المعلومات، ویمكن ان تتم عملیة التدقیق ضروریة كلما ارتفعت نسبة احتمال وجود أخ
التدقیق هذه اما من خالل المراجعة الداخلیة وأخرى من خالل المراجعة الخارجیة، حیث یبدي المراجع الخارجي 
رأیه حول مدى صدق القوائم المالیة وعدالتها في التعبیر عن ذلك، أما المراجع الداخلي فیقوم بالتحقق من صحة 

لبیانات المحاسبیة ومدى االلتزام بتطبیق السیاسات واالجراءات والخطط الموضوعة، باإلضافة الى مراجعة ا

المطابقة الفحص و حیث یتم القیام بأعمال 
الموضوعة عاییربین األداء الفعلي والم

مسبقا لكل منها 
سیاسات الشركة 

االجراءات المحاسبیة
نظم الضبط الداخلي 

سجالت المؤسسة
قیم المؤسسة وأنشطة التشغیلیة

یعني اقتراح الخطوات الالزمة لتصحیح
ابقة والتقدیم النصح لإلدارة والمطالفحص 

.ذلك یعمل المراجع الداخليىوعل
مراجعة العملیات المحاسبیة ىباإلضافة ال

اللتزام امدي من ق تحقتقوم بالي توالمالیة ال
بالسیاسات واإلجراءات والخطط 

.الموضوعة
جراءات حمایة إسالمة ىالتحقق من مد

.صولألا
.الماليداءاقتراح بتطویر وتحسین اال

ھدف البناءھدف الحمایة
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االنشطة للتحقق من كفایتها وانتظامها وٕاعداد التقریر وتقدیم التوصیات الالزمة لإلدارة، وٕان كان أیضا من مهام 
، وبصفة خاصة في ظل التشغیل اإللكتروني المراجع الداخلي مراجعة نظم المعلومات السائدة في التنظیم

للبیانات المحاسبیة، وعلى ذلك یمكن تحلیل العالقة بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة من حیث:
أوجه االختالف:.1

ستقالل، فالمراجع الداخلي یعتبر موظفا بالمشروع وخاضعا إلدارته، أما المراجع الخارجي فمستقل درجة اإل
المشروع.عن إدارة 

 الفئات المخدومة، یهتم المراجع الداخلي باحتیاجات اإلدارة ورغباتها، أما المراجع الخارجي فیخدم
احتیاجات طوائف عدة منها، اإلدارة و المساهمین وأجهزة الدولة.

 نطاق العمل، المراجع الداخلي یقوم بفحص شامل تفصیلي وموسع للعملیات ألنه یعمل باستمرار طول
من تفصیلي الى اختیاري یعتمد على أسلوب دى المشروع، أما المراجع الخارجي فقد تطور عمله العام ل

1اختیار العینة اإلحصائیة، وذلك لضیق الوقت وكثرة وضخامة التكلفة.

 ،بسبب االختالف هو اختالف الفئات المخدومة، فالخارجي یوجه اهتمامه الى العناصر طبیعة العمل
الفئات وهي نتیجة االعمال والمركز المالي، أما المراجع الداخلي فإنه یخدم إدارة التي تهتم بها تلك

المرسومة للتأكد من تنفیذها واكتشاف االنحرافات. المشروع فیوجه اهتمامه للنظم المستعملة والسیاسات
مراقب، أما المراجع النظرة الى الرقابة الداخلیة، المراجع الداخلي یقوم بدراسة وتقییم األنظمة لتحسینها ك

2الخارجي فبقصد وضع تقریر محاید.

.التشابهأوجه .2
من حیث المصلحة المشتركة لكل من المراجع الداخلي والخارجي وجود نظام فعال لنظام الرقابة الداخلیة 
بقصد منع حدوث أخطاء، وأوجه التالعب والحد منها، وأیضا كالهما یهتم بالمراجعة المالیة للعملیات التي 

بي مالئم یعمل على توفیر یقوم بها المشروع، لذلك من المصلحة المشتركة لكلیهما وجود نظام محاس
3إلعداد القوائم المالیة، وعموما تتمثل أوجه التشابه فیما یلي:معلومات 

.العمل في نفس النطاق أو المجال في المؤسسة
.تطبیق منهجیة مشتركة مع اختالف طفیف
.امتالك مستوى كفاءة ومعرفة تسمح بالتنفیذ الجید للمراجعة في كل المستویات

إبداء الرأي للحالة والوضعیة المالیة واقع المراجع الداخلي والمراجع الخارجي یتقاربان فیما یخص ویتبقى في ال
للمؤسسة، واكتشاف المخالفات واألخطاء المحاسبیة الموجودة في النظام ثم اإلدالء بها الى اإلدارة العامة. 

. 47-46، ص ص ، مرجع سبق ذكرهوآخرونفتحي رزق السوافیري، 1
.145-144، ص ص 2010، دار البلدیة ناشرون وموزعون، عمان، األردن، علم تدقیق الحساباتزهیر الحدرب، 2
. 6، ص 2010المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، تفعیل المراجعة الداخلیة عن طریق النظام المحاسبي المالي في المؤسسة الجزائریة،زین یونس، 3
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:الخارجیةوالداخلیةالمراجعةبینالتكامل.3
إال أن التكامل بینهما على الرغم من االختالفات التي أوردناها بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة 

ن المؤسسة بحاجة لمجهودات للمراجع الخارجي ألموجودا بدرجة كبیرة، فال یعتبر المراجع الداخلي منافسا 
فإنأدواتها،تقییمودعمهاوتحسینهاحیثمنیةالداخلالرقابةبعملیةالداخليالمراجعاهتمامأنكماكالهما،
السنةمدارعلىالداخليالمراجععملكذلكومراجعته،وفحصهنطاقلتحدیدإلیهایحتاجالخارجيالمراجع
منكثیرفيالخارجيالمراجعیقومفحینالتفصیلیةوالتحلیلیةالفحوصبإجراءاتللقیامالفرصةیعطیهالمالیة

یقومالذيالفحصنتائجعلىبعیدحدإلىتعتمدالتيوالشاملةلیستواالختیاریةبالمراجعةبالقیاماألحیان
1.الداخليالمراجعبه

.الداخلیةالرقابةوالداخلیةالمراجعةلفرع الثاني:ا
المراجعة الداخلیة تعتبر أداة من أدوات الرقابة الداخلیة الغرض منها التأكد من دقة وفعالیة األنظمة 
واإلجراءات المتبعة ورفع التقاریر إلى اإلدارة عن نقاط الضعف واالنحرافات، تهدف المراجعة الداخلیة إلى قیاس 

2مدى كفایة أنظمة الرقابة الداخلیة.

حصر أوجه االختالف بین المراجعة والرقابة الداخلیة من خالل الجدول التالي:یمكنو
3.أوجه االختالف بین المراجعة و الرقابة الداخلیةیبین): 1الجدول رقم (

الرقابة الداخلیةالمراجعة الداخلیة
مستمرةمهمة منتظمة و مستمرة Périodicitéالفترة     

 وقائیة
جمیع أفراد المؤسسة خلیة المراجعة الداخلیةActeursبالعملیة المكلف

ملزمون بالتطبیق.
االجراءات تقییم مدى احترام Domainesمجال التطبیق   

والسیاسات وكذا تسییر 
المخاطر من أجل تحسین 

.األداء

 جمیع النشاطات

اعطاء نصائح، توصیات، Conséquencesالنتائج     
وارشادات 

 كشف عدم االنتظام في
العمل.

الوقایة من األخطار
.على المعلومات الواردة في المحاضرةباالعتمادباحثالمصدر: من اعداد ال

.49، ص ، مرجع سبق ذكرهوآخرونفتحي رزق السوافیري، 1
.51ص،مرجع سبق ذكره،داخلیةمراقبةومراجعةالمھني،التدریبوالفنيللتعلیمالعامةالمؤسسة2
. 2015-2014، فحص محاسبي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 2، ماسترمراجعة المخاطرمحاضرات االستاذة طاهري فاطمة الزهراء، 3
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.التسییرمراقبةوالداخلیةالمراجعةبینالمقارنة:الفرع الثالث
أوجه التشابه: .1
تدخل كل وظیفة یمس جمیع أنشطة المؤسسة. مجال
.كل منهما مرتبط مباشرة باإلدارة العلیا للمؤسسة
 كال الوظیفتین یجلب نظر اإلدارة العلیا للمؤسسة لبعض المسائل ویقدم كل منهما توصیات واقتراحات

1تساعد على اتخاذ القرارات من داخلها.

أوجه االختالف: .2
في الجدول التالي:التسییرمراقبةوالداخلیةالمراجعةحصر أوجه االختالف بین یمكن

.التسییرمراقبةوالداخلیةالمراجعة): أوجه االختالف بین 2الجدول رقم(
التسییرمراقبةالداخلیةالمراجعة

.المراجعةوظائفقیادةلمتابعةوسیلةالمؤسسةفياإلجراءاتفحصوالرقابةتقییموسیلة

الكفاءاتتحسینإلىتهدف.المعلوماتموثوقیةودقةضمانإلىتهدف
والموازناتالتحلیلیةالمحاسبة:مثلتقنیاتعلىتعتمد.المؤسسةنشاطاتكلتخص

.القیادةجداولبإنشاءوتسمحالتقدیریة،
تحسینوتحفیزومساعدةالتسییرمراقبدورالمعلوماتمصداقیةمنالتأكدهوالمراجعدور

.المسطرةاألهدافلبلوغالموظفین

واإلنجازاتالتقدیراتبیناالنحرافاتباستخراجتسمحاألخطاءووالغشالتالعبمنوالحدباكتشافتقوم
باتخاذالمسئولینقیامبهدفوشرحهاوتحلیلها

.الالزمةالتصحیحیةاإلجراءات

مفصلتقریرالعامةلإلدارةیقدمالداخليالمراجع
.المؤسسةوظائفلكلالداخلیةالرقابةعن

الضروریةالمعلوماتكلیستقبلالتسییرمراقب
.المناسبةالتفسیراتویطلب

.63شدري معمر سعاد، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 

علىتقومالتسییرمراقبةبینماالتسییر،مراقبةوظیفةبمراجعةتقومالداخلیةالمراجعةفإنذلكإلىإضافة
2.المراجعةخلیةموازنةتحلیل

جامعة اكلي محند الحاج، البویرة، تخصص مراجعة ومحاسبة، ، مذكرة ماستر في علوم التسییر،المراجعة الداخلیة في المؤسسةأهمیة رشام نسیم، 1
.92، ص 2012-2013

.63شدري معمر سعاد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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معاییر المراجعة الداخلیة.المبحث الثاني: 
على خمسةIIAتشمل المعاییر المهنیة الحدیثة للمراجعة الداخلیة الصادرة من مجمع المراجعین الداخلیین

.الرئیسیة والوظائف الرئیسیة للمراجعة الداخلیةمجموعات من المعاییر تغطي النواحي
وتنفیذ عمل المراجع.استقاللیةالمطلب األول:

استقاللیة المراجع الداخلي.معاییر : الفرع األول
ویعني استقالل المراجع الداخلي عن االنشطة التي یقوم بمراجعتها ، وتحقیق االستقالل عندما یقوم المراجع 

ویسمح ذلك للمراجع الداخلي بإعطاء رأي غیر objectivelyوبموضوعیة freelyالداخلي بأداء عمله بحریة  
ة.متحیز، ویتحقق االستقالل بناء على الوضع التنظیمي والموضوعی

وتشمل معاییر االستقالل على معاییر فرعیة وهي:
المركز التنظیميOrganizational status مكانة تنظیمیة تسمح له یجب ان یتمتع المراجع الداخلي ب:

.نجاز االعمال والمسئولیات الخاصة به بحریةإبالقیام ب
الموضوعیةObjectivity ، كما داء اي عمل یقوم هو بمراجعتهأب ان ال یرتبط المراجع الداخلي بیج:

.1یجب ان یكون موضوعیًا في حكمه على االشیاء من خالل قیامه بمراجعتها
.وظیفة المراجعة الداخلیةتنفیذ) (معاییر أداء : لفرع الثانيا

، لداخلیة ، وفحص وتقییم المعلوماتن عمل المراجع الداخلي البد ان یشمل تخطیط عملیة المراجعة اإ
وتمثل هذه المعاییر شرح لكافة المراحل المختلفة لعملیة المراجعة الداخلیة ،وتوصیل النتائج وعملیة المتابعة

.والتي تبدأ بعملیة التخطیط وتنتهي بعملیة المتابعة
وتشتمل هذه المعاییر على مجموعة من المعاییر الفرعیة والتي تتمثل في:

الداخلي بالتخطیط الدقیق لكل عملیة مراجعة: یجب ان یقوم المراجع التخطیط.
حیث یجب على المراجعین الداخلیین جمع وتحلیل وتفسیر المعلومات :فحص وتقییم المعلومات

.والحصول على االدلة الكافیة التي تؤید نتائج المراجعة
توصیل النتائج : یجب على المراجعین الداخلیین التقریر عن نتائج اعمال المراجعة.
كد من اتخاذ االجراءات الصحیحة أالمتابعة : یجب على المراجعین الداخلیین القیام بعملیة المتابعة للت

2.المطلوبة على ضوء نتائج المراجعة

المطلب الثاني: معاییر التأهیل العلمي والعملي( المهني).
وتحتوي هذه المعاییر على عدد من المعاییر الفرعیة هي:

ةاء أداء عملیات المراجعة الداخلیأن تبذل القدر الكافي من العنایة المهنیة أثنیجب.

1 http://infotechaccountants.com/forums/topic/78081،01/03/2015، منتدیات محاسبة دوت نت ،أنواع ومعاییر المراجعة الداخلیة،
.17:05

.286-280صص عبد الفتاح محمد الصحن، وآخرون، مرجع سبق ذكره، 2
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 یجب أن تقدم إدارة المراجعة الداخلیة التأكیدات على أن الكفاءة الفنیة والخلفیة التعلیمیة للمراجعین
.الداخلیین في مستوى مقبول ومناسب للمهام التي یقومون بها

 المراجعة الداخلیة المعرفة والمهارات والتدریب الالزم لتنفیذ مسئولیات المراجعة ن یتوافر في قسم أیجب
.المناطة به

یجب أن یتوافر االشراف على تنفیذ المهام في قسم المراجعة الداخلیة.
 یجب أن یتوافر لدى المراجع الداخلي المعرفة والمهارات والقدرات المتعلقة بالعالقات االنسانیة

.الفعالة والمهارات في التعامل مع االفرادواالتصاالت
1.یجب على المراجعین الداخلیین المحافظة على المستوى التنافسي لمعلوماتهم الفنیة

المطلب الثالث: معاییر نطاق(مجال) عمل المراجعة الداخلیة. 
الرقابة الداخلیة، ومدى كفاءة أداء المهام عالیة نظامة وفمراجع دراسة وفحص وتقییم مدى كفاءویتطلب من ال

والمسئولیات قبل تحدید نطاق العمل، وذلك بهدف التحقق من مدى توفر ضمانات وضوابط كافیة لتحقیق 
المنشأة ألهدافها بكفاءة وفعالیة ، ومدى تطبیق هذه الضوابط وقدرة المنشأة على حمایة اصولها واستغالل 

2لیة.مواردها المتاحة بكفاءة وفاع

المطلب الرابع: معاییر تسییر(إدارة) مصلحة المراجعة الداخلیة.
اجعة دارة المر إلزم هذا المعیار مدیر إدارته بشكل سلیم، حیث أدارة المراجعة الداخلیة یجب أن یدیر مدیر إ

:الداخلیة بضرورة القیام باآلتي
األهداف والسلطات والمسئولیات: یجب أن یكون لدى مدیر قسم المراجعة الداخلیة قائمة بأهداف تحدید

.الداخلیةوسلطات وصالحیات ومسئولیات قسم المراجعة 
یجب أن یقوم مدیر المراجعة الداخلیة بوضع الخطط المناسبة لتنفیذ المهام المطلوبة من التخطیط :

.القسم
رورة قیام مدیر قسم المراجعة الداخلیة بوضع السیاسات واإلجراءات المكتوبة السیاسات واإلجراءات : ض

لتوجیه المراجعین التابعین له في تحدید مسئولیاتهم وأعمالهم.
 یجب على مدیر المراجعة الداخلیة وضع برنامج الختیار الموارد البشریة المطلوبة للقسم وتنمیة

.مهاراتهم
على مدیر قسم المراجعة الداخلیة التنسیق بین جهود المراجعة الداخلیة وجهود المراجعة الخارجیةیجب.
.3یجب على مدیر المراجعة الداخلیة وضع برنامج یهدف إلى تقییم أعمال قسم المراجعة الداخلیة

.270–268وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص عبد الفتاح دمحم الصحن،1
.76، مرجع سبق ذكره، ص المراجعة الداخلیة مهمتها ومساهمتها في تحسین تسییر المؤسسةلطفي شعباني، 2

.290- 287، مرجع سبق ذكره، ص ص وآخرونعبد الفتاح دمحم الصحن، 3



الفصل األول:                 مفاهیم عامة حول المراجعة الداخلیة وتقییم األداء المالي

21

مفاهیم أساسیة في تقییم األداء المالي.المبحث الثالث: 
المنافسةحیثالقاراتعبروامتدادهنشاطهاوتنوعالمؤسساتحجمبكبرفیهنعیشالذيالعصریتسم

الذیناألطرافكافةإرضاءإلىالوصولطرقیتقنونالذیناألقویاءإالفیهایبقىالالتياألسواقعلىالقویة
فعالةلنظمتبنیهمذلكعلىیساعدهمومام،بهالمحیطةالمتغیراتكافةمعالتكیفویستطیعونمعهم،یتعاملون

تواجدمنویقللونالقوةجوانبتقویةعلىفیعملونم،تهمؤسسافيوالضعفالقوةجوانبیظهربمااألداءلتقییم
.الضعفعناصر

تقییم األداء المالي.وأهمیةالمطلب األول: مفهوم
.الماليمفهوم تقییم األداءالفرع األول:

فهناكذاته،حدفياألداءإلىالنظروجهاتلتعددوذلكالمالي األداءلتقییمالمقدمةالتعاریفتعددتلقد
وتوقعاتلعملهالفردإلنجازوالمستمرةالمنتظمةوالتقدیرالتقییمعملیة:بأنهاالمالياألداءتقییمعملیةعرفمن

1وتطویره في المستقبل.تنمیته

" حولValeurقیمة "ذو"Jugement"حكم تقدیمللمؤسسةالمالياألداءتقویمیعني" :بأنهأیضاوعرف
أطرافها المختلفة). والمادیة والمالیة المتحدة (إدارة المؤسسة ومدى إشباع منافع ورغباتالطبیعیةالمواردإدارة

یمكن فا لتحدید ماالمحققة أو المنتظرة على ضوء معاییر محددة سلأي أن تقویم األداء المالي هو قیاس النتائج
الفعالیة ، وتحدید األهمیة النسبیة بین النتائج والمواردقیاسه و من ثم مدى تحقیق األهداف لمعرفة مستوى

."المستخدمة مما یسمح بالحكم على درجة الكفاءة
:التالیةالعواملعلىالضوءبتسلیطیعرف أیضاالمالياألداءتقییمأنإلى جانب التعاریف السابقة نجد 

.العوامل المؤثرة في المردودیة المالیة
الخاصة.األموالعلى مردودیةالمسیرینطرفمنالمتبناةالمالیةالسیاساتأثر
و أرباح.فوائضو تحقیقالمالیةالسیاسةإنجاحفيالمؤسسةنمومعدلمساهمةمدى
.مدى تغطیة مستوى النشاط للمصاریف العامة
عن حالة اإلعسار المالي وظاهرة اإلفالس أو من یعرفه أیضا بمدى تمتع وتحقیق المؤسسة لهامش آمانوهناك

2قدرة المؤسسة على التصدي للمخاطر والصعاب المالیة.بتعبیر آخر مدى

فييالمالاألداءتقییمعملیةتتمثل"اآلتي: الشاملالتعریفاستخالصیمكنالسابقةالتعاریفخاللمن
بمستوىالمتاحةلمواردهاالمؤسسةواستغاللاستخداممدىمنالتأكدإلىالتي تهدفوالدراساتالعملیاتجمیع
بینالمقارناتإجراءطریقعنمتتابعة،زمنیةفتراتخاللأومعینةزمنیةفترةخاللوذلكالكفاءة،منعالٍ 

.معینةومعاییرمقاییسإلىباالستناداألهدافمنوالمتحققالمستهدف

.125، ص 2000، 2الطبعةلبنان،والتوزیع،والنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسة،التنظیمياألداءوكفاءةالبشریةالمواردإدارةبربر،كامل1
.42-41ص، ص2006، جامعة ورقلة، 4، مجلة الباحث، العدد قراءة في األداء المالي والقیمة في المؤسسة االقتصادیةادن عبد الغني، د2
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.الماليالفرع الثاني: أهمیة تقییم األداء
1:یليفیماإجمالهایمكنوالتيللمؤسساتبالغةأهمیةالمالياألداءتقییمیشكل

وبالتاليا من تحقیق األهداف،ابهالعملیات في المؤسسة ومعدل اقتر یوفر تقییم األداء معلومات حول سیر.1
.تحقیق األهداف واتخاذ القرارات السلیمةیساعد على تركیز الجهود صوب

الخارجیةاالتصاالتكذلكوالموظفین،بینالمؤسسةفيالداخلیةاالتصاالتتحسینفياألداءتقییمیساهم.2
داخلهاتتمالتيالعملیاتعلىإیجابایؤثرالمؤسسةداخلإیجابيمناختكوینإلىیؤديفهذاالعمالء،مع

. وخارجها
.بأولأولواألنشطةالبرامجتنفیذتكالیفحولواضحةصورةتقدیم.3
االجتماعیة یبین تقییم األداء أن المؤسسة تحقق أهداف اجتماعیة وتقدم حلول للعدید من المشاكلیمكن أن.4

.باإلضافة إلى تلبیة العدید من الحاجات والمطالب االجتماعیة
واألفراد وضع الخطط التدریبیة واختیار البرامج التدریبیة المناسبة وكذلك تحدید األقسامیساعد تقییم األداء في.5

.الذین هم بحاجة إلى تدریب
المؤسسة.فيالموظفینوانخراطاندماجفيالمساعدة.6

األهداف المالیة للمؤسسة االقتصادیة.المطلب الثاني: 
نجدإذعنه،االستغناءیمكنالضروريأمرأدائهاتقییمعملیةفيالمؤسسةألهدافبالدراسةالتطرقإن
التياألهدافحصریمكنعامةوبصفةاألهدافتحدیدتطلبالتقییمومعاییرمؤشراتتحدیدطرقمعظم
األخیرهذایعتبربحیثالمردودیة،،السیولةالمالي،التوازن:التالیةاألهداففيتحقیقهاإلىالمؤسسةتسعى
.للمؤسسةالخارجيالمحیطبهایزمتالتيالراهنةالوضعیةفرضتهجدیداهدفا

: التوازن المالي.الفرع األول
باالستقرار المالي للمؤسسة ویمثل یمسألنهلبلوغه،المالیةالوظیفةتسعىمالیاهدفاالماليالتوازنیعتبر

ذلكیستوجبالمالیةوعبر الفترةبهباالحتفاظالتوازن المالي بین رأس المال الثابت واألموال الدائمة التي تسمح 
ومصادرها.األموالاستخداماتبینبصفة عامةأووالمتحصالتالمدفوعاتبینالتعادل

األموالطریقعنالتعریف یتضح أن الرأس المال الثابت والمتمثل عادة في االستثمارات یجب أن تمولمن
األجل).والمتوسطةالطویلةالدیونإلیهمضافاالخاصالمالرأس(الدائمة

األموال تغطیة وهذا یضمن عدم اللجوء إلى تحویل جزء منه إلى سیولة لمواجهة مختلف االلتزامات وتحقیق
الدائمة لألصول الثابتة، حیث یستوجب التعادل بین المقبوضات والمدفوعات.

