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:رـــدیـر و تقــشك
أتقدم بجزیل الشكر و العرفان و كامل عبارات التقدیر و االحترام إلى أستاذي المشرف 

و على كل على هذه المذكرةاإلشرافالدكتور لعماري أحمد على قبوله عملیة 

مقدمة لي طوال فترة إنجازها، و على حرصه المستمر و الرشاداتاإل توجیهات و ال

.الدائم

و كما أتقدم بجزیل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة لقبولهم مناقشتها 

.تحملهم عناء قراءتها و تفحصها

علوم التسییر أساتذة    كما أتقدم بالشكر إلى كلیة العلوم اإلقتصادیة و التجاریة و

و مسؤولین و إداریین على الفرصة التي منحتها لنا لمواصلة البحث العلمي       و 

على كل المساعدات المقدمة لنا إلستكمال فترة التكوین                         في 

.أحسن الظروف

ني بعزابة، و و عمال شركة الرزم المعدإطاراتكما أتقدم بكامل عبارات التقدیر إلى 

.كل من قدم ید المساعدة لي في إنجاز هذه المذكرة
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مقدمة:
لقد أدت التحوالت االقتصادیة و السیاسیة و االجتماعیة إلى ظهور الحاجة إلى معلومات مالیة ذات مصداقیة و 

جودة عالیة لمسایرة التطورات الحاصلة، خاصة في ظل العولمة االقتصادیة و متطلبات إعداد كشوفات مالیة 
و مع تزاید . القرارات المالیة الصائبة داخل المؤسسةوفق معاییر المحاسبة الدولیة لالعتماد علیها في اتخاذ 

حاجة المساهمین و المستثمرین إلى معلومات مالیة أكیدة و مطالبتهم بحصة في األرباح و االطالع على 
وضعیة المؤسسة طوال السنة بشكل مستمر للوقوف على حقیقة مساهمتهم الحالیة و ألجل التقلیل من حدة 

ان البد من وجود إطار شفاف مناسب لتزوید هؤالء األطراف بحقیقة المركز المالي ك. األخطار المستقبلیة
.للمؤسسة نهایة كل دورة مالیة، أال و هي المراجعة المحاسبیة الداخلیة

و حتى یتسنى لنظام الرقابة الداخلیة ضمان تزوید المستعملین الخارجیین بالكشوفات المالیة الجیدة كان البد من 
مستقلة للمراجعة الداخلیة على مستوى المؤسسة تكون مهمتها التقلیل من حدة األخطاء و ضمان وجود مصلحة 

.التطبیق الفعلي و العملي للقوانین و اإلجراءات المحددة سلفا
و یمكن تعریف المراجعة المحاسبیة الداخلیة على أنها الفحص المنظم و المستمر للتأكد من مدى صحة تطبیق 

دئ المحاسبیة بهدف ضمان إنتاج تقاریر مالیة دقیقة و ذات مصداقیة یمكن أن تعتمد علیها إدارة القواعد و المبا
.المؤسسة في اتخاذ القرارات المالیة

و من خالل هذا التعریف یتضح الدور األساسي و الهام الذي تلعبه المراجعة المحاسبیة الداخلیة و المتمثل في 
ضمان صحته و سالمته بهدف تقدیم بیانات مالیة محاسبیة ذات قیمة و تقویم النظام المحاسبي و المالي و

نوعیة تكون قاعدة للقرارات المالیة الحالیة و المستقبلیة أو لتصحیح و معالجة أخطاء و انحرافات و من ثم 
.تعدیل قرارات سابقة

اجعة المحاسبیة الداخلیة یزداد إلى جانب ظهور الشركات الكبرى و ذات الفروع المتعددة مما یجعل االهتمام بالمر 
.و یتعزز لتكون هذه الكشوفات المالیة مرآة اإلدارة أمام المساهمین و المستثمرین

طرح اإلشكالیة :
و لدیها من إمكانیات الوصول إلى تعظیم ربحیتها في ظل وجود منافسة شدیدة یتوفرتحاول المؤسسة الیوم بما 

بذل جهد أكثر للتحكم في مختلف الموارد و استغالل أفضل لمختلف النظم في ظل بیئة معقدة و متغیرة تتطلب 
بما في ذلك نظم الرقابة و المحاسبة و من ثم كان البد لها من اإلهتمام بالجوانب المالیة و المحاسبیة و الرقابیة 

.و نظم القرار
في مجال االستثمار، التمویل، زیادة فاتخاذ القرار المالي هو عملیة المفاضلة و اإلختیار بین الوسائل البدیلة 

رأس المال، قرارات التسعیر و اإلنتاج و االندماج و اإلفالس التي تمكن المؤسسة من تحقیق أهدافها بأقصى 
.درجة من الكفاءة و الفعالیة

إلىة تهدف المؤثرة في عملیة اتخاذ القرارات المالیة باعتبارها عملیاألداةالمراجعة المحاسبیة الداخلیة و تمثل 
المحاسبیة و التقلیل من األخطاء و ضمان مصداقیة القوائمفحص دوري للوثائق المحاسبیة للمؤسسة من أجل 
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وعلى هذا األساس یمكننا طرح المالیة، و ذلك خدمة لضمان الدقة و الدعم لعملیة اتخاذ القرار في المؤسسة، 
:اإلشكالیة التالیة

داخلیة  في تحسین عملیة اتخاذ القرار المالي ؟ما هو دور المراجعة المحاسبیة ال
:األسئلة الفرعیة

هل یمكن أن تساهم المراجعة المحاسبیة الداخلیة في تفعیل عملیة اتخاذ القرار المالي؟-1
هل تزداد رشادة القرارات المالیة المتخذة بفعل المراجعة المحاسبیة الداخلیة؟ -2
؟الجیدلمراجعة المحاسبیة الداخلیةتوفر نظام لتنتج بالضرورة عنالناجحةهل القرارات المالیة -3

: فرضیات الدراسة
:لإلجابة عن األسئلة الفرعیة اعتمدنا الفرضیات التالیة

تعتبر المراجعة المحاسبیة الداخلیة ركیزة أساسیة التخاذ القرارات المالیة الرشیدة لكونها توفر معلومات -1
.محاسبیة ذات قیمة

.اتخاذ القرارات المالیةرشادةلیة المراجعة المحاسبیة الداخلیة تعتبر أساس إن فعا-2
.تمیز معلومات المراجعة المحاسبیة الداخلیة تعتبر أساس اتخاذ القرارات المالیة-3

: أهداف الدراسة
:نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة

ان موقعه و أهمیته في المؤسسة وٕابراز ما تستفید منه هذه وضع إطار نظري التخاذ القرار المالي و بی-
.العملیة في المراجعة المحاسبیة الداخلیة

.تبیان وتشخیص المراجعة المحاسبیة الداخلیة في المؤسسة من حیث واقع هذه المراجعة-
: أهمیة الدراسة

: ترجع أهمیة الدراسة إلى
علمیة من خالل التعمق في اإلطار النظري للمراجعة المحاسبیة محاولة تحقیق إضافة : األهمیة العلمیة/ 1

الداخلیة و المراجعة الداخلیة بصفة عامة و فعالیة اتخاذ القرار المالي
.محاولة تسلیط الضوء على واقع المراجعة المحاسبیة الداخلیة و درجة االستفادة منها: األهمیة المیدانیة/ 2

: منهج الدراسة
على المنهج الوصفي فیما یخص األجزاء المتعلقة بالجانب العلمي لعملیة اتخاذ القرار المالي وعلى یتم االعتماد 

.ویتم الربط بین المنهجین لتأسیس الدراسة المیدانیة. المنهج التحلیلي للمراجعة المحاسبیة الداخلیة
خطة الدراسة:

.و یتناول إتخاذ القرار الماليالفصل األول
.یتناول المراجعة المحاسبیة الداخلیة و عالقتها باتخاذ القرار الماليالفصل الثاني و 

.الفصل الثالث و یتناول الدراسة التطبیقیة دراسة حالة شركة الرزم المعدني بعزابة
.خاتمة
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:تمهید
یمیزها التنافس و العولمة االقتصادیة التي تحتم على المؤسسة اقتصادیةتعیش المؤسسة الیوم في ظل بیئة 

.مكانتها في سوق المنافسةت فقدمسایرة هذا الركب المتزاید و إال 
، فتتخذ من ألجل ذلك تتخذ المؤسسة العدید من القرارات الفعالة خدمة للمساهمین و المالك بهدف زیادة ثروتهم

.استثماريآخرهو قرار تمولي و القرارات ما
في المؤسسة من بین إستراتیجیینو لقد أصبحت الدراسات التي تتعلق بقراري االستثمار و التمویل كقرار بین 

ل على المالیة عنایة خاصة، لما لهم األثر البالغ و الفعااإلدارةأولویات القرارات المالیة في المؤسسة التي تولیهم 
المالیة إدارتهاو تزداد الرشادة االقتصادیة لهذه القرارات المالیة كلما اتبعت المؤسسة ممثلة في مكانة المؤسسة، 

إلى صیاغة القرار المالي و وضعه موضع األسلوب العلمي و العقالني المبني على دراسة األهداف بدقة وصوال
:ین القرارین المالیین تم تقسیم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث كمایليو الدراسة النظریة لهذاإللمامالتنفیذ و ألجل 
.القرار الماليماهیة: المبحث األول
.أنواع القرارات المالیة: المبحث الثاني
.مراحل اتخاذ القرار المالي: المبحث الثالث

.القرار الماليماهیة: المبحث األول
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سة اإلداریة هو محاولة اتخاذ قرارات ألجل حل المشاكل الیومیة التي تعرفها إن الهدف األساسي للممار 
.اإلدارة و ذلك بأقل تكلفة ممكنة و بأقصر وقت ممكن

و علیه یجب على المدیر أو القائم بعملیة اإلدارة أن یدرك الوسائل العلمیة و العملیة التخاذ هذه القرارات و 
.متابعة تنفیذها
العامة، إلدارة المالیة و لدى اإلدارةفي میدان . القرارات في میادین متنوعة من حیث مفهومهاو لقد تنوعت 
.و من أجل اإللمام بمفهوم القرار سوف نتطرق إلى هذا المفهوم في المیادین الثالثة السابقة. فقهاء القانون
:الماليمفهوم القرار : المطلب األول

:ظور اإلدارة العامةتعریف القرار وفق من: الفرع األول
رین و یمكن ذكر بعض هذه العامة من طرف العدید من المفكاإلدارةلقد تنوعت مفاهیم القرار في میدان 

.المفاهیم
أحسن البدائل المتاحة بعد دراسة النتائج المتوقعة من كل بدیل في تحقیق اختیار" هو اإلداريالقرار - 

1" األهداف المطلوبة

أنسب و لیس أمثل البدائل المتاحة أمام القرار إلنجاز الهدف أو اختیار" بأنه اإلدارير كما یعرف القرا- 
2" األهداف الموجودة أو حل المشكلة التي تنتظر الحل المناسب

المدرك بین عدد من البدائل المحتملة لتحقیق هدف أو أهداف االختیار" كما عرف أیضا القرار اإلداري بأنه - 
3" بتحدید إجراءات التنفیذ محددة مصحوبة 

TANNENBAUMعند اإلداريبینما القرار  , WESHLER AND MASSARIK الحذر و الدقیق ألحد االختیار" هو
4......" البدائل من بین اثنین أو أكثر من مجموعة البدائل السلوكیة

المدیر في أي مؤسسة أن عملیة اتخاذ القرار هي جوهر عمل H.SIMONفي حین أعتبر هربیرت سایمون 
5:هيالقراراتخاذحیث أشار إلى أن وقت عمل المدیر بمؤسسة یقضیه في ثالثة أنشطة تعتبر أساس 

.البحث عن المشاكل التي یتم بصددها اتخاذ القرارات- 
.تحدید البدائل المتاحة كحل للمشكلة- 
.اختیار أحد أفضل هذه البدائل- 

.حد البدائل المتاحة أمامه من أجل حل المشكلة التي تواجههو اتخاذ القرار یعتبر اختیار أ

.101ص 1980خلیل محمد حسن الشماع، مبادئ إدارة األعمال، وزارة التعلیم العالي، بغداد -1
.85-84ص 1983العامة، مطابع الفرزدق التجاریة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولىاإلدارةمحمد عبد الفتاح یاغي، مبادئ -2
.288، ص 1992، مصر، الطبعة الثانیة اإلسكندریةالعامة، الدار الجامعیة اإلدارةعبد الغني بسیوني عبد اهللا، أصول علم -3
.83، ص 2003السادس، األردن، اإلصدارالقرارات، دار الثقافة، الطبعة األولى، اتخاذنواف كنعان، -4
.48، ص 2003إدارة األعمال، دار الكتب الوطنیة، الطبعة األولى، لیبیا، المهدي الطاهر غنیة، مبادئ -5
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هم عن ثكما أورد عبد الغفار الحنفي و عبد السالم أبو قصف تعریفا لعملیة اتخاذ القرار عند حد ی- 
عملیة اختیار بدیل واحد من بدیلین محتملین أو أكثر لتحقیق هدف أو مجموعة . " عملیة اتخاذ القرار

ن األهداف خالل فترة زمنیة معینة في ضوء معطیات كل من البیئة الداخلیة و الخارجیة و الموارد م
.1" المتاحة

:عناصر ضروریة لوجود القرار و هيمن خالل التعاریف السابقة یتبین أن هناك 
.وجود مشكلة- 
.و بأقل تكلفة ممكنةضرورة االختبار ألحد البدائل - 
.ارالمتابعة و التنفیذ للقر - 

.إذن تعتبر هذه العناصر بمثابة عناصر أساسیة لقیام القرار حتى یصل إلى تحقیق هدف اإلدارة
:تعریف القرار وفق منظور القانون اإلداري:الفرع الثاني

:اإلداريمفهوم القرار قي القانون : أوال
وسیلة بشریة تتمثل في األشخاص نشاطها،ةللممارستستخدم ثالثة وسائل اإلدارةأن یتفق فقهاء القانون اإلداري

العاملین، وسیلة مادیة تتمثل في األموال و المعدات التي تستخدمها، و وسیلة قانونیة تتمثل في التصرفات التي 
تقوم بها اإلدارة و هذه الوسیلة األخیرة یتم ممارستها بوسیلتین هما العقود اإلداریة، و القرارات اإلداریة و من هذا 

لتمكینها من القیام بوظائفها و مباشرة النشاطات اإلدارةمن هذه الوجهة وسیلة تستخدمها اإلداریةات تعتبر القرار 
.2المملوكة لها

:منهااإلداريفي محاولة وضع تعریف للقرار اإلداريألجل ذلك كان هناك اجتهاد من طرف فقهاء القانون 
العامة الوطنیة، بما اإلدارةمنفردة و الملزمة لجهة الباإلرادةعمل قانوني نهائي صادر " اإلداريالقرار - 

أو تعدیل أو إنشاءلها من سلطة بمقتضى القوانین و األنظمة، و في الشكل الذي یتطلبه القانون، بقصد 
3" حق أو التزام قانوني معین، مما كان ذلك ممكنا أو جائزا قانونا و ابتغاء المصلحة العامةإلغاء

عامة إدارةیتمیز عن باقي القرارات األخرى بكونه صادر من اإلداريسابق أن القانون یتضح من التعریف ال
.العقودإبرامفي اإلدارةو كونه كذلك الوسیلة أو الوظیفة التي تستخدمها إصدارهمخولة لها سلطة قانونیة في 

یز ببعض الخصائص التي ال یتماإلداريمن هذا التعریف كذلك نجد أن القرار :خصائص القرار اإلداري: ثانیا
:4تتمیز بها باقي القرارات األخرى و هي 

بقصد ترتیب إرادتهاعن اإلدارةیقوم على تعبیر اإلداريیعني أن القرار : عمل قانونياإلداريالقرار -1
.ءهاألثر القانوني فیكون حالة قانونیة جدیدة أو تعدیل مركز قانوني قدیم أو إلغااأثر قانوني و هذ

.132، ص 1993اإلسكندریةاألعمال، المكتب العربي الحدیث للنشر، إدارةف، تنظیم و حعبد الغفار حنفي و عبد السالم أبو ق-1
.75نواف كنعان، مرجع سابق ذكره، ص -2

.237األردن ص 2007و التوزیع، الخامس دار الثقافة للنشراإلصدار1، الكتاب الثاني، الطبعة اإلدارينواف كنعان، القانون -3
.242-238نواف كنعان، نفس المرجع السابق، ص ص - 4

القرار اإلداري أین كان نوعه هو عمل قانوني یصدر بإرادة : القرار اإلداري عمل قانوني من جانب واحد-2
، و ذلك أن العمل القانوني و هذا العنصر هو أساس التفرقة بین القرار اإلداري و العقد اإلداري. اإلدارة المنفردة
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في حین أن العمل . في العقد ال یظهر أثره إال إذا تالقت إرادة اإلدارة و إرادة الفرد أو الجهة المتعاقدة معها
رضي األفراد أو لم . وحدهااإلدارةبإرادةیظهر أثره دون تدخل من جانب األفراد و اإلداريفي القرار القانوني 

.یرضوا
إداریةما لم یكن صادرا عن سلطة إداریاإن القرار ال یعتبر قرارا : من سلطة عامةاإلداريصدور القرار-3

و علیه ال . و بغض النظر عن طبیعة النشاط الذي تتواله. عامة سواء كانت هذه السلطة مركزیة أم ال مركزیة
.عیة و القضائیةكالسلطة التشریإداریةیعتبر العمل أو التصرف الصادر من سلطة عامة أخرى غیر 

:الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانین و األنظمةاإلدارةبإرادةاإلداريصدور القرار -4
المنفردة و الملزمة سواء أتخذ هذا التعبیر أو إرادتهاعن اإلدارةابتداء تعبیر اإلداريیعني صدور القرار 

هذه الحالة قرارا صحیحا، أو اتخذ التعبیر موقفا سلبیا، موقفا ایجابیا، فیكون القرار في اإلرادةعن اإلفصاح
ایجابیا أو –اإلدارةإرادةفیكون القرار في هذه الحالة قرارا سلبیا أو ضمنیا و أیا كانت صیغة التعبیر عن 

.فإن القرارات الصحیحة أو الضمنیة یمكن الطعن بعدم مشروعیتها- سلبیا
، اإلداريعتبر نهایة القرار من الخصائص الممیزة للقرار ت: نهائیادارياإلأن یكون القرار - 5

مستوفیا الشروط السابقة، یتعین أن یكون متخذا صفة اإلدارةأو التصرف الذي یصدر من فالعمل 
.تنفیذیة دون حاجة إلى تصدیق سلطة أعلى

و اإلداريشروعة فإنه یتطلب وجود أركان لهذا القرار ذو صیغة مشروعة أو غیر ماإلداريو حتى یكون القرار 
.هذه األركان تمثل دعامة لوجوده و قوته اإللزامیة

لوجود اإلداريتعتبر بمثابة العناصر األساسیة أو الجوهریة في نظر فقهاء القانون : أركان القرار اإلداري: ثالثا
:و هذه األركان هياإلداريالقرار 
القدرة . اإلداريیعني االختصاص كركن من أركان القرار ): اإلداريالقرار من یتخذ : (االختصاص-1

و الجهة .... آخرالقانونیة على مباشرة عمل إداري معین جعله المشرع من سلطة معینة أو فرد 
فالمشرع یوزع ..... القرار هي الجهة التي جعل لها المشروع صالحیة إصدارهبإصدارالمختصة 

، إال أن االختصاصاتمراعیا في ذلك المستویات الوظیفیة و طبیعة اإلداریةزة االختصاصات في األجه
.الفئة الوظیفیة التي تملك سلطة التقدیر تكون محدودة نسبیا

الصورة التي یوضع فیها القرار سواء اإلداريیعني شكل القرار ): اإلداريكیف یتخذ القرار : (الشكل-2
ورة أخرى غیر الكتابة كأن یصدر القرار شفاهة أو بطریق صاتخذتهذه الصورة الكتابة أو اتخذت
.أو اإلیماءة أو السكوت الذي یعني الرفض أو القبولاإلشارة

مجموع اإلجراءاتتعني ): ؟إصدارهماهي الخطوات التي یجب أن یمر بها القرار قبل : (اإلجراءات-3
القرار لحین وضعه إصدارالتفكیر في مراعاتها منذ بدراإلدارةالخطوات أو العملیات التي یجب على 

1. في الصورة التي یصدر فیها
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هو الحالة القانونیة أو اإلداريسبب القرار من وجهة نظر فقهاء القانون ): لماذا یتخذ القرار؟: (السبب-4
ي و تتمثل األسباب القانونیة للقرارات ف. الواقعیة التي توجد لدى متخذ القرار فتحركه أو تلزمه باتخاذه

.الواقعة القانونیة التي تلزم متخذ القرار أو تجیز له اتخاذ قرارات محددة
فمثال سبب القرار الصادر بعقوبة تأدیبیة على موظف هو وجود مخالفة وقعت منه، و سبب القرار الصادر 

.خدمة موظف لعجزه عن العمل هو عجزه الصحيبإنهاء
بینما یمثل الغرض أو الغایة الجانب الشخصي في دارياإلیعتبر سبب القرار الجانب المادي في القرار 

.القرار
یعني محل القرار األثر القانوني الذي یترتب على القرار، فالقرار الذي ): من یتأثر بالقرار؟: (المحل-5

.و الموظف مثالاإلدارةیصدر بفصل موظف محله هو قطع العالقة بین 
ني الذي یترتب علیه و الذي تریده الجهة التي أصدرته من محل هو األثر القانو إداريكما أن لكل قرار 

سلیما في محله إال إذا كان محل هذا القرار مشروعا و جائزا من اإلداريو علیه ال یكون القرار . إصداره
.الناحیة القانونیة و ممكنا من الناحیة العملیة

كان األثر القانوني الذي یترتب على ال یكون محل القرار مشروعا و جائزا متى : من الناحیة القانونیة- 
.اتخاذه مخالفا لقاعدة قانونیة

تحقیقه أو انجازه من ال یكون محل القرار جائزا إذا كان هذا المحل غیر ممكن : من الناحیة العملیة- 
.الناحیة العملیة حتى ال یستحیل تنفیذ القرار

.القرار إلى تحقیقه من اتخاذ قرارهو هي الهدف الذي یسعى متخذ): لماذا یتخذ القرار؟: (الغایة -6
إساءةإن الهدف من تحدید الغرض أو الغایة من اتخاذ القرار هو حمایة األفراد و الجماعات من احتماالت 

الستعمال سلطاتهم أو تعسفهم في استخدامها، أو محاولتهم الستغاللها لتحقیق بعض المنافعاإلدارةرجال 
ة بعیب قر إلى توفر هذا الركن بأنها مشوبعلى القرارات التي تفتاإلداريو یطلق فقهاء القانون. الشخصیة

االنحراف و هو عیب داخلي یتصل بنیة متخذ القرار و غرضه و غالبا ما یتم إثباته عن طریق االعتراف 
2. الصریح أو من خالل سلوك متخذ القرار و سوابقه

.268-251ذكره، ص ص ، مرجع سابق اإلدارينواف كنعان، القانون - 1
.82- 79، مرجع سابق ذكره، ص ص اإلداریةنواف كنعان، اتخاذ القرارات - 2

:تعریف القرار وفق منظور اإلدارة المالیة: الفرع الثالث
:مفهوم القرار المالي: أوال
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و من هنا كان . هااألخرى تتنوع فیها القرارات الیومیة بمختلف أنواعاإلداراتالمالیة كغیرها مثل باقي اإلدارة
أن تتخذ مثل هذه القرارات خدمة لصالح المالك و لزیادة قیمة . المالیة ممثلة في المدیر الماليلإلدارةالبد 

المالیة فسوف نتطرق إلى اإلدارةه ضمن تو طالما أن دراستنا هذه تتمحور حول القرار المالي و مكانالمنشآت
.المالیة من وراء القرار المالياإلدارةالمالي و أهداف مفهوم هذا القرار من جهة، وظیفة المدیر

:المالیة مایلياإلدارةاالصطالحیة للقرار المالي في میدان من المفاهیم - 
بین البدائل المتاحة من موقف ) الواعي(االختیار المدرك " القرار بأنه NIGROلقد عرف نیجرو - 

1" معین

2"فرصةانتهازائل متوفرة لتحقیق هدف، حل مشكل بدیل من عدة بداختیار" كما عرف أیضا - 

لشروع یمكن استخالص ثالث وظائف للمدیر بالرجوع للقوائم المالیة األساسیة : وظائف المدیر المالي: انیاث
3:المالي هي

تختص هذه الوظیفة بتحویل البیانات المالیة إلى شكل أو نمط معین : دراسة و تحلیل البیانات المالیة-1
مكن استخدامها لمعرفة جوانب القوة و الضعف بالمركز المالي للمشروع و تخطیط عملیات بحیث ی

للشركة و بالتالي تقدیر حجم التمویل اإلنتاجیةالتمویل في المستقبل و تقدیر مدى الحاجة لزیادة الطاقة 
لخاصة بتحدید المطلوب لذلك فان األداء الجید لهذه الوظیفة ضروري ألداء الوظائف األخرى ااإلضافي

.هیكل األصول و المركز المالي للشركة
یحدد المدیر المالي نمط هیكل األصول و أنواعها كما تظهر بقائمة المركز : تحدید هیكل أصول الشركة-2

و بعد تحدید هیكل . و یعني ذلك حجم األموال المستثمرة كأصول ثابتة و كأصول متداولة. المالي
و أن 4.جم األمثل لالستثمار في كل نوع من أنواع األصول المتداولةالحاإلمكاناألصول یحدد بقدر 

. یحد و أیضا ماهي األصول الثابتة التي ینبغي استخدامها، و متى تصبح األصول الثابتة متقادمة فنیا
.و متى یتم استبدالها أو تطویرها

ثمة المركز المالي، حیتتصل هذه الوظیفة بالجانب األیسر من قائ: تحدید الهیكل المالي للشركة-3
یوجد نوعین من القرارات خاصة بالهیكل المالي، یتصل النوع األول من القرارات بتحدید المزیج المالئم 

و السیولة الربحیةن أثر علىو یعتبر ذلك من أهم القرارات لما لها م.للتمویل القصیر و الطویل األجل
5.العامة

.73، األردن، ص 1998، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 5بین النظریة و التطبیق، الطبعة إلداریةانواف كنعان، اتخاذ القرارات - 1
2-JEANFRONCOIS DHENIN, BRIGITTEFIOURNIE, 50 TH EME D’initiation à

L'ECONOMIE D'ENTREPRISE. EDITION BERAL, PARIS 1998, P 175.
.21ص 2007مؤسسة شباب الجامعة، القرارات،اتخاذ المالیة مدخلاإلدارةعبد الغفار حنفي، -3

4-SOLOMONE:THE THEORofFINANCIALMANGEMENT: NEWYOURK COLOMBIA,
UNIVERSITY, PRESS: 1963, P 8.
5-GITMANL.J: PRINCIPALES of MANGERIAL FINANCE: NEW YOURK HAR PERED ROW
PUBLISHERS: 1976, P 9.

القرارات ذات أهمیة أیضا كالقرار السابق حیث یدور حول تحدید أیهما أكثر منفعة للشركة، أما النوع الثاني من 
القروض القصیرة األجل أو طویلة األجل في وقت معین، فقد تفرض الظروف أنواع معینة من القرارات أو كما 
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ل المتاحة، و تكلفة كل یقال وفقا للضرورة، و قد یتطلب البعض منها تحلیال مستفیضا و دراسة متعمقة للبدائ
.المترتبة على كل منها في األجل الطویلاآلثاربدیل و 

للمدیر المالي ذات عالقة بالمركز المالي للشركة فبقیام المدیر المالي بتحلیل و تقییم إن الوظائف األساسیة - 
یات المالیة للشركة المیزانیة فهو یحلل و یدرس الوضع المالي للشركة و یمكنه ذلك من ضبط و تنظیم العمل

إجراءاتبالبحث عن المناطق أو المراكز التي تعتبر بؤرة للمشاكل و الضعف و تقویمها و اتخاذ ما یلزم من 
.لمواجهتها

الهیكل المالي و التمویلي بإقرارهو في تحدید تحدیده لهیكل األصول فهو یحدد الجانب األیمن من المیزانیة و 
.المیزانیةفهو یشكل الجانب األیسر من 

:المالیةاإلدارةأهداف : ثالثا
.المالیة من وراء اتخاذ القرارات المالیةاإلدارةتسعى 

أو بمعنى أخر تعظیم القیمة الحالیة لالستثمار أو لتصرف معین و هذا الهدف ال یوجه : تعظیم الثورة-1
1.عنصر الخطروجه أیضا ناحیة توقیت هذه األرباح واتها بل یاهتمامه إلى األرباح في حد ذ

و من األمور التي دفعت المدیرین في الوالیات المتحدة األمریكیة إلى تغلیب هدف تعظیم ثروة المالك على 
، و الخوف من انخفاض قیمة أسهم الشركة في السوق و الذي قد یدفع شركات أخرى إلى األهداف األخرى

لیه معركة التفویض حیث یتم السیطرة امتالك و ضم الشركة ضد رغبات المدیرین أو حدوث ما یطلق ع
2. المالي بفریق جدیداإلدارةجملة األسهم على التموین على تغییر فریق بإغراءعلى الشركة و ذلك 

3: تعظیم الربح كهدف لعدة أسباببإستراتیجیةمثلى بالمقارنة إستراتیجیةكما یعتبر تعظیم الثروة كهدف

المقترحات بإقرارعلى تعظیم القیمة الحالیة الستثمارات المالك طویلة األجل، تعملإستراتیجیةهي -1
.االستثماریة التي تزید من القیمة السوقیة لألوراق المالیة

أن المالك یعطون أهمیة خاصة للتوزیعات النقدیة المنظمة التي یحصلون علیها بصرف النظر عن -2
.حجمها

یث یتعرض المالك النخفاض القیمة السوقیة لألسهم بح. أي زیادة القیمة السوقیة للسهم: تعظیم الربح-3
إذا ما كانت القرارات التي اتخذها المدیر المالي خاطئة، و یحدث العكس إذا كانت هذه القرارات سدیدة، 

4. حیث ترتفع القیمة السوقیة لألسهم مما یؤدي إلى تحقیق مكاسب رأسمالیة

.33ص 2008دار حامد للنشر و التوزیع، الطبعة األولى، األردن، المالیة،اإلدارةمحمد سعید عبد الهادي، -1
.38ص 2007المالیة، مدخل القیمة و اتخاذ القرارات، الدار الجامعیة، مصر اإلدارة، إبراهیممحمد صالح الحناوي، جالل العبد -2

.25-24عبد الغفار حنفي، مرجع سابق ذكره، ص ص -3
.27ص 1991المالیة المعاصرة، مدخل اتخاذ القرارات، الدار الجامعیة، مصر اإلدارةعبد الغفار حنفي، -4

المالیة و بعبارة أخرى تحقیق التوازن بین االستثمار الكامل للموارد : تحقیق التوازن بین السیولة و الربحیة
مخاطر التي قد للمشروع لتعظیم الربح و بین ضرورة االحتفاظ بجانب تلك الموارد في شكل نقدي لمواجهة ال

إنتاجیتعرض لها المشروع إذا لم تتوافر لدیه السیولة الكافیة و قد یؤدي تحقیق هذا التوازن إلى االستمرار في 
1. في الفترة القصیرةإنتاجهاأوال یترتب على . إلیهاإلنتاجسلعة معدل ربحها أقل من غیرها مما یمكن أن یوجه 
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: و خصائصهامن الناحیة العلمیة و العملیةداریةاإلأهمیة القرارات : المطلب الثاني
.عملیة صناعة القرار و اتخاذه تكسب المؤسسة من وراءها أهمیة علمیة و أخرى عملیةإن

2:أهمیة القرارات من الناحیة العلمیة:الفرع األول

اتیجیات للمنظمة سیلة علمیة فنیة خدمیة ناجعة لتطبیق السیاسات و االستر اإلداریة و تالقراراتعتبر - 
.أهدافها بصورة موضوعیة و علمیةفي تحقیق 

و السیاسات و األهدافدورا مهما في تجسید، تكیف، تفسیر و تطبیق اإلداریةتلعب القرارات - 
.االستراتیجیات العامة في المنظمة

الالزمة للوظیفة عن طریق عملیة اتخاذ القرار دورا هاما في تجمیع المعلومات اإلداریةتؤدي القرارات - 
عن طریق استعمال وسائل علمیة و تكنولوجیة متعددة و مختلفة للحصول على المعلومات اإلداریة

.اإلداريالالزمة للتنظیم 
:أهمیة القرار من الناحیة العملیة:الفرع الثاني

و و تكشف عن القوىاإلداریینعن سلوك و موقف القادة و الرؤساء اإلداریةتكشف القرارات - 
األمر الذي یسهل مهمة الرقابة على هذه . العوامل الداخلیة و الخارجیة الضاغطة على متخذي القرار

.القرارات و التحكم فیها و التعامل مع هذه المواقف و الضغوط مستقبال بصورة حسنة
القیام فياإلداریینوسیلة الختیار و قیاس مدى قدرة القادة و الرؤساء اإلداریةتعتبر القرارات - 

.المطلوب تحقیقها و انجازها بأسلوب علمي و عملياإلداریةبالوظائف و المهام 
. اإلداریةمیدانا واسعا للرقابة اإلداریةتعتبر القرارات - 

:خصائص و أهداف القرارات المالیة: الفرع الثالث
:صائص التالیةیمكن تلخیص خصائص القرارات المالیة في الخ: خصائص القرارات المالیة: أوال
القرارات المالیة تتغلغل في جمیع أوجه نشاط المؤسسة و بالتالي تشكل نوع من التشابك مع كل الوظائف و - 

.منه وجود عالقة ترابط في كل قرار مالي بین جمیع وظائف المؤسسة
.القرارات المالیة مصیریة لكونها تمثل رهان و مخاطرة إلدارة المؤسسة- 

.33عبد الهادي، مرجع سابق ذكره، ص دسعیمحمد-1
.101-100، ص ص 2010حسین بلعجوز، المدخل لنظریة القرار، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2

تكون على المستوى المتوسط و الطویل و منه صعوبة إجراء تصلیح لألخطاء ما لم تجرى دراسة منظمة و - 
. ذر و االستغالل العقالني و الرشید للموارد المالیة المتاحةبطریقة علمیة لكل قرار مالي، أي الح

:تهدف القرارات المالیة إلى تحقیق األهداف التالیة: أهداف القرارات المالیة: ثانیا
.تعظیم القیمة السوقیة للمؤسسة

.تحقیق مستوى مقبول من األرباح حیث ال یقل عن أرباح المؤسسات األخرى المنافسة
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.نقدیة كافیة لمواجهة االلتزامات الدوریةتوفیر سیولة 
.ضمان التشغیل الفعال و تحمل لمصاریف و أعباء مما یمكن ضمان استمراریة بقاء المؤسسة

.محاولة سد الدیون في تواریخ استحقاقها من دون تباطأ
تصنیف القرارات: المطلب الثالث

حجم المؤسسة أو الختالف الزمن، و حتى من تعددت القرارات التي یمكن اتخاذها داخل المؤسسة إما لكبر
.فیمكن تصنیف القرارات إلى عدة مجموعات. مؤسسة إلى أخرى

: و حسب المستویات اإلداریةحسب مصدر القرار:الفرع األول
1:و هناك ثالثة مصادر للقرارات: حسب مصدر القرار: أوال

.لى منهأعإداریةقرارات تكون نتیجة اتصال المدیر بمستویات -1
.أقل منهإداریةقرارات تكون نتیجة اتصال المدیر بمستویات -2
.قرارات تكون بالمبادأة-3

فالقرارات التي تتخذ نتیجة التصال بسلطة أعلى غالبا ما تتعلق بتفسیر التعلیمات و األوامر و تطبیقها - 
األقل اإلداریةأكبر للمستویات سلطةإعطاءتطلب األمر . جداكانت هذه القرارات كثیرةفإذا. و توزیعها

.العلیااإلداریةفي اتخاذ القرارات بدال من الرجوع باستمرار إلى المستویات 
كما قد . و تنشأ القرارات التي تتخذ نتیجة التصال بالمرؤوسین إلى عدم فهم المرؤوسین للقرارات السابقة- 

.بین عدة قراراتسالتبایرجع السبب إلى أن المشكلة حدیثة العهد أو إلى وجود 
اإلداریةزمن نفسه فهم أهم القرارات، نظرا لكونها تكون مقیاسا لكفاءته اإلداريأما القرارات التي یتخذها - 

.حیث یتطلب األمر تحدید أهداف أو إعادة تحدیدها و تحدید سیاسة أو تصحیحها و هكذا
قا للمستوى التنظیمي الذي یتخذ فیه القرار و كما تتمیز القرارات وف:اإلداریةقرارات حسب المستویات :ثانیا
2: هي

.القرارات التشغیلیة- 
اإلداریةالقرارات - 
اإلستراتجیةالقرارات - 

.77، ص 2008عبد العزیز النجار، اإلدارة الذكیة، المكتب العربي الحدیث، مصر، -1
2- OSLON, D ET COURTNY,J,DECISION SUPPORT MODELS AND EXPERTSYSTEM, MAC
MILAN ,NY, 1990, P 2.

هي القرارات التي تضع في المستویات التنظیمیة الدنیا، و المتعلقة بالعملیات : القرارات التشغیلیة-أ
، منها االختیار بین البدائل و عادة تكون إرشاداتتعلیمات و إلتباعالتشغیلیة للمؤسسة، و هي أقرب 

التي قد تم تنفیذها بكفاءة و بفاعلیة، و یؤخذ هذا النوع من القرارات في متعلقة بالتأكد من المهام و األنشطة 
تصلیحه من و ما یحتاجه من اإلنتاجظل ظروف تأكد تام و نتائجها معروفة مسبقا مثل تعطل في خط 

.نمطیة معینةإجراءات
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ات التشغیلیة، فعند هذا فهي قرارات تؤخذ على مستوى إداري أعلى مما تؤخذ فیه القرار : اإلداریةالقرارات -ب
و فرض كذلك قرارات األداءالمستوى یقوم المدیرون باتخاذ قرارات لحل مشكالت التنظیم و الرقابة على 
و ال توجد في هذا النوع من . متعلقة بالتأكد من االستخدام الفعال لموارد المؤسسة في سبیل تحقیق أهدافها

و لكن متخذ القرار یقوم بتجمیع المعلومات الالزمة لتشخیص اإتباعهمعروفة مسبقا یجب إجراءاتالقرارات 
و أن یستخدم حكمه الشخصي و رصیده من الخبرة في اختیار البدائل و في هذه الحالة یتم و حل المشكلة

.اتخاذ القرارات في ظروف تتسم بعدم تأكد نسبي أي مخاطرة
العلیا في اإلدارةمة الهیكل التنظیمي، بواسطة هي قرارات تأخذ على مستوى ق: اإلستراتیجیةالقرارات - ج

اإلستراتیجیةالمؤسسة و هي قرارات تغطى مدى زمني أطول مقارنة بالقرارات السابقة و تتعلق القرارات 
و تجنب مخاطر البیئة و هذا النوع من القرارات بالوضع التنافسي للمؤسسة في السوق، و في اغتنام الفرص 

بتحدید أهداف المؤسسة و اإلستراتیجیةة بالبیئة أكثر من غیره كما تهتم القرارات یحتاج إلى معلومات خاص
.الخ......الموارد الالزمة لتحقیقها و السیاسات التي تحكم عملیات التوزیع و االستخدام لهذه الموارد

. إداريو الشكل التالي یبین أنواع القرارات المتخذة عند كل مستوى 
.اإلداریةلقرارات حسب المستویات تصنیف ا:1الشكل رقم

اإلدارة العلیاقرارات إستراتیجیة

اإلدارة الوسطىقرارات وظیفیة

اإلدارة الدنیاقرارات تشغیلیة

SOURCE : LASARY, ECONOMIE D’ENTREPRISE IMPREMERIE ES-SALAM, ALGER, 2001, P
74.

:و حسب طبیعة القرارالقرارات المبرمجة و غیر مبرمجة:الثانيالفرع 
:القرارات المبرمجة و الغیر مبرمجة: أوال

1: بین نوعین أساسین من أنواع القرار هي" H.SIMON"میز هربیرت سیمون 

قرارات مبرمجة- 
.قرارات غیر مبرمجة- 
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ت مبرمجة ألن معاییر الحكم فیها عادة ما تكون واضحة، و غالبا ما تعتبر قرارا: القرارات المبرمجة-أ
تتوفر المعلومات الكافیة بشأنها و من السهل تحدید البدائل فیها، و یوجد تأكد نسبي بشأن البدائل 

معروفة و محددة مسبقا للتعامل إجراءاتلها . المختارة، و هي قرارات متكررة روتینیة و محددة جیدا
.معها

عادة ما تظهر الحاجة التخاذها عندما تواجه المؤسسة المشكلة ألول مرة و ال : رارات غیر مبرمجةالق-ب
توجد خبرات مسبقة بكیفیة حلها، ففي هذا النوع عادة ما یصعب تجمیع معلومات كافیة عنها، و ال 

ه الحالة هي التي تسود هذتوجد معاییر واضحة لتقیم البدائل و االختبار بینها و لذلك فإن الظروف 
ظروف التأكد بشأن بدائل نتائج التصرفات البدیلة، و نتیجة لهذه الخصائص فإن كل قرار یتم صنعه 
وفقا لمتطلبات و ظروف و خصائص المشكلة و ال توجد أنماط موحدة لحل هذا النوع من المشكالت و 

للمشكلة و هي قرارات یمكن لمتخذ القرار في هذه الحالة استخدام حكمه الشخصي و تقیمه و رؤیته 
غیر متكررة و كل منها به طبیعته الممیزة و غالبا ما تكون على درجة من األهمیة و التمیز بین هذین 

.النوعین من القرارات موضح في الجدول التالي
الى مبرمجة وغیر مبرمجةتصنیف القرارات 01:الجدول رقم 

قرارات غیر مبرمجةقرارات مبرمجةأساسیات التفرقة
غیر منتظمة و غیر متكررةروتینیة و متكررةطبیعتها

یمكن استخدام الحكم الشخصيواضحة معاییر الحكم فیها
تتسم بنوع من الصعوبةسهلةتحدید البدائل

عدم تأكد نسبيتأكدظروف اتخاذ القرار
غیر محددة مسبقامحددةاإلجراءات

قلیلة جدا و غیر كافیةمتوفرةالمعلومات
الطرق الكمیة و برامج أدوات الحل

الحاسوب الجاهزة
المتطورةالخبرة، برامج الحاسوب

.102، ص ین بلعجوز، مرجع سابق ذكرهحس: المصدر

.52ص 1989الصناعیة و الخدمیة، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الرابعة، القاهرة تفي المؤسسااإلنتاج، إدارة العملیات و بیهشمحمد علي - 1

: حسب طبیعة القرارات:ثانیا
. في التخطیط و التنظیم و التوجیه و الرقابة. ذات صیغة عامةإداریةفاتخاذ القرارات قد یكون متعلقا بأعمال 

1.الخ...، التسویق، التمویلاإلنتاج: فنیة المتخصصة بالمشروعنشاطات الالبإحدىكما قد یكون القرار متعلقا 

: و موضوع اتخاذهاسب عامل التأكدح: الثالثالفرع 
هناك أنواع أخرى من القرارات التي تعتمد على توفر عامل التأكد أو وجود نوع من : حسب عامل التأكد: أوال

2:مكن تحدیدها باألنواع التالیةرار و یاالحتمالیة في تحقیق األهداف التي یسعى إلیها متخذ الق
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و هذه أبسط أنواع القرارات التي تواجه متخذ القرار حیث یستطیع فیها : القرار في حالة التأكد التاماتخاذ-أ
تحدید نتائج كل بدیل من البدائل المتوفرة بشكل مؤكد و السبب یعود إلى توفر البیانات و المعلومات الالزمة 

بید متخذ القرار لتقییم البدائل المختلفة و اختیار البدیل و هذه البدائل هي أسالیب . كلةحسب طبیعة المش
).%100و تسمى حالة طبیعیة (األفضل 

تعرف هذه الحالة أیضا بعملیة اتخاذ القرار تحت ظروف ): المخاطرة( اتخاذ القرار في حالة عدم التأكد -ب
ن متخذ القرار على معرفة تامة باحتمالیة حدوث أي حالة من یتصف القرار في هذه الحالة بأالخطر حیث

الحاالت و التي تؤثر على بدائل القرار المختلفة و بموجب هذا سوف یبحث متخذ القرار على أعلى قیمة متوقعة 
و هناك معاییر یجب أن یستخدم متخذ . یمكن الحصول علیها في ظل احتمالیة حدوث كل حالة من الحاالت

المالیة المتوقعة، أو معیار القیمة المتوقعة للمعلومات الكاملة، و كذلك معیار خسارة ا معیار القیمة القرار منه
.الفرص الضائعة، لذا یعتبر القرار في حالة المخاطرة تطبیقا مباشرا لنظریة االحتماالت

تأكد من احتماالت األحداث في هذه الحالة یكون متخذ القرار غیر م: القرار في حالة عدم التأكد التاماتخاذ- ج
المنشآتالمتعددة و ذلك لعدم وجود تجارب في الماضي یمكن متخذ القرار من تقریر هذه االحتماالت فمثال أن 

أو الخدمیة التي تعمل في ظل النظم االقتصادیة تتسم فیها األسواق كونها غیر متوازنة و یسودها اإلنتاجیة
إلى كونها مفتوحة أمام الصراعات و المنافسات، و ذلك إضافةلب، االضطراب من حیث عالقة العرض و الط

الداخلة في و لهذا فإن المنشآت. سلعة معینةإنتاجمن أجل الهیمنة على أكبر حصة سوقیة أو االنفراد بعملیة 
ج القرار مثل األسواق تتسم قراراتها بحالة عدم التأكد و هذا یعود إلى البیانات و المعلومات المتاحة حول نتائ

و في ذلك یستخدم . الت الطبیعةاغیر الكافیة، و خاصة فیما یتعلق باحتماالت تحقق كل حالة من حالة من ح
3: متخذ القرار المعاییر التالیة

)MAXI-MAX(األقصى –معیار أقصى / أ
)MAXI-MIN(أدنى –معیار أقصى / ب
)MINI-MAX) (أدنى أقصى(معیار لألسف / ج
)EQUILY LIKEY(ماالت المتساویة معیار االحت/ د
CRITE RION(معیار الواقعیة / ه OF REALISM(

.76عبد العزیز النجار، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.20-19، ص ص 2007سهیلة عبد اهللا سعید، الجدید في األسالیب الكمیة و بحوث العملیات، دار حامد للنشر و التوزیع، األردن، الطبعة األولى - 2
.277حسین بلعجوز، مرجع سابق ذكره، ص -3

في : من حیث موضوع اتخاذها:ثانیا
تخصیص موارد اقتصادیة على فرص استخدام بدیلة إعادةنجد أن القرارات إما تتعلق بتخصیص أو اإلطارهذا 

كیفیة و الكفاءة و الفعالیة التي یتم بها استغالل الموارد االقتصادیة في الفرص النائم متوفرة، أو تتعلق بال
.تخصیصها بها

و كل ما في . التخصیص هو قرار استغالل في نفس الوقتإعادةال ینفي ذلك أن یكون قرار التخصیص أو 
.واقعة االستغاللالتخصیص عادة ما تكون سابقة ضروریة علىإعادةاألمر أن واقعة التخصیص أو 
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التخصیص بیانات و معلومات عن مخزون الموارد المتاحة في الحاضر و إعادةتتطلب قرارات التخصیص و 
أو المزمعالجدوى المتوقعة مستقبال من كل فرصة من هذه الفرص بالنسبة للهدف أو مجموعة األهداف

.المرغوب تحقیقها
ة و رشیدة عن كل بدائل االستغالل المتاحة و معاییر و أنماط كما تتطلب قرارات االستغالل معلومات مالئم

إلى - تراكمیا–المفاضلة و التفصیل و المزج بینهما بما یمكن من تخطیط تحقیق األهداف المرحلیة المؤدیة 
كما تتطلب معلومات و أسالیب و نماذج سلیمة و مواتیة لوضع السیاسات و . تحقیق أهداف التخصیص النهائیة

1. ة األداء في تحقیق المستهدف من غایاتفعالی

:التمیز بین هذه القرارات في الشكل التاليإبرازو یمكن 
التمییز بین القرارات من حیث موضوع اتخاذها02:الشكل رقم

موضوع القرار

قرار االستغاللقرار التخصیص و إعادة التخصیص

نوع المعلوماتنوع المعلومات

ات عن مخزون الموارد المتاحةمعلوم
نماذج تحلیلیة و تفسیریة
أدوات التنبؤ و المفاضلة

معلومات عن البدائل المتاحة
معاییر و أنماط المفاضلة

أسالیب و نماذج الوضع سیاسات و قیاس الكفاءة 
و الفعالیة

.من إعداد الطالب: المصدر

، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، "التخطیط و اتخاذ القرارات و الرقابة و تقییم األداءتأساسیا«، عطیة عبد الحي مرعي، في المحاسبة اإلداریة- 1
.33-32، ص ص 2008

: و حسب نوع المشاركةالبعد الزمني إلنتاج أثارهاحسب:الرابعالفرع 
طویلة األجل ورات قصیرة األجل، متوسطة في هذا اإلطار تصنف القرارات إلى قرا:حسب البعد الزمني: أوال

.األجل
فالقرار قصیر األجل یؤتي ثماره خالل فترة زمنیة وجیزة لتحقیق دورة عملیات متكاملة األركان و - 

و على هذا األساس تعتبر قرارات االستغالل في غالبیتها قصیرة األجل و إن كان . الجوانب و الظروف
.للكثیر منها أبعادا تمتد للمدى المتوسط و الطویل
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التي یتوقع أن تؤتي معظم أثارها خالل فترة زمنیة طویلة تكفي أما القرارات طویلة األجل فهي تلك - 
لتحقیق األهداف النهائیة و هي على هذا األساس تنطوي في معظمها على قرارات شخصیة أو تتعلق 

.التخصیصبإعادة
عملیات متكاملة و بما ال یصل إلى أما القرارات متوسطة األجل فهي تمتد أثارها لما یزید عن فترة - 

.نقطة تحقیق األهداف النهائیة
فالقرارات قصیرة األجل تحتاج . أثارهاإلنتاجتختلف حاجة القرارات إلى بیانات باختالف البعد الزمني 

للكثیر من البیانات و المعلومات عن الحاضر و القلیل عن المستقبل القریب في ضوء خبرة الماضي 
مالئمة للقیاس و التبؤ بینما القرارات طویلة األجل تحتاج لكثیر -اآلثارلقصر فترة إیتاء –التي قد تظل 

و 1.كما تقل أهمیة خبرة الماضي. من البیانات و المعلومات عن المستقبل و القلیل من الحاضر
:في الجدول التاليإبرازهاالتمیز بین هذه القرارات یمكن 

.ارات حسب البعد الزمنيتصنیف القر 02: الجدول رقم
األثرإنتاجفترة موضوع القرارنوع القرار

دورة استغالل. فترة قصیرةقرار استغاللقصیر األجل
سنوات3-2من دورة استغالل ما بین متوسطة أزید قرار استغالل و تخصیص جزئيمتوسط األجل
سنوات5أزید من فترة طویلة عادة قرار تخصیص أو إعادة التخصیصطویل األجل

.من إعداد الطالب: المصدر
2:حسب نوع المشاركة :ثانیا

.یمیز بین القرارات وفقا لنوع المشاركین في صنع القرار
.یر واحدو هي قرارات یقوم باتخاذها مس: فهناك القرارات الفردیة/ أ
.و هي تلك التي یشارك فیها العدید من متخذي القرار: قرارات تنظیمیة/ ب

: ة القرارر حسب خطو :الخامسالفرع 
..... ظفین و العمالخطیرا ألنه یتعلق بصرف أموال هائلة أو بتقریر مصیر مئات المو قد یكون القرار

3. و قد یكون القرار ضئیال روتینیا

.37- 34عطیة عبد الحي مرعي، مرجع سابق ذكره، ص ص - 1
2-TURGEON BERNARD, LA PRATIQUE DU MANAGEMENT, MACGROW.HILL CANADA, 2ed, 1989,

P 79.
.77عبد العزیز النجار، مرجع سابق ذكره، ص - 3

أنواع القرار مع بعضها البعض یؤدي إلى مزیج من المجموعات القراریة المتعددة من إن تداخل أسس تقسیم
و في كل األحوال یكون للبیانات و . و الظروف و غیرهااآلثارحیث النوعیة و الخصائص و الموضوع و 

.اقتصادیةالمعلومات المحاسبیة دورا ال ینكر ما دامت القرارات تتعلق بمواضیع اقتصادیة أو منتجة ألثار 
اآلثارفالبیانات و المعلومات المحاسبیة هي فعال من الركائز األساسیة في اتخاذ القرارات ذات الطبیعة أو 

1.االقتصادیة

.أنواع القرارات المالیة: المبحث الثاني
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المؤسسة بهدف زیادة ربحیة أسهم الشركة و الرفع من قوتها التنافسیة في المستوى و تعظیم قیمة المؤسسة، فإن
ممثلة في اإلدارة المالیة تعمل على اتخاذ العدید من القرارات ذات األهمیة كقرار التمویل و االستثمار، و قرار 

و لإللمام بعملیة اتخاذ القرارات المالیة في بحثنا هذا سوف نتناول إحدى أهم هذه القرارات و هما . توزیع األرباح
.قرار التمویل و االستثمار

تقسیم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب حیث یتم تناول قرار التمویل في المطلب األول، و قرار و سوف یتم
.االستثمار في المطلب الثاني، ثم أسالیب اتخاذ القرارات المالیة في المطلب الثالث

:رار التمویلـق: المطلب األول
تمویلیة كافیة لمواجهة االحتیاجات مع تطور المؤسسة و زیادة نشاطها تزداد الحاجة إلى البحث عن مصادر 
كما یتطلب ضرورة توفیر األموال المالیة المتزایدة سواء من مستحقات مالیة، نفقات التسییر، نفقات التجهیز

فلقد أصبح التمویل الیوم یشكل أهمیة بالغة في المؤسسة بكونه یعد بمثابة القرار . الالزمة لتلك االحتیاجات
.د باقي القرارات األخرىفي تحریك و ترشیالفعال

: مفهوم التمویل:الفرع األول
2" أو تطویر مشروع خاص أو عامإلنشاءتوفیر المبالغ النقدیة الالزمة " التمویل یعني : التعریف األول

التي تشمل تنظیم مجرى األموال فیها و تخطیطه و المنشآتالتمویل یمثل إحدى وظائف : " التعریف الثاني
3." المنشآتو التحفیز المالي ألفراد الرقابة علیه

یقصد به إتاحة الموارد النقدیة التي یتم بموجبها توفیر الموارد الحقیقیة التي توجه " التمویل: التعریف الثالث
4". لتكوین رؤوس األموال الجدیدة

ل من طرف الوظیفة حصر األمواالسابقة التي تناولت مفهوم التمویل أن التمویل ماهو إال یتضح من التعاریف
و منه فإن قرار التمویل و بالرجوع إلى المیزانیة للمؤسسة نجده یهتم . القرارات االستثماریةاتخاذالمالیة ألجل 

بالجانب األیسر أي جانب الخصوم و منه فكل قرارات التمویل سواء الطویلة األجل أو القصیرة األجل هي 
.یزانیةقرارات تدور مجراها في الجانب األیسر للم

.40- 39مرعي، مرجع سابق ذكره، ص ص عطیة عبد الحي- 1
.24، ص 2008، دار العلوم، الجزائر، االقتصادیةالمنشآتأحمد بوراس، تمویل - 2
، ص 1997یة، المالیة،منهج تحلیلي شامل، لیبیا، الجامعة المفتوحة، الطبعة الثاناإلدارةفي مرجعه، يالسمو رائدخیل الشماع،نقال عن هاشم رحیم - 3

24.
.452محي الدین عمرو، التخلف و التنمیة، دار النهضة العربیة، بیروت، دون سنة نشر، ص - 4

1. و منه یتضح أن التمویل یعني التغطیة المالیة الالزمة للمشروع التخاذ بشأنها قرارات استثماریة

التحویالت تبعا لنوع كما یتضح من التعاریف السابقة أن المؤسسة في حاجة إلى عدة أشكال من
المالیة، سواء كانت هذه االحتیاجات المالیة في مرحلة التأسیس أو النمو أو التوسع أو احتیاجاتها

إلى نوع النضج أو خالل مرحلة االنحدار، و خالل كل مرحلة من هذه المراحل نجد المؤسسة بحاجة
.معین من أشكال التمویل
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فكرة نحتاج المؤسسة في هذه المرحلة األولیة بدایة من توفر : سیساالحتیاجات المالیة في طور التأ/ أ
االستثمار لدى المؤسسة حتى مرحلة النمو حینها تكون المؤسسة بحاجة إلى رأس مال تخاطر به في 

2. ضمن هذا الصدد نمیز بین ثالثة أنواع من االحتیاجات المالیة. سبیل إنشاء الفكرة االستثماریة

لتمویل یسبق انطالقه و یهدف إلى إثبات خالل الفترة التأسیسیة یحتاج المشروع : ال األوليرأس الم-1
أو بدایة نشاطها بمرحلة الصفر و عادة ما المنشآتجدواه في میدان األعمال حیث تسمى مرحلة إنشاء 

تكون هناك صعوبة في الحصول على األموال من المصادر الخارجیة، و لذلك فغالبا ما یتخوف
المستثمرون أو الممولون و كذلك البنوك من هذا النوع من التمویل ألنه یعتبر األكثر مخاطرة لكون 

.المشروع في بدایته و ال یعرفون مدى كفاءة صاحب المشروع لمقاومة الطوارئ
خطة التطویر من أجل إقناع المستثمرین لتمویل االنطالق أو عند بإعادةلذلك یقوم صاحب المشروع 

.نتوج جدیدبعث م
و التي تكون فیهاالمنشاتو هو التمویل المتعلق بالسنوات األولى من حیاة : تمویل االنطالق الفعلي-2

قد أنهت تصمیم و تطویر منتوج معین، و لكن تكون بحاجة إلى أموال االنطالق في تصنیعه المنشات
تي ستمكن من مواجهة جزء من و بیعه، و بالتالي تتطلب هذه المرحلة كذلك توفر األموال الخاصة ال

أي األموال . ، مصاریف حیازة المعدات، مصاریف التشغیلاإلعدادیةصاریف األولیة مثل المصاریف الم
الضروریة لبدء النشاط و ما یكفي الستمراره إلى أن تتمكن العوائد المتأتیة من تصریف المنتجات من 

.المتكررةاإلداریةتغطیة المصاریف 
تي أو التمهیدیة السابقة أو الالحقة لبدایة النشاط و الاإلعدادیةبالمصاریف ریف تسمى هذه المصا

سنوات كحد أقصى من االنطالق الفعلي 5خالل مدة ي الوطني بإطفائهایسمح المخطط المحاسب
.جاءها بها المخطط الوطني المحاسبيكمااإلعدادیةو هذه المصاریف . للنشاط

هي تلك المصاریف التي تتعهد بها : " سب المخطط الوطني المحاسبيحاإلعدادیةمفهوم المصاریف 
الدائمة و كذلك تلك المصاریف المتعلقة بتطویر إنتاجها، عند شراءها لوسائل إنشاءهاالمؤسسة عند 

3". نشاطها

:هذا و قد صنفها الدلیل الوطني المحاسبي إلى الحسابات التالیة

دراسة مقارنة مع التمویل بنظام المشاركة، رسالة ماجیستار في االقتصاد اإلسالمي منشورة، : ل برأس المال المخاطرالتموی. 2008عبد اهللا بلعیدي، - 1
6.جامعة باتنة، ص

.19أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 2
.20، ص 2008، 4هوام جمعة، تقنیات المحاسبة المعقمة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط - 3

.مصاریف متعلقة بعقد الشركة200/ح- 
.مصاریف القروض201/ح- 
.مصاریف االستثمارات202/ح- 
.مصاریف التكوین المهني203/ح- 
.لالنطالقمصاریف سیر العمل السابق 204/ح- 
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.مصاریف الدراسات و األبحاث205/ح- 
.استثنائیةمصاریف 208/ح- 
ون المؤسسة قد تمكنت من فرض نفسها في خالل هذه المرحلة تك: االحتیاجات المالیة في طور النمو-3

هذا ما ینعكس على زیادة األرباح و بالتالي قلة . اإلنتاجالوقت و بالتالي زیادة مبیعاتها تبعا لزیادة حجم 
المخاطر، غیر أن هذا النمو یتطلب على المؤسسة البحث عن توفیر استثمارات جدیدة بهدف زیادة 

.شروعأو التوسع في الماإلنتاجیةقدرتها 
في هذه المرحلة إلى ما یسمى برأسمال النمو الذي سوف یدعم األموال الخاصة التي تملكها المنشأةتحتاج 

لتمویل نموها و توسعها أو الجتیاز مرحلة جدیدة، كتدعیم و تعزیز سیاستها التجاریة، الرفع من المنشأةهذه 
.یدةمستوى إنتاجها، بعت منتجات جدیدة أو اللجوء إلى أسواق جد

ألجل أن تكتسب المؤسسة مكانة في سوق المنافسة : للمنشأةاالحتیاجات المالیة في مرحلة النمو الثانیة / ب
نجد المؤسسة في هذه المرحلة في احتیاج مستمر للتمویل . أو على األقل المحافظة على حقها من السوق

1.ن نمو و تطور المبیعاترأس المال العامل الناجمة عاحتیاجاتالقصیر األجل من أجل تلبیة 

.باإلضافة إلى بعض التمویالت الطویلة األجل
المؤسسة في تنویع أسالیب التسییر بفعل زیادة تبدأفي هذه المرحلة : االحتیاجات المالیة في مرحلة التوسع/ ج

تستلزم نوع من األخیرةهذه إلنتاجياو تنویع مزیجها اإلنتاجیةرقم أعمالها و منه البحث عن كیفیة زیادة الطاقة 
.التمویالت الكبیرة نسبیا

بعد مرحلة التوسع الناجمة تكون المؤسسة قد ضمنت حصة سوقیة و : االحتیاجات المالیة في مرحلة النضج/ د
تكون قد بلغت أعلى مستوى مردودیة ممكنة و بذلك تصل إلى مرحلة تتسم بالنضوج من حیث االستقرار و نمو 

االقتصادیة و المنشأةو في هذه المرحلة تحاول . و كذلك استقرار و نمو التدفقات النقدیةات و األرباح المبیع
خاصة الصغیرة و المتوسطة منها الحفاظ على حصتها من المبیعات، و هذا ما یجعلها في احتیاج مستمر و 

االستغاللیة و ما تتطلبه من لكن بنسبة أقل للتمویل قصیر األجل و ذلك من أجل تلبیة احتیاجات الدورة
.و قلیل من التمویل الطویل األجل لتمویل منتجات بدیلة أو تطویر المنتجات الحالیة. سیاسات بیعیة األجل

.21أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 1

على باإلبقاءملزمة فقط المنشآتكبیرا ألن انتفاضااإلضافیةتعرف احتیاجاتها التحویلیة و بذلك سوف
.و لیست ملزمة بالرفع و الزیادة فیها. مستوى رأس المال الثابت و رأس المال العامل

من امتصاص أي تغطیة جمیع التكالیف الثابتة و المنشآتالذي بلغته اإلنتاجمن جهة أخرى یسمح مستوى 
1. بالتالي إمكانیة توفیر مصادر تمویل ذاتیة

.واجه المؤسسة هناك عوائق مالیة من جانب التمویلتعتبر هذه المرحلة أقل مخاطرة و ال ت
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خالل هذه المرحلة تكون مبیعات المؤسسة في مرحلة هبوط : االحتیاجات المالیة في مرحلة االنحدار/ هـ
نظرا لقلة الطلب و منه نقص المیزة التنافسیة لها في السوق، و بذلك تكون أمام تحدي جدید و هو محاولة 

.جدید یعوض المنتوج القدیم و علیه تزداد حاجاتها التمویلیةالبحث عن صناعة منتوج
لذلك تبرز هنا دور المؤسسات التمویلیة مثل البنوك و غیرها في دعم هذه المشروعات و مساندتها لیس 

2. المنشآتالتأهیل الخاصة بجمیع وظائف إعادةبالتمویل المناسب فقط بل ببرامج متكاملة كعملیات 

لالحتیاجات المالیة أن المؤسسة و طوال حیاتها بدءا من مرحلة التأسیس ل هذه األنواع یتضح لنا من خال
إلى مرحلة االنحدار في رحلة بحث عن هذه االحتیاجات لضمان البقاء من جهة و ألجل زیادة مكانتها 

.السوقیة من جهة أخرى و تمویل مختلف االحتیاجات من االستغالل و االستثمار
و أن أي . المفاضلة بین هذه المصادر المختلفة من مصادر التمویلاختبارمؤسسة أمام و علیه تكون ال

.أن یأخذ في الحسبان عامالن أساسیانقرار تمویلي یجب 
.و هي نسبة كل عنصر من مكونات الهیكل التمویلي للمؤسسة: تكلفة التمویل

.مویلو هي درجة الدفع المالي التي تسمح بتخفیض تكلفة الت: المخاطرة
:مصادر التمویل: الفرع الثاني

صعوبات مالیة في البحث عن األموال م قیمة السهم و الرفع من قیمة المنشأةتواجه المؤسسة في سبیل تعظی
و منه تعرف مصادر . الالزمة لذلك سواء باالعتماد على مصادرها الداخلیة أو اللجوء إلى االقتراض من الغیر

على أموال بهدف تحویل استثماراتها أو عملیاتها المنشأةتي حصلت منها التمویل بتشكیلة المصادر ال
3. االستغاللیة

یتضح لنا من التعریف أن مصادر التمویل هي جانب االلتزامات من میزانیة المؤسسة أي ما یعرف بالهیكل 
.في القروض الطویلة األجل و المتوسطة و القصیرة األجلالمالي 

عتبارات التي یجب أن تؤخذ بعین األبین هذه المصادر تستلزم بعض المحددات أو غیر أن عملیة المفاضلة
.االعتبار في عملیة المفاضلة

.23-22أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص ص - 1
.23نفس المرجع السابق، ص - 2
.35أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 3

:محددات االختیار بین مصادر التمویل-1
و . قیود و اعتبارات یجب على المؤسسة مراعاتها عند االحترام على االختیار بین مصادر التمویل المتاحةتمثل 

1: منه فالمؤسسة تقیم مختلف مصادر التمویل المحتملة في ضوء االعتبارات التالیة

.و الفترة الزمنیة التي سوف یتم توظیف األموال خاللهاالمنشأةحجم األموال التي تحتاجها -1
.توافق مصادر األموال ألوجه استخدامات توظیف هذه األموال-2
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.لتمویل مقارنة مع معدل التكلفة السائد و مع االستثمار المتوقعتكلفة ا-3
.أجل التسدید و تزامنها مع التدفقات النقدیة المتوقع تحقیقها من استغالل المشاریع الممولة-4
، عدم توزیع اإلضافيقبل عدم االقتراض . روضةالمفالمنشأةالقیود المفروضة من الممولین على -5

.األرباح، المحافظة على معدالت محددة من النسب المالیة طوال فترة االقتراض
: معاییر التفرقة بین مصادر التمویل- 

.تتنوع معاییر التفرقة بین مصادر التمویل المختلفة فیعتمد في ذلك على معیار الزمن أو حسب معیار الملكیة
تصنف وفق هذا المعیار إلى مصادر قصیرة األجل ألجل تمویل عملیات : معیار الزمنحسب -أ

االستغالل القصیرة األجل و مصادر تحویل متوسطة األجل تهدف بصفة عامة إلى تجدید بعض 
.االستثمارياإلنفاقاالستثمارات و إلى مصادر طویلة األجل بغرض 

لى مصادر تحویل داخلیة أو ذاتیة نابغة من النشاط تصنف في هذا المعیار إ: حسب معیار الملكیة-ب
األساسي أو الثانوي للمؤسسة و إلى مصادر تمویل خارجیة أي من خارج المؤسسة مثل القروض 

.بمختلف أنواعها
.بدراسة هذه المصادر فسوف یتم تقسیمها إلى مصادر تمویل داخلیة و أخرى خارجیةاإللمامو ألجل 

: داخلیةمصادر التمویل ال: أوال
و علیه نجد المؤسسات . یشكل التمویل حبس و تحدي أمام المؤسسات خاصة في الفترات األولى لبدایة النشاط

. إلى االعتماد على الموارد المالیة الذاتیةلتجئتاألمر بادئفي 
رها لكونه یسمح یعتبر التمویل الذاتي الركیزة األولى التي تعتمد علیها المؤسسة ألجل تطویاإلطارو ضمن هذا 

.بتخفیف األعباء المالیة على المؤسسة ممثلة في تكالیف القروض
: مفهوم التمویل الذاتي-1

یقصد بالتمویل الداخلي األموال المتولدة من العملیات التجاریة للشركة أو من مصادر عرضیة دون اللجوء إلى 
2.مصادر خارجیة

ت المالیة الالزمة لسداد الدیون و تنفیذ االستثمارات و زیادة رأس و هو ما یسمح للمؤسسة من تغطیة االحتیاجا
3. مال العامل

4.أكثر من التمویالت األخرىاالستقاللیةلذلك التمویل الذاتي یعطي قوة مالیة زائدة للمؤسسة ألنه یمنحها 

.26نفس المرجع، ص - 1
.413ت، مرجع سابق ذكره، ص ، اإلدارة المالیة، مدخل اتخاذ القراراحنفيعبد الغفار - 2
.27أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 3

4-J.P. COUVREUR, la décision d’investir dans l’entreprise, ED, ESF, 1982, P 31.