هدفبلوغأهمیةللمؤسسة وتكمنالماليوالیسرالسیولةتوفیرفيیساهمالماليالتوازنأنیظهرسبقمما
2التالیة:النقاطفيالماليالتوازن

.38-37، ص ص 2009، 1ط والتوزیع، األردن، ، دار الوراق للنشرإدارة األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازنإبراهیم الخلوف الملكاوي، 1
.22- 21ص ص،1986بیروت،العربیة،النهضةدار،المالیةاإلدارةتوفیق،أحمدجمیل2
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oدائمةبأموالاالستثماراتاحتیاجاتتمویلتأمین.
oالماليالیسروتدعیمالقصیراألجلفيكلهاأوالدیونمنجزءتسدیدضمان.
oالغیراتجاهللمؤسسةالمالياالستقالل.
o.تخفیض الخطر المالي الذي تواجهه المؤسسة

1: السیولة.الفرع الثاني

بسرعةالتحویلعلىتقاس سیولة المؤسسة في قدرتها على مواجهة التزاماتها القصیرة أو بتعبیر آخر قدرتها
یقودكفایتهاعدمأوالسیولةالتحقیق) إلى أموال متاحة فنقصالقابلةوالقیمالمتداولة (المخزوناتلألصول
المؤسسةقدرةعدمعامةوبصفة،وتأدیة بعض المدفوعاتالتزاماتهامواجهةأوللوفاءالمقدرةعدمإلىالمؤسسة

:هيومصالحبثالثاإلضرارإلىیؤديالكافیةالسیولةتوفیرعلى
استغالل منمثاللهاالسماحأوتمكینهابعدموذلكالمؤسسةونموتطورمنالسیولةتحدالمؤسسة : .1

الحقیقیة، االستفادةبمستویاتهامقارنةمنخفضةبأسعارأولیةموادكشراءالمحیطفيتظهرالتيالفرص
.كبیرةبكمیاتالشراءأوالدفعتعجیللقاءتخفیضاتمن

علىحقوقلهاالتياألطرافاتجاهأزماتعدةالسیولةنقصمشكلةتخلقأصحاب الحقوق: .2
واألجراءمستحقاتدفعوالفوائدتسدیدتأخیرإلىالنقصهذایؤديالمراتمنفي الكثیرالمؤسسة،
.الخ...الموردیندیونكذا تسدید

الیسرمنانتقالهاوبالتاليالعمالءتسدیدشروطتغییرإلىالمشكلةهذهتؤديقدعمالء المؤسسة:  .3
في ظروفوخاصةتحسینهاالمؤسسةعلىیجبالتيالعالقةتدهورعنهینتجاألمروهذاإلى العسر

بهاالمؤسسة االهتمامعلىتفرضالسیولةنقصعنالمترتبةالمشاكلهذهفكلالحالي،المحیط
جید.بأسلوبوتسییرها

دیونهااستحقاقتواریخمواجهةعلىالمؤسسةقدرةفيیتمثلوالسیولةخالفعلىفهوالماليأما الیسر
.المؤسسةبهتقومالذياألجلوالمتوسطالطویلباالقتراضیتعلقكمااألجل،والمتوسطةالطویلة

: المردودیة.الفرع الثالث
كليهدفبمثابةفهيلتحقیقها،المواردوتوجهالمؤسسةترسمهاالتياألساسیةاألهدافمنتعتبر المردودیة

تسعىأنیجبالثمانیة التيالمجاالتأواألهدافمنهدفبأنهاPETER DRUKERویرى للمؤسسة
.أهدافهاتحدیدإلىالمؤسسة

فيتتمثلالمؤسسةتستعملها التيوالوسائلالنتیجة،تحقیقعلىالوسائلقدرةعلىیدلعامكمفهوموالمردودیة
المالیة،المردودیةیعكسوهذاالمال الخاصوالرأساالقتصادیةالمردودیةیعكسوهذااالقتصاديالماليالرأس

علىینصبالمؤسسةاهتمامعامةفبصفةنوع المردودیة،یتحددالمستخدمةوالوسائلالنتیجةنوعفحسب
2.والمردودیة االقتصادیةالمالیةالمردودیة

. 18، ص 2012-2011، مذكرة ماستر في علوم التسییر، جامعة اكلي محند الحاج، البویرة، االقتصادیةلمؤسسةلتقییم الداء الماليتالي رزیقة، 1
.605، ص 2007األردن،والتوزیع،للنشروائلدار،واألعمالاإلدارةالعامري، محسنمهديصالح2
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تقییم األداء المالي.المطلب الثالث: معاییر 
یمكن االستعانة بها في اتخاذ قرار حكم موضوعي على یعرف المعیار كمفهوم عام كونه أي وسیلة للقیاس

حالة معینة وتنقسم معاییر األداء الى أربع معاییر رئیسیة هي:
 :تمكن المحلل المالي الداخلي فیها من وتكون مستمدة من فعالیة المؤسسة ذاتها، إذالمعاییر التاریخیة

حساب النسب المالیة من الكشوفات المالیة للسنوات السابقة، لغرض رقابة األداء من طرف اإلدارة العلیا 
وعن مواطن القوة لكي یتم دعمها، والمالیة، والكشف عن مواطن الضعف في المؤسسة كي یتم معالجتها، 

وكذلك یستفید منها المحلل الخارجي.
:(الصناعیة ) تمثل هذه المعاییر أساسا جیدا لمقارنة أداء المؤسسة ومتابعته دوریا، المعاییر القطاعیة

خاصة وأن المؤسسة المعنیة تتشابه في العدید من خصائصها مع النشاط القطاعي الذي تقارن به على 
احد من حیث مجموع الرغم من وجود اختالفات عدیدة بین المؤسسة موضوع المقارنة في القطاع الو 

1المنتجات، نسب استخدام الطاقة اإلنتاجیة، درجة التباعد الجغرافي.

:وهي أقل وأضعف من المعاییر األخرى من حیث األهمیة، وتشیر تلك المعاییر إلى المعاییر المطلقة
وجود خاصیة متأصلة تأخذ شكل قیمة ثابتة لنسبة معینة مشتركة بین جمیع المؤسسات وتقاس بها 
التقلبات الواقعیة، وعلى الرغم من اتفاق الكثیر من المالیین على عدم قبول معاییر المطلقة في التحلیل 

2.المالي، إال أن هناك بعض النسب المالیة التي تزال تستخدم كمعیار مطلق مثل نسبة التداول

:تهدف إدارة المؤسسة الى تحقیقها من خالل تنفیذ الموازنة او الخطة، وهي نسبالمعاییر المستهدفة
بین األداء الفعلي االنحرافاتوبالتالي فإن مقارنة النسب المتحققة بالفعل بتلك المستهدفة تبرز وجه 

3والمخطط لمؤسسة معینة، وبالتالي اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة.

ساسیة لنجاح عملیة تقییم األداء المالي.المطلب الرابع: المتطلبات األ
تتطلب عملیة تقییم األداء بعض المتطلبات األساسیة التي من شأنها االرتفاع بدرجة التقییم إلى مستوى الدقة

والموثوقیة التي تساعد على اتخاذ القرارات السلیمة في تصحیح االنحرافات وتحدید المسؤولیات واالرتقاء بالنتائج 
4یلي:مانذكرالمتطلباتهذهبینومنالمرغوبة،المستویاتإلى 

بدونومشرفمدیرلكلوالصالحیاتالمسؤولیاتفیهتتحددواضحاللمؤسسةالتنظیميالهیكلیكونأن.1
تداخل بینها.أي

.236، ص 2006، 2، دار وائل للنشر، عمان، طإدارة البنوك كمدخل كمي واستراتیجي معاصرفالح حسن الحسن، مؤید عبد الرحمان، 1
. 74، ص2011، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، المؤسسیة واألداء المالي االستراتیجي للمصارفالحوكمة طالب عالء فرحان، إیمان المشهداني، 2
.236، مرجع سبق ذكره، ص إدارة البنوك كمدخل كمي واستراتیجي معاصرفالح حسن الحسن، مؤید عبد الرحمان، 3
-3،2010الجزائر ، جامعة جاریةعلوم التالر في یستج، مذكرة ماالتدقیق الخارجي وتأثیره على فعالیة األداء في المؤسسة اإلقتصادیةبوقابة زینب، 4

.92، ص 2011
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دراسةاألهدافهذهدراسةدونیتمالوهذاللتنفیذقابلةوواقعیةواضحةاإلنتاجیةالخطةأهدافتكونأن.2
الطموحاتبینتجمعمتوازنةاألهدافتأتيولكيالمؤسسة،داخلالمستویاتكلمعومناقشتهاتفصیلیة
.للتنفیذالمتاحةواإلمكاناتالمطلوبة

المؤسسةنشاطبطبیعةوعارفینلدورهممتفهمیناألداءتقییمعلىقادرینمسؤولینللمؤسسةیتوفرأن.3
صحیح.بشكلالتقویمیةوالمؤشراتوالنسبالمعاییرتطبیقمنومتمكنین

تكونبحیثاألداءلتقویمالالزمةوالتقاریروالبیاناتللمعلوماتوفعاالمتكامالنظاماللمؤسسةیتوفرأن.4
اتخاذمنمستویاتهااختالفعلىاإلداراتفيالمسؤولینتساعدومنتظمةسریعةالمعلوماتانسیابیة

اإلنتاجیة.العملیةفيالخسائروتفادياألخطاءلتصحیحالمناسبالوقتوفيوالسریعالسلیمالقرار
األداء تقییمعنالمسؤولةاإلداراتبیناألداءتقییمعملیاتلمسارالموضوعةواآللیةاإلجراءاتتكونأن.5

لألداءوالتصحیحیةالتقویمیةالعملیاتتعرقلتوٕاالومتناسقة،ومنظمةواضحةالتنظیميالهیكلفي
األداء.تقییمبعملیةالمتعلقةالقراراتاتخاذمنالمطلوبةالجدیةوضاعت

یمكن أنهاحیثالمساوئ،بعضمنیخلوالأنهإالللمؤسسة،األداءتقییمیقدمهاالتيالفوائدمنالرغمعلى
1یلي:مامنهاونذكرتنفیذیا،عائقاتمثلأن

إلىاألحیان،منكثیرفيلهالمحددالهدفعنالتقییمینحرفحیث:اإلداریةواألهدافاألغراض.1
ولذلكالمؤسسة،أهدافموظفیهامنالعظمىالغالبیةتعرفالالمؤسساتمنالعدیدهنالكذلكجانب
األداء؟تقییمفيالقیمةتكمنوأیناألداء؟تقییمفائدةهيمانفسهاتسألأنالمؤسسةعلى

منبذلكیتصلوماةلمجموعاأوالفردمستوىعلىبالتحلیلالمؤسساتتبالغحیث:التحلیليالشلل.2
العاملین،منكبیرعددقبلمنعلیهااالطالعحالةفيالسریةتفقدحیثالبیانات،علىاالطالع
علىباالطالعلهمالمسموحالموظفینعددتقلیلإلىالمؤسساتمنالعدیدتسعىذلكعلىوللتغلب
اإلجراءات.عددتقلیلعلىأیضاتعملكماالبیانات،

التقییم.فاعلیةمنویحدذلكیعوقحیث:نظرهموقصرالمدیرینلدىالسلبیةالعقلیةاالتجاهات.3
2نجد:سبقماإلىباإلضافة

وأنبدالاألداءأهدافتلبیةعدمحالةفي:التنفیذضعفإلىبالضرورةتشیرالالضعیفةالنتائجإن.1
توفرلكنهاالتبریرأوالتفسیرتوفرالذاتهابحداألداءمعلوماتلكنخطأ،بهماشيءهنالكیكون

أنالمؤسسةعلىینبغيوعندهاالسبب،لمعرفةواالستقصاءبالبحثالقیامضرورةیبینمؤشرللمؤسسة
ذلك.فيالمساهمةالعواملوتعالجتحددوأناألداءنتائجتوضیحعلىقادرةتكون

المستمر،والتحسینلإلدارةجیدةأداةاألداءتقییمیوفر:الفعليللنظامتقریبیةصورةمجردهيالمقاییس.2
وجیدة،متمیزةوكأنهابرامجهمفیهاتبدوبصورةبالنظامالتالعبیحاولواأنیمكناألفرادأنغیر

جملةبینمنتعتبروهذهالقرارات،اتخاذفيإلیهالالستناددقیقةبیاناتتتوفرالربمالذلكباإلضافة

.39-38، ص ص مرجع سبق ذكرهابراهیم الخلوف الملكاوي، 1
.73، ص 2009، 1، دار وائل للنشر، األردن، طلتقییم المتوازنأساسیات األداء وبطاقة ا،وائل دمحم صبحي إدریس، طاھر منصور الغالبي2
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الفعليالنظامنفسبالضرورةیمثلالالمقاسالنظامأنبحقیقةاالقتناعالمؤسسةعلىتحتمالتياألسباب
.لألداء
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الفصلصةالخ
نستخلص بعض النتائج من القیام بعملیة المراجعة الداخلیة بحیث أن من خالل دراستنا لهذا الفصل 

المراجعة الداخلیة تقوم على خطوات عملیة في اتخاذ القرارات الخاصة بالحالة المالیة للمؤسسة وهذا لن یأتي إال 
ین من من خالل دراسة شاملة ومدققة في فحص التقریر والحسابات الخاصة بالمؤسسة وٕاعطاء األدلة والبراه

و نظرا لكبر حجم المؤسسات فإن المراجعة الداخلیة ال ، النهائي والمناسب من هذه العملیةخالل تقدیم التقریر 
القیام بعملیة المراجعة ألنها تستغرق وقتا طویال، وٕانما تستعین بأسلوب تشمل جمیع العملیات المالیة عند

مجتمع الدراسة.مع تعمیم النتائج على العینات ( مراجعة اختباریه )
الماليالنشاطمراجعةتشملحیث النسبي،االستقاللمن بنوعالمؤسسةداخلالداخلیةالمراجعةتصفتو

الداخلیةالرقابةأنظمةتقییمطریقعنوذلكشموال،أكثرهاوالمراجعاتأنواعأهممنتعتبركماللمؤسسة،
المراجعة الداخلیة تعمل على تحسین و تطویر و ، المؤسسةطرفمنالموضوعةلإلجراءاتتطبیقهامنللتأكد

تستعملها المؤسسة للتأكد من عدم وجود انحرافات و كذا وسیلةاألخیرة أنظمة الرقابة الداخلیة، حیث تعتبر هذه
الدفاتر المحاسبیة، و العمل على تصحیحها وتساعد على تقییم األداء.كشف األخطاء و الغش في

فاحترامشكأيبدونللمراجعة،علیهاالمتعارفالمعاییریحترمأنلمهامهتأدیتهأثناءالمراجععلىبدالو
المؤسسةبوضعیةاألخرىاألطرافإقناعإلىللوصولالمراجعة،بمهمةالقیامللمراجعیسهلالمعاییرتلك

والمالیة،السنةمدارعلىوالمالیةالمحاسبیةالبیاناتمتابعةفيالداخلیةالمراجعةأهمیةإلىإضافةالحقیقیة،
.المؤسسةداخلمستقلةوظیفةباعتبارهاذلك
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تمهید
تقییم األداء المالي من إحدى المواضیع الهامة على مستوى المؤسسة االقتصادیة حیث أن المؤسسة یعتبر

فيتكونألندوماالمؤسسةتسعى، و في حالة تغیر مستمر بسبب بیئتها و عالقاتها مع المؤسسات األخرى
أنتستطیعالتيوبالكیفیةأدائهابتحسینتمالیوم تهالمؤسسةأصبحتذلكمنتتمكنوحتىلهاصورة أفضل
.المؤسسةعلیهتبنىالتياألسسبینمنیعتبرفاألداءمنافسیها،أمامابهتتفوق
حتىوهذاالتنظیمیة،اتهمستویامختلفعلىالرقابةتمارسفهيجیدبأداءتتمیزأنالمؤسسةتستطیعوحتى
فعالیته في تقییم األداء تحقیقالداخلي فيالمراجعدورولتحدیدباألداءأكثروللتعریف، فیهاالجیداألداءتضمن
:والبحث في النقاط التالیةهذا الفصل الیه من خاللتطرق یتم السوهذا ما المالي،

في المؤسسة.الماليطرق تقییم األداء
مراجعة القوائم المالیة لتقییم األداء المالي.
 لمؤسسة.افي الداخلیةالمراجعةتقییم األداء المالي بواسطة
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.في المؤسسةالمالي المبحث األول: طرق تقییم األداء 
المرسومةالنتائجتحقیقمدىتحدیدیتمأساسهافعلىالمؤسسة،فيكبیرةأهمیةلهااألداءتقییمعملیةإن
منالعدیداستعمالالمؤسسة یتمفيالمالي األداءلتقییم، ولمواردهااألمثلاالستغاللمنالتأكدیتموكذلك

بطاقةنجدوكذلك،المالياألداءلتقییمالتقلیدیةاألدواتمنیعتبروالذيالماليالتحلیلبینهامننجد األدوات،
التحلیلجانبٕالىو وكذلكالتقلیدیة،لألدواتالمقدمةلالنتقاداتنتیجةظهورهایعتبروالتيالمتوازناألداء
.التسییرمراقبةأداة أخرى وهي أیضانجدالمتوازناألداءوبطاقةالمالي

عن طریق التحلیل المالي.المالي تقییم األداء المطلب األول: 
للتحلیل المالي عدة تعاریف منها:: الفرع األول: تعریف التحلیل المالي

دراسة تسمح بمعالجة نقاط القوة والضعف داخل المؤسسة، انطالقا من وثائقها التحلیل المالي هو عبارة عن
المحاسبیة، والتي تؤكد مدى قدرة المؤسسة على تحقیق أهدافها خاصة المالیة منها أمام المحیط الذي قد یوفر 

1لها فرصا ال بد من استغاللها ومخاطر البد من مواجهتها.

فيالماليللجانبالضعفونقاطالقوةنقاطبدراسةتتعلقوسیلةأنهویعرف التحلیل المالي أیضا ب
أوالداخليسواءالماليالمحیطمنالمنبعثةالفرصواستغاللالتهدیداتمواجهةإلىوهي تهدفالمؤسسة،
2الخارجي.

المالي هو فحص القوائم المالیة والبیانات المنشورة لمؤسسة معینة عن فترة أو فترات ماضیة بقصد التحلیل
3تقییم معلومات تفید المؤسسة في الحاضر والمستقبل.

لمعرفةالمالیةوالقوائمللبیاناتتفصیلیةدراسةهوالماليالتحلیل:اآلتيالتعریفاستخالصیمكنو
المالیةللسیاسةوالضعفالقوةنقاطإیجادعلىللعملذلك،وتفسیرظهورهاوأسبابالبیاناتهذهمدلوالت
.الماليمركزهاضعفأوومتانةللمؤسسة

الذيالوقتالمالي ففيالتحلیللعملیةمدخالتتعدالمحاسبي،النظاممخرجاتباعتبارهاالمالیةفالقوائم
ونقطةالماليالتحلیلفيالطریقبدایةتعدالمحاسبیةالدورةفيالمطافنهایةالمالیةالقوائمهذهفیهتكون

وكفایةوسالمتهالمحاسبيالقیاسصحةفإنوبالتاليوتفسیره،للمؤسسةالماليالوضعفهمفياالنطالق
والعكسالسلیمالماليالتحلیلإمكانیةلضمانالزمتانوخطوتانأساسیانشرطانومالءمتهالمحاسبياإلفصاح
الماليالتحلیلأصبحالمحاسبي)،اإلفصاحعندأوالقیاسصحیحة(عندغیرالمالیةالقوائمكانتفإذاصحیح،

.4بالتبعیةصحیحغیر
المالي.التحلیلطریقعنالمالي األداءتقییمالفرع الثاني: 
التحلیلطریقعنالمالي األداءتقییمیتمخاللهامنالتيالمقاییسأوالكیفیةتحدیدإلىیليفیماسنتعرض

.المالیةالنسبطریقعنالماليبالتحلیلأوالمالیة،التوازناتبواسطةالماليبالتحلیلاألمرتعلقسواءالمالي

, Ed Gestion finance,Comment faire l’analyse financière d’une entrepriseMichel Remillert, Jacky Mailler,1

1999,P10
Paris, 1998,p6., ECONOMICA,, Gestion financière de l’entreprisePIGET Patrick2

.279، ص 2004-2003، الدار الجامعیة للنشر، اإلسكندریة، إدارة توازن األداءسعد صادق بحیري، 3
.158، ص 2000، 1الطبعةاألردن،والتوزیع،للنشرالفكردار،الماليوالتحلیلاإلدارةالزعبي،محمدهیثم4
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.الدیون القصیرة األجل-رأس المال العامل = األصول المتداولة  

:المالیةالتوازناتبواسطةالماليالتحلیلأوال: 
1.الخزینةوالعاملالمالرأساحتیاجاتالعامل،المالرأس: هيأساسیةعناصرثالثةالتقنیةهذهتستعمل

بأنه: یعرف و هو من أهم مؤشرات التوازن المالي و یسمى أیضا هامش األمان (FR)العامل: المالرأس.1
موال الدائمة التي یمكن توجیهها لتمویل الثابتة بمعنى الحصة من األاألصولفائض األموال الدائمة على 

حسابه بطریقتین هما:یمكنو. األصول المتداولة
:الدائمالمالرأسمعالثابتةاألصولمقارنةیتممن أعلى المیزانیة..

.األصول الثابتة–رأس المال العامل = األموال الدائمة 

األجلقصیرةدیون(سنةمناألقلالخصوممعالمتداولةاألصولةمقارنیتم:ن أسفل المیزانیةم.(

(BFR)احتیاجات رأس المال العامل:.2
عندما یصل موعد األجلالقصیر ، وتصبح الدیون قصیرة األجلندرس احتاج رأس المال العامل في 

دورة احتیاجاتالسیول فتسمى إلىالتي لم تتحول بعد المتداولةاألصولتسدیدها وتسمى موارد الدورة بینما 
أن تكون مالئمة بین بالموارد المالیة في تنشیط دورة االستغالل علىاستعانةاالستغالل فیحول المسیر المالي 

:استحقاقیة الموارد مع االحتیاجات وتحسب بالعالقة التالیة

موارد الدورة.–احتیاج رأس المال العامل = احتیاجات الدورة

: أنحیث
الجاهزةالقیم-المتداولةاألصولاحتیاجات الدورة تتمثل في: 

بنكیةتسبیقات-األجلالقصیرةالدیونموارد الدورة تتمثل في: 
(Tr)الخزینة:.3

موال التي بحوزة المؤسسة لمدة دورة االستغالل و هي تشمل صافي قیم األیمكن تعریفها على أنها مجموعة 
االستغالل أ ي ما تستطیع المؤسسة توفیره من مبالغ سائلة خالل دورة االستغالل و یمكن حسابها كما یلي:

احتیاجاتٍ رأس المال العامل.- الخزینة = رأس المال العامل

أيمعینة،دورةخاللالمؤسسةفیهاتتصرفأنیمكنالتيالمالیةالقیمعنتعبرالخزینةفإنكبذلو
.وقتأيفيفیهاتتصرفأنیمكنوالتيالمؤسسةحوزةفيالتيالنقدیةشبهأوالنقدیةالسیولةتمثلنهاأ

:المالیةالنسببواسطةالماليالتحلیلثانیا: 
سنركز على أهم النسب التي تتوافق لدراسة تقییم األداء المالي للمؤسسة من أهمها نسب السیولة، نسب 

النشاط، نسب المدیونیة (الرفع المالي)، نسب الربحیة(المردودیة).