: مكونات التمویل الداخلي-2
ن من عنصرین من خالل األنشطة االستغاللیة و المالیة و االستثنائیة للمؤسسة نجد أن التمویل الذاتي یتكو 

1:نهامی

ینتج عن االهتالكات و المؤونات حیث تستعمل في تجدید : التمویل الذاتي لتجدید النشاط-أ
.االستثمارات باستعمال تراكم أقساط االمتالك و المؤونات



اتـخـــــــــــاذ القـــــرار المـــــــالــــي. األول: الفصــل

22

ینتج عن النتیجة الصافیة غیر الموزعة بعد اقتطاع األرباح : التمویل الذاتي لتوسیع النشاط-ب
جدیدة أو استثمارات إنتاجتعمل للتوسع في نشاط المؤسسة بفتح خطوط الموزعة، حیث تس

.جدیدة
.هذا و تختلف قدرة التمویل الذاتي عن التمویل الذاتي

تحصیلها و مجموع اإلیرادات الممكن تمثل قدرة التمویل الذاتي الفرق بین مجموع : مفهوم قدرة التمویل الذاتي
و هذا الفرق ناتج عن مدة . ر عن تدفق محتمل للخزینة و لیس حقیقیابفهي تع. التكالیف المحتمل تسدیدها
2).المشتریات و المبیعات(الفارق بین تسجیل العملیة 

.حصص المخصصات و المؤونات+ تالك هحصة اال+ نتیجة الدورة الصافیة : قدرة التمویل الذاتي
.األرباح الموزعة- قدرة التمویل الذاتي: التمویل الذاتي

ة التمویل الذاتي لیست خزینة حقیقیة متاحة، و لكن خزینة محتملة، و تصبح حقیقیة عندما یتم تحصیل كل فقدر 
لیست حقیقیة فهي تتعلق ببعض و بما أنها. القابلة للتحصیل و تسدید كل المصاریف القابلة للتسدیداإلیرادات

مدة : إلى سیولة و من بین هذه العناصرعناصر األصول و الخصوم، نتیجة فترات مختلفة و متباعدة لتحولها 
3. دوران المخزون، مدة تحصیل دیون الزبائن، مدة تسدید دیون الموردین

و تحسب قدرة التمویل الذاتي بطریقتین مختلفتین انطالقا من جدول حسابات النتائج
انطالقا من النتیجة :الطریقة األولى

نتیجة السنة المالیة 
ونات االهتالكات و المؤ +
استرجاع االهتالكات و المؤونات - 
القیمة المحاسبیة لعناصر األصول المالیة المتنازل عنها +
نواتج التنازل عن عناصر األصول الثابتة- 
حساب النتیجة إلىاالستثمارات المحولة إعانات- 
قدرة التمویل الذاتي=

.91، الطبعة األولى، ص 2008لمحاسبة و مالیة المؤسسة، دار المحمدیة، الجزائر، و آخرون، دراسة الحاالت في اناصر دادي عدون- 1
.91نفس المرجع السابق،ص- 2
.92- 91نفس المرجع السابق، ص ص - 3

طریقة الجمع :الطریقة الثانیة
لالستغالل اإلجماليالفائض

تحویل تكالیف االستغالل+
أخرى و مصاریف أخرى إرادات±
لنتیجة عن العملیات المنجزة جماعیاحصة ا±
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المالیة اإلیرادات+ 
المصاریف المالیة - 
االستثنائیة اإلیرادات+
المصاریف االستثنائیة - 
الضرائب على األرباح - 
قدرة التمویل الذاتي =

في ذلك العالقة التالیة وألجل معرفة قدرة المؤسسة على تمویل نفسها بنفسها نستخدم 
من معرفة مدى استطاعة بحیث تسمح هذه النسبة ،االستثمارات/ التمویل الذاتي = تمویل الذاتي النسبة

وكذلك معرفة نسبة النمو عن طریق مقارنة هذه النسبة لسنوات . المؤسسة من تمویل استثماراتها بنفسها 
.متتالیة 

اصر التالیة العنمن عالقة قدرة التمویل الذاتي نجد أن التمویل الذاتي یتكون من
االهتالكات - 
المؤونات و المخصصات - 
األرباح المحتجزة - 

:االهتالك -أ
و هي تعكس ،یةدمحاسبي لتخصیص كلفة عن نقص قیم األصول الماإجراءیعبر عن : مفهوم االهتالك 

1. على مدى الحیاة الناتجة عن االستعمالاإلنتاجیةتناقص القدرة 

الذي یحدث بصورة فعلیة أو يبالغ السنویة المخصصة لتعویض النقص التدریجكما یعرف على أنه تلك الم_
معنویة على عناصر االستثمارات التي تتدهور قیمتها مع مرور الزمن نتیجة االستعمال أو التلف أو التقادم 

2.التكنولوجي

مقابل خدمات داتاإلیرایعرف االهتالك على أنه ذلك الجزء من تكلفة األصل الثابت الذي یخصم من - 
3.األصل الثابت المستخدم في نشاط المؤسسة 

.18ناصر دادي عدون و اخرون، مرجع سابق ذكره، ص- 1
.28أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 2
.53هوام جمعة، مرجع سابق ذكره، ص - 3

مة األصول عبارة عن تخصیص محاسبي لتدني قی" :تعریف االهتالك حسب المخطط الوطني المحاسبي- 
".الثابتة المادیة من أجل استرجاع أو تجدید األموال المستثمرة 

محاسبي للنقص في قیمة االستثمارات جزئیا و على إثباتیتضح لنا من التعاریف السابقة أن االهتالك هو 
.أو حیاة االستثمار اإلنتاجيمدار العمر 

.لمكرر لالستثمارات أو نتیجة التقدم التكنولوجي هذا النقص قد یكون مادیا أو معنویا بفعل االستعمال ا
.هذا و قد تعددت المفاهیم الخاصة باالهتالك من مفهوم مالي و اقتصادي و محاسبي 
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االهتالك هو عبارة عن توزیع لتكلفة الشراء لألصل الثابت أو الفرق بین تكلفة و : المفهوم االقتصادي -1
التي تخص دورات من أجل قیاس تكلفة رأس المال الثابت أو اإلنتاجالمبیعات مقسومة على تكالیفإیرادات

1.حساب النتیجة 

تجدید إعادةهو العملیة التي تمكن المؤسسة بفعل األقساط المتتالیة لالهتالك من : المفهوم المالي - 2
.على األقل اإلنتاجياستثماراتها عند نهایة عمرها 

قیاس قیمة األصل الثابت في أي مرحلة من مراحل حیاته وذلك إلىتالك یهدف االه: المفهوم المحاسبي -3
: من أجل 
من زمنیة ، و أن هذا الربح یقیم كجزء صل الثابت خالل فترة ألقیاس الربح الذي نتج عن استخدام ا- 

.تكلفة ذلك األصل
ضمان لصیانة رأس هوإنمااالهتالك في حد ذاته ال یوفر أموال لتعویض األصل الثابت المهتلك و - 

2.المال 

3.المالیة حول مخصص االهتالك كمصدر للنقدیة اإلدارةهذا و لقد أختلف فقهاء 

حیث یرى البعض أن االهتالك مصدر للنقدیة ، بینما یرى البعض األخر أن المبیعات هي المصدر - 
.فائض المحتجزض الربح و زیادة الالوحید للنقدیة ، حیث یمثل االهتالك تدفقا مالیا لتخفی

أن االهتالك یمثل تكلفة فعلیة مقابل انخفاض رأس المال نتیجة Consoفي حین یرى كونسو - 
رر حجز بمعنى التوزیع الجزئي لرأس المال و هو ما یب. استخدام األصول ، وأن توزیع هذا المقابل 

.مقابل االهتالك من الربح
ة من المبیعات تفوق المصروفات التي تستخدم أمواال اعتبار أن األموال المتولدآخرونفي حین یرى - 

ذلك فاالهتالك یحقق میزة ضریبیة و له تأثیر على الفائض النقدي بعد الضریبة فهو وعلى . حاضرة 
التي كانت تدفقا خارجا في ذلك الوقت ، على بمثابة قید محاسبي لتوزیع تكلفة شراء األصول الثابتة و 

.یة و استخداما لها في نفس الوقتو ال یعتبر بالتالي موردا للنقدالفترات التي تستفید منها 

.53هوام جمعة، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.54نفس المرجع، ص - 2
.332، ص 2009عبد الغفار حنفي، تقییم األداء المالي و دراسات الجدوى، الدار الجامعیة، مصر، - 3

ة بالشركة و ال یعتبر االهتالك مصدرا للنقدیة إال إذا كانت و علیه فإن المبیعات هي المصدر األساسي للنقدی- 
المالیة ال ینقص من دور االهتالك سواء اإلدارةرغم اختالف وجهات النظریة لالهتالك في میدان . الشركة رابحة

من الجانب االقتصادي أو المالي أو القانوني و أهمیة بالغة في المؤسسة خاصة التي تتمیز بمركز مالي 
.قرمست

1. لالهتالك أدوار ثالثة: دور االهتالك-أ

االهتالك الطبیعي هو االستهالك التدریجي لالستثمار فكل دورة استغالل البد : لالهتالكاالقتصاديالدور -1
.أن تأخذ بعین االعتبار تدهور االستثمار نتیجة االستخدام، لذلك البد من توزیع تكلفة االستثمار عبر الزمن

.بل یجب توزیع تكلفته عبر العمر االقتصادي لالستثمار. یل دورة مالیة واحدة عبت االستثمارأي عدم تحم
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المبلغ الذي أنفق من أجل شراء هذا االستثمار و استرجاعیتم تخصیص االهتالك من أجل : الدور المالي-2
.ذلك خالل مدة استخدامه

التوازن إلى المیزانیة حیث تصبح میزانیة إعادةقانونیة في فیمثل دور االهتالك من الناحیة ال: الدور القانوني-3
.سلیمة و تعبر عن مركز مالي سلیم للمؤسسة

2: تكمن أهمیة االهتالك في: أهمیة االهتالك-ب

و یكون ذلك عن طریق استیراد كل ما ینفقه المشروع من أموال لشراء األصول : المحافظة على رأس المال-1
.لألصل الثابت یكون طویالاإلنتاجيالمحققة و ال سیما و أن العمر تاإلیراداتدریجیا من 

إن االهتالكات من أهم عناصر التكلفة و تجاهلها یؤدي إلى عدم صحة و دقة : اإلنتاجتحدید تكالیف -2
.التكالیف و ذلك باحتمال احتسابها بأقل ما تكون علیه حقیقیة

من هذه االمتالكفاستبعادو المصاریف و علیه اإلیراداتفرق بین على اعتبار أن الربح هو ال: قیاس الربح-3
كما أنه ال یعتبر خسارة لمفهومها الدقیق ألنه یؤدي للمنشأةالمصاریف یؤدي إلى إختالالت في المركز المالي 

.إلى تعویض إهتالك األصل و بالتالي فهو تكلفة مالیة یهدف إلى استبدال األصول الثابتة
:و المخصصاتالمؤونات -ب

3. الدورة المحاسبیةإلىعبارة عن تكلفة من التكالیف تحمل : المفهوم العام للمؤونة

یحتجز لغرض مواجهة خسائر محتملة، أو أعباء ممكنة المنشأةو تعرف كذلك على أنها مكون مالي من أموال 
4. الحدوث في المستقبل

أنها عبارة عن أعباء تتضمن عنصر عدم الیقین بالنسبة بینما تعرف المؤونة حسب المخطط الوطني الحسابي ب
.و في بعض األحیان بالنسبة لوجودهالمبلغها، 

.54هوام جمعة، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.30-29أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص ص - 2
.246هوام جمعة، مرجع سابق ذكره، ص - 3
.30أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 4

بمفهوم .ص مالي لمواجهة خسارة محتملةالمفاهیم السابقة للمؤونة بأنها عبارة عن مخصیتضح لنا من
حیث تسمح بتخفیض العبء الضریبي على المؤسسة . أخر أن المؤونة ماهي إال خسارة تحمیلیة لنتیجة الدورة

.ضریبي للمؤسسةوفر مثل لكونها تطرح ضمن المصاریف االستثنائیة قبل فرض الضریبة على األرباح و هو ما ت
1: تصنف المؤونات إلى: أنواع المؤونات

هي مؤونة ذات طابع ضریبي لهذا ال یتوقع من ورائها خسائر حیث ألزم المشرع : المؤونة القانونیة-1
ضرائب خالل المنشأةتكوینها و هي ال تؤدي إلى فرص ضریبیة مستقبلیة، أي أنه ال تتحمل عنها 

ى المنشأة األخذ بعین االعتبار حدود و مدى تكوینها مثل ذلك مخصصات مدة تكوینها، و یجب عل
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إضافة إلى مؤونة الدیون المشكوك . تدني قیمة المخزون، مخصصات تدني قیمة األوراق المالیة
.فیها و التي تسترجع في حالة زوال خطر عدم تحصیلها

محتملة عند نهایة الدورة مؤونة مكونة لتغطیة أخطار أو أعباء: مؤونة األخطار و التكالیف-2
.تخصیصها كغطاء لعامل خاص باألموالإمكانیةاالستغاللیة دون أن تكون هناك 

.و من هذه المؤونات مؤونة النزاعات القانونیة، مؤونة التكالیف الواجب توزیعها على عدة سنوات
: تسمح المؤونة المكونة للمؤسسة بـ:أهمیة المؤونة

.ئر المحتملة في الدورة أو الدورات الموالیة حسب نوع المؤونةمواجهة األعباء و الخسا- 
.تخفیف العبء الضریبي- 
.تعویض النقص المسجل في عناصر األصولبإمكانیةبمثابة مورد مالي یسمح تعتبر - 

تتمثل في األرباح التي حققتها المؤسسة من العملیات التجاریة و االستثماریة في : األرباح المحتجزة- ج
رات السابقة و التي لم یتخذ قرار بشأنها بعد، و تحتفظ المؤسسة بهذه األرباح في صورة نتائج رهن الدو 

االحتیاطات المخصصین أو احتیاطات بمختلف أنواعها مثل االحتیاطات القانونیة، االحتیاطات التنظیمیة، 
.التعاقدیة و االختیاریة

بقدر ذلك فهو یمنح نوع من االستقاللیة المالیة للمؤسسة یعتبر التمویل الذاتي أقل مصادر التمویل خطورة و
.غیر أن هذا ال یمنع من وجود مزایا و عیوب للتمویل الذاتي. اتجاه الغیر
: مزایا و عیوب التمویل الذاتي- 3

:مزایا استخدام التمویل الذاتي في التمویل-أ
2. دة مزایاالستخدام التمویل الذاتي في العملیة التمویلیة ع

التمویل الذاتي یزید من رأس مال الشركة و یجنبها الوقوع في أزمات السیولة الطارئة أو الناتجة عن - 
.زیادة األعباء الثابتة

.30نفس المرجع السابق، ص - 1
.32-31أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص ص - 2

.بها حریة واسعة في التصرف في أموالها الخاصةكما یكسللمنشأةیرفع من المقدرة المالیة و االفتراضیة - 
إمكانیةعلى القیام باستثمارات جدیدة و خاصة االستثمارات التي تكون تكالیفها مرتفعة و المنشأةیشجع - 

.انجازها تتطلب خیرات فنیة مما یجعل درجة المخاطرة فیها مرتفعة
من الدخول إلى السوق لهذا فهو یحقق لها الصغیرة و المتوسطة تمنعها للمنشأةإن الطبیعة القانونیة - 

.درجة كافیة من االستغاللیة
.من مواجهة التزاماتها اتجاه الغیرالمنشأةتنظیم التدفقات النقدیة الداخلیة بشكل یمكن - 

و إذا كان للتمویل الذاتي كل هذه المزایا فإنه ال یخلو من بعض العیوب أو المساوئ من عملیة استخدامه 
.التمویلیة في المؤسسةفي العملیة 
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:عیوب استخدام التمویل الذاتي في عملیة التمویل-ب
.تخلو عملیة التمویل عن طریق التمویل الذاتي من بعض العیوب و األخطار منهاال 
تبدید األرباح المجمعة و عدم خضوع استخدامها ألي نوع من الرقابة فقد یؤدي ذلك إلى تجمید جزء هام - 

.العائدإغفالو دم االستفادة منه أو استثماره في مشروعات غیر ضروریة من رأس مال و ع
قد یؤدي االعتماد علیه إلى التوسع البطيء، مما یؤدي إلى عدم االستفادة من الفرص االستثماریة - 

.المتاحة المریحة بسبب قصور التمویل الداخلي عن توفیر االحتیاجات المالیة
الت استخدام األموال المدخرة بواسطة الشركة كتلك المتحصل علیها من بدراسة مجااإلدارةقد ال تهتم - 

1. العائدإضعافالغیر مما یؤدي إلى 

یل الذاتي لحرمانهم من جزء من و في تكوین التماإلفراطتشاؤم الید العاملة في المؤسسة من عملیة - 
.قدرة الشرائیة لهمو تخفیض الاإلنتاجیةاألرباح و بالتالي تعد عائقا أمام زیادة الطاقة 

في السنوات األولى یؤدي إلى زیادة االمتالكإن تدعیم سیاسة التمویل الذاتي عن طریق تعظیم أقساط - 
تكلفة السلع المنتجة و التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع األسعار و الذي یكون على حساب 

2. في السوقالمنشأةالمستهلك و كذا انخفاض تنافسیة 

زایا التي یحققها التمویل الذاتي كمصدر من مصادر التمویل خاصة االستقاللیة المالیة و ارتفاع إن هذه الم
.القرارات االستثماریة و التمویلیة بمنأى عن أي صعوبةالمالیة من اتخاذ لإلدارةقدرة التمویل الذاتي تسمح 

جهاز رقابة مالي یسمح غیر أن العیوب التي تحیط بعملیة التمویل الذاتي تجعل من المؤسسة وضع- 
في تكوینه و محاولة البحث عن فرص اإلفراطبعملیة مراقبة وجهة التمویل الذاتي من حیث عدم 

.استثماریة الستغالله

.422عبد الغفار حنفي، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.33أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 2

:مصادر التمویل الخارجیة: ثانیا
ر التمویل هنا وقف معیار الزمن حیث تكون أمام مصادر تمویل قصیرة األجل و مصادر یتم تصنیف مصاد

و المتمثل في جانب الخصوم لمیزانیة أي الهیكل المالي للمؤسسة . تمویل متوسطة و أخرى طویلة األجل
.المؤسسة

مصدر حتى یتسنى فالغایة من وراء معرفة هذا المزیج من المصادر هو تحدید الممیزات التي یمتاز بها كل
و . المنشأةللمؤسسة االختیار بین هذه المصادر المصدر ذو أقل تكلفة و الذي یسمح برفع قیمة السلم و قیمة 

.المالیةلإلدارةهو ما یعرف بقرار التمویل الذي یعتبر من القرارات الرئیسیة 
صناعة هذا القرار حتى یكون سلیم غیر أنه و عند اتخاذ هذا القرار یجب مراعاة بعض العوامل التي تتحكم في

1: و هذه االعتبارات هي
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درجة المخاطرة و عالقتها بالفائدة المنتظرة فلكل بدیل قدرا من المخاطرة و من الفائدة فالمهم هنا هو -1
.تقدیر درجة المخاطرة بالنسبة إلى درجة الفائدة و یتوقف سالمة القرار على هذا التقویم

مصدر عن أساسي في عملیة المفاضلة كما لها من وزن في الهیكل المالي و علیه تعتبر تكلفة كل
.للمؤسسة

درجة االقتصاد في الجهد و األموال و المواد فلكل بدیل قدرا من الجهد یزید أو یقل بمقدار البدیل-2
.شریةذاته و العبرة بالوصول إلى األهداف مع االستخدام األمثل للموارد المادیة و الب

و المقصود هنا هو ضرورة أن یكون مصدر التمویل أقل تكلفة و ضرورة توجیه كل مصدر إلى الجهة 
القروض الطویلة األجل االستثمارات الطویلة األجل بینما تمول القروض القصیرة المعنیة له حیث تمول

.األجل احتیاجات االستغالل
إضافة إلى ذلك أن هذا التنفیذ یجب أن . یمكن تنفیذهالحل إذا ال فائدة من قرار الإمكانیة تنفیذ-3

.یأخذ بعین االعتبار شروط المصدر التمویلي
:سوف نتطرق إلى هذه المصادر الثالثة كمایلياإلطارضمن هذا 

I–یل الطویل األجل بالنشاط االستثماري للمؤسسة خاصة عند و یرتبط التم: التمویل الطویل األجل
هذه االستثمارات تتطلب اعتمادات مالیة . في التوسع أو لزیادة الحیازة على استثمارات جدیدةرغبتها 

تقسم مصادر التمویل الطویلة األجل إلى قسمین وفق مصدر الحصول . كبیرة و لفترة زمنیة أطول
:و الشكل الموالي یبرز هذه المصادر كمایلي. علیهم

.61ق ذكره، ص عبد العزیز النجار، مرجع ساب- 1

مصادر التمویل الطویل األجل03:الشكل رقم
مصادر التمویل الطویلة األجل

االقتراض الطویل األجلحقوق الملكیة

التمویل عن 
طریق 
االستئجار

السندات القروض 
الطویلة األجل

األرباح 
ةالمحتجز 

األسهم
الممتازة

األسهم 
العادیة

.الطالبإعدادمن :المصدر
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:التمویل عن طریق حقوق الملكیة-أ
ینقسم التمویل عن طریق حقوق الملكیة وفق الشكل السابق إلى التمویل عن طریق األسهم العادیة، التمویل عن 

.طریق األسهم الممتازة و التمویل عن طریق األرباح المحتجزة
، و قیمة دفتریة، و قیمة سوقیة، و تتمثل اسمیةیمة األسهم العادیة یمثل السهم العادي صك ملكیة له ق-1

أما . القیمة االسمیة في القیمة المدونة على قیمة السلم، و عادة ما یكون منصوص علیها في عقد التأسیس
اإلصدارالقیمة الدفتریة فتتمثل في حقوق الملكیة التي تتضمن القیمة االسمیة لألسهم المكتسب فیها، و عالوة 

ضافة إلى االحتیاجات و األرباح المحتجزة مقسومة على عدد األسهم العادیة المصدرة مع مالحظة إن وجدت، إ
و قد تكون . استبعاد األسهم الممتازة، و أخیرا تتمثل القیمة السوقیة في القیمة التي یباع بها السهم في السوق

1. أكبر أو أقل من القیمة الدفتریة

2: كمایلي42مكرر 715زائري وفق المادة و قد عرفها القانون التجاري الج

و تحدد قیمة '' ....األسهم العادیة هي األسهم التي تمثل اكتتابات ووفاء لجزء من رأس مال شركة تجاریة'' 
من القانون التجاري الجزائري 51مكرر 715السهم العادي عن طریق القانون األساسي و هذا وفق نص المادة 

'' ...مة االسمیة لألسهم عن طریق القانون األساسيتحدد القی'' : كمایلي
ببعض الحقوق و 42مكرر 715یتمتع حاملي األسهم العادیة وفق نص المادة : حقوق حاملي األسهم العادیة

:هي
.الحق في المشاركة في الجمعیات العامة- 
.الحق في انتخاب هیئات التسییر أو عزلها- 
.منهاالمصادقة على كل عقود الشركة أو جزء- 
المصادقة على قانونها األساسي أو تعدیله بالتناسب مع حق التصویت الذي بحوزتها بموجب قانونها - 

.األساسي أو بموجب القانون

.6-5، ص ص 2008منیر ابراهیم هندي، أساسیات االستثمار و تحلیل األوراق المالیة، منشأة المعارف، مصر، - 1
.42مكرر 715ئري، المادة القانون التجاري الجزا- 2

من یتكون من التعاریف السابقة لألسهم العادیة نجد أن السهم العادي : العناصر األساسیة لألسهم العادیة
: ثالثة قیم و هي
و هي القیمة المكتوبة و المنصوص علیها صراحة في العقد التأسیسي و القانون األساسي : القیمة االسمیة

.دنیاسمیةأسهم بقیمة إلصدارهذا و قد یجیز القانون حد أدنى . لسهمللشركة في قسیمة ا
أي قیمة حقوق الملكیة باستثناء . األسهم محاسبیا في دفاتر الشركةو هي القیمة المسجلة بها: القیمة الدفتریة

.األسهم الممتازة مقسوما على عدد األسهم
.العادیةعدد األسهم / حقوق الملكیة= القیمة الدفتریة 
هي قیمة السهم في السوق المالي عند تاریخ معین أي القیمة البیعیة للسهم في السوق ": السوقیة " القیمة الحالیة 

فترتفع القیمة السوقیة للسهم نتیجة زیادة أرباح الشركة . و تتأثر القیمة السوقیة بالوضع المالي للمؤسسةالحالي
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نخفض القیمة السوقیة لألسهم و حتى دون القیمة االسمیة في حالة تدهور بصورة متنامیة عن القیمة االسمیة و ت
.الحالة المالیة للمؤسسة أي عند تحقیقها للخسائر

.و هي نصیب قیمة السهم الواحد من قیمة التصفیة: القیمة التصفویة
تي أصدرته مع هو عبارة عن ورقة مالیة تثبت امتالك حائزها لجزء من رأس مال المؤسسة ال: تعریف السهم

1. تنتج عن امتالك هذه الورقةاالستفادة من كل الحقوق و تحمل كل األعباء التي 

2: و یتمیز السهم بالعدید من الخصائص تتمثل في

السهم ورقة تثبت ملكیة صاحبها لجزء من رأس مال في حدود قیمته االسمیة و على هذا األساس فهو شریك - 
.في المؤسسة

و الحصة و یتحمل جزء من الخسارة في حالة تحقیق ) السهم(صاحبه باالستفادة من عائد ربح یسمح السهم ل- 
.المؤسسة لخسائر

لهذه االقتصاديالدخل الذي یدره السهم هو دخل متغیر و هو مرتبط بالنتائج التي تحققها المؤسسة و باألفق - 
.المؤسسة

هو حیاة المؤسسة ذاتها و بالتالي یعتبر بالنسبة للمؤسسة السهم ورقة مالیة غیر محددة األجل و أجله النظري- 
.مصدر تمویل دائم

صاحب السهم له حق المشاركة في تسییر المؤسسة، و ذلك عن طریق المشاركة في عملیة التصویت على - 
عدیل ، تعدیل النظام الداخلي للمؤسسة أو تاإلدارةالقرارات المتخذة الخاصة بأمور مثل انتخاب أعضاء مجلس 

.رأس المال
یشكل السهم موضوعا للمضاربة في البورصة، و تحدد قیمته الجاریة أو السوقیة على أساس العائد المحقق و - 

.سعر الفائدة

.82، الطبعة السابعة، ص 2010الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 1
.83-82نفس المرجع السابق، ص ص - 2

.في حالة التصفیة للمؤسسة أصحاب األسهم هم أخر من یستوفي حقوقهم باعتبارهم شركاء- 
فإن لعملیة التمویل باألسهم العادیة بالنسبة مزایا و عیوب تمویلیة التي یتمتع بها السهم من خالل الخصائص

:تتمثل في
سهم العادیة تصمن بعض المزایا التمویلیة إن عملیة إصدار األ: مزایا التمویل عن طریق األسهم العادیة-1

:التالیة
.یعتبر مصدر تمویل مستمر مما یزید في القدرة التمویلیة للمؤسسة و بالتالي زیادة ثقة المؤسسة اتجاه الدائنین- 
.المؤسسة غیر ملزمة بسداد قیمة األسهم العادیة لكونه لیس له أجل سداد معین- 
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دیة تخفیض قیمة التمویل عن طریق االقتراض و منه ارتفاع حقوق الملكیة و یسمح التمویل باألسهم العا- 
.بالتالي تعتبر عربون ضمان للغیر

.بتوزیع األرباح على حملة األسهم العادیة إال إذا قررت ذلكالمؤسسة غیر ملزمة - 
ه في المقابل یكتنفها بعض إذا كانت هذه هي المزایا التي تتمتع بها األسهم العادیة في الناحیة التمویلیة فإن

:العیوب التمویلیة و تتمثل هذه العیوب في مایلي
زیادة التكلفة الضریبیة على عاتق المؤسسة لكون األرباح الموزعة على جملة األسهم العادیة هي أرباح - 

.خاضعة للضرائب
مح بزیادة المساهمین األسهم العادیة جدیدة تسإصدارإن إمكانیة البیع و التنازل عن األسهم العادیة و - 

تتصف بنوع عدم في الشركة و منهم فالقرارات الصادرة في الجمعیة العمومیة للمساهمین تكون 
.االنفعالیة

:أنواع األسهم العادیة
ظهرت خالل الثلث األخیر من القرن العشرین أنواع جدیدة من األسهم العادیة

الواحدة مجموعة واحدة من األسهم العادیة المنشأةاألصل أن یكون : اإلنتاجیةاألسهم العادیة لألقسام -1
ممثلة في –ككل و لكن بعض الشركات األمریكیة المنشأةترتبط بها التوزیعات باألرباح التي تحققها 

یرتبط كل نوع منها اإلنتاجیةأصدرت في الثمانیات أنواع أخرى من األسهم - شركة جینرال موتوز
من األقسام المنتجة بالشركة و على الرغم من المزایا التي یحققها هذا باألرباح التي یحققها قسم معین 

1. النوع الجدید من األسهم إلى أنه خلق نوعا من تضارب المصالح بین المستثمرین

.17، ص 2005، أسواق المال و تمویل المشروعات، الدار الجامعیة، مصر، صقریا قعبد الغفار حنفي، رسمیة - 1

األصل في التوزیعات الخاصة باألسهم العادیة هو حصول : لعادیة ذات التوزیعات المخصومةاألسهم ا-2
حامل السهم العادي على نصیب من األرباح المحققة في حالة قرار الشركة بتوزیع هذه األرباح أو جزء 

فرض منها، و علیه فإن هذه التوزیعات ال تعتبر من المصاریف التحمیلیة التي ینبغي خصمها قبل 
إال أنه في السنوات األخیرة صدر . الضریبة كماهو الحال بالنسبة للفوائد التي تدفع عملة السندات

تشریع ضریبي في الوالیات المتحدة األمریكیة یسمح للشركات التي تبیع حصة من أسهمها العادیة 
ضریبة، و هذا في للعاملین بها بخصم التوزیعات المقررة على تلك األسهم من اإلیرادات قبل فرض ال

.إطار تشجیع الخطة المنتهجة لتشجیع مشاركة العاملین بالمنشأة في ملكیتها
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إلى نص القانون على أعضاء المؤسسة المالیة التي تمنح عرضا لصندوق العاملین باإلضافة
من الفوائد التي تحصل علیها من %50لتمویل شراء تلك األسهم من دفع الضریبة على المخصص 

1. رف هذا الصندوق ط

:العوامل المساعدة لنجاح خطة المشاركة
2: من العوامل التي ساعدت على نجاح خطة المشاركة

إن الخصم الضریبي الذي یستفید به المقرض یجعله في موقف یسمح له بتخفیض معدل الفائدة على -1
.القرض، و هو ما یعني بالتبعیة تخفیض تكلفة شراء األسهم

التوزیعات قبل حساب الضریبة یعد دافعا قویا لقیام المنشأة المعینة بتقدیم مساهمتها إن خصم قیمة -2
دة حصیلة الموارد المستخدمة في شراء األسهم و یمكن أن تقدم بعض األصول كضمان ااإلضافیة لزی

.للحصول على قرض
مریكیة أسهم تعطي ظهرت ألول مرة في الوالیات المتحدة األ1984في عام : األسهم العادیة المضمونة-3

لحاملها الحق في مطالبة الشركة المصدرة بالتعویض إذا انخفضت القیمة السوقیة للسهم إلى حد معین 
3. خالل فترة محدودة، و یتم التعویض من خالل أسهم عادیة إضافیة توزع على المستثمرین الجدد

الفترة تجاوزه لذلك الحد، و لكن بعد انتهاء أما إذا تجاوز االنخفاض الحد المسموح به أو حتى في حالة عدم
فترة خالل أي یمكن للمستثمر . فال یكون كامل السهم الحق في المطالبة بأي تعویضالمنصوص علیها 

مخاطر أما . الضمان، تحقیق أرباح رأس مالیة مع كل ارتفاع في القیمة السوقیة لهذا النوع من األسهم العادیة
المستوى المحدد القیمة السوقیة للسهم إلى أقل من انخفضتمالیة، فإنها تحدث فقط إذا التعرض لخسائر الرأس

للمطالبة للتعویض أما في حالة عدم تجاوز القیمة الحد المضمون من قبل المنشأة فلن یتعرض المستثمر ألي 
4. المفعولإذ یمكن حینئذ المطالبة بالتعویض طالما أن فترة الضمان ساریة خسارة، 

.51أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص -1
.18رسمیة قریاقص و اخرون، مرجع سابق ذكره، ص - 2
.221- 220محمد سعید عبد الهادي، مرجع سابق ذكره، ص ص - 3
.52أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 4

فتریة و سوقیة شأنه في ذلك شأن و داسمیةیمثل السهم الممتاز سند ملكیة و له قیمة : األسهم الممتازة-2
السهم العادي غیر أن القیمة الدفتریة تتمثل في قیمة األسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على 

تاریخ استحقاق و لكن من الممكن أن ینص في العقد على االممتازة لیس لهاألسهمو . عدد األسهم المصدرة
مل السهم الممتاز له األولویة على حمل األسهم العادیة في أموال التصفیة و و حا. استدعائه في توقیف الحق

ة أرباح أشأما إذا لم تحقق المن.للسهماالسمیةله الحق في توزیعات سنویة تتحدد بنسبة مؤویة ثابتة من القیمة 
في أي سنة الحقة ما لم ملة األسهم العادیة حفي سنة معینة أو حققت أرباح فإنه ال یحق للمنشأة إجراء توزیعات 

1. یحصل حملة األسهم الممتازة على التوزیعات

تعتبر عملیة التمویل باألسهم الممتازة إحدى البدائل التمویلیة في المؤسسة غیر أن هذا البدیل ال یخلو من بعض 
.المزایا و العیوب
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2: مزایا التمویل عن طریق األسهم الممتازة-أ

.توزیعات كل سنة تحقق فیها األرباحبإجراءانونا المنشأة لیست ملزمة ق-1
.التوزیعات محددة بمقدار معین-2
.عملة األسهم الممتازة التصویت و بالتالي التدخل في اإلدارةال یحق -3
إصدار األسهم الممتازة یسهم في تخفیض نسبة األموال المقترضة إلى األموال المملوكة و هو أمر یترتب -4

.لطاقة االفتراضیة المستقبلیة لمنشأةعلیه زیادة ا
.إذا كانت كل هذه المزایا التي تمتاز بها األسهم الممتازة فإنها كذلك ال تخلو من بعض العیوب

3: عیوب التمویل عن طریق األسهم الممتازة-ب

.یجب أن تباع األسهم الممتازة على أساس عائد أعلى من عائد السندات-1
سهم الممتازة ال تخصم كمصروف ضریبي، و هذه الخاصة تجعل تكلفتها مرتفعة عند إن العوائد على األ-2

.مقارنتها بتكلفة السندات
إن تكلفة القروض بعد الضریبة تكون تقریبا عائد الفائدة في الشركات المربحة، و مع ذلك فإن تكلفة األسهم -3

.الممتازة تتمثل في ربحیة األسهم بالكامل
مثل 4. م الممتازة إلزامیة التوزیعات في بعض أنواعهایعاب على األسه-4

.األسهم التراكمیة، أي المجمعة األرباح
تصدر األسهم الممتازة بفئات مختلفة حسب المزایا التي تحققها كل فئة منها سواء : أنواع األسهم الممتازة- 

ا من حیث توزیعات األرباح أو القابلیة للتحویل إلى أسهم عادیة أو للمستثمر أو للشركة المصدرة خصوص

.19، مرجع سابق ذكره، ص آخرونرسمیة قریاقص و - 1
.20- 19نفس المرجع السابق، ص ص - 2
.52، ص 1997الفنیة، مصر، اإلشعاعالیة، مكتبة و مطبعة مسمیر محمد عبد العزیز، التمویل و إصالح خلل الهیاكل ال- 3
.55أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 4

قابلیتها لالستدعاء من قبل الشركة المصدرة و على هذا األساس تقسم األسهم الممتازة من حیث 
1: توزیعات األرباح إلى مایلي

في ملها الحقحاو هي فئة من األسهم الممتازة تضمن : األسهم الممتازة مجمعة األرباح-أ
نصیبه من األرباح عن سنوات سابقة حققت فیها الشركة أرباحا لكنها لم تعلن عن الحصول على 

و ذلك بخالف السهم . ملة األسهم العادیةحاألسباب، و ذلك قبل إجراء أي توزیعات توزیعها بسبب من 
.جمع األرباحهذا الحق إذ یسقط حق حامل السهم الممتاز غیر مامله مثل حالعادي الذي ال یضمن 

یقصد بها تلك الفئة من األسهم الممتازة التي توفر : األسهم الممتازة المشاركة في األرباح-ب
میزة إضافیة لحق األولویة في توزیع األرباح و ذلك بإعطائه أیضا الحق في مشاركة المساهمین املهاح

.العادیین في األرباح الموزعة إما بالكامل أو جزئیا 
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تعتبر قابلیة السهم الممتازة إلى أسهم عادیة میزة كبیرة تعطى : سهم الممتازة القابلة للتحویلاأل- ج
هذا النوع من األسهم، إذ تتیح له أفضلیة الحصول على نصیبه من األرباح قبل المساهم العادي،كامل 

ه األسهم إلى أسهم و في الوقت نفسه توفر عاملها أیضا و خالل فترة زمنیة محددة الفرصة لتحویل هذ
.عادیة إذا ما ارتفع السعر السوقي للسهم العادي مما یحقق له مكاسب رأسمالیة

2: تفید هذه المیزة كل من المساهم و الشركة

فیتیح هذا . على المركز المالي للشركةاطمئنانهبالنسبة للمساهم الذي یتردد في شراء أسهم الشركة لعدم - 
مئنان بما یقدمه من حق األسبقیة في قبض أرباح الشركة و بعد أن یطمئن على قوة النوع درجة من االط

.المركز المالي للشركة یمكنه من تحویل هذه األسهم إلى أسهم عادیة
توزیع األرباح و من عبءأما بالنسبة للشركة فإن تحویل األسهم الممتازة إلى أسهم عادیة یخفف من - 

.بسبب قابلیتها للتحویلتحدید شروط إصدار األسهمءعب
أو السداد لالستدعاءیتم تصنیف األسهم الممتازة وفقا لقابلیتها : األسهم الممتازة القابلة لالستدعاء-د
المصدرة إلى قابلة لالستدعاء و غیر قابلة لالستدعاء و قابلیة السهم الذي یحمل هذا . قبل الشركةمن 

مما . اإلصدارمحددة من تاریخ حدد و على مدار فترة زمنیةالنوع من األسهم بردها للشركة بسعر م
هذا السهم إذا ما شعرت بأن لدیها إطفاءیوفر میزة للشركة المصدرة نفسها بأن یكون لها الحق في 

فائضا من األموال یمكنها من تضییق قاعدة المساهمین من الرفع المالي للشركة على أساس أن األسهم 
.أعباء ثابتة تزید من مخاطر الرفع الماليالممتازة تحمل الشركة 

األرباح المحتجزة هي ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزیع الذي حققته : األرباح المحتجزة-3
3. الشركة من ممارسة نشاطها في السنة الجاریة أو في السنوات السابقة و لم یدفع في شكل توزیعات

.216-214، ص ص 2006، دار وائل للنشر و التوزیع، األردن، الطبعة الرابعة، محمد مطر ، ادارة االستثمارات- 1
.228محمد سعید عبد الهادي، مرجع سابق ذكره، ص -2
.55سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق ذكره، ص - 3

حتجزة و تحدد األرباح الم. زة في نتائج رهن التخصیص و االحتیاطات بمختلف أنواعهاجتتمثل األرباح المحت
.بناءا على سیاسة توزیع األرباح

فالسیاسة توزیع األرباح هي تلك السیاسة التي تحدد ذلك الجزء من األرباح الذي یوزع على المساهمین و - 
.أیضا الجزء الذي یحتجز حیث یمثل هذا الجزء مصدرا رئیسیا لتمویل المنشأة و خاصة بغرض النمو و الوسع

. سع من األهداف المرغوب فیها فإن توزیع األرباح من األشیاء المرغوب فیها أیضاو إذا كان هدف النمو و التو 
حیث أن إجراء توزیع األرباح و زیادة معدل هذا أي أن لسیاسة توزیع األرباح هدفین و كالهما مرغوب فیه،

األرباح األرباح المحتجزة و الذي یترتب علیه انخفاض أو بطء في معدل نمو هذهانخفاضالتوزیع یعني 
1. و هذا ما قد یؤثر على القیمة السوقیة لألسهم. مستقبال

حتجاز القدر الكبیر من األرباح إن دور اإلدارة المالیة في هذا اإلطار و هو ضرورة عدم المبالغة في ا- 
ة و تشاؤم للمساهمین خاصة حاملي األسهم العادیة لتفویت فرص. أموال مجمدة من وجهة نظر مالیةالعتباره
.األرباحاقتسام
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غیر أن السیاسة المثلى لألرباح المحتجزة هي السیاسة التي تهدف إلى تعظیم القیمة السوقیة للسهم و تخفیض 
.حدة الرفع المالي

و تستخدم المؤسسة في هذه السیاسة المثلى لتوزیع األرباح عدة أسالیب أو طرق تسمح بنجاح هذه السیاسة 
: منها

إذا كانت هناك وفرة مالیة للمؤسسة نتیجة األرباح المحققة و تزید هذه األرباح المحققة : مإعادة شراء األسه-أ
عن الفرص االستثماریة المتاحة فتكون من مصلحة المؤسسة توزیع هذه األرباح في شكل نقدي على حملة 

ارتفاعألسهم و بالتالي مما یؤدي إلى تخفیض عدد ا. كیهاء المؤسسة األسهم السابقة من مالاألسهم أو إعادة شرا
.القیمة السوقیة للسهم

یقصد بها منح حامل األسهم القدیمة أسهم جدیدة تحدد وفق نسبة ما یملكه :توزیعات في شكل أسهم جدیدة-ب
من أسهم الشركة عوض أن تمنح له المؤسسة ذلك في شكل توزیعات نقدیة، حیث تسمح هذه السیاسة بتخفیض 

للمساهمین الجدد الراغبین في المساهمة في استثماریةفعل تزاید عدد األسهم و بهدف منح القیمة السوقیة للسهم ب
.رأس مال الشركة

سیاسة تخفیض القیمة االسمیة للسهم أو تجزئة السهم حیث تهدف هذه یطلق علیها: األسهماشتقاق- ج
أسهم الشركة و في المقابل توقع تخفیض القیمة السوقیة له في السوق و منه ارتفاع الطلب علىإلىالسیاسة 

.بانخفاض حصة السهم من األرباح الموزعة غیر أنه یكتسب السهم في المقابل ذلك سیولة مالیة أفضل 
2.و ألسلوب األرباح المحتجزة كمصدر تمویلي بغض المزایا و العیوب 

.80أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص- 1
.345- 344، ص ص 2009األول، اإلصدارار بین النظریة و التطبیق، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة األولى، االستثمإدارةقاسم نایف علوان، - 2

:  مزایا التمویل باألرباح المحتجزة - 3-1
تمویل من مصادر التمویل األخرى المحتجزة أقل تكلفة األرباحتمثل - 
ضمانات أو رهن أصول الشركة كما هو الحال بالنسبة االستعانة باألموال ألغراض التمویل ال یحتاج- 

لمصادر التمویل األخرى 
مصادر إلیهاأو معامالت كما تحتاج إجراءاتإلىحیث أنها أموال داخلیة فان الحصول علیها ال یحتاج - 

التمویل األخرى
.هالمقدار أو الوقت الالزم لتوظیفتتصف بالمرونة من حیث االستخدام سواء من حیث ا- 
أنها لیست التزامات ینبغي تسدیدها في وقت معین - 
المحتجزة من بعض ال تخلو عملیة التمویل عن طریق األرباح: عیوب التمویل باألرباح المحتجزة–3-2

:العیوب التالیة
.سنویا من األرباح السنویة للشركةتمثل هذه أموال أرباحا متراكمة تم حجزها - 
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األرباح یمكن اعتبارها هاحتجاز هذود فرص استثماریة متاحة أمام المؤسسة خالل فترة و علیه ففي حالة عدم وج
بأنها أموال مجمدة و بالتالي فرص استثماریة ضائعة سواء أمام الشركة أو المالك 

رأس مال و إلىزادت عن سقف معین فانه یصبح من حق المساهمین تحویلها إذااألرباح المحتجزة إن- 
.مجانیة للمساهمینأسهمإصدار

بشكل ، فانه من الصعب استخدامها بشكل فعال سنویا حیث أن قیمتها السنویة بما أنها تمثل أرباحا متراكمة- 
أي عدم كفایة مبالغ األرباح المحتجزة . بعد مجموعة من السنین مدة واحدة إال، و بالتالي ال تستخدم منفرد قلیال

.خالل بعض السنوات مقارنة بتكالیف االستثمار المتاحة
: االقتراض طویل األجل-ب

أنه یعتبر بمثابة دین أو مدیونیة على عاتق إالیعتبر االقتراض الطویل أحد مصادر التمویل الطویل األجل 
و تتمثل مصادر هذا النوع القروض طویلة .المؤسسة واجب السداد تبعا لفترة القرض و ضمن تكلفة معینة 

.دات األجل و السن
تتكون القروض محدودة األجل التي تحصل علیها المنشآت بشكل مباشر من : القروض الطویلة األجل -1

سنة و التي 15القروض ذات الفترة المحددة التي یكون استحقاقها أكثر من سنة واحدة و لكن أقل من 
1.لقرض خالل فترة هذا ا) أي یتم استنفادها (یتم تسدیدها على دفعات متساویة منتظمة 

هذا و تمتاز القروض الطویلة األجل . تعتبر البنوك و شركات التأمین المصدر الرئیسي لهذه القروض 
بجملة من الخصائص التالیة 

: خصائص القروض الطویلة األجل - 1-1
المحددة وفق جدول لمبلغ القرض طوال فترتهيبه االستعمال التدریجيو نعن: استهالك القرض- 

.استهالك القرض

.103سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق ذكره، ص - 1

التجاریة عادة خمس سنوات أو تمنحها البنوكتكون مدة القروض محدودة األجل التي: استحقاق القرض- 
.مابین خمس سنوات و خمسة عشرة سنة، بینما تمنح شركات التأمین قروضها لمدة أقل

الحالیة الخاصة لمثل هذه القروض ضمانا في مقابل تطلب البنوك أو الهیئاتعادة ما: مان القرضض- 
.ة هذه الضمانات في شكل رهن عقاريقیمة القرض و تكون عاد

للبنك المقرض مثل أولویة شراء بعض األسهم العادیة للمؤسسة إضافیةتتمثل في تعویضات : الخیارات- 
.المقترضة خالل فترة معینة

:الشروط المتعلقة بالقرض و بنود الحمایة - 1-2
اتفاقیة القرض تتضمن بعض البنود ألجل ألجل ضمان و اطمئنان البنك على أمواله المقرضة للمؤسسة فان 

:حمایة البنك و المعبر عنها بحقوق البنك المقرض و تتمثل هذه البنود في 



اتـخـــــــــــاذ القـــــرار المـــــــالــــي. األول: الفصــل

37

نة المحافظة على نسبة معیإلزامیةو تتمثل في نسبة التداول و المتمثلة في : قیود على رأس مال الشركة- 
الخصوم المتداولة أي ضرورة /األصول المتداولة .تداولة مقارنة بالخصوم المتداولةألصولها الم

.مان وجود سیولة دائمة في المؤسسةالمحافظة على رأس مال عامل و الغایة من ذلك ض
على إنفاقهاتأخذ شكل تحدید لحجم األموال التي تستطیع الشركة :قیود على االستثمارات الرأسمالیة - 

عقارات و معامل و تجهیزات خالل فترة القرض و تحدد هذه االتفاقات عادة بما تستطیع الشركة أن 
تحصله من أموال ناتجة عن اهتالك موجوداتها الثابتة ، و تهدف الجهة المقرضة من وراء تقید 

ات المتداولة على بنیة موجودات الشركة من حیث نسبة الموجودالمحافظةإلىاالستثمارات الرأسمالیة 
.الموجودات الثابتة إلى

یخطر على الشركة خالل فترة القرض زیادة الحصول على قروض : قیود على االقتراض و االستئجار- 
إتاحةالمنقوالت و الغایة من ذلك ضمان حقوق المقرض و عدم جدیدة أو القیام باستئجار للعقارات أو 

.ةضین جدد مما یحدد حقوقه المكتسبالفرصة للمقر 
تتمثل في عدم السماح للشركة خالل فترة القرض بالقیام بتوزیعات أكبر من : قیود على توزیعات األرباح- 

األرباح مقارنة بالفترة السابقة للحصول على القرض و الغایة من ذلك هو تحقیق هامش أمان للمؤسسة 
.ض و ارتفاع نسبة السیولة المالیةكضمان للمقر 

:مثلاإللزامیةوط كما یتضمن القرض بعض الشر - 
.تأمین ممتلكات الشركة- 
.الشركة إدارةأي تعدیل في إجراءعدم - 
.تقدیم البیانات المالیة الدوریة للجهة المقرضة - 
.دفع فوائد التأخیر عن سداد القرض إلزامیة- 

:مزایا االقتراض الطویل األجل كمصدر للتمویل - 1-3
المتاحة و             اإلمكانیاتفي حدود إلیهؤسسة مما یعمل على زیادة االلتجاء مزایا تمویلیة للمیكتسب االقتراض 

:تتمثل هذه المزایا التمویلیة في 
في بعض إالال یتمتع المقرضین بحق التصویت في الجمعیة العامة و ال حق التدخل في الشركة - 

.اق مسبقاالقروض المحددة التف
األسهم لكون تكلفة االقتراض المتمثلة إصدارتبر أقل تكلفة مقارنة بتكلفة عقد القرض تعإبرامتكلفة إن- 

في الفوائد تعتبر بمثابة مصاریف تحمیلیة تطرح قبل حساب النتیجة بینما أرباح األسهم تمنح من األرباح 
یة كان للتمویل عن طریق االقتراض الطویلة ألجل ه المزایا فانه لهذه العملفإذا. الصافیة للمؤسسة 

.التمویلیة بعض العیوب 



اتـخـــــــــــاذ القـــــرار المـــــــالــــي. األول: الفصــل

38

:عیوب االقتراض الطویل األجل كمصدر تمویلي - 1-4
:تتمثل عیوب االقتراض الطویل األجل كمصدر تمویلي في مایلي 

.حق التصویت في الجمعیة العمومیةالشركة و لیس لهمإدارةعدم تدخل المقرضین في شؤون - 
.منه ضیاع حقوق المالك الشركة حالة عدم القدرة على السداد وإفالسخطر - 
1.تعرض المعاییر المالیة و األعراف السائدة حدودا قصوى للقروض بهیكل رأس المال - 

اإلداريتمنح القروض قیود على الشركة متمثلة في بنود الحمایة مما یحدد في حریة القرار المالي و - 
.للمؤسسة 

2: وض في التمویل العوامل المؤثرة في القرارات الخاصة باستخدام القر - 1-5

في التمویل الطویل األجل معرفة نسبة المدیونیة یجب على المؤسسة قبل اتخاذ قرار باستخدام القروض - 
.المالیة و مقارنة ذلك بالنسبة المثلى للمدیونیة 

و حتى تتمكن المؤسسة من معرفة درجة االستقاللیة المالیة و عدم التشبع بالدیون نستخدم في ذلك نسبة 
.ستقاللیة المالیة التي تسمح بمعرفة مدى استقاللیة المؤسسة عن دائنیها اال

مجموع الدیون /األموال الخاصة =نسبة االستقاللیة المالیة 
مجموع الخصوم / األموال الخاصة = نسبة االستقاللیة المالیة : أو 
3.على التوالي 1/3و 0.5وذجیة المتوسطة لهذه النسبة هي القیمة النمإن

یعتبر استخدام القروض قصیرة األجل سیاسة تحفظیة أكثر مقارنة من استخدام القروض الطویلة األجل، - 
.ات و عدم المرونة لطول مدة القرضفاألخیرة یترتب علیها معدل مدیونیة یتصف بالثب

في حالة تعتبر سیاسة معدل المدیونیة المتغیر سیاسة تحفظیة بالمقارنة بسیاسة معدل المدیونیة الثابت - 
.اإلیرادات و معدل الفائدةوجود عالقة و ارتباط بین 

.624عبد الغفار حنفي، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.625- 624نفس المرجع السابق، ص ص - 2
.81ناصر دادي عدون و اخرون، مرجع سابق ذكره، ص - 3

بر و متناسب مع مداخیل و عادة ذو تكلفة أك. وض القصیرة األجل ذات معدل متغیربحیث تكون بعض القر 
خذ في الحسبان عادة كذلك معدل التضخم السائد عن حساب و یأ. المؤسسة و الظروف االقتصادیة العامة 
.معدل الفائدة لهذا القرض القصیر األجل 

كانت قیمة األصول الضامنة للقرض في إذابأصول سیاسة مالئمة) ضمان(استخدام القروض المكفولة - 
صدت غیر ذلك فانه یفضل استخدام القروض غیر إذاأما .یبة من القیمة السوقیة حالة التصفیة قر 

.مكفولة بضمان أصول 
: التمویل عن طریق السندات -2

.السندات إصدارإلىالمختلفة االلتجاء تهااالمؤسسة لتمویل استثمار إلیهامن الصیغ التمویلیة التي تلجأ 
.یر أنها تتفق في الجانب الجوهري للسند و هو اعتباره دین واجب السداد تعددت مفاهیم السند غ: مفهوم السند 



اتـخـــــــــــاذ القـــــرار المـــــــالــــي. األول: الفصــل

39

السند مستند مدیونیة تصدره المنشآت و بعض لحامله الحق في الحصول على القیمة یمثل ": المفهوم األول 
االسمیة للسند في تاریخ االستحقاق ، كما یعطیه أیضا الحق في الحصول على عائد دوري یتمثل في نسبة 

1."مئویة من القیمة االسمیة 

عبارة عن ورقة مالیة ثبت دائنیة حاملها للمؤسسة التي أصدرتها ، و على هذا "السند هو : المفهوم الثاني 
لعملیة القرض ، و یستفید حامل السند من كل الحقوق التي یستفید منها دائنو إثبات، فالسند عبارة عن األساس 
2."ستفادة من الفائدة ، و خاصة االاآلخرینالمؤسسة 

تعد السندات بمثابة عقد أو اتفاق بین الجهة المصدرة و المستثمر ، و یقضي هذا االتفاق "::المفهوم الثالث 
المستثمر الجهة المصدرة مبلغا لمدة محدودة و سعر فائدة معین ، و السند یختلف عن القرض ألنه بأن یقرض 

لك یحتفظ بسیولة عالیة لحامله ، و قد یتضمن العقد شروطا أخرى قابل للتداول حیث یمكن بیعه و هو بذ
ا لصالح المقترض مثل حق استدعاء ، كما یتضمن شروطلصالح المقرض مثل رهن بعض األصول الثابتة

3.السندات قبل تاریخ االستحقاق 

مؤسسة عند عدم كفایة الإلیهتلتجئأداة دین إالیتضح لنا من التعاریف الثالثة السابقة بأن السند ما هو 
: مصادر التمویل األخرى و یتمیز السند ببعض الخصائص التالیة 

.السند أداة دین لصالح المقرض تجاه المؤسسة المقترضة - 
.االسمیة للسند طوال مدة السندیتحصل حامل السند على فائدة ثابتة تحسب كنسبة مئویة من القیمة- 
.عاد استحقاقه منها كانت الوضعیة المالیة للمؤسسةعند حلول می. السند واجب السداد فورا- 
.و ال یعتبر حامل السند كشریك في المؤسسةاإلدارةحملة السندات ال یشاركون المؤسسة في - 
.قابلیة تداول السند في السوق المالیة وقت إقرار البیع- 

.58-57أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص ص -1
.87ذكره، ص الطاهر لطرش، مرجع سابق-2
.224محمد سعید عبد الهادي، مرجع سابق ذكره، ص -3

.أولویة حاملي السندات في تحصیل حقوقهم عن باقي حملة األسهم حالة إفالس الشركة- 
:عند عملیة إصدار السند فهو یتكون من العناصر التالیة: العناصر األساسیة في السند2-1

.القیمة التي یصدر بها السند و التي تحسب على أساسها الفائدة السنویةو هي : للسنداالسمیةالقیمة - 
من طرف المفترض و تتراوح هذه االسمیةو هو األجل الالزم لالسترجاع للقیمة : تاریخ االستحقاق- 

.التواریخ حسب نوع السند
ضعیة المالیة للمؤسسة و ظروف وخالل فترة االستحقاق یكون للسند قیمة سوقیة تتحد على بناء الو 

و هذا و یكون السند إما لحامله و بالتالي یصبح قابل للتداول عن طریق الشراء . المالي السائدالسوق 
.أو البیع أو التنازل

.المقترض و بالتالي غیر قابل للتداولباسمأي مسجل اسميو قد یكون السند - 
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التي تستخدم من طرف المؤسسة في العملیة التمویلیة إلى العدید تصنف السندات : أنواع السندات2-2
:من األنواع منها

1: تقسم السندات وفق زاویة شكل اإلصدار إلى: تقسیم السندات على أساس شكل اإلصدار-أ

الة المستثمر، كمل ال یوجد في هذه الحاسممن . لحامله عندما یصدر خلوایكون السند : سندات كاملة- 1
سجل للملكیة لدى جهة اإلصدار، و تنتقل ملكیة السند بمجرد االستالم و یكون لحامله الحق في الحصول على 

و عند . فائدة السند عند استحقاقها و تحصل بمجرد الكوبون المرفق بالسند و تقدیمه للبنك الذي یتولى دفع الفائد
.من البنك مباشرةاالسمیةقیمته استالمالحق في السند یكون لحامله أیضا استحقاقحلول موعد 

و هو یحقق . إن الخبرة الرئیسیة لهذا السند و هي القابلیة للتداول سواء عن طریق البیع و الشراء أو التنازل
.سیولة مالیة لحامله و تقلیل قیمة المخاطرة

یوجد سجل خاص بملكیة السندات كما مالكه، اسمأو مسجال حتى حمل اسمیایكون السند : اسمیةسندات - 2
أو المسجلة یمكن أن تكون مسجلة بالكامل و یشمل التسجیل هنا كال االسمیةلدى الجهة المصدرة، و السندات 

. صاحب السند و عن طریق البنكاسمال یصرف أي منهما إال بشیك یحمل األصلي و فائدته، لذامن الدین
.تصر التسجیل هنا على أصل الدین فقطأما یمكن أن تكون مسجلة جزئیا و یق

2. یحقق هذا من السندات حمایة لصاحبه ضد السرقة أو التلف أما بنسبة ذلك، إال أنه غیر قابل للتداول

تصنف السندات وفق هذه الزاویة إلى سندات مضمونة و سندات غیر : تقسیم السندات على أساس الضمان-ب
3. مضمونة

أو برهن اآلالتو هي سندات مضمونة برهن أصل ثابت كاألرض، أو العقار أو :السندات المضمونة-1
.أوراق مالیة لشركة أخرى

.224محمد مطر، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.58أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 2
.225-224محمد سعید عبد الهادي، مرجع سابق ذكره، ص ص - 3

اري لصالح حامل السند و منه یمنع على الشركة التصرف في هذه هن عقكر و علیه تعتبر وسائل الضمان 
.المرهونات طوال فترة الرهن

بأصل ثابت معین، و إذا لم تتمكن الشركة هذا النوع من السندات غیر مضمون : سندات غیر مضمونة-2
.المصدرة بسداد قیمة القرض، فإن حاملي السندات یمكنه المطالبة بإفالس الشركة

و علیه یمكن . لحملة هذه األسهملنوع من السندات المؤسسة غیر ملزمة بتقدیم أي رهن عقاري كضمانفي هذا ا
.هذا النوع بمثابة قرض تمویلي عادياعتبار

:تقسم السندات وفق هذه الزاویة كذلك إلى نوعین: تقسیم السندات حسب قابلیتها للتحویل- ج
ال یحق لحاملها أن یحولها إلى أیهم في الشركة فتصدر هذه و هي سندات : السندات غیر قابلة للتحویل-1

.و التي تعتبر كمیزة للشركة المصدرة لهذه السندات. السندات تحت شرط أو القابلیة لالستدعاء
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1. تصدر السندات غیر القبلة للتحویل في العادة بمعدل فائدة أعلى من معدل فائدة السندات القابلة للتحویل

تتمثل في السندات و األسهم الممتازة التي تصدرها الشركة و تعطى الحق لحاملها : ابلة للتحولالسندات الق-2
لتحویل هذه األوراق إلى أسهم عادیة، و إضافة هذا الحق عند إصدار األوراق یشجع المستثمرین على اختیاریا

2.فیها و خاصة المستثمراالكتساب

.عر التحویلیتم تحویل السندات وفق معدل التحویل و س
.سعر التحویل/ للورقة القابلة للتحویل االسمیةالقیمة = معدل التحویل 
.معدل التحویلXالقیمة الحالیة لألسهم العادیة = قیمة التحویل 

یتماشى هذا النوع من السندات ذات الدخل مع احتیاطات البنوك اإلسالمیة، إذ ال : السندات ذات الدخل-د
و مع ذلك فقد ینص في بعض . بة بالفوائد في السنوات التي ال تحقق فیها المنشأة أرباحایجوز لحملتها المطال

. عقود اإلصدار أن یحصل حامل السند على الفوائد عن سنة لم تحقق فیها أرباح و ذلك من أرباح سنة الحقة
ول تاریخ استحقاقها كما ینص على ضرورة قیام المنشأة باحتجاز جزء من األرباح لسداد قیمة السندات عند حل

3. إلى نص ثالث محتمل و هو أن یكون لحاملها الحق في طلب تحویلها إلى أسهم عادیةإضافة

تقسم السندات هنا وفق مدة السند إلى: تقسیم السندات وفق األجل- هـ
ة القصیرة و التي ال تزید عن سنة مالیاالستغاللاحتیاجاتتوجه عادة لتمویل : سندات قصیرة األجل-1

و من ممیزات هذا النوع من السندات أنه . أو لتغطیة عجز في الخزینة و من أمثلة ذلك سندات الخزینة
.أقل خطورة نظر لقصر مدته و لمعدله المنخفض

الي فهي و بالت. الطویلة األجلاالستثماراتویل متوجه عادة هذه السندات لت: سندات طویلة األجل-2
4. سنواتعن سبع السندات التي یزید أجلها

.228محمد مطر، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.22، مرجع سابق ذكره، ص آخرونو صقریا قرسمیة - 2
.73أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 3
.225محمد مطر، مرجع سابق ذكره، ص - 4

معدالت و علیه فإن هذا النوع من السندات یعد أكبر مخاطرة مقارنة بالنوع األجل و یمتاز كذلك بارتفاع 
.فائدته

تم استحداث هذا النوع من السندات في بدایة الثمانینات من القرن : المتحركالسندات ذات المعدل -و
الماضي األجل مواجهة ظاهرة انخفاض القوة الشرائیة لوحدة النقدیة مما أدى إلى زیادة و ارتفاع معدالت الفائدة 

.زیادة الخسائر بالنسبة لمصدري السنداتمما أدى إلى. على السندات الطویلة خاصة
.تم استحداث سندات ذات معدل فائدة متغیر كل سداسي مثال للمحافظة حقوق مصدر السند و المستثمرو منه 

على أن یسترد المستثمر االسمیةو هي سندات تباع بخصم على القیمة : سندات التي تحمل معدال للفائدة: ي
الستحقاق، كما یمكن بیعها في السوق بالسعر السائد و كذلك إذا رغب التخلص منها القیمة االسمیة عند تاریخ ا
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المدفوعة لشراء السند و بین القیمة االسمیة و سعر البیع مقدار قبل تاریخ االستحقاق و یمثل الفرق بین القیمة 
. الفائدة الذي یحققه المستثمر

المستثمرین على شراء السندات ألجل المضاربة بها یسمح هذا النوع من السندات بتشجیع المكتتبین أي
. خالل فترة االستحقاق

إن عملیة التمویل باستخدام السندات تحیط بها بعض المزایا و : تمویل عن طریق السنداتمزایا وعیوب ال2-3
.العیوب

:مزایا التمویل عن طریق السندات-أ
و . تحمیلي فهي تحقق وفر ضریبي للمؤسسةهي مصروفباعتبار أن الفائدة التي تدفع لحاملي السندات- 

.علیه فهي أقل تكلفة مقارنة بمصادر التمویل األخرى
.و ال في الجمعیة العمومیة للمساهمیناإلدارةإن حاملي السندات ال یشاركون المؤسسة في مجلس - 
یحقق میزة تخفیض الرفع المالي متى السند أو انتقاله إلى مستفیدین جدد و منه فهواستدعاءإمكانیة الشركة - 

1. بمعنى أخر أن للسند یمكن للشركة أو حامله إطفاء السند أو بیعه إلى مستفید أخر. كانت الحالة المالیة جیدة

: عیوب التمویل عن طریق السندات-ب
منه فإن العجز عن المؤسسة ملزمة بسداد الفائدة المترتبة عن هذا السند مهما كانت الوضعیة المالیة لها و- 

.السداد سوف یعلن إفالسها
.تقید حریة المؤسسة في استعمال بعض عقاراتها و منتوجاتها المرهونة كضمان لقیمة السندات المضمونة- 
:التمویل عن طریق االستئجار-3

. ومتي تستخدها المؤسسات الییعتبر التمویل عن طریق االستئجار أسلوب حدیث من أسالیب التمویل ال
تمكن المؤسسة من الحصول على االحتیاجات المختلفة كالعقارات و المنقوالت من بنوك بحیث   

.متخصصة دون أن تكون ملزمة لحظة ذلك بسداد قیمتها

.322قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص - 1

مؤهلة مالیة أو شركة تأجیر هو عبارة عن عملیة یقوم بموجبها بنكا، أو مؤسسة": یجاريتعریف التمویل اإل
إمكانیةمع اإلیجارأو معدات أو أي أصول مادیة أخرى بحوزة مؤسسة على سبیل آالتقانونا لذلك بوضع 

1. "اإلیجارتسمى ثمن التنازل عنها في نهایة الفترة المتعاقدة علیها، و یتم التسدید على أقساط یتفق بشأنها 

عبارة عن اتفاق بین منشأة أعمال معینة و منشأة أخرى ، " الستئجار بأنه و یعرف كذلك التمویل عن طریق ا
ألصل لمدة تفوق السنة في مقابل تكون مالكة ألصل معین ، تقوم من خالله المنشأة األولى باستخدام هذا 

2" .اإلیجارالتزامها یدفع مبلغ متفق علیه دوریا یسمى دفعة 

الشركات المالیة المتخصصة بحیث للتمویل تستعملها المصاریف أوعبارة عن تقنیة " و یعرف كذلك بأنه - 
شرائها بقیمة بإعادةتحصل على أصول منقولة أو عقارات لتأجیرها لشركة أخرى و هذه األخیرة بدورها تقوم 
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و یتم التسدید على أقساط متفق علیها تسمى بثمن . فضة عند انتهاء مدة العقدمتبقیة عامة تكون منخ
3. " االستئجار

و هو یتضح من التعاریف السابقة للتمویل االیجاري بأنه اتفاق بین طرفي أحدهما و هو المستأجر و الثاني
مع اإلیجارالمؤجر على أن یوضع هذا األخیر تحت تصرف األول عقار أو منقول لمدة معینة و هي مدة 

.و علیه فهو بمثابة قرض . اإلیجاراحتفاظ المؤجر بملكیة الشيء المؤجر و التزام المستأجر بسداد قیمة
:یمتاز بالخصائص التالیة نستطیع القول أن التمویل اإلیجارمن التعاریف السابقة : یجاري التمویل اإل

.اإلیجارملكیة ألصل المستأجر للمؤسسة المؤجرة طوال فترة - 
اإلیجار، ة في تجدید عقد عند نهایة مدة العقد تكون للمؤسسة المستأجرة ثالث خیارات متاحة و المتمثل- 

.أو االمتناع عن الخیارین األولین، أو خیار الشراء
.وضع تحت تصرف المستأجر أشیاء عینیة إنماو التمویل االیجاري ال یتمثل في تقدیم أموال- 
بالدفع على شكل أقساط تسمى دفعة إنماكلي لقیمة االستثمار و بإنفاقالمؤسسة المستأجرة غیر ملزمة - 

.راإلیجا
حیث بموجب هذه العالقة الثالثیة األطراف یقوم 4.تقیم عملیة االئتمان االیجاري بین ثالثة أطراف - 

ببیع االستثمار للمورد المستأجر باختیار نوع االستثمار الذي یریده من عند المورد ، لیقوم هذا األخیر 
.إیجارللمستأجر في مقابل دفعات بإیجارهلیقوم 

یقة التمویل عن طریق االستئجار في نظام التمویل الوطني بالجزائر و بطریقة رسمیة لقد تم استخدام طر - 
5.جاري و المتعلق باالعتماد اإلی،1996جانفي 10المؤرخ في 09- 96و مقننة بواسطة األمر رقم 

.76الطاهر لطرش، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.102أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 2
.323یف علوان، مرجع سابق ذكره، ص قاسم نا- 3
.77الطاهر لطرش، مرجع سابق ذكره، ص - 4
.78الطاهر لطرش، مرجع سابق ذكره، ص - 5

یمكن التمییز بین ثالثة أنواع من االستئجار :االستئجارأنواع 3-1
إلىدمات الصیانة یتمثل عقد االستئجار التشغیلي في تقدیم التجهیزات و ضمان خ: االستئجار التشغیلي –أ 

1.المستأجر ، لذلك یدعى أحیانا بعقد استئجار خدمات 

.اآللياإلعالمتنصب عملیة االستئجار التشغیلي عادة على معدات النقل مثل الشاحنات ، السیارات ، و عتاد 
على . حیث بموجب ذلك العقد یضمن المؤجر للمستأجر خدمات الصیانة الدوریة لالستثمار المؤجر - 

.أو أن تكون منفصلة اإلیجارون مدمجة ضمن قسط تك
بینما یتولى المستأجر مسؤولیة  تأمین االستثمار و دفع جمیع الضرائب المتعلقة باستخدام هذا - 

.االستثمار مثل الضرائب العقاریة 
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من أهم ممیزات االستئجار التشغیلي مایلي : ممیزاته 
2.ت عقد االستئجار في أي وقإلغاءیحق للمستأجر - 

.غالبا ما تكون أقل من تكلفة االستثمار المؤجر اإلیجارخالل فترة اإلیجارحاصل قیمة دفعات إن- 
في هذا الشكل في أشكال االستئجار المؤجر ال یتحمل نفقات الصیانة و أن یهتلك : االستئجار التمویلي - ب 

بإیجارالمؤجر مع منع حق تجدید العقد على أن یحقق عائد من ذلك لصالح اإلیجارألصل بالكامل خالل فترة 
و من خصائص هذا النوع ما یلي.منخفض أو شراء األصل 

ال یتحمل المؤجر أي مصاریف كالصیانة و التأمین بل تقع على عاتق المستأجر - 
لإللغاءهو عقد غیر قابل - 
تغطي تكلفة االستثمار على األقل بالكامل اإلیجارمجموع دفعات - 
بینما في حالة التخلف االستئجار،العقد من طرف المستأجر واجب علیه تسدید باقي دفعات إنهاءفي حالة- 

الشركة المستأجرة إفالسإعالنفانه یمكن 
یتصف االستئجار التمویلي باألشكال التالیة : أشكال االستئجار التمویلي 

لقیمة األصل إهالكلكونه واجب أنواع االستئجار التمویليإحدىیعد : االستئجار إعادةالبیع و -1
.خالل فترة االستئجار إجماال

مؤسسة تمویلیة و هذا بقصد تحقیق إلىهذا العقار الشركات المالكة لعقار معین بیع إحدىو بموجبه تقوم 
استمرار الشركة البائعة في االنتفاع به مع الزامیة السداد استئجارها لهذا األصل أي إبقاءسیولة مالیة مع 

مجموع القیمة المسددة لشراء هذا األصل مع اإلیجاریشترط في هذا العقد أن قیمة دفعات اإلیجارلدفعات 
.تحقیق عائد من وراء ذلك 

.استثمارها أو سداد لدیونهاإعادةیمتاز هذا النوع بأنه یحقق سیولة نقدیة معتبرة مكن المؤسسة البائعة من 

.102ص أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، - 1
.323قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص - 2

بموجبه تتحصل الشركة المستأجرة على أصول جدیدة من المؤجر الذي یمكن أن : االستئجار المباشر -2
لنوع األصل الذي ترید حیث بموجبه تعین الشركة المستأجرة . بنك أو صانع أو شركة تأجیر یكون 

الحصول علیه مع بإجراءاتثال ثم تقوم الشركة المستأجرة الحصول علیه من المؤسسة الصانعة م
.للمؤسسة المستأجرة إیجارهعقد إبرامالشركة التمویلیة هذه األخیرة تقوم بشرائه و 

.یعتبر بالتالي من االستئجارات التمویلیة التي ال یتحمل المؤجر أي مصروف 
إمكانیاتع لتمویل عقود االستثمارات التي تتطلب هذا النو أستحدث: عة التمویلاالستئجار المقرون براف- ج

مالیة كبیرة تكون المؤسسة غیر قادرة على سدادها وقت وجود الفرصة االستثماریة 
المستأجر، المؤجر و هیئة مقرضة و بموجبه یقوم المستأجر بسداد بموجب هذا النوع توجد ثالثة أطراف - 

، على أن یمول الباقي عن طریق قرض بنكي ماله الخاصرأسل األصل المطلوب بنسبة معینة من أو تموی
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متخصصة على أن یكون هذا القرض إیجارأو من مؤسسات مالیة أخرى أو شركات . طویل األجل مثال 
. القرض لتسدید دفعات اإلیجارمضمون برهن األصل لصالح الجهة المقرضة و تخصیص دفعات 

1.ى كهامش آمانمن قیمة األصل تبق40%إلى20%إلىباإلضافة

ة یمكن القول أن االستئجار التشغیلي ینصب عادة في أصول في شكل عقارات أو منقوالت قد تكون مستعمل
ستئجار المالي فهو یقوم على الحصول على هذه العقارات أو المنقوالت سابقا من طرف المؤجر ، بینما ا

و تخفیف بعض اإلنتاجیةا من زیادة طاقتها أي تمكن المؤسسة من اقتناء تكنولوجیة جدیدة تمكنه. جدیدة 
.األعباء 

: مزایا و عیوب التمویل عن طریق االستئجار - 3-2
و في المقابل یحیط بها . لعملیة التمویل عن طریق االستئجار بعض المزایا التمویلیة للمؤسسة المستأجرة 

بعض العیوب 
2:المستأجرة مزایا تمویلیة تتمثل في تحقق المؤسسة: مزایا التمویل عن طریق االستئجار –أ 

دون مساهمة 100%هذا االستثمار بنسبة تمویل ویلمالتمویل الكلي لالستثمار و نقصد به ضمان ت-1
.بأموالهالمستأجر

إلىحیازة األصول الالزمة دون حسابة بإمكانهاالحفاظ على الهیكل المالي للشركة المستأجرة حیث -2
في مجاالت دون وقوع أي حاالت عدم التوازن في الهیكل المالي الستخدامهاینتج فرصة تجمید سیولتها مما

.للشركة 
استخدام التمویل باالستئجار یمنح المستأجر قابلیة االقتراض باعتباره التزاما خرج المیزانیة أي ال إن-3

.لمؤسسةیظهر في جانب الهیكل المالي لمیزانیة ا
تسمح هذه الطریقة باالحتفاظ بالمبالغ بالتقسیطت من بینها وفاء االلتزام لكن یمنح المستأجر تسهیال-4

الحالیة المتاحة لتسدید التزامات مالیة أخرى 

.106أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.327- 326قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص ص - 2

حیث هنا یكون المستأجر غیر مطالب . إداریةتتمثل في خدمات یستفید المستأجر من مزایا أخرى -5
ر ضریبي لكونه یعتبر كمصروف استغاللي فجدول االستهالك للقرض ، كذلك یوفر للمستأجر و بإعداد

: عیوب التمویل عن طریق االستئجار -ب
ویلیة بعض أن هذه الطریقة التمإالرغم المزایا التمویلیة التي یقدمها االستئجار بمختلف أنواعه للمستأجر 

: العیوب منها 
جاریة نسبة للمستأجر فمبلغ األقساط اإلا و عامال أكثر سلبیة بالقا كبیر ئالتكلفة المرتفعة التي تشكل عا–1

إهالكیشمل كل من تكلفة رأس المال المستثمر ، مكافأة الخدمة المقدمة المتمثلة في سرعة التمویل ، 
االستثمار 
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تعتبر من العیوب الخاصة عندما یحدث عدم توافق استثمار المؤجر مع تحدید المسؤولیة التي –2
.الممیزات التقنیة المطلوبة 

محاسبیا ، فان المستأجر ال یسجل قیمة االلتزامات في كشف میزانیته باعتبار المستأجر لیس المالك –3
.م مستقبال القانوني لألصل مما ال یتیح له تقدیم ضمانات للدائنین المحتمل التعامل معه

رغم العیوب المحیطة بعملیة التمویل عن طریق االستئجار یبقى هذا األسلوب من األسالیب الحدیثة التي 
.المساس بالهیكل المالي للمؤسسةتمكن المؤسسة من عملیة اقتناء تكنولوجیة جدیدة و متطورة دون

II–التمویل المتوسط:
تلك األموال التي تحصل علیها المنشأة من باقي المتعاملین "یقصد بالتمویل المتوسط األجل : 1المفهوم 

. سنوات7و 2بین استحقاقها، سواء في صورة أموال نقدیة أو أصول، و التي عادة ما تكون مدة االقتصادیین
1". المختلفةاإلنتاجو عادة ما تكون هذه القروض موجهة لشراء وسائل 

ة للشركة المفترضة كأن یكون لتغطیة وع من التمویل لتحویل حاجة دائمن" كما یعرف التمویل بأنه : 2المفهوم 
2." تمویل أصول ثابتة أو لتمویل مشروعات تحت التنفیذ و التي تستغرق عددا من السنین

من خالل المفهومین السابقین نرى أن التمویل المتوسط ماهو إال أسلوب تمویلي تلجأ إلیه المؤسسة بهدف 
المالیة سواء األصول جدیدة ترید الحیازة علیها أو احتیاجاتهاأو أصول لتغطیة الحصول على أموال

لذلك فالمؤسسة تحصل على هذه القروض التي تتناسب عادة مع مدة هذا االستثمار و . لالستثمارات قید اإلنجاز
.سنوات7سنة و 2عادة ما تتراوح مدتها بین 

: أنواع التمویل المتوسط2-1
هي قروض یمنحها البنك إلى المؤسسة مع إمكانیة إعادة الخصم لهذه : ض القابلة للتعبئةالقرو 1- 2-1

یسمح له ذلك بالحصول . تاریخ االستحقاقانتظارالقروض لدى البنك المركزي أو هیئة مالیة أخرى، دون 
له ذلك بالتقلیل القرض الذي منحه، و یسمح استحقاقأجل انتظارعلى السیولة في حالة الحاجة إلیها دون 

3. من خطر تجمید األموال و یجنبه إلى حد ما، الوقوع في أزمة نقص السیولة

. 42أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.306قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص - 2
.75الطاهر لطرش، مرجع سابق ذكره، ص - 3

لمقرض في هذا النوع من القروض على إمكانیة إعادة ال یتوفر البنك ا: القروض غیر قابلة للتعبئة2- 2-1
و منه فهذا النوع من القروض ال . سداد القرض على دفعات محددة وفق شروط العقدانتظارالخصم، بل علیه 

.یسمح بتوفیر السیولة للبنك في اللحظة التي یریدها
III–رها نوع من التمویل الذي یتماشى على األنشطة االستغاللیة للمؤسسة تتطلب بدو : التمویل القصیر األجل

األقل و الفترة الزمنیة لهذه األنشطة لذلك تلجأ المؤسسة إلى البحث عن مصادر تمویلیة قصیرة األجل من 
.البنوك أو الهیئات المالیة المتخصصة في تحویل هذا النشاط االستغاللي القصیر األجل و المتكرر

ف التمویل القصیر األجل عدة تعاریف منهاعر : مفهوم التمویل القصیر األجل- 3-1
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هو أحد أنواع مصادر التمویل الخارجي و یتمثل التمویل الذي یستخدم لتمویل العملیات الجاریة في : 1تعریف 
1. الشركة و یرتبط بتحقیق أهدافها في السیولة و الربحیة

تقوم بها المؤسسة في الفترة القصیرة و یعني به تمویل نشاط االستغالل بمعنى تمویل العملیات التي:2تعریف 
شهرا و یوجه هذا التمویل لتغطیة االحتیاجات التي تبرز على مستوى حسابات 12التي ال تتعد في الغالب 

المدینین و المخزونات في جانب األصول و الدائنین و العالقة بین مجموع هاته الكتل من الحسابات تشكل ما 
2.یعرف برأس المال العامل 

3: كذلكاألجلما عرف التمویل القصیر ك

، و تلتزم بردها خالل فترة ال لتي تحصل علیها المنشأة في الغیرالتمویل القصیر األجل تلك األموال ا-1
.عادة عن عامتزید 

تلك األموال التي یمكن رصدها من أجل مواجهة النفقات التي تتعلق بالتشغیل الجاري للطاقات -2
.للمنشأةاإلنتاجیة

.تها المؤقتة في األصول المتداولةمجموعة القروض التي تستخدمها المنشأة من أجل تمویل احتیاجا-3
من التعاریف السابقة للتمویل القصیر األجل یمكن تعریف التمویل القصیر األجل بأنه تلك األموال التي 

للنشاط االستغاللي و تتحصل علیها المؤسسة في المصادر الخارجیة لغرض تحویل االحتیاجات المتداولة 
التي ال تتعد سنة مالیة في الغالب و علیه یجب على المؤسسة البحث عن هذه المصادر المتاحة و تقیم 

اإلخاللعملیة المفاضلة بین هذه المصادر المتاحة و اختیار األنسب منها من حیث أقل تكلفة و عدم 
.بالهیكل المالي للمؤسسة 

نظرا للعالقة بین طبیعة القرض المتحصل علیه و النشاط االستغاللي : ألجلممیزات التمویل القصیر ا- 2- 3
.للمؤسسة من حیث الفترة الزمنیة خاصة فان التمویل القصیر األجل یمتاز بالممیزات التالیة 

.سرعة الحصول على القروض القصیرة األجل مقارنة بعملیة الحصول على القروض الطویلة األجل - 

.295ف علوان، مرجع سابق ذكره، ص قاسم نای- 1
.18، ص 2000ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ا الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، دیو - 2
.36-35أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص ص - 3

المرونة إذ تحتاج المؤسسة لألموال خالل المواسم فقط و بالتالي إمكان تمویل هذه االحتیاجات المؤقتة - 
.القروض القصیرة األجل عن طریق

انخفاض سعر الفائدة بالنسبة للقروض القصیرة األجل عنها بالنسبة للقروض طویلة األجل - 
بعض حاالت تمویل قصیرة األجل تكون بدون فائدة أي ال تتحمل الشركة أیة تكلفة و ذلك في حاالت - 

الشراء باألجل ،على أن یتم التسدید خالل مدة معینة 
االئتمان التجاري ، االئتمان إلىتقسم مصادر التمویل القصیرة األجل : ر التمویل القصیر األجل مصاد- 3- 3

:و الشكل التالي یبرز تصنیف هذه المصادرالمصرفي ، التمویل عن طریق المستحقات 
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قصیر األجلالمصادر التمویل 04: الشكل رقم 
التمویل القصیر األجل

تمویل عن طریق المستحقاتئتمان المصرفياالاالئتمان التجاري

ائتمان مكلفائتمان مجاني

تسبیقات على الخصم التجاري
الحساب

تسهیالت 
الصندوق

قروض 
موسمیة

اعتمادات 
مستندیة

.من إعداد الطالب: المصدر
ر األجل تحصل علیه یعرف االئتمان التجاري بأنه نوع من التمویل القصی: االئتمان التجاري -أ

للسلع التي تتاجر فیها أو تستخدمها اآلجلةالمنشأة من الموردین و یتمثل في قیمة المشتریات 
1.الصناعیة في العملیة 

كما یعرف كذلك بأنه االئتمان الناشئ عن العملیات الجاریة الفاصلة بین تاریخ شراء البضاعة أو المواد - 
هذه المشتریات حتى یتسنى للمنشأة خالل فترة االستفادة من تلك األولیة و بین تاریخ تسدید قیمة 

2.لم یترتب عن ذلك تكلفة إذابها ، خاصة احتفظتاألموال التي 

و یعرف االئتمان التجاري بأنه مصدر تمویل تلقائي أو طبیعي بمعنى أنه ینتج عن العملیات التجاریة - 
3.العادیة للشركة 

مان التجاري نرى أنه ذلك التمویل الذي ینصب عادة على األنشطة التجاریة من التعاریف السابقة لالئت
من السداد خالل فترة االستحقاق لدیون إعفاءعادة التي تمنح للمؤسسة اآلجلة، المشتریات للمؤسسة 
.و لكن على المؤسسة أن تحسن استخدام األموال المتاحة خالل تلك الفترة . الموردین 

.36مرجع سابق ذكره، ص أحمد بوراس، - 1
.37نفس المرجع السابق، ص -2
.146سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق ذكره، ص - 3

كما یتعین على المؤسسة أن الوفاء هذه الدیون أو المستحقات المالیة خالل أجل االستحقاق حتى تزید من 
سوق و منه نقصان قیمة االئتمان رهن حصتها في الیسمعتها المالیة و التجاریة و في عكس ذلك فانه قد 

.التجاري 
1.یتمثل االئتمان التجاري في نوعان : أنواع االئتمان التجاري -1

اقه حسب ماهو متفق هو ذلك االئتمان الذي یتم سداده في موعد استحق: ائتمان تجاري مجاني –1-1
.علیه 
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كما تتحصل . هذا النوع من االئتمان التجاري غیر مكلف ألن المؤسسة ال تتحمل فوائد تأخیر عن السداد 
.خالله على خصم تجاري بنسبة معینة 

هو ذلك االئتمان الذي یعتمد فیه المشتري على تأجیل الدفع فترة تزید : االئتمان التجاري المكلف - 1-2
اإلساءةتأخیر السداد ، مما قد تكون مكلفة و منه سة هنا تتحمل تكلفة أي أن المؤس. عن تاریخ االستحقاق 

.سمعتها التجاریة و المالیة إلى
یعد شكل من أشكال التمویل القصیر األجل و الذي تتحصل علیها المؤسسة من :االئتمان المصرفي -ب

.البنوك لتمویل بعض األنشطة االستغاللیة وحالة العجز في الصندوق 
المؤسسة عادة عندما تواجه صعوبات في الحصول االئتمان التجاري حالة تذبذب في النشاط إلیهأ و تلج

على أن . دفعة واحدة أو على دفعات إماالعادي للمؤسسة و تتحصل علیه المؤسسة عادة في صورة نقدیة 
.یتم الوفاء بقیمة هذا القرض و الفوائد المستحقة عند تاریخ االستحقاق 

مصادر إحدىمان المصرفي كمصدر ثاني للتمویل القصیر من حیث االعتماد علیه كما یعد یعد االئت
.عند عدم قدرة المؤسسة في الحصول على القروض الطویلة األجل التمویل الطویلة األجل 

االئتمان المصرفي أقل تكلفة من االئتمان التجاري و أقل مرونة منه ، و ذلك ألن الشركة تحصل علیه - 
2.قد و بذلك یستطیع استخدامه في مجاالت الحاجة المختلفة بشكل ن

أي أنه یمكن توجیه االئتمان المصرفي لتمویل بعض االحتیاجات الدائمة للمؤسسة 
یأخذ االئتمان المصرفي األشكال التالیة : أشكال االئتمان المصرفي -1
صم الورقة التجاریة قبل تاریخ یعد بمثابة قرض قصیر األجل بموجبه یقوم البنك بخ: الخصم التجاري -أ

استحقاقها مقابل فائدة لصالح البنك على أن یتولى حاملها تحصیل قیمة حالیة بتاریخ الخصم مما یمنح 
تحصیل قیمتها من المدین له سیولة مالیة على أن یتولى البنك و عند تاریخ استحقاق الورقة 

:یأخذ هذا الشكل صورتین هما : تسبیقات على الحساب -ب
صاحبة تتمثل هذه الوضعیة في قیام البنك بالسماح للمنشأة : الحساب الجاري البنكي للمؤسسة 

حد متفق علیه دون أن یرتب ذلك على المنشأة إلىالحساب الجاري یتجاوز رصیدها الدائن لدى البنك 
3.أضرار 

.298قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص- 1
.301نفس المرجع السابق، ص - 2
.39أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 3

كان رصیدها مدین في حدود إنو منه فهو تسهیل بنكي یسمح للمؤسسة بتمویل بعض االحتیاجات حتى و 
.معینة 
بموجبه یسمح للمؤسسة بتمویل بعض األنشطة االستغاللیة من رصیدها : السحب على المكشوف -2

أي عملیة سحب من الرصید البنكي أكبر مما هو موجود . بنك البنكي حتى و كان رصیدها مدین لدى ال
.فیه 

1.التمویلسنة كاملة و ذلك حسب طبیعة عملیة إلىیوما 15مدة السحب على المكشوف قد تمتد من 
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هي قروض قصیرة جدا تمنح عادة عند عجز في توفیر السیولة المالیة الناتجة :الصندوقتسهیالت - ج
و سداد النفقات و منه فهذا التسهیل یسمح بتغذیة صندوق اإلیراداتعادة االختالف بین تواریخ تحصیل 

.الطبیعیةحالته إلىإلعادتهالمبالغ الالزمة حین توفرإلىالمؤسسة 
أو مواسم معینة لتمویل احتیاجات هذاقروض تمنح عادة في فترات زمنیة معینة : قروض موسمیة - د

تمویل عملیة الحصول على البذور الناتجة عن هذا المنتوج مثل قروض اإلیراداتالموسم قبل عملیة تحصیل 
.الزراعي الحقا اإلنتاجالبذر و الحرث قبل أن تحصل المؤسسة على الفالحیة مثال في موسم 

ة حیث یسمح بموجبه للمؤسسة بتمویل أسلوب لتمویل التجاریة الخارجی: االعتمادات المستندیة - ـه
عملیات االستیراد لبعض المواد األولیة خاصة ذات المبالغ الصغیرة حیث یكون البنك بمثابة وسیط بین 

أي بمقتضاه تمویل عملیة االستیراد و ضمان سداد قیمة الصفقة من طرف البنك ، . الشركة و المصدر 
.ذا القرض هذا األخیر قد یطلب ضمانات مقابل ه

تتمثل هذه القروض القصیرة األجل في تأخرات السداد لمبلغ المستحقات : التمویل عن طریق المستحقات - ج
الضریبیة مثال كما ضرائب االستغالل المستحقة ، االشتراكات في صندوق الضمان االجتماعي و التقاعد ، 

التي یل بعض العملیات االستغاللیة األخرى األجور المستحقة للعمال حیث تسمح فترة التأخر هذه في تمو 
.تعتبر كأولویة 

2.هذا النوع من التمویالت ألنها تعتبر مجانیة و لیس لها تكلفة إلىاألعمال تلجأ منشأة

: تكلفة مصادر التمویل :الفرع الثالث
المالیة في عملیة دارةاإلتعد تكلفة تقدیر مصادر التمویل في المؤسسة من بین أهم عامل ترتكز علیه 

.المفاضلة بین القرارات المالیة المتاحة
األهدافتحقیق أدنى مستوى لها یساعد على إلىتخفیضها إلىذلك أن تقدیر حجم هذه التكلفة و الوصول 

.المالیة المتمثلة في زیادة ربحیة السهم و زیادة الثروة للمالك باإلدارةالمنوطة 
:لتكلفة األموال عدة مفاهیم منها : تكلفة األموالمفهوم: أوال 

تسمى ى قیمة الشركة السوقیة و عادة ما معدل العائد المطلوب للمحافظة عل"تكلفة األموال بمعنى :1تعریف 
3".المطلوببالحد األدنى من العائد 

.59، مرجع سابق ذكره، ص 2010الطاهر لطرش، - 1
.41ره، ص أحمد بوراس، مرجع سابق ذك- 2
.303، ص 2009عبد الغفار حنفي، تقییم األداء المالي و دراسات الجدوى، - 3

1".التكلفة المرجحة لكل مصدر من مصادر التمویل ":2تعریف 

2."تكلفة التمویل تعد بمثابة الحد األدنى للعائد المقبول على االستثمار":3تعریف 

لتمویل أنها تدور كلها حول ذلك الحد األدنى من التكلفة الذي ترجو یتضح لنا من التعاریف السابقة لتكلفة ا
المؤسسة الحصول علیه من وراء عملیة االقتراض الذي یسمح على األقل بأن یعادل معدل العائد على 

.االستثمار 
3:كاألتيتظهر أهمیة تكلفة األموال بالنسبة للشركات :األموالأهمیة تقدیر تكلفة : ثانیا
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التكلفة متعلقة باستثمار معین بمعنى أنها تتوقف على طبیعة و نوعیة االستثمار المراد تنفیذه ، و هذا أن هذه 
أخر إلىاختالف هذه التكلفة من استثمار معین إلىیؤدي 

أن تكلفة األموال تحسب بغرض تقییم االستثمارات 
.كال و عدة مسمیات أن لهذه التكلفة دورا مهما في مجال التمویل لذلك قد تتخذ عدة أش

، كذلك تسمح هذه العملیة مع قرار االستثمار المراد اتخاذهعملیة تقدیر تكلفة األموال األجل المقارنة إذنتكمن 
.یمة االسمیة للسند و قیمة الشركةبالمحافظة على األقل على الق

:العوامل الِمؤثرة في تكلفة التمویل: ثالثا
سواء بالزیادة أو بالنقصان بعوامل عامة وأخرى خاصة بكل عنصر تكلفة، كما تكلفة التمویل في المؤسسة تتأثر

.تتأثر أیضا بالمزیج أو الخلیط من هذه األموال المكونة لهیكل رأسمال الشركة
یتوقع المستثمرون الذین یزودون الشركة باألموال الحصول على عائد یكفي : تأثیر العوامل العامة-1

نهم من استغالل أموالهم لتحقیق منافع حاضرة نقدا التوجیه لتلك األموال إلى المجال لتعویضهم عن مجرد حرما
.االستثماري المناسب، كما یتوقعون الحصول على عائد استثماراتهم

یعتبر الجزء األول من العائد تعویضا للمستثمر عن عنصر الزمن إذ أنه عائد یحصل علیه المستثمرون - 
وتقدر كمیة هذا التعویض بالعائد الذي . على إشباع من األموال التي یمتلكونهاكتعویض عن تأجیل الحصول 

وهو ما یعادل العائد . یمكن للمستثمر الحصول علیه لو أنه استثمر أمواله في مجاالت ال تتعرض ألي مخاطرة
علیه بمعدل المتوقع على السندات التي تصدرها الحكومة والتي تزید فترة استحقاقها عن سنة وهو ما یطلق 

ویتوقف هذا العائد الذي یعتبر بالنسبة للشركة جزءا من التكلفة أي . العائد على االستثمار الخالي من المخاطرة
. مصدرا تمویلیا، على الحالة االقتصادیة

أما بالنسبة للجزء الثاني من العائد والذي یحصل علیه المستثمر لتعویضه عن المخاطر التي یتعرض لها - 
المتوقع فإنه یطلق علیه بدل المخاطرة، هذا وتتمثل المخاطر التي قد یتعرض لها العائد بمخاطر التشغیل العائد

4. فكلما زاد تعرض الشركة ألي من هذه المخاطر كلما زادت تكلفة األموال بالنسبة للشركة

.329قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص -1
.83أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص -2
.330قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص -3
.333-332قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص ص -4

تتفاوت مصادر التمویل من حیث المخاطر التي تتعرض لها، فالمقرضون أقل : عوامل خاصة بكل عنصر-2
دوریة بصرف النظر عن تحقیق تعرضا للمخاطر من حملة األسهم، إذ أن لهم الحق في الحصول على الفوائد ال

المنشأة للربح من عدمه، كما انه لهم األولیة في الحصول على مستحقاتهم من أموال التصفیة وهذا في حالة 
اإلفالس، یأتي من بعد ذلك حملة األسهم الممتازة إذ أنهم أكثر عرضة للمخاطر من الدائنین، إال أنهم أقل 

هم العادیة، فحملة األسهم الممتازة یتقدمون على حملة األسهم العادیة عرضة للمخاطر بالمقارنة مع حملة األس
سواء في الحصول على نصیبهم في األرباح إذا ما تقرر توزیعها أو في حصولهم على مستحقاتهم من أموال 
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كبر وهكذا یأتي حملة األسهم العادیة في نهایة القائمة فهم یتحملون مخاطر أ. التصفیة وذلك في حالة اإلفالس
مما یتحمل اآلخرون ونظرا ألن التكلفة التي تدفعها المنشأة تتوقف على 

المخاطر التي تتعرض لها مصادر التمویل المختلفة، لذلك فمن المتوقع أن یكون االقتراض هو أقل مصادر 
1.ریق التمویل تكلفة، وأن تكون األسهم العادیة أكثرها تكلفة بینما تأتي األسهم الممتازة في منتصف الط

عادة ما تضع المنشآت سیاسة محددة بشأن الخلیط الذي یتكون من : قرار المنشأة بشأن الهیكل المالي-3
فقد تقرر المنشأة مثال االعتماد على القروض وحقوق الملكیة في تمویل . الهیكل المالي، ونسبة كل عنصر فیه

ذلك نسبة مستهدفة لكل عنصر داخل خلیط الذي استثماراتها ومن هنا نستبعد األسهم الممتازة، كما قد تقرر
وطالما أن تكلفة كل عنصر تختلف نتیجة الختالف درجة المخاطر . قررت االعتماد علیه في تمویل استثماراتها

التي یتعرض لها عائد ذلك العنصر لذا فمن المتوقع أن تختلف تكلفة األموال وفقا لقرار المنشأة الذي یحدد 
2.ن منها الهیكل المالي ونسبة كل عنصر فیهالعناصر التي یتكو 

یمكن التمییز بین نوعین من العوامل المؤثرة على تكلفة األموال، عوامل مرتبطة بهیكل األصول أي االستثمارات 
التي توظفها الشركة في أصول مختلفة وعوامل مرتبطة بقرار الشركة بشأن هیكل رأس المال أي تحدید مصادر 

3.جل المناسبة الحتیاجاتها االستثماریةالتمویل طویلة األ

: تقدیر تكالیف عناصر التمویل: رابعا
من المالحظ عند حساب تكلفة رأس المال أنها ترتبط وفقط على مصادر التمویل طویلة األجل باعتبارها 

.المصدر الرئیسي في تمویل العملیات االستثماریة خاصة شراء األصول الثابتة
. تكلفة االقتراض هي المعدل الحقیقي للفائدة الواجب دفعها من طرف المؤسسة للمقرض:تكلفة االقتراض-1

.وتقدر تكلفة االقتراض عن طریق تقدیر هذه التكلفة إما قبل الضریبة أو بعد استبعاد الضریبة
: تقدر هذه التكلفة انطالقا من العالقة التالیة: تكلفة االقتراض قبل الضریبة-أ

C0= ct / (1+ ki)t

:حیث
C0مبلغ القرض : 
ctمبلغ التدفقات الخارجیة للسنة: 
kiمعدل الفائدة : 

.86أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص -1
.87نفس المرجع السابق، ص-2
.334قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص -3

كلفة القرض وفق تحسب تفي حالة وجود الضرائب على مدخوالت الشركة : تكلفة االقتراض بعد الضریبة: ب
:العالقة التالیة

) معدل الضریبة-1( تكلفة القرض قبل الضریبة = تكلفة القرض بعد الضریبة 
kd= ki (1- t)

: حیث
kdتكلفة القرض بعد الضریبة : 

T :معدل الضریبة
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ندات قد تتحصل المؤسسة على القروض من الغیر في شكل س: تكلفة القروض المصدرة بعالوة أو خصم- 
السابقة لحساب تكلفة االقتراض بعد الضریبة ةبقیمة أقل من القیمة االسمیة بفعل عالوة اإلصدار ومنه فالعالق

:على النحو التالي

:حیث
F :القیمة االسمیة للسند
P :قیمة اإلصدار
T :سعر أو معدل الضریبة
N :مدة السند
R :معدل الفائدة الثابت
تكلفة األسهم الممتازة تتمثل في معدل العائد الواجب تحقیقه لتمویل االستثمارات : زةتكلفة األسهم الممتا-2

: تقدر تكلفة السهم الممتاز بالعالقة التالیة: وبالتالي فإن تكلفتها تتماشى والتعریف لتكلفة القرض سابقا

:حیث
kpتكلفة السھم الممتاز: 
Dpقیمة التوزیع الثابت للسھم: 
ة السھمصافي قیم: 
Pnصافي قیمة السھم: 

في حالة وجود نفقات إلصدار فإن تكلفة األسهم الممتازة سوف : تكلفة األسهم الممتازة بنفقة إصدار- 2-1
: وعلیه تصبح المعادلة السابقة كما یلي. ترتفع بمقدار نسبة نفقات اإلصدار

: حیث
F : نسبة نفقات اإلصدار

: وتحسب كما یلي

:العالقة السابقة لتكلفة األسهم الممتازة بوجود عالوة إصدار كما یليویمكن كتابة
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تعرف تكلفة األسهم العادیة الجدیدة بأنها ذلك الحد األدنى من العائد المطلوب : تكلفة األسهم العادیة-3
ة للسهم على االستثمارات الجدیدة والممولة بإصدار هذه األسهم الجدیدة والذي یحافظ على القیمة السوقی

1. بدون تغییر

:تحدد تكلفة األسهم العادیة وفق العالقة التالیةGordenوفق نموذج جوردن 

:تكلفة األسهم العادیة بنفقة إصدار- 3-1
:تعدل تكلفة األسهم العادیة في حالة إصدارها بتكلفة إصدار لتصبح وفق العالقة التالیة

:زةجتكلفة األرباح المحت-4
العملیة زة هي رأس مال مجاني ال تكلفة له و هذه نظرة خاطئة، حیث أن هذه جلبعض أن األرباح المحتیرى ا

في من وجهة نظر حملة األسهم تكلفهم العائد الذي یمكنهم الحصول علیه من وراء توظیف هذه األموال 
2.استثمارات بدیلة

األرباح عن حملة األسهم العادیة الناتجة عن عدم توزیع زة الفرصة البدیلة الضائعةجتمثل تكلفة األرباح المحت
.المحققة علیهم سنویا

:زة بالعالقة التالیةجو تقدر تكلفة األرباح المحت
.معدل النمو) + سعر بیع السهم في السوق/ التوزیعات المتوقعة للسهم(= زة جتكلفة األرباح المحت

مویل التأجیري في ذلك المعدل الذي یجب أن تحققه المؤسسة من تتمثل تكلفة الت: تكلفة التمویل التأجیري-5
وراء تمویلها لالستثمارات باستعمال التمویل التأجیري، أي ذلك المعدل الذي عنده تتساوى القیمة المالیة التي 

وفرعتبار للضریبة مضافا إلیه التتحملها المؤسسة المستأجرة مع القیمة الحالیة للدفعات مع األخذ بعین اال
هایة العمرمضافا إلیه كذلك قیمة إعادة شراء األصل عند ن. الضریبي من االهتالكات التي تفقدها المؤسسة

.لألصلاالقتصاديأو اإلنتاجي
Vo = ∑n

i=1 Di(1 – T) + Ai T / (1+ r)i +S / (1 + r)i

.304سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق ذكره، ص -1
.343قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص -2

.القیمة الحالیة الصافیة لالستثمار المعني: Vo: حیث
Di :جاریة عند كل سنةالدفعة اإل
T :معدل الضریبة على األرباح للشركات

Ai :قسط االهتالك السنوي
S :القیمة الباقیة كخردة لالستثمار.
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R :معدل الفائدة أو تكلفة االستئجار.
هیكل تمویل أمثل ألموال المؤسسة یراعى فیه تحقیق أكبر إعدادألجل : حة لألموالجتوسط التكلفة المر م-6

حة لمختلف العناصر المكونة لهذا جعائد من وراء االستثمار و بأقل تكلفة ممكنة فإنه یجب حساب تكلفة مر 
لتكلفة المربحة لألموال في عملیة التقییم ثم بیان أثره المالي و التشغیلي و تفید عملیة حساب ا. المزیج التمویلي

لالستثمارات الستخدام هذا السعر المربح في عملیة المفاضلة للمشاریع االستثماریة و مقارنة هذا المعدل المربح 
.مع معدل العائد الداخلي

: تقدیر تكلفة األموال على أساس القیمة الدفتریة-ا
یحسب وزن كل عنصر تمویلي بناءا على المربحة لألموال فإنه بمقتضى هذا المدخل لتحدید متوسط التكلفة 

:القیمة الدفتریة له و یكون المتوسط المربح في هذه الحالة كمایلي

K = ∑n
i=1 Ki gi

.متوسط تكلفة األموال: Kحیث 
Ki :تكلفة العنصر التمویلي.
gi :لتمویليوزن العنصر ا.
: تقدیر تكلفة األموال على أساس القیمة السوقیة- ب

في هذا المدخل . وفق هذا المدخل تقاس تكلفة كل عنصر على أساس القیمة الحالیة له في السوق المالي
.و نفس الشيء في عملیة الترجیح على أساس القیمة الدفتریة. القروض تقاس دائما على أساس القیمة الدفتریة

حة هي نسبة كل عنصر من عناصر التكلفة لألموال جد بالترجیح وفق طریقة متوسط تكلفة مر و المقصو 
حیث یكون لكل مصدر من هذه المصادر نسبة مئویة و یتم الترجیح عن طریق . المشكلة ي اإلجمالي للمؤسسة

تكون نفس العالقة جراء هذا الوزن في تكلفة كل مصدر تمویلي و منه تكلفة األموال على أساس القیمة السوقیة
.غیر أن عملیة ترجیح نسبة كل عنصر تكون على أساس القیمة السوقیة له. السابقة للترجیح بالقیمة الدفتریة

K = ∑n
i=1 Ki gi

K :متوسط تكلفة األموال.
gi :وزن كل عنصر أو مصدر تمویلي
Ki : قیة لكل مصدر تمویليالتكلفة السو.

یمكن بمقتضاها تقدیر القیمة ن عدم وجود طریقة عملیة دقیقة الحساب األوز یعاب على مدخل القیمة السوقیة
1. ةالمحتجز السوقیة لألرباح 

المؤسسة أن تقدر و تحدد هیكل مالي ثابت لمختلف مصادر استطاعتإذا : مدخل األوزان المستهدفة-ج
ر أو االنحراف عنه، ما یسمح بتوضیح ماهي المصادر لألموال التي تعتمد علیها و وزن التمویل و عدم التغیی

.و بناءا على هذا الهیكل المالي المستهدف الثابت یتم تقدیر التكلفة ألموال المؤسسة. كل عنصر تمویلي
سسة بتغییر الهیكل المالي إذن التكلفة لألموال المقدرة وفق األوزان المستهدفة تضل ثابتة إال إذا تغیر قرار المؤ 

. المستهدف
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تكلفة األموال في هذا المدخل سوف تتغیر بتغییر وزن كل عنصر تمویلي و بتغییر نوع : المدخل الحدي- د
تستطیع المؤسسة الحصول علیها لتمویل إضافیةالمصادر التمویلیة التكلفة الحدیة هي تكلفة كل وحدة نقدیة 

ذا المدخل الحدي في عملیة تقییم المشاریع االستثماریة حیث أنه ال یقبل أي مشروع احتیاجاتها المختلفة یفید ه
استثماري ترغب المؤسسة في القیام به، إال إذا زاد معدل العائد الداخلي له عن تكلفة األموال الحدیة لهذا 

وكبر من الواحد الصحیح رقم موجب، و كذلك دلیل الربحیة أأو إذا كان صافي القیمة الحالیة لهاالقتراح
2. ذلك عند استخدام معدل خصم تكلفة األموال الحدیة

.أي معدل التكلفة الحدیة یجب أن یقل عن معدل العائد الداخلي و إال رفضت جمیع القرارات االستثماریة
:هیكل التمویل للمؤسسة و محدداته: بعاار 

ة بناء هیكل تمویلي متكون من مزیج من المصادر التمویل المالیة بصفة عاماإلدارةیهم المدیر المالي و 
.المختلفة قصد المحافظة على التوازن المالي لها خدمة للمالك و المساهمین

حیث تعمل المؤسسة على) دات، أسهمسن(هو المزیج األمثل من التمویالت المختلفة : هیكل التمویل األمثل-أ
.تلفة إلى أدنى تكلفة ممكنة لتحقیق عائد أكبر أي بدرجة مخاطرة أقلتخفیض تكلفة هذه المصادر المخ

هو الهیكل الذي یجب على المؤسسة أن تعمل على التخطیط المسبق له منذ إذن هیكل التمویل األمثل 
.محددة األهداف المرجوة منه بعیدا عن العوامل الشخصیة التي یمكن أن تحكمهتأسیسها 

:محددات هیكل التمویل و العوامل المؤثرة فیهب
هذا المشروع المالي الذي . إن عملیة بناء هیكل مالي مثالي یعد من بین المهام الرئیسیة للمدیر المالي

یجب أن یراعى فیه التوازن بین بعض العوامل أو المتغیرات التي تساهم في تكوینه و بعض المؤثرات 
كما یجب أن یراعى عند وضعه مصالح المالك من حیث زیادة ربحیة أسهمهم و كذلك تقلیل . الشخصیة

3.لذلك فإن هذا الهیكل المالي یجب أن یتسم ببعض السمات التالیة. نسبة المخاطرة المالیة

.93أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره ، ص - 1
.314ره، ص العزیز، مرجع سابق ذكعبدسمیر محمد - 2
.267- 266المرجع السابق، ص ص نفس- 3

استخدامیجب أن یعود الهیكل المالي للشركة بالنفع علیها عن طریق الوصول إلى أقصى : الربحیة-1
.ممكن للرفع المالي مع االلتزام بأقل تكلفة ممكنة

و منه . هذا المزیجمعنى ذلك أن تكون التكلفة المتوسطة للمزیج التمویلي أقل من العائد المحقق من 
.الرفع المالي یكون بدرجة عالیة

الشركة الحد الذي یهدد قدرتها على الوفاء اقتراضیجب أن ال یتجاوز : القدرة على الوفاء بالدین-2
أي ضرورة تسقیف حجم . االقتراض و في نفس الوقت یجنب المالك أي مخاطر مالیةبااللتزامات

.المدیونیة المسموح بها
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ني عدم اتصاف الهیكل المالي للمشروع بالجمود و إنما یتصف تمیزه بالمقدرة على تعدیل یع: المرونة-3
.مصادر األموال تبعا للتغیرات الرئیسیة في الحاجة إلى األموال و بأقل تكلفة ممكنة

. یجب أن یتضمن الهیكل المالي أقل مخاطرة ممكنة لفقدان السیطرة و الرقابة على إدارة الشركة: الرقابة-4
نوعیة التي تتمیز بها المؤسسة عن باق تعتبر هذه السمات للهیكل المالي بالمواصفات أو الخصائص ال

المؤسسات األخرى في بناء هیكلها المالي غیر أن تطبیق كل هذه السمات من طرف المؤسسة یتطلب جهد 
ة على الوفاء بالدیون و الربحیة من وراء لذا فقد تلجأ إلى تفضیل مثال القدر . كبیر و مخاطرة مالیة أكبر

.استخدام الدین كسمات للهیكل التمویلي األمثل دون بقیة السمات
فبخالف هذه السمات التي یجب أن یتسم بها هیكل التمویل للمؤسسة فهناك بعض المحددات أو العوامل 

و قد تختلف هذه العوامل المؤثرة في . الهیكل الماليالحالیة مراعاتها عند تصمیم اإلدارةالتي یتعین على 
الهیكل المالي للمؤسسة من مؤسسة إلى أخرى حسب طبیعة النشاط الممارس، و كذلك حسب حجمها و 

تتمثل هذه . و منه فإن هذه المحددات لها دور في تعظیم القیمة السوقیة. السائدةاالقتصادیةالظروف 
:ات فيالمحدد
. كلما كان معدل النمو للمؤسسة یزداد بمعدالت مرتفعة مع ثبات بعض العوامل األخرى: معدل النمو-1

أكبر مقارنة بالمؤسسات التي لدیها معدل نمو منخفض االقتراضالمؤسسة على عملیة اعتمدتكلما 
. حیث معدل النمو في هذه الحالة هو معدل النمو المبیعات السنویة

كلما كان للمؤسسة نسبة عالیة من أصولها الثابتة مقارنة بإجمالي األصول المكون : ولهیكل األص-2
للتمویل الخارجي و بنسبة عالیة حیث االلتجاءكضمان للدائنین مما یساعدها على اعتبرت . للمؤسسة

منخفضة عكس لو أن االقتراضیجعل من األصول الثابتة المقدمة كضمان للدائنین أن تجعل تكلفة 
لمؤسسة لم تقدم الضمان عند عملیة االقتراض و منه فإن نسبة االقتراض تزداد كلما زادت نسبة ا

1. األصول الثابتة بوصفها أكثر األصول مالئمة لتقدیمها كضمان للمقترضین

.95أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص -1

قةوصفها مصاریف مالیة سابتعد الفوائد على القروض من بین المصاریف التحمیلیة ب: الضرائب-3
الضرائب على األرباح في جدول حساب النتائج و منه فهي تقدم وفر ضریبي للمؤسسة یجعلها تزید من 

لذلك أن المؤسسة التي تخضع لمعدالت ضریبیة أكبر نجدها تعتمد بدرجة أكبر في االقتراضقیمة 
د المزیج التمویلي للهیكل المالي لذلك إن للضرائب أثر فعال في تحدی. االقتراضتمویالتها على 

.للمؤسسة
الطلب النخفاضفالمؤسسات التي تنتج منتوج وحید، و تتخصص فیه تكون عرضة : درجة التخصص-4

أي أن تكلفة اإلفالس لمثل هذا النوع من المؤسسات یكون . على هذا المنتوج و منه إفالس الشركة
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فتكون أقل مخاطرة و بعیدة عن خطر وجاتهامتمرتفع مقارنة مع مؤسسة تتبع سیاسة التنویع في 
.االقتراضاإلفالس و منه تكون المؤسسات التي تتبع التنویع في تجارتها على زیادة نسبة 

حیث یتم . معنى هذا العامل أنه یجب على المؤسسة أن تراعي القاعدة العامة في التمویل: المالئمة-5
ألجل نظرا لما تتطلبه من تكالیف و أن العائد علیه تمویل األصول الدائمة عن طریق القروض الطویلة ا

.یكون بعد فترة طویلة، و بالمقابل تمویل األصول المتداولة عن طریق القروض القصیرة األجل
فالمؤسسات التي تتمتع بحجم االقتراضیؤثر حجم الشركة بصورة طردیة على عملیة : حجم الشركة-6

دة حجم المدیونیة و بأقل تكلفة مقارنة بالمؤسسات التي یكون أكبر یكسبها میزة أكبر و ضمان أكبر لزیا
و منه . و منه صعوبة عملیة إصدار أسهم جدیدة. لدیها أكبراالقتراضحجمها أصغر مما یجعل تكلفة 

حجم الشركة یمنحها مرونة عالیة في تكوین هیكلها المالي حیث یمنحها االقتراض و تحت شروط 
.ضئیلة و مخاطرة أقل

في حالة بقاء العوامل األخرى ثابتة دون تغییر فإن المنشأة ذات الرافعة التشغیلیة : ة التشغیلیةالرافع-7
ذات الرافعة المالیة التشغیلیة بالمنشأةتكون أكثر قدرة على استخدام التمویل المقترض مقارنة القلیلة 

في استخدام عن التوسعالناتجة .التشغیلیة عن إجمالي التكالیف الثابتة أن زیادةكالمرتفعة ذل
.یؤدي حتما الى زیادة هذه الرافعةالتكنولوجیة 

كلما كان معدل العائد على ربحیة السهم أكبر قبل الفائدة و : أثر الرفع المالي على ربحیة السهم-8
الضرائب كلما زاد معدل الرفع المالي و منه زیادة نسبة االقتراض، و في المقابل فالمؤسسات التي لدیها 

االقتراض لدیها سوف تكون منخفضةل عائد منخفض فإن نسبةمعد
مع ثبات العوامل األخرى على حالها، تنطوي القروض الطویلة األجل على مخاطر، : تاریخ االستحقاق-9

و بما أن الدائنون قادرون على تحویل المخاطر . بالنسبة للمقرض تفوق مخاطر قروض القصیرة األجل
رفع معدل الفائدة أو بوضع شروط أكبر فإنه یصبح من المتوقع أن ترتفع إلى المالك و ذلك عن طریق 

1. نسبة األموال المقترضة و التي تكون في صورة قروض قصیرة األجل

. 98أحمد بوراس، مرجع سابق ذكره، ص - 1

:قرار االستثمار: المطلب الثاني
همیة بالغة في زیادة العائد للمؤسسة أو بالنسبة للدولة في الوقت الحاضر لما له من أاالستثمارتزداد أهمیة 

على اعتباره أحد العناصر األساسیة لزیادة حجم الدخل الوطني و مقیاسا مهم في التصنیف للدول من حیث 
.حجم االستثمار سواء المحلیة أو بالخارج

مفاهیم أساسیة حول االستثمار: الفرع األول
ارمفاهیم عامة حول االستثم:أوال

:تعددت التعاریف الخاصة باالستثمار و سوف نتناول التعاریف التالیة
1)" الخ.....خدمات، نقود(االستثمار هو استغالل مكتسب أین ننتظر منه ایجابیات دائمة : "التعریف األول
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االستثمار بأنه التخلي عن مبلغ حاضر" : DANIEL SOPEL"عرف كذلك الكاتب : التعریف الثاني
2" على أمل الحصول على عوائدو أكید

استهالك حالي و ذلك بقصد الحصول على إتباعالتضحیة بمنفعة حالیة یمكن تحقیقها من : " التعریف الثالث
3". استهالك مستقبليإتباعمنفعة مستقبلیة أكبر یمكن تحقیقها من 

4: من ناحیتین و هما" PIERRE CONSO"كما عرف الكاتب : التعریف الرابع

یعني االستثمار تخصیص أموال لحیازة أصول صناعیة أو مالیة فهو إذا : من الناحیة المالیة-أ
.قرار تعبئة لألموال أي وضع نفقات بهدف تحقیق أرباح خالل عدة فترات

یرتبط مفهوم االستثمار مباشرة بتخصیص نفقات إلى مجموعة األصول : من الناحیة المحاسبیة-ب
.الثابتة

توظیف األموال لفترة زمنیة محددة للحصول على تدفقات مالیة في المستقبل " االستثمار هو : التعریف الخامس
5: تعویضا عن

.القیمة الحالیة لتلك األموال التي تخلى عنها في سبیل الحصول على ذلك األصل أو األصول-أ
.النقص المتوقع في تلك األموال الشرائیة بفعل التضخم-ب
6.مال عدم الحصول على التدفقات المالیة المرغوب فیها كما هو متوقع لهاالمخاطرة الناشئة عن احت-ت

من " JEHRI-YVES ET CHARLES-H-D"كما عرف االستثمار من طرف الكاتبان : التعریف السادس
7. زاویتین كذلك

1-PATRICE VIZZAVONA, GESTION FINANCIERE, 8eme EDITION, 1995, P 413.
2-DANIEL SOPEL, Les éditions D’organisation D’entreprise, PARIS, 1997, P 273.

.21، ص 2004، األردن، 3محمد مطر، إدارة االستثمارات، دار وائل للنشر و التوزیع، طبعة - 3
4-P. Conso, Gestion financière de l’entreprise, DUNOD, 8eme EDITION, 1996, P353.

.16، ص 2004مي سالم، االستثمار باألموال المالیة، دار المسیرة، األردن، أسامة عز أرشد فؤاد التمیمي، - 5
.13، ص 2005، األردن 3زیاد رمضان، مبدأ االستثمار المالي و الحقیقي، دار وائل للنشر و التوزیع، ط - 6

7-CHAR LES – HENRI D’ARCIMOLES ET HENRI – YVES SAULQUIN, FINANCE APPLIQUEE,
PARIS, VUIBERT, 1995, P128.

االستثمار هو الحیازة التي تتم من طرف المؤسسة و التي تسجل : االستثمار من الناحیة المحاسبیة-أ
.ضمن أصولها و تضم سلع معمرة قد تكون قیم مادیة، قیم مالیة، قیم معنویة

و البیع تسمح اجاإلنتمالیة عن طریق إمكانیاتیعني االستثمار تشغیل : االستثمار من الناحیة المالیة-ب
.بتولید موارد مالیة خالل عدة فترات

هو إال نشاط أو عملیة اقتصادیة مبنیة على أسس من خالل التعاریف السابقة یمكن القول أن االستثمار ما
علمیة و عقالنیة من طرف شخص طبیعي أو معنوي بهدف تحقیق عوائد مالیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة بعد 

.مدة معینة
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هذه التدفقات أو العوائد المالیة، التعویض عن القیمة الحالیة لألموال و مخاطر التضخم و تقلب تلك تسمح 
1. التدفقات

:تصنیف االستثمار:ثانیا
توجد تصنیفات مختلفة لالستثمار حسب الموضوع لالستثمار أو حسب اختالف في وجهات النظر للكتاب و 

.علیه یمكن ذكر التصنیفات التالیة
2: صنفها هذا الكاتب إلى" P.VIZZAVONA"تصنیف االستثمار من وجهة الكاتب -1

).مثل شراء ألة ، أدوات(أین ننتظر من ورائه تحسین عائد : استثمارات منتجة- 
.متطورة، مثل شراء سیارة تسمح بالنقل المریحإداریةشراء محالت : استثمارات غیر منتجة- 
JOEL DEAN ."3"كاتب تصنیف االستثمار من وجهة ال-2

.یصنف االستثمار هنا من وجهة نظر المستثمر حسب خمسة معاییر ترتبط باألهداف التي یحددها المستثمر
.مصدر األرباح المنتظرة من االستثمار-أ

.على المنافسةاآلثار-ب
.شكل االستثمار-ت
.العالقة مع التطور التقني-ث
.اإلستراتیجیةالتأثیرات - ج

.تصنف االستثمارات حسب طبیعتها إلى استثمارات مالیة و أخرى مادیة: الستثمارمن حیث طبیعة ا-3
االستثمار المالي یتعلق باالستثمار في األوراق المالیة كاألسهم و السندات و شهادات : االستثمارات المالیة-1

4. و غیرهااإلیداع

للحصول على أصول مادیة ملموسة فقط مثل االستثمار المادي هو استخدام األموال: االستثمارات المادیة-2
5.و غیرهااآلالتالمباني و العقارات و 

.16، مرجع سابق ذكره، صآخرونأرشد فؤاد التمیمي و -1
2-P.VIZZOVANA, OP, CIT, P 413.
3-ELIE COHEN, GESTION FINANCIERE de l’entreprise et financière de développement,
EDICEF. 1991.P 252.

.36قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص - 4
.24سعید توفیق عبید، االستثمار في األوراق المالیة، مكتبة عین شمس، بدون تاریخ، ص - 5

1: یتم التصنیف من هذه الزاویة إلى: تصنیف االستثمار حسب جنسیته-4

ي السوق المحلیة و بغض النظر عن نوع و یشمل جمیع الفرص المتاحة في االستثمار ف: االستثمار المحلي-أ
.و أداة االستثمار المستخدمة

و یشمل جمیع الفرص المتاحة لالستثمار في األسواق األجنبیة و مهما كانت أدوات : االستثمارات الخارجیة-ب
ر أو غیر االستثمار المستخدمة و تتم االستثمارات الخارجیة من قبل األفراد و المؤسسات المالیة إما بشكل مباش

.مباشر
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باشر مو یكون االستثمار مباشرا إذا قام شخص أجنبي مثال بشراء عقار من بلد بقصد المتاجرة، و یكون غیر
إذا قام المستثمر بشراء حصته محفظة مالیة لشركة استثمار لبلده األم تستثمر أموالها في بورصة أجنبیة، فإن 

.هذا االستثمار یكون غیر مباشر
یتمثل في العنصر البشري من تربیة و صحة، تكوین و تدریب حیث یعتبر عنصر هام : البشرياالستثمار-5

2. في المؤسسة و المجتمع

یعتبر االستثمار من بین العدید من المواضیع التي حظیت باهتمام كبیر من قبل العدید : أهمیة االستثمار-ثالثا
عال و مما له من عالقة وثیقة بزیادة الدخل الوطني، و كذا من االقتصادیین و المفكرین، و هذا لما له من أثر ف

في تحقیق التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة، ألن الزیادة في االستثمار و من خالل مضاعف االستثمار المعجل 
3. و االستخداماإلنتاجسیؤدي إلى زیادة مضاعفة في الدخل و 

ار باختالف الجهة التي تقوم بعملیة االستثمار، فقد یكون تختلف أهداف االستثم: أهداف االستثمار-رابعا
و قد یكون . الهدف من عملیة االستثمار هو تحقیق النفع العام كما في المشاریع العامة التي تقوم بها الدولة

و تتلخص أهم أهداف . الهدف من عملیة االستثمار هو تحقیق الربح كما هو الحال في المشاریع الخاصة
:من االستثمار بمایليالمستثمرین

.تحقیق عائد مرض، یساعد المستثمر على االستمرار في مشروعه االستثماري-1
المحافظة على قیمة األصول الحقیقیة، أي المحافظة على قیمة رأس مال األصلي في المشروع، و حتى تتم -2

بدائل مقترحة، بحیث یتم اختیار المحافظة على قیمة رأس المال البد من اختیار البدیل االستثماري من بین 
كما یمكن للمستثمر أن یحافظ على أصوله . البدیل االستثماري الذي یحقق أكبر عائد و أقل درجة من المخاطر

.االستثماریة من خالل تنویع االستثمارات
.العمل باستمرار على زیادة العائد المتحقق من االستثمار و تنمیته-3
اإلنتاجیةالسیولة لضمان تغطیة متطلبات عملیات النشاط و كذلك العملیة توفیر مستوى مناسب من-4

أو ). كالمشاریع العامة التي تقوم بها الدولة(للمشروع االستثماري قد تكون هذه األهداف من أجل الصالح العام 
4. من أجل تحقیق العائد أو الربح للمشاریع الخاصة

.36زیاد رمضان، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.137، مرجع سابق ذكره، ص آخرونناصر دادي عدون و - 2
.135نفس المرجع السابق، ص - 3
.36-35ابق ذكره، ص ص قاسم نایف علوان، مرجع س- 4

:مبادئ االستثمار-خامسا
یجب أن یأخذ بعین االعتبار بعض المبادئ حتى یتمكن المستثمر من تعظیم دخله من وراء العملیة االستثماریة 

:و من أهم هذه المبادئ للعملیة االستثماریة. مارثقرار االستالعملیة قبل اتخاذ أو األسس 
معرفة البدائل المتاحة له من حیث تكالیفها و عوائدها المتوقعة و مخاطرها و یعني ذلك أن على -1

.المستثمر أن یجري مسحا كامال عن فرص االستثمار المتاحة له
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حصل یرید المستثمر استثمار أمواله استثمارا قصیر األجل أم طویل مار، أي ثتحدید الفترة الزمنیة لالست-2
.على نوع الدخل الذي یرغب في تحقیقه خالل الفترة الزمنیةاعتمادااألجل 

استعداده لتحمل الخسائر التي قد یتعرض تحدید درجة المخاطر التي یرغب المستثمر في تحملها، أي -3
.لها جزء من استثماراته في المستقبل

أي توزیع المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها االستثمارات، من خالل توزیع : ورة االستثمارضر -4
.بهدف تحقیق هدف استثماري محدداالستثمارات ما بین األسهم و السندات و غیرها 

1. ضرورة االستعانة بالكفاءات المالیة التي لدیها الخبرة و الدرایة الكافیة-5

أ أن تكون جمیع المؤشرات المالیة المستخدمة في المقارنة ذات موضوعیة یشترط هذا المبد: الموضوعیة-6
تجنبا لتمیز القیاس، أي أنه لو أستخدم عدة مستثمرین مؤشر مالي واحد لتوصلوا إلى نتیجة واحدة أو 

2. متقاربة على األقل

الرشید إتباعها بهدف تعظیم تعتبر المبادئ السابقة بمثابة القواعد و األسس العلمیة التي ینبغي على المستثمر 
.العائد و منه التقلیل من المخاطر المستقبلیة للعملیة االستثماریة

:عوائد و مخاطر االستثمار و قیاسهما: الفرع الثاني
یسعى كل مستثمر من وراء العملیة االستثماریة سواء في االستثمارات الطویلة األجل أو األوراق المالیة إلى 

بعائد االستثمار و المخاطر المستوحاة اإللمامو ألجل . زیادة على ذلك بأقل مخاطرة ممكنةتحقیق عائد مرضي 
:من ذلك فإنه یمكن تناول هذه العناصر في الخطوات التالیة

: عوائد االستثمار- أوال
:مفهوم عائد االستثمار

بنود الربح، ثمن البیع، . معینةاألشیاء على طول مدة اإلنتاجالعائد على االستثمار یمثل مستوى :" 1تعریف 
3". غیر محتسبةاإلضافیةأو المصاریف 

هو المقابل الذي یطمح المستثمر الحصول علیه في المستقبل نظیر استثماره ألمواله، فالمستثمر :" 2تعریف 
4". یسعى دائما إلى استثمار أمواله و ذلك بهدف الحصول على العائد و تنمیة ثروته و تعظیم أمالكه

.35–34قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص ص -1
.17، مرجع سابق ذكره، ص آخرونأرشد فؤاد التمیمي و - 2

3-P.VIZZOVANA, OP, CIT, P 414.
.48ص قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، -4

المالي أو السیولة لقاء تخلیه عن استهالكه العائد یتضمن المكاسب التي یحصل علیها المستثمر:" 3تعریف 
شقین سنوي و قد یكون ثابت مثل فوائد أدوات المدیونیة أو متغیر مثل مقسوم النقدیة الفائضة، و العائد یتضمن 

1". األرباح ألدوات الملكیة و عائد رأسمالي قد یكون ربح أو خسارة

صول علیه في المستقبل مقابل العائد على االستثمار هو بمثابة المقابل الذي یتوقع المستثمر الح:" 4تعریف 
2" األموال التي یدفعها من أجل حیازة أداة االستثمار
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العائد على االستثمار المكافأة التي یمني المستثمر نفسه بالحصول علیها مقابل تخلیه عن منفعة : و عرف أیضا
3" في المستقبلإتباعحاضر على أمل الحصول على منفعة أو إتباعأو 

هو إال هدف أو غایة یهدف اریف السابقة التي تناولت مفهوم على االستثمار بأن العائد مایتضح من التع
إذن فإن أي قرار . المستثمر إلى الحصول علیها في المستقبل مقابل تقلیل من المخاطر على هذا االستثمار

منتظر و الذي یتصف استثماري سوف یقدم علیه المستثمر یجب أن یقوم على متغیرین أساسیین هما العائد ال
.الوقوع، و المخاطرة التي ترتبط بهاحتماليبأنه 

. أن یسلكها المستثمر لوضع أموالهایمثل العائد على االستثمار الوجهة المنتظرة: أهمیة العائد على االستثمار
تظرة من هي العوائد المنألن أي تفكیر عقالني و رشید للمستثمر فإنه سوف یرتكز في مبادئ األمر على ما

.وراء هذا الرهان
المالیة، فهو مؤشر یوضح للقائمین على اإلدارةكما یعتبر العائد بمثابة دلیل أو مؤشر یستخدم لكل عملیات 

ما إذا كان یسیرون في الطریق الصحیح أو الخاطئ، كذلك یعتبر مهما ألصحاب القرار القائمین على . اإلدارة
سواء كان سیاسیا أو اقتصادیا یؤثر في السوق و بالتالي فإن السوق االقتصاد الوطني ألن كل قرار إدارة

4. سیعكس للمسؤول مدى صحة قراره أو مدى تأثیره على حالة االقتصاد الوطني

یتحصل المستثمر على عدة عوائد من وراء توظیفه ألمواله المختلفة سواء في سوق : أنواع عوائد االستثمار
:و منه تصنف العوائد المختلفة أو المرغوب في تحلیلها إلى. رات المادیةاألوراق المالیة أو االستثما

أو بیعه ألداة من أدوات االستثمار، و امتالكههو العائد الذي یحققه المستثمر فعال نتیجة : العائد الفعلي-أ
:ا حیثأو العوائد الرأسمالیة أو یكون مزیجا منهمالعوائد اإلرادیةمعدل العائد الفعلي من یتكون

.بالسهماالحتفاظتمثل الزیادة التي حققها المستثمر في ثروته نتیجة : العوائد اإلرادیة- 
.تنتج هذه العوائد عن بیع األصل المستثمر: العوائد الرأسمالیة- 
هو أدنى عائد یطلب أو واجب تحقیقه لتحفیز المستثمر لشراء السهم، تعویضا عن تأجیل : العائد المطلوب-ب

5. ، أو المخاطر التي قد یتعرض لها مستقبالهالك الحالياالست

.23، مرجع سابق ذكره، ص آخرونأرشد فؤاد التمیمي و - 1
.22، ص 2006محمد مطر ، -2
.نفس الصفحة،نفس المرجع السابق -3
.49-48قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص ص -4
.48ذكره، ص ، مرجع سابقآخرونأرشد فؤاد التمیمي و -5

یمثل العائد المنتظر تحقیقه مستقبال، و یعبر عنه بالمتوسط المرجع، باألوزان للعوائد : العائد المتوقع- ج
1. المتوقعة في ظل كل احتمال

من العوائد سواء یتحصل المستثمر لقاء قرار استثمار أمواله على ثالثة أنواع أو أشكال : قیاس عوائد االستثمار
توزیعات من األرباح إذا كانت استثماراته تتمثل في حقوق من أموال ملكیة الشركة على شكل كانت في شكل

أو في شكل فوائد ثابتة لقاء سندات ممنوحة حیث یتحصل حامل السند هنا علىأسهم،
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الي حیث یمثل هذا الربح الرأسم. فوائد منتظمة، أو في شكل أرباح رأسمالیة ناتجة عن بیع لألصول الرأسمالیة
:و یمكن تناول عوائد االستثمار السابقة الذكر على النحو التالي. الفرق بین ثمن الشراء و سعر البیع

: ونات الخزینةعوائد أذ-أ
یتم قیاس هذا العائد على أساس معدل العائد السنوي في وجهة نظر : عائد إذن الخزینة إلى فترة االستحقاق-1

:المستثمر كمایلي
)1-)السعر الحالي في السوق/القیمة االسمیة للسند)* ((عدد أیام االستحقاق/365=( الستحقاقالعائد لفترة ا

هو العائد المنتظر ألذن الخزینة لعائد سند أخر مماثل له من حیث معدل الفائدة، و فترة :فئ عائد السندمكا-2
:و یحسب كمایلي. االستحقاق و القیمة االسمیة له

لموعد األیامعدد *معدل الخصمین(- 360))/(خصم البیع و الشراء(معدل الخصمین*365=((مكافئ عائد السند
100))*استحقاق

.حیث معدل الخصمین هو المتوسط الحسابي للمعدلین
هو العائد المنتظر تحقیقه لقاء بیع األصل المالي قبل موعد االستحقاق و : عائد الخصم على سعر البیع-3

:یحسب بالعالقة التالیة
))القیمة االسمیة/ سعر السوق(-1(عدد أیام االستحقاق /360= الخصم على سعر البیع عائد
توجد العدید من العوائد للسندات و هذا بحسب الغرض من حسابها و من بین هذه العوائد: عوائد السندات-ب

100) * سعر السند في السوق/ الفائدة السنویة = (العائد الجاري للسند - 1

.ائد بقیاس ربحیة االستثمار في السندات و هذا بناءا على الفائدة المنتظرة منه سنویایسمح هذا الع
یسمح هذا المعدل بقیاس العائد عند فترة شراء السند في حالة التنازل عنه قبل موعد : العائد لفترة االقتناء- 2

:استحقاقه و یحسب بالعالقة التالیة
100) * سعر الشراء)/ الفوائد+ر الشراءسع(–سعر البیع = (العائد لفترة االقتناء 

:تقاس العوائد المنتظرة من االستثمار باألسهم العادیة وفق المؤشرات التالیة: عوائد األسهم العادیة- ج

.220منیر إبراهیم هندي، مرجع سابق ذكره، ص - 1

صة في حالة وجود یعد من أفضل المؤشرات المالیة التي یفضلها المستثمر خا: عائد فترة االحتفاظ- 1
محفظة مالیة متنوعة من أسهم و سندات، حیث یتحصل المستثمر في هذه األوراق المالیة على عائدین 

:هما
.أرباح رأسمالیة لقاء الفرق بین سعر البیع و الشراء لألسهم أو السندات-
.التدفقات النقدیة الداخلة الناتجة عن أرباح األسهم و فوائد السندات-

:فترة االحتفاظ بالعالقة التالیةو یحسب عائد 
100* تكلفة الشراء )/التدفقات النقدیة) + تكلفة الشراء- سعر البیع= ((عائد فترة االحتفاظ 
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یمثل األرباح المنتظرة من وراء األرباح المحققة التي سوف توزع لحملة : نصیب ربح السهم من األرباح-2
:یةهذا النوع من األسهم و یحسب وفق العالقة التال

عدد األسهم العادیة/ صافي الربح الخاص باألسهم العادیة = ربح السهم العادي من األرباح المحققة 
یمثل هذا المعدل أو المقیاس الربح للسهم الواحد من األرباح : نصیب السهم العادي من األرباح المحققة-3

:التي سوف توزعها المؤسسة و یحسب وفق العالقة التالیة
عدد األسهم العادیة/ األرباح الموزعة = ادي من األرباح الموزعة ربح السهم الع

هو الربح للسهم الواحد قیاسا بالقیمة السوقیة للسهم في السوق عند إعالن توزیع : الربح الجاري للسهم-4
:األرباح و یحسب ربح السهم الجاري وفق العالقة التالیة

100) * القیمة السوقیة للسهم/ رباح الموزعة نصیب السهم العادي من األ= (الربح الجاري للسهم 

:بینما یحسب العائد المتوقع الحصول علیه وفق العالقة التالیة 
)احتمال حدوثه* العائد المحتمل (مج = العائد المتوقع 

بل عندما یقوم المستثمر بعملیة االستثمار فهو في الواقع یتحمل درجة من المخاطرة مقا: مخاطر االستثمار:ثانیا
توقعه الحصول على عائد معقول، لذلك تعتبر المخاطرة عنصرا هاما یجب أخذه بعین االعتبار عند اتخاذ أي 
قرار استثماري، و یهدف المستثمر العادي إلى تحقیق أكبر عائد ممكن مع تحمل أقل درجة ممكنة من 

1. المخاطرة

:مفهوم مخاطر االستثمار
المخاطرة في االستثمارتعددت المفاهیم التي تناولت مفهوم 

2". مخاطر االستثمار تعني عدم التأكد بشأن التدفقات النقدیة: "التعریف األول

3". احتمال فشل المستثمر في تحقیق العائد المرجح أو المتوقع على االستثمار: "التعریف الثاني

.51محمد مطر، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.222كره، ص هندي، مرجع سابق ذإبراهیممنیر - 2
.52محمد مطر، مرجع سابق ذكره، ص - 3

1:بأنهات مخاطر االستثمار كذلكفو عر 

.حاالت تظهر في األحداث التي یمكن التنبؤ بها في المستقبل بدرجة معینة من االحتماالت-1
.احتمال توقع خسائر رأسمالیة و هي من المبادئ المعروفة في االستثمار بحیث تكون مرافقة للعائد-2
هو ال المستثمر هي حالة عدم انتظام العوائد، فتذبذب هذه العوائد في قیمتها أو في نسبتها إلى رأس الم-3

.الذي یشكل عنصر المخاطر
من التعاریف السابقة للمخاطرة في االستثمار تتضح أن المخاطرة ما هي إال حالة احتمالیة توقعیة لحدوث 

بحیث كلما زاد احتمال وقوع الخسائر . حدید العائد أي نقص التأكدخسائر معینة للمستثمر نتیجة عدم اتضاح ت
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ارتفعت معه شدة المخاطرة، و منه فالمخاطرة و العائد عنصران یشكالن عالقة طردیة بینهما، بحیث كلما زاد 
.العائد المنتظر تحقیقه ارتفعت معه درجة المخاطرة

على االستثمار بأنها عدم استطاعة المستثمر في تحقیق من خالل التعاریف السابقة نستطیع أن نعرف المخاطرة 
.العائد المطلوب عن استثماره، و بالتالي زیادة خسائره

:أنواع مخاطر االستثمار
.تقسم مخاطرة االستثمار إلى نوعین، مخاطر منتظمة و مخاطر غیر منتظمة

نها بالتنویع لإلشارة إلى الجزء من یصطلح علیها كذلك بالمخاطر التي یمكن التخلص م: المخاطر المنتظمة-1
المخاطرة الكلیة الذي یمثل مخاطر عامة أو منتظمة، تتأثر بها عوائد كافة األوراق المالیة بصرف النظر عن 

مخاطر السوق و طالما أن لتلك المخاطر صفة . المنشآت المصدرة لتلك األوراق، لذلك یطلق علیها تجاوزا
فإنه یصعب . لمالیة، نظرا ألن مصدرها ظروف عامة اقتصادیة أو سیاسیةالعموم أي نصیب كافة األوراق ا

2.على المستثمر التخلص منها على أوراق مالیة تصدرها عدة منشآت

.و تتأثر المخاطر المنتظمة أي المخاطر التي تؤثر على كامل السوق بعدد من العوامل التالیة
لتغییر في مستوى أسعار الفائدة في السوق بصفة عامة، تنشأ مخاطر سعر الفائدة نتیجة ل: أسعار الفائدة-أ

لذلك كلما ارتفعت مستویات أسعار الفائدة في السوق انخفضت القیمة السوقیة لألوراق المالیة المتداولة 
3. و العكس صحیح

أي أن سعر الفائدة له تأثیر معاكس على أسعار األوراق المالیة و االستثمارات األخرى، حیث ارتفاع 
عر الفائدة یؤدي دائما إلى انخفاض أسعار األسهم و السندات ألن المستثمر العادي في هذه الحالة س

4. سوف یفضل بیع األوراق المالیة التي یمتلكها و وضع ثمنها كودیعة

.مما یحقق له عائدا أكبر قیاسا له استثمرها في األوراق المالیةوهذا 

.61ذكره، ص قاسم نایف علوان، مرجع سابق- 1
.228، ص ههندي، مرجع سابق ذكر إبراهیممنیر - 2
.230نفس المرجع السابق، ص - 3
.63قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص - 4

هي المخاطر الناتجة عن احتمال حدوث انخفاض في القوة الشرائیة : مخاطر القوة الشرائیة لوحدة النقدیة-ب
یجة وجود حالة تضخم في االقتصاد لتعكس على القیمة الشرائیة لوحدة النقد للمدخالت أو المبلغ المستثمر نت

.فتدني قیمتها
یكون هذا النوع من المخاطر كبیرا في حالة االستثمار في حسابات التوفیر أو التأمین على الحیاة أو السندات أو 

لتضخم ارتفع معه معدل الخصم معدل اارتفعفإذا . أي نوع من االستثمار الذي یحمل معه معدل فائدة ثابتة
1.فتنخفض القیمة الحقیقیة لالستثمار و ذلك النخفاض قیمته الحالیة
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تؤثر حركة السوق على عوائد االستثمار و ذلك نتیجة للمخاطر التي تصیب الشركات : المخاطر السوقیة- ج
غیرها، و هذه العوامل تؤثر في كالمضاربة في األوراق المالیة و التغیرات السیاسیة و الحروب و بصفة عامة

سلوك المستثمر حیث ینتقل هذا األسلوب إلى التعامل مع السوق مما یجعل األسعار تتغیر، و هذا التغیر في 
األسعار یحمل معه مخاطر محددة مصدرها عدم التأكد بالنسبة لمستوى األسعار في المستقبل، فقد تتعرض 

ألسابیع أو أشهر أو ربما سنوات و أحیانا یتعرض السوق إلى ارتفاعالسوق إلى فترات انخفاض األسعار تستمر 
2. في األسعار قد یكون لفترات صغیرة أو طویلة

تغیرات إجراءو یقصد به احتمال وقوع بعض األحداث المهمة محلیا أو عالمیا مثل : تغیر المناخ العام-د
فهذه ..... تجاریةاتفاقیاتربطها عالقة وثیقة أو جوهریة في النظام االقتصادي للدولة ذاتها أو لدول أخرى ت

األحداث قد تؤثر على الحالة االقتصادیة للدولة و بالتالي تؤثر على التدفقات النقدیة لالستثمارات في كافة 
3. الشركات العاملة فیها

المخاطر فان إذا كانت المخاطر المنتظمة تعزى إلى الظروف االقتصادیة العامة،: المخاطر غیر منتظمة-2
غیر منتظمة هي ذلك الجزء من المخاطر الكلیة التي یعزى لظروف المنشأة أو ظروف الصناعة التي تنتمي لها 
المنشأة و حیث أن التغیرات في عائد السهم لمنشأة ما و التي تعزى إلى المخاطر غیر منتظمة، ال یوجد ارتباط 

ظروف المنشأتین الختالف.منتظمة لعائد سهم المنشأة أخرىبینهما و بین التغیرات التي تحدثها المخاطر غیر
4. فإنه یمكن للمستثمر تخفیض تلك المخاطر بتنویع مكونات محفظة األوراق المالیة

و یمكن التخفیض منها عن طریق و منه فالمخاطر غیر منتظمة هي مخاطر ذاتیة تتصل بالمؤسسة مباشرة
.ر المصادر المالیةاستخدام محفظة أوراق متنوعة المعایی

.و تتأثر المخاطر غیر منتظمة بالعدید من العوامل منها
تنشأ من ظروف معینة كظهور منتجات جدیدة أو نتیجة للتطور التكنولوجي، و اشتداد : الظروف الصناعیة-أ

رة المؤسسة حدة المنافسة في السوق، ارتفاع أسعار العوامل لإلنتاج مثل المواد األولیة مما یؤدي إلى عدم قد
.على تحقیق المزید من التدفقات النقدیة

.62محمد مطر، مرجع سابق ذكره، ص -1
.64قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص - 2
.65-64نفس المرجع السابق ذكره، ص ص - 3
.229منیر إبراهیم هندي، مرجع سابق ذكره، ص - 4

یها إدارة الشركة تؤدي إلى حدوث أثار سلبیة على نتائج إن القرارات الخاطئة التي تتسبب ف: اإلدارةسوء -ب
و بالتالي على العائد على االستثمار، فإن قرارات خاطئة نتیجة معلومات غیر دقیقة قد یؤثر على أعمال الشركة 

من أحد التغیرات في اإلدارةأرباح الشركة، و أیضا االختالف بین المصالح و األهداف فیما بین المستثمرین و 
1. لعوائدا
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یقصد بها انخفاض التدفقات النقدیة الداخلة للمؤسسة نتیجة التحوالت التي تطرأ : الدورات التجاریة الخاصة- ج
االقتصادیة للمؤسسة في فترات الكساد، الرواج و منه صعوبة تقدیر العوائد المنتظرة على االستثمار على الدورة 

.و بالتالي زیادة المخاطرة
:اطر االستثمارقیاس مخ: ثالثا

لقیاس مخاطر االستثمار یستخدم في ذلك مقاییس التشتت لتقدیر درجة المخاطر المرتبطة باالستثمار المعني 
على اعتبار لوجود لعالقة طردیة بین العائد المنتظر و درجة المخاطرة حیث كلما ارتفع العائد المنتظر ارتفعت 

.طرةمعه درجة عدم التأكد و منه زیادة قیمة المخا
و من المقاییس اإلحصائیة لقیاس درجة المخاطرة نجد أن التباین و االنحراف المعیاري یعتبران مقیاسین مقبولین 

2. للمخاطر الكلیة

یقیس التباین درجة التشتت أي تباعد العوائد المنتظرة عن وسطها الحسابي حیث كلما اتسعت قیمة : التباین-1
.لعكس صحیحالتشتت زادت قیمة المخاطرة و ا

3. و یمكن التعبیر عن قیمة التباین وفق العالقة التالیة

S² = ∑(X – X)² / N-1
التباین : S²: حیث 

X :العائد على االستثمار
X :المتوسط الحسابي لعائد االستثمار
N :عدد السنوات

:یمثل الجدر التربیعي لقیمة التباین و منه یعبر عنه بالعالقة التالیة: االنحراف المعیاري-2
S = √S²

لتقدیر قیمة المخاطرة الكلیة المنتظمة و غیر منتظمة فإن إذا كان التباین و االنحراف المعیاري یعتبران مقیاسان
قیاس المخاطر المنتظمة فقط یستدل بها عن طریق معامل بیتا بقیاس درجة المخاطر المنتظمة التي یتأثر 

4: و یعبر عن معامل بیتا للمخاطر المنتظمة وفق العالقة التالیة.بها السوق ككل

β = Rim Li / Lrm

.معامل االرتباط بین عائد الشركة و عائد السوق: Rimاالنحراف المعیاري للسوق: Lrm:  حیث

Li :ةاالنحراف المعیاري للشرك.