24ص ،2000، دار الصفاء للطباعة و النشر و التوزیع، عمان ، األردن، التحلیل المالياإلدارة المالیة و عبد الحلیم كراجة، 1
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وهي النسب التي یقاس بها مدى قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها قصیرة األجل عند :السیولةنسب.1
1دون تحقیق خسائر.باستخدام أصولها السائلة والشبه السائلة (األصول المتداولة) ،اقهااستحق

یمكن أن نجد النسب التالیة:و
المتداولة االلتزاماتإذا كانت األصول المتداولة أقل بكثیر من :العامةالسیولةالتداول أو نسبةنسبة)أ

، وكلما كانت هذه النسبة أكبر من الواحد التزاماتهافإن هذا یبین أن المؤسسة ستواجه مشاكل في سداد 
من دیون ومستحقات االلتزاماتدل ذلك على وجود أصول متداولة لدى المؤسسة تمكنها من سداد 

تداولة تغطي مرتین متأخرة على المؤسسة، ویرى البعض أن هذه النسبة یجب ان تكون األصول الم
الخصوم المتداولة حتى تكون مقبولة، لكن مع مراعاة نشاط المؤسسة وتحسب من خالل العالقة 

التالیة:
الخصوم المتداولة÷ األصول المتداولة =العامةالسیولةنسبة

مدىالنسبةهذهتقیسالسداد السریع أو معدل التداول السریع ( نسبة السیولة المختصرة): نسبة)ب
والقیمللتحصیلالقابلةالقیمطریقعنالقصیرالمدىفيالمستحقةاتهالتزاماتسدیدفيالمؤسسةقدرة

:اآلتیةبالعالقةالنسبةهذهعنویعبرالجاهزة،
الخصوم المتداولة÷) الجاهزةالقیم+للتحصیلالقابلةالقیم(=المختصرةالسیولةنسبة

قصیرة االلتزاماتوتوضح هذه النسبة مدى إمكانیة سداد نسبة النقدیة أو السیولة الحالیة (الجاهزة): )ت
األجل، وهي تعطي مؤشرا لإلدارة أنه في خالل أسوأ الحاالت یمكن سداد الدیون قصیرة المدى، 

وتحسب انطالقا من هذه العالقة:   
الخصوم المتداولة÷النقدیات وما یعادلها = نسبة السیولة الجاهزة

تسمى بنسب قیاس كفاءة النشاط أو نسب قیاس إدارة األصول، وهي النسب التي : نسب النشاط (التشغیل).2
یقاس بها مدى كفاءة المؤسسة في استخدام مواردها المتاحة، ومن بین هذه النسب ما یلي: 

وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المؤسسة على تحقیق االستفادة المثلى ة:ثابتمعدل دوران األصول ال.أ
: 2من األصول الثابتة لدیها في تحقیق أرباح للمؤسسة، وتحسب من العالقة التالیة

األصول الثابتة ÷= المبیعاتثابتةمعدل دوران األصول ال

بقاء المنتج في المخزون، وهي : هذه النسبة تمكننا من حساب متوسط فترة معدل دوران المخزون.ب
في حالة سنة كاملة ) 360لفترة ( متوسط بقاء المنتج في المخزون باألیام التي تساوي عدد أیام ا

: 3معدل دوران المخزون، كما توضح هذه النسبة سرعة بیع المنتجات وتحسب بالعالقة التالیةعلى
متوسط المخزونات ÷معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة 

202-200ص -، ص2008، 1، جمحاسبة المؤسسة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیةشنوف شعیب، 1
206شنوف شعیب، مرجع سبق ذكره، ص 2
574أمین السید أحمد لطفي، مرجع سابق، ص 3
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ویوضح هذا المعدل الفترة التي یقضیها المخزون في المخازن قبل تصریفه ویعد معدل فترة التخزین:.ت
طول هذه المدة أمرا غیر مرغوب فیه خاصة في المؤسسات التي تتعامل مع منتجات ذات تواریخ 

التطور التكنولوجي السریع حیث تفقد قیمتها مع طول فترة التخزین، وتحسب من خالل صالحیة أو 
: 1العالقة التالیة

معدل دوران المخزون/یوم360
صول وقدرتها على تولید المبیعات توضح هذه العالقة مدى نشاط االمعدل دوران اجمالي األصول: .ث

استخدام اجمالي أصول المؤسسة، كلما زادت هذه النسبة كلما كانت أفضل ولكن یجب من خالل 
: 2مراعاة أن هذه النسبة تختلف من قطاع آلخر، وتحسب بالعالقة التالیة

اجمالي األصول÷معدل دوران اجمالي األصول= المبیعات 

توضح هذه النسبة مدى كفاءة عملیة التحصیل ومتابعة دیون العمالء في معدل دوران المدینین: .ج
المؤسسة، وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك في صالح المؤسسة، وتحسب وفق العالقة التالیة:  

متوسط حسابات المدینین ÷المبیعات اآلجلة(زبائن + أوراق القبض) = معدل دوران المدینین

ویجب أن یكون هذا المعدل قریبا من معدل دوران المدینین، مع األخذ في معدل دوران الدائنین: .ح
الحسبان اختالف قیمة المبیعات الى قیمة المشتریات، ویكون في صالح المؤسسة زیادة معدل دوران 

المدینین عن الدائنین، ویحسب بالعالقة التالیة:

متوسط حسابات الدائنین ÷تریات اآلجلة( موردین+ أوراق الدفع) = المشمعدل دوران الدائنین

وهو معدل دوران حسابات المدینین أو معدل دوران المبالغ تحت التحصیل، متوسط فترة التحصیل:.خ
وتحسب من العالقة التالیة:
متوسط المبیعات الیومیة÷= اجمالي حسابات المدینین متوسط فترة التحصیل

.360/ متوسط المبیعات الیومیة یمثل صافي المبیعات السنویة
والتيالمبیعاتلهذهالفعليالتحصیلوتاریخالبیعتاریخبینتفصلالتيالمدةعلىالنسبةهذهتعبر

.والتحصیلاالئتمانسیاسةفاعلیةومدىاالئتمانإدارةكفاءةتقیسفهي،"اآلجلالبیعبمدةتسمى
وهي الفترة التي یستغرقها سداد دیون الموردین وتعتبر دیون الموردین من مصادر متوسط فترة السداد: .د

التمویل قصیرة األجل بالنسبة للمؤسسة، وطول هذه المدة في مصلحة المؤسسة طالما یتم باالتفاق مع 
الموردین أنفسهم وال یظهر المؤسسة في صورة المتعثرة في السداد، وتحسب بالعالقة التالیة: 

متوسط المشتریات الیومیة. ÷= إجمالي حسابات الدائنین متوسط فترة السداد

.360/ متوسط المشتریات الیومیة یمثل صافي المشتریات السنویة

208-207شنوف شعیب، نفس المرجع السابق، ص ص 1
564أمین السید أحمد لطفي، مرجع سابق، ص 2
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المشتریات،لهذهالفعليالدفعوتاریخالشراءتاریخبینتفصلالتيالمدةعلىالنسبةهذهتعبر
تسهیالتعلىالمؤسسةحصولعلىیدلالنسبةهذهارتفاع"اآلجلالشراءبمدة"أیضاوتسمى
1.الوفاءفيأطولمدةأوجدیدةائتمانیة

تعرف المردودیة على أنها الثمرة التي تجنیها المؤسسة من عدد كبیر من نسب الربحیة أو المردودیة: .3
.2القرارات و السیاسات التي نفذتها

فيالتحسنیعنيفتحقیقهاالربحیةهيالمالیةاإلدارةتهمالتيالموضوعاتأهممننسب الربحیة تعتبرو 
.3المالیةاإلدارةاتخذتهاالتيوالقراراتواإلجراءاتالسیاساتكفاءةویعكسالمالي،األداء
:یليماالنسبأهممنونجد
مجمل الربح إلى صافي المبیعات، بحیث كلما زادت وهو یمثل نسبة نسبة هامش الربح اإلجمالي: )أ

هذه النسبة مقارنة بالمنافسین، فإن ذلك یعني كفاءة عملیات التشغیل ألن نسبة تكلفة المبیعات إلى 
صافي المبیعات أقل من المنافسین، وتحسب انطالقا من العالقة التالیة: 

رقم األعمال الصافي ÷= النتیجة اإلجمالیة نسبة هامش الربح اإلجمالي

وتوضح هذه النسبة العالقة بین صافي ایراد المبیعات وتكلفة البضاعة المباعة، ویجب مقارنة هذه 
النسبة بمتوسط النسب المحققة في القطاع، حیث یمكن ان یعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فیه في 

4المستخدمة في اإلنتاج أو الید العاملة المباشرة أو الى غیر ذلك.تكلفة المواد األولیة واللوازم 

، كما تبین قدرة المؤسسة على هذه النسبة تمثل العائد على المبیعاتنسبة هامش الربح الصافي:)ب
تشیر هذه النسبة إلى ما تحققه المبیعات من أرباح بعد تغطیة تكلفةتحقیق ربح نتیجة للمبیعات، كما

وتحسب بالعالقة التالیة:وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك مقبوال، افة المصاریف األخرىالمبیعات وك
رقم األعمال الصافي÷= النتیجة الصافیة نسبة هامش الربح الصافي

یتمالتيالمالیةالنسبأهمأحدالنسبةهذهتعتبر( المساهمین ):الملكیةحقعلىالعائدنسبة )ت
:التالیةالعالقةبوتحسبالواحد،السهمربحیةتعكسكونهاالمالیةاألوراقسوقفيتداولها

الملكیةحق÷ والضریبة الفائدةبعدالربحالملكیة = صافيحقعلىنسبة العائد

فياألداءتقییمفيتستخدمالتيالتحلیلیةالمؤشراتأكثرمنهو:االستثمارعلىالعائدمعدل)ث
:5یليكماویحسباإلیرادیة،بالقابلیةویدعيوالمستثمرین،والمالكاإلدارةتهموالتيالمؤسسات

.االستثمار÷ و الضریبة الفائدةقبلالربحصافي=االستثمارعلىالعائدمعدل

210-208ص –شنوف شعیب، مرجع سبق ذكره، ص 1
2 Patrik vizavona " gestion financière " , Paris ,  8 édition  , 1992 , P 120.

. 197ص، 2004األردن،عمان،التوزیع،وللنشرالوراقمؤسسة،المتقدمةالمالیةاإلدارةالزبیدي، حمزة3

.203-202، ص ص سابقمرجعشنوف شعیب، 4
.198-197الزبیدي، مرجع سبق ذكره،  ص ص حمزة5
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من خاللها مدى اعتماد وهي النسب التي یقاس قیاس الرافعة المالیة أو نسب قیاس االقتراض: نسب.4
1:المؤسسة على المصادر الخارجیة في التمویل، وتسمى بنسب المدیونیة، وتشمل النسب التالیة

وهي العالقة بین مجموع االلتزامات ومجموع :ضار تقاالنسبةاجمالي االلتزامات الى األصول أو )أ
صیرة وطویلة األجل، وتوضح هذه األصول، هذه العالقة تبین قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها ق

العالقة مدى امكانیة تغطیة اجمالي االلتزامات باستخدام اجمالي األصول، بحیث كلما انخفضت هذه 
النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرین الخارجین والمقرضین، وتحسب من خالل العالقة 

التالیة: 
مجموع األصول.÷ اجمالي االلتزاماتالى األصول =اجمالي االلتزامات 

وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطیة فوائد القروض والسندات باستخدام :باألرباحالفوائدتغطیةمعدل)ب
، وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل األرباح، بمعنى عدد مرات تغطیة األرباح لفوائد الدیون

:تيكاآلحسبتو بالنسبة للمؤسسة، 
.فوائد على الدیون÷ الربح اإلجمالي=الفوائدتغطیةمعدل

وتوضح هذه العالقة مدى : االلتزامات الى حقوق الملكیة أو نسبة االقتراض الى حقوق المساهمین)ت
اجمالي حقوق الملكیة، وهي نسبة اجمالي االلتزامات الى اجمالي االلتزامات باستخدام امكانیة تغطیة 

حقوق المساهمین، وتحسب بالعالقة التالیة:  
اجمالي االلتزامات.÷ = اجمالي حقوق الملكیة الملكیةإلى حقوق لتزامنسبة اال 

تغطیة القروض طویلة وتوضح هذه النسبة مدى امكانیة الدیون طویلة المدى الى رأس المال العامل:)ث
األجل باستخدام رأس المال العامل، وتحسب بالعالقة التالیة:

رأس المال العامل.÷= دیون طویلة المدى الدیون طویلة المدى الى رأس المال العاملنسبة 

.(BSC)المتوازن األداءبطاقةباستعمالاألداءالمطلب الثاني: تقییم
أوالسنتناولالموضوعبهذاولإلحاطةالمتوازن،األداءبطاقةفي تقییم األداء الماليالحدیثةالمفاهیمبینمن
وأخیراوتطبیقها،لتصمیمهاالمنهجیةفالخطواتالبطاقة،هذهمنظوراتثمالمتوازن،األداءبطاقةوأهمیةمفهوم

.مؤشراتها
.المتوازناألداءبطاقةتعریف:األولالفرع

أداءومستوىنشاطاتقیاسفيالشمولیةالنظرةذاتالحدیثةالوسائلمنالمتوازناألداءبطاقةتعد
:یليفیماأهمهاإبرازویمكناألداةلهذهأعطیتالتيالتعاریفتعددتالمؤسسة، ولقد

.211-210شنوف شعیب، نفس المرجع، ص ص1
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إلىواستراتیجیتهارؤیتهاترجمةعلىؤسسةالمعدةمساإلىیهدفإدارينظامهي المتوازناألداءبطاقة
التيالوحیدةیمثل الطریقةالماليالتقریریعدلمحیثالمترابطة،االستراتیجیةوالقیاساتاألهدافمنمجموعة
1المستقبلیة.تحركاتهاورسمأنشطتهاتقییمخاللهامنالمؤسساتتستطیع

وتتصل باالستراتیجیة، كماأداة فعالة ترتبطنظام إداري یترجم الرؤیة والرسالة إلى هي المتوازناألداءبطاقة
حیث ترتبط األهداف االستراتیجیة بقیاسات العملیة ، المنجزةتعتبر أداة فعالة لمتابعة األداء في مقابل األهداف

بطاقة األداء على تطبیق الخطط وضبط ومراقبة النمو المؤسسي بطریقة سهلة تجمع فیهااألدائیة ، كما تساعد
2. األهداف االستراتیجیةكافة 

ؤسسةالماستراتیجیةأول عمل نظامي حاول تصمیم نظام لتقییم األداء یهتم بترجمة :وعرفت أیضا على أنها
التي ا توحد جمیع المقاییسنهأهداف محددة ومقاییس ومعاییر مستهدفة ومبادرات للتحسین المستمر، كما أإلى

3.تستخدمها المنظمة

وفي األخیر یمكن استنتاج التعریف التالي: بطاقة األداء المتوازن هي نظام یقوم بربط األهداف والمقاییس 
.وكیفیة تحقیق هذه االستراتیجیةؤسسةوالمستویات المستهدفة والمبادرات، والتي بمجملها تصف استراتیجیة الم

بمراعاة وذلكوأعمالها،المؤسسةلنجاحاألساسیةالمكوناتوصفعلىتركزالمتوازناألداءبطاقةإن
4: التالیةاالعتبارات

المؤسسةتفعلهفماوغدا،والیوماألمسهيزمنیةأبعادبثالثةاألداءتقییمعملیاتتهتمالبعد الزمني: .1
الرئیسیةالنسبمراقبةضروریایصبحوبذلكغد،بعدحلولحتىتأثیرلهیكونالقدالغدأجلمنالیوم

.متواصلةبصورةمالیة)وغیر(مالیة
واستراتیجیةبرؤیةالمدىقصیرالتشغیليالتحكمبربطاألداءتقییمعملیاتتهتمالبعد االستراتیجي:  .2

االستراتیجیةبتحلیلتمواألسفلإلىاألعلىمنتطبقمقاییسولهذا فهناكالمدى،الطویلةالمؤسسة
بتمكینتمتهو األعلىإلىاألسفلمنتطبقالتيالمقاییسإلىباإلضافةالتغییر،عملیاتوتقییمالعامة
.واألداءالعملحریةتعظیمعلىوالعاملینالقادة

بتطبیقالقیامعندالخارجیةواألطرافالداخلیةاألطرافمنبكلاألداءقیاسعملیاتتمته:البیئيالبعد.3
المقاییسإلىباإلضافةهذاواألسواق،بالعمالءتمتهالتيالخارجیةالمقاییسفهناكولهذاالمقاییس،
.الكفاءةوالفعالیةبتحسینتمتهالتيالداخلیة

المالیةغیراألهدافعلىتؤكدانهإبلفحسب،المالیةاألهدافتحقیقعلىتعتمدالالمتوازناألداءبطاقةإن
.المالیةأهدافهالمقابلةوذلكالمؤسسةتحققهاأنیجبالتي

.2011فبرایر kenanaonline.com/users/kotler/posts/217893http:// ،5، موقع: بطاقة قیاس األداء المتوازنمحمد الدكروري، 1
.http://www.hrdiscussion.com/hr6812.html ،10/06/2009: ، موقعبطاقة األداء المتوازنمحمد مصطفى محمد قوصیني، 2

مذكرة ماجستیر في مذكرة ماجستیر ،الجزائریةاإلقتصادیةالمؤسسةفياإلستراتیجیةلتقییمكأداةالمتوازناألداءبطاقةتطبیققابلیةصالح بالسكة، 3
. 23، ص 2012-2011علوم التسییر، تخصص االدارة االستراتیجیة، جامعة فرحات عباس، سطیف 

.59- 58ص ص النشر،سنةبدونمصر،والتوزیع،للنشرالعصریةالمكتبة،المتوازناألداءبطاقةالمغربي،الحمیدعبدالفتاحعبد4
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.المتوازناألداءبطاقةمكونات:الثانيالفرع
الداخلیةالعملیاتمحورالعمالء،محورالمالي،المحور:هيمحاورأربعةمنالمتوازناألداءبطاقةتتكون

:التاليالشكلفيتوضیحهایمكنوالتيوالنمو،التعلمومحور
.المتوازناألداءبطاقةمكونات: )4(الشكل رقم

Source : http://www.altaawoni.org/index.php?op=news&id=118، 05/04/2015. 11 :55
الرؤیةتتوسطهاجوانبأربعمنتتكونالمتوازناألداءبطاقةأننالحظالشكل،هذاخاللمن

هذهوتتمثل،سببیةبعالقةباآلخرمرتبطاألبعادهذهمنبعدكلأنكماالبدایة،نقطةتعتبرنهاأل،االستراتیجیة
:فياألبعاد
لتتحكمالقطاعات،هذهفيالمنظمةنجاحویقیسالمستهدفةالسوققطاعاتالجانبهذایحددالعمالء:.1

الزبونرضىالجدد،العمالءعددالسوقیة،الحصة:مثلمقاییسالمنظماتوتستخدمنموهاأهداففي
تتعاملزبائنهناكمادامالمؤسسةبقاءإلىیؤديألنهجدا،مهمیعتبرالزبونرضىأياألخیر،وهذا
.وعوائدأرباحامعهموتحققمعهم

یعنى هذا البعد بالمقاییس الداخلیة التي تحدد إجراءات المنظمة الداخلیة، وتركز العملیات الداخلیة:.2
وكفاءة سیر العملیات وفعالیة االجراءات الداخلیة المؤشرات الرئیسیة في هذا البعد على اداء الموظفین 

.و كل ما یتعلق بالبیئة الداخلیة
ویركز هذا البعد على المقاییس الداخلیة والخارجیة التي تظهر اإلمكانیات المحتملة : التعلم والنمو.3

عام، وتركز بتطور البنیة التحتیة والقدرات البشریة مع النظرة إلى تكیفها مع البیئة الخارجیة بشكل 
وأداء المنتجات والخدمات المؤشرات الرئیسیة في هذا البعد على الكفاءات واالستثمار في األنظمة،

ة.الجدید



الداخلیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة.....أھمیة المراجعة ...........................الفصل الثاني ...

38

یعنى هذا البعد بوضع المقاییس الداخلیة والخارجیة لتحدید مدى مساهمة االستراتیجیة :النواحي المالیة.4
مقاییس والمؤشرات في هذا البعد األرباح والخسائر وتراقب التها في تحقیق التحسینات المالیة، وتطبیقا

1.والقوة المالیة

ویختلف،بینهافیماةمتكاملأقسامأربعةمنیتكونمحورأوجانبكلفإناألربعة،الجوانبهذهإلىباإلضافة
:هياألقساموهذهآلخرمحورمنقسمكل

المتوازناألداءبطاقةأبعادعلىموزعةعامبشكلواألهدافتحقیقها،المنشودالنتائجوهي:األهداف
وممددةومعقولةللتحقیقوقابلةللقیاسوقابلةمحددةتكونأنویجباالستراتیجیةاألهمیةنفسوتحمل
.لتحقیقهازمنيبوقت

بقیمةمقارنتهطریقعنتحقیقهالمرادالهدفحالةیحددالذيالجانبتمثل:المؤشراتأوالقیاسات
.سلفامحددة

عنإیجاباأوسلبااالنحرافمقدارلتحدیدعلیهبناءالقیاسیتممحددمقدار:المستهدفاتأوالمعیار
المراد تحقیقه. الهدف

الالزمة اإلجراءاتأيالهدفلتحقیقتنفیذهاالالزمالتشغیلیةالمشاریعإلىالمبادراتتشیر:المبادرات
والمساعدة على تحقیق األهداف .

المتوازن.األداءلبطاقةاألربعةرالمحاو بینالعالقة:الثالثالفرع
مالیةمقاییسمنتتكونبینها،فیماترابطیةتكاملیةعملیةالمتوازناألداءلبطاقةاألربعةالمحاورتشكل

المالياألداءموجهات)والنموالتعلمالداخلیة،العملیاتالعمالء،(التشغیلیةالمقاییستعدحیثمالیة،وغیر
للمؤسسةاالستراتیجیةالتوجهاتبینالعالقةفيواالنسجامالتناسقالبطاقةتحققكماللمؤسسة،المستقبلي

وتحللتنظمكمااألجل،القصیرةوالخططواألنشطةاالستراتیجیةاألهدافبینتربطانهأإذالتشغیلیة،اتهوعملیا
الترابطعملیةتمثیلویمكنالمؤسسة،علىالماليتأثیرهاومدىالتشغیلیةلألنشطةبالنتیجةالسببعالقةأیضا

:التاليبالشكلالمتوازناألداءبطاقةلمحاوروالتكامل

،  ماهي بطاقة األداء المتوازن؟، http://www.altaawoni.org/index.php?op=news&id=118المكتب التعاوني للدعوة واالرشاد، 1
ه.26/05/1434
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المتوازن.األداءبطاقةمحاوروتكامل: ترابط) 5(رقمالشكل

.112: بوقابة زینب، مرجع سبق ذكره، ص المصدر

كلأنحیثالمتوازن،األداءبطاقةمحاورجمیعبینوتكاملترابطهناكأنأعالهالشكلمنیتضح
المالیةاألهدافتحقیقفمثالالبعض،بعضهالتحقیقضروریةمتطلباتأنهاكماباآلخر،ویتأثریؤثرمحور
وهذامستمر،بشكلإرضائهمعلىوالعملمستهلكینوجودتتطلباألخیرةوهذهمعینةمبیعات بنسبةیتطلب
الذياألمرذلك،تحققداخلیةعملیاتیتطلبوهذاذلك،غیرإلىالتسلیمفيوالسرعةالجودةتحقیقیتطلب
األداءبطاقةبینوترابطتكاملهناكذلكإلىإضافة.مستمربشكلللموظفینوالتدریبالتعلمضرورةإلىیشیر

تقومحیث،استراتیجیتهامنالمؤسسةتستمدهااألداءمؤشراتأنإذورؤیتها،المؤسسةالمتوازن واستراتیجیة
.الواقعأرضعلىتؤدىعملیةأنشطةإلىاالستراتیجیةهذهبتحویل
.المتوازناألداءبطاقةفوائد:الرابعالفرع

1لبطاقة األداء المتوازن عدة فوائد منها: 

.تحسین األهداف التشغیلیة إلى حد كبیر
.الربط بین جمیع مستویات القطاعات بأهداف مترابطة مع بعضها البعض
.توفیر نظام متمیز سهل لمتابعة أداء النشاط

مرجع سابق.،  http://www.altaawoni.org/index.php?op=news&id=118المكتب التعاوني للدعوة واالرشاد، 1
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تزید الوعي لدى الموظفین برسالة و رؤیة المنشأة وتحدید الهداف لكل فرد. ذ
 .تساعد على تحقیق التناغم في العمل بین الدوائر وكل دائرة تسعى لتحقیق أهدافها
القطاعات.ضمان توافق األداء الفردي مع األداء الجماعي والمؤسسي لألقسام و
.تساعد على تحدید مناطق الضعف والقوة في األداء واتخاذ القرارات المناسبة لحلها
 اءتها.تسهل طریقة إعداد التقاریر و قر
.ارتباط القرارات بالخطة االستراتیجیة
 .وضوح المسؤولیات لدى العاملین

.مؤسسةللالمالياألداءتقییمفيالتسییرمراقبةأدواتاستعمال:الثالثالمطلب
لك عن ذن األهمیة البالغة التي تكتسبها مراقبة التسییر داخل المؤسسة تكمن في تحقیق األهداف المرجوة و إ

زمة و الكافیة الالطریق ضمان قدرة التحكم و التسییر في المسار الصحیح مع تقدیم النصائح و االرشادات
.األهدافلتجنب االنحرافات السلبیة التي تعیق تحقیق تلك 

التسییر.مراقبةتعریف:األولالفرع
:یمكن إدراج عدة مفاهیم لمراقبة التسییر منها

الموارداستغاللبضمانالمؤسساتمسئوليیقومخاللهمنالذيالتسلسل" اعلى أنهENTONYیعرفها 
".المسطرةاألهدافإلىللوصولنجاعةوفعالیةأكثروالتكالیفبأقلالمتاحة

جملة من الوسائل و على أنها H.ARNAULD et V.VIGNONA.GERMALIS etوقد عرفها 
1.بأهداف طویلة األجل و كدلك ضمان تحقیقها بصفة مستمرةالمرافق و العملیات التي تزود المؤسسة 

جملة من النشاطات والوسائل والعملیات التي تزود المؤسسة بأهداف طویلة وقد عرفت أیضا على أنها 
2.مستمرةاألجل وكذلك ضمان تحقیقها بصفة 

مراقبة التسییر هي العملیة ي تعریف شامل والذي یتمثل في أن حوصلة هذه التعاریف فیمكنوفي األخیر 
التي تسمح لنا من خاللها التأكد من استعمال الموارد المالیة والبشریة للمؤسسة استعماال عقالنیا وفعاال وكذلك 

ل لتقنیات والوسائتدارك االنحرافات غیر مسموح بها من أجل تحقیق أهداف المؤسسة وذلك باستخدام مختلف ا
ة.الكمیة والكیفی

.التسییرمراقبةخصائص:الثانيالفرع
3نجد:بینهامنخصائصبعدةالتسییرمراقبةنظامیتمیز

یعمل نظام مراقبة التسییر على تقدیم معلومات صحیحة لمتخذ القرار ألن المعلومات الخاطئة أو - 1
المشوهة تضلل متخذ القرار وكثیرًا ما تؤدي إلى نتائج سیئة.