.65قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.233منیر إبراهیم هندي، مرجع سابق ذكره، ص - 2
.68قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص - 3
.65نفس  المرجع السابق ، ص - 4

:مفهوم القرار االستثماري: الفرع الثالث
:تعریف القرار اإلستثماري: أوال
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یعد القرار االستثماري من أصعب و أعقد القرارات المالیة التي تقوم بها المؤسسة لما یحیط به من مخاطرة و 
المؤسسة نتیجة نجاح القرار االستثماري أو فشله تخصیص لألموال فهو رهان ذو حدین أحدهما إما زیادة ربحیة

.درجة العجز المالي للمؤسسةارتفاعو منه 
البدیل االستثماري الذي اختیارهو ذلك القرار الذي یقوم على "القرار االستثماري : مفهوم القرار االستثماري

ة من دراسات الجدوى التي تسبق من بدیلین على األقل فأكثر و المبني على مجموعاستثماريیعطي أكبر عائد 
1". االختیارعملیة 

االستثماریة المتاحة أحسن البدائلالختیارإال المرحلة األولى من هذا التعریفي تبین أن القرار االستثماري ماهو
.بهدف تعظیم العائد المراد تحقیقه و محاولة تخفیض درجة المخاطرة

2: القرار االستثماري الرشید بعدد من الخصائص التالیةیتمیز : خصائص القرار االستثماري:ثانیا

الجدوى كلها ال یتم القیام بها إال على فترات أنه قرار غیر متكرر حیث أن كل المجاالت التطبیقیة لدراسات -أ
.زمنیة متباعدة

.ع فیهاإن القرار االستثماري یترتب علیه تكالیف ثابتة مستغرقة لیس من السهل تعدیلها أو الرجو -ب
.إن القرار االستثماري هو قرار إستراتیجي یحتاج إلى أداة تمد البصر إلى المستقبل- ج
یحیط بالقرار االستثماري عدد من المشكالت و الظروف التي من الضروري التغلب علیها مثل ظروف عدم -د

كلها تحتاج إلى أسس و التأكد و تغیر قیمة النقود و مشاكل عدم قابلیة بعض المتغیرات للقیاس الكمي و
.منهجیة علمیة للتعامل معها

.یمتد القرار دائما إلى أنشطة مستقبلیة و بالتالي یرتبط غالبا بدرجة معینة من المخاطرة- هـ
:أنواع القرارات االستثماریة:ثالثا

مخاطرة، و من هذا كل قرار استثماري هو قرار یهدف من ورائه المستثمر إلى تعظیم العائد و التقلیل من حجم ال
المنطق فمتخذ القرار االستثماري یكون أمام ثالثة أنواع من القرارات االستثماریة بناءا على حالته المالیة و 

.ظروف السوق المالیة أو االستثماریة السائدة
الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقع یتخذ المستثمر هذا القرار كلما كانت القیمة : قرار الشراء-أ

فیبني متخذ قرار . ل علیها بما فیها قیمة المخاطرة أكبر من القیمة السوقیة الحالیة لهاالحصو 
.االستثمار بناء على هذه العالقة

كلما كانت القیمة السوقیة الحالیة لالستثمار مساویة للقیمة الحالیة للتدفقات : قرار عدم التداول-ب
.بأموالهاالحتفاظالحالة یفضل المستثمر النقدیة المتوقعة أي عدم وجود عوائد منتظرة في هذه

.32، ص2000التخاذ القرارات االستثماریة، الدار الجامعیة للنشر و التوزیع، مصر، االقتصادیةعبد المطلب عبد الحمید، دراسات الجدوى - 1
.39نفس المرجع السابق، ص - 2

سوقیة لألصل المالي المكتسب أكبر یتخذ المستثمر قرار البیع عندما یرى القیمة ال: قرار البیع- ج
أي وجود الربح و الجدوى المالیة من . من القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة بما فیها المخاطرة

.قرار البیع
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إذن تمثل القرارات االستثماریة الثالثة السابقة حاالت لعرض السوق التي یبنى على أساسها المستثمر 
.قرارته

:المقومات األساسیة لقرار االستثمار:بعارا
1: كل قرار استثماري ناجح یقوم على مقومات أساسیة هي

و میوالته المستثمر في تفضیالته الشخصیة إستراتیجیةتتمثل : المالئمة لالستثماراإلستراتیجیة-أ
:لعناصر التالیةالشخصیة أي أن لكل مستثمر منحنى تفصلي شخصي قائم على ا

األمان-3السیولة     -2الربحیة    -1
األمان فهما المخا طرة التى یكون تعبر عن معدل العائد المتوقع الحصول علیه، أما السیولة و الربحیة 

.في ظل العالقة الطردیة بین العائد و المخاطرةالمستثمر مستعد لقبولها 
:قرار االستثماراألسس العلمیة التخاذ- ب

القرار االستثماري الخطوات اتخاذینبغي على متخذ القرار االستثماري الرشید أن یراعي عند عملیة 
2: و تتمثل هذه الخطوات في مایلي. التالیة التي تمثل المدخل العلمي التخاذ القرار

.تحدید الهدف األساسي لالستثمار- 
.لیتم من خاللها تحدید العوامل األساسیة أو المتحكمة في القرارتجمیع المعلومات المالئمة - 
.تقیم العوائد المتوقعة للبدائل االستثماریة المتاحة- 
.البدیل االستثماري المناسب لألهدافاختیار- 
من العالقة الطردیة بین العائد و المخاطرة انطالقا: العالقة بین العائد و المخاطرةضرورة مراعاة- ج

أي كلما زاد العائد المتوقع فإن المخاطرة تزداد و منه إذا فضل المستثمر عائد أكبر علیه أن یتحمل مخاطرة 
.أكبر

:المبادئ التي یقوم علیها القرار االستثماري:خامسا
و رار االستثماري اتخاذ القدیتطلب في متخذ القرار االستثماري ضرورة مراعاة المبادئ التي یستند علیها عن

:من هذه المبادئ
یعتبر هذا المبدأ بنیابة الركن األساسي للقرار االستثماري على اعتبار وجود مجاالت استثماریة : مبدأ االختیار-أ

كبیرة یستطیع المستثمر أن یختار فیها ما یناسبه في المقابل في المبالغ النقدیة المتوفرة لدیه تتسم بطابع الندرة و 
بدال من إستراتیجیةالبدیل الذي یتماشى و اختیاره یجب أن یفاضل بین البدائل االستثماریة المتاحة و علی

.توجیه أمواله في أول فرصة متاحة

.39، مرجع سابق ذكره، ص 2006محمد مطر، - 1
2-P. Conso, Gestion financière de l’entreprise, DUNAD, 7eme EDITION, 1989, P498.

و إذا توافرت أمام المستثمر العدید من البدائل االستثماریة المتفاوتة من حیث التكلفة : دأ المقارنةمب-ب
العائد و الزمن وجب علیه المقارنة بین هذه البدائل المتاحة و اختیار أنسب البدائل و ذلك باستخدام 

.ةالمالیة المتاحإمكانیاتهالمعروفة و ذلك في حدود معاییر التقییم 
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المالیةاإلمكانیاتیقضي هذا المبدأ بأن یتم اتخاذ القرار االستثماري في حدود : مبدأ المالئمة- ج
و اللتزاماتهاالمتاحة للمؤسسة و الذي على األقل أن یضمن تحقیق تدفقات نقدیة تتزامن و سداد 

.منه توافر مستوى سیولة معین
تجزئة المبالغ االستثماریة أو المحفظة المالیة المتاحة ة بضرور یقضي هذا المبدأ كذلك : مبدأ التنویع-د

لمخاطرة و الرفع في مشاریع مختلفة سواء في شكل أصول مالیة أو أصول ثابتة و ذلك للتقلیل من درجة ا
.من قیمة العوائد
ة بین القواعد واألسس العلمیة التي یجب مراعاتها في عملیة المفاضلاألساسیة لالستثمارتشكل المبادئ 

قرارات االستثمار المتاحة على اعتبار إن قرار االستثمار هو قرار استراتیجي یحتمل درجة كبیرة من المخاطرة 
.له الفشلمآلم تراع فیها تلك المبادئ فان قرار استثمارهرفأي مجا زفة من طرف المستثم

.ةأسالیب اتخاذ القرارات المالی: المطلب الثالث
.التحلیل المالي للقوائم المالیة كأداة التخاذ القرارات المالیة: الفرع األول

:مفهوم و أهداف التحلیل المالي: أوال
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عبارة عن عملیة یتم من خاللها تبیان مواجهة القوة و مواجهة الضعف لدى الشركة من " التحلیل المالي هو 
1".خالل دراسة تحلیلیة للقوائم المالیة لدى الشركة

فیها و أداة لتفسیر هذه القوائم، و معرفة للعالقة بین مضامینها و مدلوالت األرقام الواردة " و یعرف كذلك بأنه 
2". العالقة بینهما

النوعیة التحلیل المالي یتم من خالله استكشاف أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمیة و " و یعرف كذلك 
ي، تساهم في تحدید أهمیة و خواص األنشطة التشغیلیة، و المالیة للمشروع و حول نشاط المشروع االقتصاد

ذلك من خالل معلومات تستخرج من القوائم المالیة، و مصادر أخرى، و ذلك لكي یتم استخدام هذه المؤشرات 
3".بعد ذلك في تقییم أداء المنشأة بقصد اتخاذ القرارات

ة عن عملیة منظمة تهدف إلى التعرف عن مواطن القوة في وضعیة عبار " كما یعرف التحلیل المالي بأنه 
المؤسسة لتعزیزها، و على مواطن الضعف لوضع العالج الالزم لها، و ذلك من خالل القراءة الواعیة للقوائم 
المالیة المنشورة، باإلضافة إلى االستعانة بالمعلومات المتاحة و ذات العالقة بموضوع التحلیل مثل أسعار 

4". سهم و المؤشرات االقتصادیة العامةاأل

دراسة النشاط و المردودیة و المركز المالي للمؤسسة، في الحاضر و في " كما یعرف التحلیل المالي بأنه 
المستقبل، یتم التحلیل المالي أساسا باستعمال البیانات المحاسبیة، و على وجه الخصوص القوائم المالیة السنویة 

و المیزانیة و المالحق، فالتحلیل المالي هو عبارة عن معالجة منظمة لهذه البیانات، حسب كحسابات النتائج،
الغایة من التحلیل المز مع إجراؤه و من أجل اشتقاق معلومات مجدیة، تساهم في التعبیر عن الوضعیة المالیة، 

5". و االقتصادیة للمؤسسة

المالیة و البیانات المنشورة لمؤسسة معینة عن فترة أو فترة أو فحص القوائم " و یعرف التحلیل المالي كذلك بأنه 
6"فترات ماضیة بقصد الحصول على معلومات تفیدها في الحاضر و المستقبل 

، 2004ألردن، فیصل جمیل السعایدة و آخرون، الملخص الوجیز لإلدارة و التحلیل المالي، مكتبة المجمع العربي للنشر و التوزیع، الطبعة األولى، ا- 1
.109ص 

.2، ص 2007محمود عبد الحلیم الخالیلة، التحلیل المالي باستخدام البیانات المحاسبیة، مطابع الدستور التجاریة، الطبعة الرابعة، - 2
الثانیة، دار وائل للنشر، عمان، محمد مطر، االتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي و االئتماني في األسالیب و األدوات و االستخدامات العملیة، الطبعة - 3

.3، ص 2005
.233، ص 2006مفلح محمد عقل، مقدمة في اإلدارة المالیة و التحلیل المالي، الطبعة األولى، مكتبة المجمع العربي للنشر و التوزیع، عمان، -4

5-BETRICE ET FRANCIS GRAND GUILLOT, ANALYSE Financière, LES OUTILS DU
DIAGNOSTIC Financière 8eme EDITION, GUALINO EDITEUR. PARIS, 2007, P 11.

.279، ص 2004سعد صادق بحیري، إدارة توازن األداء، دار نشر الثقافة، - 6

من خالل التعاریف السابقة یمكن صیاغة تعریف للتحلیل المالي بأنه عملیة فحص و تحلیل للقوائم المالیة 
ول حسابات النتائج، قائمة التدفقات النقدیة، بهدف تشخیص للوضعیة المالیة المتاحة كالمیزانیة المالیة، جد

للمؤسسة ألجل ترشید عملیة اتخاذ القرارات المالیة و إمكانیة الحكم على األداء المالي خالل الفترة المالیة 
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لشكل التالي یبین و ا. لقد أصبح الهدف األساسي للتحلیل المالي الحدیث هو اتخاذ القرارات الرشیدة. السابقة
.الدور المعاصر للتحلیل المالي للقوائم المالیة

.المدخل الحدیث للتحلیل المالي05:الشكل رقم

البیانات المتاحة للتحلیل الماليالقوائم المالیة

الغرض من التحلیل الماليبیانات من مصادر أخرى

التحلیل الماليمتهامدى كفایة البیانات و مالئ

نتائج التحلیل الماليأدوات التحلیل المالي

توفیر أرضیة مالئمة للمفاضلة بین البدائل المتاحة

اتخاذ القرار الرشید

.65، ص 1993صادق الحسني، التحلیل المالي و المحاسبي، مطابع المؤسسة الصحافیة األردنیة، : المصدر
 المعلومات المالیة و المحاسبیة للتحلیل المالي كقاعدة اتخاذ من خالل الشكل أعاله تعتبر مدخالت

.القرارات المالیة الرشیدة، و أساس للمفاضلة بین البدائل المالیة المتاحة

1: و یسعى التحلیل المالي للقوائم المالیة إلى تحقیق األهداف الموالیة

.نشأةتوفیر معلومات تساعد في تقدیر قیمة الم- 
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. تكمن أهمیته الكبرى في كونه یساهم في ترشید القرارات االقتصادیة لكثیر من مستخدمي القوائم المالیة- 
: كما یهدف إلى

.التشخیص للوضعیة المالیة للمؤسسة و اكتشاف نقاط القوة و الضعف- 
.التبوء بالمستقبل و رسم السیاسات المالیة المستقبلیة- 
.تقییم فعالیة األداء المالي- 
2.التحلیل المالي یحدد مدى تأثیر السهم بالعملیات و القرارات و السیاسات المالیة التي تتبعها المؤسسة- 

:أسالیب التحلیل المالي التخاذ القرارات المالیة: ثانیا
:یستخدم التحلیل المالي للقوائم المالیة األسالیب التالیة

عمودي نسبة أي رقم في القوائم المالیة إلى رقم رئیسي آخر في یتضمن التحلیل ال: التحلیل العمودي- 1
3.القوائم المالیة للوصول إلى داللة ذات معنى

ففي المیزانیة المالیة یتم التحلیل العمودي عن طریق حساب نسبة أي عنصر من عناصر المیزانیة - 
:طریق النسبة التالیةالمالیة إلى مجموعته مثل حساب نسبة البنك إلى إجمالي القیم الجاهزة عن

القیم الجاهزة/البنك
.أو حساب نسبة هذا العنصر أو الحساب إلى إجمالي األصول مثال- 
أما في جدول حسابات النتائج فیتم التحلیل العمودي عن طریق استخراج نسبة أي عنصر من قائمة - 

.جدول حسابات النتائج و مقارنته مع صافي المبیعات
مقارنة بین مكونات القوائم المالیة خالل فترة مالیة لمتابعة تطور هذه القوائم فالتحلیل العمودي هو ال

.المالیة خالل مالیة ما
.یسمى كذلك بالتحلیل التاریخي أو التحلیل المالي الدینامیكي للقوائم المالیة: التحلیل األفقي- 2

على عناصر القوائم یرتكز هذا األسلوب على دراسته و حساب و تحدید طبیعة التغیرات التي تطرأ
المالیة عبر الزمن و یتم ذلك عن طریق مقارنة عناصر المیزانیة في لحظة معینة بعناصر لذات 

4. المیزانیة في لحظة أخرى

.2محمود عبد الحلیم الخالیلة، مرجع سابق ذكره، ص -1
.198، ص 2008الشركة الجزائریة، الجزء األول، شعیب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا لمعاییر المحاسبة الدولیة، مكتبة -2
.33محمود عبد الحلیم الخالیلة، مرجع سابق ذكره، ص -3
.191شعیب شنوف، مرجع سابق ذكره، ص -4

و منه فالتحلیل األفقي یهدف إلى تحدید الفوارق في المبالغ المالیة بین هذه الفترات المالیة و استخراج نسبة 
أخرى على أساس اعتماد میزانیة مالیة لفترة سابقة كأساسي مرجعي و باقي السنوات كسنوات التغییر بین فترة و

:مقارنة حیث یمكن حساب نسبة التغییر في أي عنصر من عناصر القوائم المالیة كمایلي
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.القیمة في سنة األساس) / قیمة األساس–القیمة في سنة المقارنة = (نسبة التغییر 
1. هو تحلیل تاریخي ألنه تحلیل لتطور أو تدهور أداء المؤسسة مع الزمنإن التحلیل األفقي

كما یمكن التحلیل األفقي عن طریق تحلیل النسب لعدة سنوات من الحكم على حسن سیرة األداء المالي و فعالیة 
.القرارات المالیة المتخذة و هل أن المؤسسة في وضعیة نمو أو انهیار و فشل مالي

لتحلیل األفقي في إلقاء الضوء على التطور التاریخي ألداء الشركة و فهم و تفسیر االتجاهات خالل كما یساهم ا
الفترة المالیة لمختلف عناصر القوائم المالیة و مدى التغییر في األهمیة النسبیة لبنود القوائم المالیة و من خالل 

للشركة یمكن تحدید جوانب القوة و الضعف، و هذا التفسیر الصحیح لالتجاهات التي اتخذتها البنود المالیة
2. بالتالي وضع االقتراحات للحلول المناسبة

تستخدم هذه القائمة لدراسة التدفقات المالیة الماضیة من أجل : التحلیل لقائمة االستخدامات و المصادر- 3
3.معرفة استخدامات األموال، و الطریقة التي یتم بها تمویل تلك االستخدامات

و استخدامات هذه األموال . بر هذه القائمة عن حركة ماضیة لألموال التي أتیحت للمؤسسة أي مصادرهاتعت
.سواء في أنشطتها االستغاللیة أو االستثماریة

:تعد هذه القائمة عن طریق إجراء مقارنة بین میزانیات مالیة متتالیة بحیث تكون
:استخدامات األموال ناتجة عن-أ
.خصومالنقص في عناصر ال- 
.النقص في األموال الخاصة- 
.الزیادة في عناصر األصول- 
:المصادر لألموال و ناتجة عن-ب
.النقص في األصول- 
.الزیادة في األموال الخاصة أو األموال المملوكة- 
.الزیادة في عناصر الخصوم- 

.192شعیب شنوف، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.237قاسم نایف علوان، مرجع سابق ذكره، ص - 2
.133، مرجع سابق ذكره، ص حنفيعبد الغفار - 3

تستخدم النسب بعد ذلك في عملیة المقارنة بین هذه التغیرات عن طریق تحویل مبالغ االستخدامات و المصادر 
لمعرفة تطور قیمة هذه المصادر و االستخدامات و منه فان التحلیل لقائمة المصادر و االستخدامات من خالل 
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أحد األسالیب التحلیلیة للقوائم المالیة بهدف بیان صافي التغییر الناتج عن حركة األموال بین یعتبر . حركتها
.عناصر األصول و الخصوم و رأس المال عند المقارنة بین میزانیتین في تاریخیین تالیین

درة على معرفة و یساعد هذا النوع من التحلیل في تحدید المشاكل التي تعاني منها الشركة و یعطي للمحلل الق
1. نقاط الضعف في إدارة الشركة

مجموع األموال المستثمرة في " یعرف رأس المال العامل بأنه : التحلیل باستعمال رأس المال العامل- 4
2." األصول المتداولة

3." إجمالي المبالغ التي تستثمرها المؤسسة في األصول قصیرة األجل" و یعرف كذلك بأنه 

جزء من األصول المتداولة و ذلك لمواجهة تذبذبات دورة " المال العاجل بأنه و یعرف كذلك رأس
4." االستغالل، و هو عبارة عن هامش أمانا

:أنواع رأس المال العامل و احتیاجاته
5. یحسب رأس المال العامل الصافي بطریقتین: رأس المال العامل الصافي-أ

.ائمة بالنسبة لألصول الثابتةهو الفائض من األموال الد: من أعل میزانیة- 1
.األصول الثابتة–األموال الدائمة = رأس المال العامل الصافي 

.هو الفائض من األصول المتداولة بالنسبة للدیون القصیرة األجل: من أسفل المیزانیة- 2
الخصوم المتداولة–األصول المتداولة = رأس المال العامل الصافي 

یمثل األصول ذات طبیعة قصیرة المدى و التي هي عبارة عن إجمالي : رأس المال العامل اإلجمالي-ب
6. األصول المتداولة

.األصول المتداولة= رأس المال العامل اإلجمالي 
.أهو الفرق بین مجموع األصول و األصول الثابتة

.األصول الثابتة–األصول = رأس المال العامل اإلجمالي 

.120، مرجع سابق ذكره، ص محمود سعید عبد الهادي- 1
.112، ص 2005منیر شاكر محمد و آخرون، التحلیل المالي، مدخل صناعة القرارات، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، عمان، - 2
.214شعیب شنوف، مرجع سابق ذكره، ص - 3

4-JEAN MARIE MUDOYE, LE FONDS DE ROULEMENT, EDITION, ENTREPRISE MODERNE,
PARIS, 1970, P 13.

.214شعیب شنوف، مرجع سابق ذكره، ص - 5
.215نفس المرجع السابق، ص - 6

یمثل رأس المال العامل الخاص الفائض في األموال الخاصة الناتجة عن تمویل : رأس المال العامل الخاص- ج
.األصول الثابتة و یحسب وفق العالقة التالیة
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األصول الثابتة–األموال الخاصة = رأس المال العامل الخاص 
:أوقف العالقة التالیة

.إجمالي الدیون–األصول المتداولة = رأس المال العامل الخاص 
یمثل مجموع الدیون التي بحوزة المؤسسة و التي تتحصل علیها من الخارج : رأس المال العامل األجنبي-د

1: لتمویل أنشطتها و یحسب وفق العالقة التالیة

.مجموع الدیون= ألجنبي رأس المال العامل ا
:أو وفق العالقة التالیة

.رأس المال العامل الخاص–رأس المال العامل اإلجمالي = رأس المال العامل األجنبي 
: أو وفق العالقة التالیة

.األموال الخاصة–مجموع الخصوم = رأس المال العامل األجنبي 
مال العامل هي قسط أو جزء من االحتیاجات الدورانیة احتیاجات رأس ال: احتیاجات رأس المال العامل-هـ 

2.الضروریة و المرتبطة ارتباطا مباشرا بدورة االستغالل و التي لم تغط من طرف الموارد الدوریة

و منه فاحتیاجات رأس المال العامل تعبر في تاریخ معین عن رأس المال العامل الذي تحتاجه المؤسسة 
3. في هذا التاریخلمواجهة دیونها المستحقة 

.الدیون القصیرة األجل ما عدا السلفات المصرفیة–األصول المتداولة = احتیاجات رأس المال العامل 
4.تعرف بالفرق بین رأس المال العامل و احتیاجات رأس المال العامل: الخزینة-و

5: و تحسب وفق العالقة التالیة

.ت رأس المال العاملاحتیاجا–رأس المال العامل = الخزینة 
.Zالتنبؤ باستمراریة المنشآت و التقریر عن احتماالت النجاح أو الفشل المالي لها باستخدام نموذج - 5

یستخدم التحلیل المالي الحدیث عن طریق استخدام النسب المالیة في إمكانیة التنبؤ بالنجاعة و الكفاءة المالیة 
.المسبق الحتمال الفشل المالي لهاللمؤسسة المستقبلیة و منه أداة لالحتیاط 

.216شعیب شنوف، مرجع سابق ذكره، ص - 1
2-JEAN MARIE MUDOYE, OP, CIT, P21.

.216شعیب شنوف، مرجع سابق ذكره، ص - 3
4-GEORGE LANGLOIS ET MICHELE MOLLET, MANUEL DE GESTION FINANCIERE,
EDITION BERTI, 2011, P 39.
5-IBID, P 39.

: مفهوم الفشل المالي-أ
الفشل المالي یعني عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزامات الدیون و أقساطها في المواعید : " المفهوم األول

1". المقررة للدائنین و قد یحدث ذلك لفترة محدودة أو عرضة
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یزید عن تكلفة رأس نجاح المشروع یعني أن المشروع یحقق عائدا یساوي على األقل أو: " المفهوم الثاني
2"المال، أما فشل المشروع یعني أن المشروع یحقق عائدا غیر مناسب أي یقل عن تكلفة رأس المال

الفشل المالي هو عدم قدرة المؤسسة أو المشروع على مقابلة التزاماته لدى استحقاقها و : " المفهوم الثالث
ته، و یعتمد عن هذه الحالة بمصطلح الفشل ذلك بالرغم من أن مجموع أصوله یزید عن مجموع مطلوبا

3" الفني، أما حالة اإلفالس أو الفشل الحقیقي فتحدث بحكم القانون عندما یعجز المشروع عن دفع دیونه

من التعاریف السابقة الفشل الحالي یعني حالة مالیة تصل إلیها المؤسسة معبر عن عدم قدرة المؤسسة على 
مما یعبر عن عدم قدرة المؤسسة في مواصلة نشاطها نظرا للوضعیة . یة اتجاه دائنیهاالوفاء بااللتزامات المال

.الحرجة
.ترجع أسباب الفشل المالي إلى أسباب داخلیة و أخرى خارجیة: أسباب الفشل المالي-ب

4: حیث تتمثل األسباب الداخلة للفشل المالي إلى األسباب التالیة

مثل في إطار مصادر التمویل المختلفة المتوفرة و توزیعها النسبي بین فشل اإلدارة في إیجاد المزیج األ- 
.الموارد الذاتیة و الموارد الخارجیة

فشل إدارة المؤسسة في إیجاد التنظیم المالي، سواء في هیكل التمویل أو الجهاز اإلداري المشرف على - 
.أموالها بنجاححركة األموال في المؤسسة و خارجها، و من ثم عدم قدرته على إدارة 

فشل إدارة المؤسسة في إیجاد نظام التوجیه المالي السلیم سواء في تخصیص الموارد المالیة، أو في - 
حركتها و خارج المؤسسة، أو في توظیفها في تولیفة أو مزیج یعظم ربحیتها و یقلل المخاطر التي 

.تكتنفها
:لمالیة السلیم الذي یمكن من معرفة مدىفشل غدارة المؤسسة في إیجاد نظام المتابعة و المراقبة ا- 

.سالمة المزیج التمویلي الحتیاجات المؤسسة- 1
.تكلفة الموارد المقترضة من الخارج في إطار ربحیة المؤسسة- 2

.444، ص 1999النجار، البورصة و الهندسة المالیة، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، فرید-1
.364-363ص محمد مطر، مرجع سابق ذكره، ص -2
.178نفس المرجع السابق، ص - 3
.32، ص 1997ري، الدیون المتعثرة، دار ایتراك للنشر و التوزیع، یمحسن أحمد الخض-4

تأكید استقرار أسعار أسهم المؤسسة في سوق األوراق المالیة و احتفاظ المساهمین بها، و عدم - 3
.تخلصها منها
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اهم في الفشل المالي كذلك سوء التخطیط للعملیات اإلنتاجیة و عدم و من األسباب الداخلیة التي یمكن أن تس
القدرة على تغییر مواصفات المنتوج، توقف لخطوط اإلنتاج، اإلضرابات العمالیة و سوء إدارة التسویق و دراسة 

.السوق
1: بینما تتمثل األسباب الخارجیة للفشل المالي في

.ر على أعمال المؤسسة و نتائجهاالظروف السیاسیة غیر مستقرة و التي تؤث- 
.الظروف االقتصادیة العامة، و الدورات االقتصادیة من رواج اقتصادي و كساد- 
.مجابهة المؤسسة ألزمات طارئة كاإلضرابات العمالیة و نقص التموین- 
.التغییر في التشریعات والقوانین كقوانین االستیراد و التصدیر و نظام مراقبة العملة- 
.المنافسة في السوق كدخول منافسا قوي یحتل نسبة كبیرة من الحصة السوقیةتغییر ظروف- 

و بر عن الفشل المالي لعدم كفاءتهاعلى الرغم من تعدد األسباب للفشل المالي تبقى اإلدارة المسؤولة بنسبة أك
DUN ET BRADESسوء التسییر داخلها و قد دعم ذلك في دراسة استطالعیة قامت بها شركة  TREET

2:حیث توصلت إلى أن التحلیل األتي هو بمثابة عوامل مسببة للفشل المالي و هي

.من العوامل المسببة للفشل المالي%39.1یمثل : عدم كفاءة اإلدارة- 1
%2یمثل نسبة : اإلهمال- 2

%1یمثل : التزویر- 3

.ات المالیةمثل السرقات و الحرائق، األزم%0.9األحداث التي تحدث فجأة بنسبة : الكوارث- 4
%3و تمثل نسبة : أسباب أخرى- 5

تعددت النماذج الكمیة التي تتنبأ بالفشل المالي للمؤسسة : بعض النماذج الكمیة للتنبؤ بالفشل المالي- ج
غیر أنه یجب اختیار نوع النموذج طبقا للظروف المالیة . األمر الذي یجعل من الصعب عن األخر

.للمؤسسة و الظروف المحیطة بها

.285، ص 1999عبد المعطي رضا الرشید، محفوظ أحمد جودة، إدارة االئتمان، دار وائل للنشر، عمان، األردن، - 1
.234، ص 2002ي، إدارة االئتمان المصرفي، الطبعة األولى، دار الورق للنشر و التوزیع، عمان، األردن، دحمزة محمود الزبی- 2

:بالفشل المالي مایليو من أشهر النماذج الكمیة للتنبؤ
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من أكثر النماذج شیوعا في التنبؤ بالفشل في المؤسسات هو : 1974" ألثمان و ماك كوغ" نموذج - 1
، استكماال لنموذج وضعه 1974الذي حدد في دراسة ألثمان و ماك كوغ و قد وضع هذا النموذج سنة 

1. 1968ألثمان عام 

مؤسسة ثم دراسته حالتها المالیة حیث وجد 66لى عینة من نسبة مالیة و ع22أعتمد نموذج ألثمان على 
. مؤسسة ناجحة و األخرى فاشلة33

و هذه . و لقد تم اختیار خمسة نسب مالیة اعتبرت كأحسن النسب ألجل تمییز نجاح و فشل المؤسسات
2. النسب الخمسة ممثلة في النسب التالیة

X1 =ثل نسبة السیولة مقارنة باستخدامات المؤسسةتم.  (إجمالي األصول / رأس المال العامل.(
X2 =تعبر عن الربحیة طویلة األجل في المؤسسة. ( إجمالي األصول/ األرباح المحتجزة.(
X3 =تسمح بقیاس اإلنتاجیة الحقیقیة ألصول (إجمالي األصول / األرباح قبل الفوائد و الضرائب

).المؤسسة
X4 =تعبر عن الرفع المالي. (لقیمة المحاسبیة إلجمالي التزامات المؤسسةا/ القیمة الحالیة لحق الملكیة.(
X5 =تعبر عن قدرة تولید األصول من خالل المبیعات السنویة. (إجمالي األصول/ المبیعات.(
SHERRORD "1987 :3" نموذج - 2

: لهذا النموذج هدفین رئیسیین
.التقییم لمخاطر األعمال-أ

.الفشل المالي-ب
في هذا النموذج یتم عرضها على الفئات التي تصنفها إلى Zة لتقیم مخاطر االئتمان فإن قیم حیث بالنسب

و منه استنتاج حالة المؤسسة هل هي . حاالت متعددة و ممكنة للمؤسسة قصد إمكانیة الحصول على القروض
:ناجحة أو فاشلة و علیه تقسم القروض إلى خمسة فئات حسب درجة المخاطرة كمایلي

.299، ص 2000حمزة محمود الزبیري، التحلیل المالي، تقییم األداء و التنبؤ بالفشل، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، - 1
.17-16، ص ص 2004خبراء مركز الخبرات المهنیة لإلدارة العلیا، مجاالت تقیم األداء الفعال، الطبعة الثالثة، مركز الخبرات المهنیة، مصر، - 2
.259-255، ص ص 2004الحیالي، االتجاهات المعاصرة في التحلیل المالي، الطبعة األولى، دار الوراق للنشر و التوزیع، عمان، ولید ناجي- 3
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Zقیمة درجة المخاطرةالفئة

Z≤25قروض ممتازةاألولى

Z< 25قروض قلیلة المخاطرةالثانیة ≥20

Z < 20قروض متوسطة المخاطرةالثالثة ≥ 5

Z < 5قروض عالیة المخاطرةلرابعةا ≥ - 5

> Zقروض عالیة المخاطرة جداالخامسة - 5

:و تم صیاغة هذا النموذج وفق العالقة التالیة
Z = 17 X1 + 19 X2 + 3.5 X1 + 20 X4 + 1.2 X5 + 0.1 X6+An+1

:حیث المتغیرات تتمثل في النسب المالیة التالیة
X1 =تمثل نسبة سیولة(إجمالي األصول،      / صافي رأس المال العامل.(
X2 =تمثل نسبة السیولة(إجمالي األصول،               / األصول السائلة.(
X3 =تمثل نسبة رفع(إجمالي األصول،       / إجمالي حقوق المساهمین.(
X4 =تمثل نسبة ربحیة(إجمالي األصول،   / صافي األرباح قبل الضرائب .(
X5 =تمثل نسبة رفع(إجمالي االلتزامات،              / ي األصولإجمال.(
X6 =تمثل نسبة رفع(األصول الثابتة،         / إجمالي حقوق المساهمین.(

، حیث یعتبر Zندرس النسب المالیة الخمسة، خمسة متغیرات مستقلة أما المتغیر التابع فهو یرمز له بالرمز 
:ذج ألثمان، و یعبر عنه ریاضیا بالعالقة الریاضیة التالیةهذا النموذج نموذجا معدال لنمو 

Z = 0.012X1 + 0.014X2 + 0.03X3 + 0.006X4 + 0.010X5+An+1

:و بموجب هذه العالقة تقسم المنشآت إلى ثالثة أصناف ألجل قیاس مدى القدرة على مزاولة نشاطها و هي
.فأكثرZ =2.99ن فیها قیمة المؤسسات الناجحة هي المؤسسات التي تكو : الصنف األول- 
تمثل صنف المؤسسات التي هي مشكوك في إمكانیة استمرارها، أي احتمال اإلفالس : الصنف الثاني- 

.1.81أقل من Zوارد فیها و تكون قیمة 
و 1.81محصورة بین Zالمؤسسات التي یصعب التنبؤ بوضعها المالي و تكون قیمة : الصنف الثالث- 

.Z<1.81>2.99في المجال تكونZأي قیمة 2.99
إذا كانت نتیجته موجبة فالمؤسسة جیدة و بعیدة عن KIDAطبقا لنموذج: KIDA1981نموذج - 1

وفق المعادلة Zو تحسب قیمة . خطر اإلفالس أما إذا كانت سالبة فهي مرجحة إلى حالة اإلفالس
:التالیة

Z = 1.042X1 + 0.42X2 + 0.462X3 + 0.463X4 + 0.271X5+An+1

: و حیث أن المتغیرات الممثلة للمعادلة هي
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X1 = إجمالي األصول/ صافي الربح بعد الضریبة.
X2 = إجمالي االلتزامات/ حقوق المساهمین.
X3 = االلتزامات المتداولة/ األصول السائلة.
X4 = إجمالي األصول/ المبیعات.
X5 = إجمالي األصول/ النقدیة.

.الكمیة للتنبؤ بالفشل المالي من المفاضلة و اتخاذ قرار اإلفالس أو استمراریة المؤسسةتمكن هذه النماذج 
یعتبر نظام دیبونت من أفضل األسالیب لبیان : نموذج دیبونت ألغراض التحلیل المالي و اتخاذ القرارات- 6

كنسب العالقة بین المراكز في المؤسسة و منه إمكانیة وضع أسلوب رقابة باستخدام بعض النسب
:النشاط و الربحیة و نسب الرفع المالي

یتكون أسلوب دیبونت من عدة أجزاء أو أنظمة فرعیة بما یساعد على تحلیل و معرفة درجة إسهام 
مختلف العناصر في الربحیة و الرفع و التغطیة، حافة الربح و درجة استغالل األصول سواء الثابتة أو 

1. المتداولة أو هما معا

:لتالي یمثل أسلوب التحلیل وفق نظام دیبونتو الشكل ا
:التحلیل المالي وفق نظام دیبونت، حیث العائد على حقوق الملكیة یحسب كمایلي06:الشكل رقم

معدل دوران األصولالرفع و التغطیةالحافة
)الثابتةاألصول /المبیعات(*)حق الملكیة/األصول الثابتة)*(المبیعات/صافي الدخل(إسهام األصول الثابتة 

)األصول المتداولة/المبیعات(*)حق الملكیة/المتداولةاألصول )*(المبیعات/صافي الدخل(إسهام األصول المتداولة  
)المخزون/المبیعات(*)حق الملكیة/المخزون(*)المبیعات/صافي الدخل(إسهام المخزون        

القبض و أوراق/المبیعات*()الملكیةحق /أوراق القبض و الذمم)*(مبیعاتال/صافي الدخل(إسهام أوراق القبض و الذمم 
)الذمم

األصول /المبیعات)*(حق الملكیة/األصول النقدیة و شبه النقدیة)*( المبیعات/صافي الدخل(إسهام النقدیة و شبه النقدیة 
)النقدیة و شبه نقدیة

.99، ص 1991حنفي، اإلدارة المالیة المعاصرة، مدخل اتخاذ القرارات، الدار الجامعیة، مصر، الغفارعبد : المصدر

.100عبد الغفار حنفي، مرجع سابق ذكره، ص - 1

:أسلوب تحلیل التعادل: الفرع الثاني
.تعادل أو عتبة المردودیة أو نقطة التوازنتسمى بنقطة ال:مفهوم نقطة التعادل: أوال
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النقطة التي تصل فیها المؤسسة إلى تغطیة مجموع تكالیفها رقم أعمالها بحیث تكون نتیجتها " و تعرف بأنها 
1". معدومة

النقطة التي یكون فیها اإلنتاج بالوحدات أو المبیعات و الدینار ال تحقق ال ربح و ال " و تعرف كذلك بأنها 
2". رةخسا

من التعاریف السابقة نعرف عتبة المردودیة برقم األعمال المحقق خالل فترة معینة و الذي یسمح بتغطیة 
.إجمالي التكالیف و تحقیق نتیجة معدومة

3. یستعمل تحلیل التعادل في النقاط التالیة: استعماالت تحلیل التعادل: ثانیا

.ثر تغییر أحدها في األخرى و في ربحیة المشروعتحدید هیكل الكلفة بین ثابتة و متغیرة و أ- 1
.اتخاذ القرارات الخاصة بالتصنیع أو الشراء- 2
.اتخاذ القرارات الخاصة بعقود البیع- 3
.اف جدیدة أو التوقف عن إنتاج بعض األصنافصناتخاذ القرارات في إنتاج أ- 4

یعه من المنتوج الجدید ألجل تغطیة و ذلك عن طریق التحدید المسبق لما هو حجم اإلنتاج الواجب إنتاجه و ب
.هذه التكالیف

مارات الشركة عن طریق دراسته مدى ثكما تسمح طریقة تحلیل التعادل باتخاذ قرارات التوسع في است- 
.على الربح و الخسارة المستقبلیةةمساهمة التكالیف الجدید

المؤسسة في حالة انخفاض أو یسمح أسلوب تحلیل التعادل كذلك باتخاذ قرار تحدید األسعار لمنتجات - 
.ارتفاع أسعار بیعها و تأثیرها على ربحیة المؤسسة

كما تعتبر عتبة المردودیة أداة لتحلیل الخطر االستغاللي و الذي هو عبارة عن حالة عدم التأكد من - 
اسة حیث یسمح بتصنیف التكالیف إلى تكالیف متغیرة و تكالیف ثابتة ثم در . اإلیرادات لدورة االستغالل

4. العالقة بینهما و تأثیر هذا األخیر على رقم األعمال

كما یستخدم أسلوب تحلیل التعادل في اتخاذ قرار تغیر استراتیجیات اإلدارة أو ما یسمى بتحلیل - 
و هو معرفة مدى تأثیر تغیر عوامل نقطة التعادل على أرباح الوحدة االقتصادیة و نقطة . الحساسیة

5.التعادل لها

.203، ص 1996محمد عطیة مطر، نظریة المحاسبة و اقتصاد المعلومات، دار حنین للنشر، األردن، - 1
.155فیصل جمیل السعایدة و أخرون، مرجع سابق ذكره، ص - 2
.156نفس المرجع السابق، ص - 3
.169، ص 2000إبراهیم خلدون، الشریفات، إدارة و تحلیل مالي، دار وائل للنشر، األردن، عمان، - 4
.133أسامة الحارس، مرجع سابق ذكره، ص - 5

حساب عتبة المردودیة: ثالثا
.تحسب عتبة المردودیة ریاضیا و بیانیا
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:حساب عتبة المردودیة ریاضیا-1
.التكالیف الثابتة= باستخدام العالقة هامش على التكلفة المتغیرة -أ

:ألجل ذلك نستخدم الرموز التالیة
.يرقم األعمال الصاف: ر ع ص 

.التكالیف الثابتة: ت تا 
.تكالیف متغیرة–ر ع ص = الهامش على التكلفة المتغیرة : م/ ت / هـ

0= تا و منه نتیجة . ت = م /ت/هـ: عند ر ع ن یكون

ت تا   ------ م /ت/هـ
)م/ت/هـ)/ (ت تا* رع ص= (ر ع ن            ر ع ن ------ ر ع ص 

:مة البسط و المقام على رقم األعمال الصافي یكون لدیناانطالقا من العالقة السابقة و بقس-ب
))رع ص) / (م/ت/هـ) / (ت ثا)) = ((رع ص) / (م/ت/هـ) / (صرع ) / (ثات *رع ص=((رع ن

أي .صهو ثابت مهما كان رعالهامش على التكلفة المتغیرة، و هو معدل) رع ص) / (م/ت/هـ(حیث 
.تغیر في رقم األعمال الصافيیمثل نسبة الزیادة في الهامش نتیجة ال

.لحساب و تمثیل عتبة المردودیة بیانیا نستخدم العالقات التالیة: حساب عتبة المردودیة بیانیا- 2
.ت ثا= م /ت/هـ: العالقةباستخدام-أ

.حیث نستخدم في ذلك معلم متعامد و متجانس في تمثیل هذه العالقات
ت ثا= 1ع
.التكلفة المتغیرةمعدل الهامش على: أ س    حیث أ= 2ع

التمثیل البیاني لعتبة المردودیة بعال قة الهامش والتكالیف الثابتة07:الشكل رقم
أ س= 2ع

الربح

ت ثا= 1ع

الخسارة

الطالب إعدادمن : المصدر

:باستخدام عالقة النتیجة-ب
.ت ثا-تغیرة الهامش على التكلفة الم= النتیجة 
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.س         حیث س هو رقم األعمال= 1ع
ت ثا–أ س = 2ع
.نتیجة معدومة تتحقق عتبة المردودیةدعن

التمثیل البیاني لعتبة المردودیة بعالقة النتیجة08: الشكل رقم

ت ثا-أس= 2ع

س                     الربح=1ع
الخسارة                      

الطالب إعدادمن : المصدر
مجموع التكالیف= رع ص :باستخدام العالقة التالیة- ج

ت ثا+ س 'أ= 2عس= 1ع
.رع ص/ التكالیف المتغیرة = معدل التكلفة المتغیرة : ' حیث أ

بعالقة رقم األعمال ومجموع التكالیفلعتبة المردودیة البیاني ل التمث09:ل رقمالشك
س= 1ع

الربح

ت ثا+ س 'أ= 2ع

ة
------------------------------------------------------ ت ثا

الطالب إعدادمن :المصدر

. التحلیل باستخدام الروافع المالیة: الفرع الثالث
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قرار التمویل، و االستثمار حیث تقوم للروافع دورا هاما في اتخاذ القرارات المالیة في المؤسسة ال سیما 
الرافعة المالیة بتشخیص و تحلیل األخطار المالیة الناتجة عن استخدام الدیون و منه اتخاذ قرار التمویل 

بینما الرافعة التشغیلیة فهي تحلل مدى وجود خطرا ألعمال الناتج عن استخدام . الخارجي أو الذاتي
.ثابتة في عملیات الستغالل داخل المؤسسةالالتكالیف 

:مفهوم و حساب الرافعة المالیة: أوال
1".یقصد بالرفع المالي هو اعتماد المنشأة على االقتراض من المؤسسات المالیة في سد احتیاجاتها المالیة" 

الخاصة للمؤسسة بوجود من التعریف السابق نعرف الرافعة المالیة بأنها مؤشر لقیاس مدى تأثر األموال 
.و منه التأثیر على الهیكل الحالي األمثل للمؤسسة. المدیونیة في المؤسسة

2: و تحسب الرافعة المالیة كمایلي

التغییر النسبي في الدخل قبل / التغییر النسبي في العائد على السهم أو رأس المال = درجة الرفع المالي 
.الضریبةالفائدة و 

)فوائد الدیون–الربح قبل الفائدة و الضریبة / (الربح قبل الفائدة و الضریبة = درجة الرفع المالي : و أ
3. إن جدوى الرفع المالي یعتمد على العالقة بین معدل العائد على األصول و تكون رأس المال المقترض

:حیث
فیكون تأثیر الرفع المالي موجب مما یشجع إذا كان عائد األصول أكبر من تكلفة رأس المال المقترض- 

.المؤسسة على االقتراض واتخاذ قرار التمویل عن طریق الدیون ألنه سوف یزید من ربحیة حملة األسهم
أما إذا كان معدل العائد على األصول أقل من تكلفة رأس المال فإن عوائد حملة األسهم سوف یكون - 

.المخاطرة المالیةأقل من معدل عائد األصول و منه زیادة
تمكن الرافعة المالیة من معرفة الحاالت التي یمكن للمؤسسة االعتماد على المدیونیة متى كانت عوائدها 

.مرتفعة مقارنة بتكلفتها
:مفهوم و حساب الرافعة التشغیلیة: ثانیا

4".الثابتة في عملیات المؤسسةالمدى الذي نستخدم فیه التكالیف" الرافعة التشغیلیة هي 

إذن نعرف الرافعة التشغیلیة بأنها ذلك التغییر في أرباح المؤسسة الناتج عن التغییر في استخدام التكالیف 
.الثابتة في العملیات االستغاللیة

ذلك و بالتأكید و منه حجم اإلنتاج المالئم لةالمرد ودیتسمح الرافعة التشغیلیة للمؤسسة من تحدید عتبة 
.كمقیاس التخاذ قرار االستثمار في منتوج جدید من عدمهتعد 

.174فیصل جمیل السعایدة و آخرون، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.نفس المرجع السابق، نفس الصفحة- 2
.150محمود عبد الحلیم الخالیلة، مرجع سابق ذكره، ص - 3
.95، ص ناصر دادي عدون و آخرون، مرجع سابق ذكره- 4

1: تحسب درجة الرفع التشغیلي وفق العالقة التالیة

.التغیر في عدد الوحدات المباعة%/ التغیر في صافي الربح %= درجة الرفع التشغیلي 
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.كلما كان معامل الرفع التشغیلي مرتفع زادت مردودیة المؤسسة بمقدار معامل الرفع التشغیلي- 
:مفهوم و حساب الرفع المشترك: ثالثا

.الرفع المشترك أو الرفع الكلي هو استخدام المؤسسة للرفع المالي و التشغیلي معا في نشاطها
2: تحسب درجة الرفع المشترك كمایلي

نسبة التغیر في المبیعات/ نسبة التغیر في العائد على السهم = درجة الرفع المشترك 
الرفع المالي * الرفع التشغیلي = الرفع المشترك : أو هي

:التحلیل باستخدام النسب المالیة: الفرع الرابع
3" تعبر النسبة عن العالقة بین بندین أو أكثر من بنود القوائم المالیة":مفهوم النسبة: أوال

:أهمیة التحلیل عن طریق النسب المالیة: ثانیا
.یمكن التحلیل عن طریق النسب المالیة المؤسسة من تحقیق األهداف التالیة

4. لمحلل المالي من التغلب على ما یسمى بمشكلة الحجم في األدب المحاسبيتمكن ا- 

.أي االختالف في أحجام المؤسسات عند عملیة المقارنة لقوائم هذه المؤسسة
إن التحلیل عن طریق النسب المالیة تمكن المحلل من معرفة و قراءة جیدة للقوائم المالیة للمؤسسة حتى - 

.ماتیة تمكنه من بناء و اتخاذ القرارات المالیة في وقتها المناسبتكون بمثابة قاعدة معلو 
مؤشرات مالیة یمكن استخدامها بواسطة متخذي القرار و التي تعینهم في الحكم " إن النسب المالیة هي - 

".على أداء المؤسسات و توقع األداء في المستقبل

.95، ص ون و آخرون، مرجع سابق ذكرهدناصر دادي ع- 1
.175فیصل جمیل السعایدة و اخرون، مرجع سابق ذكره، ص - 2
.40محمود عبد الحلیم الخالیلة، مرجع سابق ذكره، ص - 3

5-ROSS.S.A.R. WESTERFILD AND B.D JORDAN, “FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE “IRWIN, HOME WOOD,
IL.U.S.A, 1991, P 53. .                            41خالیلة ، ص نقال عن محمود عبد الحلیم ال
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یتمكن المسیر المالي من متابعة مدى تطور و ارتقاء المؤسسة و " باستخدام التحلیل عن طریق النسب - 
اتجاهات هذا التطور و بالتالي اتخاذ القرارات و رسم السیاسات التي تعطي صورة للمهتمین أكثر 

1......).ن، البنوك، الزبائن، الموردینالمساهمی(بالوضعیة المالیة للمؤسسة 

:أنواع النسب المالیة: ثالثا
2: تقسم النسب المالیة إلى خمس مجموعات أساسیة و هي

.نسب السیولة، نسب النشاط ، و نسب االقتراض ، و نسب التغطیة، و نسب الربحیة
ة على الوفاء و بدیونها القصیرة األجل تسمح هذه النسب بمعرفة مدى قدرة المؤسس: نسب السیولة- 1

و من . باستخدام السیولة المالیة المتاحة لها أو التي یمكن تحویلها إلى نقدیة و هذه في األجل القصیر
.نسب السیولة النسب التالیة

تعبر هذه النسبة عن عدد مرات تغطیة الخصوم : و تسمى كذلك بنسبة السیولة العامة: نسب التداول-أ
:و تحسب كمایلي. ة باستخدام األصول المتداولةالمتداول

الخصوم المتداولة / األصول المتداولة = نسبة السیولة العامة 
الدیون القصیرة األجل/ األصول القصیرة األجل :      أي

توضح هذه العالقة . و تسمى كذلك بنسبة الخزینة العامة أو السیولة المختصرة: نسبة التداول السریع-ب
3.نیة سداد االلتزامات القصیرة األجل خالل فترة قصیرةمدى إمكا

:و یعبر عنها بالعالقة التالیة. و ذلك دون احتساب المخزونات
الدیون القصیرة األجل/ القیم الجاهزة و غیر الجاهزة = نسبة الخزینة العامة 

ات القصیرة األجل باستخدام تعبر هذه النسبة عن مدى إمكانیة سداد االلتزام: نسبة السیولة الحالیة- ج
:و تحسب وفق العالقة التالیة. السیولة النقدیة المتاحة فقط
.الدیون القصیرة األجل/ النقدیة و ما یعادلها = نسبة السیولة الحالیة 

4. تسمى بنسب قیاس كفاءة النشاط أو كفاءة المؤسسة في استخدام مواردها المتاحة: نسب النشاط- 2

:من بین نسب النشاط ، النسب التاليو
تبرز هذه النسبة مدى استطاعة المؤسسة في تولید و تحقیق األرباح عن : معدل دوران األصول الثابتة-أ

:كل دینار مستمر و تحسب وفق العالقة التالیة
.األصول الثابتة/ المبیعات الصافیة = معدل دوران الحسابات 

1-P.VIZZAVONA, GESTION FINANCIÈRE, 9eme EDITION, BERTI, ALGER, 1999, P 51.
.154هندي، مرجع سابق ذكره، ص إبراهیممنیر - 2
.200شعیب شنوف، مرجع سابق ذكره، ص - 3
.206نفس المرجع السابق، ص - 4
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تبین هذه النسب عدد المرات التي تقوم فیها المؤسسة بتصریف مخزونها خالل السنة و : سرعة دوران المخزون-ب
:تحسب وفق العالقة التالیة
.متوسط المخزون/ تكلفة شراء السلعة المباعة = سرعة دوران المخزون 

.حیث متوسط المخزون هو المتوسط الحسابي لمخزون بدایة و نهایة المدة
یبین هذا المعدل الفترة الزمنیة التي یبقي فیه المخزون في مخازن المؤسسة قبل : معدل فترة التخزین- ج

.ها أو بیعهتحویل
:و یحسب معدل فترة التخزین وفق العالقة التالیة 

.معدل دوران المخزون/ یوم 360= معدل فترة التخزین 
تبین هذه النسبة عدد مرات تحصیل المؤسسة لدیونها من الغیر أي كفاءة : معدل دوران دیون العمالء-د

:لتالیةو تحسب وفق العالقة ا. عملیة التحصیل لحقوقها من العمالء
.متوسط دیون العمالء/ المبیعات اآلجلة = معدل دوران دیون العمالء 

.حیث متوسط دیون العمالء هو الوسط الحسابي للعمالء و أوراق القبض لبدایة الفترة و نهایة الفترة
سداد تبین هذه النسبة عدد المرات خالل السنة التي تقوم فیها المؤسسة ب: معدل دوران دیون الموردین- هـ

:و تحسب وفق العالقة التالیة. التزاماتها القصیرة األجل
.متوسط دیون الموردین) / أوراق الدفع+ الموردین = (معدل دوران دیون الموردین 

.حیث یحسب متوسط دیون الموردین بنفس طریقة دیون العمالء
تماد على األموال تقیس نسب االقتراض المدى الذي ذهبت إلیه المنشأة في االع: نسب االقتراض- 3

1.المقترضة في تمویل احتیاجاتها

:و من النسب التي تقیس ذلك مایلي
2.تبین هذه النسبة قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها قصیرة و طویلة األجل: تراضقنسبة اال-أ

:أي مدى استطاعة األصول المتاحة في سداد إجمالي دیونها و تحسب وفق العالقة التالیة
.مجموع األصول/ مجموع االلتزامات = قتراض نسبة اال

تبین لنا هذه النسبة قدرة المؤسسة على الوفاء و تغطیة : نسبة االقتراض إلى حقوق المساهمین-ب
:إجمالي دیونها باستخدام حقوق المساهمین و تحسب وفق العالقة التالیة

.إجمالي االلتزامات/ مجموع حقوق المساهمین 

.155راهیم هندي، مرجع سابق ذكره، ص منیر إب-1
.210شعیب شنوف، مرجع سابق ذكره، ص - 2
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1: كما یمكن حسابها وفق نسبة االستقاللیة المالیة بتطبیق العالقة التالیة

.مجموع الخصوم/ األصول الخاصة = نسبة االستقاللیة المالیة 
و في اآلجال المحددة على سداد الفوائد تبین نسبة التغطیة قدرة المؤسسة على الوفاء : نسبة التغطیة- 4

و من النسب التي تقیس قدرة المؤسسة على تغطیة التزاماتها النسب . المترتبة عن القروض و أقساطها
:التالیة

تقیس هذه النسبة قدرة الشركة على تغطیة الفوائد من األرباح التي تعتبر : معدل تغطیة الفوائد باألرباح- 1
2.ونمصدر تمویل داخلي و مضم

:و تحسب وفق العالقة التالیة
.فوائد الدیون/ الربح اإلجمالي = تغطیة الفوائد باألرباح 

توضح هذه النسبة مدى إمكانیة تغطیة القروض طویلة : الدیون الطویلة األجل إلى رأس مال العامل- 2
3. األجل باستخدام رأس المال العامل

.رأس المال العامل/ مدى الدیون طویلة ال: و تحسب وفق العالقة التالیة
تقیس نسب الربحیة مدى كفاءة إدارة المؤسسة في تحقیق الربح على المبیعات و على : نسب الربحیة- 5

4. األصول و على حقوق الملكیة

:و من نسب الربحیة ، النسب التالیة
ة، و تحسب وفق تعبر هذه النسبة عن كفاءة العملیة التشغیلیة في المؤسس: نسبة هامش الربح اإلجمالي-أ

: العالقة التالیة
.رقم األعمال الصافي/ النتیجة اإلجمالیة = نسبة هامش الربح 

تبین هذه النسبة المردودیة، أو ربحیة كل دینار مستثمر و مساهمته في : نسبة الربح إلى االستثمارات-ب
:تحقیق الربح، و تحسب وفق العالقة التالیة

. راتمجموع االستثما/ النتیجة الصافیة 
.كما تسمى كذلك بمعدل مردودیة األموال الدائمة

.الدیون طویلة األجل+ رأس المال العامل الصافي = مجموع االستثمارات : حیث
.تمثل هذه النسبة أداة التخاذ قرار االستثمار في أموال المؤسسة أو االلتجاء نحو أنشطة أخرى

:و تحسب وفق العالقة التالیة
.حقوق الملكیة/ النتیجة الصافیة = معدل العائد على حقوق الملكیة 
تسمى بالمردودیة الصافیة لألموال الخاصة، و تعبر هذه النسبة عن : نسبة العائد على حقوق الملكیة

لمؤسسةالعائد الذي یحققه المالك على استثمار أموالهم با

1-GEORGES LANGLOIS ET MICHELE MOLLET, OP.CT. P 58.
.98محمود عبد الحلیم الخالیلة، مرجع سابق ذكره، ص -2
.211عیب شنوف، مرجع سابق ذكره، ص ش- 3
.141فیصل جمیل السعایدة و آخرون، مرجع سابق ذكره، ص - 4
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.مراحل اتخاذ القرار المالي: المبحث الثالث
ي میدان اإلدارة المالیة صعب و شاق إذ یتطلب من المهارة العلمیة و الخبرة الكافیة التخاذه، مع اتخاذ القرار ف

هذه األخیرة یكون مصدرها المراجعة المحاسبیة الداخلیة لما تقدمه من . وجود لمعلومات محاسبیة كافیة التخاذه
لقرار مبحث سوف نتناول مراحل اتخاذ او في هذا ال. معلومات ذات خدمة في الوقت المناسب عند اتخاذ القرار

المالي في المطالب التالیة
:و خصائص عملیة اتخاذ القرارتعریف عملیة اتخاذ القرار: المطلب األول

:تعریف عملیة اتخاذ القرار المالي: الفرع األول
1". إلنسانعملیة اتخاذ القرار هي عبارة عن عملیة فنیة لتحدید أحسن البدائل المتوفرة ل: "1تعریف

عملیة أو أسلوب االختیار الرشید بین عدد من البدائل " تعرف عملیة اتخاذ القرار كذلك بأنها : 2تعریف
2". المتاحة لتحقیق هدف محدد

هي تلك العملیة المبنیة على الدراسة و التفكیر الموضوعي الواعي للوصول إلى قرار و هو : " 3تعریف
3"االختیار ما بین بندین

تحلیل و تقییم لكافة المتغیرات المشتركة و التي تخضع " تعرف عملیة اتخاذ القرار بأنها : 4عریفت
بمجملها للتدقیق و التمحیص بحیث یتم إدخالها و إخضاعها جمیعها للقیاس العلمي و معدالت البحث العلمي 

و أخیرا إلى استنتاجات و و النظریة العلمیة و األسالیب الكمیة اإلحصائیة للوصول إلى حل أو نتیجة،
4".توصیات لوضع هذا الحل أو الحلول في مجال التطبیق العملي و حیز التنفیذ

عملیة اتخاذ القرار هي استخدام المنهجیة العلمیة و التحلیل الكمي الختیار بدیل من عدة بدائل، : " 5تعریف
5". ت اإلداریةشریطة أن یحقق هذا البدیل المنفعة األكثر لألفراد و التنظیما

اكتساب حصة : عملیة اتخاذ القرارات هي االختیار القائم على أساس بعض المعاییر مثل: " 6تعریف
أكبر من السوق، تخفیض التكالیف، توفیر الوقت، زیادة حجم اإلنتاج و المبیعات و هذه المعاییر عدیدة، ألن 

المعاییر، و یتأثر اختیار البدیل األفضل إلى حد كبیر جمیع القرارات تتخذ و في ذهن القائم بالعملیة بعض هذه 
6". بواسطة المعاییر المستخدمة 

یتضح من التعاریف السابقة لعملیة اتخاذ القرار أن هذه األخیرة ماهي إال األساس العلمي و المنطقي الذي یجب 
ون منهجیة علمیة مدروسة و و متخذ القرار مهما كان نوعه بصفة عامة، فبد.أن یسلكه متخذ القرار المالي

إذ یمكن القول أن عملیة .باستخدام األسالیب اإلحصائیة و الكمیة و المتنوعة ال یمكن صناعة أو صیاغة القرار
اتخاذ القرار هي األساس أو القاعدة األساسیة للوصول إلى اتخاذ القرار المالي، و من ثم وضعه موضع التنفیذ 

.ألسالیب المتاحةباستخدام جملة من المعاییر و ا
.157، ص 1984ش، االتجاهات الحدیثة في علم اإلدارة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، و عمار بوح- 1
.نفس المرجع السابق، نفس الصفحة-2
.17، ص 2008علي حسین، نظریة القرارات اإلداریة، دار زهران للنشر و التوزیع، األردن، -3
.254، ص 1997إلداریة، دار زهران للنشر و التوزیع، عمان، األردن، اهر الكاللدة، القیادة اظ-4
.31، ص 1999، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة األولى، )أساسیات و مفاهیم حدیثة(اللوزي، التطویر التنظیمي موسى-5
.148، ص 1998ري العلمیة، عمان، األردن، بشیر العالق، أسس اإلدارة الحدیثة، نظریات و مفاهیم، الطبعة األولى، دار الیازو -6
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:خصائص عملیة اتخاذ القرار المالي: الفرع الثاني
بجملة من الخصائص تجعل منها أداة فعالة و أساس لكل عملیة أو قرار مالي القرارو تتمیز عملیة اتخاذ

1: داخل المؤسسة و تتمثل هذه الخصائص في

.تتصف بالواقعیة حیث أنها تقبل بالوصول إلى الحد المعقول و لیس الحد األقصىإن عملیة اتخاذ القرار-1
إن عملیة القرار تتأثر بالعوامل اإلنسانیة المنبثقة عن سلوكیات الشخص الذي یقوم باتخاذ القرار أو -2

.األشخاص الذین یقومون باتخاذه
لكون جمیع هذه القرارات امتداد و . ى المستقبلإن أي قرار إداري هو البد أن یكون امتداد من الحاضر إل-3

.استمرار للماضي
.بمعنى أنها تشمل جمیع المؤسسات مهما كان نوع نشاطها. إن عملیة اتخاذ القرار هي عامة-4
إنها عملیة تتكون من مجموعة خطوات متبعة أي ال یمكن االنتقال إلى الخطوة الموالیة إال بعد المرور على -5

.ابقة لها إذن عملیة اتخاذ القرار هي جملة خطوات متسلسلة و مترابطة ببعضها البعضالخطوة الس
إنها عملیة تتأثر بالعوامل البیئیة المحیطة بها كالمنافسین، ظروف السوق السائدة، النظام االقتصادي -6

.السائد، مناخ االستثمار
قرار االستثمار مثال بربط مع باقي األنشطة عملیة اتخاذ القرار عملیة تشمل عدة نشاطات أي أن اتخاذ -7

األخرى مثل التموین، حالة الخزینة، حالة المدیونیة، قدرة التمویل الممكنة للمؤسسة، وضعیة االستثمارات الحالیة 
.في المؤسسة

تتصف عملیة اتخاذ القرار باالستمراریة فكل مرحلة من المراحل اتخاذ القرار المالي لها ارتباط -8
.بالمراحل السابقة لها والمراحل الالحقة لها

: و صعوبات عملیة اتخاذ القرارمبادئ اتخاذ القرارات المالیة: المطلب الثاني
:مبادئ اتخاذ القرارات المالیة: الفرع األول

وافرها إن المجال المالي كباقي المجاالت اإلداریة األخرى تتطلب وجود بعض المبادئ و األسس الواجب ت
و إتباعها حتى یتصف القرار بالنوع من الرشادة و منها الوصول إلى تحسین نوعیة القرار و من هذه 

2.المبادئ

حیث أن جهود األفراد وتصرفاتهم قد تكون نتیجة التفكیر و االختیار أو مجرد رد : مبدأ اتخاذ القرار-1
د و تصرفاتهم نتیجة التفكیر و االختیار قیل أو نتیجة الالشعور، فإذا كانت جهود األفرايفعل أوتوماتیك

.أن األفراد اتخذوا قرارا
فعملیة اتخاذ القرارات عملیة مستمرة متغلغلة في جمیع أوجه النشاط اإلداري و : مبدأ تغلغل القرارات-2

.الفني في أي مشروع أو منظمة
أن یتصف هذا التفكیر للوصول إلى أعلى مستوى من القرارات الممكنة یجب : مبدأ التفكیر المركب-3

.بأسلوب منطقي و ابتكاري في نفس الوقت

.22- 21علي حسین، مرجع سابق ذكره، ص ص - 1
.81عبد العزیز النجار، مرجع سابق ذكره، ص -2
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أن لكي یكون التفكیر منطقیا یجب أن یكون خالیا من التناقض و األغالط و : مبدأ التفكیر المنطقي-4
.یكون دقیقا و واضحا

للحصول على كمیة ممكنة من األفكار في أقل وقت ممكن یتطلب استخدام : مبدأ االنطالق الفكري-5
مثل استخدام بعض النماذج اإلحصائیة كبحوث العملیات و األسالیب . حلقات االنطالق الفكري

.الریاضیة للوصول إلى حلول متعددة و بأقل تكلفة ممكنة
تعتبر الحقائق هي المادة الخام التي یتعامل معها متخذ القرار و بدون الحقائق یصبح :مبدأ الحقائق-6

و منه تعتبر المعلومات المحاسبیة التي تقدمها المراجعة المحاسبیة الداخلیة كقاعدة . القرار خاطئا
سابات معلومات ذات قیمة من حیث المصداقیة و المالئمة المحتلة في المیزانیة الختامیة و جدول ح

تحویل القرار إلى قرار .النتائج التي یستند علیها متخذ القرار من أجل تحسین و ترشید القرارات المالیة
.تنفیذي و فعال یستجیب لتحقیق أهداف المؤسسة

وتتم عملیة تنفیذ القرار بواسطة أشخاص آخرین غیر الذین أعدوه لذلك البد من التعامل و هنا یأتي دور 
1. یم و اإلعداد و تحدید المهام والمسؤولیات لتنفیذ القراروظیفة التنظ

فالقرار الجید والفعال الذي یزید من تعظیم قیمة المؤسسة ویتسم بالرشادة ویستجیب ألهداف المؤسسة المرسومة 
البد أن یتبع بعملیة الرقابة الفعالة حتى یتسنى تحدید االنحرافات و محاولة. وفق التخطیط المالي المسبق

.تصحیحها و من هنا یكون دور المیزانیات الرأس مالیة و المیزانیة التقدیریة كأدوات رقابة على تنفیذ القرار
إنما المراحل الفكریة و العلمیة السابقة التي تناولت خطوات اتخاذ القرار المالي هي أساس نجاح وضاعة القرار 

و هذا عند كل مراحل . ا له المراجعة المحاسبیة الداخلیةالمالي الجید المبني على معلومات محاسبیة قیمة تقدمه
.اتخاذ القرار
:صعوبات عملیة اتخاذ القرار المالي: الفرع الثاني

:بصفة عامة تواجهها جملة من المشاكل تتمثل فياإلداریةإن عملیة اتخاذ القرار المالي و القرارات 
.عدم إدراك المشكلة و التحدید الدقیق لها*
.تحدید األهداف للقرار الماليصعوبة* 
.بیئة و ظروف المؤسسة* 
.شخصیة متخذ القرار* 
2. مات و الخوف من اتخاذ القراراتنقص المعلو * 

.24علي حسین، مرجع سابق ذكره، ص-1
.40، ص 2000، المكتب العربي الحدیث، مصر، اإلداریةإسماعیل السید، نظم المعلومات التخاذ القرارات -2

.خطوات اتخاذ القرار المالي: لمطلب الثالثا
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خطوات اتخاذ القرار المالي تمثل المراحل العلمیة و الفكریة التي ینبغي أن یسلكها متخذ القرار بقصد الوصول 
. إلى تحقیق قرار رشید وفعال یهدف إلى حل المشكلة محل الدراسة بأقل تكلفة ممكنة و في أقل وقت ممكن

.إلدارة العامة و منها كتاب اإلدارة المالیة في عدة خطوات الفكریة التي یسلكها متخذ القرارو لقد اختلف كتاب ا
و إذا اعتبرنا أن التخطیط المالي السلیم هو أساس التخاذ القرارات المالیة فإنه یمكن تصور الخطوات الفكریة 

:الالزمة التخاذ القرار المالي وفق الشكل التالي

وات اتخاذ القرار الماليخط10: الشكل رقم 
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وضع االختیار 
موضع التنفیذ

4مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1مرحلة 

یم البدائل       اختیار البدیلالتعرف على              تحدید البدائل              تقی
مزایا             األفضل+ المشكلة و تعریف                                  

عیوب - دقائقها                                              

مراحل التخطیط للقرار
مراحل اتخاذ القرار الرشید

دارة المالیة، دار الحامد للنشر و التوزیع، األردن، الطبعة األولى، محمد سعید عبد الهادي، اإل: المصدر
.38ص 2008

من الشكل أعاله یتضح أن اتخاذ القرار المالي یمر بخمسة مراحل فكریة و أن عملیة التخطیط المبنیة 
.القرارعلى تحدید األهداف المسبقة هي الركیزة األساسیة في عملیة اتخاذ 

تعتبر هذه المرحلة أهم مراحل عملیة اتخاذ القرار على : التعرف على المشكلة و تعریف دقائقها: الفرع األول
اإلطالق كون المراحل التي تلیها تعتمد بدورها على هذه المرحلة، و أن أي خطأ في هذه المرحلة سیؤدي حتما 

1. ر رشیدةإلى هدر الموارد و إضاعة الوقت و اتخاذ قرارات غی
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إذن یتعین على متخذ القرار المالي التعرف الدقیق على المشكلة المطروحة عن طریق تجزئة هذه المشكلة إلى 
حیث أن . جزیئات بمعنى التحلیل للمشكلة إلى عناصر فرعیة حتى یتسنى له معرفة و اختیار الحل المناسب

2. یه و اكتشافهالتحلیل العقلي االستداللي المنظم یساعد في التواصل إل

یتم التقاط المشكلة المدروسة من خالل القوائم المالیة التي تقدمها المراجعة المحاسبیة الداخلیة كالمیزانیة و 
جدول حسابات النتائج عن طریق اكتشاف ما سبب تدني قیمة المبیعات مثال أو سبب انخفاض النتائج لسنة 

هل هو راجع إلى قلة التمویل أو . اؤل عن هذه المشكلة الظاهرةمعینة مقارنة بالسنوات السابقة ثم طرح التس
النخفاض في حجم االستثمارات المتاحة؟ 

لرجل اإلداري البدائل هي الحلول أو الوسائل أو األسالیب المتاحة أمام ا: مرحلة تحدید البدائل: الفرع الثاني
3. لحل مشكلة قائمة

و من هنا البد من جمع المعلومات الكاملة عن . ل التي تواجه اإلداريفالبدائل عبارة عن حلول لمشكلة أو المشاك
أي بدیل ال یتفق مع الهدف للمنظمة و دراسة البدیل الذي یحقق األهداف و دكل بدیل و بعد ذلك یتم استبعا

4.نا البد أن یكون أكبر من بدیلیتفق معها و ه

و جدول حسابات النتائج لدراسة تحلیلیة باستخدام إذن تخضع البیانات المالیة المستخلصة من المیزانیة 
األسالیب الكمیة و اإلحصائیة لتحدید التغیرات التي حدثت في قیمها عبر الزمن و استخدام النسب فیما بینها و 

لذلك قد تستخدم األسالیب اإلحصائیة و التي تتضمن االحتماالت و . استخراج مدى التغیر بین نسبة و أخرى
5.أو التباین عن الوسطس التغیر قیا

في عملیة تحدید البدائل المحتملة و كذلك استخدام أدوات التحلیل المالي مثل النسب المالیة، تحلیل المخاطر، 
تحلیل التعادل لقیاس درجة المخاطرة أو العائد المنتظر من كل بدیل فعملیة تحدید البدائل تقف على مدى مساهمة 

.عند درجة مخاطرة أقلكل بدیل في تحقیق أكبر عائد و
إن عملیة تحدید هذه البدائل تتطلب من اإلدارة أن تكون لها القدرة على تدبر الحلول و التصور في حقل إیجاد 
الحلول و خاصة الجدید منها و كذلك االعتماد الواسع على التجارب و السجالت السابقة و معلومات و خبرات 

و بالتالي بكل ام بجمیع المعلومات و النواحي المتعلقة بالمشكلة اآلخرین في نفس المجال حتى یمكن اإللم
6. الحلول الممكنة

.191، ص 2004أسامة الحارس، المحاسبة اإلداریة، دار الحامد للنشر و التوزیع، األردن، الطبعة األولى، -1
.384، ص 2004سعاد نائف نوطي، اإلدارة، دائر وائل، األردن، الطبعة الثانیة، - 2
.47، عمان، ص2000المنصور، نظریة القرارات اإلداریة، مفاھیم و طرق كمیة، دار الحامد للنشر و التوزیع، - 3
.23علي حسین، مرجع سابق ذكره، ص - 4
.50، مرجع سابق ذكره، ص 1991عبد الغفار حنفي، - 5
ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني السادس حول التقنیات الكمیة في "فعالیة التحلیل الكمي في اتخاذ القرارات"، )2009(حنان بن عوالي، عبو ھودة، - 6

.سكیكدة1955أوت 20، جامعة )جانفي29- 27(اتخاذ القرارات اإلداریة 

. مهمة و شاقة أیضاهي مرحلة تحدید عیوب و مزایا كل بدیل و هي مرحلة : مرحلة تقییم البدائل: الفرع الثالث
1
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ابقتین فتتمثل مزایا و عیوب كل بدیل في العائد المنتظر من كل قرار استثماري أو و ذلك مقارنة بالمرحلتین الس
و ما یمیز هذه المرحلة من الصعوبة كذلك . تمویلي بینما تتمثل عیوب كل بدیل في التكالیف المنتظرة من ورائه

في كون عملیة المفاضلة ما بین البدائل المتاحة قد ال تبدو واضحة في وقتها، 
و من هنا یأتي الشك و . لمزایا و العیوب لكل بدیل ال تظهر وقت بحثها و لكنها تبرز تنفیذ الحل مستقباللكون ا

2. البدائل المطروحة للحل مستقبالعدم التأكد من صالحیة 

یستخدم في هذه المرحلة أسالیب كمیة المفاضلة بین االقتراحات و الحلول الممكنة سواء في درجة التأكد أو عدم 
إذن تعتبر هذه المرحلة بمثابة مرحلة تقویمیة للبدائل الموجودة و ترتیبها حسب أولویاتها من حیث درجة . أكدالت

مساهماتها في تعظیم العائد للمؤسسة و ذلك بأدنى تكلفة ممكنة و بأكبر عائد أو ربح منتظر أي تحقیق 
ؤسسة و منه زیادة تعظیم الربح المستقبلي و االستغالل العقالني في اإلمكانیات المالیة و المادیة المتاحة للم

.و المحافظة على الهیكلي التمویلي و عدم اإلخالل بقاعدة توازنه. ربحیة األسهم خاصة
و هنا یقوم متخذ القرار باختیار البدیل األفضل من البدائل المتاحة : مرحلة اختیار البدیل األفضل: الفرع الرابع

3.لبدائل في المرحلة السابقةه ااعتمادا على نتائج تقویم هذ

غیر أن عملیة االختیار للبدیل األفضل تحكمها مجموعة من االعتبارات و المعاییر التي یمكن للمدیر متخذ 
:القرار االسترشاد بها عند القیام بعملیة المفاضلة بین البدائل الموجودة و المتمثلة في

ذا االختیار یقوم متخذ القرار بعملیة الموازنة بین وفق ه: درجة المخاطرة المتوقعة من اختیار البدیل-1
عوائد كل بدیل و المخاطر التي یمكن أن تنجم عنه فعملیة الموازنة تمكنه من معرفة كل نسبة بین 
العائد و المخاطر لكل بدیل مقترح عندها یقوم متخذ القرار باختیار البدیل الذي یحقق أكبر عائد أو ربح 