.5، شبكة األبحاث والدراسات اإلقتصادیة، ص قبة التسییر في المؤسسةامر محمد خلیل وآخرون، 1
2http://islamfin.go-forum.net/t886-topic،26/01.17:30، منتدى التمویل اإلسالمي، مفهوم مراقبة التسییر وأبعاده .
324064864http://www.startimes.com/?t= ،18:49، 24/06/2010،ییرسة بحثیة حول مدخل لمراقبة التسدرا.



الداخلیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة.....أھمیة المراجعة ...........................الفصل الثاني ...

41

معناها یوفر نظام مراقبة التسییر المعلومات المناسبة في الوقت المناسب حیث أن المعلومة المتأخرة تفقد- 2
، فحصول متخذ القرار على معلومة صحیحة و لكن متأخرة لیس لها أثر على و فائدتها جزئیا أو كلیا

القرار.
إذا كان هذا النظام إلكتروني مبني على نظام فعال لمراقبة التسییر على تخفیض التكالیف خاصة ساهمی- 3

الحاسب والبرمجیات فهو یخفض من تكالیف التشغیل وتكالیف الوقت وأیضا تخفیض التكالیف من خالل 
التقلیل من األخطاء االنحرافات التي غالبا ما یكون لها تكالیف باهظة.

إذا لم یفهم المسیر نظام الرقابة جیدًا و في الفهم أو التطبیق فءیتصف نظام مراقبة التسییر بالسهولة سواً - 4
یسيء تفسیر هذه النتائج األمر الذي یؤدي به إلى والنتائج التي یقدمها فإنه سوف طبیعة المعلومات

اتخاذ قرارات خاطئة.
یساهم نظام مراقبة التسییر في عملیة اتخاذ القرار من خالل المعلومات التي یقدمها هذا األخیر إلى - 5

واالستقصاء .قرار والتي تتصف بالوضوح و الجاهزیة دونما حاجة إلى التفسیر والتحلیلمتخذ ال
لمسار مراقبة التسییر الدائم طبیعة هادفة بحیث ال یمكن أن نجدها بدون غایات منتظرة من العمل أو - 6

و تكون النشاط ، و المعرفة الواضحة لألهداف تمكن من معرفة الوجهة سواء للفرد أو الجماعة ، 
حافزا للعمل كما أن قبولها من قبل الجمیع یجعلها أساسا مناسبا لقیاس النتائج و الحكم على بدلك 
.األداء

لمختلف أفراد المؤسسة أهداف مختلفة بحسب االختصاصات و المهام، تسعى كلها منسجمة إلى تحقیق - 7
حقیق أهدافها و لهدا یجب التحكم في غایة مشتركة و هي حیاة المؤسسة و تطویرها و هدا مرتبط بمدى ت

أداء هده المجموعة عن طریق مراقبة التسییر.
كافة تختص مراقبة التسییر بتوفیر المعلومات لألطراف الداخلیة للمؤسسة و التي تشمل اإلدارة على - 8

لیة تفصیلیة مستویاتها و رؤساء األقسام و المسیرین فیها و تصدر مراقبة التسییر تقاریر و معلومات داخ
طبقا لحاجة األطراف الداخلیة بالمؤسسة و في أي وقت.

، یظهر هدا جلیا من خالل مسارها، لها مهام في اإلطار هي مراقبة أمامیة و خلفیة لألداءمراقبة التسییر - 9
التخاذ التقدیري (الخطط و الموازنات التقدیریة)، تتابع النشاطات و التنفیذ و توفر المعلومات الالزمة 

ة القیادة و المحاسبة التحلیلیة.القرارات، كما تقوم بتقییم لما تم بعد األداء باستخدام لوح
.عن طریق أدوات مراقبة التسییرالمالي: تقییم وتحسین األداءثالثالفرع ال
دفتهالبدایة نشیر إلى أن أدوات مراقبة التسییر عدیدة فهي تشمل على كل الطرق الكمیة والكیفیة التي في

إلى مراقبة تسییر المؤسسة، لذا هذه الطرق التي سنذكرها لیست سوى جزء صغیر من أدوات مراقبة التسییر 
األدوات الوحیدة المستعملة في المؤسسة.ولیست

هي فرع من فروع المحاسبة تهتم بتجمیع وتحدید وتحلیل وتفسیر بیانات التكالیف لكل . محاسبة التكالیف:1
نشاط أو إدارة أو قسم في المنشأة وتبویبها إلى ترشید أداء اإلدارة في عملیات التخطیط والرقابة واتخاذ القرارات 

1المختلفة.

.3، ص محاسبة التكالیفالمؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المهني، 1
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متابعةفيتبحثالتيوالنظریاتلیبواألساوالطرقوالمفاهیمالمبادئمجموعة:أنهاوتعرف على
ا،نهبشأاإلدارةقراراتوترشیدعلیهاوالرقابةالنشاطتكلفةقیاسبغرضمؤسسةأیةفياإلنفاقعناصر
والمعبرككلبالمؤسسةالتكلیفیةاألحداثوتفسیروتحلیلوتبویبتسجیلبعمیلةالقیامخاللذلكویكون
1صورة وحدات نقدیة.فيعنها

ا على تكییف عرضها مع ما یطلبه السوق، وكذلك على السیطرة علىتهیتوقف نجاح المؤسسة على قدر 
الشروط الداخلیة لالستغالل، وذلك بمضاعفة الجهود للتنبؤ باألحداث من أجل التكیف أكثر فأكثر مع 

ودیة مختلف إن محاسبة التكالیف تعمل على مراقبة مرد،مع الوضعیات المتطورة باستمرارالسوق أو
ة، وذلك بمتابعة تطور بهمختلف المنتجات أو مجموعة المنتجات المتشااألقسام في المؤسسة، أو

مسبقا".التكالیف مع الزمن ومقارنتها مع المبالغ المحددة
فهذهالمعیاریة،بالقیمالمحققةالنتائجمقارنةأيالتسییر،فيمعیاریابإدراجهایسمحالتكالیفمعرفةإن

التكالیفمحاسبةأننجدوبالتالي،التصحیحیةالقراراتالتخاذوتحلیلهاالفروقاتبتحدیدتسمحالمقارنة
منالواردةالمعلوماتاعتمادیمكنكما، الموازنیةللمراقبةالضروریةالمحاسبیةالمعلوماتبتقدیمتمته

المؤسسة،مستقبلعلیهایتوقفقراراتاتخاذعلىتساعدالتيوالتحالیلالدراساتفيالتكالیفمحاسبة
تخصالتيالمحاسبیةالمعلوماتفیهتجمعملفدراسةیتطلبمامشروععلىمؤسسةأيأقدمتفكلما
یضمنبحیثالتنظیم،منمستوىعلىتكونأنالتكالیفمحاسبةعلىاإلطارهذاوفي، التكالیفهیكل
أهمیةاألحیانمنكثیرفيالمعلوماتلهذهوتكونالقرارات،لمتخذيأساسیةرقمیةمعلوماتتقدیم

الالزمةالمعلوماتتوفیریجبفإنهجدید،منتجطرحمرحلةفيالمثالسبیلفعلى،استراتیجیة
.عنهالتوقفأماإلنتاجمواصلةیخصفیماالقرارالتخاذوالضروریة

:التقدیریةالموازنات.2
هي خطة تتناول كل صور العملیات المستقبلیة ما یلي:منها یوجد العدید من التعاریف للموازنات التقدیریة 

لفترة محدودة، أو بعبارة أخرى هي للتعبیر عن أهداف و سیاسات و خطط  ونتائج، تعد مقدما بواسطة 
2.اإلدارة العلیا لكل قسم من أقسام المشروع باعتباره وحدة واحدة

علیهالتسبراإلدارةترسمهاالتيالمستقبلةوالسیاساتالخططتبینقائمةعنعبارةالتقدیریةموازنةال
.العامةاإلدارةخاللمناألقسامأنشطةومراقبةلتخطیطكأداةوتعتبرالموازنة،فترةهيزمنیةفترةخالل
لدىالمؤسسةأداءتقییمیمكنخاللهامنالتيالمتطورةالرقابیةالوسائلإحدىالتقدیریةالموازناتتعتبر
اإلدارةتتمكنحتىالحاصلةاالنحرافاتوتحدیدلها،مخططاكانمامعوالكمیةالمالیةالمؤشراتمقارنة

3مة.الالز التصحیحیةالقراراتاتخاذمن

الفعلياألداءمقارنةمنوالهدفالمقدر،األداءعنالفعلياألداءیختلفعندمااالنحرافاتتحدث
.باألداء

30، ص 1997، األردنوالتوزیع،للنشرزهراندار،والعمليالنظرياإلطارالتكالیف،محاسبةمبادئ، وّرادبنخلیلهللاعطاالرزق،صالح1
.23دمحم خلیل وآخرون، مرجع سابق، ص 2
22صسابق،مرجعاد،ّ ور بنخلیلهللاعطاالرزق،صالح3



الداخلیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة.....أھمیة المراجعة ...........................الفصل الثاني ...

43

المعلوماتعلىالحصولوبالتاليراستهاودلتحلیلهاذلكیتعدىوٕانمافقطاالنحرافاتتحدیدلیسالمقدر
، مستقبالاألداءمستویاتتحسینعلىوالعملعامة،والمؤسسةاألفرادأداءكفاءةتقیسأنانهشأمنالتي

:النتائج الفعلیة والنتائج المقدرة بینبالفرقعادةاالنحرافویحسب

نتائج المقدرةال–لنتائج الفعلیةا=االنحراف

.لهالمكونةاالنحرافاتمختلفإلىتقسیمهیتمالسببلهذافقط،واحدعاملإلىاالنحرافیعودمانادرا
توجهأي"باالستثناءاإلدارة"بأسلوبمهمتهامباشرةالمؤسسةإدارةتمكینعلىالتقدیریةالموازنةتساعد
منطبیعیاسیراتسیرالتيالروتینیةاألموربذلكتاركةلهالمخططعنخارجهوماإلىانتباههااإلدارة
.األمورتلكمباشرةفيوقتهاتضیعأندون

. لوحة القیادة:3
لوحة القیادة هي مجموعة مهمة من المؤشرات اإلعالمیة التي تسمح «:Norbert Guedjتعریف 

التي تسمح كدلك باتخاذ و بالحصول على نظرة شاملة للمجموعة كلها، و التي تكشف االختالفات الحاصلة، 
1.ا لبلوغ األهداف المسطرة ضمن استراتیجیة المؤسسةذالقرارات التوجیهیة في التسییر، و ه

:على تحسین األداء من خاللوتعمل لوحة القیادة
الحاالتعلىالدالةاالنحرافاتباستخراجیسمحفهولإلنذار،نظامعنعبارة:هيالقیادةلوحة.أ

یقودالنظامهذاوكذلكالعادیة،غیرالحاالتهذهعلىبالتركیزللمسیرینیسمحوبذلكاالستثنائیة،
.حالةأحسنفيیكونوابأنلهمیسمحفهوالحاصلةالتغیراتمعللتفاعلالمسیرین

فيالمسؤولینمختلفطرفمنالمسؤولیةتحملوبالتالياالستقاللیة،بمراقبةتسمح:القیادةلوحة.ب
.مستوىكلفيالمحققةالنتائجبتحدیدتسمحفهياإلداریة،المستویاتمختلف

تعتبرفهيوبالتاليالمسؤولین،بینالمعلوماتبتبادلتسمحفهيلالتصالوسیلة: هيالقیادةلوحة.ج
.األداءوتطویرلتحسینوسیلة

والتياألداءفيالعجزمواطنعلىالضوءتسلطحیثواإلنجازاتالمنتظرةاألداءمستویاتمقارنة.د
.وتحسینهاتجاوزهاإلىدومااإلدارةتسعى

11ttp://www.startimes.com/?t=1100567h ،،01:00، 22/07/2008لوحة القیادة كأداة لمراقبة التسییر.
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.المالياألداءالمبحث الثاني: مراجعة القوائم المالیة لتقییم 
في شكل وثائق والتي تقدم لمؤسسة والمركز المالي لنشاط التي تعكس نتیجة الةالمرآ المالیةالقوائمتعتبر

المالیةبالمعلوماتالداخليالمراجعلتزویدالرئیسيالمصدرتعدأنهاكما،شاملة في نهایة كل دورة محاسبیة
الواردةالمالیةللمعلوماتالثقةتوفیرفيهامبدورالداخليالمراجعیقوم، و المؤسسةجوانبجمیعتشملالتي
.علیهاالمتعارفالمحاسبیةالمبادئوفقأعدتأنهامنوالتأكدمراجعتهاطریقعن المالیةالقوائمفي

المالیة.القوائمفيعنهااإلفصاحالواجبالمعلوماتاألول:المطلب
نهائیة للنظام المحاسبي، وهي الوسیلة األساسیة التي تبنى علیها عملیة اتخاذ تعتبر القوائم المالیة مخرجات 

ال بد ، و القرارات االقتصادیة بشكل عقالني، وهذا من خالل تزوید متخذي القرارات بكافة المعلومات التي یریدونها
ویجبالقرارات المالیة،اذمل القوائم المالیة على كافة المعلومات الضروریة لمستخدمیها كونها أساس اتختأن تش

تقدم هذه المعلومات كمعلومات إضافیة أو في جداول على أنلهامتممةإیضاحاتعلى المالیةالقوائمتوفرتأن
معالنقدیةوتدفقاتهاأعمالهاونتائجللمؤسسةالماليللمركزالصحیحللفهماألساستمثلمعلوماتأیةو ملحقة

ومن المعلومات التي یفصح عنها في ، علیهاوالمتعارفالمقبولةالمحاسبةمبادئیخالفإفصاحأياستبعاد
1القوائم المالیة نذكر:

و ارتباطاتها.المیزانیةمكوناتعناإلفصاح
ت المنشأةموجوداعناإلفصاح .
مطلوبات المنشأةعناإلفصاح .
حقوق المساهمینعناإلفصاح.
الملكیة.حقوقواألصولعناإلفصاح
الدخل.بقائمةالمرتبطةاألموروكلاألصولعناإلفصاح
المؤسسةعلىالغیرحقوقوالدیونعناإلفصاح.

المؤسسة على وجوب اإلفصاح عن المعلومات التالیة: (IAS1.103)یلزم المعیار 
معلومات حول األساس الذي یتم على ضوئه إعداد القوائم المالیة، وكذلك حول السیاسات تقدیم

المحاسبیة المتبعة.
 عرض أي معلومات تتطلبها معاییر التقاریر المالیة الدولیةIFRS المیزانیة، –ال یتضمنها متن قوائم

.حقوق الملكیة، التدفقات النقدیةالدخل، التغیر في
 المیزانیة، الدخل، التغیر في حقوق الملكیة، التدفقات –إضافیة لم تظهر في قوائم توفیر معلومات

والتي من شأنها أن تساهم في فهم واستیعاب مضامینها.–النقدیة 
النقدي للمؤسسة كما یجب أن تحتوي القوائم المالیة بما یفید أنها معروضة بطریقة عادلة للمركز المالي والتدفق

2ب لمعاییر المحاسبة المتعارف علیها مع اإلفصاح عن:والتطبیق المناس

.النتائج الفعلیة في جمیع الظروف والتي تؤدي إلى أن القوائم معروضة بطریقة عادلة وصادقة

72ص،1996مصر،التوزیع،وللكتبالعلمیةالكتبدار،التكالیفوالمالیةالمحاسبةأساسیاتفضالة،عليالفتوحأبو1
.144-143مرجع سبق ذكره، ص .شدري معمر سعاد2
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 إن المؤسسة التي قوائمها المالیة تستجیب للمبادئ المحاسبیة یجب أن تفصح عن تلك الحقائق، كما أن
ف بأنها تستجیب لتلك المبادئ إال إذا توفرت فیها متطلبات التطبیق القوائم المالیة ال یجب أن توص

الفعلي للمعاییر والمبادئ المشار إلیها.
 إن المعالجة المحاسبیة غیر السلیمة للعملیات المالیة ال یمكن تصحیحها سواء باإلفصاح عن السیاسات

المحاسبیة المستخدمة، أو عن طریق شروحات ومالحظات هامة جوهریة.
المعاییر سوف تؤدي إلى وفي الحاالت النادرة عندما تصل إدارة الشركة إلى قرار بأن االستجابة لمتطلبات تلك

العرض العادل والصادق للقوائم التضلیل فإن الخروج عن هذه المتطلبات یعتبر أمرا ضروریا للوصول إلى
المالیة، وفي هذه الحالة یجب على إدارة الشركة اإلفصاح عن:

o إدارة الشركة قد وصلت إلى قرار بأن القوائم المالیة معروضة بطریقة عادلة وصادقة للمركز المالي أن
ونتائج األعمال وقائمة التدفق النقدي.

o أن إدارة الشركة قد استجابت للنواحي األساسیة التي تتطلبها معاییر المحاسبة المتعارف علیه ماعدا
ا ضروریا للوصول إلى العرض السلیم والعادل للقوائم المالیة.التي تم الخروج عنها والتي تعتبر أمر 

o التأثیر المالي لهذا الخروج في التطبیق عن المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها فیما یتعلق بأرباح
وخسائر الشركة أصولها وااللتزامات التي علیها، وحقوق الملكیة والتدفق النقدي عن كل فترة مالیة.

oعلیهاالمتعارفالمحاسبیةوالمبادئللمتطلباتوفقامعدةأومبنیةبأنهاأحیاناتوصفالمالیةالقوائمإن
للمتطلبات المالیة واالستجابةالقوائملمستخدميالمالئماإلفصاحیجبولكنعاما،قبوالوالمقبولة

المحاسبیة.
وفقا للمبادئ وائم المالیة، وأنها قد أعدتالبد على المراجع من التأكد من كفایة ومالئمة اإلفصاح في القو

ویركز العدید من الباحثین ،المعلومات المتوفرة لدى المراجعالمحاسبیة المقبولة قبوال عاما، كما أنها تتفق مع
التقاریر المحاسبیة، ویعتبر من أهم الواجبات على أهمیة دور المراجع في التأكد من كفایة ومالئمة اإلفصاح في

المراجعة هي فحص جمیع مفردات القوائم المالیة، فال على عاتق المراجع في المرحلة النهائیة لعملیةالملقاة
بالقوائم المالیة طبقا لألرصدة الظاهرة بالدفاتر والسجالت بل یكتفي أن یتحقق المراجع من صحة ما هو وارد

یشمل:یتعین علیه أن یقوم بفحص آخر كامل
وهو أن یتأكد من أن المیزانیة تعطي صورة صادقة وواضحة عن مالیة:تحقیق مفردات القوائم ال

المركز المالي للمؤسسة.
:یتعین على المراجع إلنهاء عملیة المراجعة أن یتأكد من أن القیمة المقدرة للمفردات تقییم المفردات

والسیاسات سواء كانت أصول أو خصوم صحیحة في تاریخ المیزانیة وذلك لتطبیق المبادئ والقواعد
المحاسبیة المتعارف علیها وهذا ما یطلق علیه عملیة *التقییم*.

أساس مبادئ وال تتم عملیة التقییم على أساس القیمة السوقیة لألصول في تاریخ المیزانیة، ولكنها تتم على
لمراجع أن بد على اوقواعد فنیة متعارف علیها لذلك تتوقف دقة وصحة المیزانیة على صحة مفرداتها، و ال

حد ممكن لخدمة مستخدمین یولیها عنایته الخاصة حتى یمكن أن تكون المیزانیة دقیقة في مدلولها إلى أقصى
القوائم المالیة.
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العلمیة والفنیة و تتوقف مهمة المراجع في القیام باختبار صحة ودقة هذه القیم وتطبیق القواعد والمبادئ
لیس بإمكانه ضمان دقة ملیة التقییم إال أنه لیس مخیرا في التقییم حیث أنهالمتعارف علیه، ورغم أنه یقوم بع

التحقیق عملیة منفصلة عن وصحة تقییم مفردات المركز المالي للمؤسسة التي یعمل لها، و رغم أن عملیة
فإن المراجع إضافة إلى ذلك،واحدةالتقییم إال أنه من األسهل على المراجع أن ینفذهما عملیا معا كأنها عملیة

حیث أنه ال بد علیه من اإلشارة إلیه من خالل ال بد علیه أن یضع من بین اهتماماته اكتشاف األخطاء والغش
قبوله كونه یضلل مستخدمي القوائم المالیة للمؤسسة، أما تقریره، فاألخطاء منها ما هو مقبول واألخر ال یمكن

أساس التدلیس وٕاخفاء الحقائق عمدا، ربما یعود ذلك إلى الرغبة على الغش فیعبر عن كافة التصرفات التي تقوم
في اختالس موجودات المؤسسة.