. عند أقل خطر ممكن
یجب تفضیل البدیل الذي یحقق أكبر عائد و عند درجة مخاطرة أقل و : قتصاد في الجهد و الوقتاال-2

في ذلك تكلفة مادیة دنیا و في أسرع وقت ممكن أي البدیل الذي یمكن المؤسسة من استرجاع تكلفته 
.في أقل وقت ممكن أو البدیل الذي یكلف المؤسسة تكالیف أقل

لیس عملیة اختیار البدیل األفضل هو بدایة تنفیذ البدیل بل تخضع : احةاإلمكانیات و الموارد المت-3
عملیة اختیار البدیل األمثل لعملیة حصر الموارد المالیة و المادیة و البشریة الكافیة لذلك بناءا على 
مصادر تمویله الداخلیة أو إمكانیة االقتراض من الخارج و أن عملیة الحصر لهذه الموارد تبقى غیر 

.فیة ما لم تتبعها عملیة حسن االستغالل للموارد المتاحةكا
4. اط الحل البدیل بالوقت المناسبالبد من ارتب: مدة اختیار البدیل و تنفیذه-4

.59عبد العزیز النجار، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.149واف كنعان، مرجع سابق ذكره، صن-2
.192أسامة الحارس، مرجع سابق ذكره، ص -3
.159كنعان، مرجع سابق ذكره، ص نواف -4
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بمعنى 1. إذ ال فائدة من قرار ال یمكن تنفیذه: إمكانیة تنفیذ الحل-5
أن یصدر و یتخذ القرار وقت وجود المشكلة و لیس بعد حدوثها فعندما تلوح مشكلة نقص التمویالت 

اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة المالیة من محاولة رفع رأس المال عن الالزمة في المؤسسة فعلى المؤسسة
. طریق المساهمات أو االقتراض حتى ال تزداد درجة العجز

و إنه من الخطأ االعتقاد بأن مهمة متخذ القرار قد انتهت بمجرد وضع القرار : تنفیذ القرار: الفرع الخامس
إنما تتبعه عملیة تنفیذ القرار عن طریق المنفذین من المستوى األول من اإلدارة و هم العاملین و الفنیون، 

و هنا تبدو وظیفة التنظیم و تحدید المهام و المسؤولیات لذلك فتنفیذ القرار المالي یتم بواسطة هاتین الفئتین
الفوارق و االنحرافات و تحدید المعوقات التي یمكن لوضع القرار المالي موضع التنفیذ و متابعته الستخراج

.أن تظهر وقت تنفیذ القرار، لمحاولة تصحیح هذه االنحرافات وقت حدوثها

.61عبد العزیز النجار، مرجع سابق ذكره، ص -1
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: خالصة الفصل األول
في المؤسسة و التي یعلق علیها المساهمون أماال كبیرة تعتبر عملیة اتخاذ القرار المالي من العملیات الروتینیة

.و تعظیم قیمة المؤسسة. بهدف زیادة ربحیتهم و بالتالي ارتفاع في قیمة الثروة
فالقرار هو االختیار المدرك و الواعي من بین عدة بدائل متاحة أمام متخذ القرار بناءا على درجة المخاطرة 

المؤسسة هذه القرارات المالیة المتمثلة في قرار التمویل الذي یجب أن یراعى األقل و عند عائد أكبر و تضع في
في اتخاذه ضرورة االختیار من المصادر التمویلیة ذات التكلفة األقل و الذي یراعي الوضعیة المالیة للمؤسسة و 

لما له دور فعال في و قرار االستثمار الذي یخص الجانب األیمن للمیزانیة. حسن االستخدام للهیكل التمویلي
.تحقیق التوازن في میزانیة المؤسسة هذا القرار یبنى على أسس و مقومات تجعله ركیزة أساسیة

تمر عملیة اتخاذ القرارات المالیة بخطوات علمیة متسلسلة حیث ال یمكن االنتقال من خطوة إلى أخرى إال بعد 
مالیة و بمساعدة المعلومات المحاسبیة ذات المصداقیة و في دراسة و تحلیل الخطوة السابقة لها و تقوم اإلدارة ال

الوقت المناسب بتوفیر هذه المعلومات عند كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرارات المالیة فتعبر بمثابة مخرجات 
.للنظام محاسبي یعتمد علیه سواء في الوقت الحاضر أو مستقبال للتنبؤ بالوضع المالي للمؤسسة

الكمیة اإلحصائیة و من بینها تحلیل التعادل و التحلیل عن طریق النسب المالیة و تحلیل تقدم األسالیب 
المخاطر، و التحلیل عن طریق رأس مال العامل و باقي األسالیب األخرى إحدى األدوات المهمة في عملیة 

ي التحلیل المتعمق لكل غیر أنه مما یهم لیس حساب هذه القیم عند كل أسلوب و إنما ینبغ. اتخاذ القرار المالي
. نسبة أو مؤشر و علیه ینبغي وجود إدارة مالیة ذات كفاءة و خبرة في میدان التحلیل و اتخاذ القرار
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أمام تزاید التكتالت االقتصادیة و االنهیارات المتتالیة للعدید من الشركات العالمیة و تزاید الحاجة الماسة : تمهید
للمالك و المساهمین إلى معلومات مالیة ذات مصداقیة و موثوقیة تكون كقاعدة معطیات التخاذ قراراتهم المالیة 

ا ألثر البالغ في تخفیض حدة األخطاء یسمح بذلك، و هو المراجعة المحاسبیة الداخلیة لماله
و منع الغش و تحقیق الحمایة ألصول و ممتلكات المؤسسة المادیة و البشریة مع ضرورة منحها نوع من 

.االستقاللیة لشخصیة المراجع خاصة و التكفل من طرف المؤسسة بخدمة إدارة المراجعة
:على النحو التاليو على ضوء ذلك تم تقسیم فصلنا الثاني إلى ثالثة مباحث

.ماهیة المراجعة المحاسبیة الداخلیة: المبحث األول
.المسار العلمي للمراجعة المحاسبیة الداخلیة: المبحث الثاني
.مساهمة المراجعة المحاسبیة الداخلیة في رشادة عملیة اتخاذ القرار المالي: المبحث الثالث
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.لداخلیةالمراجعة المحاسبیة اماهیة : المبحث األول
.لداخلیةمفهوم المراجعة المحاسبیة ا: المطلب األول

.المراجعة المحاسبیة الداخلیةتعریف : الفرع األول
لقد تعددت التعاریف التي تناولت مفهوم المراجعة المحاسبیة الداخلیة نظرا للتطورات الحاصلة في میدان 

هذا من جهة، و من جهة أخرى . و من ناحیة معاییر تطبیقها و آلیات تنفیذهاالمراجعة الداخلیة بصفة عامة 
للغایات و األهداف المنوط بالمراجعة المحاسبیة الداخلیة كأحد أسالیب منع الغش و االختالسات و ارتكاب 

.األخطاء
:و من بین التعاریف التي تناولت مفهوم المراجعة المحاسبیة الداخلیة مایلي

الفحص الذي یقوم به شخص مؤهل للحسابات السنویة " المراجعة المحاسبیة الداخلیة هي : ولالتعریف األ 
1". بغرض إعطاء رأي مبرر حول انتظام هذه الحسابات و مصداقیة القوائم المالیة

نشاط تقییمي مستقل داخل المشروع بغرض فحص و تحقیق " المراجعة المحاسبیة الداخلیة هي : التعریف الثاني
2".لنواحي المحاسبیة و المالیة و غیرها من النواحي التشغیلیة للمشروع كأساس لخدمة اإلدارةا

الفحص الكامل و المنظم للقوائم المالیة، و السجالت " المراجعة المحاسبیة الداخلیة هي : التعریف الثالث
ادئ المحاسبیة المتعارف علیها و المحاسبیة، و العملیات المتعلقة بتلك السجالت لتحدید مدى تطابقها مع المب

3".السیاسات اإلداریة و المتطلبات األخرى

من التعاریف السابقة للمراجعة المحاسبیة الداخلیة یتبین لنا أن المراجعة المحاسبیة الداخلیة هي أولى أوجه 
بي و مدى المراجعة الداخلیة و أقدمها و التي كانت تهدف إلى مدى التحقق من سالمة التسجیل المحاس

مصداقیة التقید بالمبادئ و معاییر هذا التسجیل، بهدف الوصول إلى كشوفات مالیة صادقة و معبرة عن الوضع 
.المالي للمؤسسة

و منه یمكن تقدیم تعریف للمراجعة المحاسبیة الداخلیة على أنها الفحص االنتقادي ألوجه نظام الرقابة الداخلیة 
لمالیة للمؤسسة من دفاتر و مستندات من أجل إبداء رأي فني محاید و مستقل و و جمیع المعلومات و البیانات ا

.اإلعداد لتقریر لذلك
و من التعریف السابقة یمكن استخالص مساهمات المراجعة المحاسبیة الداخلیة كوظیفة مستقلة داخل المؤسسة 

:في العناصر التالیة
ل یهدف إلى جعل المؤسسة تتحكم في تقنیات المراجعة المحاسبیة الداخلیة هي نشاط مستقل و فعا- 1

.التسییر و منه الرفع من كفاءته و زیادة الضبط الداخلي
تعمل المراجعة المحاسبیة الداخلیة على التقلیل من األخطاء و منه تقلیل التكالیف و األخطار المالیة - 2

.المتوقعة

1-Paul Benyamine, Pour une bonne pratique de l’audit, DGAFP, PARIS, 1990, P 17.
.121، ص 1987إتحاد المحاسبین الدولین، أدلة التدقیق، تعریب عصام مرعي، دار العلم للمالیین، بیروت، - 2
.126، ص 1998خالد أمین عبد اهللا، التدقیق و الرقابة في البنوك، دار وائل للنشر، عمان، - 3
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.زیادة دور نظام الرقابة الداخلیة- 3
.حمایة ممتلكات المؤسسة المالیة و البشریةصیانة و - 4
تعتبر المراجعة المحاسبیة الداخلیة مرآة المؤسسة أمام المساهمین و المتعاملین اآلخرین لكونها تقدم - 5

.معلومات موثوقة و ذات مصداقیة
.تقدیم كشوفات مالیة تكون قاعدة قرار للمؤسسة و المستثمرین و الممولین- 6
كم في مردودیة الموارد المالیة عن طریق تقدیم مواطن الضعف و القوة وفق تقریر تنمیة قدرات التح- 7

.المراجعة
.أنواع المراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع الثاني

1: تنقسم المراجعة المحاسبیة الداخلیة إلى نوعین

قبل و أثناء تنفیذها عن یتطلب هذا النوع مراجعة األعمال: المراجعة المحاسبیة الداخلیة قبل الصرف: أوال
طریق تكلیف موظف معین لتدقیق عمل موظف أخر للتحقق من سالمة اإلجراءات و اكتمال المستندات و 

.موفقة السلطة المتخصصة على التنفیذ
تنفذ وفق خطة مرسومة و بنسبة اختیاریة عن طریق العینات : المراجعة المحاسبیة الداخلیة بعد الصرف: ثانیا

د المراجع الداخلي لإلدارة العلیا، أن العملیات تسیر وفق القوانین و اللوائح الموضوعة و المقررة بما و ذلك لیؤك
.یضمن تحقیق األهداف

و منه یمكن القول أن المراجعة المحاسبیة الداخلیة بعد الصرف هي الصبغة القانونیة للمراجعة المحاسبیة قبل 
و منه فهي عین اإلدارة و أداتها، . البیانات المالیة للنوع األولالصرف أما النوع الثاني هي التوكید لصحة

.للتحقق من مدى تطبیق القوانین و التعلیمات و التنظیمات و حسن األداء لنظام الرقابة الداخلیة
:مزایا المراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع الثالث

تقاللیة لها و تفعیل دورها، و وجود إدارة مراجعة یسمح بوجود مراجعة محاسبیة داخلیة في المؤسسة و منح االس
2. داخلیة في المؤسسة، على تحقیق المزایا التالیة

أن المراجع الداخلي متواجد دائما في المشروع و من ثم یستطیع التعرف على كل نواحي نشاطاته و - 1
المؤسسة على منحه و منه ضرورة عدم إهمال الدور الفعال للمراجع الداخلي و أن تعمل . إجراءاته

كامل االستقاللیة لفحص و تقییم للمستندات و السجالت المحاسبیة و الخروج برأي فني محاید حول 
.مصداقیة و شرعیة القوائم المالیة

ألنها تقوم بمراجعة شاملة لكافة العملیات المالیة و . إن المراجعة الداخلیة مستمرة على مدار العام- 2
فهي على اتصال دائم بعمل الموظفین و بالتالي تعمل على تقلیل األخطاء و منه. المحاسبیة للمؤسسة

.و منه تسهل عمل المراجع الخارجي و بالتالي تقلیل التكالیف

لة ، مدى تطبیق معاییر التدقیق الداخلي المتعارف علیها في البنوك اإلسالمیة العاملة في قطاع غزة، رسا)2009(كمال محمد سعید كامل النونو 1-
.22ماجیستار منشورة، فلسطین، ص 

، دور المراجعة الداخلیة في تحسین كفاءة و فاعلیة االستثمارات المالیة، دراسة تطبیقیة على الشركات المدرجة في )2009(حسام سعید أبو وطفة 2-
.21معة اإلسالمیة، غزة، فلسطین، ص اسوق فلسطین لألوراق المالیة، رسالة ماجیستار منشورة الج
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تعمل على قیاس و تقییم فاعلیة الرقابة الداخلیة حیث تعمل المراجعة المحاسبیة الداخلیة على تفصیل - 3
ودعم لنظام الرقابة الداخلیة ألنه ال یمكن تصور وجود لنظام رقابة داخلیة في المؤسسة دون الوجود للمراجعة 

لداخلیة و منه السعي نحو تحقیق أهداف المحاسبیة الداخلیة التي هدفها األول و هو تفعیل لنظام الرقابة ا
و زیادة مردودیة وظائفها و محاولة التقلیل من حدة المخاطر وصوال لتقدیم معلومات مالیة . المؤسسة المسطرة

.ذات قیمة لإلدارة الستخدام هذه األخیرة في اتخاذ القرارات المالیة
یة الداخلیةالمعطیات و المعلومات محل المراجعة المحاسب: الفرع الرابع

حتى یستطیع المراجع الداخلي أن یلعب دورا هاما في إدارة المراجعة الداخلیة باستخدام المراجعة المحاسبیة 
الداخلیة و محاولة التقییم لنظام المعلومات المالي و المحاسبي للمؤسسة و التأكید حول صحة و مصداقیة 

إن المعلومات و المعطیات المالیة و المحاسبیة و التي ف. مخرجات نظامها، و سالمة أسالیب التسییر المطبقة
1: تكون موضع مراجعة محاسبیة من طرف شخص المراجع الداخلي تتمثل في 

:النتائج الشهریة للمحاسبة العامة: أوال
تتجسد هذه النتائج في المیزانیة العامة، جدول حسابات النتائج و التحالیل الملحقة بهما، باإلضافة إلى بعض
المعطیات األخرى مثل رقم األعمال الشهري، المشتریات الشهریة، حسابات الزبائن و الموردین، وضعیة 

.الخ......الخزینة، الكشوفات البنكیة و بطاقات الجرد للمحزونات
:فالمراجع الداخلي یهدف إلى تحقیق العناصر التالیة من وراء التقییم و المراجعة لهذه النتائج

.المعطیات المالیة قبل استعمالها من قبل المسیرینمراقبة - 1
.البحث عن األخطاء التي تكون لها انعكاسات هامة على قرارات التسییر العادیة- 2
.التأكد من الوجود لهذه العملیات و المبالغ و صحة المعالجة المحاسبیة لها- 3
.التأكد من صحة الوثائق و المستندات المبررة- 4
.لي مثال للمخزون في مخازن المؤسسة و لیس باستخدام مخزونات لدى الغیرالتأكد من الوجود الفع- 5
:النتائج الشهریة للمحاسبة التحلیلیة: ثانیا

باعتبارها تقنیة من تقنیات التسییر التي تعمل على تحلیل التكالیف للمنتوجات أو الوظائف أو األقسام و حتى 
.عمقا عن تكالیف كل العناصر السابقةاألنشطة فإن المحاسبة التحلیلیة، توفر تحلیال م

فالمراجع الداخلي و بحسب المسؤولیة الملقاة علیه فهو یهتم بحساب أسعار التكلفة و محاولة تحلیل التكالیف 
لكل قسم أو منتوج أو وظیفة أو نشاط بطریقة ذاتیة للتأكد من صحة معطیات المحاسبة التحلیلیة و منه التقییم 

.تكالیف للوصول إلى تأكید صحة أو خطأ النتائج الشهریة للمحاسبة التحلیلیةالذاتي لعناصر هذه ال
و من التقنیات التي یمكن للمراجع الداخلي استخدامها في تحلیل و مدى مصداقیة نتائج المحاسبیة التحلیلیة 

:مایلي

سطیف، رسالة ماجیستار ERIAD، تأثیر تكنولوجیا المعلومات على وظیفة المراجعة الداخلیة في المؤسسة، دراسة حالة )2004(مساهل ساسیة- 1
.14، ص منشورة، جامعة باتنة
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.أسلوب طریقة األقسام المتجانسة- 1
.أسلوب طریقة التكلفة المتغیرة- 2
.طریقة التحمیل العقالني للتكالیف- 3
1. للتكالیف بواسطة سبر لآلراءمراقبة التحمیل التحلیلي- 4

:معطیات المیزانیات التقدیریة: ثالثا
قد تجد المؤسسة نفسها مضطرة إلى استخدام إحدى األدوات األخرى للتنبؤ بالتقدیرات المالیة في شكل موازنات 

و . األنشطةتقدیریة معیاریة تعد وفق أسس معینة بهدف التحكم في التكالیف و تحدید المستویات عند مختلف 
.ذلك عند عدم كفایة تقنیة المحاسبة العامة و التحلیلیة في ضمان التسییر العادي داخل المؤسسة

:و من هذه المیزانیات التقدیریة نجد
.المیزانیة التقدیریة لإلنتاج- 
.المیزانیة التقدیریة للشراء- 
.المیزانیة التقدیریة للمبیعات- 
.المیزانیة التقدیریة للخزینة- 

أن مسؤولیة وضع هذه الموازنات هي مسؤولیة مراقب التسییر و منه فإن موضوعیة التقدیر لهذه و حیث
المیزانیات یمكن أن تكون محل شك فتكون المسؤولیة ملقاة على المراجع الداخلي في التأكد السلیم من أسالیب 

لها إلى اإلدارة العلیا متضمن التقدیر المتبعة و مراجعة مصداقیة مبالغها و دقة التنبؤ و تقدیم تقریر حو 
.التعدیالت التي یراها المراجع الداخلي ضروریة حتى یتسنى لإلدارة العلیا بناء قرارات مالیة فعالة و فقها

كذلك تكون مسؤولیة المراجع الداخلي و هو استخراج االنحرافات في الموازنات التقدیریة و تحلیل هذه االنحرافات 
هذه االنحرافات بهدف تصحیحها و محاولة وضع و بناء آلیات و معاییر علمیة و و محاولة تقدیر مسؤولیة

.منهجیة في بناء الموازنات التقدیریة
.الفرق بین المراجعة المحاسبیة الداخلیة و المراجعات األخرى: الفرع الخامس

:الفرق بین المراجعة المحاسبیة الداخلیة و المراجعة العلمیة: أوال
.عة العلمیة أو التشغیلیة حدیثة النشأة مقارنة بالمراجعة المحاسبیة الداخلیةتعتبر المراج

حیث أن المراجعة المحاسبیة الداخلیة كأحد األوجه األولى للمراجعة الداخلیة كانت تهتم بمحاولة التصحیح 
حاجة لألخطاء و منع للغش، و مع التطور الحاصل في المیدان االقتصادي و ظهور شركات المساهمة و 

المساهمین إلى معلومات مالیة أكثر دقة ظهرت المراجعة العلمیة، التي یمكن اعتبارها بمثابة مراجعة تسییریة 
و لكونها تخص كامل أوجه وظائف المؤسسة فتعرف المراجعة العلمیة حسب المعهد الفرنسي للمراجعین

و وعة تحت تصرف مدیریة قصد مراقبةفحص دوري للوسائل الموض" بأنها IFACIالمراقبین الداخلین 
المصالح األخرىتسییر المؤسسة، هذا النشاط تقوم به مصلحة تابعة لمدیریة المؤسسة و مستقلة عن باقي 

.14نفس المرجع السابق، ص - 1
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إن األهداف الرئیسیة للمراجعین الداخلین في إطار هذا النشاط الدوري، هي إذن تدقیق فیما إذا كانت اإلجراءات 
المعمول بها تتضمن الضمانات الكافیة، أن المعلومات صادقة، العملیات شرعیة، التنظیمات فعالة، الهیاكل 

1." واضحة و مناسبة

مل داخل محیط المؤسسة، یمكن أن تخص كل أو جزء من النشاطات فالمراجعة العلمیة و بحكم أداءها الكا
2. الوظیفیة للمؤسسة

كذلك تعتبر المراجعة العلمیة بمثابة الفحص النظامي لنشاطات المؤسسة مع األخذ بعین االعتبار غایاتها و 
3. أهدافها

التأكید على صحة التسجیالت فالمراجعة المحاسبیة الداخلیة و بحكم أداءها التقلیدي فهي تهدف إلى مدى 
.و منه فهي تعتمد على مبدأ القیمة التاریخیة. المحاسبیة ألعمال المؤسسة المحاسبیة و المالیة

و منه تعتبر المراجعة العملیة أوسع من المراجعة . بینما المراجعة العملیة فهي تقیمیة ألداء وظیفة أو نشاط ككل
.التأكید من صحة مخرجات النظام المحاسبي و المالي للمؤسسةالمحاسبیة الداخلیة التي هدفها هو 

المراجعة العملیة تعمل على فحص شامل لوظائف المؤسسة بهدف معرفة مدى قدرة المؤسسة في تحكمها في 
بینما المراجعة المحاسبیة الداخلیة . نظام الرقابة الداخلیة و منه تحدید نقاط القوة و الضعف و فعالیة التسییر

.ها جزئي و محددأداء
:الفرق بین المراجعة المحاسبیة الداخلیة و المراجعة الخارجیة: ثانیا

عملیة منهجیة و منتظمة للحصول على القرائن، المرتبطة بالعناصر الدالة " تعرف المراجعة الخارجیة على أنها 
العناصر و المعاییر عن األحداث االقتصادیة، و تقدیمها بطریقة موضوعیة تضمن التطابق بین هذه 

الموضوعیة، و توصیل نتائج هذا الفحص لألشخاص المعنیین من أجل الوصول إلى تقریر حول عدالة تصویر 
المیزانیة، و عدالة تصویر الحسابات الختامیة لنتائج أعمال الشركة عن الفترة المالیة محل الدراسة، و لهذا یقوم 

4."بها شخص خارجي عن المشروع

عملیة منظمة تنطوي على تجمیع و "لمراجعة الخارجیة حسب جمعیة المحاسبة األمریكیة على أنها كما تعرف ا
تقویم موضوعي لألدلة المتعلقة بمعلومات مقدمة عن أحداث و تصرفات اقتصادیة و ذلك للتحقق من درجة 

5". االهتمامالتوافق بین هذه المعلومات و المعاییر الموضوعیة مع توصیل النتائج للمستخدمین ذوي

و علیه تبدو الفرو قات الجوهریة بین المراجعة المحاسبیة الداخلیة و المراجعة الخارجیة في شخص المراجع فإذا 
كانت المراجعة المحاسبیة الداخلیة شخص المراجع القائم بها هو موظف داخل المؤسسة و یتمثل تعیینه من 

راجعة الخارجیة فهو خارجي مستقل یعین من طرف فإن شخص المراجع في الم. طرف اإلدارة فهو أجیر
.المساهمین

.15، ص 2008محمد بوتین، المراجعة و مراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، الطبعة الثالثة، - 1
-2 PHILIPPE, PIERRE TCHERKAWSKY, PRATIQUE de l’audit opérationnel, les éditions

d’organisation, Paris, 1989, P 27.
-3 PAUL BEN YAMINE, OPC, CIT, P 13.
-4 Henri Bouquin, JEAN-CHARLES BèCOUR,AUDIT OPERATIONNELE,EDITION

ECONOMICA,PARIS, 1996,P 12.
.5، ص 2000رجب السید راشد و آخرون، أصول المراجعة، الدار الجامعیة، مصر، -5
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من حیث الهدف فالمراجعة المحاسبیة الداخلیة تهدف إلى خدمة اإلدارة، بینما المراجعة الخارجیة فهي بینما 
.تهدف إلى خدمة الغیر و محاولة تزویدهم بمعلومات و صحتها الستعمالها في اتخاذ القرارات المالیة

بیا، بینما المراجع الخارجي فهو أما من حیث االستقاللیة فإن درجة استقاللیة المراجع الداخلي فهي محدودة نس
.مستقل كلیا في عملیة الفحص للوثائق و التقییم لها و إبداء الرأي

.أما من حیث الزمن فالمراجعة المحاسبیة الداخلیة فهي في حالة ظرفیة أي دوریة و تكون عادة مرة خالل السنة
فإنه یجب عدم . داخلیة و المراجعة الخارجیةفإذا كانت كل هذه الفر وقات الجوهریة بین المراجعة المحاسبیة ال

إغفال التكامل بین المراجعتین خاصة في اعتماد المراجع الخارجي على تقاریر المراجع الداخلي
.أهمیة و أهداف و خدمات المراجعة المحاسبیة الداخلیة: المطلب الثاني

.أهمیة المراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع األول
طة المؤسسة و كبر حجمها و زیادة مطالبة المالك بضرورة تحقیق األرباح و تقدیم معلومات مالیة أمام تزاید أنش

.موثوقة أزداد االهتمام بالمراجعة المحاسبیة الداخلیة إلضفاء المصداقیة للقوائم المالیة
1: حیث بلغت دورة االهتمام بالمراجعة المحاسبیة لألسباب التالیة

و ذلك عن طریق تسلیط األضواء على : التي تترتب عن الظروف االقتصادیةالتغلب على الصعوبات - 1
فإنها تصبح أداة رقابة تساعد اإلدارة . الطریقة التي یتم بها انجاز األنشطة و العملیات داخل المنشأة

.على مواجهة الظروف االقتصادیة
فروعها و منتوجاتها و حاجة نظرا لكبر حجم المؤسسة و تعدد : كبر حجم المنشأة و انتشارها جغرافیا- 2

المساهمین و مستعملي القوائم المالیة إلى بیانات أمنة و ذات مصداقیة و عدم انتظارهم ألعمال المدقق 
الخارجي كانت الحاجة إلى مراجعة محاسبیة داخلیة من قیام المراجع الداخلي للتأكد من صحة البیانات 

.المالیة لكامل الفروع و في أقل وقت
تزداد الحاجة إلى بیانات موثوق بها عندما تستخدم هذه : یانات و معلومات یمكن االعتماد علیهاتوفیر ب- 3

.البیانات التخاذ القرارات اإلداریة المتعلقة باستخدام الموارد المتاحة
حیث یترتب على إتباع أسلوب الالمركزیة اإلداریة في المنشأة ضرورة : إتباع أسلوب الالمركزیة اإلداریة- 4

م اإلدارة العلیا لتلك المشاءات بالتأكید من مدى التزام اإلدارات القطاعیة التابعة لها لما وضعته من قیا
خطط و سیاسات عامة و أن تلك اإلدارات تحقق العائد المتوقع منها على رأس المال المستثمر و 

تقسیم أداء تلك اإلدارات تستخدم مواردها بكفاءة و تحقق نتائج فعالة ما لم تلجأ بین الحین و اآلخر إلى
.وفقا لمعاییر األداء الموجودة عهدت بها إلى دائرة التدقیق الداخلي

ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني الثامن حول " أثر الهندسة المالیة الحدیثة على فعالیة دور التدقیق و حوكمة الشركات" هوام جمعة، كوردي وداد - 1
–120ص ص . أوت سكیكدة20جامعة ). 2010أكتوبر 12–11(مهنة التدقیق في الجزائر الواقع و اآلفاق في ضوء المستجدات العالمیة المعاصرة 

121.

:أهداف المراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع الثاني
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باعتبار المراجعة المحاسبیة الداخلیة وظیفة یقوم بأدائها موظفین داخل المؤسسة من خالل الفحص االنتظاري و 
ة المحاسبیة نجد أن المراجع. القیام بكامل اإلجراءات الكتشاف األخطاء و معالجة و تقویم نظام الرقابة الداخلیة

:الداخلیة تهدف إلى مایلي
.التحقق من مدى االلتزام بسیاسات المؤسسة المطبقة و كافة إجراءات نظام الرقابة الداخلیة- 1
1.التحقق من مدى كفاءة و فاعلیة األداء لمختلف وظائف المؤسسة- 2

المؤسسة و حمایتها من كما تهدف المراجعة المحاسبیة الداخلیة إلى المحافظة على أموال و ممتلكات - 3
.االختالس و التالعبات

.التحقق من دقة المعلومات المحاسبیة و المالیة الستخدامها في اتخاذ القرارات المالیة- 4
وضع اقتراحات و تعدیالت و تقاریر مما یهدف إلى تحسین الكفاءة و المر دودیة اإلنتاجیة و المالیة - 5

.إرشادات و نصائح للمؤسسةمن خالل اقتراحات مجدیة و بالتالي تقدیم 
.الحد و المنع من زیادة ارتكابا لألخطاء المحاسبیة- 6
محاولة تقییم و تقویم للنتائج المحققة خالل الدورة المحاسبیة مع األهداف العامة و الثانویة التي تم - 7

.تحدیدها ضمن الخطة اإلستراتیجیة للمؤسسة
بوجود المراجعة المحاسبیة الداخلیة في المؤسسة فإنها تقدم :ةخدمات المراجعة المحاسبیة الداخلی: الفرع الثالث

2: العدید من الخدمات داخل المؤسسة و أهمها

تتمثل في مجموعة اإلجراءات التي یقوم بوضعها المراجع الداخلي لتأكید وجود حمایة : خدمات وقائیة- 1
اإلداریة، المالیة، اإلنتاجیة، كافیة ألصول و ممتلكات المؤسسة من السرقة و التلف و حمایة السیاسة 

.التسویقیة من االنحراف عن التطبیق الفعلي لها دون تبریر مسبق
تتمثل في مجموعة أسالیب و إجراءات یقوم بوضعها المراجع الداخلي للتأكد من سالمة : خدمات تقییمیة- 2

كما تتمثل . سالیبو فعالیة نظام مهمته التنسیق مع المراجع الخارجي في استخدام نفس األدوات و األ
.هذه األسالیب كذلك في تقییم مدى االلتزام بسیاسات اإلدارة من قبل الموظفین

تتمثل في االقتراحات و التحسینات التي یراها المراجع ضروریة و التي یقدمها : خدمات إنشائیة- 3
.لفنیة لإلنتاجو التي تخص مثال جهاز الرقابة اإلداریة، سیرورة نظامها المالي، الطرق ا. للمؤسسة 

تتمثل هذه الخدمات في األسالیب و اإلجراءات التي یستخدما المراجع الداخلي في : خدمات عالجیة- 4
أو في التوصیات التي یقوم المراجع الداخلي برفعها . عملیة تصحیح و اكتشاف لألخطاء المحاسبیة

یة التسییر داخل لإلدارة العامة ضمن تقریره و التي یرى ضرورة لتطبیقها ألجل تحسین آل
هو وجود شخص المراجع .إن دلیل تعدد أوجه الخدمات للمراجعة المحاسبیة الداخلیة.المؤسسة

.وقدرته على تشخیص واقع المؤسسة.الداخلي طوال السنة با الِمؤسسة

، 2006الجــــامعي الحــــدیث، مصــــر، كمــــال الــــدین مصــــطفى الــــدهراوي، محمــــد الســــید ســــرایا، دراســــات متقدمــــة فــــي المحاســــبة و المراجعــــة، المكتــــب -1
.162ص

.165كمال الدین مصطفى الدهراوي و آخرون، مرجع سابق ذكره، ص - 2

.الداخلیة و أركان المراجعة المحاسبیة و خطوات المراجع الداخليةوظیفة المراجع: المطلب الثالث
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:وظیفة المراجعة الداخلیة: الفرع األول
المؤسسة أصبح أكثر من ضرورة ألجل متابعة و فحص نظام الرقابة إن وجود وظیفة مراجعة داخلیة في 

الداخلیة في المؤسسة، حیث ینصب اهتمام و دور المراجع الداخلي على عملیة إعداد برنامج للمراجعة و یتحمل 
1.بقدر اإلمكان كل مسؤولیاته المدنیة و الجنائیة و التأدیبیة

ا أدى بالضرورة إلى البحث عن وجود أداة إداریة ألجل متابعة و نظرا لكبر حجم المؤسسات و تشابك أنشطته
.نظام الرقابة الداخلیة حیث تقع مسؤولیة وضع هذا النظام على عاتق المراجعین الداخلین و تبعیة تنفیذه

:و ألجل تطویر نظام الرقابة الداخلیة أو المراجعة الداخلیة داخل المؤسسة ضرورة وجود أربع مسؤولیات هي
.اإلجراءات الرقابیةوضع - 1
.التطبیق لهذه اإلجراءات- 2
.التحقق من مدى االلتزام بها- 3
.التقییم الدوري لها- 4

2:تقصر مسؤولیة المراجع الداخلي على اختیار االلتزام باإلجراءات الرقابیة، و تقییم هذه اإلجراءات كمایلي

.لمراجعة الداخلیةو الشكل الموالي یبین مسؤولیات تطویر لنظام الرقابة الداخلیة أو ا

.70، ص 2002أحمد عبد المالك، فتحي رزق السوافیري، دراسات في الرقابة و المراجعة الداخلیة، دار الجامعة للنشر، مصر، - 1
.90السابق، ص عنفس المرج- 2

.مسؤولیات تطویر نظام الرقابة الداخلیة11: الشكل رقم

اإلدارة التكتیكیة
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وضع اإلجراءات الرقابیة

اإلدارة التنفیذیة

اإلدارة التنفیذیةتطبیق اإلجراءات الرقابیة

اختیار االلتزام 
باإلجراءات الرقابیة

اإلدارة الداخلیة

اإلدارة التنفیذیة

تقییم اإلجراءات الرقابیة
اإلدارة الداخلیة

.        90أحمد عبد المالك، فتحي رزق السوافیري، دراسات في الرقابة و المراجعة الداخلیة، ص : المصدر
التكتیكیة و اإلدارة الرقابیة على عاتق اإلدارة تقع مسؤولیة وضع اإلجراءات: وضع اإلجراءات الرقابیة- 1

.هذه اإلجراءات و المتابعة الدوریة لهاالتنفیذیة على أن تقوم هذه األخیرة بتولي تنفیذ 
بینما تتولى اإلدارة عملیة . یلتزم قسم المراجعة الداخلیة باختیار هذا االلتزام: التطبیق إلجراءات الرقابة- 2

التقییم بفعالیة نظام الرقابة الداخلیة بهدف تحسینه و الوصول إلى أحسن نظام رقابة داخلیة یستجیب 
.لألهداف

إن وضع اإلجراءات الرقابیة و متابعة التنفیذ لها یعتبران من وظیفة اتخاذ : االلتزامالتحقق من مدى - 3
حیث أن عدم إلمام المراجع الداخلي للعملیتین . القرارات اإلداریة و جزءا ال یتجزأ من اإلجراءات التنفیذیة

.كل موضوعیةفسوف لن یستطیع االختیار الدقیق و السلیم و التقییم الفعلي إلجراءات الرقابة ب
هو ذلك اإلجراء الذي یهدف إلى تأكید مدى تحقیق لألهداف المسطرة : التقییم الدوري لإلجراءات الرقابیة- 4

.و تكلفة تحقیق ذلك أي متابعة التنفیذ للسیاسات الموضوعیة

اإلدارة التكتیكیة

التنفیذیةاإلدارة 
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ه حتى یمكن الوصول إلى أداء فعال لنظام الرقابة الداخلیة و قیام قسم المراجعة الداخلیة بكامل مهام
.ضرورة تكامل مختلف الوظائف أو المهام السابقة مع بعضها البعض

أركان المراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع الثاني
حتى تحقق المراجعة المحاسبیة الداخلیة وظائفها و تقدیم خدماتها خدمة للمؤسسة و لمستعملي القوائم           

1: تتلخص هذه األركان في. المالیة یرتبط هذا األداء بمجموعة أركان أو عناصر ضروریة

ر من التأكد من صحة یعتبر ركنا أساسیا في المراجعة الداخلیة حیث یتمحو : الفحص و التدقیق- 1
المعطیات المحاسبیة و المالیة لمخرجات النظام المحاسبي من حیث

.دقة التسجیل للمعطیات المحاسبیة في دفاتر المؤسسة- 
.التحدید الدقیق لطرفي العملیة المدین و الدائن- 
.التأكد من الصحة القانونیة للمستندات المبررة لعملیة التسجیل- 

ریا سواء في المراجعة المحاسبیة الداخلیة أو في المراجعة الخارجیة غیر أن یعتبر التحقق عنصرا جوه
جوهر االختالف بینهما یكمن في أن هذه األخیرة تعتمد على عنصرا العینات في الفحص بینما المراجعة 

.المحاسبیة الداخلیة فهي تعتمد على عنصرا الفحص الكامل
السیاسات اإلداریة التي تتبعها المؤسسة و إجراءات الرقابة یتمثل في الفحص االنتقادي لمختلف: التحلیل- 2

الداخلیة المستعملة و كذلك الفحص االنتقادي للسجالت المحاسبیة و مختلف التقاریر الستخراج نقاط 
.القوة و الضعف

و تعتبر أدوات التحلیل المالي التحلیل عن طریق النسب المالیة و المیزانیات المقارنة و التحلیل عن
طریق الروافع المالیة و رؤوس األموال العاملة من األدوات المهمة التي یستخدمها المراجع الداخلي في 

.تحلیل القوائم المالیة و إیجاد العالقات بینهما و التحلیل و التفسیر للنتائج الموجودة
لمختلف السیاسات اإلداریة في سبیل أن یتأكد المراجع الداخلي من مدى التزام العاملین المنفذین : االلتزام- 3

و القرارات اإلستراتیجیة . المرسومة و األداء و التنفیذ للعملیات المخططة وفقا للنظم المرسومة كذلك
یستعین المراجع الداخلي ببعض القانونیین أو المستشارین أصحاب الخبرة و . الواجب الوصول إلیها

.بهذه القرارات و السیاسات المرسومة. زامالدرایة في الشؤون القانونیة للتأكد من مدى االلت

.166، ص 2006هراوي، محمد السید سرایا، المحاسبة و المراجعة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، دكمال الدین مصطفى ال- 1

هو تحدید الحصیلة و النتائج المتواصل إلیها من العناصر السابقة حیث تتمحور مهمة المراجع : التقییم- 4
:هنا في تقییم مایليالداخلي 

.الكفاءة للسیاسات اإلداریة و مختلف اإلجراءات المتبعة- 
.الحكم على مدى فعالیة هذه السیاسات و ماهي السبل و التحسینات الضروریة للرفع منها- 
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یهدف المراجع الداخلي من وراء هذا التقییم ألجل محاولة الترشید في استخدام الموارد المالیة و المادیة 
.مؤسسة و كذلك ألجل محاولة الرفع و تحسین ألداء في المؤسسة ككلفي ال

هو األداة التي یعبر فیها المراجع الداخلین رأیه و أداء إثبات لمهامه داخل المؤسسة، حیث یعبر : التقریر- 5
:المراجع الداخلي في تقریره عن

.مختلف المشاكل التي صادفها أثناء أداء مهامه- 
.الضعف التي توصل إلیها و ماهي اإلجراءات المتخذة في سبیل ذلكماهي نقاط القوة و - 
.مختلف االقتراحات و التوصیات التي یراها ضروریة لمعالجة نقاط الضعف- 
حصیلة النتائج النهائیة من خالل عملیة المراجعة الداخلیة على أن یرفع هذا التقریر لإلدارة العلیا      - 

خلیة ألجل التنفیذ لما جاء في التقریر من توصیات و مالحظات المشرفة على عملیة المراجعة الدا
و كل التحفظات التي یراها المراجع الداخلي في هذا الشأن لیعتبر بمثابة أداة من أدوات اتخاذ 
القرارات المالیة و أداة إثبات لصحة معلومات القوائم المالیة من حیث تطبیق للمعاییر و القواعد 

.الالزمة
تمر مهمة المراجع الداخلي بمجموعة مراحل ثابتة و منتظمة      : خطوات المراجع الداخلي: ثالفرع الثال

بهدف الوصول إلى أدلة و براهین و إبداء رأي محاید حول القوائم المالیة للمؤسسة، حیث یمكن تصنیف مهمة 
1. المراجع الداخلي إلى ثالثة خطوات أساسیة

یقوم المراجع الداخلي في هذه المرحلة بتحضیر و إعداد مجموعة من : لیةتحضیر مهمة المراجعة الداخ: أوال
:الوثائق و األعمال نلخص أهم هذه الوثائق و األعمال في العناصر التالیة

یتمثل في توكیل كتابي ال یتجاوز الصفحة الواحدة یتحصل علیه المراجع الداخلي بأمر من : األمر بالمهمة- 1
األمر المسؤولین الرئیسین الذین یدخلون حیز التدخل للمراجعة الداخلیة، حیث یسمح هذا المدیر العام، یعلم هذا 

األمر بالمهمة بالدخول إلى كافة مصالح المؤسسة و مزاولة نشاطه
تسمح خطة التقرب بتنظیم مرحلة الدراسة حیث یتطلب من المراجع الداخلي جمع مختلف : خطة التقرب- 2

ؤسسة محل المراجعة، مثل نشاطها، أدوات التسییر فیها، جمع تقاریر المراجعین المعلومات األولیة حول الم
.السابقین، ثم التعرف على مختلف األخطار و فرص التحسین

على المراجع الداخلي أن یأخذ بعین االعتبار المهمة المسندة إلیه و االستماع إلى انشغاالت المدیر 
.لتي یسعى إلیها بصفة دقیقةالعام، و أن یحدد بدقة مواضع المراجعة ا

1-OLIVIER. LE MANT, la conduite d’une mission d’audit interne, édition dunond, IFACI, 1991, P35.

یلخص جدول القوة و الضعف مرحلة تحلیل المخاطر الواقعیة على : جدول القوة و الضعف الظاهرة- 1
.أساس األهداف المعروضة في خطة التقرب

و یظهر جدول القوة و الضعف وفق . هذا الجدول بترتیب األخطار بهدف تحضیر التقریر الموجهیسمح 
:الشكل التالي
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.جدول القوة و الضعف الظاهرة03: الجدول رقم 

الرمزالهدفالموضوع
الرأي

التعلیق رقم المرجعضعف قوة

SOURCE : OLIVIER. LE MANT : la conduite d’une mission d’audit interne, édition
dunond, IFACI, 1991, P 64.

یهدف التقریر التوجیهي إلى تحدید الخطوط العریضة للمراجع الداخلي و حدود تدخله، : التقریر التوجیهي- 2
.فهو یعبر عن األهداف المرسومة و المطالب بتحقیقها

.المراجع الداخليیتضمن التقریر التوجیهي و صف شامل لمجاالت تدخل 
عبارة عن وثیقة داخلیة في مصلحة المراجعة الداخلیة تهدف إلى بیان مهام المراجعین : برنامج التحقیق- 3

.الداخلین و تخطیط عملهم و المتابعة الدوریة ألعمالهم
1.نباطتستوجب هذه المرحلة على المراجع أن یبدي قدرته على التحلیل و االست: مرحلة العمل المیداني: ثانیا

:و علیه یقوم المراجع الداخلي بالخطوات التالیة
تنظیم مهمته عبر الزمن من بدایة مهمة المراجعة إلى غایة توزیع التقریر، فتنظیم مهمة المراجع تبین مدى - 

.التقدم في مهمته
النتائج المستخلصة هي الوثیقة التي تثبت تحقیق مهمة معینة من جهة و تبین بصفة واقعیة : ورقة التغطیة- 2

من جهة أخرى، فهي ورقة ربط بین العمل المیداني و برنامج التحقق كذلك النتائج المستخلصة لمصلحة 
المراجعة الداخلیة

ورقة عمل مؤلفة من طرف المراجع الداخلي یسجل و یوثق فیها كل هي: ورقة كشف و تحلیل المشكل- 3
قام بها بكل وظیفةاختالل وظیفي و یعلن عن نتیجة األعمال التي

:كل اختالل في وظیفة ما یجب أن یعلن عنه في ورقة الكشف و التحلیل على الشكل التالي
المشكل الذي یلخصه-
.األحداث التي تبینه-
األسباب التي تشرحه-

-1 jaque renard, THEORIE et pratique de l’audit interne, Edition d’organisation, 5eme edition,
PARIS , 2004 , P 204.

.النتائج المتوقعة- 
.االقتراحات المقدمة-

.أما حالة عدم وجود أي مشكل فیمكن االستغناء عن هذه الورقة ألنها ال تستعمل لوصف اإلجراءات الموضوعة
:إنهاء مهمة المراجعة: ثالثا
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.سؤولین الرئیسینینهي المراجع الداخلي مهامه بإعداد تقریر یدلي فیه برأیه و یعلن إلى الم
.و الشكل التالي یبن خطوات مهمة المراجع الداخلي

خطوات مهمة المراجع الداخلي12:الشكل رقم
الهداف نحو ماذا؟ و لماذا؟

تنظیم
المسؤولیة من یقوم؟ و متى؟

سیر العمل
القواعد

التعلیمات
الخطوات

المنهجیة
الوسائل

مادیة و مالیة
نظام معلومات

الوسائل بماذا؟
و كیف؟

المهمة ، العملعملیات فیزیائیة ثقافیة مقبولة

إعانات، النتائج، الناتج

القیادة

SOURCE : OLIVIER. LE MANT : la conduite d’une mission d’audit interne, édition dunond, IFACI,
1991, p24.

.المسار العملي للمراجعة المحاسبیة الداخلیة: المبحث الثاني
.منهجیة المراجعة المحاسبیة الداخلیة: المطلب األول

لكل عمل مهما كان نوعه منهجیة متبعة بحیث یتوقف العمل على مدى دقة هذه المنهجیة، و منهجیة عمل 
1.المراجعة المحاسبیة الداخلیة تشمل ثالث خطوات رئیسیة

األعمال المصححة

حلقة 
الفروق
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المرحلة التمهیدیة: الفرع األول
في هذه المرحلة یقوم المراجع بجمع و كسب معلومات عامة عن المؤسسة من حیث حجمها، تاریخها، نشاطها 
و محیط نشاطها االقتصادي و نظام التسییر المطبق، و هذا بقصد تكوین الملف الدائم للمؤسسة الذي یتضمن 

ذلك یقود إلى تكوین خالصة أولیة عن المؤسسة و منه استطاعته القیام معلومات محاسبیة و مالیة عنها، كل 
.بالتقییم األولي

إن نجاح عملیة المراجعة المحاسبیة الداخلیة یتوقف على مدى قدرة إلمام المراجع الداخلي بهذه المرحلة حیث 
.نجاح أو فشل مهام المراجع الداخلي یرتكز حول هذه المرحلة التمهیدیة

:مرحلة التحلیل المعمق: انيالفرع الث
بعد انتهاء المراجع الداخلي من المرحلة األولى أین یكون قد كون الملف الدائم تأتي مرحلة التحلیل المعمق و 

:التي تقسم بدورها إلى مرحلتین
تختص بدراسة و تقییم نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة و تنقسم بدورها هذه: المراجعة المحاسبیة: أوال

:المرحلة إلى
یقوم المراجع هنا بدراسة ثبات إجراءات التسییر لكافة وظائف المؤسسة، و : مرحلة مسك اإلجراءات- 1

یستخدم هذا الراجع الداخلي لبعض الرموز المتفق علیها دولیا كإجراء أو أسلوب لبیان ثبات أو تغیر 
تتمثل في قائمة من األسئلة معدة و في حالة وجود رمزین أو أكثر ال یتماشیان فهنا. أسالیب التسییر

وفق أسلوب مختصر یجب علیها صاحب الوظیفة التي یرید المراجع الداخلي الحصول على معلومات 
.و تكون شكل هذه األسئلة إما مفتوحة أو مغلقة. عنها

یقوم المراجع الداخلي هنا من التأكد من مدى مطابقة المكتوب نظریا مع : مرحلة اختبار التطابق- 2
مطبق في الواقع العملي، و یهدف المراجع من وراء ذلك للتأكد من وجود لنظام الرقابة الداخلیة و ال

.سالمة إجراءاته التنفیذیة
تعتبر هذه المرحلة حصیلة أو نتیجة المرحلة السابقة و فیها : مرحلة التقییم األولى لنظام الرقابة الداخلیة- 3

عف للنظام المحاسبي المطبق في المؤسسة من حیث قواعد یستخلص المراجع الداخلي نقاط القوة و الض
.التسجیل المحاسبي و خضوعه للمعاییر المتفق علیها و المبادئ المحاسبیة

یهدف المراجع الداخلي من وراء هذه االختیارات إلى الخروج بقناعة ذاتیة لتطابق : مرحلة اختبار الدوام- 4
و بالتالي علیه اجراء لبعض . فعال داخل المؤسسةالشيء المكتوب و بین ما هو واقع و معمول به 

.االختبارات بصفة متكررة و دائمة طالما أنه موجود على مدار السنة في المؤسسة

.           190،ص1991مد فتحي ، دراسة الحاالت المالیة ، دار األفاق ،الجزائر ،ناصر دادي عدون ،نواصر مح- 1

جع الداخلي دلیل على سالمة نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة، أما في حالة إن ایجابیة اختبارات الدوام للمرا
.النتیجة السلبیة و منه ضعف جهاز الرقابة الداخلیة فان النتیجة هو إبداء تقریر سلبي عن ذلك

.و الشكل التالي یبین مرحلة التحلیل المعمق للمراجعة المحاسبیة
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.رسم بیاني لمرحلة التحلیل المعمق للمراجعة المحاسبیة13: الشكل رقم

دراسة الخرائط التنظیمیة، الملخص التذكیري و كتاب اإلجراءات

متابعة بعض العملیات لفهم حقیقة النظام

، ص 1991ناصر دادي عدون، نواصرمحمد فتحي، دراسة الحاالت المالیة ، دار األفاق، الجزائر، : المصدر
193.

هي مجموعة تقنیات یستعملها المراجع الداخلي ألجل تقییم أداء وظیفة معینة داخل : المراجعة العلمیة: ثانیا
حیث یعتمد على معاییر خاصة بكل وظیفة على اعتبار أن . المؤسسة وفق معاییر و أسس علمیة محددة سلفا

مراقبة التسییر و التسییر عامة یعتمد على جملة من المعاییر، و في حالة وجود هذه المعاییر یقوم المراجع 
.الداخلي باختبار أداءها األولي

نقاط الضعفنقاط القوة

ضعیفنظام الرقابة الداخلیة اختبارات تهدف إلى التأكد من تطبیق النقط القویة

نقاط قوة النجاح

الوثائق التركیبیة
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فیعتمد المراجع الداخلي على خبرته و مؤهالته العلمیة المكتسبة في أما في حالة عدم وجود هذه المعاییر
.إعدادها لكونها تدخل ضمن مهامه

بعد هذه المرحلة یصل المراجع الداخلي إلى استنتاج هل أن هذه المعاییر ذات قناعة و موضوعیة أم ال؟ فإذا 
التصحیح لبعض الطرق المحاسبیة و تقیمها كانت هذه المعاییر ذات قناعة و مقبولة یقوم المراجع عندها بعملیة

.في حالة وجود بعض الطرق المحاسبیة الخاطئة في التسجیل و غیر صحیحة
أما المرحلة األخیرة من هذه المراجعة و هي التقییم للنتائج المتوصل إلیها و البحث عن األسباب للنتائج السلبیة، 

.ثم محاولة التصحیح إن أمكن لها
.ي یبین لنا المراحل المتسلسلة للمراجعة العلمیةو الشكل الموال

.مخطط المراجعة العلمیة14: شكل رقمال
وجود المعیار

هل المعیار مقبول

تقییم طرق الحسابات

، ص 1991الجزائر، الحاالت المالیة دار األفاق،محمد فتحي، دراسةناصر دادي عدون، نواصر: المصدر
194.

1: ارهابمرحلة فحص الحسابات و اخت: الفرع الثالث

. بعد الحصول المراجع الداخلي على كمیة من المعلومات المحاسبیة و المالیة و أنظمة التسییر داخل المؤسسة
المرحلة األخیرة و الهامة من و التقییم األولي لنظام الرقابة الداخلیة و استنتاج نقاط القوة و الضعف، تأتي 

فإذا كانت . مراحل المنهجیة المراجعة المحاسبیة الداخلیة و هي مرحلة الفحص الدقیق لحسابات المؤسسة

إعداد التقریر

تقییم النتائج
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المراحل السابقة تعتبر بمثابة مراحل تمهیدیة لكونها تقدم وضعیة حسابات المؤسسة و مصداقیة هذه الحسابات، 
اجع الداخلي و ضمیره ال یكون مرتاح إال إذا قام بعملیة الفحص الذاتي غیر أن الواقع و السلوك المهني للمر 

لهذه الحسابات و ال یكتفي المراجع الداخلي باإلجراءات المكتوبة فقط بل علیه استخراج نقاط القوة و الضعف و 
خلیة و عدم إعداد برنامج أدنى للفحص یقوم من خالل من التأكد من أنه لم یخطئ في تحلیل نظام الرقابة الدا

فإذا تواصل إلى قناعة أن نظام الرقابة الداخلیة هو مرضي یتولى التأكد من . وجود تزویر أو غش في الحسابات
.مثل المقارنة للقوائم المالیة لسنوات متتالیة. صحة األرصدة عن طریق أسلوب المراجعة التحلیلیة

م الرقابة الداخلیة سلبي یتولى إعداد برنامج لفحص أما في حالة توصل المراجع الداخلي إلى قناعة أن أداء نظا
.الحسابات الستخراج مصادر نقاط الضعف و محاولة تصحیحها باستخدام مختلف االختبارات الممكنة

و بانتهاء المراحل السابقة یقوم المراجع الداخلي بإعداد تقریر كتابي یقدم لإلدارة العامة مدعم برأي شخصي 
و الشكل .و متضمن جملة من التوصیات و التحسینات التي یراها ضروریة. المالیةحول مصداقیة القوائم 

.الموالي یبین خطوات مرحلة فحص الحسابات و اختبارها
.رسم بیاني لمرحلة فحص البیانات15: الشكل رقم

. 195نفس المرجع السابق،ص-1

التقییم النهائي لنظام الرقابة 
الداخلیة

نقاط الضعف
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إعداد برنامج للفحص
برنامج أدنى لفحص الحسابات، 
المراجعة التحلیلیة و اختبارات 

المصادقة

اختبارات

تعزیز برنامج فحص 
الحسابات و التكبیر من 

االختبارات
إعداد برنامج ثاني 

للفحص

:إنهاء عملیة المراجعة و هي تتم
المحاسبیةمراجعة أهم المبادئ - 
فحص- 
تقدیم الحاالت المالیة و المعلومات - 

المحاسبیة

إبداء الرأي

، ص 1991ناصر دادي عدون، نواصرمحمد فتحي، دراسة الحاالت المالیة دار األفاق، الجزائر، : المصدر
197.

.معاییر المراجعة المحاسبیة الداخلیة: المطلب الثاني
الداخلیة عملها من جملة معاییر المراجعة الداخلیة في أداء عملها و االلتزام بقواعد تستمد المراجعة المحاسبیة 

.العمل المیداني للوصول إلى جودة في تقاریرها
1". مقیاس أو معاییر األداء المتعارف علیها لتنفیذ مهمة المراجع" فمعاییر المراجعة هي 

لمراجع الداخلي في تنفیذ و أداء مهامه، لذلك تعتبر بمثابة فالمعیار هو القاعدة أو األساس الذي یعتمد علیه ا
واجبة التقید بها و االحترام الكامل لها، حیث یمكن اعتبارها بمثابة نمط . مرجع أساسي، و نهج للممارسة المهنیة

.سیر أو النهج السلوكي و العملي ألداء المراجع

نقاط القوة
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المراجعة المتعارف علیها في المجموعات الثالثة نص المجمع األمریكي للمحاسبین القانونیین على معاییر
2: اآلتیة

:تتمثل المعاییر العامة في: المعاییر العامة: الفرع األول
ألجل الوصول إلى كفاءة مهنیة في میدان المراجعة : معیار التأهیل العلمي و العملي و الكفاءة المهنیة- 1

العمل المیداني للمراجعة كان ضرورة أن تبدأ هذه المهمة الداخلیة و اإللمام بالجوانب المحاسبیة و قواعد 
.بالتحصیل العلمي لشهادة في االختصاص المطلوب و هو المحاسبة

كما یتطلب على المراجع الیوم و ظل التطورات الحاصلة في میدان تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة أن یولي 
عمل على تحدیثها بما یتماشى و التغیرات الحاصلة في المراجع ضرورة مواصلة تحدیث مكتسباته العلمیة و ال

بینما . المیدان سواء في المیدان العلمي أو حتى التكنولوجي الكتساب تقنیات و أسالیب ممارسته مهنیة جدیدة
التأهیلي العملي أو الخبرة المهنیة و هي الممارسة المیدانیة للمراجع و التدریب الجید و الفعال في مكاتب الخبرة 
المحاسبیة الكتساب مهارات جدیدة و تنمیتها من أصحاب الخبرة العالیة الذین یجب علیهم مد ید العون 

.للمتدربین في میدان المراجعة و محاولة إمدادهم بالخبرة المكتسبة سلفا
لك ینبغي إن شرط التأهیل العلمي و العملي قد ال تكون كافیة للحكم على المراجع بالكفاءة المهنیة المطلوبة، لذ

أن تنظم ملتقیات دوریة و ندوات و تربصات میدانیة یستطیع المراجع من خاللها تنمیة قدراته الفكریة و العلمیة 
3.و المیدانیة على حد سواء، و تمكنه من اإلیفاء بمتطلبات معیار التأهیل العلمي و العملي و الكفاءة المهنیة

لعلمیة لوحدها تعتبر غیر كافیة للممارسة المهنیة بمهنة المراجعة كما أن التأهیل العلمي و اكتساب الشهادات ا
ما لم یتبعها ممارسة عملیة في المیدان الكتساب المزید من الخبرة و االطالع على أحداث تقنیات االستعمال 

.لذلك یعتبر التأهیل العلمي و العملي شیئان متكامالن. لمهنة المراجعة

.34، ص 1998محمد السید ناغي، المراجعة إطار النظریة و المراسلة، مكتبة الجالء، المنصورة، مصر، -1
- 25، ص ص 1978شركس م ، و، مراجعة المفاهیم و اإلجراءات في النظم المحاسبیة و االلكترونیة، الطبعة األولى، دار ذات السالسل، الكویت -2

26.
.40، الجزائر، ص 2003المراجعة و تدقیق الحسابات، دیوان المطبوعات الجامعیة، صدیقي،، مسعودتهامي طواهرالمحمد -3

یسعى مستعملو المعلومات المحاسبیة الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبیة المولدة : معیار االستقالل- 1
یة خاصة في لها، للحصول على معلومات ذات مصداقیة لالعتماد علیها في اتخاذ القرارات منها المال

.المستقبل
لذلك و حتى یمكن االعتماد على مخرجات النظام المحاسبي و المالي و اعتبار هذه المعلومات بمثابة 
قاعدة قرار سواء للمؤسسة أو مستعملي الكشوفات المالیة للمؤسسة ضرورة أن یتصف المراجع الداخلي 

.بنوع من االستقالل و الحیاد في مهامه و النزاهة التامة
فالثقة و مصداقیة تقاریر المراجع هي حصیلة أو میزة شخص المراجع الناتجة عن الحیاد الذي یتبعه 

بكل نزاهة و موضوعیة حیث تكون موضع ثقة . المراجع الداخلي عند مراجعته للقوائم الحالیة للمؤسسة
.لدى مستعملیها
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تغاللیة المراجع و حیاد عمله، إن تحدید مدى االعتماد على هذه المعلومات یكون على أساس مدى اس
1. لذلك وجوب توافر النقطتین التالیتین لتحدید مدى استقاللیة المراجع

أي أن ال تكون للمراجع مصالح مادیة في المؤسسة المراجع : عدم وجود مصالح مادیة للمراجع-أ
من نفس النوع لدفاترها مثل أن یكون مساهم في رأس مالها مثال، و أن ال تكون ألحد أقاربه مصالح

ألن وجود هذه المصالح المذكورة قد تؤثر على استقاللیته في إبداء الرأي الفني المحاید في القوائم 
.المالیة الختامیة

و هو االستقالل المهني التام في أداء مهنة المراجعة، أي بمعنى عدم تدخل : االستقالل الذاتي-ب
الفحص للقوائم المالیة، كما تسیر االستقاللیة إلى المؤسسة في شؤون المراجع أثناء قیامه بعملیة 

.عدم وجود أي مشكل من أشكال الضغوط المفروضة على شخصیة المراجع
لذلك یمكن اعتبار أن عنصر االستقاللیة الذاتیة و عدم وجود لمصالح لمصالح مادیة للمراجع في 

و ضرورة توافرهما في . كلیاالمؤسسة بمثابة شرطان أساسیان للتمییز عن مدى استقالل المراجع 
.نفس لحظة أداء مهنة المراجعة الداخلي

یجب على المراجع بذل العنایة المهنیة الكاملة و تخصیص كامل جهده انطالقا : معیار العنایة المهنیة- 2
.من بدایة مرحلة المراجعة الداخلیة إلى غایة إعداد التقریر

من خالل بذل لهذا األخیر لكل العنایة و ضرورة أن فالحكم على أداء المراجع الداخلي ال یكون إال
.یتصف بقواعد السلوك المهني و معیار العنایة الالزمة لذلك

فمعیار العنایة المهنیة یوجب على كل شخص یعمل في مكتب المراجع، تخطیط عملیة المراجعة تخطیطا كافیا، 
اجعة بعنایة و تقییم القوائم المالیة، و إعداد التقریر و جمع قدر كاف من أدلة اإلثبات المقنعة و إعداد أوراق المر 

2. الذي یحتوي على رأیه بكل دقة

.40، مرجع سابق ذكره، ص وآخرونتهامي طواهر المحمد 1-
.45، ص 1996مصطفى حسنین خضیر، المراجعة، المفاهیم و المعاییر و اإلجراءات، مطابع جامعة الملك سعود، السعودیة، 2-

1. و ألجل الوصول إلى العنایة المهنیة المطلوبة ضرورة توافر الشروط التالیة

.محاولة الحصول على أنواع المعرفة المتاحة بغیة التنبؤ باألخطاء غیر منتظرة- 
أخذ بعین االعتبار الظروف غیر عادیة في برنامج المراجعة من أجل الحذر عند الفحص للعناصر - 

.المرتبطة
.لنظام الرقابة الداخلیة لتحدید مواطن القوة و الضعفالتقییم المعمق- 
.العمل على إزالة الشكوك أو االستفسارات المتعلقة بالمفردات ذات األهمیة في إبداء الرأي- 
.العمل باستمرار من أجل تطویر مجال خبرته المهنیة- 

.معاییر العمل المیداني: الفرع الثاني
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مراجعة، و تمثل مبادئ المراجعة التي تحكم طبیعة و مدى القرائن الواجب ترتبط هذه المعاییر بعملیة تنفیذ ال
الحصول علیها بواسطة إجراءات المراجعة و المرتبطة باألهداف العریضة الواجب تحقیقها من استخدام هذه 

2. اإلجراءات

3: و تشتمل هذه المعاییر على ثالثة

باعتبار عملیة التخطیط هو العمود الفقري لعملیة المراجعة الداخلیة : یجب أن یكون العمل مخططا له بدقة: أوال
.من حیث توزیع الوقت الكافي على جمیع مراحل المراجعة مع مراعاة كذلك اإلمكانیات المادیة المتاحة
.و ضمن هذا اإلطار یحدد المراجع الداخلي األهداف التالیة من وراء عملیة المراجعة و التخطیط لها

.بدقة لنطاق الفحص التي سوف تخصصها المراجعة المحاسبیة الداخلیةالتوضیح- 
استخدام نظام الرقابة الداخلیة لمقارنة العمل المنجز بما هو متوقع، و في هذا اإلطار یستخدم المراجع - 

.الداخلي مساعدیه في انجاز عملیة المراجعة و تحت إشرافه
المراجع و المراجعة بصفة عامة و ذلك الحتوائه على كل یعتبر برنامج المراجعة الدلیل التوجیهي لعمل - 

.ما یجب القیام به طوال فترة المراجعة
یحدد مسؤولیة المراجع الداخلي و منه المهام الموكلة له و منه ضرورة التوقیع على كل عمل قام به - 

.طوال فترة المراجعة

.43، مرجع سابق ذكره، ص وآخرونتهامي طواهر المحمد - 1
.85، ص 2002محمد سمیر الصبان، عبد اهللا عبد العظیم الهالل، األسس العلمیة و العملیة لمراجعة الحسابات، الدار الجامعیة، مصر، - 2
.33، ص 1996إدریس عبد السالم أشنیوي، المراجعة معاییر و إجراءات، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، -3

: مة و تقییم دقیق لنظام الرقابة الداخلیةالقیام بدراسة سلی: ثانیا
یعد نظام الرقابة الداخلیة المطبق من طرف المؤسسة إحدى أهم المحددات لجودة نوعیة المعلومات المالیة و 

حیث أن االلتزام بقواعد و مقومات نظام الرقابة الداخلیة یساعد على تحصیل نتائج ممثلة . كذلك لجودة المراجعة
و منه ضرورة التقییم الفعال لنظام الرقابة . لمالیة التي تكتسي أهمیة بالغة لدى أصحاب القرارفي المعلومات ا

یستخدم .الداخلیة باستخدام آلیات للرقابة و طرق علمیة دقیقة و ضرورة وجود عنصر الخبرة و المهارة الكافیة
.المراجع الداخلي إحدى الطرق التالیة لتقییم نظام الرقابة الداخلیة

تشمل هذه الطریقة على قائمة من األسئلة النموذجیة تخص : طریقة االستقصاء عن طریق األسئلة- 1
1. وظائف المؤسسة و عملیاتها

: و تخص األسئلة الفصول اآلتیة
.األسئلة المتعلقة بالمشتریات- 
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.األسئلة المتعلقة باألجور- 
.األسئلة المتعلقة بالمخزون و اإلنتاج- 
.مبیعاتاألسئلة المتعلقة بال- 
.األسئلة المتعلقة بالخزینة- 
.األسئلة المتعلقة بالمستندات و األسهم- 
.األسئلة المتعلقة باالستثمارات- 
.األسئلة المتعلقة باألموال الجماعیة- 
.األسئلة المتعلقة باإلعالم اآللي- 
بالتشخیص یقوم المراجع الداخلي وفق هذه الطریقة : طریقة التحدید الوضعي لنظام الرقابة الداخلیة- 2

الوضعي لنظام الرقابة الداخلیة المطبق في المؤسسة من خالل تحدید لمواطن الضعف و القوة و ماهي 
المقومات و اإلجراءات المتبعة مثل تحدید الصالحیات و االختصاصات و المسؤولیات داخل الهیكل 

.التنظیمي للمؤسسة
لداخلي بتحدید ملخص كتابي یحدد فیه بدقة و وفق هذه الطریقة یقوم المراجع ا: طریقة الملخص الكتابي- 3

بالتفصیل لماهیة اإلجراءات و الطرق التي یجب توافرها في النظام السلیم للرقابة الداخلیة بهدف 
.االسترشاد به في تقییم نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة موضوع المراجعة

1-HAMINI.A : le contrôle interne et élaboration du bilan comptable, entreprise publique économique,
OPU, Alger 1991, P 57.

1. یتبع المراجع الداخلي في سبیل تقییم نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة أربعة خطوات أساسیة كمایلي

.الفحص المبدئي: الخطوة األولى
.اختیار االلتزام باإلجراءات و السیاسات: الخطوة الثانیة
.االختبارات األساسیة: الخطوة الثالثة
.إعداد التقریر: الخطوة الرابعة

ألجل الوصول إلى إعداد تقریر یبدي المراجع فیه و بطریقة محایدة حول : الحصول على قرائن كافیة: ثالثا
البحث و یسعى في هذا اإلطار المراجع الداخلي إلى . مدى صحة المعلومات المالیة للكشوفات المالیة للمؤسسة

.التدقیق عن كافة األدلة و القرائن الكافیة لتكون بمثابة دعم لتقریره
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یستخدم المراجع الداخلي في هذا اإلطار نوعین من األدلة یعتمد علیها في صیاغة تقریره لتكون دعم مادي له و 
: هي

مثل دفتر و تشمل سجالت المؤسسة سواء المحاسبیة أو غیر ذلك : األدلة من المصادر الداخلیة- 1
.الیومیة، دفتر الشیكات، أوامر الشراء، إذن الخروج و الدخول فیما یخص المحزونات

و تشمل الكشوفات البنكیة و مالحظات و استفسارات و العمالء و : األدلة من مصادر خارجیة- 2
.الموردین، مصالح الضرائب، وكاالت التأمین

.معیار إبداء الرأي: الفرع الثالث
معیار من معاییر المراجعة الواجب االلتزام بها من طرف المراجع الداخلي و هو ضرورة إصدار یعد بمثابة أخر

رأي فني و محاید معبر حول مدى مصداقیة و صحة معلومات القوائم المالیة الختامیة للمؤسسة، و ذلك في 
.شكل تقریر یقدم لإلدارة العامة

2: لذلك یعد تقریر المراجع وفق للعناصر التالیة

یجب التوضیح في التقریر ما إذا كانت القوائم المالیة قد تم تصویرها و عرضها وفق للقواعد و المبادئ - 1
.المحاسبیة المتعارف علیها

بینما في حالة .یجب أن یوضح التقریر مدى ثبات المؤسسة على إتباع هذه المبادئ و القواعد المحاسبیة- 2
افات الالزمة و عرض للكشوفات المالیة وفقا للطرق عكس ذلك یجب اإلشارة إلى ذلك و تقدیم اإلض

.القدیمة و الجدیدة مع إظهار لكافة الفرو قات
یجب أن تفصح القوائم المالیة عن المركز المالي و إظهار نتیجة النشاط بطریقة مالئمة و إال یجب أن - 3

.یتضمن التقریر اإلیضاحات الالزمة لذلك
رأي على كافة القوائم المالیة كوحدة واحدة، و ذلك بإعداد تقریر ضرورة أن یشمل التقریر على إبداء ال- 4

:وفق أحد األنواع التالیة

، ص 1989ح و سعید ك د، دار المریخ للنشر، الریاض، السعودیة . توماس ولیام و أمرسون هنكي، المراجعة بین النظریة و التطبیق ترجمة حجاج أ1-
367.

.83، ص 2003المراجعة و آلیات التطبیق، الدار الجامعیة، مصر، بان، نظریة صمحمد سمیر ال2-

.تقریر نظیف- 
.تقریر تحفظي- 
.تقریر سالب- 
.تقریر عدم إبداء الرأي- 

تكمن األهمیة العلمیة و العملیة لمعاییر المراجعة المحاسبیة الداخلیة أو معاییر المراجعة الداخلیة بصفة عامة 
1: یةفي تحقیق األهداف الرئیسیة التال

.تحدید المبادئ األساسیة التي یجب إتباعها عند انجاز مهام المراجعة الداخلیة- 1
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توفیر إطار مرجعي النجاز وترقیة تشكیلة واسعة من نشاطات المراجعة الداخلیة التي بإمكانها خلق - 2
.القیمة المضافة

.وضع معاییر لتقییم سیر المراجعة الداخلیة ككل- 3
.التنظیمیة و العملیاتتسیر عملیة تحسین األعمال - 4

.19مساهل ساسیة، مرجع سابق ذكره، ص1-

.تقنیات المراجعة المحاسبیة الداخلیة: المطلب الثالث
ألجل التخطیط السلیم و الفعال للمراجعة المحاسبیة الداخلیة و الوصول إلى تقییم لنظام الرقابة الداخلیة و 

إجراءاته، یستخدم المراجع الداخلي جملة من التقنیات و األدوات یعتمد علیها في جمع هذه تشخیص لمكوناته و 
.األدلة و تبریر للنتائج

إن أهم التقنیات التي یعتمد علیها المراجع الداخلي في جمع المعلومات تتمثل أساسا في فحص الوثائق الداخلیة 
یل المعلومات و المقابالت التي تتم مع مختلف و الخارجیة المحصل علیها، استعمال االستبیان لتحص

1. األشخاص الذین بإمكانهم توفیر معلومات مالئمة و یضاف إلى مجموع هذه التقنیات المالحظة المباشرة
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:فحص الوثائق: الفرع األول
2. "الوثیقة كل ركیزة مرئیة، مسموعة، مسموعة و مرئیة، إلكترونیة تنتج من طرف و أو لصالح المؤسسة" 

فعملیة الحصول و االطالع على الوثائق الممكن الحصول علیها تشمل أساس وقاعدة لالنطالق عمل المراجع 
و كذلك لجمیع المتعاملین الخارجین . الداخلي لكونها تشمل جملة من المعلومات و ألنشطة المراد مراجعتها

.للمؤسسة مثل العمالء، الموردین، البنوك
و توافر هذه الوثائق من أولى اهتمامات المراجع الداخلي حیث أن توافرها من بدء لذلك تعتبر مهمة البحث

.عملیة المراجعة الداخلیة یسهل عمل المراجع و منه ربح الوقت
و یستعمل المراجع الداخلي في سبیل الحصول على هذه الوثائق ما یسمى بخریطة تداول أو تدفق الوثائق 

تصویر لتدفقات المعلومات التي " كل التنظیمي للمؤسسة، و التي تعرف بأنها الداخلیة و الخارجیة داخل الهی
3".سیدرسها المراجع و الوثائق تحتوي على هذه المعلومات داخل و حدة معینة أو بین الوحدات

و منه تتشكل هذه الخریطة المسار أو النهج الذي یسلكه المراجع في تتبع تدفق و سیر الوثائق و المعلومات 
.الیة و المحاسبیة داخل المؤسسةالم

4:االستبیان و المقابلة: الفرع الثاني

قد ال یستطیع المراجع الداخلي الحصول على القدر الكاف من الوثائق و المعلومات المالیة و المحاسبیة الالزمة 
وات علم وفق الطریقة األولى و منه یلجأ إلى تقنیة أخرى من تقنیات جمع المعلومات و التي هي من أد

:االجتماع و هما
: االستبیان: أوال

یعتبر االستبیان أداة مالئمة للحصول على معلومات و معطیات و حقائق حول واقع معین، و هو عبارة عن 
استبیان " حیث غالبا ما یستخدم المراجع ما یسمى . قائمة من األسئلة، یجیب عنها كتابیا من قبل المستجوبین

.ا االستبیان یسمح بتقییم نظام الرقابة الداخلیةهذ". الرقابة الداخلیة

.34مساهل ساسیة، مرجع سابق ذكره، ص 1-
2-BRUNO CAMUS, AU DIT MARKETING, LES EDTIONS D’ORGANISATION, PARIS, 1998, P
53.
3-OLIVIER LEMANT, GROUPE DE RECHERCHES, LA CONDUITE D’UNE MISSION D’AUDIT
INTERNE, EDITION DUNOD, PARIS, 1995, P 173.