.المالیةالقوائممراجعةحولالمراجعدورو میةأه:الثانيالمطلب
ترجع أهمیة فحص ومراجعة القوائم المالیة إلى ما : المالیةالقوائممراجعةحولالمراجعمیة: أهالفرع األول

1یلي:

تعتبر هذه القوائم المالیة( الحسابات الختامیة ) األداة الرئیسیة إلظهار نتیجة النشاط والمركز المالي للشركة..1
توضح وتظهر هذه القوائم نتیجة النشاط من أرباح وخسائر وبالتالي تحدید مدى امكانیة توزیع األرباح على .2

كاإلدارة والعاملین.المساهمین وغیرهم من مختلف األطراف صاحبة الحق في ذلك
تساهم هذه القوائم إدارة الشركة في مجال تقییم أداء الشركة خالل السنة عن طریق دراسة و تحلیل النتائج .3

التي تظهرها والبیانات التي تحتویها.
تحظى هذه القوائم باهتمام األطراف المتعددة من مستخدمیها في مجاالت مختلفة..4
وسیلة االتصال الرئیسیة للشركة بالبیئة الخارجیة من خالل أنها األداة الرئیسیة تعتبر هذه القوائم المالیة.5

فصاح المحاسبي لمختلف البیانات.لإل
تصلح هذه القوائم في مجال اجراء المقارنات لنفس الشركة لعدد من السنوات المتتالیة وبالتالي استخالص .6

العدید من القرارات.النتائج والمؤشرات الهامة التي تفید في مجال اتخاذ
.المالیةالقوائممراجعةفيالمراجعدور : الفرع الثاني

یتمثل دور المراجع في مجال فحص ومراجعة القوائم المالیة في النواحي التالیة:
 لتحقق من صحة ودقة البیانات التي تحتویها هذه القوائم ویتم ذلك بفحص ومراجعة:المراجع اعلىینبغي

المختلفة التي تحتویها وتتضمنها هذه القوائم.العناصر- 
العملیات الحسابیة التي أدت إلى الوصول إلى األرقام الواردة في هذه القوائم.- 
 ینبغي على المراجع فحص ومراجعة تبویب هذه القوائم المالیة للتحقق من أن هذا التبویب یحقق األهداف

التالیة:
هذه القوائم.مالئمة وسالمة عرض البیانات داخل- 
تلبیة احتیاجات األطراف المختلفة من مستخدمي هذه القوائم.- 
تیسیر مهمة مراجع الحسابات نفسه الخارجي وأیضا الداخلي.- 

.676–673ص ص مرجع سبق ذكره، دمحم السید سرایا،  1
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.على المراجع أن یتحقق من استیفاء التوقیعات المختلفة من قبل المسؤولین عن إعداد هذه القوائم واعتمادها
منقولة من قوائم السنة السابقة.على المراجع فحص ومراجعة أي أرصدة
 القوائم الالزمة والمالئمة قد تم اعدادها كحد أدنى للعدد المطلوب والذي أن عددعلى المراجع التحقق من

یحقق األهداف المطلوبة من هذه القوائم.
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.تقییم األداء المالي للمؤسسة بواسطة المراجعة الداخلیةالمبحث الثالث:
لمراقبةإضافيضمان"بمثابةتعتبرفهيالمختلفة،بأغراضهمأطرافعدةتخدمالمراجعة الداخلیةعملیةإن
بفضلوهذاتتطور بلالتقلیدياشكلهفيبقىتلمفالمراجعة الداخلیة، "الخطرتقلیلثمومنالمعلوماتجودة

مراجعةالمكاتبطرفمنوالمقترحة،المراجع الداخليطرفمنلمراجعةامهنةلممارسةالحدیثةالمنهجیات
.العالمفيالكبرى

.الماليالداخلیة ودورها في تقییم األداءالمراجعةالمطلب األول: 
عملیاتكافةمتابعة ومراقبةعلىالمراجعة الداخلیة أداة من أدوات الرقابة الداخلیة فهي تساعد اإلدارةتعتبر

لمجلس اإلدارة أو لجان المجلس مباشرة.تقاریر تقدمأوتقریرالمشروع، ومخرجاتهاوأنشطةومراكزوأقسام
الداخلیةالمراجعةبتبعیةتنظیمي فقط، ویتحقق هذا االستقاللاستقاللواستقاللهبالمشروعموظفاهبوالقائم
الشركات خاصة تلك إدارةتهاتجفقدالداخلیةللرقابةكأداةالداخلیةالمراجعةمیةهوألمباشرةاإلدارةلمجلس

1المقیدة بالبورصة الى تطویر هذه األداة الرقابیة.

لقد تبوأت وظیفة التدقیق الداخلي مكانة بارزة في معظم المؤسسات، وارتبطت بأعلى مستویات التنظیم لیس
عملیات المختلفة بهدف تطویرها وتحقیقكأداة رقابیة فحسب بل كنشاط "تقییمي لتدقیق وفحص كافة األنشطة وال

أقصى كفایة إنتاجیة منها، وما كانت لتبلغ هذه المرتبة التنظیمیة لوال تضافر العدید من العوامل التي ساعدت 
نموها وتطورها وازدیاد أهمیتها، ووقائي من خالل تدقیق األحداث والوقائع الماضیة، وٕانشائي لتشمل التأكد على

2المراجعة.برامجوضعخاللمنوذلكالمؤسسةأنشطةمنمن كل نشاط

ذههولتحقیقبكفاءةمهمسؤولیاتفي مساعدة األفراد داخل المؤسسة في اداء ویتمثل هدف المراجعة الداخلیة 
تتم لهم المراجعة الداخلیة التحلیل والتقییم والتوصیات والمشورة والمعلومات المتعلقة باألنشطة التي توفرالغایة

نطاق المراجعة یتضمنمراجعتها، ویتضمن هدف المراجعة الداخلیة تحقیق الرقابة الفعالة بتكلفة معقولة، كما 
.األداءوفاعلیةكفاءةییمفحص وتقالداخلیة

ویقوم قسم المراجعة الداخلیة بفحص وتقییم األداء بمقارنة األداء الفعلي بالخطط والمعاییر واألهداف 
والسیاسات الموضوعة ویعتبر هذا النوع من مراجعة األداء هو مراجعة اإلجراءات الرقابیة حیث تعتبر كل من 

اخلیة، ومن ناحیة أخرى تستخدم مراجعة األداء السیاسات والخطط والمعاییر واألهداف أجزاء من نظام الرقابة الد
مجالفياهدفهمنالداخلیةالمراجعةكجزء من عملیة تقییم األداء الكلي التي تقوم به اإلدارة وحتى تتمكن هذه 
التنفیذیة في اإلداراتعنواالستقاللیةبالموضوعیةیتسمواأنا هعنفانه یتعین على المسؤولین األداءتقییم

احل عملیة المراجعة.جمیع مر 
وقد یكلف المراجع الداخلي بفحص مجاالت لم تحدد لها معاییر أداء رسمیة وفي مثل هذه الحاالت قد 
یضطر المراجع الداخلي إلى مقارنة األداء الفعلي المتوسط، األداء في الصناعة، أو معاییر األداء في الصناعة 

المراجع الداخلي ال یحدد مقیاس األداء الذي یتعین استخدامه وٕانما أو أداء تنظیمات مماثلة ویجب أن یالحظ أن 
تقع مسؤولیة ذلك على اإلدارة العلیا ذاتها. 

164ص ،2008،مصر،اإلسكندریةالجامعیةالدارالداخلیةوالرقابة، التشغیلیةالمراجعة ، وآخرونعبد الفتاح الصحن 1
.29صسابق،مرجعالوردات،هللاعیدخلف2
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المستخدمة لظروف الخارجیةالمقاییس على المراجع الداخلي التحقق من مدى مالئمة تلكجبیهمع ذلك فان
مسؤولیات المراجعة الداخلیة لتتضمن تقییم الكیفیة التي تتم بها یه، وتمتد قائمة إلینتميالذي التنظیمالعمل في 

شرعیة وظیفة المراجعة الداخلیة في أي مؤسسة وتعتمدنظیم أكثر شموال لألداء اإلداري،إدارة الموارد المتاحة للت
ع المسؤولین في على مكانة وحدة المراجعة داخل التنظیم وعلى الدعم الذي تلقاه من اإلدارة العلیا من خالل اقنا

المستویات العلیا بأهمیة الخدمات التي تؤدیها وحدة المراجعة الداخلیة وعن طریق تدخلها في تحدید نطاق عمل 
وحدة المراجعة ورسم سیاساتها المبدئیة، وتستطیع اإلدارة العلیا أن تسهم في الرفع من كفاءة المراجعة الداخلیة 

1لزیادة فعالیتها.

تالف بین العدید من االصطالحات الشائع استخدامها في مجال المراجعة الداخلیة كمراجعة ونتیجة لالخ
العملیات ومراجعة األداء ومراجعة االلتزام بالسیاسات ومراجعة الرقابة المالیة وسنتناول النوعین األولین 

الرتباطهم بتقییم األداء بالمؤسسة.
ه رئیسي من أوجه المراجعة الداخلیة وأداة من أدواتها وهي التي تعتبر مراجعة العملیات وجمراجعة العملیات: .1

تطبق على جوانب العملیات المختلفة بالشركة، وتهدف هذه المراجعة إلى تطویر وتحسین العملیات والتشغیل 
2باقتراح إجراءات تشغیل أكثر كفاءة وتحقیق اتساق هذا التشغیل مع التوجیهات اإلداریة.

األساس في فهم مراجعة العملیات هو فهم أوجه الرقابة الداخلیة في التنظیم فمعظم المراجعین ویعتبر 
فإذا الداخلیین یوافقون على اعتبار أن أهداف وأنواع وطرق الرقابة الداخلیة تغطي كافة عملیات التنظیم، 

فإنواستكشافیةمانعةبةرقاالدالة على األنشطة هي إحدى الطرق الرقابیة بغرض تحقیق كانت المستندات
هذه هي تحقیق التطابق مع السیاسات الموضوعة المخططة وضمان الحمایة الرقابةبعملیةالخاصةاألهداف

في هذه الحالة هي أوامر الشراء، الشیكات، أو ألصول الوحدة االقتصادیة كما تكون األدوات محل الرقابة 
3م على خرائط التدفق والمستندات المؤیدة لألنشطة.الفواتیر ....الخ و إن اختبارات المراجعة تت

ویتم القیام بمراجعة العملیات بهدف تحلیل الخطر واالنحراف الموجود في األهداف الموضوعة من طرف 
زمة لذلك واقتراح استراتیجیة جدیدة.مجلس اإلدارة والعمل على النصیحة، بوضع اإلجراءات الال

تشغیلیة معاییروضعضرورةاهبالقیامویتطلبالفاعلیةوالكفاءةعلىاألداءمراجعةتركزمراجعة األداء:.2
تعامل كأهداف مقبولة تقارن بها نتائج األداء الفعلي، وٕاذا كانت الكفاءة والفاعلیة مقاییس لألداء اال أنها ال 

اجعة الداخلیة یعتبر مصدر تعتبر بمثابة إحالل وبدیل لتقیید أداء اإلدارة بذاتها، إن ما توفره تقییمات المر 
علىتقییم األداء أي أن المعلومات هي أحد العوامل التي تؤثر عملیةفياذاتهاإلدارةللمعلومات لمساعدة 

الجانب األخر فالمراجعة خاضعا للحكم الشخصي لإلدارة وعلى اهمندالعدییعتبراإلدارة والتي أحكام 
إجراءنتیجةالكفاءةوتقاساألداءمراجعةلتنفیذموضوعیةمقاییسعلىا همنیرتعتمد في جزء كبالداخلیة

.22، ص 1990، دار النشر والتوزیع، عمان، األردن، المراجعة الداخلیة اإلطار النظري والمحتوى السلوكيأحمد صالح العمرات، 1
.141دمحم السید سرایا، مرجع سبق ذكره، ص 2
. 258-248، مرجع سبق ذكره، ص ص  الرقابة والمراجعة الداخلیةعبد الفتاح محمد الصحن، رزق السوافیري، 3
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بمفهوم الفاعلیة األداءمراجعةترتبطكذلك،الهوالمقابلالفعلياألداءوبین التشغیلیةالمعاییرببنمقارنة
1بدرجة أكبر الرتباطها باألهداف.

: ما یليساس وفي هذا المجال یمكن تعریف مفهوم الكفاءة والفاعلیة على أ
المخرجات، بین عناصر المدخالت وعناصر تحقیق العالقة المثلىتمثل الكفاءة بصفة عامةالكفاءة: .أ

وتتحقق هذه العالقة باستخدام أقل قدر من األولى إلنتاج أكبر قدر ممكن من الثانیة.
وتعرف الكفاءة من الناحیة األخرى بأنها تتمثل في االستخدام األمثل لموارد المشروع وذلك من خالل 

العناصر التالیة:
( أفراد، تحدید ما إذا كان المشروع قد دبر الموارد المختلفة بطریقة اقتصادیة سواء كانت هذه الموارد

أجهزة، عقارات، أموال.....).
بشكل مثالي.الموارد بكفاءة عالیة والتأكد من استخدام هذه 

تحدید األسباب الرئیسیة لعدم استخدام هذه الموارد بشكل اقتصادي وبكفاءة مناسبة.
2تحدید مدى كفاءة نظم المعلومات اإلداري في المشروع واإلجراءات المرتبطة بالهیكل اإلداري فیه.

فإن استهالك موارد بدرجة أقل یعني تحقیق داف،هاألهذهلتحقیقلكةهالمستبالمواردیرتبطالكفاءةومهمفإذاً 
كفاءة كبیرة، والنقد الذي یوجه أحیانا الى المراجعة الداخلیة بصفة عامة یرجع ربما الى صعوبة اعتمادها على 
معاییر واضحة وأن العنصر الشخصي یهیمن ویسیطر على في كثیر من المواقف على المراجعین الداخلیین 

مدىعلىبالحكمالخاصالقرارعلىالشخصيمن أدلة اإلثبات المتاحة وبالطبع یؤثر هذا الحكم بدرجة أكبر
التقییم فإن برامج تقییم عملیةفيالضعفذاهمنالرغموعلىالداخليالمراجعقبلمنالتنظیماتأداءفاعلیة

األداء والحوافز ودراسات الحصة السوقیة قد تم تقییم فاعلیتها في ضل امكانیة ضبط وقیاس الفاعلیة بصورة 
دفتریة، وفي ضوء المناقشة السابقة تتضح أهمیة حصول المراجع الداخلي على أدلة موضوعیة قادرة على تأیید 

3ودعم استنتاجات المراجعة.

تتمثل الفاعلیة في مدى تحقیق المشروع ألهدافه وأدائه ألعماله وأنشطته بصورة جیدة، أي أن الفاعلیة:.ب
وتتضمن راء استخدام الموارد بطریقة مثلى، الفاعلیة ترتكز كمفهوم عن نوعیة وجودة النتائج التي تتحقق من و 

الفاعلیة العناصر الرئیسیة التالیة:
والمتوقعة قد تحققت أم ال ؟تحدید ما إذا مانت النتائج المطلوبة 

تحدید ما إذا كانت األهداف المخططة من قبل قد تم التوصل إلیها وتحقیقها.
4تحدید ما إذا كانت هذه األهداف قد تحققت بفاعلیة وبأقل تكلفة ممكنة.

.254-253ص ص ،مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح محمد الصحن، رزق السوافیري، 1
.142محمد السید سرایا، مرجع سبق ذكره، ص 2
.255عبد الفتاح محمد الصحن، رزق السوافیري، مرجع سابق، ص 3
.143-142ص ص محمد السید سرایا، مرجع سبق ذكره، 4
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.الماليالمطلب الثاني: تقریر المراجع الداخلي وأثره في تقییم األداء
فحصوالداخلیةالرقابةنظامتقییموكذاالفحصوالمراجعةخطواتبكلالداخليالمراجعیقوممابعد

لالطالع،ةالمؤسسإلدارةموجهاویكونبهقاممانتائجیظمالذيالتقریربإعدادیقومالمالیةوالقوائمالحسابات
أدلةمنبعددمرفقایكونوالذيوكذا تحسینهالمالياألداءیخصفیماواالقتراحاتوصیاتتوالالمالحظاتعلى

.اإلثبات
::  تعریف التقریر ومعاییر إعداده في المراجعة الداخلیةالفرع األول

:التقریرتعریف.1
داخل مر األهلمن یهمهو بلورة نتائج الفحص والتحقیق، في شكل تقریر یقدم فیه رأیه الفني المحاید 

عناصر المراجعة الداخلیة باعتباره األداة الرئیسیة التي یعبر یعتبر التقریر العنصر األخیر من ، و المؤسسة
1فیها المراجع عن اآلتي:

المشاكل التي واجهها و أسبابها.-أ
نقاط الضعف في السیاسات واإلجراءات.-ب
التوصیات المناسبة لعالج نقاط الضعف هذه وحل أي مشاكل.-ت
الداخلیة.النتائج النهائیة التي توصل إلیها، نتیجة المراجعة -ث

ویرفع هذا التقریر إلى اإلدارة العلیا التي یتبعها المراجعة الداخلیة لتنفیذ ما جاء بالتقریر من توصیات وآراء 
ومالحظات وتحفظات. 

معاییر إعداد التقریر في المراجعة الداخلیة:.2
2:هيوالتقریرلهذاإعدادهمعنداعتمادهاالداخلیینالمراجعینلىعیجبمعاییرهناك

المراجعة.فحصاكتمالبعدوموقعمكتوبتقریرإعدادیجب
ر.صف التقاریر التي یصدرها المراجع الداخلي بالموضوعیة و الوضوح و االختصاتان ت
محل المراجعة حول النتائج و التوصیات التي یحتویها األفرادنظر اتوجهیتضمن تقریر المراجعة قد 

تقریر المراجعة الداخلیة.
یجب ان یفحص ویقیم مدیر المراجعة الداخلیة او من ینوبه لهذا المنصب تقریر المراجعة الداخلیة قبل 

الذین سوف یوزع علیهم التقریر.األشخاصكما یجب تحدید ،إصداره
مناقشة النتائج والتوصیات مع المستویات اإلداریة المعنیة قبل إصدار التقریر النهائي المكتوب.یلزم
الالزم. بالعمل التصحیحيوالتوصیةواألداءالمستقبلیةبالتحسیناتتوصیاتعلىالتقاریرتنطويقد

.النتائجووالنطاقالغرضالتقاریرتعرضأنیجب
: أهداف التقریر. ثانيالفرع ال

3:إلىیسعىالداخليالمراجعفإنالتقریرخاللمن

.146ص ،محمد السید سرایا، مرجع سبق ذكره1
.313-311ذكره، ص ص سبقمرجعالسوافیري،رزقفتحيالصحن،محمدالفتاحعبد2
.293خلف عبد هللا الوردات، مرجع سبق ذكره، ص 3
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لألفضل.التغییروالمراجعة،عملیةعنالناتجةوالتوصیاتالمالحظاتعناإلبالغ
القرارات.اتخاذعملیةفيالتأثیروالعلیا،اإلدارةإلىالداخلیةالمراجعةإدارةمجهودعكس
الداخلیة.المراجعةأعضاءبهاقامالتياألعمالتحدید
والمعلومات وتبادلها.األفكارنقلوالعمل،إجراءاتلتطویربالنسبةالالزمةالتوصیاتإبداء

المهني، أو عدم إبداء والبد أن یتضمن تقریر المراجع الداخلي الفحص الذي قام به في مجال القوائم المالیة ورأیه
ك.لرأیه مع ذكر األسباب التي أدت إلى ذل

:یليماالتقاریرتصمیمفيتؤثرالتيالخصائصأهممن:الداخليالمراجعتقریرخصائص:لثالثاالفرع 
:صعبةالخاصیةهذهأن تكون التقاریر حقیقة غیر متحیزة وخالیة من التشویهات وٕان كانتالموضوعیة

.المطلقبمفهومهایحققهاأنالداخليالمراجععلى
استعمالالمراجع الداخليفعلىواستیعابهافهمهایسهلحتىواضحةالتقاریرتكونأن: یجبالوضوح

.المعقدةأوالنادرةالمصطلحاتواجتنابومفهومةبسیطةلغة
كانت مطلوبةكلماالتحسیناتإلىتؤديالتيالهادفةالتقاریرتلكهيالبناءة: التقاریر.
بأعمالالقیاممناألشخاصحتى یتمكنلهاالمحددالوقتفيالتقاریرهذهإیصالأي:وقتیةالتقاریر

.وفعالةسریعةتصحیحیة
مختلفتسجیلمعالعلیالإلدارةاإلرشادوالنصحبتقدیملتقریرهصیاغتهخاللمنالداخليالمراجعیقوم

تحلیلهوكذاالمالیةللقوائمفحصهومراجعتهخاللمنالمؤسسةنشاطلتحسینضروریةیراهاالتيالمالحظات
.المالیةالنسبلبعض
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خالصة الفصل
اإلدارةعلیهاتعتمدالتيالوسائلمنیعتبرالمالي األداءتقییمأنیمكن القول الفصلهذاخاللمن
عنالمالياألداءتقییمعلىتساعدالتياألسالیبمنوالتمویلیة،القراراتخاصةوالقراراتاتخاذفيالمالیة
.المالیةالنسباستخدامطریق
أجلمنذلكوالمالیةالقوائممراجعةوبفحصیقومفإنهبالمراجعةقیامهخاللمنالداخليالمراجعو
صحیحةصورةبأخذلمستعملیهاتسمحالتيوعلیها،المتعارفالمحاسبیةللمبادئوفقامعدةأنهامنالتحقق
نهایةفيیعدهالذيالتقریربواسطةرأیهإبداءخاللمنالمالياألداءتقییمفيالداخليالمراجعیساهموعنها،
شكلفيیقدمهالذيوإلیه،توصلماحولمالحظاتهأهمعلىیحتويالذيوالداخلیةالمراجعةعملیة

.خاصةبصفةالمالیةواإلدارةعامةبصفةلإلدارةنصائحوتوصیات
خاللمنوذلكتقییمهیتمالمالي األداءفإن"وٕادارتهتحسینهیمكنقیاسهیمكنما"عبارةمنطلقومن
نوعمعمناسبةیراهاوالتيالمقیمطرفمناختیارهایتموالتيوالمقاییس،المؤشراتمنمجموعةاستعمال

منالمقیمیسعىالرقابةعملیةمنوجزءمساعدةكعملیةیعتبرالمالياألداءوتقییم،محل التقییموحجم المؤسسة
ومنجهة،منهذامستقبالتفادیهایتمحتىابهأسباعنوالبحثتحلیلهاومحاولةالنقائصعنللكشفخاللها

ألكثریتسعوٕانمامشاكلمنتعانيالتيالمؤسساتعلىفقطالمالياألداءتقییمعملیةتنحصرالأخرىجهة
أنهترىالتيالنقائصلتشخیصأداةاألداءتقییمعملیةمنتجدوالتيالسلیمةالمؤسساتكذلكویشملذلكمن

.حلهاصعوبةوبالتاليلتفاقمهایؤديقدتجاهلهاأنإالأهمیتهاوعدمحجمهاصغرمنبالرغم
الواقعأرضعلىالدراسةهذهبإسقاطاألخیرولثالثاالفصلفيسنقومالنظریةالدراسةمنانتهائنابعد

. المؤسسةفيالمالياألداءتقییمفيمساهمتهامدىوالداخلیةالمراجعةسیركیفیةمعرفةمحاولةخاللمن
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تمهید
لمانظراعنهااالستغناءكنیمالإداریةأداةباعتبارهاالداخلیةالمراجعةإلىالنظریةالدراسةفيتطرقتم ال

، طرفهامنالموضوعةاإلجراءاتواتقوم بهالتيالعملیاتفيتحكمهامدىعنمعلوماتمنللمؤسسةتقدمه
وبهدف اثراء ما جاء في القسم النظري تم تدعیم هذا البحث بدراسة وكذلك الى دورها في تقییم األداء المالي، 

تطبیقیة وذلك من أجل معرفة مدى تطابق ما هو نظري وما هو موجود في الواقع، ومن أجل الوصول الى 
، المؤسسة العمومیة للتوضیب EMBAGعلى احدى المؤسسات العمومیة قمنا بتسلیط هذه الدراسةالهدف

. وذلك لمعرفة دور المراجعة الداخلیة في تقییم األداء الماليوفنون الطباعة
راسة هذا الفصل من خالل العناصر التالیة:سیتم دلدراسة ذلك بشكل من التفصیلو

.بطاقة تعریفیة حول المؤسسة
 الماليعرض الوثائق المستعملة في تقییم األداءمهمة المراجعة الداخلیة و.
 في المؤسسةالمالي طرق تقییم األداء.
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بطاقة تعریفیة حول المؤسسة.المبحث األول: 
من أقدم الشركات في الجزائر مما أكسبها خبرة في المیدان االقتصادي من حیث التنظیم EMBAGشركة 

في الجزائر.السلولوزیةاإلداري والهیكلي حیث تعتبر المتعامل التاریخي في میدان اإلمداد بالصناعات 
EMBAG .شركة التوضیب وفنون الطباعةونشاط المطلب األول:  نشأة 

الفرع األول: نشأة الشركة.
، ثم 1968جانفي 27المؤرخ في 11/86بموجب األمر رقم السلولوزیةظهرت الشركة الوطنیة للصناعات 

تمت إعادة هیكلها وتغییر اسمه إلى: الشركة الوطنیة للتوضیب وفنون الطباعة بالورق والورق المقوى بمقتضى 
وهي تسعى إلى إطار المخطط الوطني للتنمیة االقتصادیة 1985جویلیة 23الصادر بتاریخ 192المرسوم رقم 
وورق التغلیف، وكذا الورق السمیك والمنتوج السلولوزیةإلى استغالل وتنمیة نشاطات إنتاج العجین واالجتماعیة

وتحویله إلى صناعات تامة ونصف مصنعة.
طن سنویا 300.000بطاقة إنتاجیة قدرها: السلولوزتحول المصنع الصناعي للورق و 1998وفي سبتمبر 

.ملیار دج605ورقم أعمال قدره: 
المجمع على سبعة فروع مستقلة ومؤسسة للتسییر تحوي أربع مركبات إلنتاج العلب وشبكة لتوزیع ویتوفر

.المنتجات الورقیة وشبكة للورق المسترجع والمستعمل
" كلم جنوب 1تقع الشركة الوطنیة للتوضیب وفنون الطباعة بالمنطقة الصناعیة ببرج بوعریریج على بعد "

7.5هكتار، 28" الرابط بین البرج ووالیة مسیلة وتتربع على مساحة قدرها 45طني رقم "المدینة على الطریق الو 
ماي 11" حیث انطلقت األشغال في INGEGOمنها مغطاة، وتم إنشائها من طرف المؤسسة االیطالیة "

یوم ، وقد قامت الشركة المنجزة بتشغیل الوحدة فعلیا في عملیة اإلنتاج1978أوت 20، وانتهت في 1975
، ویتمحور نشاط الوحدة أساسا في تلبیة السوق الوطنیة من أكیاس ومواد التغلیف الخاصة 1979جانفي 11

الخاصة 2000/9001ISOبالمواد الغذائیة، والصیدالنیة والتجمیل......الخ ولقد تحصلت الشركة على شهادة 
*.2003أوت 20بجودة التسییر في: 

إلى جانب هذا تستغل المؤسسة الفضالت من الورق في إنتاج بعض المنتجات الثانویة كالصور والیومیات 
اإلشهاریة......الخ، ومن أهم نشاطات المؤسسة التعامل مع المؤسسات التي یربط نشاطها بها ونذكر على سبیل 

وتشغل المؤسسة SOMPCحبوب والمؤسسة الوطنیة للSNMCومشتقاته لإلسمنتالمثال: المؤسسة الوطنیة 
عامال، والجدول التالي یوضح توزیع مستخدمیها:562

وهي هیئة غیر حكومیة تأسست International Organisation of standardisationتمنحها منظمة ایزوهي شهادة خاصة بجودة التسییر *
.بلندن مهمتها التفتیش والمواصفة1947فیفري 23بتاریخ: 
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:: توزیع مستخدمي الشركة الوطنیة)03(جدول رقم 
النسبة المئویةعدد العمالالبیان

28851.24عمال عادیین

24243.06إطارات متوسطة

081.42إطارات سامیة

244.27إطارات

على المعلومات المتحصل علیها من الشركة.بناءالطالب: من إعداد المصدر
الفرع الثاني:  نشاط الشركة.

عمومیة متخصصة في تحویل الورق بأصنافه وطباعته وتملك شركةالتوضیب وفنون الطباعة هي شركة
خطین أساسین لإلنتاج وهما:

كبیرة الحجم، أكیاس متوسطة الحجم، أكیاس صغیرة : خاص بإنتاج األكیاس بأنواعها: أكیاس الخط األول
الحجم.

: مختص في إنتاج العلب المطویة، باإلضافة إلى خط ثانوي یقوم بإنتاج متنوع.الخط الثاني
أوال: منتوجات الشركة:

.3201- 1020: یوضح منتوجات الشركة لسنوات )04(الجدول رقم 
2010201120122013المنتوج            السنوات

8796651496627554أكیاس كبیرة الحجم

أكیاس صغیرة ومتوسطة 
الحجم

827736528126

1773167915611650علب مطویة

113968929117519330المجموع

: مصلحة مراقبة التسییر.المصدر
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. مبیعاتهاثانیا:
.2013-2010: یوضح مبیعات الشركة لسنوات )05(الجدول رقم 

دج1000الوحدة: الكمیة الطن، المبلغ ب:
2010201120122013السنوات

المبلغالكمیةالمبلغالكمیةالمبلغالكمیةالمبلغالكمیة
801540369678079829118104515486961026069أكیاس كبیرة
أكیاس صغیرة 

741617541164125588968212728459ومتوسطة

19451271670193831565303.6161630362587علب مطویة
107015919421127565114211135139104536517المجموع

على المعلومات المتحصل علیها من الشركة.بناءالطالب: من إعداد المصدر
.منافسیهاة وشرك: أسواق الثالثا

تسوق المؤسسة منتوجاتها حسب النوعیة وهي كما یلي:أسواقها: .1
األنعام وشركات مواد وتسوق إلى شركات االسمنت ومشتقاته، شركات تغذیة أكیاس كبیرة الحجم: .أ

البناء.
الموزعین الخواص، زبائن مختصین في تعلیب وتغلیف المواد أكیاس صغیرة ومتوسطة الحجم:.ب

الغذائیة القهوة، ......الخ.
أهم زبون هو شركة "صیدال"، تأتي بعدها مؤسسات مختصة في صناعة مواد العلب المطویة:.ج

ة في صناعة المواد الغذائیة.التطهیر والنظافة باإلضافة إلى مؤسسات مختص
أما على المستوى الخارجي فتقوم الشركة ، بتصدیر بعض منتوجاتها من حین ألخر إلى الدول المجاورة 

.وباألخص تونس
أهم المنافسین:.2

:األكیاس كبیرة الحجم
مجمع مهساس ومؤخرا تم بیعه إلى شركة أوراسكوم المصریة.:على مستوى الوالیة
شركة خاصة موجودة في والیة تیزي وزو.خارج الوالیة :
:األكیاس الصغیرة والمتوسطة الحجم

ال توجد منافسة: على مستوى الوالیة.
المنافسة منتشرة عبر كافة التراب الوطني.: خارج الوالیة
:العلب المطویة

ال توجد منافسةعلى مستوى الوالیة :
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مستوى التراب الوطني موجودان بالجزائر العاصمة : هناك منافسین ال ثالث لهما على خارج الوالیة
.Tonic Emballage * Générale Emballageوهما:

ورغم المنافسة الشرسة الموجودة في السوق والتي یغلب علیها طابع الالشرعیة (بیع بضائع بدون فاتورة، 
لقطاع الخاص في الوقت الذي التهرب من الضریبي والجبائي) وغیرها من التصرفات التي تصدر باألخص من ا

ة رائدة في مجال التغلیف خاصة من حیث الجودة واألسعار شركلقوانین الدولة، تبقى الشركةتخضع فیه ال
والتي تقر 2000/9001لألیزوالمعمول بها وكدلیل على ما سبق ذكره فالشركة متحصله على شهادة عالمیة 

ة.شركبجودة هذه ال
التنظیمي للشركة.الهیكل المطلب الثاني: 

تبعا لمبدأ تقسیم المهام وتحدید الوظائف والمسؤولیات فان الوحدة تنقسم إلى عدة مدیریات ومصالح في 
إطار عمل منسق ومنسجم لتحقیق التسییر الفعال والمتكامل لتحقیق األهداف اإلنتاجیة، وسوف نتطرق إلى أهم 

المدیریات الموجودة بالهیكل التنظیمي.
تواستراتیجیا: تقوم بالتنسیق والمتابعة بین المدیریات من خالل تسطیرها إلى سیاسة عامة المدیریة العامة.1

العمل لبلوغ األهداف المسطرة ومهمتها األساسیة اإلشراف العام على مختلف نشاطات الوحدة، وتنسیق بین 
المدیریات األخرى والمدیر العام والتي مختلف الدوائر لضمان السیر الحسن للمركب كما تعتبر همزة وصل بین 

تتكون من: مراقبة التسییر، ومجلس اإلدارة واألمن.
: یوضح العمال في المدیریة العامة)06(الجدول رقم 

التعداد
المصلحة

إناثذكور
%النسبةالعدد%النسبةالعدد

0516.120202مجلس اإلدارة

0309.610000مراقبة التسییر

2167.740000اإلدارة

2993.540206.4631

.: مصلحة المستخدمینالمصدر
: وتمثل مركز حساس في المؤسسة لكونها همزة وصل بین الزبون والمصالح اإلنتاجیة، فهي مدیریة التجارة. 2

یات من الزبائن وتقوم بتحویلها إلى المصالح اإلنتاجیة، لتستلمها فیما بعد كمواد مصنعة وجاهزة بتستلم الطل
لتحول إلى الزبائن، وفي نفس الوقت فهي تسهر على توفیر الجودة والسماع المستمر لشكاوي الزبائن واقتراحاتهم 

لمحصل علیها من عملیة البیع وتحویلها وذلك لضمان عملیة تحسین المنتوج باستمرار، كما تقوم بجلب األموال ا



EMBAG أهمیة المراجعة الداخلیة في تقییم األداء المالي لشركة......ثالث ..........................الفصل ال

60

إلى مدیریة المالیة، باإلضافة إلى التسویق بعملیاته من إشهار وتوزیع وتتكون من دائرة بیع األكیاس ودائرة بیع 
العلب ومصلحة البیع. 

.: یبین عدد العمال في مدیریة التجارة)07(الجدول رقم 
التعداد

المصلحة

إناثذكور

%النسبةالعدد%النسبةالعدد

1037.030000اإلدارة

1140.740414.82البیع

027.400101التسویق

2385.180414.8227المجموع

.علومات المتحصل علیها من الشركةبناء على المالطالب:من اعداد المصدر

الزبائن إلى منتجات وذلك عن طریق تحویل المواد األولیة إلى مواد : هي التي تترجم طلبیات مدیریة اإلنتاج.3
یات بمختلف الطلنجازإلرشات عن طریق برمجة اآلالت المسخرة وتتم هذه العملیة على مستوى الو مصنعة

كما أنها تضم %37.52في اآلجال المحددة، وتحتوي هذه المدیریة غالبیة العمال في المؤسسة بنسبة 
نشاطین أساسیین:

 .تحقیق اإلنتاج من خالل إشرافها على جمیع خطوط اإلنتاج
.الصیانة من خالل إشرافها على مصالح الصیانة المختلفة

: مصلحة األكیاس، مصالحوتعمل على تتبع اإلنتاج في كل مرحلة بالوحدة وتتكون هذه المدیریة من ثالثة 
.مار الجزئي، والجدول أدناه یمثل المصالح واألقسام التابعة لهذه المدیریة، مصلحة االستثمصلحة العلب
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: یوضح عدد العمال في مدیریة االنتاج)08(جدول رقم ال
التعداد

المصلحة

إناثذكور

%النسبةالعدد%النسبةالعدد

3714.8010.4الطباعة

2911.6010.4النوعیةمراقبة

5220.80000مصلحة العلب

11746.8020.8مصلحة األكیاس

083.20000االستثمار الجزئي

03120000الفنون التشكیلیة والبرمجة

3413.60000الطباعة

24698.4041.6250المجموع

بناء على المعلومات المتحصل علیها من الشركة.الطالب:من اعداد المصدر

: هي القاعدة األساسیة التي تتركز علیها مصلحة تسیر المحزونات بحیث تقوم بتوفیر مدیریة التموین.4
الالزمة للعملیة من المواد طلبیات مدیریة اإلنتاج وهي توفر المواد األولیة وما یرفقها من مواد كیماویة وغیرها 

ة، إضافة إلى ضمان النقل من والى المؤسسة وتنقسم إلى دائرة التموین ومصلحة تسییر المحزونات اإلنتاجی
وفي الجدول التالي سنبین عدد العمال في هذه المدیریة.
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: یوضح عدد العمال في مدیریة التموین.09الجدول رقم 
التعداد

المصلحة
إناثذكور

%النسبةالعدد%النسبةالعدد

1037.030000اإلدارة

1140.740414.82البیع

027.400101التسویق

2385.180414.8227المجموع

.بناء على المعلومات المتحصل علیها من الشركةالطالب:من اعداد المصدر
تهتم بشؤون العاملین وتسهر على االستعمال العقالني للید العاملة : هي مدیریة مدیریة الموارد البشریة.5

وتسعى إلى تحقیق ظروف عمل جیدة وتحسینها باستمرار، باإلضافة إلى بعض الوظائف والمهام األخرى 
وتتكون من مصلحة التوظیف والتكوین، والجدول ، .الخ.التحفیز.كاالستقطاب، االختیار، التعیین، التكوین،

.یوضح المصالح التابعة لها وعدد العمالالتالي 
: یوضح عدد العمال في مدیریة الموارد البشریة.)10(الجدول رقم 

التعداد
المصلحة

إناثذكور
%النسبةالعدد%النسبةالعدد

0937.5028.33اإلدارة

0833.33028.33البیع

028.33014.16التسویق

1973.160520.8424المجموع

.بناء على المعلومات المتحصل علیها من الشركةالطالبمن اعداد :المصدر
وتتمثل مهمتها في متابعة العاملین من حیث األجور ودفع التأمینات مصلحة المستخدمین :

الداخلیة للوحدة فیما یخص االجتماعیة واحترام القوانین الساریة المفعول والسهر على تطبیق القوانین 
تنظیم سلوك األفراد وذلك بفعل المنازعات فیما بینهم.

تهتم بتكوین العمال الجدد والمتربصین بصفة خاصة ودفع الكفاءة في مصلحة التوظیف والتكوین :
المستوى اإلنتاجي للعمال القدامى بصفة عامة.
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ة حیث تترجم كل عملیات اإلنتاج والبیع إلى األموال هي القلب النابض للمؤسسمدیریة المالیة والمحاسبة:.6
تسدد بها تكالیف المنتجات، استالم المبالغ المالیة المقابلة للمنتجات المقدمة أو هي التي توفر الجانب المالي 
الذي یضمن السیر الحسن للمؤسسة، وتنقسم إلى ثالثة دوائر: دائرة المحاسبة التحلیلیة، دائرة المحاسبة 

.دائرة المحاسبة العامة، ةالمالی
: یبین عدد العمال في مدیریة المالیة والمحاسبة.)11(الجدول رقم 

التعداد
المصلحة

إناثذكور
%النسبةالعدد%النسبةالعدد

0654.540218.18المحاسبة العامة

دائرة المحاسبة 
التحلیلیة

0327.270000

0981.810218.1911المجموع

بناء على المعلومات المتحصل علیها من الشركة.الطالب:من اعداد المصدر

تقوم بجمع وتسجیل وتبویب وتلخیص كل نشاطات المؤسسة، العملیات، دائرة المحاسبة العامة :
التبادالت، التدفقات، وهذا في دفاتر محاسبیة بطریقة منضمة تعتمد على نظام محاسبي دقیق ومتكامل 

بتفسیر عملیات النشاط الممكنة للتعبیر عنها بالنقود وتمكن معرفة مدى تطور ذمة ویقوم المحاسب
المؤسسة تتمثل في عناصر األصول والفصول.

تسمح هذه المحاسبة بالتحلیل الدقیق لكل شروط االستغالل على مستوى دائرة المحاسبة التحلیلیة :
ن اجل تحدید سعر البیع وسعر التكلفة.المؤسسة بحیث یتم تقدیم التكالیف السلعیة والخدماتیة م

دائرة المحاسبة المالیة.
: هي المدیریة التي تقوم بإصالح اآلالت والمعدات اإلنتاجیة وصیانتها بالكیفیة الني تتضمن المدیریة التقنیة.7

وتتوزع العملیة اإلنتاجیة إضافة إلى خدمات أخرى تقدمها المؤسسة مثل إصالح العطل الكهربائي والمیكانیك 
إلى خمسة مصالح: مصلحة الخدمات، مصلحة الكهرباء، مصلحة المنهجیة والتنظیم، دائرة الصیانة.
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: یوضح عدد العمال في المدیریة التقنیة.)12(جدول رقم 
التعداد

المصلحة
إناثذكور

النسبةالعددالنسبةالعدد
13260102المنهجیة والتنظیم

12240000مصلحة التجدید

10200000الكهرباء

14280000المیكانیك

4998010250المجموع

.بناء على المعلومات المتحصل علیها من الشركةالطالب:من اعداد المصدر

محلیة، كل المواد المستهلكة : تقوم بمراقبة مدى جودة المادة األولیة سواء كانت مستوردة أو مراقبة النوعیة.8
على النطاق الواسع كما یحق لها قبول أو رفض أیة مادة كانت تدخل هذه المصلحة في حدود صالحیاتها 

.حتى على مستوى ما بعد البیع
: تقوم بتسجیل كل المعلومات ومعطیاتها وأنواعها، إن مدیریة التدقیق ومراقبة التسییر وأنظمة المعلومات.9

عات، المشتریات في ظروف جد قصیرةنه ضبط كل الحسابات كاألجرة، المخزون، المبیأالحاسوب من ش
وتعمل على تحریر معامالت الوحدة، وتنقسم هذه المدیریة إلى: مصلحة واحدة وهي مصلحة اإلعالم اآللي

الم اآللي تهتم هذه المصلحة بمساعدة كل الدوائر في حل مشاكلها التسیریة الیومیة باستعمال تقنیات اإلعو 
وباألخص إدارة شؤون المستخدمین كما تساعد وبصفة خاصة إدارة المحاسبة والمالیة وذلك باستخراج كل 

.مصلحة الموردین، ملفات الزبائن،القوائم المحاسبیةالوثائق المستعملة مثل:
یة والتي تستحوذ كما أن لهذه المصلحة دورا هاما في المعالجة والمحافظة على المعلومات والمعطیات المال

علیها الوثائق المحاسبیة واإلدارة للوحدة.
: وهي تسهر على سالمة وامن الوحدة، وهي مجهزة بالوسائل الضروریة، كما تحتوي على مدیریة األمن.10

فرقة خاصة للتدخل ضد الحرائق.
.: یوضح الهیكل التنظیمي للمؤسسة)06(والشكل رقم 
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.شركةوٕامكانیات الالمطلب الثالث: أهداف
الفرع األول: أهداف الشركة.

نظرا لما تكتسبه عملیة التوضیب من أهمیة بالغة في تطویر معظم القطاعات االقتصادیة الوطنیة فان 
العلیا، حیث یتحول الشركة تسعى لالهتمام بالمواد األولیة المتاحة على الصعید الوطني متوفرة خاصة بالهضاب 

كما تهدف إلى القضاء على التبذیر باستعادة فضالت اإلنتاج ، دة سلولوزیة قابلة إلنتاج الورقكیمیائیا إلى ما
من الورق واالستفادة من األوراق القدیمة، اعتمادا على أرشفة اإلدارات العمومیة، وأوراق التوضیب المستعملة 

تم المؤسسة بتطویر نوعیة التغلیف بشكل یالئم مع كل منتوج نظرا للدور والجرائد والكراریس القدیمة، كما ته
تسعى الشركة و الذي یلعبه التغلیف في رواج السلعة، حیث إن إغراء المستهلك یؤدي إلى سهولة تسویق المنتوج 

الوطنیة للتوضیب وفنون الطباعة في إطار مخطط التنمیة إلى:
توفیر مناصب الشغل.
نتاجیةتحقیق النوعیة اإل.
توفیر المواد االستهالكیة.
منافسة المنتوجات العالمیة وجلب العملة الصعبة.
تحقیق اإلدماج االقتصادي الوطني ورفع قیمة اإلنتاج الوطني.
تحقیق المخطط السنوي مع المؤسسات من نفس النوع.
 السلولوزیةالمشاركة في تطویر و تنمیة عملیة استعادة المتوجات.

سطرت مجموعة 200/9001الجودة حسب مقیاس ایزو یار الشركة لمنهج التسییر وفقا لنظام تسیروبعد اخت
من األهداف السنویة، یتم التقییم شهر لكل نشاطاتها، والقیام بعملیات التصحیح المناسبة، وفي الوقت المناسب، 
ثم تتقدم بالتقییم السنوي النهائي ومن ثم قیاس مدى نجاح طریق العمل في كل مدیریة ومن األهداف 

ما یلي:1320التي سطرتها الشركة لسنة االستراتیجیة
:النسبة لمدیریة التجارةب.1

رفع حصة الشركة في السوق، من خالل رفع حجم مبیعاتها.
رفع نسبة رضا الزبون عن المنتوج المقدم.

.تخفیض نسبة النفایات الناتجة عن نقص المواد األولیة:بالنسبة لمدیریة اإلنتاج.2
.تكوینیةالرفع من كفاءات األفراد من خالل دورات :بالنسبة للموارد البشریة.3

الشركة.إمكانیات الفرع الثاني: 
التوضیب وفنون الطباعة تتوفر على إمكانیات بشریة ومادیة ومالیة كبیرة وأخرى بشریة هائلة شركةإن 

وهي:الشركةتعمل على تحقیق أهداف 
وتظهر في الجدول التالي::إمكانیات مادیةأوال:
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.EMBAGالمادیة لشركة التوضیب وفنون الطباعة: یوضح اإلمكانیات )13(الجدول رقم 
العدداإلمكانیات

آالت الطابعة
آالت التفصیل والتقطیع

آالت الطي والتلصیق السریع 
آالت األكیاس صغیرة الحجم
آالت األكیاس كبیرة الحجم

آالت طبع الورق 
آالت تقطیع الورق والورق المقوى 

آالت رفع األثقال

10
10
07
08
10
01
04
08

.EMBAG: مدیریة اإلنتاج لشركة المصدر
.اإلمكانیات البشریةثانیا:

على إمكانیات بشریة مؤهلة وذات خبرة وتعمل على السیر الحسن وتحقیق األهداف شركةتتوفر ال
.منفذین، أعوان التحكم،طارات، إإطارات سامیةبحیث تنقسم هذه اإلمكانیات إلى:المرجوة،
بتحدید وٕاحصاء العمال كل شهر ونبین في هذا الجدول اإلمكانیات البشریة المحصل علیها، شركةوتقوم ال

.والجدول الموالي یوضح اإلمكانیات البشریة
EMBAG: یوضح اإلمكانیات البشریة في مؤسسة التوضیب وفنون الطباعة )14(الجدول رقم

التعداد

المصلحة

إناثذكور

النسبةالعددالنسبةالعدد

11526.76153.48إداریین

29568.60051.16عمال

41095.36204.64430المجموع

بناء على المعلومات المتحصل علیها من الشركة.الطالبمن اعداد المصدر: 
:اإلمكانیات المالیةثالثا:

دج وتعتمد على أموالها 2.584.530.000.00محل التربص یقدر رأس مالها ب: EMBAGشركةإن 
وتلجأ إلى القروض البنكیة والتي تعتبر دیون قصیرة األجل في الحاالت الطارئة 100%الخاصة بنسبة 

. ةشرككاستقبال طلبیات تفوق القدرات المالیة لل
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المستعملة في تقییم األداء المالي.الوثائقعرض مهمة المراجعة الداخلیة و المبحث الثاني: 
الوثائق،هذهبینمنلذلكالالزمةالوثائقتوفرینبغيالمؤسسةعلىقییم األداء الماليتعملیةلتطبیق

المیزانیةعرضثم ،)2013، 2012(تیناألخیر ینتسنللةالیالمةالمیزانیعرضسیتمولهذاالیةالمالمیزانیة
.للسنتینالمختصرةالمالیة

.EMBAGة شركالمطلب األول: تنفیذ مهمة المراجعة الداخلیة في 
یقوم المراجع الداخلي بمهامه داخل المؤسسة بتبني منهجا منظما ومنضبطا وذلك لتقویم وتحسین فاعلیة 

الشركة وحمایة أصولها، وبصفة الرقابة الداخلیة، وادارة المخاطر ونظام ادارة الشركة بما یمكن من تحقیق أهداف 
وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة وجودة األداء عند قیام األفراد والوحدات التنظیمیة ءةعامة یقوم بفحص مدى كفا

في الشركة بالمسؤولیات الخاصة بهم بغرض التحقق والتأكد من أنه یتم تحقیق أهداف الشركة بصورة فعالة 
واقتصادیة.