.34مساهل ساسیة، مرجع سابق ذكره، ص 4-

حیث من خالل جملة األسئلة المطروحة بهدف المراجع الداخلي إلى الحصول على معلومات حول صحة 
.إجراءات نظام الرقابة الداخلیة سواء في وظیفة معینة أو نشاط معین هو موضع مراجعة

" نعم"حیث تمثل اإلجابة بـ . االستبیان بطریقة بسیطة في شكل مغلق یحمل إجابات بنعم أو العلى أن یعد هذا 
فهي تدل على وجود نقاط ضعف " ال"حول الوضعیة المرضیة على فعالیة نظام الرقابة الداخلیة، بینما اإلجابة بـ 

.في نظام الرقابة الداخلیة
:المقابلة: ثانیا
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و تعرف أیضا على أنها جلیسة أسئلة . الخ.....ض استجوابه عن أعماله، أرائهالمقابلة هي محادثة شخص بغر 
تعتمد المراجعة المحاسبیة الداخلیة على . و أجوبة یسعى من خاللها المحاور إلى الحصول على معلومات معینة

.هذه التقنیة خالل مراحل إنجاز مهمة المراجعة
اآلراء و االقتراحات و تحصیل للوثائق الهامة التي یرى المراجع تفید المقابلة في تحصیل بعض : المرحلة األولى

.ضرورة للحصول علیها من أجل تسهیل و توجیه مهمته
أثناء بدء عملیة المراجعة تفید المقابلة من عملیة التأكد من صحة مصادر المعلومات و : المرحلة الثانیة

.اعتبارها أداة الختیار برنامج المراجعة
عند نهایة مهمة المراجعة یستطیع المراجع الداخلي باستخدام تقنیة المقابلة من إجراء : ثةالمرحلة الثال

.التصحیحات الالزمة لعمل المراجعة و الحصول على توصیات و توضیحات من أهل االختصاص
:المالحظة المباشرة: الفرع الثالث

في جمع المعلومات الكافیة و التأكد من الوجود تعد إحدى التقنیات ذات الفعالیة التي یستخدمها المراجع الداخلي
حیث تسمح المالحظات المباشرة التي یجربها المراجع الداخلي و مساعدیه في . المادي لممتلكات المؤسسة

.و صحة األوراق التجاریة المستعملة. عملیة المجرد الفعلي ألصول الشركة و التأكد من الملكیة القانونیة لها
شرة هي الجرد الفعلي لكامل عناصر أصول الشركة عند استحالة وجود دفاتر الجرد في المؤسسة فالمالحظة المبا

.مما یسمح بإعطاء تصور دقیق عن ممتلكات المؤسسة
1: و في هذا اإلطار ینبغي على المراجع الداخلي أن یقوم بالعمل التالي

.الخ.....ت و اآلالتالتحقق من عقود الملكیة لألصول المختلفة كالعقارات و السیارا- 1
.التحقق من توافر الشروط القانونیة في األوراق التجاریة المستحقة على العمالء- 2
.التحقق من أصناف البضاعة و المخزون التي تستخدمها المؤسسة- 3
.التحقق من أن النقدیة الموجودة في الخزینة حقیقیة و لیست أوراق مزیفة- 4
تي قامت بها الشركة هي نفس اإلجراءات المتبعة عند القیام التحقق من أن إجراءات الجرد الفعلي ال- 5

.بالجرد سنویا و ال یوجد أي تغییر في هذه اإلجراءات أثر على نتیجة النشاط أو المركز المالي للشركة

.202، ص 2006كمال الدین مصطفى الدهراوي، محمد السید سرایا، المحاسبة و المراجعة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، 1-

.مساهمة المراجعة المحاسبیة الداخلیة في رشادة عملیة اتخاذ القرار المالي: المبحث الثالث
تزداد الرشادة االقتصادیة و المالیة للقرارات المالیة المتخذة في المؤسسة كلما كانت مخرجات النظام المحاسبي و 

دول حسابات النتائج، قائمة التدفقات النقدیة و المالي المعتمد في المؤسسة و الذي یتكون عادة من المیزانیة، ج
الكتشاف و تصحیح األخطاء قبل عرضها كقاعدة معلومات . الوثائق الملحقة و المراجعة المحاسبیة الداخلیة لها

.التخاذ القرار
اتخاذ فعالیتها في الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة للمراجعة المحاسبیة الداخلیة و : المطلب األول
:القرار المالي
الجهات المستفیدة من المعلومات المحاسبیة و أهداف البیانات المالیة: الفرع األول
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:الجهات المستفیدة من المعلومات المحاسبیة: أوال
قبل بیان الجهات المستفیدة من المعلومات المحاسبیة یجدر بنا تعریف للمحاسبة المالیة و مفهوم نظام 

.المحاسبيالمعلومات 
تهتم المحاسبة المالیة أساسا بتسجیل و التقریر عن البیانات و األحداث :" مفهوم المحاسبة المالیة-أ

االقتصادیة للمنشأة، و بالرغم من أن تقاریر المحاسبة المالیة تقدم معلومات مفیدة لإلدارة إال أنها تقاریر 
الجهات الحكومیة، جهات الرقابة الرسمیة، موجهة أساسا لخدمة جهات خارجیة مثل، المالك، الدائنین،

1". و الجمهور

یختص نظام المعلومات المحاسبیة بصفة عامة بمعالجة و تشغیل :" مفهوم نظام المعلومات المحاسبي-ب
بیانات األحداث االقتصادیة المالیة و التقریر عن نتائج و مخرجات هذا التشغیل في صورة تقاریر 

2". محاسبیة

خرجات النظام المحاسبي و المعدة وفق القواعد المحاسبیة و المراجعة محاسبیا من طرف المراجع إذن تشكل م
3. الداخلي مدخالت لمستخدمي القوائم المالیة التالیین

.یهتم المساهمون و مستشاریهم بالمخاطر و العوائد المتعلقة باألسهم: المستثمرون
تمثلهم بالمعلومات المتعلقة بربحیة و استقرار المؤسسات التي یهتم العاملون و المجموعات التي: العاملین

یعملون بها، كما یهتم هؤالء أیضا بالمعلومات التي تساعدهم في تقییم قدرة مؤسساتهم على توفیر المكافآت و 
.منافع التقاعد و فرص التوظیف

قروضهم و فوائدها سیتم سدادها في یهتم المقرضون بالمعلومات التي تمكنهم من تحدید ما إذا كانت : المقرضین
.مواعید استحقاقها

.20، ص 2005عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السید شحاتة، مبادئ المحاسبة المالیة، الدار الجامعیة، مصر، 1-
.47، ص 2006امعیة، مصر ناصر نور الدین عبد الطیف، أساسیات المحاسبة المالیة في المنشآت الخدمیة و التجاریة و الصناعیة، الدار الج2-
.185–184شعیب شنوف، مرجع سابق ذكره، ص ص 3-

یهتم هؤالء بالمعلومات التي تمكنهم من تحدید ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم سوف تسدد في : الموردین
القصیر و موعدها، و على عكس المقرضون فإن الدائنون التجاریون یركزون اهتمامهم على المؤسسة في األجل 

.یستثني من ذلك حالة اعتمادهم على المؤسسة في األجل الطویل كعمیل رئیسي
یهتم العمالء بالمعلومات المتعلقة باستمراریة المؤسسة خاصة حالة ارتباطهم أو اعتمادهم على : العمالء

.المؤسسة في األجل الطویل
لتالي بأنشطة المؤسسات المختلفة و تحتاج تلك تهتم الجهات الحكومیة بتوزیع الموارد و با: الجهات الحكومیة

الجهات إلى معلومات الستخدامها في توجیه و تنظیم تلك األنشطة و وضع السیاسات الضریبیة و كذلك 
.كأساس لإلحصاءات المتعلقة بالدخل القومي و ما یماثلها
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رص العمل باإلضافة إلى تؤثر المؤسسات على الجمهور العام بطرق متعددة مثل تقدیم ف: الجمهور العام
األطراف السابقة الذكر المستفیدة من المعلومات المحاسبیة للمراجعة المحاسبیة الداخلیة فإن األطراف التالیة هي 

1: كذلك تستفید من استخدام المعلومات المحاسبیة و هي

سبیة ذات أثر مالي و و هي المسؤولة عن إعداد التقاریر المالیة و ما تحتویه من معلومات محا: إلدارة ا
.توصیلها إلى أصحاب العالقة

مهنة المحاسبة و المراجعة كونها الجهة المسؤولة عن فحص و تدقیق و مراجعة الحسابات و تحدیث و تطویر 
.مبادئ المحاسبة و المراجعة

ؤسسة و تشكل مخرجات النظام المحاسبي الراجع طبقا للمراجعة المحاسبیة الداخلیة احتیاجات داخلیة للم
.احتیاجات ألطراف خارجة عن المؤسسة

إن الغایة أو الهدف من نشر و تقدیم البیانات المالیة هو إبراز حقیقة الوضع : أهداف القوائم المالیة: ثانیا
المالي للمؤسسة كما أنها تعد بمثابة كقاعدة قرار للجهات السابقة في اتخاذ قراراتهم االقتصادیة خاصة 

.المالیةاالستثماریة و 
المنبثقة عن مجمع المحاسبین األمریكیین أهداف القوائم المالیة في TRuE BLOODإلى ذلك فقد حددت لجنة 

2: أثنى عشر هدفا و هي

.توفیر المعلومات المفیدة التخاذ القرارات االقتصادیة- 
لتقاریر خدمة المستخدمین الذین لیس لهم سلطة على طلب المعلومات مباشرة و هي تعتمد على ا- 

.المالیة كمصدر للمعلومات عن الوحدة االقتصادیة
توفیر المعلومات المفیدة للمستثمرین و المقرضین من أجل التنبؤ و المقارنة و لتقییم التدفقات النقدیة - 

.من حیث الكمیة و التوطین و عدم التأكید
ید رفة قدرة المؤسسة على تحدتزوید المستخدمین بالمعلومات المفیدة إلجراء التنبؤات و المقارنة لمع- 

.للمنشأةالدخل أو ما یسمى بالقدرة اإلرادیة

.89، ص 2007حیدر محمد بني عطا، مقدمة في نظریة المحاسبة و المراجعة، دار الحامد للنشر و التوزیع، األردن، 1-
.91–90نفس المرجع السابق، ص ص 2-

.على استخدام موارد الوحدة االقتصادیة بكفاءة و فاعلیةتوفیر المعلومات الالزمة حول قدرة اإلدارة - 
توفیر المعلومات الوقائیة و التفسیریة التي تساعد في التنبؤ و المقارنة و تقییم قدرة الوحدة االقتصادیة - 

.في تحقیق الدخل
تحقیق تقدیم قائمة بالمركز المالي و المفیدة في مجال التنبؤ و المقارنة و تقییم قدرة المنشأة على- 

.الدخل
.تقدیم قائمة بالدخل الدوري من أجل تقییم قدرة المنشأة على تحقیق الدخل في المستقبل- 
.تقدیم قائمة بالتقدیرات المالیة من أجل التنبؤ و المقارنة و تقییم األحداث االقتصادیة المتوقعة- 



المــراجعة المحــاسبیة الداخلیــة و عالقتهــا باتخـاذ القــرار المــالي. الفصل الثــاني:

128

القتصادیة المتاحة في تحقیق توفیر معلومات مفیدة في مجال تقییم كفاءة اإلدارة في استخدام الموارد ا- 
.أهداف المنظمة

.التقریر عن األنشطة التي لها أثر على المجتمع بصفة عامة، أي المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسة- 
1. استخدام المعلومات المحاسبیة للتنبؤ بخطر اإلفالس- 

و 1أهداف البیانات المالیة في مفاهیم المحاسبة المالیة رقم FASBو قد أكد مجلس معاییر المحاسبة المالیة 
: بعنوان أهداف التقریر المالي لمشروعات األعمال و التي حددها في ثماني أهداف كمایلي1978الصادرة عام 

2

خاذ توفیر معلومات نافعة للمستثمرین و الدائنین المالیین و المحتملین و غیرهم من المستخدمین ألغراض ات- 1
.قرارات االستثمار و قرارات االقتراض و القرارات المماثلة

توفیر معلومات تساعد المستثمرین و الدائنین الحالیین و المحتملین و غیرهم من المستخدمین على تقییم - 2
:مقدار و توقیت و عدم التأكد بالنسبة لكل من

.متحصالتهم النقدیة المستقبلیة من المكونات أو الفوائد- 
.متحصالتهم النقدیة المستقبلیة من بیع و استهالك أو استحقاق األوراق المالیة أو القرص- 
:توفیر معلومات عن- 3
.الموارد االقتصادیة للمنشأة- 
.الحقوق عن هذه الموارد- 
.تأثیر المعامالت و األحداث و الظروف التي تغیر تلك الموارد و الحقوق علیها- 
.اإلدارة المالي للمنشأة خالل فترة معینةتوفیر معلومات عن - 4
.توفیر معلومات عن الدخل من العملیات و مكونات هذا الدخل- 5
: توفیر معلومات عن- 6
.مصادر و أوجه إنفاق السیولة بالنسبة للمنشأة- 
.األموال التي تقترضها المنشأة و سدادها للقروض- 

.334، ص 2009ر المحاسبة الدولیة، الجزء الثاني، مكتبة الشركة الجزائریة، بوداود، شعیب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا لمعایی1-
.18، ص 23مجلة المحاسب المجاز، لبنان، الثالثي الثالث، العدد " البیانات المالیة و معاییر المحاسبة الدولیة"2005محمد سلیم وهبه، 2-

.حركة رؤوس األموال الخاصة- 
.أداء إدارة المنشأة اللتزاماتها اتجاه المساهمینتوفیر معلومات عن - 7
.توفیر معلومات نافعة لإلدارة و المدیرین ألغراض اتخاذ القرارات- 8

:یتضح من األهداف السابقة أنها تركز على ثالثة أهداف رئیسیة من وراء إعداد و نشر القوائم المالیة و هما
نین و المستثمرین سواء الحالیین أو الخارجین مع ضرورة توفیر معلومات لألطراف الخارجیة كالدائ-أ

.التأكید على ضرورة بیان قیمة اإلیرادات المحققة
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حیث أن الغایة من وراء هذه المعلومات  . اتخاذ القرارات المالیة المختلفة كقرار االستثمار و التمویل-ب
.هي اتجاذ القرار لما تملكه هذه المعلومات من خصائص ذات قیمة

ة أن تكون هذه المعلومات ذات محتوى إعالمي نافع یمكن االستفادة منه جانب مستخدمي ضرور - ج
المعلومات و أن المنفعة ترتبط بالمعلومات و فائدتها من و جهة نظر معدي القوائم المالیة أي أنها تلتصق 

1. بالمعلومة

لنظام المحاسبة المالیة التي تقوم بمعالجة تعد المنتج الرئیسي. كما یتضح من األهداف السابقة أن القوائم المالیة
األحداث المالیة المختلفة و عرضها خالل السنة إلنتاج مخرجات تساعد متخذي القرارات اإلداریة في اتخاذ 
قرارات رشیدة، فمن الكم الهائل من األحداث و البیانات المالیة التي تقع خالل السنة ینتج نظام المعلومات 

2.المالیة السنویة التي تعكس الحالة المادیة و االقتصادیة للمشروعالمحاسبیة للقوائم

و الشكل الموالي یوضح بناء الهیكل لألهداف في التقاریر
.هیكل األهداف في التقاریر المالیة16: الشكل رقم

مجلة جامعة دمشق للعلوم " في سوق عمان لألوراق المالیةدور المعلومات المحاسبیة في ترشید قرارات االستثمار " ، 2007محي الدین حمزة، 1-
.147، العدد األول، ص 23االقتصادیة و القانونیة، المجلد 

مجاالت مساهمة المعلومات المحاسبیة بالقوائم المالیة في تحسین القرارات اإلداریة للشركات المساهمة العامة في " 2007یوسف محمد جربوع، 2-
.509، العدد الثاني، ص 15عة اإلسالمیة، غزة، فلسطین، المجلد مجلة الجام" فلسطین

.الهدف العام: المستوى األول
اتخاذ القرار

المستخدمون 
الخارجیون

احتیاجات 
المستثمرون و 

الدائنون

احتیاجات الوحدة 
الربحیة

احتیاجات المجتمع

: المستوى الثاني
مستخدمو القوائم المالیة
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المعلومات الالزمة: المستوى الثالث
لمقابلة احتیاجات مستخدمي القوائم المالیة

المستوى الرابع

وقائع و تفسیرات

:المستوى الخامس
القوائم المالیة

:    المستوى السادس
طبیعة القوائم المالیة

الحد األدنى من االجتھاد تغیرات في التقییمقیم جاریة
الشخصي

التحقق و عدم 
التأكد

توقعات

حیدر محمد علي بني عطا، مقدمة في نظریة المحاسبة و المراجعة، دار حامد للنشر و التوزیع، : المصدر
.92، ص 2007األردن، 

بینما الشكل التالي یوضح األهداف من نشر التقاریر و القوائم المالیة في المؤسسات الربحیة و المحددة بسبعة 
.أهداف

.أهداف نشر القوائم المالیة17: الشكل رقم 
األهداف

تزود التقاریر المالیة معلومات مفیدة التخاذ القرارات االستثماریة : الهدف األول
و االئتمانیة الرشیدة

تقییم أداء المنشأة
القدرة على تحقیق الدخل

تقییم أداء اإلدارة المساویة

قائمة المركز 
المالي

قائمة التدفقات قائمة الدخل
النقدیة

قائمة التنبؤات المالیة

دورات نشاط 
غیر مكتملة

دورات نشاط 
مكتملة

نتائج نقدیة
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تقدیر مبلغ التدفقات النقدیة و درجة عدم التأكد و توقعاتها و التي تتأثر بقدرة المنشأة في : الهدف الثاني
الخاصة و توزیع أرباح األسهماالنقدیة الحتیاجاتهتوفیر 

: الهدف الثالث
تزوید المعلومات 
المرتبطة بالموارد

: الھدف الرابع
تزوید المعلومات 
المتعلقة باألداء 
المالي للمنشأة

تزوید : الھدف الخامس
المعلومات المتعلقة 

بمصادر النقدیة و أوجھ

تزوید : الھدف سابع
التفسیریةالمعلومات 

: الھدف السادس
تزوید المعلومات 

لتقدیر مدى وصایة 
اإلدارة على الموارد 

المتاحة

قائمة المركز 
) المیزانیة(المالي

االلتزامات=األصول
حقوق الملكیة+

قائمة الدخل 
صافي 
-اإلیرادات=الدخل

المصروفات

قائمة التدفق النقدي 
صافي التغیر في 

مصادر = النقدیة 
استخدامات- النقدیة 

جمیع القوائم المالیة 
الثالث

االفصاحات و الجداول 
و المالحظات و 

اإلیضاحات المؤیدة

معاییر محاسبیة متعارف علیها و مقبولة قبوال عاما

حیدر محمد علي بني عطاء مقدمة في نظریة المحاسبیة و المراجعة ، الطبعة األولى، دار حامد : المصدر
.94، ص 2007و التوزیع، األردن، للنشر

في شكل قوائم . یتضح من األشكال السابقة أن المراجعة المحاسبیة الداخلیة تهدف إلى توفیر معلومات محاسبیة
مالیة و تقاریر لمستخدمي هذه القوائم سواء المؤسسة أو أطراف خارجیة كالمقرضین و المستثمرین المحتلمین 

.ذ القرارات المالیةلتقیم أداء المؤسسة و اتخا
.الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة: الفرع الثاني

تعد المعلومات المحاسبیة المفیدة و ذات الجودة األكثر فعالیة في اتخاذ القرارات المالیة داخل المؤسسة لما تتسم 
المحاسبیة و المالیة، و به من خصائص مختلفة، هذه الخصائص تعد بمثابة أداة لتقییم مدى جودة المعلومات 

1.تكون هذه المعلومات المحاسبیة كمیة كالقوائم المالیة

.8، ص 2008أحمد حلمى جمعة و آخرون، نظم المعلومات المحاسبیة مدخل تطبیقي معاصر، دار المناهج للنشر و التوزیع، األردن، 1-

فمن الطبیعي أن تقدم المراجعة المحاسبیة . نقدیةمثال ذلك المیزانیة و جدول حسابات النتائج، قائمة التدفقات ال
الداخلیة خدمة للتأكد من صحة األرقام الموجودة في القوائم المالیة و هذا ما ذهبت إلیه لجنة خاصة عن خدمات 

حیث سمح عمل هذه اللجنة للمراجع أن یقوم بإعداد . ELLIOTT COMMITTEEالتأكد سمیت بلجنة إلیوت 
المعلومات أو التوقیت المناسب لتلك المعلومات و إنما ىصداقیة و إمكانیة االعتماد علتقریر لیس فقط عند م

خدمات التأكد هي الخدمات المهنیة " أیضا للتأكید على جودة هذه المعلومات حیث عرفت خدمة التأكد بأنها 
.1" المستقلة التي تحسن جودة المعلومات أو سیاقها لمستخدمي القرارات
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المعلومات المحاسبیة و المالیة ذات جودة في عملیة اتخاذ القرارات المالیة البد و أن تتمیز و حتى تكون 
.بالخصائص الموالیة

:الخصائص األساسیة: أوال
تعمل الخصائص األساسیة للمعلومات المحاسبیة على تعزیز المعلومات التي توفرها البیانات المالیة مما یجعلها 

:ي القوائم المالیة و تتمثل الخصائص األساسیة فيذات قیمة و منفعة لمستخدم
یقصد بالمالئمة كخاصیة من خواص المعلومات المحاسبیة قدرتها على التأثیر في القرار : المالئمة-أ

المتخذ، فالمعلومات المحاسبیة المالئمة هي تلك المعلومات التي لها القدرة على إحداث تغییر في قرار 
2.الي إیجاد فرق في اتخاذ القرارالمستخدم للمعلومات و بالت

:و لكي تكون المعلومة مالئمة التخاذ القرار یجب توافر الخصائص الجزئیة التالیة
تسیر القدرة التنبؤیة بقدرة المعلومات المحاسبیة في تحسین قدرة متخذ القرار على التنبؤ : القدرة التنبؤیة- 1

3. لدى مستخدم القراربالنتائج المستقبلیة و تخفیض درجة عدم التأكد

خاصیة المعلومات في " بأنها 1980و قد عرفها مجلس معاییر المحاسبیة المالیة من خالل البیان الثاني لسنة 
".تصحیح تنبؤات نتائج أحداث ماضیة أو أحداث حاضرةمساعدة المستخدمین على زیادة احتمال

.ن تكون أكثر مالئمة لمتخذ القرارحیث كلما كانت للمعلومة قیمة تنبؤیة أكبر سمح لها بأ
أي في . یقصد بها أن یتحصل متخذ القرار على المعلومة المحاسبیة وقت الحاجة إلیها: التوقیت المالئم- 2

. التوقیت المناسب حیث عدم توفر المعلومة وقت الحاجة إلیها سوف لن یكون لها أي تأثیر على القرار المتخذ
.اعد متخذ القرار على بناء تنبؤات مستقبلیة و لیس اتخاذ قرارات حالیةحیث أن المعلومات الماضیة تس

تسمح المعلومة المالئمة بإعادة تقیم أو تغییر التوقعات للمرحلة السابقة و منه إعادة : التغذیة العكسیة- 3
درتها على تقییم أو تأكید صحة القرارات السابقة و هو ما یسمى بالتغذیة العكسیة للمعلومة المحاسبیة أي ق

.تأكید الماضي و صدق القرار أو تصحیح التوقعات السابقة

.9، ص 2007أمین السید أحمد لطفي، دراسات متقدمة في المراجعة و خدمات التأكد، الدار الجامعیة، مصر، 1-
.96محمد علي بني عطا، مرجع سابق ذكره، ص حیدر2-
.نفس المرجع السابق، نفس الصفحة3-

و یقصد بها إمكانیة االعتماد على المعلومات المحاسبیة و الوثوق بها عند اتخاذ : الموثوقیة أو االعتماد-ب
القرار و حتى تتوفر خاصة االعتمادیة البد أن تتمتع المعلومات المحاسبیة بقدر كاف من الموضوعیة و أن 

یز و خالیة من األخطاء إلى حد تمثل المعلومات الظاهرة موضوع البحث بصدق و محاید و بعید عن التم
1.منطقي و مقبول و تمثل عرضا أمنیا و صادقا للمعلومات

هي خاصیة المعلومات في التأكید بأن المعلومات خالیة من " كمایلي FASBو قد عرفها البیان الثاني لي 
".األخطاء و التمییز بدرجة معقولة و أنها تمثل بصدق ما تزعم تمثیله
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.فالموثوقیة هي أمانه المعلومات المحاسبیة المقدمة البعیدة عن التمیز و المنطقیة في تعبیرهاو منه 
:و لكي تكون المعلومات المحاسبیة ذات موثوقیة و یمكن االعتماد علیها البد أن نتبع بالخصائص التالیة

المتوصل إلیها من طرفین استخدما ویقصد بها توافق و تطابق األرقام و النتائج : قابلیة الصحة و التحقق- 1
.نفس أسالیب القیاس

و حتى تكون البیانات المالیة و المحاسبیة صحیحة و قابلة للتحقق البد من استخدام نظام محاسبي ثابت و 
.دقیق یسمح بمنع نفس المعطیات

للنتائج و تكون المعلومة المحاسبیة تتصف بالحیاد كلما كانت خالیة من التحیز أي عرض : الحیاد- 2
.المعلومات بطریقة ال تغلب مصالح فئة عن فئة أخرى من مستعملي هذه المعلومات المحاسبیة

تكون المعلومات المحاسبیة معبرة بصدق و أمانة كلما كان توافق األرقام و : العرض الصادق األمین- 3
هذه المعلومات المحاسبیة قوة المعلومات المحاسبیة مع الظاهرة المراد ال لتعبیر عنها و هذا مما یجعل من

.تأكیدیة التخاذ القرارات المالیة على أساسها
:الخصائص الثانویة: ثانیا

تعتبر الخصائص الثانویة الصفات الالحقة و المكملة للخصائص الرئیسیة حیث درجة الترابط بینهما تجعل 
جودة ألصحاب القرار و تتمثل المعلومات المحاسبیة للمراجعة المحاسبیة الداخلیة تقدم معلومات ذات

:الخصائص الثانویة في 
تعني القابلیة للمقارنة أن إجراء المقارنة بین المعلومات یؤدي إلى التواصل إلى : القابلیة للمقارنة-أ

استنتاجات سلیمة، و من ثم إذا كانت مقارنة المعلومات یؤدي إلى التوصل إلى استنتاجات مضللة فإن 
.یر قابلة للمقارنةهذه المعلومات تكون غ

و في الواقع فإنه إذا كانت معلومات معینة معدة وفقا ألسس قیاس تختلف عن تلك المستخدمة في قیاس 
2.معلومات ثانیة، فإن المعلومات األولى تكون غیر قابلة للمقارنة مع المعلومات الثانیة

بق الوحدة المحاسبیة نفس المعالجة نقول عن المعلومات المحاسبیة أنها تتمیز بالثبات عندما تط: الثبات-ب
3.المحاسبیة على نفس الحدث من فترة إلى أخرى

.98حیدر محمد علي، بني عطا، مرجع سابق ذكره، ص 1-
.21محمد سلیم وهبة، مرجع سابق ذكره، ص 2-
االقتصادیة، رسالة ماجیستار منشورة، جامعة باتنة، ، أثر المراجعة الخارجیة على مصداقیة المعلومة المحاسبیة بالمؤسسة 2009عمر دیلمي، 3-

.100الجزائر، ص 

غیر أنه البد من اإلفصاح في التقاریر الملحقة في القوائم المالیة في حالة قیام الشركة بتغیر مبدأ محاسبي أو 
اسبیة و و یمكن عرض دور المعلومات المح. طریقة محاسبیة مثل تغیر طرق االهتالك أو طریقة نفاذ المخزون

.الذي یوضح دور المعلومات في اتخاذ القرار داخل المؤسسة. جودتها في اتخاذ القرار من خالل الشكل التالي
اتخاذ القرار و دور المعلومات18: الشكل رقم

إبداء
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تحدید المشكلةتجدید و اختیار نموذج القرارتحدید مصادر و نتیجة القرار

تغذیة عكسیة 
للنتائج

تقییم البدائل و تنفیذ التصرفات
الموازنة بینهما

تحلیل و تفسیر المعلومات

أمین السید أحمد لطفي، دراسات متقدمة في المراجعة و خدمات التأكد، الدار الجامعیة، مصر، : المصدر
.10، ص2007

الخصائص األساسیة و الثانویة لها تشكل مصدرا من الشكل أعاله یتضح أن للمعلومات المحاسبیة المقدمة وفق 
.في عملیة االختیار و المفاضلة بین البدائل المتاحة الختیار القرارات المالیة خاصة

.دور المراجع الداخلي في مصداقیة المعلومات المحاسبیة التخاذ القرارات المالیة: الفرع الثالث
من طرف المؤسسة و التي یلتزم اإلفصاح عنها عند نهایة كل دورة إن تزاید االهتمام بالقوائم المالیة المعدة 

مالیة، من طرف مستخدمي القوائم المالیة سواء المؤسسة أو المستخدمین الخارجیین مثل المساهمین الجدد، 
المقرضین كان البد أن تتم هذه القوائم المالیة بنوع من المصداقیة و اإلیضاح حتى تكون قاعدة بناء قراراتهم

.المالیة
من هنا جاء دور المراجع الداخلي و على الرغم من استقاللیته الجزئیة باعتباره موظفا في المؤسسة لیلعب دورا 
هاما كبیرا في إضفاء الدقة و المصداقیة للقوائم المالیة قبل أن تكون مخرجات نهائیة یستند علیها في اتخاذ 

و منه فكفاءة و خبرة . انات هذه القوائم یعد بمثابة غمس و تدلیسألن التالعب في أرقام و بی. القرارات المالیة
المراجع الداخلي و التزامه بقواعد السر المهني یجعل من القوائم المالیة بعد المصادقة علیها ضمن تقاریره 

.المختلفة أن تكون بمثابة وسیلة رئیسیة و فعالة ألجل الحكم على أداء المؤسسة و منه اتخاذ القرارات
و منه یتمثل دور المراجع الداخلي في تقدیم التسهیالت للمؤسسة و المستخدمین الخارجیین للقوائم المالیة لتكون 

.ذات أهمیة مما یسهل عملیة اتخاذ القرار

:نظام الرقابة الداخلیة و فعالیته في جودة المراجعة المحاسبیة الداخلیة: لمطلب الثاني ا
:ة الداخلیة و أنواعهامفهوم الرقاب: الفرع األول

لقد تعددت التعاریف التي تناولت نظام الرقابة الداخلیة حسب مراحل التطور التي مرت بها، و تنوع الجهات 
.التي تناولت تعریف للرقابة الداخلیة

: مفهوم نظام الرقابة الداخلیة: أوال
ً التعریف األول و المقاییس األخرى المصممة لتحقیق الخطة التنظیمیة" عرف نظام الرقابة الداخلیة بأنه :
: األهداف التالیة

حمایة األصول-
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.اختبار دقة و درجة االعتماد على البیانات المحاسبیة-
تشجیع العمل بكفاءة-
1".تشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة-

نظام الرقابة الداخلیة هو تخطیط التنظیم اإلداري للمشروع و ما یرتبط به من وسائل أو : "التعریف الثاني
مقاییس تستخدم داخل المشروع للمحافظة على األصول، اختیار دقة البیانات المحاسبیة و مدى االعتماد علیها 

2" ومو تنمیة الكفایة اإلنتاجیة و تشجیع السیر للسیاسات اإلداریة في طریقها المرس

الخطة " عرف نظام الرقابة الداخلیة حسب المعهد الكندي للمحاسبین المعتمدین على أنه : التعریف الثالث
التنظیمیة و كل الطرق و المقاییس المعتمدة داخل المؤسسة من أجل حمایة األصول، ضمان دقة و صدق 

.3"لسیاسات المرسومةفظة على السیر وفقا لو اإلبقاء على المحااسبیة و تشجیع فعالیة االستغالل،البیانات المح
عبارة عن سیرورة موضوعة من طرف مجلس اإلدارة، المسیرین ، و " نظام الرقابة الداخلیة هو : التعریف الرابع

:موظفي التنظیم، موجه إلى ضمان تحقیق األهداف التالیة
تنفیذ العملیات بنجاعة-
صحة المعلومات المالیة-
4. لوائح الساریة المفعولتطبیق القوانین و ال-

.263عبد الفتاح و نور أحمد، الرقابة و مراجعة الحسابات، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة و النشر، مصر، دون سنة نشر، ص -1
.216-215، ص ص 1990الصبان، محمد الفیومي، المراجعة بین النظریة و التطبیق، الدار الجامعیة، بیروت، محمد سمیر-2

3-BIRIEN.R ET SENECAL.J; contrôle Interne et vérification, édition préparatoire Inc., Canada, 1984,
P 36.
4-Coopers, lybrand ; la nouvelle pratique du contrôle interne organisation, PARIS, 5eme tirage, 2000,
P 24.

" سب منظمة الخبراء و المحاسبین المعتمدین الفرنسیة بأنه عرف نظام الرقابة الداخلیة ح: التعریف الخامس
نظام الرقابة الداخلیة هو مجموعة من الضمانات التي تساعد في التحكم في المؤسسة من أجل تحقیق الهدف 
المتعلق، بضمان الحمایة، اإلبقاء على األصول و نوعیة المعلومات و تطبیق تعلیمات المدیریة و تحسین 

برز ذلك بالتنظیم، و تطبیق طرق و إجراءات نشاطات المؤسسة من أجل اإلبقاء على دوام النجاعة، و ی
1" العناصر السابقة

من التعاریف السابقة لنظام الرقابة الداخلیة یمكن أن نعرف نظام الرقابة الداخلیة على أنه الخطة التنظیمیة و 
ترقیة و تحسین جودة المعلومات المحاسبیة ألداء الفعالة التي تسمح بالمحافظة على ممتلكات المؤسسة و 
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أي أنها مجموعة من اإلجراءات التنظیمیة المتسلسلة داخل هیكل المؤسسة بهدف . المراجعة المحاسبیة الداخلیة
.تحقیق األهداف المسطرة من طرف المؤسسة

:أنواع الرقابة الداخلیة و مكوناتها: ثانیا
األنواع التالیةیمكن تقسیم الرقابة الداخلیة إلى

و تشمل الخطة التنظیمیة و وسائل التنسیق و اإلجراءات الهادفة لتحقیق أكبر قدر ممكن : الرقابة اإلداریة: أوال
من الكفایة اإلنتاجیة مع تشجیع االلتزام بالسیاسات و القرارات اإلداریة، و هي تعتمد في سبیل تحقیق أهدافها 

ئیة و دراسة الوقت و تقاریر األداء و رقابة الجودة، و الموازنات التقدیریة وسائل متعددة مثل الكشوفات اإلحصا
2.و التكالیف المعیاریة و استخدام الخرائط و الرسوم البیانیة و مختلف برامج التدریب للمستخدمین

3: و حتى یتحقق هذا النوع من الرقابة عن طریق العناصر التالیة

للمشروع و كذلك األهداف الفرعیة على مستوى اإلدارات و األقسام و تحدید األهداف العامة الرئیسیة - 1
.التي تساعد في تحقیق األهداف العامة الرئیسیة

وضع نظام لرقابة الخطة التنظیمیة في المشروع لضمان تحقیق ما جاء بها من إجراءات و خطوات و - 2
.بالتالي تحقیق األهداف الموضوعیة

في المشروع على اختالف أنواعها بشكل دوري في بدایة كل سنة وضع نظام لتقدیر عناصر النشاط - 3
.مالیة لتكون هذه التقدیرات األساس في عقد المقارنات و تحدید االنحرافات السلبیة بصفة خاصة

وضع نظام خاص للسیاسات و اإلجراءات المختلفة للعناصر الهامة في المشروعات لالسترشاد بها مثل - 4
.اإلنتاج، التوظیف، تسعیر المنتوجاتسیاسات الشراء و البیع و

وضع نظام خاص لعملیة اتخاذ القرارات یضمن سالمة اتخاذها بما ال یتعارض مع مصالح المشروع و - 5
.ما یهدف غلى تحقیقه من أهداف و ما یصل إلیه من نتائج

1-LIONEL.C ET GERARD.V ; AUDIT et control interne, aspecte financiers, opération et stratégiques, 4eme

édition, DALLOZE, paris, 1992, P 35.
.168، ص 1999خالد أمین عبد اهللا، علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریة، دار وائل للنشر، عمان، األردن، -2
، ص ص 2006المكتب الجامعي الحدیث، مصر، كمال الدین مصطفى الدهراوي، محمد السید سرایا، دراسات متقدمة في المحاسبة و المراجعة في- 3

233-234.

و تشمل على الخطة التنظیمیة و جمیع وسائل التنسیق و اإلجراءات الهادفة إلى : الرقابة المحاسبیة: ثانیا
اختیار البیانات المحاسبیة المثبتة في الدفاتر و الحسابات و درجة االعتماد علیها، و یضم هذا النوع و سائل 

اعتماد قیود التسویة من -إتباع نظام المصادقات - إتباع نظام القید المزدوج -:نها على سبیل المثالمتعددة م
فصل الواجبات الخاصة بموظف -إتباع نظام التدقیق الداخلي-وجود نظام مستندي سلیم - موظف مسؤول 

1.اج و التخزیننتالحسابات عن الواجبات المتعلقة باإل

2: و حتى یتحقق هذا النوع من الرقابة المحاسبیة تستند المؤسسة على العناصر التالیة

وجود نظام محاسبي متكامل و سلیم - 1
وضع و تصمیم نظام مستندي متكامل و مالئم لعملیات المشروع - 2
.وضع نظام سلیم لمجرد األصول و ممتلكات المشروع وفقا للقواعد المحاسبیة المتعارف علیها- 3



المــراجعة المحــاسبیة الداخلیــة و عالقتهــا باتخـاذ القــرار المــالي. الفصل الثــاني:

137

نظام لمراقبة و حمایة موارد المشروع و أصوله و ممتلكاته و متابعتها للتأكد من وجودها و وضع - 4
.استخدامها فیما خصصت له

وضع نظام مالئم لمقارنة بیانات سجالت محاسبة المسؤولیة عن أصول المشروع مع نتائج الجرد الفعلي - 5
.لألصول الموجود في حیازة المشروع على أساس دوري

عداد موازین مراجعة بشكل دوري للتحقق من دقة ما تم تسجیله من بیانات و معلومات وضع نظام إل- 6
.مالیة خالل الفترة المعد عنها میزان المراجعة

وضع نظام العتماد نتیجة الجرد و التسویات الجردیة في نهایة الفترة من مسؤول واحد أو أكثر في - 7
.المشروع

م الرقابة الداخلیة إجراءات و مكونات نظا: الفرع الثاني
:إجراءات نظام الرقابة الداخلیة: أوال

3.یستعمل نظام الرقابة الداخلیة و سائل متعددة بغیة إمكان العمل المحاسبي و تحقیق األهداف المرجوة منه

و ذلك باستخدام مجموعة إجراءات كفیلة یجعل نظام المعلومات المحاسبي یقدم معلومات ذات جودة عالیة
:و تتمثل هذه اإلجراءات في. معبرة عن مصداقیة القوائم المالیةو 
4: العناصر التالیةتشمل هذه اإلجراءات: إجراءات تنظیمیة و إداریة- 1

.تحدید اختصاصات اإلدارة و األقسام بشكل یضمن عدم التداخل بین الصالحیات-
.ابة موظف على موظف آخرتوزیع الواجبات بین الموظفین و مع وجود لرق-
.التقسیم للعمل بین اإلدارات و الموظفین-
.تنظیم األقسام بحیث یتم تجمیع الموظفین لنشاط واحد في مكتب واحد-

.168خالد أمین عبد اهللا، مرجع سابق ذكره، ص - 1
.231كمال الدین مصطفى الدهراوي و آخرون، مرجع سابق ذكره، ص -2
.105، ص مرجع سابق ذكره، وآخرونتهامي طواهر المحمد- 3
.171خالد أمین عبد اهللا، مرجع سابق ذكره، ص - 4

إیجاد روتین معین یتضمن خطوات كل عملیات بالتفصیل و ذلك حتى ال یترك فرصة ألي موظف -
.التصرف الشخصي إال بموافقة شخص أخر مسؤول

.إلثبات العمل الذي قام بهإعطاء تعلیمات صریحة و صارمة بتوقیع كل موظف على المستندات -
.القیام بالحركة النقلیة بین الموظفین بشرط أن ال یتعارض و مصالح المؤسسة-
:إجراءات تخص العمل المحاسبي-2

تتمثل هذه اإلجراءات في القیود التي یمكن أن تعتمد علیها المؤسسة ألجل إحكام السیطرة على العمل 
فاء مصداقیة على معلومات القوائم ضفي الحسابات و ذلك إلالمحاسبي في المؤسسة منعا للغش و التالعب

:المالیة و تشمل هذه اإلجراءات 
ضرورة التسجیل الفوري للعملیات التي تقوم بها المؤسسة باستخدام الدلیل المادي لكل عملیة مثل -

.الفواتیر و وصوالت االستالم، الشیكات، و ضرورة التأكد من صحة العملیة
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.صحة التأكد من المستندات طبقا للنموذج األصلي للمستند المستعمل داخل المؤسسةالقیام بإجراء -
القیام بمطابقات دوریة بین مختلف مصادر المستندات و هذا من طرف أشخاص آخرین ضمان لنزاهة -

.العملیة و الكتشاف األخطاء و االنحرافات ضمن كشوفات تسمى كشوف المقاربة
.ضمانا لنزاهة نظام  الرقابةمنع الموظف من مراقبة عمله -
تعتبر اإلجراءات العامة إجراءات مطابقة لإلجراءات السابقة حیث أن تفاعل هذه : إجراءات عامة- 3

و تتمثل هذه اإلجراءات . اإلجراءات مع اإلجراءات السابقة یسمح بأن یكون نظام الرقابة نظاما فعاال
:في
تأمین ممتلكات المؤسسة من األخطار-
خیانة األمانة خاصة للموظفین في قسم النقدیة للمؤسسةالتأمین ضد -
.اعتماد رقابة مزدوجة خاصة على النقدیة و ذلك باعتماد اإلمضاء المتعدد للشیكات خاصة-
ضرورة استخدام نظام اإلعالم اآللي الذي یسمح بتخزین الكم الهائل من المعلومات و منح نتائج ذات -

.صیرقدقة و في وقت 
.الموالي یبین مختلف اإلجراءات لنظام الرقابةو الشكل 

.الرقابة الداخلیةنظامإجراءات19: الشكل رقم

اإلجراءات

إجراءات تنظیمیة      و 
إداریة

إجراءات تخص العمل 
المحاسبي

إجراءات عامة

.تحدید االختصاصات
.تقسیم العمل

.التسجیل الفوري للعملیات
.التأكد من صحة المستندات

.التأكد من ممتلكات المؤسسة
.التأمین ضد خیانة األمانة
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.توزیع المسؤولیات
.صریحةإعطاء تعلیمات

إجراء حركة التنقالت بین 
.العاملین

.إجراءات المطابقة الدوریة
عدم إثراء موظف في مراقبة 

عمله

.اعتماد رقابة مزدوجة
.إدخال اإلعالم اآللي

تهامي طواهر و مسعود صدیقي، المراجعة و تدقیق الحسابات، مرجع سابق ذكره،  ص المحمد : المصدر
123.
:مكونات نظام الرقابة الداخلیة: ثانیا 

حتى تحقق المؤسسة أهداف نظام الرقابة الداخلیة فهي تعتمد على خمسة عناصر من الرقابة تقوم تصمیمها و 
:الداخلیة و التي تتمثل فيتنفیذها یطلق علیها مكونات الرقابة 

تعتبر بیئة الرقابة أساس للمكونات األخرى، أو األرضیة التي تقوم علیها و تعمل فیها لتحقیق نظام : بیئة الرقابة
1.رقابي فعال

:تتكون بیئة الرقابة من مجموعة من العوامل یمكن تصنیفها إلى صنفین من العوامل و هي
:عوامل متعلقة باإلدارة و تشمل -أ
.نزاهة العاملین بالمستویات اإلداریة-
القیم األخالقیة السائدة لدى العاملین و اإلدارة -
.معاییر السلوك و كیفیة استخدامها میدانیا لتشجیع المستخدمین-

:عوامل متعلقة بتنظیم المؤسسة و تشمل-ب
الهیكل التنظیمي الكفء-
.تحدید السلطات و توزیع المهام-

، 2002ري، سمیر محمد كامل، محمود مصطفى، االتجاهات في الرقابة و المراجعة الداخلیة، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، مصر، یفتحي رزق السواف1-
.19ص 

یهتم هذا المكون بتحدید و تحلیل المخاطر المتعلقة بتحقیق أهداف المؤسسة و التعرف : تقدیر الخطر- 1
1.تأثیرها إلى مستویات مقبولةعلى احتمال حدوثها و محاولة تخفیض حدة 

حیث كلما استطاعت المؤسسة من تقلیل األخطار باستخدام نظام الرقابة الفعال كانت نتیجة المراجعة 
.جمع أدلة قلیلة عن حجم األخطار مقارنة مع فشل المؤسسة في التعرف و التقدیر للخطر

اإلجراءات التي تستخدمها المؤسسة ألجل یتمثل هذا المكون في مختلف السیاسات و : أنشطة الرقابة- 2
التأكید لصحة تحقیق أهداف نظام الرقابة الداخلیة و سالمة هذا النظام و تشمل أنشطة الرقابة رقابة 
التشغیل، متابعة التشغیل، رقابة على إعداد التقاریر المالیة و الرقابة على االلتزام التي تهدف للتحقق

.سسة على تطبیق القوانین الداخلیةمن مدى التزام العاملین بالمؤ 
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یهدف هذا المكون إلى البحث على أحسن المعلومات ألجل تحقیق أهداف : المعلومات و التوصیل- 3
.المؤسسة بصفة عامة و ذلك في أقل وقت ممكن و توصیلها إلى مختلف المستویات اإلداریة

.ي لنظام الرقابة الداخلیةیسمح هذا المكون بالمتابعة المستمرة و التقییم الدور : المراقبة- 4
و الشكل الموالي یمثل مختلف مكونات نظام الرقابة الداخلیة حیث تعد بیئة الرقابة بمثابة المظلة للمكونات 

.األخرى
.مكونات نظام الرقابة الداخلیة20: الشكل رقم

، 2002للنشر، الریاض، المراجعة مدخل متكامل ،دار المریخ ألفین أرینز، جیمس لوبك، : المصدر
.383ص

.384، ص 2002ألفین أرینز، جیمس لوبك، المراجعة مدخل متكامل، دار المریخ للنشر، الریاض، - 1

.المكونات الخمس لنظام الرقابة الداخلیة4:الجدول رقم
تقسیمات فرعیة إضافیة في حالة القابلیة للتطبیقوصف المكوناتالمكونات

التصرفات السیاسیة و اإلجراءات بیئة الرقابة
التي تعكس االتجاه العام لإلدارة 
العلیا، أعضاء مجلس اإلدارة و 
.مالك الوحدة عن الرقابة و أهمیتها

:الفرعیة لبیئة الرقابة المكونات 
األمانة و القیم األخالقیة-
االلتزام باألهلیة أو الصالحیة-
مشاركة مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة-
فلسفة اإلدارة و أسلوب التشغیل-
الهیكل التنظیمي-

المعلومات و المراقبة
التوصیل

تقدیر 
الخطر

أنشطة 
الرقابة

ابةـــــة الرقـــبیئ
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تخصیص السلطة و المسؤولیة-
.سیاسات و ممارسات الموارد البشریة-

لألخطار تعریف و تحلیل اإلدارةتقدیر الخطر
المناسبة عند إعداد القوائم المالیة 
بما یتفق مع مبادئ المحاسبة 

المتعارف علیها

:مزاعم اإلدارة التي یجب مقابلتها
.الوجود أو الحدوث-
.االكتمال-
.التقییم أو التوزیع-
.الحقوق و االلتزامات-
.العرض و اإلفصاح-

أنشطة 
الرقابة

السیاسات و اإلجراءات التي 
ارة لتحقیق أهدافها من تضعها اإلد

التقریر المالي

فئات أنشطة الرقابة-
.الفصل المالئم بین الوجبات-
الترخیص المالئم للعملیات المالیة و -

األنشطة
.السجالت و المستندات المالئمة-
.الرقابة الفعلیة على األصول و الدفاتر-
.الفحص المستقل لإلدارة-

المعلومات و 
التوصیل

للتعریف، الطرق التي تستخدم 
تجمیع، تبویب، تسجیل و تقریر 
عن العملیات المالیة للوحدة و 
الحفاظ على المسؤولیة عن 

.األصول المرتبطة بها

یجب تحقیق أهداف المراجعة المرتبطة بالعملیات 
:المالیة
.الوجود-
.االكتمال-
.الدقة-
.التبویب-
.التوقیت-
.الترحیل و الترخیص-

رة أو التقدیر تقدیر اإلدارة المستمالمراقبة
الفتري لها لجودة أداة الرقابة 
الداخلیة لتحدید ما إذا كانت الرقابة 
یتم تنفیذها طبقا لتصمیم الموضوع 
لها أو یتم تحدید ما إذا كانت هناك 
ضرورة لتعدیل نظام الرقابة 

.الداخلیة

غیر قابلة للتطبیق

.391، جیمس لوبك، مرجع سابق ذكره، صأرینزألفین: المصدر
أهداف و مقومات نظام الرقابة الداخلیة: الفرع الثالث
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:أهداف نظام الرقابة الداخلیة: أوال
للرقابة الداخلیة هدف عام و أهداف إجرائیة، فهدف نظام الرقابة الداخلیة العام هو التوفیق بین التصرفات و 

1.حقیقهاالسلوك للعاملین و الموظفین، و أهداف المؤسسة التشغیلیة التي تسعى إلى ت

:و یمكن تلخیص هذه األهداف في األهداف التالیة
ألجل الضمان حقوق المساهمین في رأس مال الشركة و تنمیة : حمایة األصول من السرقة و الضیاع- 1

مواردهم وجب على المؤسسة فرض حمایة مادیة و محاسبیة لكل أصولها عن طریق التسجیل الفوري و 
.حمایة من أخطار السرقة و ضیاعهاالتسلسلي لألحداث الجاریة و ذلك

ضرورة متابعة التعلیمات و األوامر التي أصدرتها : التأكد من االلتزامات بالسیاسات و لوائح المؤسسة- 2
یجب القیام المؤسسة هذه األخیرة یجب أن تكون سهلة و مفهومة و موجهة إلى أشخاص معینین كما

.لتأكد من التطبیق الفعلي لهابالرقابة الالحقة لهذه األوامر و التوجیهات ل
محاولةو ذلك بتقییم أداء العاملین في المؤسسة لرفع و تحسین األداء و : التشجیع للعمل بكفاءة- 3

تخفیض التكالیف حیث یعمل نظام الرقابة الداخلیة على محاولة الرفع من مرد ودیة و أداء العامل عن 
.طریق التحفیزات المالیة

إن انعدام نظام معلوماتي محاسبي غالبا ما یؤدي إلى تشتتها و : المعلوماتضمان دقة و أمانة نوعیة- 4
ذلك یتطلب وجود نظام معلوماتي دقیق یعمل لمنه معلومات غیر معبرة عن الوضع المالي للمؤسسة 

.و الشكل الموالي یبن أهداف الرقابة الداخلیة. على توصیل المعلومات في الوقت المناسب
ف الرقابة الداخلیة التشغیلیةأهدا21: الشكل رقم

أهداف الرقابة الداخلیة التشغیلیة

التزامكفاءةدقةحمایة
اج، كمال الدین سعید، المراجعة بین النظریة و التطبیق، دار المریخ جحعریب أحمد حامد ولیام توماس و إمرسون هنكي، ت: المصدر

.11، ص 1986للنشر، الریاض، 
،1986الریاض،،تعریب أحمد حامدحجاج ،كمال الدین سعید،المراجعة بین النظریة والتطبیق ، دار المریخ للنشر,ولیام توماس وامرسون هنكي-1

.11ص

:مقومات نظام الرقابة الداخلیة: ثانیا
نظام قوي للرقابة الداخلیة على النموذج المحاسبي من شأنه أن یسمح لنظام المعلومات المحاسبیة من إن وجود 

تولید معلومات ذات مصداقیة و معبرة عن وضعیة المؤسسة الحقیقیة من جهة، و من جهة ثانیة یمكن المؤسسة 
1.من تحقیق أهدافها المرسومة في الخطة العامة

تلخیص        بمثابة األساس لنظام الرقابة الداخلیة الذي یستند إلیه لیكون ذو فعالیة و یمكنلذلك تعتبر المقومات 
:هذه المقومات في العناصر التالیة

حتى یستطیع نظام الرقابة الداخلیة من تحقیق األهداف المرجوة منه ینبغي : وجود هیكل تنظیمي محكم- 1
خل المؤسسة مجسدا لعملیة الفصل بین الوظائف و وجود هیكل تنظیمي یحدد الوظائف و األنشطة دا
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المسؤولیات و العالقة بینهما و مبرزا لتقسیم العمل داخل المؤسسة الذي من شأنه رفع الكفایة الحدیة و 
.تخفیض التكالیف

وجود نظام معلوماتي سلیم ومتكامل و منظم للدفاتر و السجالت یسمح : نظام معلومات محاسبي- 2
مع ضرورة مراعاة أن یتم وضعه وقف المبادئ المحاسبیة . في الوقت المناسببإیصال المعلومات 

.المتعارف علیها
یسمح هذا المقوم بمنع التداخل في الصالحیات ألجل خلق رقابة ذاتیة أي رقابة : إجراءات تفصیلیة- 3

.موظف على موظف آخر و ذلك منعا للغش و التالعب في المعلومات
للعنصر البشري من دور ریادي داخل المؤسسة و ألجل فعالیة و جودة كما: اختیار أكفء العاملین- 4

نظام الرقابة الداخلیة ینبغي مراعاة شروط التوظیف من حیث الشهادة و الخبرة و االلتزام بسیاسات 
.المؤسسة، كما أن الحوافز المالیة من شأنها أن تزید من كفاءة و مرد ودیة أداء العاملین

تخفیض االنحرافات في أداء العاملین تتبع المؤسسة في ذلك الطریقة المباشرة في ألجل : رقابة األداء- 5
عملیة رقابة العاملین من طرف المسؤول على العمل على ألجل رفع األداء و محاولة تخفیض 
االنحرافات، أو باستخدام الطریقة المباشرة مثل نظام الموازنات التقدیریة و طریقة التكالیف المعیاریة 

تسمح باستخراج االنحرافات و تحلیل هذه الفرو قات ألجل تحدید المسؤولیات و منه محاولة التي
.تصحیحها لرفع األداء

ألجل سرعة و دقة و نزاهة المعلومات المحاسبیة و تقلیل التكلفة و سهولة : إدخال اإلعالم اآللي- 6
الجة الذي من شأنه تدعیم الحصول على هذه المعلومات، یكون من الضروري استخدام نظام آلي للمع

.نظام الرقابة الداخلیة
.العالقة بین نظام الرقابة الداخلیة و المراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع الرابع

یسمح وجود مراجعة محاسبیة داخلیة في المؤسسة من زیادة فعالیة نظام الرقابة الداخلیة و العمل على تقویة هذا 
تحقیق نتائج مرضیة و المتمثلة في الحصول على قوائم مالیة ذات مصداقیة و النظام مما یسمح بالوصول إلى

:حیث تسمح المراجعة المحاسبیة الداخلیة بتحقیق. موضوعیة

.97التهامي طواهر وآخرون ،مرجع سابق ذكره ،صمحمد-1

لتوصیات و األوامر متابعة الفحص لنظام الرقابة الداخلیة و استخالص مواطن الضعف و القوة و التالعب في ا
.الموضوعة ضمن نظام الرقابة الداخلیة

التأكید على سیرورة نظام الرقابة الداخلیة بكونه یشمل كل الوظائف داخل المؤسسة و هو في نشاط - 
.متواصل

تسمح المراجعة المحاسبیة الداخلیة لنظام الرقابة الداخلیة من الوصول إلى تحقیق األهداف العامة و - 
:للمؤسسة و المتمثلة فيالجزئیة 
جودة و دقة البیانات المالیة.
الحمایة ألصول الشركة.
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تزاید الثقة في مخرجات النظام المحاسبي و المالي للمؤسسة.
التأكد من األداء االیجابي و الفعال للموظفین.
مدى التزام الموظفین باإلجراءات و التعلیمات و السیاسات المطبقة داخل المؤسسة.

وجود مراجعة محاسبیة داخلیة بوجود نظام رقابة داخلیة یتالءم و متطلبات المؤسسة و الحفاظ على یسمح 
كفاءته

:أثر تقاریر المراجع الداخلي في اختیار البدائل: المطلب الثالث
مفهوم التقریر و معاییر إعداد التقریر : الفرع األول

:مفهوم التقریر: أوال
بها المراجع الداخلي بعدما یكون قد انتهى من جمیع اإلجراءات العملیة للمراجعة یعتبر التقریر أخر مهمة یقوم

.بما فیها إجراءات فحص نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة
كما یعد التقریر بمثابة العنصر األخیر من عناصر المراجعة الداخلیة باعتباره األداة الرئیسیة التي یعبر فیها 

1: یليالمراجع الداخلي عن ما

.الصعوبات التي واجهها و األسباب المتعلقة بذلك- 1
.مواطن القوة و الضعف و السیاسات و اإلجراءات- 2
.مختلف االقتراحات و التوصیات ألجل عالج مواطن الضعف و اقتراح الحلول- 3
.النتائج التي توصل إلیها من خالل عملیة المراجعة الداخلیة- 4

نشاطه السنوي داخل المؤسسة المعبر عن رأي محاید و مستقل في أن إذن تقریر المراجع الداخلي هو خالصة
المؤسسة تستجیب و تطبق القواعد المحاسبة المتعارف عنها، و أن القوائم المالیة كمخرجات للمراجعة المحاسبیة 

لى اإلدارة و على أن یرفع هذا التقریر إ. الداخلیة تستجیب كذلك للقواعد المحاسبیة و المعاییر المتعارف علیها
.العلیا المسؤولة المباشرة

إذن فالتقریر هو عبارة وثیقة مكتوبة معبرة عن رأي فني و محاید حول القوائم المالیة للمؤسسة التي تم فحصها و 
.مدى دقتها و صحتها

.168كمال الدین مصطفى الدهراوي و آخرون، مرجع سابق ذكره، ص 1-

:معاییر إعداد التقاریر: ثانیا
إذا كانت عملیة إعداد القوائم المالیة هي من مسؤولیة اإلدارة في المؤسسة فإن مسؤولیة المراجع الداخلي هي 
مسؤولیة الحقة في المؤسسة إبداء رأي في ما إذا كانت هذه القوائم المالیة تعبر بوضوح عن حقیقة المركز 

.لقرار من مستعملي هذه القوائم المالیةحتى تكون بمثابة مرجع و مستند مادي ألصحاب ا. المالي للمؤسسة
لذلك تعتبر معاییر إعداد التقاریر بمثابة األسس أو القواعد التي یجب أن یراعیها المراجع الداخلي عند إعداد 

:تقریر المراجعة و هي
المالیة، یجب أن یتضمن التقریر اإلشارة إلى أن الحسابات و القوائم : معیار استخدام المبادئ المحاسبیة- 1

قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبیة علیها، و یتطلب من ذلك من المراجع الداخلي إبداء الرأي فیما إذا 
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كانت المبادئ المستخدمة في إعداد الحسابات الختامیة و القوائم المالیة تعتبر مبادئ معترف بها أم 
1.ال

أن یبرر المراجع الداخلي في تقریره فیما یقتضى هذا المعیار : مدى تجانس استخدام المبادئ المحاسبیة- 2
.إذا كانت المبادئ طبقت في الفترة الحالیة تتمیز بعنصر الثبات إذا ما قورنت بالفترات السابقة

.فعنصر الثبات هو الضرورة الالزمة ال مكان إجراء المقارنات بین القوائم المالیة
حیث . ة و سجالت منتظمة و دقیقة عن السنوات الماضیةكما یتطلب هذا المعیار ضرورة توافر بیانات محاسبی

یتمكن المراجع من إبداء الرأي عن ثبات تطبیق المبادئ المحاسبیة، و أن عدم توافر عنصر الدقة في مثل هذه 
.البیانات و السجالت یمنع المراجع الداخلي عن إبداء رأیه

كل التغیرات الهامة غیر مرتبطة بالمبادئ المحاسبیة كما یلتزم المراجع الداخلي بضرورة اإلفصاح في تقریره عن
2التي أدت إلى حدوث أثار في المركز المالي و یكون ذلك في شكل مالحظة

یجب أن تفصح القوائم المالیة المعدة من طرف المؤسسة عن : معیار اإلفصاح الكامل في القوائم المالیة- 3
إال وجب على المراجع أن یشمل تقریره على حقیقة المركز المالي للمؤسسة و نتیجة النشاط و 

و علیه فإن المراجع الداخلي ال یدلي بأي توضیحات إال إذا كانت القوائم المالیة . التوضیحات الالزمة
.عاجزة عن تقدیم اإلفصاح الكلي و الكافي

ث ال تظل أي و نظرا لتعدد الفئات التي تستخدم البیانات المحاسبیة، فیجب أن تعد القوائم المالیة بحی
فئة من هذه الفئات و بالتالي أي معلومات مضللة تحتوي علیه القوائم المالیة، سوف تؤدي حتما إلى 

3.اتخاذ قرارات غیر سلیمة

یجب أن یعبر المراجع الداخلي عن رأیه في القوائم المالیة كوحدة : معیار إبداء الرأي في القوائم المالیة- 4
االمتناع عن إبداء الرأي في بعض األمور فعلیه أن یتضمن تقریره العوائق و األسباب واحدة ، بینما في حالة 

كما یتضمن تقریر المراجع نوع الفحص الذي قام به و درجة المسؤولیة عن القوائم . التي أدت إلى ذلك
4.المالیة قبل الغیر

.71،ص1998لتدقیق الحسابات، دار المستقبل للنشر و التوزیع، عمان، خالد راغب الخطیب، خلیل محمود الرفاعي ، األصول العلمیة و العملیة- 1
.78، ص 2002محمد سمیر الصبان، عبد الوهاب نصر علي، المراجعة الخارجیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر ، -2
.79المرجع السابق، ص نفس- 3
.73خالد راغب الخطیب و آخرون، مرجع سابق ذكره، ص -4

.أدوات كتابة التقریر و األطراف المعنیة بالتقریر: الثانيالفرع 
إن الهدف من تقریر المراجع الداخلي أو المراجعة الداخلیة بصفة عامة هو تحقیق : أدوات كتابة التقریر: أوال

الوظیفة اإلعالمیة، لذلك إن كتابة التقریر و حتى یكون ذو مصداقیة و معبر عن واقع و حقیقة عمل المراجع 
1:فإن هذه الفعالیة للتقریر تكون باستخدام األدوات التالیة. لداخلي طیلة فترة المراجعةا

تعتبر المرحلة األولى عند كتابة التقریر حیث یقوم المراجع الداخلي : تجمیع العملیات الضروریة قبل البدء- 1
.یسمح بربح الوقتبالبحث و الجمع لألرقام و الحقائق الواضحة و المرتبة و المنظمة و ذلك مما

تكون كتابة التقریر أكثر دقة كلما كانت في صورة محادثة أو : استخدام أسلوب الحوار و المحادثة في الكتابة-2
.حوار مع ضرورة اإلشارة إلى أسماء أشخاص المراجعة
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طرح ألجل التمكن من استقطاب األشخاص ضرورة التركیز على : استخدام العبارات القصیرة و البسیطة- 3
.جمل قصیرة و ذلك لتسهیل اإلجابة و عدم اإلزعاج للقارئ

.و ذلك لتسهیل الوضوح و أكثر جاذبیة و سهلة الفهم: استخدام األفعال المبنیة للمعلوم- 4
.یجب اختیار عبارات و كلمات دقیقة و سهلة و شائعة االستعمال: استخدام كلمات مألوفة و واضحة- 5

وین للمساعدة على الحصول على المعلومات بأقل وقت ممكن، كما أن یجب ضرورة اختیار عنا: العناوین
:األخذ بعین االعتبار للنقاط التالیة عند وضع العناوین

عناوین 4استخدام عناوین رئیسیة للموضوع الرئیسي و عناوین فرعیة لما یتفرع عنه حیث ال ینبغي تجاوز - 
.ناوینفي الصفحة الواحدة و ال یفضل وجود صفحات دون ع

.یجب أن تكون العناوین متسلسلة و خاضعة لنظام سلیم حتى یتمكن القارئ من اإللمام بمحتوى التقریر- 
حتى یجلب المراجع الداخلي إثبات القارئ ضرورة وضع خطوط : تأكید االنضمام على أفكار معینة- 1

.تحتیة أو خط أسود أسفل الجمل أو العبارات ذات الداللة
غیر أنه ال ینبغي . ألجل جاذبیة الصفحة و الكتابة فیها: ء خالیة من الكتابةاستخدام مسافات بیضا- 2

.اإلفراط في المسافات البیضاء
.و ذلك لتمكن القارئ من فرصة القراءة و التوقف ألجل الفهم: استخدام فقرات قصیرة- 3

النماذج في تقریره ألجل یجب على المراجع أن یولي اهتمام للرسوم البیانیة و : استخدام الرسوم البیانیة-10
.توصیل المعلومة بأكثر فعالیة، خاصة لغیر المحاسبین

.و یستخدم في ذلك برامج اإلعالم اآللي ذات الجودة العالیة و السرعة في توصیل المعلومات
على       یخدم تقریر المراجع الداخلي العدید من الجهات التي یهمها الوقوف: األطراف المعنیة بالتقریر: ثانیا

:حقیقة مخرجات النظام المحاسبي لكي تستند علیها في اتخاذ القرارات و من هذه الجهات
یعتبر تقریر المراجع الداخلي من نتائج و توضیحات و توصیات بمثابة أداة اتصال : شخص المراجع- 1

.بینه و بین اإلدارة

.374محمد سمیر الصبان و آخرون، مرجع سابق ذكره، ص - 1

.یمثل حصیلة نشاطه طوال السنة- 
.یتضمن التقریر الرأي المحاید و التوصیات و األمور الضروریة التي یراها كتحسین نظام رقابة معین- 
.یعتبر التقریر دلیل للمراجع الداخلي في المراجعة السنویة الالحقة و دلیل إثبات القیام بمهامه- 

:اإلدارة التشغیلیة- 2
.دمین لدى إدارة المؤسسةیقدم التقریر تحضیر للمستخ- 
.یعتبر التقریر بمثابة أداة لتقییم نظام الرقابة الداخلیة- 
.یعتبر بمثابة أداة لتقییم األداء التشغیلي- 

:المساهمون و المالك- 3
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یمكن التقریر من االطالع على حقیقة المركز المالي للمؤسسة كلما كان المراجع الداخلي أتسم بنوع من - 
.الرأياالستقاللیة في إبداء

االعتماد على التقریر في التخطیط للمستقبل من حیث إمكانیة  االستثمار و االطالع على سیاسة توزیع - 
. األرباح في المؤسسة

:اإلدارة العلیا- 4
المساعدة على التنبؤ و التخطیط المستقبلي - 
.المؤسسةیقدم تقریر المراجعة الداخلیة نظرة عامة و شاملة حول مختلف األنشطة داخل - 
.االطالع على نتائج المراجعة لباقي األنشطة و منه تقییم مرد ودیة و أداء األطراف المعنیة بالمراجعة- 

یعد بمثابة مرجع و دلیل للمراجع الخارجي فالمراجع الخارجي و حتى یستطیع تقییم : المراجع الخارجي- 5
اجع الداخلي، و علیه یعمل تقریر المراجع نظام الرقابة الداخلیة و الحكم علیه فهو یستند على تقریر المر 

.الداخلي على تخفیف تكالیف مهام المراجع الخارجي و اختصار وقته
أنواع التقاریر و دورها في اتخاذ القرار : الفرع الثالث

یستخدم المراجع الداخلي إلبداء رأیه حول صحة المعطیات الناجمة عن نظام المعلومات : أنواع التقاریر: أوال
1.محاسبي للمؤسسة باستخدام أحد أنواع التقاریر التالیة المعبرة عن رأیه المحاید التي یراها ضروریةال

یعتبر التقریر النظیف الموضح لرأي المراجع االیجابي حول المعلومات المحاسبیة أحد : التقریر النظیف- 1
النظام المحاسبي تمت طبقا للقواعد األنواع القلیلة، حیث یعبر ذلك على أن القوائم المالیة و مخرجات 

.و األسس المحاسبیة المتعارف علیها
كما یدل هذا التقریر على استخدام المؤسسة لنظام رقابة محاسبیة داخلي ذو مقومات و إجراءات سلیمة - 2

.و خلو اإلجراءات المحاسبیة من أي خطأ
ر المحاسبیة المعروفة و التأكید على للمعاییافإعداد المراجع الداخلي لتقریر نظیف یدل علیها إتباعه- 3

.سالمة النظام المحاسبي الداخلي للمؤسسة
ات منهاهذا ما ال یمنع من أن المراجع الداخلي قد یمتنع عن إصدار التقریر النظیف لبعض االعتبار - 4

.عدم تطبیق المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها كلیا أو جزئیا
.54مرجع سابق ذكره، ص طواهر و آخرون، التهامي محمد- 1

.عدم تماثل الطرق المحاسبیة من فترة إلى أخرى- 
عدم كفایة األدلة و اإلیضاحات الضروریة للمعالجة المحاسبیة- 
.غیاب بعض المعاییر المتعارف علیها مثل عدم استقاللیة المراجع بالنسبة للمؤسسة- 
غ التعویضیة التي یجب أن تلتزم بها عدم توافر السجالت و الدفاتر و المستندات و عدم صحة المبال- 

.المؤسسة
یعد التقریر التحفظي بمثابة التقریر المكمل للنوع األول أي امتداد له حیث یشیر فیه : التقریر التحفظي- 5

المراجع إلى جملة التحفظات التي یراها ضرورة لوجودها قصد الوصول إلى معلومات ذات تعبیر حقیقي 
المراجع هنا باإلشارة إلى كافة هذه التحفظات بكل صراحة و وضوح و حیث یلتزم . لوضعیة المؤسسة
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بیان مدى تأثیرها على الوضعیة الحقیقیة و مدى مصداقیة القوائم المالیة و سالمة و صحة المركز 
.المالي للمؤسسة، بقدر ما یجب أن ال تؤثر أو تظلل المركز المالي للمؤسسة و جمیع القوائم الختامیة

یقوم المراجع بإصدار هذا النوع من التقاریر في حالة اعتماد المراجع الداخلي على : البالتقریر الس- 6
تطبیق معاییر المراجعة المتعارف علیها بكل دقة و وضوح، و رأى أن المعلومات المحاسبیة الناتجة 

دیمها وفق عن النظام المحاسبي للمؤسسة لم یتم إعدادها وفقا للقواعد المحاسبیة و لم یتم عرضها و تق
.ذلك أیضا

فالتقریر السلبي و تأثیره العكسي على قراءة القوائم المالیة یجب إصدار هذا الرأي و تأكیده على أن 
.هناك خروج فعلي و خطیر عن المبادئ المحاسبیة

یتم إصدار هذا التقریر عندما یرى المراجع عدم استطاعته تطبیق إجراءات : تقریر عدم إبداء الرأي- 7
التي تمكنه من القیام بمهمة المراجعة من جهة، و عدم استطاعته الوصول و الحصول على المراجعة

البراهین و األدلة إلبداء الرأي، أو نتیجة ضغوطات اإلدارة التي تفرضها على المراجع، أو نتیجة 
لظروف خارجیة عن نطاق الطرفین

:دورها في اتخاذ القرارات المالیة: ثانیا
التي یعدها المراجع الداخلي أهمیة بالغة سواء لإلدارة العلیا في المؤسسة أو لألطراف الخارجیة تكتسي التقاریر 

ألجل إخفاء . مثل المالك أو المستثمرین الذي یهمهم الوقوف على حقیقة التقاریر المالیة التي قام بها المراجع
عمل المراجع الداخلي و وسیلة اتصال بینه فإذا كانت هذه التقاریر هي حصیلة نتیجة . الثقة و المصداقیة علیها

و بین اإلدارة العلیا من خالل إبداء رأي محاید مدعم باألدلة و البراهین و التوضیحات فإن أهمیة التقاریر تدعي 
من حیث أنها تعتبر بمثابة قاعدة و مخرجات لنظام محاسبي مصادق علیه و مدعم من طرف المراجع . ذلك

وائم المالیة في حالة إصداره للتقریر النظیف مما یضفي مصداقیة علیها و قیمة على صحة و مصداقیة الق
مضافة للمتعاملین مع المؤسسة كالمساهمین و المقرضین هذا التقریر الذي یساعد المؤسسة في بلورة جملة من 

نوعیة المعلومات القرارات كقرار االستثمار و التمویل بناءا على تأشیرة المراجع حیث تعبر عن صحة و جودة و 
.المحاسبیة للقوائم المالیة و تأكید درجة االعتماد علیها هذا من جهة المؤسسة

أما من جهة المتعاملین الخارجیین فتقریر المراجع على صحة و نوعیة المعلومات المحاسبیة كذلك یتیح فرصة 
.ذ القراراتاالعتماد على المعلومات التي تم اإلفصاح عنها و اعتمادهم علیها في اتخا

إن تقریر المراجع و إثباته لمصداقیة القوائم المالیة من حیث أنها تعتبر فعال عن المركز المالي الحقیقي 
تعتبر كأداة التخاذ القرارات المالیة سواء . للمؤسسة و تم إعدادها طبقا للقواعد و المعاییر المتعارف علیها

.للمؤسسة و مستخدمي القوائم المالیة الخارجین
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:خالصة الفصل الثاني
المراجعة المحاسبیة الداخلیة هي الفحص االنتقادي لمختلف أوجه نظام الرقابة الداخلیة و مختلف المعلومات و 

داخلي في قصد إبداء رأي فني محاید و مستقل من قبل مراجع . البیانات المالیة للمؤسسة، من دفاتر و مستندات
.المؤسسة

حتى تقوم المراجعة المحاسبیة الداخلیة بدورها الفعال داخل المؤسسة فهي تستند إلى منهجیة منظمة بدءا 
و إلى االستخدام تقنیات . بالمرحلة التمهیدیة فالتحلیل المعمق وصوال إلى التقییم األولي لنظام الرقابة الداخلیة

لیة و لنظام الرقابة الداخلیة كأسلوب الفحص للوثائق، االستبیان و لفحص مختلف الوثائق المحاسبیة و الما
المقابلة و المالحظة المباشرة كأخر تقنیة یلجأ إلیها المراجع الداخلي عند استحالة أو عدم كفایة التقنیتین 

.األولیتین
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اییر تعتبر بمثابة القاعدة و ال تكف المنهجیة و التقنیات لذلك ما لم تعتمد المراجعة المحاسبیة الداخلیة على مع
.أو األسس التي یعتمد علیها المراجع في تنفیذ مهمته

إن مخرجات القوائم المالیة للمراجعة المحاسبیة الداخلیة و ما تمتاز بها من خصائص نوعیة أساسیة و ثانویة 
فإن نظام المراجعة تشكل أحد الدعائم المادیة للمؤسسة و المتعاملین الخارجین في اتخاذ قراراتهم و كذلك 

الداخلیة و فعالیته بفعل المراجعة الداخلیة و جودة أدائه یشكل كذلك إحدى ركائز تقویة و مصداقیة القوائم 
.المالیة

تشكل تقاریر المراجع الداخلي المبنیة على رأي محاید و مستقل و بطریقة فنیة دعم للمصداقیة و موثوقیة القوائم 
فهو وجه . دة معطیات لبناء القرارات المالیة لإلدارة خاصة لكونه موجهة ألیا لهاالمالیة فهو یشكل كذلك قاع

.اإلدارة أمام الغیر للحكم على صحة نظام المالي المحاسبي
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.الدراسة التطبیقیة: الفصل الثالث
وو أسالیب. بعد تطرقنا في الجانب النظري لموضوع القرارات المالیة خاصة قراري االستثمار و التمویل: تمهید

خاصة الرقابة . و إلى المراجعة المحاسبیة الداخلیة كأداة فعالة في تحسن جودة القرار المالي.مفاهیم خاصة بهم
لذلك . المراجعة الداخلیة و مساهمتها في تفعیل و رشادة القرارات المالیة بالشركةكأداة من أدوات الداخلیة 

لتطبیقیة و هي شركة الرزم سنحاول في هذا الفصل تطبیق الدراسة النظریة حول المؤسسة محل الدراسة ا
و محاولة التقییم لفعالیة نظام الرقابة من خالل المراجعة المحاسبیة لمخرجات النظام المحاسبي . ابةالمعدني بعز 

تقسیم هذا الفصل إلى ثالثة و منه فقد تم. الداخلیة و دور التقاریر في إسهام و تحسین اتخاذ القرار المالي
:مباحث رئیسیة و هي

.تقدیم المؤسسة محل الدراسة: األولالمبحث- 
..دور نظام الرقابة الداخلیة في تحسین عملیة اتخاذ القرارات: المبحث الثاني- 
.تحلیل و تفسیر النتائج: المبحث الثالث- 
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.تقدیم المؤسسة محل الدراسة: المبحث األول
.المعدني بالجزائرالتطور التاریخي لصناعة الرزم : المطلب األول

.قبل االستقالل: الفرع األول
J.J.CARNAUD.كارنو. ج .عن طریق الشركة الفرنسیة ج 1940بدأت صناعة الرزم المعدني بالجزائر سنة 

و التي مقرها الرئیسي بفرنسا عن طریق إنشاء ورشة صغیرة لصناعة علب المصبرات و علب أخرى للتبغ و 
.الورشة بشارع روشي بوعالم بالجزائر العاصمةو التي كان مقر هذه . الدهن

.1949الجزائر العاصمة سنة . غیر أنه و لظروف أمنیة تم تحویل مقر هذه الورشة إلى جسر قسنطینة بالقبة
أما باقي العملیات األخرى مثل . لقد كان اإلنتاج بهذه الورشة إنتاج جزئي عن طریق تحویل للحدید بورشة القبة

.األقفال فقد كان یتم بفرنسا بالمؤسسة األمالطباعة و صناعة
.بعد االستقالل: الفرع الثاني

تم تأمیم وحدة صناعة الرزم المعدنیة بالقبة و إلحاق هذه 1968ماي 21بعد استكمال السیادة الوطنیة و بتاریخ 
ماي 01خ في المؤر 276- 64التي أنشأت بموجب المرسوم S.N.Sالوحدة بالشركة الوطنیة للحدید و الصلب 

EN.EMBو تحت التسمیة الشركة الوطنیة للرزم المعدني 1964

كما عرف نشاط صناعة الرزم المعدنیة بفعل المخططات االقتصادیة التي عرفتها هذه الفترة و لمتطلبات 
:اقتصادیة و اجتماعیة بحتة إقامة العدید من الوحدات عبر التراب الوطني منها

.قارورات الغاز بالجزائر العاصمةوحدة القبة المتخصصة في - 
.وحدة القبة المتخصصة في مواد التعبئة و التغلیف بالجزائر العاصمة- 
.بوهران. وحدة أرزیو- 
.وحدة معسكر- 
.وحدة باتنة- 
.وحدة عزابة في إنتاج العلب و األقفال بسكیكدة- 
.وحدة سكیكدة إلنتاج علب الطالء و دلو الطالء- 

:و ظهور مجمع الرزم المعدنيالمعدنيالرزماندماج شركات : الفرع الثالث
هي عبارة عن شركة باألسهم ذات EMB-FBFشركة الرزم المعدني للحدید األبیض و التي تكتب باختصار 

دج و التي هي فرع من مؤسسة الهولدینغ للرزم المعدني 4061500.000رأس مال اجتماعي قدره 
EMB.SPA.