للعملیة، العمل المیداني، كتابة التقاریر، والمتابعة، : التخطیطـویتسم عمل المراجع الداخلي داخل الشركة ب
حیث عند قیام المراجع الداخلي بعملیة التخطیط لمهامه یقوم بوضع جدول یبین فیه أهم ما سیقوم به كالوظیفة 

وأثناء المراجعة، وأخیرا یقدم مالحظات عن العملیة.التي سیتم مراجعتها، الهدف من عملیة المراجعة، تاریخ 
القیام بعمله یحرص على أدائه وذلك وفق مقاییس ومبادئ متعارف علیها وكذا خبرة المراجع الداخلي في المیدان 
بحكم أن لدیه تجربة في الشركة وذلك بالتنسیق مع اإلدارة، حیث عند اعداده لبرنامج المراجعة یقوم بعرضه 

وذلك بغیة المشورة.لإلدارة 
وبعد قیامه بإعداد برنامج المراجعة یأتي دور العمل المیداني لتطبیق البرنامج المعد سابقا، وذلك بتطبیقه 
على مختلف وظائف الشركة ( ویراعى في ذلك الوقت والعملیات التي تحتاج الى مراجعة أكبر)، وذلك للتأكد من 

وذلك طبقا للسیاسات واإلجراءات والتعلیمات اسبیة یتم إنجازها بفاعلیة، أن المهام والوظائف اإلداریة والمح
المعتمدة في الشركة بما یتوافق مع أهداف الشركة.

ل قیامه بالمراجعة، وكذا تقدیم ومن ثم یأتي تقریر المراجع الداخلي، حیث یبین فیه أهم ما توصل إلیه من خال
واالقتراحات والتوصیات للمصلحة المعنیة وهذا طبعا وفقا للبراهین واألدلة التي تبرر ذلك، ویقوم اإلرشادات

بإبالغ الموظفین المسؤولین في اإلدارة بنتائج الفحص الذي قام به (المراجع الداخلي)، وما توصل إلیه من آراء 
ن من نقاط ضعف.وتوصیات بغرض التحقق من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة ما تبی

وفي األخیر وبعد تقدیم التقریر تأتي مرحلة المتابعة وذلك من أجل التأكد من أن التوصیات واالقتراحات 
المقدمة من طرف المراجع الداخلي قد أخذت بالحسبان ویتم معالجة نقاط الضعف التي تم التوصل إلیها.
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.2013- 2012الثاني: تقدیم المیزانیات للسنتین المطلب
.2013- 2012خالل الفترةEMBAGشركة میزانیةسنعرض من خالل الجدول التالي عناصر الفرع األول:

دجالمبالغ: .2013-2012للشركة جانب األصولالمیزانیة المالیة:)51(رقم الجدول 
االهتالكات المبلغ االجمالياألصول 

وتدني القیمة
الدورة السابقةالمبلغ الصافي

األصول الغیر جاریة:
التثبیتات غیر المادیة

التثبیتات المادیة
أراضي
مباني

التثبیتات المادیة األخرى

التثبیتات خارج الخدمة
التثبیتات الجاري انجازها 

القروض واألصول
أخرى 
مؤجلة االصولضرائب

796.313

1.305.326.411
511.388.242

391.021.842
9.097.714

693.000
5.847.160

16.289.215

482.333

361.607.406

363.551.144
9.091.412

146.520

313.980

1.305.326.411
149.780.836

27.470.697
6.301

693.000
5.700.640

16.289.215

440.970

1.305.326.411
174.958.999

23.301.796
6.301

693.000
5.006.523

16.176.862

مجموع األصول غیر 
الجاریة

2.240.459.899734.878.8161.505.581.0821.525.910.865

األصول الجاریة:
المخزونات

الزبائن
مدینون اخرون

الضرائب وما یماثلها
األصول الموظفة وغیرها 

من االصول الجاریة
اموال الخزینة

520.899.967
268.324.361

95.913.294
48.346.236

250.000.000

143.812.638

10.871.966
17.719.414

2.000

510.028.001
250.604.947

94.691.572
48.346.236

250.000.000

143.812.638

376.264.914
171.230.389

89.467.108
34.935.697

610.554.410

1.326.076.77728.593.3801.297.483.3971.282.470.519مجموع االصول الجاریة

3.566.536.677763.472.1972.803.064.4792.808.381.384مجموع االصول

وثائق الشركة.باالعتماد علىالطالبمن إعداد المصدر: 
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دجالمبالغ: .2013- 2012للشركة جانب الخصوم المیزانیة المالیة:)61(رقم الجدول 
20132012الخصوم 

األموال الخاصة:
رأس المال الصادر(حساب االستغالل)

العالوات واالحتیاطات
فارق اعادة التقییم
النتیجة الصافیة
ترحیل من جدید

2.584.530.000
79.537.930

6.411
18.213.513

-13.502.043

2.584.530.000
134.299.493

6.411
54.783.249

-57.500.725

2.668.785.8122.716.118.428المجموع

الغیر جاریة:خصومال
المؤونات والمنتجات المدرجة في 

الحسابات سلفا
23.182.16723.773.499

23.182.16723.773.499غیر الجاریةخصوممجموع ال
الجاریة:خصومال

الموردون والحسابات الملحقة
الضرائب

الدیون المدینة األخرى

88.673.544
6.559.876

15.863.079

23.313.960
15.134.338

30.041.157

111.096.50068.489.456الجاریةالخصوممجموع 
2.803.064.4792.808.381.384خصوممجموع ال

وثائق الشركة.باالعتماد علىالطالبمن إعدادالمصدر: 
وخصوم تراجع في أصول نالحظ 2013و 2012الشركة وذلك للسنوات میزانیةعلىاالطالعخاللمن

قدرت بــ: 2013دج، وفي سنة 2.808.381.384بــ: 2012الشركة حیث كانت تقدر في سنة 
%0.99تراجع تقدر بــوذلك بنسبةدج2.803.064.479 ماالمیزانیةجدولتقییمخاللمنحیث نالحظ،-

:یلي
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أوال: تقییم جدول أصول المیزانیة. 
دج20.329.783بقیمة نالحظ تراجع 2012مع سنة 2013لسنةالجاریةغیراألصولمقارنةعند-

.مادیةوال،غیر المادیةالتثبیتات وهذا راجع إلى انخفاض بعض عناصر المیزانیة والتي تتمثل في 
المخزونات الى زیادة فيوهذا راجع دج 15.012.878بقیمة: ارتفاعابالنسبة لألصول الجاریة نالحظ أما-

والى زیادة الزبائن وكذا المدینون اآلخرون. 
ثانیا: تقییم جدول خصوم المیزانیة.

المؤسسةاتعتمدهالتيالتمویلمصادرواالستخداماتعنعبارةهيالمؤسسةخصومفإنمعلومهوكما
وقد تغیرت قیم هذه األجل،قصیرةالدیونوالدائمةاألموالمنهانوعینیوجدو)مواردها (األصوللتمویل

بالشكل التالي:2013- 2012العناصر خالل الفترة 
دج.47.332.616انخفض بقیمة مجموع رؤوس األموال الخاصة -
و ذلك بـ 2012انخفضت مقارنة بسنة 2013مجموع الخصوم غیر الجاریة ( دیون طویلة األجل) لسنة -

المؤونات والمنتجات المدرجة في الحسابات سلفا.دج بسبب انخفاض 591.332
وذلك راجع 2012عرفت زیادة مقارنة بسنة 2013الخصوم الجاریة ( دیون قصیرة األجل) لسنة مجموع-

لزیادة الموردون والحسابات الملحقة.
.2013-2012للفترة وتمثیلها البیانيالفرع الثاني: المیزانیة المالیة المختصرة

للقیام بعملیة حساب مؤشرات تقییم األداء المالي یجب إعداد المیزانیة المالیة :المیزانیة المالیة المختصرةأوال: 
كما هي موضحة في الجدول الموالي.2013-2012المختصرة للفترة 

.2013- 2012: المیزانیة المالیة المختصرة للفترة )17(الجدول رقم 
%2013%2012األصول

القیم الثابتة
االستغاللقیم 

للتحقیقالقیم القابلة
القیم الجاهزة

1.525.910.865
376.264.914
295.651.194
610.554.410

54,33
13,39
10,52
21,74

1.505.581.082
510.028.001
393.642.755
393.812.638

53,71
18,19
14,04
14,04

2.808.381.3841002.803.064.479100المجموع
%2013%2012الخصوم

األموال الخاصة
دیون طویلة األجل
دیون قصیرة األجل

2.716.118.428
23.773.499
68.489.456

96,71
0,84
2,43

2.668.785.812
23.182.167
111.096.500

95,20
0,82
3,96

2.808.381.3841002.803.064.479100المجموع
باالعتماد على المیزانیة المفصلة. من إعداد الطالب المصدر: 



EMBAG أهمیة المراجعة الداخلیة في تقییم األداء المالي لشركة......ثالث ..........................الفصل ال

72

ثانیا: التمثیل البیاني للمیزانیة المختصرة.
): التمثیل البیاني للمیزانیة المختصرة.07الشكل رقم (

بناء على المیزانیة المالیة المختصرة.الطالبمن إعدادالمصدر: 
رة.المختصةالمالیالمیزانیة تحلیل ثالثا: 

نقوم بالتعلیق على النسب وذلك كالتالي:وسوف:األصولىمستو ى عل.1
القیم الثابتة:.أ

في سنة %53,71و2012سنة %54,33نها تمثل مقارنة بالقیم األخرى حیث أكبیرةتحتل نسبة إذ 
في ویمكن تفسیر هذا الضعف وهي نسبة ضعیفة جدا %0,62طفیفة تقاربانخفاضبنسبة 2013

.التثبیتات المادیة ( المباني )تراجع التثبیتات غیر المادیة، 
قیم االستغالل:.ب

حیث بلغت 2013وارتفعت بنسبة طفیفة في سنة 2012سنة %13,39بلغت نسبة ضعیفة إذ تمثل
سریعة السیولة.تمخزوناإذ یمكن القول أن للشركة %15,79مثل یمتوسط هذه النسبة ، و 18,19%

القیم القابلة للتحقیق: .ت
ویعود االرتفاع الى من إجمالي األصول %14,04،%10,52التوالي النسب التالیة ىتمثل علوهي

.2013زیادة عدد الزبائن في سنة 
القیم الجاهزة: .ث

، وتقدر2013وذلك على التوالي بتراجع ملحوظ في سنة %14,04،  %21,74قد بلغت النسب و 
جدا مقارنة بالنسبة إلجمالي نخفضة هذه النسبة م، و % 17,89بـ یم الجاهزةالنسبة المتوسطة للق

.ضافیةإبنسب انتعاش في القیم الجاهزة ویمكن القول أنه لیس هناك األصول 
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على مستوى الخصوم:.2
األموال الخاصة: .أ

%50تفوق نسبة هي نسبو 95,2%، 96,71%التوالي ىعلاألموال الخاصة النسب التالیة تمثل 
.شركةاستقاللیة الذاتیة للوجودیدل علىو هذا ما ،نتینخالل الس

الدیون طویلة األجل:.ب
%0,82، و 2012سنة %0,84في السنتین وتقدر على التوالي تمثل نسبة ضئیلة جدا حیث أنها 

ا.أنشطتههذا النوع من الدیون لتمویل ىة ال تعتمد علشركیعني أن الما هذا و 2013سنة 
الدیون قصیرة األجل:.ج

إذ أن ، من إجمالي الخصوم3,96%،2,43%: التوالي النسب التالیةىعلالدیون القصیرة األجل تمثل 
الشركة تعتمد على هذا النوع من الدیون بنسبة قلیلة جدا لتمویل أنشطتها.

.EMBAGالفرع الثالث: تقدیم جدول حساب النتیجة لشركة 
المبالغ: دج2013-2012): جدول حساب النتیجة للسنتین 18(الجدول رقم 

20132012التعیین
األعمالرقم

التصنیعقیدوالمنتجاتالمصنعةوالمنتجاتالمحزوناتتغیرات
985.586.076
91.145.371

1.245.178.819
555.876

1.076.731.4481.245.734.687) 1(المالیةالسنةإنتاج
المستهلكةالمشتریات

الخدمات الخارجیة واالستهالكات األخرى
744.193.889-
71.929.426-

895.009.979-
70.434.922-

-965.444.901-816.123.316)2(المالیةالسنةاستهالكات
260.608.132280.289.785)2-1) = ( 3(لالستغاللالمضافةالقیمة

أعباء المستخدمین
المماثلةوالمدفوعاتوالرسومالضرائب

199.455.424-
13.833.480-

210.306.027-
19.078.814-

47.319.22750.904.944)4(االستغاللفائضإجمالي
المنتوجات العملیاتیة األخرى

األعباء العملیاتیة األخرى
الهتالكات و المؤونات وخسارة القیمةامخصصات 

المؤوناتاسترجاعات خسائر القیمة و 

531.753
1.719.537-

61.215.064-
38.719.489

4.499.489
2.577.816-

59.869.948-
77.643.687

23.635.83270.600.355)5(العملیاتیةالنتیجة
المالیةالمنتوجات

المالیةاالعباء
6.128.985
7.004.487-

3.164.276
4.232.481-

1.068.205-875.501)6(النتیجة المالیة 
22.760.33069.532.150)6+5) = (7(النتیجة العادیة قبل الضرائب



EMBAG أهمیة المراجعة الداخلیة في تقییم األداء المالي لشركة......ثالث ..........................الفصل ال

74

العادیةالنتائجعندفعهاالواجبالضرائب
العادیةالنتائجعن)تغیرات(المؤجلةالضرائب

4.659.170-
112.353

13.436.013-
1.312.887-

1.122.111.6771.331.042.140العادیةاألنشطةمنتجاتمجموع
-1.276.258.891-1.103.898.163العادیةاألنشطةأعباءمجموع

18.213.51354.783.249)8(النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة
18.213.51354.783.249)9(العادیةغیرالنتیجة
18.213.51354.783.249)10(المالیةالسنةنتیجةصافي

.إعداد الطالب اعتمادا على وثائق الشركة: منالمصدر

صحةمنوتأكده2013-2012تینللسنةجیالنتحسابجدولعلىالداخليالمراجعإطالعخاللمن
تینللسنصافیةالالنتیجةمقارنةخاللمنالمالياألداءتقییمتخصالتيمالحظاتأهمبإعدادیقومالعملیات،

راجعذلكو- 36.569.736تراجع بـ أي2013إلى2012سنةمنانخفاضاتؤكدالتيو2012-2013
انقطاع ( انخفاض في الكمیات) بسبب عدم توفیر الطلبیة للزبون األساسي للعلب،النخفاض في رقم األعمال 

وأیضا بسبب انخفاض األسعار ویرجع ذلك للمنافسة.في المخزون،
الثالث: المراجعة الداخلیة لعناصر المیزانیة.المطلب

.2013-2012خاللاألصولمراجعةالفرع األول: 
فإن حسابات SCFالنظام المحاسبي المالي حسبوالمیزانیة،مناألیمنالجانبفياألصولتظهر

األصول الجاریة، األصول غیر الجاریة.صول تتكون من: األ
وهي ...الخ، مثل األراضي والمباني واآلالت والمعدات ووسائل النقلالجاریة(الثابتة):أوال: االصول غیر 

.من السنوات وتكون في األساس غیر معدة للبیععبارة عن أصول یتم اقتناءها لخدمة المنشأة لعدد
:یليكماالمجموعةهذهعلىالداخليالمراجعیجریهاالتيالفحوصاتأهم تلخیصویمكن
وأنها تطبق معدالت اإلهتالك المتعارف اإلهتالكمخصصاتالحتسابالمتبعةالطریقةمراجعة

علیها.
المحاسبيالجردمعلالستثماراتالماديومقارنة الجرد الجرداجراءاتمطابقة.
.التحقق من طریقة تقییم االستثمارات وأنها مسجلة ضمن الحسابات الخاصة بها
المتعارفالمحاسبیةللمبادئوفقاتمتقدلالستثماراتالمحاسبیةالمعالجةأنمنالتحقق

.علیها
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عبارة عن أصول یمكن تحویلها إلى نقدیة خالل عام أو أقل من هي:(المتداولة)األصول الجاریةثانیا 
الموجودات وما ، العمالء،بمختلف أنواعها، وتتكون من المخزوناتخالل دورة التشغیل العادیة للشركة

یماثلها...الخ، حیث یقوم المراجع الداخلي بأهم الفحوصات التالیة:
الماديالجردوالمحاسبيالجردبینالمقارنة.
.فحص طریقة تقییم المخزونات، وكذا التأكد من صحة وسالمة المؤونات التي تم تشكیلها
شركةالأن المخزونات هي ملكمنالتأكد.
أهم األحداث التي تمت خالل السنة(التغیرات).التأكد من
.اجراء رقابة وتحلیل هذه الحسابات ومقاربتها مع سندات مبررة، والتقیید المحاسبي الصحیح
.التأكد من حالة المقاربة البنكیة
. (قیمة ، القانون) التأكد من سالمة المؤونات التي تم تكوینها ومطابقتها

.2013-2012خاللالثاني: مراجعة الخصوم الفرع
حسبالخصومحساباتتتشكلووهي تمثل التزام للمؤسسة،المیزانیة،مناألیسرالجانبفيالخصومتظهر

كما یلي: SCFالنظام المحاسبي المالي 
.رؤوس األموال
.الخصوم غیر الجاریة
.الخصوم الجاریة

فائض أصول الكیان عن خصومه الجاریة وغیر رؤوس األموال الخاصةتمثل أوال: رؤوس األموال الخاصة:
تعتبر اهم جزء من مصادر التمویل، ومن الفحوصات التي یجریها المراجع الداخلي هي:و ، الجاریة
وذلك بالتأكد من الوثائق الالزمةالتأكد من مبلغ رأس مال الشركة.
 االحتیاطي القانوني.التأكد من احترام النسبة القانونیة في تكوین
المؤسسةألسهمالقانونیةالقیمةیمثلالمالرأسأنمنالتحقق.

تاریخ استحقاقها اكثر من سنة، تتمثل في القروض والدیون المالیة طویلة األجل ثانیا: الخصوم غیر الجاریة:
ومن أهم الفحوصات التي یقوم بها المراجع الداخلي:

من صحة الدیون الموجودة وأنه قد تم تسجیلها بالمبلغ الصحیح في القوائم المالیة.التأكد
.فحص كل الوثائق المبررة لهذه الدیون
.التأكد من مدى احترام استقاللیة السنوات
شركة.للحقیقیةدیونتمثلالمسجلةالدیونأنمنالتأكد

اطار دورة االستغالل العادیة(في الوقت القریب)، ومن أهم وهي المنتظر تسدیدها في ثالثا: الخصوم الجاریة:
الفحوصات التي یجریها المراجع الداخلي:
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.التأكد من التسجیالت المحاسبیة للفواتیر ومقارنتها مع طلبات الشراء المرسلة للموردین
المطبقةالرسوموالمبالغمنللتحققلفواتیرامراجعة.
 والطلبیاتالسنداتمعالشراءفواتیرمقاربةالتأكد من الفاتورة مع.



EMBAG أهمیة المراجعة الداخلیة في تقییم األداء المالي لشركة......ثالث ..........................الفصل ال

77

.EMBAGشركةث: طرق تقییم األداء المالي في المبحث الثال
فیها،المراجعة الداخلیةمهمةانجازكیفیةعلىوالتعرفEMBAGلشركة عام تقدیمبإعطاءقمناأنبعد

ین تالسنخاللألدائهاالمقارنةبعملیةالقیامخاللمنوذلكفیهاالمالي األداءتقییمكیفیةعلىاآلنسنتعرف
األخیرتین.

للشركة بواسطة مؤشرات التوازن المالي.المطلب األول: تقییم األداء المالي 
احتیاجات، FRالعامل المالرأسفيتتمثلالماليالتوازنمؤشراتفإنالنظري،الجانبفيتطرقناكما

.TRوالخزینة ، BFRالعامل رأس المال
.FRالعامل الفرع األول: رأس المال 

:التالیةالعالقةوفقحسبیو 
الثابتةاألصول–الدائمةاألموال=العاملالمالرأس

الوحدة: دج
السنوات

البیان
20122013

2.739.891.9272.691.967.979( أ.خاصة + د.ط.أ )األموال الدائمة 

1.525.910.8651.505.581.082األصول الثابتة

1.213.981.0621.186.386.897رأس المال العامل
من إعداد الطالب بناء على المیزانیة المالیة.المصدر:

، و 2012سنة 1.213.981.062بلغ حیثبموجلهذه الشركة العاملالمالرأسأننالحظ
وأیضاأنها تمكنت من تغطیة أصولها الثابتة بأموالها الدائمةیؤكدماهذا، 2013سنة 1.186.386.897

.االستمرارضمانوالصعوباتبمواجهةةشركالتقومخاللهمنالذياألمانهامشامتالكها
.BFRثاني: احتیاجات رأس المال العاملالفرع ال

:التالیةالعالقةوفقحسبیو 
موارد الدورة.–الدورة احتیاجاتل = ماالعمال الحتیاج رأس ا

(الجاهزةالقیم-المتداولة(األصول=احتیاج رأس المال العامل  – بنكیة)تسبیقات-األجلالقصیرةالدیون)
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الوحدة: دج
السنوات   

البیان 
20122013

ق)قیم قابلة للتحق+ االستغالل(قیم الدورة احتیاجات
سلفات مصرفیة)-(دیون قصیرة األجلموارد الدورة

671.916.108
68.489.456

903.670.756
111.096.500

603.426.653792.574.256احتیاجات رأس المال العامل

إعداد الطالب بناء على المیزانیة المالیة.منالمصدر:
احتیاجاتتغطیةمنتتمكنلمأنهایعنيوهذاالسنتینخاللموجبالعاملالمالرأساحتیاجأننالحظ

.أخرىمالیةومواردوسائلإلىبحاجةفهيالعادیة،الدورةمواردبواسطةاالستغاللیةالدورة
.TRالفرع الثالث: الخزینة 

:التالیةالعالقةوفقوتحسب
.العاملالمالرأساحتیاج–العاملالمالرأس=الخزینة

الوحدة: دج
السنوات

البیان
20122013

1.213.981.0621.186.386.897العاملالمالرأس

603.426.653792.574.256العاملالمالرأساحتیاج

TR610.554.409393.812.641الخزینة 
من إعداد الطالب بناء على المیزانیة المالیة.المصدر:

حالة فائض وھذا یعني أنھا فيوھياحتیاجاتھاكاملالشركة تغطيأنعلىدلیلھذاموجبة الخزینة 
.تطرح مشكلة الربحیة، أي فائض معطل وبالتالي علیھا معالجة ھذا األمر
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.النسب المالیةللشركة بواسطة : تقییم األداء المالي ثانيالمطلب ال
تقییمبهانستطیعأخرىنسبهناكللشركةالمالياألداءلتقییمالماليالتوازننسبإلىالتطرقتممثلما

.النشاطوالسیولةنسبهيللشركةالمالياألداء
الفرع األول: تقییم األداء المالي عن طریق نسب السیولة ونسب النشاط.