عرفتها شركات الرزم المعدني عبر التراب الوطني خاصة ارتفاع مدیونیتها، ثم فبعد الصعوبات المالیة التي 
اندماج مصانع الحدید األبیض في فرع مستقل ذو شخصیة مالیة مستقلة و ذو شخصیة معنویة مستقلة كذلك 

ثم اندماج لمصانع تحویل الحدید األبیض و في فروع مستقلة مالیا و ذو شخصیة معنویة 1998ففي سنة 
.تقلة ألجل مواجهة الصعوبات في میدان التمویلمس
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تم إعادة تجمیع هذه الفروع في فرع واحد و هو فرع الرزم المعدني للحدید األبیض و 2000غیر أنه و في سنة 
EMB-FBF . أم.أم.سي(و ذلك بعد قیام هذا الفرع بالشراكة مع الشركة األلمانیة للرزم المعدني (CMM التي
.من رأس مال الفرع%60لرأس المال اإلجمالي للمصانع األربعة أي بحوالي من ا%15ساهمت ب 

أین قام مجمع الرزم 2002تدت هذه الشراكة مع الشریك األلماني لمدة ثالثة سنوات إلى غایة دیسمبر ما
.المعدني بشراء كامل أسهم الشریك األلماني بعد انسحاب هذا األخیر في الشراكة مع المجمع

:مجمع الرزم المعدني ثالثة شركات من أهم شركات الرزم المعدني بالجزائر و هيیضم الیوم 
شركة الرزم المعدني بالقبة و التي تعتبر من أهم الشركات و التي تنتج علب المصبرات الغذائیة مثل - 

.علب الطماطم، علب الهریسة، علب المعجون، و علب الحلیب و قارورات الغاز
1یكدة إلنتاج علب الطالء بمختلف األحجام لذلك الطالء و علب من حجم شركة الرزم المعدني بسك- 

.كغ½ كغ ، 
.شركة الرزم المعدني بعزابة إلنتاج علب المصبرات الغذائیة بمختلف األحجام- 

.القبة الجزائر. و الشكل التالي یبین التنظیم الهیكلي للمجمع الذي مقره بجسر قسنطینة
.الهیكل التنظیمي لمجمع الرزم المعدني22:شكل رقمال

.مصلحة المستخدمین بشركة الرزم المعدني بعزابة: المصدر 

.التعریف بالشركة محل الدراسة التطبیقیة: المطلب الثاني

المدیریة العامة

مصلحة مراقبة التسییرمصلحة األمن

مدیریة الموارد 
البشریة

مدیریة التموین و التسویقمدیریة المالیةمدیریة االستغالل
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نشأة شركة الرزم المعدني بعزابة: الفرع األول
حیث انطلقت األشغال 1983- 01- 03المؤرخ في 36- 83أنشأت شركة الرزم المعدني بعزابة بموجب المرسوم 

تقع . شهر سبتمبر من نفس السنةعلى أن بدأت عملیة اإلنتاج في . 1983و انتهت سنة 1979النجازها سنة 
الرابط بین والیتي سكیكدة 44كلم من مدینة عزابة عبر الطریق الوطني رقم 03شركة الرزم المعدني على بعد 

.و عنابة
.مغطاة2م27500منها 2م63000تتربع شركة الرزم المعدني محل الدراسة على مساحة إجمالیة تقدر بـ 

بعزابة وفق الطلبات للعلب المعدنیة المتخصصة في تصبیر المواد الغذائیة، تنتج شركة الرزم المعدني 
كالطماطم، المعجون، الهریسة، و مختلف أنواع العلب للعصیر و األقفال لقارورات المشروبات الغازیة و غیر 

الفالحي و فهي بمثابة شركة ذات أهمیة بالمنطقة نظرا للطابع الخصوصي لهذه المنطقة و هو اإلنتاج. الغازیة
.بالتالي التموین لمختلف مركبات التمویل بالمنطقة و حتى على المستوى الوطني

:یتمثل إنتاج الشركة في العلب ذات األحجام التالیة
.كغ1علب ذات وزن 4/4علب - 
.و هي علب ذات وزن نصف كغ2/1علب - 
.و هي علب لتعلیب العصیر و منتوج الهریسة60- 40علب - 
.ت الغازیة و غیر الغازیة الزجاجیةأقفال المشروبا- 

القتصادیة للشركة و زبائنهااة همیاأل:الفرع الثاني 
بفعل وجودها الفرید بالمنطقة أي عدم وجود منافسة في إنتاج مختلف أنواع العلب لتصبیر المواد الغذائیة و 

عة فهي تعمل على تغطیة صناعة و صناعة األقفال فهي تعد بمثابة شركة ذات أهمیة و المحتكرة لهذه الصنا
:حاجیات الزبائن التالیین

.میلة–شلغوم العید –شركة التینا - 
.بجایة–القصر –شركة كوجاك - 
.سكیكدة–رمضان جمال SIJICOمركب المشروبات و العصائر - 
.الجزائر العاصمة–كركار –مركب زمزم - 
.بجیجلENAJUSمركب العصیر - 
.محمود و مركب الفجوج والیة قالمةالمركب الغذائي بن عمر ببوعاتي - 
.المركب الغذائي ازدهار بن عزوز والیة سكیكدة- 

تعتبر شركة الرزم المعدني بعزابة بفعل تواجدها الوحید بالمنطقة الممون الوحید لمختلفات مركبات التحویل و 
یة الصناعیة فهي شركة ذات أهمیة و ذات دور ریادي في التنم. صناعة المشروبات غازیة و غیر غازیة

.بالمنطقة

الهیكل التنظیمي لشركة الرزم المعدني بعزابة: الفرع الثالث
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یبین الهیكل التنظیمي مختلف المستویات اإلداریة الموجودة في الشركة و كذلك بین مختلف أوجه االتصال 
المسؤولیات عند كل و نوع العالقات الموجودة و أهم الوظائف و . األفقي و العمودي داخل الهرم التنظیمي

:مستوى إداري و هذا یمكن إبرازه وفق الشكل التالي
.الهیكل التنظیمي لشركة الرزم المعدني بعزابة23: الشكل رقم

المدیریة العامة
مصلحة اإلعالم اآللي

األمانة العامة
مصلحة مراقبة النوعیة

مصلحة األمن و الوقایة

المدیریة 
التقنیة

مدیریة 
التجارة

مدیریة 
اإلنتاج

مدیریة 
التموین

مدیریة الموارد 
البشریة

مدیریة المحاسبة  و 
المالیة

مصلحة 
الصیانة

مصلحة البیع  
و الفوترة

مصلحة 
اإلنتاج

مصلحة النقل و 
العبور

مصلحة 
العمال

مصلحة 
المیزانیة

مصلحة 
المیكانیك

مصلحة 
التسویق

مصلحة طرق 
اإلنتاج

مصلحة 
الشراء

مصلحة الوسائل 
العامة

مصلحة المحاسبة 
العامة

مصلحة المخزن 
و قطع الغیار

مصلحة 
البرمجة

مصلحة المالیة 
و الخزینة

.بعزابةمصلحة اإلعالم بشركة الرزم المعدني: المصدر
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و هي أعلى مدیریة في الهیكل التنظیمي للشركة یتوالها مدیر عام حیث تتمثل المهام : المدیریة العامة- 1
:الرئیسیة له في المهام التالیة

.و الرقابة على باقي المدیریات األخرىاإلشراف- 
.التنسیق و الربط مع باقي المدیریات األخرى- 
.مجمع الرزم المعدنيالتنفیذ لتوصیات و توجیهات - 
.حصر الموارد المالیة الالزمة لتحقیق األهداف المرجوة- 
.اإلشراف على رئاسة مجلس اإلدارة- 
.تنفیذ القرارات و اللوائح و التوجیهات الصادرة من مجلس اإلدارة- 
.اإلشراف على عملیة وضع الموازنة التقدیریة للشركة- 
إعداد برنامج عمل سنوي محدد لألهداف - 

:كما یساعده في ذلك أمانة عامة و التي تتولى المهام التالیة
.التسجیل للبرید الصادر و الوارد من و إلى الشركة- 
.التسجیل للرسائل و اللوائح الصادرة و الواردة من مدیر الشركة إلى المدیریات األخرى- 
.التحضیر لمحاضر مجلس اإلدارة- 
.التحضیر لمواعید مدیر الشركة- 
.ائق و القیام بإجراءات األرشیفالحفظ للوث- 
.االستقبال للمكالمات الهاتفیة- 

:كما یوجد على مستوى المدیریة العامة المصالح التالیة
:تتمثل المهام المسندة لهذه المصلحة في: مصلحة اإلعالم اآللي-أ
.التسییر و االستغالل األمثل لشبكة اإلعالم اآللي بالشركة- 
.لمختلف المدیریاتصیانة أنظمة اإلعالم اآللي - 
.المعالجة اآللیة لمختلف المعطیات- 
.اإلشراف على عملیة التجهیز بالتنسیق مع مدیریة المحاسبة و المالیة- 
.ضبط و إعداد شبكة اإلعالم اآللي للشركة- 
.التكوین األولي لبعض مستعملي اإلعالم اآللي و تدریبهم على مختلف األنظمة الجدیدة- 
تولي شركة الرزم المعدني بعزابة أهمیة بالغة لنوعیة وجود منتوجاتها خاصة :مصلحة مراقبة النوعیة-ب

من حیث النوعیة و المطابقة للموصفات و منه وجدت هذه المصلحة لمراقبة النوعیة و تسخیر مخبر 
لذلك لتولي عملیة إجراء االختبارات حول المادة األولیة التي هي الحدید األبیض عند الشراء و مادة 

.، و كذلك إجراء اختبار للمنتوجات عند تضیعهاالدهن
:تتمثل المهام الرئیسیة لهذه المصلحة في

.الرقابة على وجود المادة األولیة و المنتجات- 
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.ضمان إعداد و تنفیذ العملیات الضروریة لنظام إدارة الجودة- 
.تطبیق نظام تسییر الجودة بمصلحة اإلنتاج- 
.في فیما یخص معاییر الجودةاإلعالم المستمر بكل المستنجدات - 
.إحصاء و متابعة حاالت عدم المطابقة للمنتوجات- 
.اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة لحاالت عدم المطابقة- 
.المتابعة الدوریة للعملیات التصحیحیة و التأكد من فاعلیتها- 
:مصلحة األمن و الوقایة-ج
.ضمان األمن الصناعي للشركة- 
.حرائق و السرقةحمایة ممتلكات الشركة من ال- 
.مراقبة حركة الدخول و الخروج لألشخاص و وسائل النقل و حمایتها من مختلف األخطار- 
الرقابة على العمال داخل ورشات اإلنتاج من حیث االلتزام بقواعد و إجراءات األمن الصناعي من حیث - 

.األدوات المستعملة و اللباس
.وضع موازنة تقدیریة لتكالیف المصلحة- 
.إجراءات الوصایة و الشرح للعاملین في الشركةتطبیق - 
تتمثل مهام هذه المدیریة في ضمان عملیة التسییر المالي و المحاسبي : مدیریة المحاسبة المالیة- 2

:للشركة، و تنقسم هذه المدیریة إلى ثالثة مصالح هي
:تتولى هذه المصلحة مایلي: مصلحة المیزانیة-أ
.ج، البیع، الشراء، و المحصالت النقدیةإعداد الموازنات التقدیریة لإلنتا- 
.إعداد الموازنات الشهریة لإلنتاج، البیع، و التحصیالت النقدیة- 
.حفظ الفواتیر للشراء، البیع، و الخدمات األخرى- 
تولي شركة الرزم المعدني بعزابة أهمیة بالغة للجانب المحاسبي و المالي : مصلحة المحاسبة العامة-ب

في التسجیل المحاسبي داللة على حسن التسییر و التحكم في مجریات العمل ذلك أن التحكم الجید
:المحاسبي داخل الشركة و هو ما یبرز تواجد مصلحة للمحاسبة العامة التي تتولى المهام التالیة

.التسجیل الیومي لكامل العملیات التي تقوم بها المؤسسة في دفتر الیومیة- 
.إعداد المیزانیة النهائیة- 
.عة حركة الحسابات عن طریق دفتر األستاذ أو الدفتر الكبیر حسب النظام المحاسبي المالي الجدیدمتاب- 
.إعداد الجداول أو الملحقات- 
.المحاسبة للمواد عن طریق متابعة حركة المخزون للمواد األولیة و المنتجات النهائیة- 
.الجرد المادي و المحاسبي لممتلكات المؤسسة- 
.جعة و متابعة حركة أرصدة الحساباتإعداد میزان المرا- 
.االلتزام بقواعد و مبادئ التسجیل المحاسبي- 
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تتولى هذه المصلحة بالشركة بضمان التمویل و البحث عن مصادر : مصلحة المالیة و الخزینة- ج
التمویل ذات األهمیة من حیث التكلفة األقل

.المتابعة الدوریة للتحصیالت النقدیة و المدفوعات للشركة- 
.إعداد الكشوفات المالیة و تجمیع الوثائق الخاصة بها- 
.مراقبة و معالجة كافة الملفات و تسییر خزینة المطعم- 
.المتابعة الدوریة لتمویل الخزینة- 
.ضمان المتابعة و السیر الحسن للكشوفات البنكیة- 
.لضمان االحترام للمبادئ المحاسبیة–محاسبة عامة –مسك محاسبة سنویة - 
.تقاریر مالیة و محاسبیة حول وضعیة الشركةإعداد - 
ألجل . اإلشراف المباشر حول عملیة التمویل خاصة عند طلب القروض و المتابعة السنویة لسدادها- 

.ضمان سالمة الهیكل المالي للشركة
االطالع على األحداث الجاریة في میدان المحاسبة و عالقة المؤسسة بالهیئات الخارجیة كمصالح - 

.و الهیئات المالیة الممولةالضرائب 
.متابعة التدقیق الجید للحسابات مع مندوبي الحسابات للشركة- 
.المتابعة لتحصیل حجم المبیعات- 
تتولى هذه المدیریة اإلشراف العام إلدارة الموارد البشریة بالشركة من خالل : مدیریة الموارد البشریة- 3

في الشركة كسیاسة األجور، العالوات و التحفیزات انتهاج لسیاسة داخلیة في إدارة الموارد البشریة 
المقدمة، التكوین، و التوظیف و الترقیات و االهتمام بالشؤون االجتماعیة للعمال من حیث الصحة ، 

هذا فیما یخص مصلحة . الخدمات االجتماعیة، متابعة الغیابات، العطل المرضیة، دفع األجور
.المستخدمین

تتكون منها مدیریة الموارد البشریة و هي مصلحة الوسائل العامة و هي تهتم أما المصلحة الثانیة التي
:بـ

.السهر على توفیر الوسائل المادیة لباقي المصالح مثل اللوازم المكتبیة، العتاد، و التأثیث- 
.تسییر حظیرة الشركة خاصة في میدان وسائل النقل- 
.أرشیف الشركة من حفظ للوثائق الداخلیة للشركة- 
:تنقسم هذه المدیریة إلى المصلحتین التالیتین: ریة التموینمدی- 4
:تتمثل مهام هذه المصلحة في: مصلحة النقل و العبور-أ
.ضمان خدمات النقل للشركة من حیث نقل العمال، التوزیع لمنتوجات الشركة، نقل المشتریات- 
.تأمین النقل البحري للمعدات و المواد المستوردة- 
.الشحن و التأمین و الجمركةالقیام بإجراءات - 
:تعمل هذه المصلحة على: مصلحة الشراء-ب
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.اإلنتاجیةضمان التموین الدوري للشركة بالمواد األولیة و قطع الغیار و كل مستلزمات العملیة - 
.الشركة و القیام بالجرد المادي لهلمحزوناتالتسییر العقالني - 
.التفاوض في عملیة الشراء مع الموردین- 
.بإجراءات فوترة المشتریاتالقیام- 
.التجدید لملفات الموردین- 
.االتصال بالموردین و متابعة سیر الطلبیات للشراء- 
.التنسیق مع دائرة المالیة من حیث تسدید قیمة المشتریات- 
.التنسیق مع باقي المدیریات األخرى لكونها المصلحة الوحیدة المسؤولة عن كامل المشتریات للشركة- 
من حیث تتبع . تعتبر هذه المدیریة بمثابة شریان النشاط للشركة و عمودها الفقري: تاجاإلنمدیریة - 5

حركة دخول المادة األولیة و هي الحدید األبیض إلى غایة تحویله إلى منتوجات تامة في شكل علب 
:و تنقسم هذه المدیریة إلى. مختلف األحجام و أقفال

بعة الدوریة للعملیة اإلنتاجیة في الشركة بدءا بمرحلة یتم في هذه المصلحة المتا: مصلحة اإلنتاج-أ
:التموین بالمادة األولیة إلى غایة اإلنتاج و ذلك في خطوط اإلنتاج، كما تتولى القیام بالمهام التالیة

.وضع البرنامج الشهري لإلنتاج في الورشات- 
.تقدیر میزانیة تكالیف اإلنتاج- 
.ولیة إلى غایة اإلنتاج النهائياإلشراف على عملیة التحویل للمادة األ- 
.االلتزام و السهر على جودة المنتوج و مطابقته للمعاییر و المواصفات- 
.ضمان الصیانة الدوریة لمعدات اإلنتاج في الورشات- 
:تتمثل المهام المسندة لهذه المصلحة في : مصلحة طرق اإلنتاج-ب
.السهر على التطبیق الفعال لتقنیات و مناهج اإلنتاج- 
.ضمان النوعیة الجیدة لقطع الغیار و آالت اإلنتاج- 
.االستخدام العقالني و األمثل لآلالت و الرقابة على مستعملیها- 
.تحدیث طرق و أسالیب اإلنتاج وفق المواصفات المطلوبة- 
تتمثل مهام هذه المصلحة بالتوزیع لبرنامج العمل إلنتاج العلب و األقفال من حیث : مصلحة البرمجة-ج
.میة على الورشات شهریاالك
.تحریر وصل االستهالك للمادة األولیة عند كل ورشة- 
.متابعة التنفیذ للمیزانیة التقدیریة لإلنتاج- 
.استخراج الفروقات و تحلیلها- 
.استخراج النسبة المئویة لإلنتاج الیومي- 
.التنسیق مع مصلحة البیع و الشراء لكل التطورات الحاصلة في عملیة اإلنتاج- 
.إلغاء بعض الطلبیات، معدل التموین بالمادة األولیة- 
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تعمل هذه المدیریة على متابعة حركة المبیعات للشركة من خالل المتابعة الدوریة : مدیریة التجارة- 6
لطلبات الزبائن و خدمة أذواقهم إلى عملیة اإلشراف على التحصیل للمبیعات و خدمات التسویق و 

:تنقسم هذه المدیریة إلى
:تتمثل مهام هذه المصلحة في: ة البیع و الفوترةمصلح-أ
.دراسة و متابعة طلبات الزبائن- 
.تنمیة عالقات جیدة مع الزبائن عن طریق تسهیل عملیة الدفع- 
.التسییر األمثل لملفات الزبائن- 
.تجدید ملفات الزبائن و إنشاء بطاقات للزبائن الجدد- 
.لطلباتالمتابعة الدوریة لعقود البیع و أجال تنفیذ ا- 
.إعداد فواتیر البیع حسب اآلجال المتفق علیها و الوثائق المبررة لذلك- 
.إعداد موازنة المبیعات- 
.إعداد ملف المبیعات- 
.توزیع أوامر البیع على مختلف المصالح المعنیة- 
.المتابعة الدوریة لعملیة تحصیل عوائد المبیعات- 
.البیعمتابعة عملیة اإلرسال للبضائع و إعداد فواتیر - 
:تتمثل المهام الرئیسیة لهذه المصلحة في النشاطات التالیة: مصلحة التسویق-ب
.إتباع سیاسة تسویقیة من خالل البحث عن أسواق جدیدة- 
.السهر على جودة المنتجات المباعة- 
.دراسة اقتراحات الزبائن من حیث التحسینات التي یرونها ضروریة- 
.عیةدراسة احتیاجات الزبائن من حیث النو - 
.التعریف بالمنتجات للشركة- 
.إعداد موازنة التسویق- 
دراسة البحوث التسویقیة في كل ما یتعلق باحتیاجات الزبائن و التطور التكنولوجي لصناعة علب - 

.التعلیب
تعد بمثابة ثاني مدیریة من حیث األهمیة و عدد العمال المنشغلین في الشركة بعد : المدیریة التقنیة- 7

و تضم . ، فهي بمثابة العمود الفقري كذلك للشركة و شریان استمراریة النشاط للشركةمدیریة اإلنتاج
:المصالح التالیة

:تتمثل المهام الرئیسیة لهذه المصلحة في المهام التالیة: مصلحة الصیانة-أ
.الصیانة الدوریة لعتاد اإلنتاج- 
.وضع مخطط صیانة شهري و العمل على تحدیثه- 
.معدات اإلنتاجضمان التشغیل الیومي ل- 
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.تصلیح اإلعطاب و االختالل الیومیة- 
.التنسیق مع مدیریة اإلنتاج فیما یخص برنامج الصیانة- 
.وضع میزانیة الصیانة و التنسیق مع دائرة المحاسبة و المالیة- 
.صیانة و إصالح شبكة الكهرباء الصناعیة في الورشات و محیط الشركة- 
.الصناعیةتحدیث بعض اآلالت و التجهیزات - 
.المشاركة في إعداد میزانیة التموین بقطع الغیار و اآلالت و التجهیزات- 
:تتمثل المهام الرئیسیة لهذه المصلحة في: مصلحة المیكانیك-ب
.التنسیق مع مصلحة الصیانة في ما یخص قطع الغیار- 
.صناعة بعض قطع الغیار- 
.تجدید لبعض قطع الغیار الضروریة- 
.البیع في إعداد دفتر شروط التموین بالتجهیزات و قطع الغیارالمشاركة مع مصلحة - 
.حصر متطلبات المصلحة بالتنسیق مع مدیریة اإلنتاج- 
.الرقابة على قطع الغیار و اآلالت المشتراة- 
.الصیانة آلالت اإلنتاج في الورشات- 
.إجراء التجارب لآلالت قبل وضعها موضع اإلنتاج- 
:تتمثل مهام هذه المصلحة في:مصلحة المخزن و قطع الغیار- ج
.حفظ و ترتیب لقطع الغیار- 
.تسییر مخزون قطع الغیار- 
.الجرد المادي و المحاسبي لقطع الغیار- 
.تموین الورشات بقطع الغیار- 
.إعداد موازنة االحتیاجات من قطع الغیار- 

یة یتواجد بالشركة أربعة ألجل إتباع العلب و أقفال المشروبات الغازیة و غیر الغاز : خطوط اإلنتاج بالشركة
:ورشات تتمثل مهام كل ورشة في المهام التالیة

.مهمتها الرئیسیة و هو تحضیر و تلین صفائح الحدید األبیض: ورشة الطباعة- 1
.تقطیع صفائح الحدید و إنتاج الغطاءان: ورشة الضغط- 2
.مهمتها إنتاج العلب منتوج نهائي: ورشة القطار- 3
.صیانة أقفال المشروبات الغازیة و غیر الغازیةتختص في : ورشة األقفال- 4

:یمكن شرح العملیة اإلنتاجیة وفق الشكل التالي: مراحل العملیة اإلنتاجیة
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.مخطط صناعة العلب في شركة الرزم المعدني24:الشكل رقم

المرحلة األولى

المرحلة الثانیة

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

.على شرح رئیس ورشة الضغطاإعداد الطالب بناءمن:المصدر
:یمكن شرح عملیة إنتاج العلب في شركة الرزم المعدني وفق المراحل السابقة كمایليو

تمثل مرحلة التلحیم أهم مرحلة من مراحل إنتاج العلب حیث تمثل جودة العلب : مرحلة التلحیم: المرحلة األولى
حیث كل صفیحة . األبیضحیث تتمثل في تلحیم القطع المنتجة من آلة التقطیع لصفائح الحدید . بحد ذاتها

تحمل عدد معین من العلب، یتم وضع طبقة داخلیة لحمایة المنتوج من التلف و طبقة خارجیة تتمثل في 
الصبغة و الزخرفة التي تمثل العالمة التجاریة لكل زبون باإلضافة إلى طبقة شفافة تحمي هذه الصبغة من 

.الصدأ
في أنبوب لتبرید هذه القطع تأتي المرحلة الثانیة و هي تشكیل بعد تمریر القطع الملحمة : المرحلة الثانیة

.الحواف العلویة و السفلیة التي تسمح بوضعي الغطاءان السفلي و العلوي
و هي تمریر العلب المشكل لها حواف في المرحلة السابقة إلى الة أخرى لصنع تعرجات : المرحلة الثالثة

.ها من االعوجاجمتساویة المسافة لتقویة العلبة و حمایت
تمثل أخر مرحلة في صناعة العلب، حیث یتم وضع الغطاء السفلي للعلبة، أما الغطاء العلوي : المرحلة الرابعة

.فیرسل مع بضاعة الزبون لیثبت عنده عند عملیة التعبئة

.الخصائص النوعیة للموارد البشریة بشركة الرزم المعدني: الفرع الرابع

تحضیر المادة األولیة صفائح الحدید األبیض

تمریر الصفائح عبر آلة التقطیع

القطع لمرحلة التلحیمتحضیر 

التلحیم

تشكیل الحواف

التقویة

تثبیت الغطاء
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180بشركة الرزم المعدني بعزابة 2011یشتغل خالل سنة : عاملة بالشركة حسب الوظائفتوزیع الید ال: أوال

. موزعین حسب المدیریات الرئیسیة السبعة بالشركة. عامال مؤقتین20عمال دائمین، و 160من بینهم . عامال
التموین، مدیریة اإلنتاج، و هي المدیریة العامة، مدیریة المحاسبة و المالیة، مدیریة الموارد البشریة، مدیریة 

:و هذا حسب الجدول التالي. مدیریة التجارة، المدیریة التقنیة
.2011سنة لتوزیع العمال بشركة الرزم المعدني بعزابة حسب المستوى التأهیلي لهم 5: جدول رقمال

العمال
المدیریات

النسبة المجموععمال مؤقتونعمال دائمون
المئویة منفذینمؤهلینإطاراتمنفذینمؤهلینإطارات

2011.11-- -- -- 16-- 4المدیریة العامة

مدیریة المحاسبة 
و المالیة

311 -- -- -- --147.78

مدیریة الموارد 
البشریة

3192212.22

28105.56مدیریة التموین

126938.33-- -- 849مدیریة اإلنتاج

105.56-- -- -- -- 37التجارةمدیریة

083519.44-- -- 20-- 7المدیریة التقنیة

20180100-- -- 304585المجموع

.مصلحة العمال بمدیریة الموارد البشریة: المصدر
أما نسبة العمال المؤقتین فهي %88.88من خالل الجدول نجد أن العمال الدائمین بالشركة یشكلون نسبة 

و بالمدیریة . اإلنتاجو أن أغلبهم هم من فئة العمال المنفذین حیث تشغلهم الشركة في ورشات %11.12تشكل 
.و لذلك لمتطلبات هاتین المدیریتین، حیث ال تتطلب مستوى تأهیلي معین. التقنیة خاصة في مصلحة الصیانة

للید العاملة بشركة الرزم المعدني حسب الوظائف الموجودة بالشركة و المستوى كما یمكن إبراز التوزیع النسبي 
.باستخدام األعمدة التكراریة. التأهیلي لها وفق الرسم البیاني التالي

.التمثیل البیاني للید العاملة بشركة الرزم المعدني بعزابة حسب الوظائف و المستوى التأهیلي25:الشكل رقم
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5من إعداد الطالب بناء على معطیات الجدول رقم : المصدر

من إجمالي %38.33من الجدول السابق نجد أن أكبر نسبة من الید العاملة تتركز في مدیریة اإلنتاج بنسبة 
و ما تتطلبه من ید عاملة منفذة . الید العاملة بالشركة و هذا للطابع الخصوصي للشركة و هو النشاط اإلنتاجي

من إجمالي الید العاملة بالشركة، ثم مدیریة الموارد %19.44، تلیها بعد ذلك المدیریة التقنیة بنسبة خاصة
و أخیرا %7.78ثم مدیریة المحاسبة و المالیة بنسبة%11.11فالمدیریة العامة بـ %12.22البشریة بـ 

.من إجمالي الید العاملة%5.56مدیریة التموین و مدیریة التجارة بنفس النسبة و هي 
105أما عن توزیع الید العاملة بشركة الرزم المعدني حسب المستوى التأهیلي لهم بالشركة فنجد أن - 

عامل دائم أي 85منهم . من اجمالي الید العاملة بالشركة%58.33عامال هم عمال منفذین أي بنسبة 
.من العمال المنفذین%80.95بنسبة 

تلیها المدیریة التقنیة %58.10بة من الید العاملة المنفذة في مدیریة اإلنتاج بنسبة و ترتكز أكبر نس- 
.من إجمالي الید العاملة المنفذة بالشركة%15.23فالمدیریة العامة بنسبة %26.67بنسبة 

حیث من إجمالي الید العاملة بالشركة، %16.66أما بالنسبة لإلطارات الموجودة بالشركة فهم یشكلون - 
. بالمدیریة العامة%13.33بالمدیریة التقنیة و بنسبة %23.33بمدیریة اإلنتاج و %26.66تشكل 

لكل من مدیریة المحاسبة و المالیة و مدیریة الموارد البشریة و مدیریة التجارة و أخیرا %10و بنسبة 
.من إجمالي إطارات الشركة%6.66نسبة 

عرف مستوى التشغیل للید العاملة بشركة الرزم المعدني : بشركة الرزم المعدنيتطور حجم الید العاملة: ثانیا
و كان مرده حسب رئیس مصلحة العمال بالشركة إلى . بعزابة العدید من التغیرات خالل األربعة سنوات األخیرة

و رغبة الشركة . لصعوبات مالیة عرفتها الشركة و التشجیع للتقاعد المسبق و التقاعد العادي للعدید من العما
.في التوظیف في إطار عقود التشغیل بهدف التخفیض للتكالیف

.2011إلى 2008و الجدول الموالي یظهر تطور عدد العمال بشركة الرزم المعدني بعزابة للفترة من 
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.2011إلى 2008تطور عدد العمال بشركة الرزم المعدني من 6: جدول رقمال
السنوات

العمال
2008200920102011

إطارات
مؤهلین
منفذین

35
58

112

33
52

109

30
48

108

30
45

105

205194186180المجموع

.مصلحة العمال بمدیریة الموارد البشریة: المصدر
وفق الشكل 2011إلى غایة 2008و یمكن إبراز التطور الذي عرفته حجم الید العاملة بالشركة خالل السنوات 

.باستخدام األعمدة التكراریةالموالي 
.2011إلى 2008تطور الید العاملة بشركة الرزم المعدني خالل السنوات لرسم بیاني26: الشكل رقم

6عتماد على معطیات الجدول السابق رقم باال: المصدر

إلى األسباب ما یمكن مالحظته من الشكل السابق و هو االنخفاض المتتالي لحجم الید العاملة بالشركة و مرده
السابقة الذكر و إلى نقص الطلب على منتوجات الشركة خالل هذه الفترة بسبب اإلفالس للعدید من مركبات 

.التحویل خالل هذه الفترة مما أدى بالشركة إلى تخفیض حجم العمالة لدیها

.دور نظام الرقابة الداخلیة في تحسین عملیة اتخاذ القرارات: المبحث الثاني
.و دورها في اتخاذ القرارات المالیةالمحاسبیة جودة المعلومات: ب األولالمطل
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من بین المعلومات المحاسبیة التي ینتجها النظام المحاسبي و المالي، ماهو مفید لعملیة القرار و بموجب القانون 
:كان الزما نشر أربعة قوائم أساسیة هي

قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات المالیة، قائمة حركة األموال التي یعتمد علیها المراجع 
الداخلي في تأكید صحة و مصداقیة المعلومات المحاسبیة أو خطأها نجد المعلومات الشهریة للمحاسبة 

أو تسعیر . كلفة منتوج معین، أو وظیفة معینةكأخذ التقنیات التي یستخدمها المراجع الداخلي لدراسة ت. التحلیلیة
و باعتبار نظام المعلومات المحاسبیة أخذ الركائز األساسیة لتفصیل نظام الرقابة الداخلیة . تكلفة منتوج معین

في الشركة، و منه تحسین جودة المراجعة المحاسبیة الداخلیة مع مسایرة هذا النظام خاصة لطبیعة نشاط 
علیها و توطید درجة الثقة فیها و منه التقلیل من االعتمادالمعلومات المحاسبیة على زیادة حیث تعمل . الشركة

فالمعلومات المحاسبیة و المالیة أداة إعالم و اتصال بین . درجة الفروقات و بالتالي سالمة اتخاذ القرار المالي
.ماریة و المالیة المتاحةاإلدارة و مستخدمي القوائم المالیة لمنحهم معلومات حول الفرص االستث

و من المعلومات المحاسبیة كمخرجات لنظام المعلومات لشركة الرزم المعدني بعزابة محل الدراسة التطبیقیة 
و . تحصلنا من مصلحة المحاسبة التحلیلیة على مخرجات نظام التكالیف في عملیة تحدید تكلفة منتجات الشركة

ید عملیة اتخاذ القرار المالي تم االعتماد على هذا النظام لتحلیل ألجل تفعیل دور نظام التكالیف في تحد
یسمح نظام التكالیف بترشید القرارات المالیة و منه إعداد البرامج و الخطط و : التكالیف و ذلك ألهمیته التالیة

یل على القرارات المستقبلیة لكونه یمكن من توفیر معلومات محاسبیة و مالیة في أحسن الظروف و منه تسه
المیزانیات المالیة التقدیریة، یسمح كذلك بسهولة تحدید سعر التكلفة إعدادالمؤسسة في اتخاذ القرارات و 

للوحدات المنتجة و بالتالي تقدیر النتائج في أخر الدورة، كما یسمح هذا النظام لتحلیل التكالیف بعملیة تفعیل 
و من . إنتاجيو ذلك عن طریق مراقبة مردودیة كل عنصر دور الرقابة على التكالیف التي تحملتها المؤسسة 

األسالیب المستعملة في هذه المؤسسة أسلوب التكلفة المعیاریة، یسمح كذلك هذا النظام باتخاذ قرارات تحدید 
أسعار المنتوجات من خالل دور المراجع و المحاسب في توفیر البیانات لإلدارة العامة لتحدید األسعار وفق 

كما یسمح بتحلیل االنحرافات الموجودة و إعداد التقاریر بمختلف المستویات اإلداریة و الرقابة . ةأسس علمی
و من مصلحة المحاسبة التحلیلیة للشركة محل الدراسة تحصلنا على . على مختلف السیاسات المالیة للمؤسسة

المعیاریة المطبقة وفق بطاقة و اإلستهالكاتلألنواع الثالثةالشركةمنتجاتتكلفة مخرجات خاصة بتحدید 
.2011التكلفة المعیاریة لشهر مارس 

.2011بطاقة التكلفة للمنتوجات الشهریة لشهر مارس : الفرع األول
غ135لوزن Z-OT0-4بطاقة التكلفة للعلب من نوع : أوال
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ولیة األساسیة و المواد لثانویةإستهالكات المادة األ 7: جدول رقمال-1
%االستهالك القیمة سعر الوحدة الكمیةوحدة القیاسالبیان

36672170.966269445.1244.08ورقة حدید أبیض

2230.0000.96214080015.05وحدةغطاء سفلي 

20169602.374780195.233.61وحدةاء علويطغ

8612.751096.500.008لترأزوت

1448569.82825099.365.80كغسلك نحاسي

233542.38126374.540.89كغبرنیق داخلي

91459.7941840.890.29كغبرنیق خارجي

180216.50389700.272لتردلیون داخلي و خارجي

2230.0006.3714223821.61100علبةالمجموع

.التحلیلیةمصلحة المحاسبة : دج                                  المصدر1: الوحدة
.علبة55واحدة من الحدید األبیض الملون تنتج من هذا النوع ةحیث ورق

علبة في الرزمة 8448تتم عملیة التغلیف لعلب في رزمة ذات عدد یقدر من هذا النوع ب : التغلیف- 2
.الواحدة من الورق المقوى و الغطاء البالستیكي

تغلیفال8:جدول رقمال
القیمة سعر الوحدة الكمیةوحدة القیاسالبیان

408935.35144546.15وحدةورق مقوى

264164.6743472.88كغبالستیك

2230.0000.08188019.03علبةتكلفة العلبة

.مصلحة المحاسبة التحلیلیة: دج                                 المصدر1: الوحدة

:اإلنتاج في العناصر التالیةتتمثل أعباء : أعباء اإلنتاج-3
عباء اإلنتاجأ9:جدول رقمال
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وحدة البیان
القیاس

%التكلفة القیمة سعر الوحدة الكمیة

3239187.60607636.419.54سا عملید عاملة مباشرة

146642447.15- - سا عملید عاملة غیر مباشرة

9377693015- - - أعباء أخرى غیر مباشرة

20.0000.64- - - إستهالك قطع الغیار

437751.41- - - استهالكات أخرى

338591.08- - كیلواط استهالك الكهرباء

9430.03- - 3ماستهالك الغاز

2230.0001.393110406.4100علبةتكلفة العلبة

.المحاسبة التحلیلیةمصلحة : دج                                 المصدر1: الوحدة
:العلبةإنتاجتكلفة-4

العلبةتكلفة إنتاج10:جدول رقمال
%التكلفة القیمة سعر الوحدةالكمیةالبیان

2230.0006.3714223831.0981.18إستهالك المواد األولیة

2230.0000.08188019.031.07التغلیف

2230.0001.393110406.417.75أعباء اإلنتاج

2230.0007.8517522256.52100تكلفة العلبة

.مصلحة المحاسبة التحلیلیة: دج                                 المصدر1: الوحدة
كغ 1لوزن ON .4/4بطاقة التكلفة للعلب من النوع : ثانیا

:استهالك المادة األولیة األساسیة و المواد الثانویة-1
ولیة األساسیة و المواد الثانویةالستهالك المادة األ 11:جدول رقمال
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%االستهالك القیمة سعر الوحدة الكمیةوحدة القیاسالبیان

119738169.1920258472.2250.42ورقة حدید أبیض

2350.0003.207520.00018.72وحدةغطاء سفلي 

25144984.1910535746.6226.22وحدةاء علويطغ

16212.752065.500.005لترأزوت

2864526.111506779.043.75كغسلك نحاسي

343537.82184472.260.46كغبرنیق داخلي

187454.8185049.470.21كغبرنیق خارجي

409215.0687959.540.22لتردلیون داخلي و خارجي

2350.00017.0940180544.35100علبةالمجموع

.مصلحة المحاسبة التحلیلیة: دج                                 المصدر1: الوحدة
.علبة21حیث ورقة واحدة من الحدید األبیض الملون تنتج من هذا النوع 

للرزمة الواحدة . علبة1872في رزم ذات عدد یقدر ب ON .4/4یتم تغلیف علب النوع : التغلیف- 2
.الغطاء البالستیكيباستعمال للورق المقوى و 

لتغلیفا12:جدول رقمال
القیمة سعر الوحدة الكمیةوحدة القیاسالبیان

1629133.95553079.45وحدةورق مقوى

1094164.77180258.38كغبالستیك

2350.0000.31733337.83علبةتكلفة العلبة

.مصلحة المحاسبة التحلیلیة: دج                                 المصدر1: الوحدة

:تتمثل أعباء اإلنتاج في العناصر التالیة: اإلنتاجأعباء - 3
اإلنتاجأعباء13:جدول رقمال
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وحدة البیان
القیاس

%التكلفة القیمة سعر الوحدة الكمیة

5234223.801171369.215.62سا عملید عاملة مباشرة

300549140.08- - سا عملید عاملة غیر مباشرة

805821.07- - - أعباء أخرى مباشرة

257642134.35- - - أعباء أخرى غیر مباشرة

1871082.49- - - إستهالك قطع الغیار

4138625.52- - - استهالكات أخرى

633950.84- - كیلواط استهالك الكهرباء

21340.03- - 3ماستهالك الغاز

2350.0003.197500362.20100علبةتكلفة العلبة

.مصلحة المحاسبة التحلیلیة: دج                                 المصدر1: الوحدة
:تكلفة إنتاج العلبة-4

العلبةإنتاجتكلفة 14:جدول رقمال
%التكلفة القیمة سعر الوحدةالكمیةالبیان

2350.00017.0940180544.3583استهالك المواد األولیة

2350.0000.31733337.831.51التغلیف

2350.0003.197500362.2015.49أعباء اإلنتاج

2350.00020.5948414244.83100تكلفة العلبة

.مصلحة المحاسبة التحلیلیة: دج                                 المصدر1: الوحدة

OTأوتوماتیكيكغ ذات الغطاء ½ بطاقة التكلفة للعلب من النوع : ثالثا

:استهالكات المادة األولیة األساسیة و المواد الثانویة-1
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ولیة األساسیة و المواد الثانویةالستهالكات المادة األ 15:جدول رقمال
%االستهالك القیمة سعر الوحدة الكمیةوحدة القیاسالبیان

252270175.2544210317.549.27ورقة حدید أبیض

8100.0001.661344600015.00وحدةغطاء سفلي 

80726403.2926558985.629.60وحدةاء علويطغ

47712.756081.750.006لترأزوت

8412527.184434638.164.94كغسلك نحاسي

1017537.40546535.80.61كغبرنیق داخلي

547454.81248781.070.27كغبرنیق خارجي

1297215.06287932.820.31لتردلیون داخلي و خارجي

8100.00011.0789730272.7100علبةالمجموع

.مصلحة المحاسبة التحلیلیة: دج                                 المصدر1: الوحدة
.علبة32تنتج من هذا النوع حیث ورقة واحدة من الحدید األبیض الملون 

علبة للرزمة الواحدة و ذلك باستعمال الورق 3972تتم عملیة في رزمة ذات عدد یقدر ب : التغلیف- 2
.المقوى و الغطاء البالستیكي

لتغلیفا16:جدول رقمال
القیمة سعر الوحدة الكمیةوحدة القیاسالبیان

29860341015240وحدةورق مقوى

1916164.67315507.72كغبالستیك

8100.0000.161330747.72علبةتكلفة العلبة

.مصلحة المحاسبة التحلیلیة: دج                                 المصدر1: الوحدة

:تتمثل أعباء اإلنتاج في العناصر التالیة: أعباء اإلنتاج-3
اإلنتاجأعباء 17:جدول رقمال
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%التكلفة القیمة سعر الوحدة الكمیةوحدة القیاسالبیان

13344222.802973043.216.90سا عملید عاملة مباشرة

6578516.6137.40- سا عملید عاملة غیر مباشرة

2922151.66- - أعباء أخرى مباشرة

634505936.08- - أعباء أخرى غیر مباشرة

5465053.11- - إستهالك قطع الغیار

6857213.90- - استهالكات أخرى

1606850.92- كیلواط استهالك الكهرباء

54220.03- 3ماستهالك الغاز

8100.0002.1717587166.81100علبةتكلفة العلبة

.مصلحة المحاسبة التحلیلیة: دج                                 المصدر1: الوحدة
:تكلفة إنتاج العلبة-4

العلبةإنتاجتكلفة 18:جدول رقمال
%التكلفة القیمة سعر الوحدةالكمیةالبیان

8100.00011.0789730272.782.59إستهالك المواد األولیة

8100.0000.161330747.721.22التغلیف

8100.0002.1717587166.8116.19اإلنتاجأعباء 

8100.00013.4108648187.2100تكلفة العلبة

.مصلحة المحاسبة التحلیلیة: دج                                 المصدر1: الوحدة
.االستهالكات المعیاریة من المادة األولیة األساسیة و المواد الثانویة: الفرع الثاني

من بین مخرجات النظام المحاسبي و المالي المعتمد في شركة الرزم المعدني لمصلحة المحاسبة التحلیلیة، 
و من بین االستهالكات المعیاریة المتحصل . تحصلنا على بطاقة االستهالكات المعیاریة المعتمدة في الشركة

یض و الملون و بطاقة االستهالكات الثانویة علیها بطاقة االستهالكات للمادة األولیة األساسیة في الحدید األب
. 2011المختلفة لشهر مارس 

كغ للغطاء ½ للنوعین ذات الغطاء األوتوماتیكي و المثبت و للمنتوج من العلب 4/4للمنتوجین علب من النوع 
.علبة منتجة1000و ذلك وفق . األوتوماتیكي

:كغ1وزن 4/4بطاقة االستهالك المعیاریة للعلب من النوع : أوال
:استهالك المادة األولیة األساسیة-1
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األولیة األساسیةالستهالك المادة 19:جدول رقمال
ON4/4OT4/4كمیة معیاریةالبیان

القیمةسعر الوحدة القیمةسعر الوحدة
47.62128.976144.55144.919600.61حدید أبیض ملون

10006.146144.556.909600.61مجموع

.مصلحة المحاسبة التحلیلیة: دج                                            المصدر1: الوحدة
:و التغلیفالغطاءینإستهالكات المواد الثانویة و -2

و التغلیفالغطاءیند الثانویة و الستهالك الموا20رقم:جدولال
ON4/4OT4/4كمیة معیاریةالبیان

القیمةسعر الوحدة القیمةسعر الوحدة
10002.5325305.7557.50غطاء سفلي 

10002.5325302.532530اء علويطغ

0.0647120.77120.77أزوت

1.544521.90805.81521.90805.81سلك نحاسي

0.089464.5041.34464.5041.34برنیق داخلي

0.075391.4129.35391.4129.35برنیق خارجي

0.11212.7124.38221.7124.38دلیون داخلي و خارجي

6.9931.90222.9831.90222.98ورق مقوى

0.664147.0397.62147.0397.62بالستیك

10006.286282.259.509502.19مجموع

.مصلحة المحاسبة التحلیلیة: دج                                             المصدر1: الوحدة

.½OTكغ ذات الغطاء األوتوماتیكي ½ من النوع ب بطاقة االستهالك المعیاریة للعل: ثانیا
:استهالك المادة األولیة األساسیة-1
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ستهالك المادة األولیة األساسیةال21:جدول رقمال
القیمة سعر الوحدة الكمیة معیاریةالبیان

31.25123.013844.06حدید أبیض ملون

10003.843844.06المجموع

.مصلحة المحاسبة التحلیلیة: دج                                             المصدر1: الوحدة
:و التغلیفالغطاءینإستهالكات المواد الثانویة و -2

و التغلیفالغطاءیند الثانویة و المواالستهالك22:جدول رقمال
القیمة سعر الوحدة الكمیة معیاریةالبیان

10003.183180غطاء سفلي 

10001.281280ء علويغطا

0.0603120.72أزوت

1.437521.90749.97سلك نحاسي

0.08464.4973.15برنیق داخلي

0.07391.4127.39برنیق خارجي

دلیون داخلي و خارجي
ورق مقوى

0.125
4.011

212.71
31.90

2.71
127.95

0.347147.0351.01بالستیك

10005.455456.9المجموع

.مصلحة المحاسبة التحلیلیة: دج                                             المصدر1: الوحدة
.لرقابة الداخلیةوائم االستقصاء على اتأثیر الرقابة اإلحصائیة و ق: المطلب الثاني

.أالرقابة اإلحصائیة على األخطاء في اإلنتاج و دورها في تقلیل حدة الخط: الفرع األول
من األسالیب اإلحصائیة في تقدیر دور الرقابة الداخلیة في تحسین الجودة و التقلیل من االنحرافات أسلوب 

نحرافات أخذنا الرقابة اإلحصائیة و ألجل ذلك و لتقییم دور الرقابة الداخلیة في التقلیل من حدة األخطاء و اال
و هو من إحدى زبائن ". SACA"كغ للزبون ½ عینة إحصائیة ألحد منتوجات الشركة و هو المنتوج ذو الوزن 

یوم و كانت هذه العینة اإلحصائیة 21و لمدة 2010الشركة و هي علب لتعلیب الطماطم لشهر جانفي 
:كمایلي

و عدد العلب المعیبة و 2010كغ لشهر جانفي ½ وزن SACAالعلب لمنتوج نتاجإ23:جدول رقمال
.نسبتها

النسبة المؤویةعدد العلب المعیبةحجم العینةالتاریخرقم العینة
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13 -1636484640.7

24 -1953723270.34

35 -1437582260.51

46 -1477362500.52

57 -1875163780.43

610-1636481940.30

711-1397801900.47

812-1477461700.35

913-1318241290.40

1014-11392303610.25

1117-1994506210.62

1218-1636482930.46

1319-1954722160.22

1420-1596702340.39

1521-1556921870.33

1624-11034285680.54

1725-1994503420.34

1826-1755824290.56

1927-1596703390.56

2028-1397801100.27

2131-11312743250.24

15433746335المجموع

.دائرة مراقبة النوعیة: المصدر
من خالل الجدول السابق نالحظ وجود عدد معین من العلب المعیبة و منه وجود درجة من الخطأ في التقدیر 

و هناك انحراف بین حجم اإلنتاج المقدر و الفعلي و ألجل الوقوف على ذلك و تباین درجة االنحرافأي أن
ثم توجیه سؤال حول سبب هذا الخطأ إلى رئیس ورشة القطارات فكان جواب ذلك هو . األسباب الكامنة وراء ذلك

المادة األولیة المستعملة حیث العطب المیكانیكي الذي یخص اآلالت في مراحل التصنیع و إلى نوعیة وجودة
أن حجم هذه العینة مأخوذ من ورشة القطارات في الخط اإلنتاجي األول حیث التصنیع یكون وفق مراحل 

.متساویة
.ا خریطة الرقابة اإلحصائیة عن طریق إتباع الخطوات التالیةنستخدماو ألجل تطبیق الرقابة اإلحصائیة

:المتوسط الحسابي للعب المعیبة لهذه العینة كمایلية أيلب المعیبتحدید خط الوسط للع- 1
X= 100) * حجم العینة اإلجمالي/العدد اإلجمالي للعب المعیبة(

0.41% =100) *6335 /1543374 = (X
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.و هو الحجم الكلي للعینة مقسوم على عدد العیناتn: متوسط حجم العینة - 2
n) = عدد العینات/ العدد اإلجمالي للعینة ( 

n) = 21/ 1543374= (73494علبة 

:LSCالحد األعلى للرقابة - 2 = X + 3 X(1 − x)n′
= 0.0041 + 3 . ( . ) = 0.48%

:حیث یتم حسابه بتطبیق العالقة التالیة: الحد األدنى للرقابة- 3 = x − 3 X(1 − x)n′= 0.0041 − 3 . ( . ) = 0.33%

یمثل الحد األعلى للرقابة مقدار الخطأ غیر مسموح به و منه عدم فاعلیة الرقابة الداخلیة على اإلنتاج و بالتالي 
.درجة الجودة له

بینما یمثل خط الوسط مقدار أو نسبة الخطأ المقبول أو المسموح به و حیث أن الشركة تطبق ما مقداره -
و هو ما یقابله لدینا في عدد العلب المعینة أو . مسموح بها من الحجم الكلي لإلنتاجتكنفایا1%

.متوسط العلب المعیبة
:لعینة المدروسة و الخریطة التالیةو باستخدام خریطة الرقابة اإلحصائیة یمكن تمثیل حجم ا-

.كغ½ وزن SACAخریطة الرقابة اإلحصائیة لشهر جانفي للمنتوج 27: الشكل رقم 

23:باالعتماد على معطیات الجدول رقم: المصدر

:من خالل خریطة الرقابة اإلحصائیة یتبین لنا النتائج التالیة
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نقاط فوق الحد األعلى للرقابة اإلحصائیة مما یشكل 7نقطة خارج حدود الرقابة حیث منها 10وجود - 1
وجود انحراف أكبر و بالتالي زیادة عدد العلب المعیبة و منه ارتفاع تكلفة المنتوج و وجود ثالثة نقاط 

.أسفل الحد األعلى للرقابة
دنى نقاط أسفل الحد األ5نقطة داخل حدود الرقابة و هو یسمح بتقلیل حدة االنحراف منها 11وجود - 2

نقاط فوق الحد األدنى للرقابة و نقطة تعادل الحد األدنى للرقابة و هو ما یشكل و یبین 5للرقابة و 
.دور للرقابة الداخلیة في تقلیص األخطاء و تخفیض للتكالیف لإلنتاج

مقارنة %0.01سمحت الرقابة الداخلیة و تغیر الخط اإلنتاجي بأن تنخفض قیمة الحد األعلى للرقابة ب 
.بالعینة األولى و هذا رغم اختالف حجم العینة

و ألجل تأكید دور الرقابة الداخلیة بطریقة الرقابة اإلحصائیة حول تقلیص االنحرافات ثم أخذ عینة -
و بتبدیل خط اإلنتاج و هو الخط الثاني حیث هناك آلة . أخرى لنفس المنتوج للشهر الموالي فیفري

احل السابقة و هو تشكیل الحواف العلویة و السفلیة للعلبة، التقویة عن طریق واحدة تقوم بعملیة بالمر 
و لتأكید دور هذا الخط و اآللة في عملیة الرقابة ثم أخذ . التموجات للعلبة لتقویتها و تثبیت الغطاء

:یوم و كانت كمایلي19كغ و لمدة ½ لوزن SACAعینة لنفس المنتوج السابق 
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وعددالعلب المعیبة ونسبتها2010لشهر فیفري SACAالعلب لمنتوج إنتاج:24الجدول رقم 

النسبة المؤویةعدد العلب المعیبةحجم العینةالتاریخرقم العینة
11 -263648870.13

22 -21153623220.27

33 -2875163370.38

44 -2914943430.37

57 -2914943670.40

68 -2875143200.36

79 -2985323010.30

810-2515131830.35

911-2397801400.35

1014-21233186530.52

1115-215912011960.75

1216-21392303710.26

1317-21233189960.80

1421-2596701020.17

1522-2636481380.21

1623-2994502770.27

1724-2716046410.89

1825-21392303710.26

1928-2596702050.34

17651117350المجموع

.دائرة مراقبة النوعیة: المصدر
كغ لشهر فیفري یمكن رسم خریطة ½ وزن SACAإلنتاج العلب لمنتوج 22عتماد على الجدول رقم و باال

للرقابةتحدید خط الوسط و الحد األعلى و األدنىالرقابة اإلحصائیة التالیة بعد 
:خط الوسط للعلب المعیبة- 1

%0.41 =100) *7350 /1765111 = (X’

: متوسط حجم العینة- 2
92900 =1765111 /19 =n’
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=: LSCالحد األعلى للرقابة - 3 0.0041 + 3 . ( . )= 0.0047 = 0.47%

=:LICالحد األدنى للرقابة - 4 0.0041 − 3 . ( . ) = 0.34%

.كغ½ وزن SACAخریطة الرقابة اإلحصائیة لشهر فیفري للمنتوج 28:الشكل رقم 

24:عتماد على معطیات الجدول رقم باال: المصدر
:من خالل الخریطة للرقابة اإلحصائیة نجد

نقاط فوق الحد األعلى للرقابة و هو ما یشكل 7نقطة خارج حدود الرقابة حیث أن هناك 11وجود -
4نقطة ضعف للرقابة الداخلیة و مما یترتب عنه زیادة االنحراف و بالتالي كتكالیف إضافیة بینما توجد 

نقاط تحت الحد األدنى للرقابة و هو ما یشكل انحراف ایجابي للرقابة و لفعالیة الرقابة الداخلیة في 
.ة األخطاء خاصة في عملیة اإلنتاجتفصیل و دورها في تقلیص حد

.عینات داخل حدود الرقابة و هو ما یشكل دفع قوى للرقابة الداخلیة10بینما توجد -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



.ـــةشـــركـــة الـــــرزم المعـــدني بعـــزابـــة دراســـة حــالـ-التطبیقـــیـــة ــةالــــدراســ: ـثـالـــل الثـالفص

180

قوائم االستقصاء للرقابة الداخلیة: الفرع الثاني
نقاط القوة و من بین األسالیب المستخدمة في ذلك اعتمدنا على قوائم االستقصاء للرقابة الداخلیة ألجل تحدید 

على فعالیة نظام الرقابة "بنعم"حیث تدل اإلجابة. الضعف عن طریق اعتماد قوائم محددة اإلجابة بنعم أو ال
.فتدل على ضعف و عدم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة"ال"بینما اإلجابة بـ. الداخلیة

.قائمة استقصاء للرقابة الداخلیة على دورة المشتریات و الموردین- 1
هل هي الرقابة المحاسبیة الداخلیةالرقم

موجودة؟
هل هي 

فعالة؟
هل درجة الخطأ 

الموجودة ضعیفة؟
أ

ب
ج
د

ه
و

ي
ن
م
خ

ع
غ
ك

ط

هل یوجد دفتر طلب للمشتریات؟
هل توجد مراقبة لنوعیة و كمیة البضاعة؟

هل یتم مراجعة مجامیع الفواتیر؟
الفاتورة هل یتم إجراء مطابقة بین وصل الطلب و

و وصل االستالم؟
هل یتم مراجعة األسعار بعد الطلب؟

هل یتم مراقبة المستندات للشراء من حیث كفایتها؟
هل توجد رقابة على فروقات الجرد؟

هل هناك رقابة على الفواتیر بالعملة الصعبة؟
هل هناك رقابة على قیود التسجیل المحاسبي؟

و المسجلة هل توجد رقابة على المبالغ المدفوعة
في الفواتیر؟

هل یتم مراقبة تصحیح الفروقات المحاسبیة؟
هل یتم تدقیق الفاتورة قبل دفعها؟

مقارنة رصید الموردین مع دفتر األستاذ و میزان 
.المراجعة

هل توجد رقابة على الموردین المدنیین؟

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم

نعم
غیر موجودة
غیر موجودة

نعم

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم

نعم

نعم

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم

نعم

نعم

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
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.قائمة االستقصاء للرقابة الداخلیة على األجور- 2
هل هي هل هي موجودة؟الرقابة المحاسبیة الداخلیةالرقم

فعالة؟
هل درجة الخطأ 

ضعیفة؟الموجودة 
أ

ب
ج
د

ه

و
ي
ن
م
خ
ع

غ

ك

ط
ظ

ث

هل یوجد نظام ألي إلعداد األجور؟
طاقة متابعة للحضور الیومي؟هل توجد ب

توجد مراجعة لطریقة إعداد األجور؟هل 
ات المنجزة و عدد هل هناك مقارنة بین الكشوف

العمال بالشركة؟
عمل ببطاقة التنقیط هل هناك رقابة على ساعات ال

كشف األجور؟و 
تحیین نظام األجور وفق للتغیرات؟هل یتم

هناك مراجعة لمجامیع دفتر األجور؟هل 
بقة بین دفتر األجور و المدفوعات؟هل هناك مطا

هناك رقابة على السلفیات للعمال؟هل
هل هي مراقبة في كشف األجور؟

نة بین كشف األجور و دفتر هل هناك مقار 
األجور؟

جور و حسابات لدفتر األهل هناك مقارنة 
مصاریف المستخدمین؟
حاسبة و بیانیة للرواتب و هل توجد مراجعة م

األجور؟
هل نظام إعداد األجور فعال؟

بة على غلق حساب السلفیات هل توجد رقا
للعمال؟

؟هل توجد رقابة على إجراءات التسجیل المحاسبي
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.قائمة استقصاء للرقابة الداخلیة لدورة المبیعات و العمالء- 3
هل هي الداخلیةالرقابة المحاسبیة الرقم

موجودة؟
هل هي 

فعالة؟
هل درجة الخطأ 

الموجودة ضعیفة؟
أ

ب

ج
د

ه
و
ي
ن

م

خ

ع
غ

ك
ط

ظ
ث
س

هل توجد رقابة على أوامر البیع؟
حیث الكمیة هل توجد رقابة على فواتیر البیع من 

و السعر و شروط البیع؟
ارنة بین الطلب و الكمیة المرسلة؟هل تجري مق

من حیث المحاسبیة على مجامیع الفاتورةالرقابة
المبالغ و الحروف كتابیا؟

هل تراقب األسعار الوحدویة؟
ل تراجع معدالت الرسوم المطبقة؟ه

الرقابة على التسجیل المحاسبي؟
تیر البیع من حیث التسلسل الرقابة على دفتر فوا

الرقمي؟
ات اإلرسال مراقب و مرقم تسلسلیا؟هل دفتر أذون

تراقب اإلمضاءات في الفاتورة للمصالح هل 
.المعنیة

تخضع الرقابة على شیكات الزبائن؟هل
ین سجل المبیعات و دفتر هل هناك مقارنة ب

االستناد؟
هل كل الفواتیر مسجلة محاسبیا؟

على الزبائن المتأخرین عن هل هناك رقابة 
السداد؟

رقابة على المردودات من المبیعات؟هل توجد 
قابة على تسجیل المردودات؟توجد ر هل

؟هل دفتر الزبائن مراقب و مرقم
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.قائمة استقصاء للرقابة الداخلیة على المدفوعات- 4
هل هي الرقابة المحاسبیة الداخلیةالرقم

موجودة؟
هل هي 

فعالة؟
هل درجة الخطأ 

الموجودة ضعیفة؟
أ

ب

ج
د

ه

و
ي

ن
م
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ع
غ
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ط
ظ
ث

بالغ المدفوعة مع مبالغ هل توجد مراجعة للم
الفواتیر؟

قیود التسجیل المحاسبي هل توجد مراقبة ل
للمدفوعات؟

.الرقابة على األرصدة الدائنة للعمالء
ملیة تصحیح األخطاء؟هل تراقب ع

الرقابة على وسائل السداد شیكات من حیث المبلغ 
.و اإلمضاء

هل توجد مقارنة بنكیة؟
مراجعة مجامیع المدفوعات في دفتر االستناد و 

.میزان المراجعة
یوجد جرد مفاجئ للخزینة؟هل 

هل تعالج الفروقات؟
الصرف للمدفوعات بالعملة هل یتم مراقبة معدالت

الصعبة؟
اجعة للقیود المحاسبیة للمدفوعات؟هل توجد مر 

هل تراقب اإلمضاءات على الشیكات؟
ریخ الدفع و تواریخ هل ترجى مقارنة بین توا

الكشف البنكي؟
هل دفتر الشیكات مراقب و محفوظ؟

هل تراقب الشیكات الملغاة؟
؟هل یجري عملیة التسویة لها
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.قائمة استقصاء للرقابة الداخلیة على المقبوضات- 5
هل هي الرقابة المحاسبیة الداخلیةالرقم

موجودة؟
هل هي 

فعالة؟
هل درجة الخطأ 

الموجودة ضعیفة؟
أ

ب

ج

د
ه
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ي
ن

م
خ
ع
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ك
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ش

برر المقبوضات النقدیة بوصل أصلي؟هل ت
واتیر للبیع مع المبالغ هل یتم مراجعة لمبالغ الف

المقبوضة؟
مدونة هل تجري مقارنة بنكیة بین المقبوضات ال

في الیومیة و الكشف البنكي؟
هل دفتر المقبوضات موجود و مراقب؟
هل یجري جرد محاسبي للمقبوضات؟

عة بین المقبوضات و دیون هل تجري مراج
العمالء؟

.الرقابة على أوراق القبض
ا و بین جدول المقبوضات؟ارنة بینههل تجري مق

.الرقابة على دفتر إیصاالت القبض
هل هو مطابق للمقبوضات الفعلیة؟

هل بوجود جرد مفاجئ للخزینة؟
.رصید العمالء هل هو مطابق للمقبوضات

.الرقابة على الزبائن المتأخرین
.إشعارهم بوصل إشعار

.مراجعة مؤونة العمالء المشكوك فیهم
المقبوضة مسجلة في دفتر هل كل الشیكات

الخزینة؟
هل توجد رقابة على المقبوضات بالعملة الصعبة 

؟و مقارنتها بسعر الصرف
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.المحزوناتقائمة استقصاء للرقابة الداخلیة على - 6
هل هي الرقابة المحاسبیة الداخلیةالرقم

موجودة؟
هل هي 

فعالة؟
هل درجة الخطأ 

الموجودة ضعیفة؟
أ

ب
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ه
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ي
ن
م
خ

ع
غ
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ط
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ث

.محتویات السلعةالرقابة على 
.مراقبة الجرد المحاسبي

.مراقبة أدوات الوزن و القیاس
.المطابقة بین أسعار المواد مع فواتیر الموردین

.مطابقة فواتیر الزبائن مع وصوالت الخروج
.الجرد المستمر و إعداد الفروقات

هل تحلل الفروقات الجردیة؟
.وصل الجرد المحاسبي هل هو مراقب

؟المحزوناتحسابات هل تراقب كل 
مقارنة فروقات الجرد مع المحاسبة العامة و 

.التحلیلیة
.مراقبة تسویة الفروقات

.الرقابة على إجراءات التسجیل المحاسبي
مدعمة و مراقبة لكل المحزوناتعملیة تصریف 

.الوثائق
.الرقابة على النقابات و تقیمها

مراعاة التخفیضات المقبوضة و الممنوحة عن 
.إعداد الجرد

.الرقابة على طرق و إجراءات الجرد
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.دراسة تقاریر المراجعة المحاسبیة لمحافظي الحسابات: الثالثالمطلب 
یولي مجمع الرزم المعدني أهمیة بالغة للمراجعة الداخلیة و الخارجیة على حد سواء للوقوف على صحة 

و ألجل الوقوف على مدى سیر نظام الرقابة الداخلیة و . الوضعیة القانونیة، المالیة الخاصة للشركات التابعة له
رورة المراجعة الداخلیة خاصة للشركة محل الدراسة التطبیقیة و تشخیص واقع المراجعة الداخلیة لها و مدى سی

الشركة بتطبیق الوصیات و المالحظات المدونة في تقاریر المراجعین لتحسین الوضعیة المالیة و التسییریة التزام
ثم . المحاسبي و فعالیة نظام الرقابة الداخلیة المطبقو مدى االلتزام بتطبیق القواعد السلبیة في التسجیل . لها

و قد 2007و 2006عرض أهم المالحظات و التوصیات المدرجة في تقریرین لمندوبي الحسابات للفترتین 
:كانت أهم المالحظات و التوصیات المدونة في التقریرین كمایلي

.2006تقریر مندوب الحسابات لسنة : الفرع األول
:على الوثائق الموجودة في الشركة منها2006اجعون في إعداد تقریرهم لفترة أستند المر 

.دفتر الیومیة- 
.میزان المراجعة- 
.دفتر االستناد- 
.ملف الجرد المادي للمخزونات و كشف المقاربة البنكیة- 

التي كانت لدائرة و قد شمل هذا التقریر المالحظات التالیة المقدمة بناءا على الملفات المدروسة و أماكن الزیارة
:اإلدارة و المالیة و مخزن الشركة وورشة الطباعة و ورشة القطارات التالیة

.توصیة بضرورة إعادة تقییم ألراضي الشركة- 1
مالحظة حول عتاد المطعم و الذي یحسب له االهتالك السنوي غیر أنه متوقف عن النشاط منذ سنة - 2