العسرحاالتتجنبعلىالمؤسسةالسیولة یساعدتقییم:السیولةنسبباستخدامالمالياألداءتقییمأوال: 
المالئمةالنسباختیارمنبداللذلكالمالیةالنسبمنأنواععدةوهناكبالمؤسسةالدائنینثقةمنویزیدالمالي

:المواليالجدولفيذلكسنوضحوالمؤسسة،حالةعنالمعبرةو
.2013-2012السیولة خالل نسبتطور): یوضح19الجدول رقم (

20122013البیان
1.282.470.5191.297.483.397)1(المتداولةاألصول

68.489.456111.096.500)2(الخصوم المتداولة
18,7211,67)2)/(1= (العامةالسیولةنسبة

906.205.604787.455.393)3(الجاهزةالقیم+للتحصیلالقابلةالقیم
68.489.456111.096.500)4(الخصوم المتداولة

13,237,08)4)/(3=(المختصرةالسیولةنسبة
610.554.410393.812.638)5(النقدیات وما یعادلها

68.489.456111.096.500)6(الخصوم المتداولة
8,913,54)6)/(5نسبة السیولة الجاهزة= (

اعداد الطالب باالعتماد على المیزانیة المالیة.منالمصدر:
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.2013-2012السیولة خالل نسبتطوریوضح):8الشكل رقم (

.19من اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم المصدر: 
التعلیق:

الدیون من جهة ومن نالحظ أن نسبة السیولة العامة أكبر من الواحد، أي أن المؤسسة لدیها قدرة على تسدید.1
القولكنمیبالتاليو، 2013رغم انخفاضها في سنة جهة أخرى لدیها إمكانیة الحصول على قروض أخرى

یعنيذلكولدیها،التيالسیولةبفضلوذلكاستحقاقهامواعیدفياتهالتزامامواجهةاستطاعتالمؤسسةبأن
.جیدالماليوضعهاأن

سیئةتعتبرهذه الوضعیةفإنوعلیهالمثلىالحالةتفوقالسیولة المختصرةنسبةأننالحظالجدولخاللمن.2
للمؤسسة.بالنسبة

وهذا یعني 2013سنة 3,54،  2012سنة 8,91حیث سجلت انخفاضاعرفت جاهزةالسیولة الةنسب.3
تغطیة أصولها ىلوهذا یعني أیضا أن المؤسسة قادرة ع،حجم األموال المجمدة في خزینة المؤسسةانخفاض

الثابتة بواسطة أموالها الخاصة.
بتحلیلتقومأي،لاألصإدارةفيالكفاءةتقیسالنسبهذهالنشاط: نسبباستخدامالمالياألداءتقییمثانیا: 

.سیولةإلىثمومنمبیعاتإلىالعناصرهذهتحویلفياإلدارةكفاءةمدىمعرفةوالموجوداتعناصر
فترةخاللالمسجلةالنشاطنسبتغیراتمختلفیوضحالمواليفالجدولEMBAGلشركة بالنسبةأما

:الدراسة
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2013- 2012خالل نشاطالنسبتطور): یوضح20الجدول رقم (
السنوات

البیان 
20122013

األصولإجماليدورانمعدل
0,440,35)مجموع األصول/صافي المبیعات(

الثابتةاألصولدورانمعدل
0,820,65( صافي المبیعات / األصول الثابتة )

المتداولةاألصولدورانمعدل
0,970,76( صافي المبیعات / األصول المتداولة )

الذممدورانمعدل
1,281,14( صافي المبیعات اآلجلة / متوسط صافي المدینین)

.وثائق الشركةمن اعداد الطالب باالعتماد على المصدر:
توضح هذه النسبة مدى نشاط األصول و مقدرتها على تولید المبیعات :األصولاجماليدورانمعدلتحلیل.1

.أصول الشركةإجماليمن خالل استخدام 
حیثانخفاضفيوصغیرةالدورانمعدالتأنالدراسةفترةخاللالنشاطنسبتطورجدولمننالحظ

كلعلىأي0,44بـ تقدردوراننسبة2012سنةفيأنها حققتفنجد،األصولمندیناركلإیرادتبین
0,35إلىالدوراننسبةنخفضتا2013سنةفيو0,44بــیقدرإیرادعلیهشركةالتجنيتستثمرهدینار

انخفاضإلىنخفاض االسببویرجع0,35یقدرإیرادعلیهشركةالتجنيتستثمرهدیناركلعلىأي
.األصولمجموعنخفاض اوالمبیعات

لمثلى من على تحقیق االستفادة اشركةتوضح هذه النسبة مدى مقدرة التحلیل معدل دوران األصول الثابتة: .2
شركة. تحقیق أرباح للياألصول الثابتة لدیها ف

دورانمعدل2012سنةخاللحققتبحیثتغیردوران األصول الثابتة أن معدلالجدولخاللمننالحظ
معدلإلىاالنخفاضهذایرجعو0,65بــ یقدر2013سنةفيلیصیرالمعدلهذاانخفضو0,82قدره
.األصولنمومعدلوالمبیعاتنمو

تحلیل معدل دوران األصول المتداولة: .3
، فنالحظ أن في سنة كان في تذبذبتینالسننالحظ من الجدول أن معدل دوران األصول المتداولة لكال

أي كل دینار تستثمره في األصول المتداولة تحقق علیه ،0,97قدر بــ معدل دوران شركةالحققت2012
.0,76المعدل وأصبح قد انخفض 2013كما نالحظ أن في سنة0.97إیراد قدره 



EMBAG أهمیة المراجعة الداخلیة في تقییم األداء المالي لشركة......ثالث ..........................الفصل ال

82

شركة اليالتحصیل ومتابعة دیون العمالء فتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملیةتحلیل معدل دوران الذمم: .4
.ةشركصالح اليالنسبة كان ذلك فوكلما زادت هذه 

انخفاضفيهووالواحدمنأكبركانینتالسنلكالبالنسبةالدورانمعدالتأنجدولخالل المننالحظ
بالنسبة،أما1,28مقدارهدورانمعدل2012سنةفيحققتةشركالأنفنالحظالدراسةلسنواتبالنسبة

.قلیلةبنسبةانخفضقدالمعدلأننالحظوبالتالي1,14قدرهدورانمعدلحققتقد2013لسنة

الفرع الثاني: تقییم األداء المالي بواسطة نسب الربحیة، ونسب المدیونیة.
فيمؤسسةالنجاحمدىالنسبمنالمجموعةهذهتقیس: تقییم األداء المالي بواسطة نسب الربحیةأوال:

شركةللالربحیةنسبوتعطىالمبیعات،مناألرباحمنقدرأكبرتولیددفبهالتكالیف،عناصرعلىالرقابة
:التاليالجدولفي

.2013- 2012الدراسة فترةخاللللشركةبالنسبةالربحیةنسبتطور):21الجدول رقم (
20122013البیان

= النتیجة اإلجمالیة / رقم األعمال الصافينسبة هامش الربح اإلجمالي
0,0560,023

= النتیجة الصافیة / رقم األعمال الصافيالصافينسبة هامش الربح 
0,0440,018

= صافي الربح بعد الضریبة / حق الملكیةنسبة العائد على حق الملكیة
0,020,006

= صافي الربح قبل الضریبة / االستثمارنسبة العائد على االستثمار
0,020,008

من اعداد الطالب باالعتماد على وثائق الشركة.المصدر:
:النتائجعلىالتعلیق
اإلجمالي غیر ثابتةالربحهامشنسبةنالحظ من خالل الجدول أناإلجمالي:الربحهامشنسبة-

.2013سنةوتراجعت2012سنة %5,6بلغت حیث
0,04بلغت الصافي الربحهامشنسبةنالحظ من خالل الجدول أنالصافي:الربحهامشنسبة-

وذلك بسبب تراجع النتیجة الصافیة وكذا مبیعات الشركة.2013وتراجعت في سنة 2012سنة 

.( نسب قیاس الرافعة المالیة)تقییم األداء المالي بواسطة نسب المدیونیةا:ثانی
النسب التي یقاس من خاللها مدى اعتماد المؤسسة على المصادر الخارجیة في التمویل، وتسمى بنسب وهي

:التاليالجدولفيشركةللةمدیونیالنسبوتعطىالمدیونیة، 
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.2013- 2012الدراسة فترةخاللللشركةبالنسبةمدیونیةالنسبتطور):22الجدول رقم (
20122013البیان

.مجموع األصول÷ اجمالي االلتزاماتاجمالي االلتزامات الى األصول =
0,030,04

اجمالي حقوق الملكیة ÷ اجمالي االلتزامات = الملكیةإلى حقوق لتزامنسبة اال 
0,0330,05

رأس ÷دیون طویلة المدى = الدیون طویلة المدى الى رأس المال العاملنسبة 
0,020,02المال العامل

.من اعداد الطالب باالعتماد على وثائق الشركةالمصدر:

التعلیق على النتائج:
حیث ارتفعت سنة ،بنسب ضعیفةكانتینالسنلكالتطور نسب المدیونیة الجدول أن خاللنالحظ من

.2012مقارنة بسنة 2013
أن الشركة لدیها أصول نالحظ أن النسبة ضعیفة وهذا ما یدل على اجمالي االلتزامات الى األصول: .1

أكبر من التزاماتها، بمعنى أنها تغطي التزاماتها بمجموع أصولها.
من خالل الجدول نالحظ أن نسبة االلتزام الى حقوق الملكیة بلغت  الملكیة: إلى حقوق لتزامنسبة اال .2

الملكیةحقوقمندینارمنكموهذا یبین0,05لتصل الى 2013وارتفعت سنة 2012سنة 0,033
.دیونمنیقابله

نالحظ من خالل الجدول ان النسبة لم تتغیر لكال : الدیون طویلة المدى الى رأس المال العاملنسبة .3
أن الشركة یمكنها تغطیة الدیون طویلة األجل على دل هذه النسبة ت، و 0,02السنتین وقد بلغت 

باستخدام رأس المال العامل.
الثالث: تقییم األداء المالي بواسطة مراقبة التسییر.الفرع

الماليالتحلیلإلىفباإلضافةأدائها المالي،تقییمقصدالطرقمنمجموعةتستعملEMBAGإن شركة 
مراقبة التسییر نظرا ألهمیة هذه الطریقة، ویتم التركیز خالل تطبیق تقنیة مراقبة التسییر على الموازنات نجد

وتحلیل االنحرافات.للمنتجات والمبیعات التقدیریة ومن خالل هذا سنتطرق الى الموازنة التقدیریة 
نتاج التقدیري والفعلي للسنوات سنوضح من خالل الجدول الموالي االأوال: الموازنة التقدیریة للمنتجات: 

. واالنحرافات لكل منهما2013و 2012
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الوحدة: طن2013-2012): یوضح االنتاج الفعلي والمقدر لسنتي 23الجدول رقم(

السنوات

المنتجات

20122013

االنحرافاالنتاج الفعلياالنتاج التقدیرياالنحرافاالنتاج الفعلياالنتاج التقدیري

أكیاس سعة كبیرة
أكیاس صغیرة ومتوسطة 

السعة
علب قابلة للطي

9658
274

2051

7552
260

1040

2106-
14-

1011-

10.150
600

2250

6388
193

1107

3762-
407 -

1143-
-1300076885312-11.98388523131المجموع

.من اعداد الطالب باالعتماد على وثائق الشركةالمصدر:

تحلیل االنحرافات:
من خالل الجدول أعاله نالحظ أن الشركة حققت انحراف اجمالي غیر مالئم في كال السنتین، وهذا االنحراف 

، والذي علب قابلة للطي، أكیاس صغیرة ومتوسطة السعةعبارة عن حوصلة انحراف كل من أكیاس سعة كبیرة، 
الت، نقص في المادة األولیة وكذا الید العاملة المؤهلة.یعود سببه الى عطل اآل

حیث سنوضح من خالل الجدول الموالي المبیعات التقدیریة والفعلیة لكل ثانیا: الموازنة التقدیریة للمبیعات:  
.2013و 2012من سنة 

الوحدة: طن2013-2012المبیعات الفعلیة والمقدرة لسنتي ): یوضح24الجدول رقم(

السنوات

المبیعات

20122013

االنحرافةالفعلیمبیعاتالالمبیعات المقدرةاالنحرافةالفعلیمبیعاتالالمبیعات المقدرة

أكیاس سعة كبیرة
أكیاس صغیرة ومتوسطة 

السعة
علب قابلة للطي

9300
301

2251

7327
211

1041

1973 -
90-

1210 -

10150
600

2250

5832
202

1072

4318 -
398 -

1178 -
- 1300071065894- 1185285793273المجموع

.من اعداد الطالب باالعتماد على وثائق الشركةالمصدر:
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تحلیل االنحرافات:
حققت انحراف 2012نالحظ أن الشركة حققت انحراف اجمالي غیر مالئم في كال السنتین، ففي سنة 

التراجع في المبیعات یعود ، وهذا -5894انحراف اجمالي قدره  2013، وفي سنة - 3273اجمالي قدره 
اسعار المنافسة في السوق وكذا فقدان الزبون الرئیسي للشركة.الى 

في تقییم األداء المالي للشركة.تهیأهمتقریر المراجع الداخلي و الثالث: المطلب
EMBAGشركةفي ( التخطیط للمهمة، تنفیذ المهمة ) مهمتهتنفیذ مراحل بالمراجع الداخليبعدما یقوم 

نظام الرقابة درجة فعالیة ئیا علىنهایحكمأنتهاالختبارات المناسبة سیكون باستطاعالقیام بجمیع وكذا
، وبین مواطن القوة المحققة والمطبقة في المؤسسةن، بمعنى آخر سیمیز بی،الداخلیة والتسییر في المؤسسة

.تنفیذ خاطئ لإلجراءاتأو، عن نقائص وأخطاء في إعداد النظاممواطن الضعف الناتجة إما
هذه وفي ،ریر ثالثي او سداسي او سنويتأتي مرحلة كتابة التقریر ویكون التقبأولى مراحل مهمتهفبعد قیامه

كذا یتضمن رأیه المحاید عن فعالیة نظام الرقابة الداخلیة و یقوم المراجع الداخلي بإعداد تقریره الذي المرحلة
هذایخصفیماالعلیایقوم بتقدیم النصح واالرشاد لإلدارة لشركةو تقییم األداء المالي في ایةلالوضعیة الما

:ـوذلك بتحسینهكذاواألداء
االختبارات و النتائج األساسیةالفحوصات و كیفیة إجراء األولي علىیستوفي التقریر تحریر تقریر أولي:-أ

عرض هذا التقریر ویمجموعة االقتراحات التي من شأنها حل المشكلة لذلك إضافة ،إلیهاالمتوصل
وهي ،عن صحة ما كتب في التقریرساؤالتطرح االستفسارات و التذلك لو ، على المصلحة المعنیة

تصدر بعد اتفاق بین المراجع الداخلي و مسؤول المصلحة كما یجب أن یكتب التقریر بلغة بسیطة 
ومفهومة عند الجمیع.

أهم الفحوصات التي قام بها و أهم النتائج التي توصل ویستوفي التقریر النهائي على التقریر النهائي:- ب
یعرض على المدیریة العامة ومجلس و ،ألداءاالنصائح واالرشادات وذلك بغیة تحسینالیها، وكذا تقدیم 

.الالزمةاإلدارة التخاذ اإلجراءات
حلول حقیقیة، بصفته محققإلى إیجاد بدائل وبالمراجع الداخليعن أسباب االنحرافات سیدفع والبحث

شركة ستساهم في  البدائل والحلول على إدارة الهذه في كل كبیرة وصغیرة لتفسیر األوضاع، واقتراح مراجعو
تحریر التقریر والذي یتضمن رأیه فيالمراجع الداخليعمل، وفي األخیر یتجسدتحسین األداء المالي للشركة

یبین المركز المالي الحقیقي و في القوائم المالیةالمتضمنةالفني المحاید حول مدى عدالة وصدق المعلومات
.للشركة

ما هي إال مجموعة من المراحل التي یقوم بتنفیذها المراجع الداخليوكخالصة للقول، نشیر إلى أن عملیة 
داخل المؤسسة، والتي من خاللها یتم الحكم على مدى تحكم إدارة المؤسسة في أداء كل الوظائف واألنشطة

.موارد البشریة، الخزینة.... الخاألساسیة في المؤسسة: البیع، الشراء، التسویق، اإلنتاج، التموین، ال
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خالصة الفصل
اكتشافعلىالمؤسسةتساعدعملیةهي المالي األداءتقییمعملیةأنالقولیمكنالفصلهذاخاللمن

التعرففيالمالياألداءتقییمعملیةتساعدو،عالجهامحاولةواالنحرافاتكشفوالقوةوالضعفنقاط
لتقییمو،للمؤسسةالمالیةالوضعیةتحسینعلىتساعداقتراحاتونتائجتقدیممحاولةثمالمالي،مركزهاعلى

شركة التوضیب وفنون الطباعةفيالتطبیقیةالدراسةبإجراءمن الناحیة التطبیقیة قمنا المالياألداء
EMBAG متابعةكیفیةوالمالیةالقوائمإعدادكیفیةوتنظیمهطریقةعلىالتعرفعلىذلكساعدناحیث

تقریرإعداداجلمنالداخلیةبالمراجعةالقیامكیفیةعلىالوقوفإلىباإلضافةللمؤسسة،الماليالنشاط
یخصفیماالمقدمةهاتیوالتوجالنصائحالمتضمنوالعلیااإلدارةإلىتقدیمهیتمالذيوالداخلیةالمراجعة
.مستقبالتحسینهكیفیةوالماليالنشاط





عامةخاتمة 
، حیث تقییم األداء المالي للمؤسسة االقتصادیةفي المراجعة الداخلیةتمحور موضوع بحثنا في معرفة أهمیة 

وجدنا أنها جد التيمن خالل هذا البحث حاولنا إبراز الجوانب العامة المتعلقة بموضوع المراجعة الداخلیة و 
ضروریة في المؤسسات، كون أنها تتضمن كل المقاییس التي تضمن لإلدارة تحقیق عدة أهداف تتمثل في حمایة 
أصولها و المحافظة علیها و ضمان دقة البیانات المحاسبیة و المالیة، بحیث یمكن االعتماد علیها و ضمان 

دوریة عن نتائج األنشطة و كذا ضمان االستخدام االستجابة للسیاسات الموضوعة من خالل إعداد تقاریر
التبذیر في استخداماتها.و االقتصادي الكفء لمواردها من خـالل تجنب اإلسراف 

بالوصول الى نتائج موضوعیة وتكوین صورة شاملة یسمحالذياألساسیعتبرالمالياألداءتقییمأنكما
فيالداخليالمراجعیساهمو والمقاییسالمؤشراتمنمجموعةاستعمالخاللمنعن وضعیة المؤسسة، وذلك 

یحتويالذيوالداخلیةالمراجعةعملیةنهایةفيیعدهالذيالتقریربواسطةرأیهإبداءخاللمنالمالياألداءتقییم
واإلدارةعامةبصفةلإلدارةنصائحوتوصیاتشكلفيیقدمهالذيوإلیه،توصلماحولمالحظاتهأهمعلى

.خاصةبصفةالمالیة
ومن خالل الفصلین النظریین والفصل التطبیقي، الذي أردنا أن یكون إسقاطا على الواقع لنتعرف على مدى 

نا من الوصول إلى مجموعة من النتائج المتعلقة باختبار مكارتباط المعارف النظریة بالمعارف التطبیقیة، ت
إضافة إلى النتائج والتوصیات المتعلقة بالفصول النظریة وبدراسة الحالة الفرضیات والتساؤالت المطروحة، 

نذكرها فیما یلي:
فیما یخص اختبار الفرضیات، فقد أدت معالجة الموضوع إلى النتائج التالیة:-1

 :االقتصادیةالمؤسساتلجمیعضروریةوظیفةهيالداخلیةالمراجعةبالنسبة للفرضیة األولى
منلمجموعةالمراجعإتباععلىنجاحهاویتوقفالقرارات،وترشیداألداءتحسینعلىتساعد

هي وظیفة ضروریة لجمیع ، وقد توصلنا الى ان المراجعة الداخلیة علیهاالمتعارفالمعاییر
المؤسسات االقتصادیة كونها تساعد في تحسین األداء، ولیقوم المراجع الداخلي بمهمته بنجاح البد 

ن المعاییر التي یجب ان یتبعها. من توفر مجموعة م
  :المتاحةالموارداستخدامكفایةمنالتحققعلىیقومالمالي األداءتقییمبالنسبة للفرضیة الثانیة

مدىمنالتأكدإلىهدفی، وقد توصلنا الى ان تقییم األداء المالي المؤسسةأهدافتحقیقبغیة
بینالمقارناتإجراءطریقعنالكفاءةمنعالٍ بمستوىالمتاحةلمواردهاالمؤسسةواستغاللاستخدام

.معینةومعاییرمقاییسإلىباالستناداألهدافمنوالمتحققالمستهدف
 من خالل اكتشاف نقاط القوه والضعف بالنسبة للفرضیة الثالثة: تكمن أهمیة تقریر المراجع الداخلي

األداء المالي وكیفیة تحسینه مستقبال.وكذا النصائح والتوجیهات المقدمة الى االدارة عن 
:یليكمافهيدراسةالبنتائجیتعلقفیماأما-2

خلصت دراسة هذا الموضوع الى مجموعة من النتائج والتي یمكن صیاغتها فیما یلي:
تحسین ورفع وكذاألهدافهاالمؤسسةتحقیقفيلما لها من دور فعال للمراجعة الداخلیة أهمیة كبیرة

.ومنضبطمن خالل وضع منهج عملي مؤسسة،الكفاءة العملیات في 



 نجاح المؤسسات االقتصادیة مرهون بتحسین أدائها في مختلف مستویاتها في ضل الظروف
الصعبة المحیطة بها.  

 وبالتالي إن التطبیق الصحیح والسلیم لمختلف اجراءات المراجعة الداخلیة یضمن فعالیة أعمالها
لمختلف الجهات المستفیدة حول المعلومات المحاسبیةتحقیق األهداف المرجوة منها في بعث الثقة 

منها.
:یليفیمانلخصهاالنتائجمنمجموعةإلىللوصولالتطبیقیةالدراسةلناسمحتكما-3

شركة التوضیب وفنون الطباعة فيالداخليالمراجعتقریرEMBAGالمالحظاتأهمیتضمن
ویقدمتحسنیهعلىوالعملللمؤسسةالماليالوضعیخصفیماالعلیااإلدارةإلىالمقدمةوالنصائح

هذاویقدمككل،للمؤسسةالمالیةوغیرالمالیةالجوانبیتضمنللداخلیةللمراجعةموحدتقریر
للمؤسسة.المالياألداءعنمعلوماتلتقریر

شركة التوضیب وفنون الطباعة فيدراستناخاللمنEMBAGالمراجعةتقریرأنإلىتوصلنا
مدىحولالمحایدالفنيورأیهحكمهإلبداءالخارجيالمراجععلیهیعتمدأنیمكنككلالداخلیة
.الخارجيوالمراجعالداخليالمراجععملبینتكاملهناكوبالتاليالمالیةالقوائموعدالةصدق

التوصیات و االقتراحات: -4
یلي:سمحت لنا الدراسة للوصول إلى مجموعة من االقتراحات نلخصها فیما 

توسیعیجببلتقییمه،بعملیةالقیامخاللمنوذلكفقطالماليباألداءاالهتمامحصرعدم
تحسینإلىحتماسیؤديبتحسینهالقیامخاللمنوالذيالمؤسسةفيالماليغیرلألداءذلك

.المالياألداء
.إشراك القائمین بالمراجعة الداخلیة في وضع السیاسات واإلجراءات والتعلیمات المتعلقة بمهامهم
وهذا ،ضروريللمؤسسةالماليالوضععنوالمعبرةالصادقةالمعلوماتعنالكافياإلفصاح

مستقبلیة تساعد على على تقییم األداء المالي في المؤسسة وكذا في وضع سیاساتسیساعد 
اتخاذ القرارات المختلفة والمناسبة.

وبینبینهاتنسیقآلیةإیجادوالعلميالبحثبأهمیةاالقتصادیةالمؤسساتتوعیةضرورة
.بحثهإلنجازالعلميللباحثالالزمةالمساعدةلتقدیموهذاالجزائریة،الجامعات

آفاق البحث: -5
في األخیر یمكن اعتبار هذا البحث بدایة لدراسات وبحوث أخرى سواء في مجال المراجعة الداخلیة أو 

:أداء المؤسسة، لذا نقترح المواضیع اآلتیة
للمؤسسة.الخارجیةالمراجعة المراجعة الداخلیة وتكاملأهمیة
المؤسسة.فيواالتصالالمعلوماتتكنولوجیااستعمالظلالمراجعة في
.دور بطاقة األداء المتوازن في تقییم األداء في المؤسسة
.مدى استقاللیة المراجع الداخلي في المؤسسة
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