2002.
.للجرد المادي لالستثماراتمالحظات حول تكوین و اعتماد دفتر - 3
.مالحظات حول انعدام ظروف التخزین لبعض المواد األولیة خاصة التهویة و معدات اإلطفاء- 4
.مالحظات حول تأخر إجراء المقاربة البنكیة و وجود لمبالغ لدورات سابقة لم یتم تسویتها بعد- 5
.ارتفاع قیمة الدیون خاصة دیون االستغالل- 6
.و لباس الوقایة للعمال داخل الورشاتمالحظة حول نقص معدات - 7
..توصیة بضرورة تخصیص قاعة لحفظ و تسییر ألرشیف الشركة- 8

.2007تقریر مندوب الحسابات لفترة : الفرع الثاني
في متابعة للمراجعة الداخلیة للوضعیة المالیة للشركة أعتمد في تقریر هذه الفترة الموالیة للفترة السابقة المراجعون 

:ئق التالیةعلى الوثا
.دفتر الیومیة- 
.میزان المراجعة- 
.دفتر االستناد- 
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.ملف التخزین لالستثمارات الشركة- 
على المالحظات التالیة و ذلك طبقا و بناءا على الملفات المدروسة التي وضعت 2007و قد اشتمل تقریر فترة 

شاحنات الشركة و المعدات التي تم تحت التصرف و أماكن زیارة و التي شملت اإلدارة المالیة، موقف حظیرة 
إجراء عملیة التخزین لها، الدائرة التجاریة، و ورشات الشركة و شملت المالحظات المدونة في تقریر هذه الفترة 

:مایلي
.تتبع الشركة طریقة لالهتالك الثابت في عملیة احتساب أقساط االهتالك لالستثمارات- 1
.تخزینها و منظموجود ملف متابعة االستثمارات التي تم - 2
.ارتفاع قیمة فواتیر قید االستالم- 3
.وجود لملفات بعض الزبائن هم تحت طائلة اإلفالس- 4
.غیاب التوقیف الشهري لبعض الحسابات المالیة- 5
.و االستثماراتللمحزوناتطول فترة الجرد المادي - 6
.سابقةالتأخر في ملف بعض االعتمادات المالیة التي كان و البد أن تغلف في دورات - 7
و هو 2012مالحظة حول تعطل نشاط المولد الكهربائي للشركة و مازال إلى غیة الدورة المالیة لسنة - 8

.ما لمسناه أثناء فترة التربص النقطاع التیار الكهربائي و توقف النشاط بالورشات
.مالحظة حول ارتفاع قیمة الدیون- 9
.لزبائن ذو الفعالیةوجود نظام آلي لعملیة الفوترة للمبیعات و المتابعة ل-10

هو عدم تطرق كال التقریرین إلى ملف المستخدمین و طریقة 2007و 2006ما یالحظ من التقریرین لدورة 
خالل نجا عتهاو واقع الرقابة الداخلیة و مدى . التوظیف المعتمد في الشركة و إلى وضعیة العمال في الشركة

نفایات للمنتجات و إلى عدم التطرق إلى التقییم الحقیقي ألصول الفترتین و إلى اقتراح طریقة لتقییم تكلفة ال
.كما أن المالحظات المدونة في التقریر الثاني ال تشمل المالحظات المدونة في التقریر السابق لها. الشركة
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تحلیل نتائج الدراسة: المبحث الثالث
.في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة و المالیةنتائج دور المراجعة المحاسبیة الداخلیة : األولالمطلب

:المعلومات المحاسبیة المالیة قاعدة معطیات للمراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع األول
تسمح المعطیات المتحصل علیها من القوائم المالیة كمخرجات للنظام المحاسبي و المالي بأن تكون بنك 

تي دور المراجعة المحاسبیة الداخلیة في مراجعة األخطاء و التدقیق في معلوماتي أولي التخاذ القرارات ثم یأ
صحة هذه القوائم المالیة عن طریق التدقیق و الفحص لها قبل تقدیمها لمتخذي القرار و هذا ما یسمى بالتغذیة 

ثل أدوات یستعمل في ذلك المراجع الداخلي التقنیات المحاسبیة المتعارف علیها م. العكسیة لهذه المعلومات
التحلیل كالمحاسبة التحلیلیة و النسب المالیة و التحلیل المالي بصفة عامة باإلضافة إلى االجتهاد الخاص له و 
الخبرة المهنیة المكتسبة على أن یكون متصف بالمبادئ المهنیة المتعارف علیها و الشكل الموالي یبرز دور هذه 

.محاسبیة لهاالمعلومات في اتخاذ القرار بعد المراجعة ال
.المعلومات المحاسبیة كبنك معلوماتي أولي لمتخذي القرار29: الشكل رقم

مخرجات النظام 
المحاسبي و المالي

تقدیم المعلومات
للمراجعة 
المحاسبیة

المراجعة 
المحاسبیة 

الداخلیة

تقدیم 
التقاریر إلى

متخذي 
القرار

متخذي القرارات المالیة 
و مستعملي القوائم 

المالیة

التغذیة العكسیة
.من إعداد الطالب: المصدر

:في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة و المالیةالمحاسبیة الداخلیةدور المراجعة : الفرع الثاني
المحاسبیة الداخلیة ذات قیمة و مصداقیة و حتى تكون المعلومات المحاسبیة و المالیة المقدمة إلى المراجعة 

معبرة عن واقع الوضعیة المالیة الصحیحة للشركة، فدور المراجعة المحاسبیة الداخلیة هو إعادة إجراء التدقیق و 
الفحص لهذه المعلومات قبل تقدیمها و إلى متخذي القرار و مستخدمي القوائم المالیة عن طریق اكتشاف بعض 

ثم إعادة هذه المعلومات إلى مصادره المختلفة و بالمراجعة و التفحص . یة و إعادة تصحیحهااألخطاء المحاسب
:لطریقة تقریر تكالیف منتوجات الشركة تم التوصل إلى المالحظات التالیة

:المالحظات حول طریقة تقدیر تكالیف المنتوجات: أوال
.التالیة في تقدیر تكلفة المنتوجات التامةعدم إدراج تكالیف الفضالت و المهمالت إي المنتجات - 1
:عدم المنتوجات التامة لألنواع الثالثة ال یتناسب و عدد الصفائح المستعملة حیث نجد- 2

حیث . صفیحة36672غ هو 135لوزن OZ -4عدد الصفائح المستعملة في إنتاج النوع األول -أ
لتالفة بینما في بطاقة تكالیف علبة دون وجود للعلب ا2016960اإلنتاج وفق هذه الصفائح هو 

.علبة2230000شهر مارس هذا المنتوج مقدر ب 
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صفیحة حیث 119738كغ هو 1لوزن ON.4/4عدد الصفائح المستعملة في إنتاج النوع الثاني -ب
بینما في بطاقة تكالیف شهر مارس لهذا المنتوج . علبة2514498اإلنتاج وفق هذه الصفائح هو 

.ةعلب2350000مقدرة ب 
صفیحة حیث اإلنتاج وفق 252270كغ هو ½ عدد الصفائح المستعملة في إنتاج النوع الثالث -ت

و حیث اإلنتاج وفق بطاقة تكالیف شهر . علبة دون وجود لعلب تالفة8072640هذه الصفائح هو 
.علبة8100000مارس مقدرة ب 

غطاءینكل علبة تحتوي على الغطاء العلوي وفق اإلنتاج الحقیقي للصفائح المستعملة، و حیث أن- 3
.علوي و سفلي فهذا األخیر وفق بطاقات التكالیف للمنتوجات الثالثة غیر متناسبة

كغ من مادة 1مستلزمات التغلیف من مادة البالستیك حیث أن كل رزمة مهما كان نوع المنتوج تتطلب - 4
جات الثالثة ال تتناسب و عدد الرزم البالستیك فإن الكمیة المستعملة وفق بطاقة التكالیف الحقیقیة للمنتو 

.من كمیة اإلنتاج وفق بطاقة التغلیف
263.96=2230000/8448: غ هي135للعلب وزن OZ -4: عدد الرزم وفق النوع األول- 

.رزمة
1255.34=2350000/1872: كغ هي1للعلب وزن ON.4/4: عدد الرزم وفق النوع الثاني- 

.رزمة
.رزمة2039.27=8100000/3972: كغ هيOT.1/2: عدد الرزم وفق النوع الثالث- 

:إجراءات المراجعة المحاسبیة المستعملة: ثانیا
من بین إجراءات المراجعة المحاسبیة الداخلیة كإسقاط للجانب النظري على الدراسة التطبیقیة و هو استخدام 

معیاریة للمنتوجین و إعادة تصحیح أدوات التحلیل منها طریقة التكلفة المعیاریة نظرا لتوفر بطاقة التكالیف ال
لتحدید المسؤولیات وفق القرارات الفرو قاتبطاقة االستهالكات للمادة األساسیة و المواد الثانویة و استخراج 

في تحدید الوظائف المسؤولة عن ذلك و هو ما یعرف بالقرارات الفرو قاتالواجبة حیث تسمح عملیة تحدید 
.و إعادة تصحیحهاالتنفیذیة الواجبة االتخاذ 

إلعداد هذا الجدول تم استخدام معطیات : كغ1لوزن ON -4/4جدول تحلیل الفروقات للعلب من النوع - 1
الستهالكات المادة األولیة األساسیة و المواد الثانویة للمنتوج الحقیقي و الجدول رقم 11الجدول رقم 

لالستهالكات المعیاریة للمادة 19و معطیات الجدول رقم . لبطاقة التغلیف للمنتوج الحقیقي كذلك12
و الغطاءینلالستهالكات المعیاریة من المواد الثانویة و 20األولیة األساسیة، و معطیات الجدول رقم 

. التغلیف
:العالقة التالیةو هذا بعد تحدید الكمیات المعیاریة وفق اإلنتاج الحقیقي وفق 

).اإلنتاج المعیاري/ اإلنتاج الحقیقي * (الكمیة المعیاریة = الكمیة المعیاریة وفق اإلنتاج الحقیقي 
كغ للمادة األولیة األساسیة و 1للعلب وزن ON4/4جدول تحلیل الفروقات للمنتوج 25:جدول رقم 

.االستهالكات الثانویة و التغلیف
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.كغ للمادة األولیة األساسیة و االستهالكات الثانویة و التغلیف1للعلب وزن ON4/4جدول تحلیل الفروقات للمنتوج 25: جدول رقم 

من إعداد الطالب: دج                                                                                               المصدر 1: الوحدة 

وحدة البیان
القیاس

الفرقتكالیف معیاریةتكالیف حقیقیة
-+القیمةالسعرالكمیةالقیمةالسعرالكمیة

- 119738169.1920258472.22119740.39128.9715442918.14815554.12ورقةحدید أبیض ملون
- 251443.28046393.625144982.536361679.941684713.66وحدةغطاء سفلي
- 24144984.1910535746.6225144982.536361679.944174066.68وحدةغطاء علوي

- 16212.752065.5162.68121952.16113.34لترازوت
519435.08- 2864526.111506779.043882.38521.92026214.12كغسلك نحاسي

- 343537.82184472.26237.79464.5110453.4574018.81كغبرنیق داخلي
- 181454.8185049.47188.58391.4173812.0911237.38كغبرنیق خارجي

- 409215.0687959.54276.59221.7161322.7626636.78لتردلیون داخلي و خارجي 
7605.79- 1629133.95553079.4517576.3431.9560685.24وحدةورق مقوى

24163.51- 1343.21164.77212320.711669.62147.03245484.22كغبالستیك

251449816.4941481338.41251449812.4231246202.0210786340.77551204.38علبةتكلفة العلبة 
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دج كفرق ایجابي معبر 10235136.39یمثل الفرق اإلجمالي بین التكالیف الحقیقیة و التكالیف المعیاریة قیمة 
عن زیادة التكالیف الحقیقیة في اإلنتاج عن ماهو مقدر، وفق طریقة التكلفة المعیاریة و هو ما یمثل زیادة في 

.دج4.07تكلفة العلبة الواحدة بمقدار 
و ما یستدعي ضرورة %47.04یشكل الحدید األبیض الملون النسبة األكبر في هذا الفرق اإلجمالي بنسبة 

مراجعة قرارات الشراء على مستوى و مصلحة الشراء عن طریق البحث عن مصادر تموینیة أخرى ذات أسعار 
و . لهذه المادة األولیة األساسیةمنخفضة و محاولة الحصول على تخفیضات تجاریة للتقلیل من التكلفة المرتفعة 

: بتحلیل فرق هذه المادة األولیة األساسیة في اإلنتاج نجد
السعر الحقیقي) الكمیة المعیاریة–الكمیة الحقیقیة = (فرق الكمیة - 1

) =119738–119740.39 (169.19 =404.36

الستعماالت من الكمیات للحدید األبیض الملون و هو فرق مقبول معبر عن قدرة الشركة في تخفیض قیمة ا
.دج عن ماهو وفق التكلفة المعیاریة المقدرة404.36بقیمة 
الكمیة المعیاریة) السعر المعیاري–السعر الحقیقي = (فرق السعر - 2

) =169.19–128.97 (119740.39 =4815958.48.
في استعماالت المادة األولیة و هو تحت مسؤولیة مصلحة اإلنتاج و هو فرق موجب معبر عن زیادة التكالیف

.في ضرورة إعادة النظر في المیزانیة التقدیریة لإلنتاج
كغ مواد أولیة 1لوزن ON4/4تمثل العناصر المستخدمة في جدول تحلیل الفروقات للمنتوج - 

لمرتفعة بخالف مادة السلك مشتراة بخالف الغطاء السفلي و العلوي و وقف الفروقات الموجودة ا
النحاسي و الورق المقوى و مادة البالستیك فإن مصلحة الشراء بالشركة مسؤولة أوال عن فرق 
األسعار بینما مصلحة اإلنتاج فهي مسؤولة ثانیا عن فرق الكمیة المستعملة لهذه المواد إضافة إلى 

.عتبارهما منتو جین في الشركةالمسؤولیة عن فرق تكلفة إنتاج الغطاءین السفلي و العلوي با
إلعداد هذا الجدول تم استخدام معطیات : كغ½ لوزن OTجدول تحلیل الفروقات للعلب من النوع - 3

الستهالكات المادة األولیة األساسیة و المواد الثانویة للمنتوج الحقیقي و معطیات 15الجدول رقم 
الستهالكات المعیاریة للمادة 21الجدول رقم و باستخدام معطیات. لبطاقة التغلیف له16الجدول رقم 

الستهالكات المواد الثانویة و الغطائیین و التغلیف وفق 22األولیة األساسیة و معطیات الجدول رقم 
.اإلنتاج المعیاري، مع استخدام عالقة تحدید الكمیة المعیاریة وفق اإلنتاج الحقیقي

كغ للمادة األولیة األساسیة و االستهالكات ½ لوزن ½ OTجدول تحلیل الفرو قات للمنتوج 26: جدول رقم
.الثانویة و التغلیف
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.كغ للمادة األولیة األساسیة و االستهالكات الثانویة و التغلیف½ لوزن ½ OTجدول تحلیل الفروقات للمنتوج 26: جدول رقم
وحدة البیان

القیاس
الفرقتكالیف معیاریةتكالیف حقیقیة

-+القیمةالسعرالكمیةالقیمةالسعرالكمیة
- 252270175.2544210317.5258520123.0131800545.212409772.3ورقةحدید أبیض ملون

12270412.8- 80726401.6613400582.480726403.1825670995.2وحدةغطاء سفلي

- 80726403.2926558985.680726401.2810332979.216226006.4وحدةغطاء علوي
- 47712.756081.75486.78125841.36240.39لترازوت
1619600.16- 8412527.184434638.1611600.38521.96054238.32كغنحاسيسلك 

- 1017537.4546535.8645.81464.49299972.28246563.52كغبرنیق داخلي
- 547454.81248781.07565.08391.41221177.9627603.11كغبرنیق خارجي

- 1297215.06278932.821009.08221.71223723.1255209.7لتردلیون داخلي و خارجي 
17661.26- 2986034101524032379.3531.91032901.26وحدةورق مقوى

77188.42- 2032.38164.67334672.012801.20147.03411860.43كغبالستیك

807264011.2791034767.1180726409.4276054234.3328965395.4213984862.64علبةتكلفة العلبة 

من إعداد الطالب: المصدر دج                                          1: الوحدة 
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دج كتكلفة إضافیة عن 14980532.78كغ ما قیمة ½ لوزن ½ OTیمثل الفرق اإلجمالي في تكالیف المنتوج 
.ماهو مقدر معیاریا

دج للعلبة الواحدة و یشكل الفرق في المادة األساسیة للحدید األبیض الملون 1.85أي بتكلفة إضافیة تقدر بـ 
من إجمالي هذا الفرق و هو ما یفسر عدم قدرة المؤسسة في التحكم في تقدیر أسعار هذه %82.83نسبة 

المادة األولیة و هذا نظرا الرتفاع أسعارها و تغییرها بالخارج و بالتالي تكون مصلحة المشتریات تحت طائلة 
حصول على تخفیضات البحث عن موردین جدد و بأسعار منخفضة أو بالتنویع من مصادر مختلفة و محاولة ال

و بتحلیل جدول الفروقات لهذا المنتوج نجد أن الشركة استطاعت التحكم و بالتالي . تجاریة لتخفیض التكلفة
التخفیض من تكلفة بعض المواد األولیة منها السلك النحاسي و الورق المقوى و البالستیك كمواد أولیة مشتراة و 

.الغطاء السفلي كمنتوج منتج في الشركة
مكن المراجعة المحاسبیة الداخلیة للمعلومات المحاسبیة و المالیة من عملیة التصحیح و التدقیق لها و بالتالي ت

لتوصیل معلومات محاسبة . الوقوف على عملیة سیر القرارات داخل الشركة و منها تعیین عملیة الرقابة الداخلیة
فالمعلومات الشهریة للمحاسبة . المالیة األخریینو مستخدمي القوائم. و مالیة ذات قیمة إلى متخذي القرار

مستخدما التقنیات المحاسبیة لذلك منها . التحلیلیة إحدى المعلومات التي یعتمد علیها المراجع الداخلي في ذلك
.   طریقة التكلفة المعیاریة

.التحلیل لنتائج نظام الرقابة الداخلیة: الثانيالمطلب 
ئیة باستخدام خرائط الرقابة اإلحصائیة و لقوائم االستقصاء لنظام الرقابة الداخلیة و باستخدامنا للرقابة اإلحصا

متابعة الوصف اإلنشائي لبعض دورات االستغالل للشركة باستخدام خرائط التدفق سمحت لنا بالخروج بالنتائج 
.التالیة المعبرة عن بعض نقاط القوة و الضعف لنظام الرقابة الداخلیة في الشركة

:تحلیل نتائج الرقابة اإلحصائیة: لفرع األولا
:سمح استخدام التحلیل عن طریق الرقابة اإلحصائیة و باستخدام خرائط الرقابة اإلحصائیة بالنتائج التالیة

.قدرة تحكم الشركة في أسالیب و طرق اإلنتاج- 1
و المطبق في الشركة و التقلیل من عیوب اإلنتاج خاصة النفایات إلى أقل من الحد األدنى المسموح به - 2

.من كمیة اإلنتاج%1هو 
المساهمة في عملیة اتخاذ قرار االستثمار عن طریق تغییر خطوط اإلنتاج و تفعیل دورهما في - 3

.المساهمة في تحسین قرار االستثمار
.تحلیل قوائم االستقصاء للرقابة الداخلیة: الفرع الثاني

:نظام المشتریات و الموردین: أوال
ة على المشتریات بالعملة الصعبة غیر مطبق مما یصعب من عملیة إجراءات التسدید عن تاریخ الرقاب- 

.االستحقاق نظرا الختالف معدالت الصرف بین تاریخ الشراء و تاریخ السداد
بعض أوامر الشراء خاصة للمشتریات المحلیة تتم أحیانا بالهاتف و ال یوجد في البعض منها توقیع - 

.حاسبة و المالیة مما قد یجبر إجراء بعض المشتریات الوهمیةلرئیس دائرة الم
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.غیاب الرقم الجبائي في سجالت بعض الموردین- 
:نظام األجور: ثانیا

عدم استالم كشف األجور الشهریة و اإلمضاء علیها من طرف العمال مما قد یسبب حالة من حاالت - 
.عدم الرضا خاصة جانب العالوات المتغیرة

.ف األجور بالتنسیق مع الترقیات الجدیدةعدم تحسین كش- 
.دفتر العطل السنویة یحمل عطل لسنوات ماضیة لبعض العمال- 
:نظام المدفوعات: ثالثا

القیام بإجراءات الجرد و إعداد ملف الجرد للخزینة معدة و موقعة من طرف نفس الشخص و هو رئیس - 
.مصلحة الخزینة لوحده

.من قبل نفس الطرفكشف المقاربة البنكیة معد و موقع- 
:للمبیعات للعمالءنظام المقبوضات: رابعا

عدم إجراء عملیة المطابقة للمقبوضات بالعملة الصعبة و سعر صرفها عند تاریخ التحصیل أي عدم - 
.تقدیر فروق الصرف بین التواریخ

ن طرفه في المقاربة البنكیة و دفتر المبیعات للعمالء یجرى إعدادها من طرف نفس الشخص و موقع م- 
.غیاب رقابة الحقة أو ازدواجیة عمل المقاربة البنكیة

.غیاب المتابعة الدوریة لتحصیل دیون العمالء تحت طائلة اإلفالس- 
:نظام المخزونات: خامسا
وجود بعض المخزونات السریعة التلف و االلتهاب مخزنة مع مخزونات أخرى كقطع الغیار و الحدید - 

.األبیض
.و الوزن في عملیة اإلفراج لبعض المواد مما یسبب في وجود فوارق جردیة كبیرةغیاب أدوات الكیل- 

مخزن الموارد غیر مراقب جیدا و هو الحظناه من دخول لبعض العمال ال عالقة لهم في ذلك مما قد 
یؤدي إلى حدوث بعض حاالت السرقة و االطالع على أمور التسییر داخل المخزن

نات لغیاب دفتر المخزون لتسجیل حركة الواردات والصادرات و تحسینه صعوبة متابعة حركة المخزو - 
.یومیا

الجرد الفعلي للبضائع المخزنة خاصة المواد األولیة غیر مطبق مما یصعب من عملیة التقدیر الفعلي - 
.لمخزون الشركة

.ةبعض المحزونات غیر مخزنة في أماكن مكیفة و آمنة مما قد یعرضها للتلف السریع و السرق- 
.البعض من إشعارات اإلخراج للمخزونات معدة من نسخة واحدة- 

.نقاط القوة لنظام الرقابة الداخلیة في الشركة و التحسینات المقترحة: الفرع الثالث
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:نقاط القوة لنظام الرقابة الداخلیة: أوال
سم للشؤون نظام التحفیز للعمال عن طریق تطبیق نظام العالوة الفردیة و الجماعیة مع وجود ق- 

.االجتماعیة
.وجود نقابة عمال الشركة مما یجعلها تسهر على حقوق العمال- 
.استخدام ساعات الضبط بالشركة إلثبات ساعات العمل الفعلیة- 
.استخدام الشركة لنظام اإلعالم اآللي مما سهل و رفع من مستوى األداء التسییر بالشركة- 
على التوالي %75و %25تطبیق سیاسة الدفع المسبق عند قبول الطلبیة و الباقي عند الشحن بواقع - 

.و بشیك مضمون مما یوفر و ضعیة مالیة مریحة للشركة
الجرد اآللي للمعدات و التجهیزات مما یحافظ على ممتلكات و أصول الشركة، و عدم انتقال بعض - 

.المعدات من دائرة إلى أخرى
:التحسینات المقترحة: ثانیا

بهدف تصمیم و زیادة فعالیة نظام الرقابة الداخلیة ألجل زیادة دور المراجعة المحاسبة الداخلیة و محاولة تحسین 
في بعض القرارات المتخذة بالشركة، في مایلي بعض التحسینات في شكل توصیات ألجل تصمیم نظام رقابة 

.ختالالت الموجودةداخلي مرن قادر على تصحیح بعض اإل
.محاولة إنشاء دائرة أو مصلحة للمراجعة الداخلیة بالشركة- 1
.التنویع من المعامالت البنكیة مع بنوك أخرى- 2
استخدام أدوات التحلیل و التقویم للمعلومات المحاسبیة و المالیة بجانب األدوات المتوفرة كالمحاسبة - 3

.المعمقالتحلیلیة، مثل مراقبة التسییر، التحلیل المالي
.إنشاء جدول قیادة لمجموعة مؤشرات مالیة و محاسبیة إلجراء عملیة المقارنة- 4
.  إعادة توزیع و تقسم للمهام لمنع التداخالت المحتملة- 5

المراجعة المحاسبیة الداخلیة في اتخاذ القرارات المالیة داخل شركة الرزم تقاریرمساهمة: الثالثالمطلب 
.المعدني

الرزم المعدني بعزابة أهمیة بالغة و فائقة لدور المراجعة الداخلیة بصفة عامة في صناعة و بلورة و تعني شركة 
األجل الوصول إلى قرارات فعالة و دینامیكیة و منه التحكم في آلیات التسییر . اتخاذ القرارات المختلفة بالشركة

.كة و المجمع للرزم المعدنيو منه الوصول إلى تحقیق أهداف الشر . و الحمایة ألموال الشركة
إذن تساعد المراجعة المحاسبیة الداخلیة اإلدارة العلیا للشركة و مجمع الشركة في عملیة تحدید لب المشكلة التي 
تعاني منها الشركة و التي تهدف إلى حلها من خاللها تزویدها بمختلف المعلومات ذات األهمیة و المصداقیة 

أو في اقتراح العدید من . المراجع الداخلي موجود و على مدار السنة في الشركةباعتبار . من خالل التقاریر
بعد عملیة التقییم لمختلف البدائل . البدائل العتمادها كحلول أولیة للوصول إلى قرار أو حل نهائي للمشكلة

لیة التحدید و االختیار الموجودة و بالتالي یكون للمراجعة المحاسبیة الداخلیة الدور الرئیسي و ذو فعالیة في عم
.األحسن بدیل أو حل
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و في المساهمات التي تلعب المراجعة المحاسبیة الداخلیة دورا كذلك في االرتقاء بدرجة و طبعة القرارات المالیة 
في الشركة و هو تفعیل المراجعة المحاسبیة الداخلیة في عملیة متابعة التنفیذ للقرارات المتخذة باستخدام أسلوب 

.ابة الداخلیةالرق
و على اعتبار تنوع القرارات داخل الشركة بحسب األهمیة النسبیة لها و تصنیفها إلى قرارات ذات طابع 

من اختصاص اإلدارة الوسطى و التي . استراتیجي من اختصاص اإلدارة العلیا و إلى قرارات ذات طابع تكتیكي
شركة، و إلى قرارات ذات طابع تنفیذي الهدف منها و هو تصنف إلى الزیادة من القدرة التنافسیة و اإلنتاجیة لل

حل المشكالت الروتینیة التي تصادف المسؤولین على المستوى القاعدي مثل قرارات تصریف المحزونات و 
.نظام العمل و الدوام

المحاسبیة و نظرا للمعلومات التي واجهتها أثناء فترة التربص بشركة الرزم المعدني في الحصول على المیزانیات
لبعض السنوات و إلى جدول حسابات اإلنتاج و المعلومات اإلضافیة التي تمكن من تحویلها إلى میزانیات مالیة 
لكون ذلك من األسرار و التي ال تمكن من تحویلها إلى میزانیات مالیة لكون ذلك من األسرار و التي ال یمكن 

اعتمدنا في ذلك على حوصلة . و النسب المالیة لتطبیقهاو تفحصها ألجل استخراج المؤشرات. االطالع علیها
.لتقاریر التسییر بالمصالح المختلفة للشركة

:القرارات ذات الطابع االستراتیجي: الفرع األول
من بین القرارات اإلستراتیجیة في شركة الرزم المعدني بعزابة و هو التطور للكمیة المنتجة و إنتاج العلب و 

.و هذا ما یبرزه لنا الجدولین التالیین2011إلى سنة 2007ة خالل السنوات من سنة الصفائح الملون
، 2006،2007تطور حجم الكمیة المنتجة من العلب بورشة القطارات خالل السنوات27: جدول رقم
.و معدل التغییر. 2011، 2010، 2009، 2008

نسبة التغییرالتغییر السنويكمیة اإلنتاجالسنوات
200675645601 - -
200773014115 -2631486 -3.47
20087660391925898044.91
200952414486 -24189433 -31.57
201042218332 -10196154 -19.45
2011560826251386429332.83

- - 375979078المجموع
.المصدر تقریر التسییر بدائرة مراقبة النوعیةعلبة منتجة من األنواع الثالثة: الوحدة

یتضح من الجدول السابق مساهمة المراجعة المحاسبیة الداخلیة في تفعیل زیادة و تطور حجم اإلنتاج بالشركة 
علبة أي بنسبة 2631486بـ 2007من خالل تقاریر المراجعة الداخلیة حیث انخفضت كمیة اإلنتاج في سنة 
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علبة سنة 3589804ثم تحسنت الطاقة اإلنتاجیة و زیادة الطلب بـ . 2006سبة األساس مقارنة بن3.47%
.%4.91أي بزیادة قدرها 2008

2010سنة %19.45و بـ 2009مقارنة بنسبة %31.57بنسبة 2009غیر أن هذا اإلنتاج تراجع سنة 

مرد هذا االنخفاض و هو أن الشركة تعتمد و حسب رئیس دائرة مراقبة النوعیة بالشركة فان 2009مقارنة بنسبة 
على اإلنتاج وفق الطلبات للزبائن و أنه خالل هذه السنة و نظرا لخصوصیة منتوج الشركة و هو استعماله في 

مما أثر على كمیة اإلنتاج 2010و 2009تعلیب المصبرات الغذائیة و قلة مردودیة هذا اإلنتاج خالل سنة 
.2010و 2009خالل السنتین 

إضافة إلى ذلك ظهور بعض المنافسین في السوق خاصة شركة التینا شلغوم العید والیة میلة، مؤسسة عمور 
بالجزائر العاصمة و مؤسسة منصوري للرزم المعدني ببرحال والیة عنابة بعدما كانت الشركة الوحیدة 

.المتخصصة في إنتاج العلب مع شركة الرزم المعدني بالقبة بالجزائر العاصمة
إضافة إلى ذلك لجوء بعض معامل التحویل إلى استیراد هذه العلب من الخارج منها مؤسسة بن عمر إلنتاج 

.المصبرات الغذائیة بوالیة قالمة
مقارنة %32.83علبة أي بزیادة قدرها 13864293فقد ارتفع حجم اإلنتاج من العلب بـ 2011بینما سنة 

على منتوجات الشركة و إضافة منتوج حدید في الشركة و هو إنتاج و مرده زیادة حجم الطلب . 2011بسنة 
boitteالعلب عن طریق الغطاء األوتوماتیكي من نوع  OT بعد دراسة متطلبات 2010و الذي تم إدخاله سنة

.الزبائن من هذه النوعیة
، 2008، 2006،2007تطور إنتاج الصفائح الملونة لورشة الطباعة خالل السنوات28: جدول رقم
.و معدل التغییر2011، 2010، 2009

نسبة التغییرالتغییر السنويكمیة اإلنتاجالسنوات
20064890569 - -
20077602821271225255.45
20086544444 -1058377 -13.92
20098698263215381932.91
20107602821 -1095442 -12.59
20116354325 -1248496 -16.42

- - 375979078المجموع
.تقریر التسییر بدائرة مراقبة النوعیة: المصدر.صفیحة ملونة: الوحدة

تتمثل وحدة القیاس في الجدول السابق في عدد الصفائح الملونة و الذي یمثل عدد المرات التي یمكن أن تمر 
حیث و حسب مسؤول ورشة الطباعة یمكن أن تمر الصفیحة الواحدة . قیها الصفیحة الواحدة في ورشة الطباعة

.رزم المعدني بسكیكدة إلنتاج علب الطالءبثالثة مراحل طباعة كما یشمل هذا الجدول الصفائح الملونة لشركة ال
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حیث أن الصفیحة الواحدة ذات . حیث تكون ورشة الطباعة بشركة الرزم محل الدراسة بعملیة الطباعة لها
:المساحة واحد متر مربع تنتج

.كغ1لوزن 4علبة من النوع 21
.لوزن نصف كغ½ علبة من النوع 32
غ135لوزن oz–4–علبة من النوع 55

:یمكن إظهار تطور حجم اإلنتاج في ورشتي القطار و الطباعة وفق الشكلین التالیین
.2011إلى 2006منحنى تطور إنتاج العلب بشركة الرزم المعدني للفترة من 30: الشكل رقم

27:من إعداد الطالب انطالقا من الجدول رقم: المصدر
و ذلك . اإلنتاج للعلب بشركة الرزم المعدني و هذا من سنة إلى أخرىیتضح من الشكل أعاله تطور حجم 

من خالل برامج و خطة اإلنتاج و توصیات المجمع للرزم المعدني إذن فقرارات اإلنتاج . بمساهمة اإلدارة العلیا
ة الكافیة فالمراجعة االستثماریة بالشركة من القرارات المالیة ذات الطابع االستراتیجي التي تستلزم الدرایة و العنای

المحاسبیة الداخلیة تعد بمثابة القاعدة المعلوماتیة للبیانات المحاسبیة و المالیة التي تقدمها و تعتمد علیها اإلدارة 
العلیا في االسترشاد بها و دلیلها في اتخاذ مثل هذه القرارات اإلستراتیجیة و هو قرار اإلنتاج كأحد القرارات 

.في الشركةاالستثماریة الهامة 

.2011إلى 2006منحنى تطور إنتاج الصفائح الملونة بورشة الطباعة للفترة من 31:الشكل رقم 
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28:من إعداد الطالب انطالقا من الجدول رقم: المصدر
من خالل الشركة أعاله یمكن مالحظة التطور في حجم الطباعة للصفائح من سنة إلى أخرى و هذا التطور 

عملیة اإلنتاج بورشة الطباعة ماهو إال حصیلة لقرارات إستراتیجیة تهدف إلى تعظیم قیمة المنشأة الحاصل في
صادرة عن لإلدارة العلیا للمجمع و عن بمساهمة المراجعة المحاسبیة الداخلیة حیث أن الطاقة العاطلة بورشة 

تستثمر في أداء خدمة لشركة الرزم الطباعة في فترة انتهاء من الطباعة صفائح الشركة محل الدراسة تشغل و
المعدني بسكیكدة فالقرار المتخذ في هذا الشأن مرده إلى المعلومات المنظمة و المرتبة و التي تعتبر بمثابة نظام 

.معلوماتي یزود اإلدارة العلیا للشركة التخاذ مثل هذه القرارات ذات الطابع االستراتیجي
و التي یرى بأنها من بین المشاكل اإلستراتیجیة و التي یهدف من وراء ففي كل مشكلة یواجهها مدیر الشركة 

حلها إلى اتخاذ قرارات اإلستراتیجیة و هو االعتماد على بیانات و معلومات و توصیات عمل المراجعة الداخلیة 
فهي الدلیل و لذلك تعتبر هذه األخیرة بنك معلوماتي ذو طابع هام في ترشید القرارات المالیة للشركة و بالتالي

.تعصى حلها مما یتطلب اللجوء إلى المراجعة المحاسبیة الداخلیةلمرشد في حل بعض المشكالت التي یسا
:حذف منتوج أقفال القارورات الزجاجیة الغازیة و غیر الغازیة: ثانیا

بقسم اإلنتاج و هو و هذا ما لمسناه من تقاریر التسییر2006من بین القرارات اإلستراتیجیة المتخذة خالل سنة 
و عند استعالمنا عن ذلك كان السبب وراء اتخاذ هذا القرار و هو عدم . حذف منتوج أقفال القارورات الزجاجیة

جدوى هذا المنتوج خالل السنوات األخیرة لنقص الطلب علیه و التجاء أغلب الزبائن نحو إنتاج المشروبات عن 
غیر أن الشيء المالحظ خالل زیارتنا إلى الورشات وجود . لبالستیكيطریق القارورات البالستیكیة ذات القفل ا

.هذا الخط الذي كان یتولى إنتاج مثل هذه األقفال دون استعماله في إنتاج منتوج أخر
:إدخال منتوج جدید للعلب ذات الغطاء األوتوماتیكي: ثالثا

ذات الغطاء . ج علب المصبرات الغذائیةمن القرارات االستثماریة التي میزت الشركة و هو الشروع في إنتا
األوتوماتیكي المثبت بعد دراسته لالقتراحات الزبائن لقاء التحسینات الواجبة للمنتوج و حیث تم إدخال هذا 

.2010المنتوج االستثماري الجدید بدایة من سنة 

:العقود المبرمة مع الشركات األجنبیة و الوطنیة: رابعا
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ت اإلستراتیجیة في شركة الرزم المعدني و هو إبرام العدید من عقود التموین مع العدید من كذلك ما یمیز القرارا
الشركات األجنبیة و الوطنیة و هذا ما لمسناه من قائمة العقود المبرمة مع الموردین األجانب و المحلیین 

ه الصفقات المبرمة و من أهم ریة حول مبالغ هذه العقود لم نستطیع الحصول على قیم بهذلسو لطابع ا. التالیین
:هؤالء الموردین خاصة األجانب منهم المبرمة لعقود التموین معهم الشركات التالیة

للتموین بقطع الغیار لورشة القطارات خاصة من نوع SODRONIC.AGشركة سودرونیك السویسیریة 
FBB5600.ORIO.

.القطارات و ورشة المطبعةشركة سوفراتیكس فرنسیة للتموین بقطع الغیار لورشة 
F.LLICLIشركة  MOSNCاالیطالیة لقطع الغیار خاصة آللة التقطیع.
:المغربیة الفرنسیة لقطع الغیار خاصة من األنواع التالیةU.H.Sشركة 

Réchanpissoge.INTآلة التسخین للعلب في ورشة التلحیم من النوع 

.pompeب 25مضخات من النوع نوردسون عیار  Nordson. Model 25 b ratio 16.
4Réchauffeur Nordson modèleآلة التسخین للعلب في ورشة التلحیم كذلك من النوع نوردسون عیار NH-

حیث Vernisseuse type. Sfeattlp47x39:الفرنسیة للتموین بقطع الغیار كذلك من النوعA.C.F.Dشركة 
ي الطباعة و ورشة القطارات للوجه الخارجي للصفیحة و للوجه تستعمل قطع الغیار هنا آللة الدهن في ورشت

.الداخلي للعلبة قبل عملیة التجفیف
حیث تستعمل هذه القطع من الغیار في آلة PDR POUR FOUR TYPE SFEAT: قطع غیار من النوع

.التسخین للعلب قبل عملیة وضع الدهن
.ورشة الطباعة خاصةلتموین بقطع الغیار لCANTECشركة كانتاك األلمانیة 

أصبحت 2010و خالل سنة . للتموین بالحدید األبیضARCELOR. METTALشركة أرسیلور میتال الفرنسیة 
الشركة تنوع من الموردین لهذه المادة و حسب استقصاءنا فقد تم إبرام عقود تموین بهذه المادة مع شركة بلجیكیة 

.و أخرى صینیة
.للتموین بمادة الحبرالفرنسیة APG. جي. بي. شركة أ
.الفرنسیة للتموین بمادة الحبر كذلكDIG. جي. أي. شركة د

.لعتاد البساط المتحرك الحدیدي و المطاطي لورشة القطارات و ورشة الطباعةDJAMILEXشركة جامیالكس 
حیث تدخل هذه العقود المبرمة في عملیة التجدید لبعض قطاع الغیار بالشركة و إجراء عملیة التحسین على 

تمهیدا لعملیة الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات و هذا ما لمسناه من الدورات . منتوجات الشركة
نتاج من إجراء لدورة تكوینیة في التكوینیة التي خصصتها الشركة لبعض مهندسي الشركة بورشة الطباعة و لإل

.توجاتهالمنTS09001استعدادا للحصول على شهادة . شركة الرزم المعدني بالقبة بالجزائر العاصمة
بشركة الرزم المعدني 2010من القرارات االستثماریة المتخذة خالل سنة :الحیازة على نظام معلوماتي: خامسا

و ذلك الستخدامه في البرمجة اآللیة LIAFAالعربي للحدید و الصلب و هو شراء نظام معلوماتي من االتحاد 
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و قد بلغت 2010لمختلف العملیات للشركة و الذي یتماشى و النظام المحاسبي و المالي المطبق بدءا من سنة 
:تكلفة هذا النظام التكلفة التالیة

التكلفةنوع النظامالرقم
75000.00تسییر المخزون1

هدیة من االتحاد العربي للحدید و الصلباألجورتسییر 2
120000الفوترة3

230000االستثمارات4

270000المحاسبیة و المالیة5

1370000المجموع

.مصلحة اإلعالم اآللي: المصدردج      : الوحدة
بالتنظیم و السرعة في SCF2حیث سمح هذا النظام و الذي یسمى بالشركة بالنظام المحاسبي المالي الثاني 

انجاز العملیات المختلفة و التطبیق إلجراءات التقید و التسجیل المحاسبي وفق المبادئ و القواعد المحاسبیة 
.في الوقت المناسب و صدق مخرجاتهالمتعارف علیها بما جعله یقدم معلومات ذات مصداقیة و واقعیة و

-Système Automtificatif:الحیازة على جهاز ذو نظام لتحدید و تعریف للمعدات- سادسا
Identication

من بین القرارات اإلستراتیجیة األخرى التي اتخذت و هو شراء لنظام و لتحدید و تعریف للمعدات و التجهیزات 
رة الشركة و قد أثر المراجعة المحاسبیة الداخلیة األثر البالغ في ضرورة الحیازة المستعملة و التي هي تحت إدا

على هذا الجهاز تبعا لتوصیات المراجعین و مفتشي الحسابات في التقاریر السابقة و هو طول فترة اإلعداد و 
ملیون 15بقیمة انجاز عملیة الجرد لالستثمارات الشركة خاصة حیث تم شراء هذا الجهاز ذو النظام اآللي

سنتیم حیث یسمح بتحدید نوع التجهیز ، تكلفة الحیازة علیه ، تاریخ الحیازة، الرمز المحاسبي له و المصلحة أو 
علما أن هذا الجهاز یستعمل فقط . مما سهل عملیة الجرد الفعلي لمختلف استثمارات المؤسسة. الدائرة التابعة له

ى جعل هذه الفترة حسب رئیس مصلحة اإلعالم اآللي أن تقتصر هذه لالنجازات دون المحزونات مما أدى إل
.CODE A BAREیوم علما أن كل جهاز أو آلة مثبت علیها 15الفترة إلى أجل أقصاه 

:القرارات ذات الطابع اإلداري: الفرع الثاني
رة العلیا، و التي هي قرارات تتكامل القرارات فیما بینها داخل الهیكل التنظیمي للشركة من قرارات صادرة من اإلدا

ذات طابع استراتیجي و إلى قرارات صادرة من المدیریات أو الدوائر المختلفة للشركة كالدائرة التجاریة، دائرة 
اإلنتاج، دائرة الموارد البشریة، دائرة المحاسبة و المالیة، حیث تساهم المراجعة المحاسبیة الداخلیة و بفعل تواجد 

أو بطریقة غیر مباشرة بناءا على . بالشركة مساهمة مباشرة استشاریة من قبل رؤساء الدوائرالمراجع الداخلي 
التقاریر المعدة حیث یتم مراجعة هذه التقاریر من قبل اإلدارة العلیا للشركة لیتسنى لها المناقشة و دراسة هذه 

ات المناسبة لتحسین مختلف الوضعیات التقاریر مع المراجع الداخلي و رؤساء الدوائر التخاذ الحلول و اإلجراء
.و االنحرافات المالحظة و المدونة من قبل المراجع الداخلي
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.و من بین القرارات ذات الطابع التكتیكي أو ذات الطابع اإلداري المتخذة بشركة الرزم المعدني محل الدراسة
:بالشركة وفق الجدول التاليو اإلدماج كعمال دائمین 2010الترقیات للعمال بالشركة خالل سنة - 1

.2010الترقیات و اإلدماج للعمال خالل سنة 29: جدول رقم 
الرتبة الجدیدةالرتبة السابقةالتصنیف المهنيالعددالرقم

خارج الصنف.....إطارات رؤساء الدوائر12
5-114-14منفذین22
5-214-14منفذین32
1-14.....عقود ما قبل التشغیل43

.2010قرار التسییر بمصلحة األجور : المصدر
.31/08/2012: مع وجود حالة واحدة للتوقف اإلداري عن العمل بتاریخ

التطور الحاصل في الید العاملة بالشركة و هذا من : من بین القرارات اإلداریة و ذات الطابع التكتیكي- 2
:خالل الجدول التالي

.2011إلى 2008تطور عدد العمال بشركة الرزم المعدني خالل السنوات من 30: جدول رقم
2008200920102011السنوات

205194186180عدد العمال

.مصلحة األجور بشركة الرزم المعدني: المصدر
من بین القرارات اإلداریة المتخذة و التي أصبحت بمثابة قرارات هامة ساهمت المراجعة المحاسبیة - 3

الداخلیة بطریقة مباشرة في اتخاذه من طرف الشركة و إلزامیة تطبیق من طرف الدائرة التجاریة و هو 
عدم قبول أي طلبة للزبائن التالیة إال بعد تسویة جمیع الدیون المستحقة علیهم و ذلك بالتقسیط منها 

ة مصبرات البحر األبیض شرك. ملیار سنتیم32مصبرات الصوامع للدیون المتراكمة علیها و المقدرة بـ 
.ملیار سنتیم26ملیار سنتیم، و هي في حالة إفالس، مصبرات بن عزوز 18المتوسط 

من قیمة الطلبة عند قبولها بشیك ضمان %25كذلك إقدام الدائرة التجاریة على الحصول على تسبیق بـ 
.عند التسلیم%75و 

حیث سمحت المراجعة المحاسبیة الداخلیة باتخاذ مثل هذه القرارات التي تعد بمثابة قرار تكتیكي من طرف 
مع هؤالء الزبائن و 2006الدائرة التجاریة بعد وجود لمعامالت مع بعض الزبائن مازالت قائمة إلى غایة سنة 

من %75ة بعد قبولها بشیك ضمان و من قیمة الطلب%25إقدام الدائرة على عملیة الحصول على تسبق بـ 
إجمالي الفاتورة بعد ما سمحت الفاتورة المحاسبیة الداخلیة بتوفیر معلومات حول التدقیق لقیم العمالء و اتضاح 
ارتفاع قیمة المعامالت المؤجلة و وجود بعض من هؤالء في وضعیة إفالس قانوني مما سبب اختالل في 

.یة الداخلیة في توفیر هذه المعلومات المحاسبیة و لإلشارة إلیها في تقاریرهاالوضعیة المالیة للشركة المحاسب
:القرارات ذات الطابع التنفیذي: الفرع الثالث
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إن التكامل في صناعة و اتخاذ القرارات المالیة المختلفة في الشركة، ال یهدف و ال تكتمل أهدافه المسطرة ما لم 
و اتخاذ القرارات في جملة اللوائح التنفیذیة و جداول القیادة في اإلدارة یكن هناك تنسیق و تكامل بین صناعة 

الدنیا على مستوى مثال ورشات اإلنتاج، مخازن الشركة، أمن الشركة، إدارة المشتریات و طرق و الوسائل التقنیة 
رقابة الیومیة إلنتاج عبر و من أمثلتها ال. لإلنتاج باإلضافة إلى إلى األوامر سواء ذات الطابع الكتابي أو الشفوي

خطوط اإلنتاج و اكتشاف و تسجیل لإلنتاج المعیب، إجراءات الصیانة الدوریة للمعدات و التدخل المباشر في 
تصلیح األعطاب لآلالت حالة توقف خط إنتاجي معین أسلوب تقییم المخزون حیث أن الطریقة المطبقة من 

كذلك من بین القرارات ذات الطابع التنفیذي و هو . ال الصادر أوالطرف شركة الرزم المعدني هي طریقة الوارد أو 
إلزامیة التوقیع الیومي للحضور، استخدام وصل الخروج االضطراري للعامل موقع من رئیس الدائرة أو رئیس 

لف المصلحة في فترة العمل مع التسلیم لنسخة منه في مركز المراقبة، كذلك استخدام الوثائق المحاسبیة في مخت
.األوامر

حیث یكون للمراجعة المحاسبیة الداخلیة األثر األهم و ذو فعالیة أكبر كلما كانت تدخالت مباشرة عن طریق 
المشاورة و االتصال مع اإلدارة الدنیا في تباین أسلوب معین حول تقنیات التخزین مثال، أو القیود الالزمة 

القانونیة لألوامر الواجبة التنفیذیة و مراجعة مطابقة هذا لتسجیل عملیة محاسبیة معینة أو المراجعة للطبیعة
.األمر مع اللوائح و التنظیمات القانونیة الساریة المفعول داخل الشركة أو التي تربط الطبیعة القانونیة للشركة

ریقة غیر كما قد تكون مساهمة المراجعة المحاسبیة الداخلیة في صناعة و اتخاذ مثل هذه القرارات التنفیذیة بط
مباشرة في المالحظات التي یسجلها المراجعین الداخلین في تقاریرهم المختلفة مما تشكل دعامة و اختبارات 

.تستعین بها اإلدارة العلیا في توصیلها إلى اإلدارة الدنیا الستخدامها الحقا
اتخاذ القرارات المالیة المتنوعة فللمراجعة المحاسبیة الداخلیة الدور الفعال سواء المباشر أو الغیر المباشر في 

بالشركة حیث كلما كانت المعلومات المحاسبیة المالیة التي تقدمها المراجعة المحاسبیة الداخلیة لمختلف 
المستویات اإلداریة في التنظیم اإلداري للشركة أتسمت هذه القرارات بنوع الرشادة و هدفت إلى خدمة و تعظیم 

ثروة و منه كانت أعمال و معلومات المراجعة المحاسبیة الداخلیة محل رضا من قیمة الشركة و منه زیادة ال
.المساهمین و قبلهم اإلدارة العلیا

و من النتائج ذات األهمیة و التي ساهمت المراجعة المحاسبیة الداخلیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في 
ل في رقم أعمال الشركة من سنة إلى أخرى و تحقیقها في شركة الرزم المعدني ما نلمسه في التطور الحاص

.2011إلى سنة 2007الجدول الموالي یبرز هذا التطور في رقم األعمال خالل السنوات من سنة 
.2011إلى 2007تطور رقم األعمال المحقق بشركة الرزم المعدني بعزابة من سنة 31: الجدول رقم

.الدائرة التجاریة بالشركة: المصدرKDAأالف الدینارات : الوحدة

20072008200920102011السنوات

األعمال المحقق رقم 
خارج الرسم

12184231263326125874410761031180905
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حیث من الجدول السابق یتضح االرتفاع الذي حققته الشركة في رقم األعمال خالل الثالثة السنوات األولى 
بنسبة 2009ثم انخفضت قیمة رقم األعمال خالل سنة %3.68بنسبة 2008قدرت نسبة االرتفاع في سنة 

غیر أنه یمكن القول أنه هناك تحسن في رقم األعمال المحقق خالل هذه السنة 2008مقارنة بنسبة 0.36%
و مرد ذلك إلى 2011و 2010و قد عرف رقم األعمال االنخفاض في السنتین الموالیین 2007مقارنة بسنة 

ین سابق و التطور ظروف السوق السائدة و ظهور المنافسة في میدان صناعة العلب للمنافسین المذكور 
الحاصل في رقم األعمال المحقق ماهو إال حصیلة الظروف السائدة في السوق و وضعیة إلنتاجیة للشركة أي 
عوامل خارجیة كالمنافسة، قلة الطلب خالل سنوات انخفاض رقم األعمال الرتباط منتوج الشركة بنشاط المعامل 

من خالل المساهمة في تحسین قرارات اإلنتاج و ترشید تكالیف األخرى و إلى دور المراجعة المحاسبیة الداخلیة 
.التسییر للشركة

كذلك من بین النتائج التي ساهمت المراجعة المحاسبیة الداخلیة في تحقیقها و هو ارتفاع رأس مال - 
و منه ارتفاع رأس 2004دج في سنة 20000.000دج إلى 17500.000شركة الرزم المعدني من 

.دج خالل نفس السنة4061500.000ي لمجمع الرزم المعدني إلى المال اإلجمال
إذن تشكل المراجعة المحاسبیة الداخلیة إحدى األدوات التي تستعین بها الشركة و المجمع للرزم المعدني - 

بصفة خاصة في الرفع من آلیة األداء المالي للشركة و تحسین األسس العلمیة التخاذ القرارات المالیة 
ن خالل الدور الذي تقدمه هذه المراجعة المحاسبیة الداخلیة في توصیل المعلومات المالیة و الصائبة م

المحاسبیة في وقتها إلى مستخدمیها و هو ما یسمى بالدور المباشر الفعال أو في دور غیر مباشر 
مالي ماهو إال فترشید القرار ال. لجملة التوصیات و المالحظات التي یسببها المراجع الداخلي في تقاریره

.حوصلة نتائج أداء المراجعة المحاسبیة الداخلیة

:خالصة الفصل الثالث
تعتبر شركة الرزم المعدني بعزابة واحدة من أهم شركات صناعة الرزم المعدنیة التابعة لمجمع الرزم المعدني، 

جودة المعلومات المحاسبیة و المالیة حیث یعتبر وجود مراجعة محاسبیة داخلیة إحدى األدوات الفعالة لتقییم 
كمخرجات للنظام المحاسبي و المالي و الحكم على مصداقیة و صحة القوائم المالیة للشركة لالستفادة بها في 
تحسین عملیة اتخاذ القرارات المالیة بالشركة فلقد تطرقنا خالل هذا الفصل إلى عملیة إسقاط الجانب النظري 
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للجانب النظري على الشركة محل الدراسة التطبیقیة بدایة بالحصول على معلومات للفصلین األول و الثاني
محاسبیة و مالیة من مصلحة المحاسبیة التحلیلیة و القیام بعملیة المراجعة لها و التدقیق في صحتها و القیام 

من القیم الموجودة من بإجراءات التصحیح للبعض منها باعتبار دور المراجعة المحاسبیة الداخلیة و هو التأكد 
.معطیات المحاسبیة العامة أو التحلیلیة

و نظرا للصعوبة التي واجهتنا هي في الحصول على المیزانیات و جداول حسابات النتائج للشركة لطابع السریة 
بعض لها، اعتمدنا على النوع الثاني ثم تطرقنا إلى تقییم نظام الرقابة الداخلیة للشركة عن طریق اإلطالع على

المستندات المحاسبیة و اإلجراءات المتبعة في إعدادها و أخیرا جمع المعلومات من خالل إعداد قوائم 
.و أخیرا تقدیم بعض التوصیات إلجراء عملیة التحسینات و التصحیحات لذلك. االستقصاء للرقابة الداخلیة

ن خالل المالحظات التي تم إبداءها و و أخیرا تم التطرق إلى دور تقاریر المراجعة الداخلیة في الشركة م
التوصیات التي هي مدونة و مدى مساهمة هذه األخیرة المباشرة و غیر المباشرة في اتخاذ القرارات المالیة في 

. الشركة و تحسینها
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:العامةالخاتمة
إن المراجعة المحاسبیة الداخلیة عملیة منظمة و متسلسلة ألجل الوقوف على مدى دقة التسجیل المحاسبي، و 

ألجل إبداء رأي فني و محاید على . مدى مطابقته للقواعد المحاسبیة و المبادئ و معاییر التسجیل المعترف بها
.المالیة للنظام المالي و المحاسبي المطبق داخل الشركةمدى مصداقیة و شفافیة مخربات القوائم 

الصلبة للمنظومة الرقابیة التي تضمن سالمة البیانات المالیة فالمراجعة المحاسبیة الداخلیة تشكل القاعدة
العملیات بالدفاتر الموجهة إلى عملیة اتخاذ القرار لكونها أداة اكتشاف األخطاء و التالعب في تسجیل

كما یسمح نظام الرقابة الداخلیة بضمان المتابعة الجیدة آللیة تنفیذ السیاسات المنتهجة إضافة إلى . ةالمحاسبی
و نظرا لهذه األهمیة فإن الرقابة الداخلیة تعتبر وسیلة ناجحة إلكتشاف . اللوائح و القوانین و التنظیمات الداخلیة

یتم تقییم ضعف و قوة هذا النظام بشكل مستمر بغیة األخطاء و منع تكرار حدوثها مستقبال و على هذا األساس 
. تحسینه و رفع جودته

إن وجود رقابة داخلیة فعالة و ذات كفاءة و استمراریة للعمل یسهل على تفعیل دور المراجعة المحاسبیة الداخلیة 
مالیة التخاذها في توصیل و استنتاج نتائج أو معطیات خالیة من األخطاء و تقدیمها إلى مستخدمي القوائم ال

فبوجود رقابة داخلیة أولیة یعزز و یساهم في . في عملیة اتخاذ القرارات المالیة، و حتى القرارات التسیریة األخرى
المنع من وجود األخطاء و الغش في التسجیل و منه حمایة ألموال و ممتلكات الشركة من السرقة و الضیاع، و 

.ذاتهاسبیة الداخلیةبالتالي الرفع من أداء المراجعة المحا
أما بوجود رقابة داخلیة الحقة فهي تساهم في عملیة اإلظهار و االكتشاف المحاسبیة و االنحرافات و منه 
. محاولة تقدیم حملة من االقتراحات و التوصیات لحظة حدوثها و ذلك للحد أو التقلیل من حدوثها مستقبال

نظام الرقابة األولیة ألجل توصیل نتائج جیدة و ذات قیمة و منه مدعفالرقابة الالحقة ماهي إال وسیلة لتقویة و 
.زیادة رشادة اتخاذ القرار المالي

لیها خالیة من اإلبهام أو عدم ة وفق أسس علمیة و مبادئ متعارف عتسمح تقاریر المراجع الداخلي المبنی
لمقدمة بما یعزز الثقة و رضا الشركة الوضوح من القابلیة للتطبیق المیداني من حیث االقتراحات و التوصیات ا

.على عمل المراجع الداخلي و اعتماد تقاریره في عملیة المفاضلة بین البدائل
كما تعد تقاریر المراجعة الداخلیة مرآة و وجهة إدارة الشركة أمام المساهمین لتبریر حقیقة مصداقیة و عدالة 

.القوائم المالیة
یة الدور الفعال لها في عملیة االسترشاد بها في تحسین نوعیة القرارات المالیة المحاسبیة الداخلتبرز المراجعة 

المتخذة في المؤسسة و المساعدة في وجود نظام رقابة داخلي یسهر على حمایة ممتلكات الشركة و العمل على 
ة عالیة من السیر الحسن للتسییر داخل الشركة من خالل تقاریر الرقابة الداخلیة و منه الوصول إلى درج

.الكفاءة
فمن خالل المعالجة لموضوع بحثنا و التحلیل له في الفصول الثالثة، توصلنا إلى نتائج فیما یتعلق باختیار 

.الفرضیات الثالثة مع تقدیمنا لمجموعة اقتراحات
.ففي الجانب المتعلق باختیار فرضیات البحث فقد أبرزت المعالجة لموضوع البحث إلى النتائج التالیة
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فبالنسبة للفرضیة األولى و القائلة تعتبر المراجعة المحاسبیة الداخلیة ركیزة أساسیة التخاذ القرارات المالیة 
الرشیدة بكونها توفر معلومات محاسبیة ذات قیمة فاألهمیة النسبیة للمعلومات المحاسبیة التي تقدمها المراجعة 

صحیح لالنحرافات و األخطاء و التي یمكن إیجادها تعد بمثابة المحاسبیة الداخلیة بعد التحلیل و التدقیق و الت
قاعدة قرار و بنك معلوماتي ذو مصداقیة من حیث قابلیة المقارنة لهذه المعلومات و صدق مخرجات النظام 

.المحاسبي و المالي للشركة فالمراجعة المحاسبیة الداخلیة هي أساس انطالق كل قرار مالي
لثانیة و القائلة إن فعالیة المراجعة المحاسبیة الداخلیة تعتبر أساس رشادة اتخاذ القرارات أما بالنسبة للفرضیة ا

المالیة، فهذه الفعالیة تستمد في أدائها على وجود نظام رقابة داخلي معد بإحكام یعمل على ضمان الوصول إلى 
لرقابة السابقة أو الالحقة تزید األهداف المسطرة من طرف الشركة و منه حمایة أصول و ممتلكات الشركة ، فا

من تقویة دور المراجعة المحاسبیة الداخلیة في الوصول إلى تقدیم معلومات ذات قیمة و منه زیادة رشادة 
القرارات المالیة للشركة فتحسین أداء المراجعة المحاسبیة الداخلیة مرتبط بوجود نظام رقابة داخلي فعال یعمل 

تم تقدیره و بأقل انحراف ممكن و بأقل تكلفة ممكنة ، فصدق معلومات المراجعة على تحقیق و الوصول إلى ما 
المحاسبیة الداخلیة نابعة من وجود نظام رقابة داخلي فعال مكتشف لألخطاء أي مستجل لنقاط القوة و الضعف، 

.فنقاط قوة الرقابة الداخلیة هي قوة و مصداقیة و فعالیة المراجعة المحاسبیة الداخلیة
بالنسبة للفرضیة الثالثة و القائلة تمیز معلومات المراجعة المحاسبیة الداخلیة تعتبر أساس اتخاذ أما- 

القرارات المالیة فإن إشراك و دور المراجع الداخلي و إنصاف هذا األخیر بقواعد و سلوك العمل المهني 
لنصائح و بعض فقیام المراجع الداخلي بإعداد تقاریر ذات موضوعیة من خالل التوصیات و ا

التحسینات التي یراها ضروریة و رفعها لمتخذي القرار تعد بمثابة قاعدة قرار لإلدارة العلیا بطریقة غیر 
مباشرة من خالل االعتماد علیها في صیاغة و اتخاذ القرارات المالیة أو عن طریق االستشارة المباشرة 

نظیمي للشركة، من خالل اللجوء إلیه من طرف كذلك یبرز مكانة و دور المراجع الداخلي في الهیكل الت
باقي الدوائر أو المصالح فتقاریر المراجع الداخلي و باستخدام الرقابة الداخلیة كأحد أدواته تساهم في 
تأكید صحته و مصداقیة المعلومات و البیانات و المالیة و منه فهي مرآة الشركة أمام الغیر خاصة 

. لي حاضر أو مستقبليالمساهمین و أساس لكل قرار ما
.على ضوء النتائج نقدم مجموعة اقتراحات تفید المؤسسة المعنیة لتحسین نظامها الداخلي: اإلقتراحات
.إنشاء قسم أو مصلحة للمراجعة داخل الشركة- 1
.العمل على تزویده بمختلف اإلمكانیات المادیة و البشریة الالزمة- 2
.االعتراف بدوره داخل الشركةالعنایة به و العمل على مساعدته و - 3
العمل على رسكلة اإلطار البشري له ألجل مسایرة األحداث الجاریة في میدان المراجعة و المحاسبیة - 4

.عامة
ربط مختلف الدوائر بالشركة بشبكة نظام معلوماتي لتسهیل سرعة توصیل المعطیات محل المعالجة - 5

.المحاسبیة
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: الدراسات المقترحة
.تدقیق الداخلي في تفعیل و رشادة حوكمة الشركاتدور معاییر ال- 
.قدرة المدقق الداخلي في االلتزام بمعاییر المراجعة الداخلیة في ظل تطور تكنولوجیا اإلعالم و االتصال- 
.دور المراجعة التحلیلیة في رشادة القرارات المالیة في سوق األوراق المالیة- 
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100مفهوم المراجعة المحاسبیة الداخلیة: المطلب األول

100تعریف المراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع األول

101أنواع المراجعة المحاسبیة الداخلیة : الفرع الثاني

101مزایا المراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع الثالث

102المعطیات و المعلومات محل المراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع الرابع

103الفرق بین المراجعة المحاسبیة الداخلیة و المراجعات األخرى: الفرع الخامس

105أهمیة و أهداف و خدمات المراجعة المحاسبیة الداخلیة: المطلب الثاني

105الداخلیةأهمیة المراجعة المحاسبیة : الفرع األول

106أهداف المراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع الثاني

106خدمات المراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع الثالث

107وظیفة المراجعة الداخلیة و أركان المراجعة المحاسبیة و خطوات المراجع الداخلي: المطلب الثالث

107وظیفة المراجعة الداخلیة: الفرع األول

109أركان المراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع الثاني

110خطوات المراجع الداخلي: الفرع الثالث

113المسار العلمي للمراجعة المحاسبیة الداخلیة: المبحث الثاني

113منهجیة المراجعة المحاسبیة الداخلیة: المطلب األول

113المرحلة التمهیدیة: الفرع األول

113مرحلة التحلیل المعمق: الثانيالفرع 

116مرحلة فحص الحسابات و اختبارها: الفرع الثالث

118معاییر المراجعة المحاسبیة الداخلیة: المطلب الثاني



118المعاییر العامة: الفرع األول

120معاییر العمل المیداني: الفرع الثاني

122معیار إبداء الرأي: الفرع الثالث

124تقنیات المراجعة المحاسبیة الداخلیة: الثالثالمطلب

124فحص الوثائق: الفرع األول

124االستبیان و المقابلة: الفرع الثاني

125المالحظة المباشرة: الفرع الثالث

126مساهمة المراجعة المحاسبیة الداخلیة في رشادة عملیة اتخاذ القرار المالي: المبحث الثالث

الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة للمراجعة المحاسبیة الداخلیة و فعالیتها في اتخاذ القرار : األولالمطلب 
المالي

126

126الجهات المستفیدة من المعلومات المحاسبیة و أهداف البیانات المالیة: الفرع األول

131الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة: الفرع الثاني

134دور المراجع الداخلي في مصداقیة المعلومات المحاسبیة التخاذ القرارات المالیة: الثالثالفرع 

135نظام الرقابة الداخلیة و فعالیته في جودة المراجعة المحاسبیة الداخلیة: المطلب الثاني

135مفهوم الرقابة الداخلیة و أنواعها: الفرع األول

137ت نظام الرقابة الداخلیةإجراءات و مكونا: الفرع الثاني

142أهداف و مقومات نظام الرقابة الداخلیة : الفرع الثالث

143العالقة بین نظام الرقابة الداخلیة و المراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع الرابع

144أثر تقاریر المراجع الداخلي في اختیار البدائل: المطلب الثالث

144مفهوم التقریر و معاییر إعداد التقریر : الفرع األول

146أدوات كتابة التقریر و األطراف المعنیة بالتقریر : الفرع الثاني

147أنواع التقاریر و دورها في اتخاذ القرار: الفرع الثالث

150خالصة الفصل الثاني

151الدراسة التطبیقیة: الفصل الثالث

151تمهید

152تقدیم المؤسسة محل الدراسة: المبحث األول

152التطور التاریخي لصناعة الرزم المعدني بالجزائر: المطلب األول

152قبل االستقالل: الفرع األول

152بعد االستقالل: الفرع الثاني

152اندماج شركات الرزم المعدني و ظهور مجمع الرزم المعدني: الفرع الثالث

154بالشركة محل الدراسة التطبیقیةالتعریف : المطلب الثاني

154نشأة شركة الرزم المعدني بعزابة: الفرع األول

154األهمیة االقتصادیة للشركة و زبائنها : الفرع الثاني

155الهیكل التنظیمي لشركة الرزم المعدني بعزابة: الفرع الثالث

163رزم المعدنيالخصائص النوعیة للموارد البشریة بشركة ال: الفرع الرابع

166دور نظام الرقابة الداخلیة في تحسین عملیة اتخاذ القرارات: المبحث الثاني



166جودة المعلومات المحاسبیة و دورها في اتخاذ القرارات المالیة: المطلب األول

2011167بطاقة التكلفة للمنتوجات الشهریة لشهر مارس : الفرع األول

172االستهالكات المعیاریة للمادة األولیة األساسیة و المواد الثانویة : الفرع الثاني

174تأثیر الرقابة اإلحصائیة و قوائم االستقصاء على الرقابة الداخلیة: المطلب الثاني

174الرقابة اإلحصائیة على األخطاء في اإلنتاج و دورها في تقلیل حدة الخطأ: الفرع األول

180قوائم االستقصاء للرقابة الداخلیة: الفرع الثاني

186دراسة تقاریر المراجعة المحاسبیة لمحافظي الحسابات: المطلب الثالث

2006186تقریر مندوب الحسابات لسنة : الفرع األول

2007186تقریر مندوب الحسابات لسنة : الفرع الثاني

188تحلیل نتائج الدراسة: المبحث الثالث

188نتائج دور المراجعة المحاسبیة الداخلیة في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة و المالیة: األولالمطلب 

188المعلومات المحاسبیة قاعدة معطیات للمراجعة المحاسبیة الداخلیة: الفرع األول

188دور المراجعة المحاسبیة في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة و المالیة: الفرع الثاني

193التحلیل لنتائج نظام الرقابة الداخلیة: المطلب الثاني

193تحلیل نتائج الرقابة اإلحصائیة: الفرع األول

193تحلیل قوائم االستقصاء للرقابة الداخلیة: الفرع الثاني

195نقاط القوة لنظام الرقابة الداخلیة في الشركة و التحسینات المقترحة: الفرع الثالث

195مساهمة تقاریر المراجعة المحاسبیة الداخلیة في اتخاذ القرارات المالیة داخل شركة الرزم المعدني: المطلب الثالث

196القرارات ذات الطابع االستراتیجي: الفرع األول

201القرارات ذات الطابع اإلداري: الفرع الثاني

203القرارات ذات الطابع التنفیذي: الفرع الثالث

205خالصة الفصل الثالث

206الخاتمة العامة

قائمة الجداول-
قائمة األشكال-
قائمة المراجع و المصادر-





:قائمة الجداول
الر
قم

الصفحةانــــــــالبی

13تصنیف القرارات إلى مبرمجة و غیر مبرمجة1

16تصنیف القرارات حسب البعد الزمني2

111الظاهرةجدول القوة و الضعف 3

141المكونات الخمس لنظام الرقابة الداخلیة 4

2011163توزیع العمال بشركة الرزم المعدني بعزابة حسب المستوى التأهیلي لهم لسنة 5

2011165إلى 2008تطور عدد العمال بشركة الرزم المعدني من 6

167استهالكات المادة األولیة األساسیة و المواد الثانویة7

167التغلیف8

168أعباء اإلنتاج9

168تكلفة إنتاج العلبة10

169استهالكات المادة األولیة األساسیة و المواد الثانویة11

169التغلیف12

170أعباء اإلنتاج13

170تكلفة إنتاج العلبة14

171استهالكات المادة األولیة األساسیة و المواد الثانویة15

171التغلیف16

172أعباء اإلنتاج17

172تكلفة إنتاج العلبة18

173استهالكات المادة األولیة19

173استهالك المواد الثانویة و الغطائین و التغلیف20

174استهالك المادة األولیة األساسیة21

174استهالك المواد الثانویة و الغطائین و التغلیف22

175و عدد العلب المعیبة و نسبتها2010كغ لشهر جانفي ½ وزن SACAالعلب لمنتوج إنتاج23

178و عدد العلب المعیبة و نسبتها2010كغ لشهر فیفري ½ وزن SACAالعلب لمنتوج إنتاج24

الثانویة   للمادة األولیة األساسیة و االستهالكات كغ 1للعلب وزن ON4/4جدول تحلیل الفروقات للمنتوج 25
و التغلیف

190

192كغ للمادة األولیة األساسیة و االستهالكات الثانویة و التغلیف½ لوزن OTجدول تحلیل الفروقات للمنتوج 26

196و معدل التغیر2011-2007تطور الكمیة المنتجة من العلب بورشة القطارات خالل السنوات 27

197و معدل التغیر 2011- 2007الصفائح الملونة بورشة الطباعة خالل السنوات إنتاجتطور 28

2010202للعمال خالل سنة اإلدماجالترقیات و 29

2011202-2008تطور عدد العمال بشركة الرزم المعدني خالل السنوات 30

2011204إلى 2007تطور رقم األعمال المحقق بشركة الرزم المعدني بعزابة من سنة 31





:قائمة األشكال
الصفحةالبیـــــــــانالرقم
12تصنیف القرارات حسب المستویات اإلداریة1

15من حیث موضوع اتخاذهاالتمییز بین القرارات2

29مصادر التمویل الطویل األجل3

48مصادر التمویل قصیر األجل4

73المدخل الحدیث للتحلیل المالي5

82ونتـــالتحلیل المالي وفق نظام دیب6

84التمثیل البیاني لعتبة المردودیة بعالقة الهامش و التكالیف الثابتة 7

85التمثیل البیاني لعتبة المردودیة بعالقة النتیجة8

85التمثیل البیاني لعتبة المردودیة بعالقة رقم األعمال و مجموع التكالیف9

94القرار الماليخطوات اتخاذ 10

108مسؤولیات تطویر نظام الرقابة الداخلیة11

112خطوات مهمة المراجع الداخلي12

114رسم بیاني لمرحلة التحلیل المعمق للمراجعة المحاسبیة13

115مخطط المراجعة العلمیة14

116رسم بیاني لمرحلة فحص البیانات15

129المالیةهیكل األهداف في التقاریر 16

131أهداف نشر القوائم المالیة17

134اتخاذ القرار و دور المعلومات18

139نظام الرقابة الداخلیةإجراءات19

140مكونات نظام الرقابة الداخلیة 20

142أهداف الرقابة الداخلیة التشغیلیة21

153الهیكل التنظیمي لمجمع الرزم المعدني22

155التنظیمي لشركة الرزم المعدني بعزابةالهیكل 23

162مخطط صناعة العلب في شركة الرزم المعدني24

164التمثیل البیاني للید العاملة بشركة الرزم المعدني بعزابة حسب الوظائف و المستوى التأهیلي25

2011165إلى 2008لتطور الید العاملة بشركة الرزم المعدني خالل السنوات رسم بیاني26

176كغ ½ وزن SACAخریطة الرقابة اإلحصائیة لشهر جانفي للمنتوج 27

179كغ ½ وزن SACAلشهر فیفري للمنتوج اإلحصائیةخریطة الرقابة 28

188القراركبنك معلوماتي أولي لمتخذي المعلومات المحاسبیة 29

2011198- 2006العلب بشركة الرزم المعدني للفترة إنتاجمنحنى تطور 30

2011199-2006الصفائح الملونة بورشة الطباعة للفترة إنتاجمنحنى تطور 31




