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دراسة حالة الشركة التابعة حبوب الزيبان-المركب الصناعي القنطرة-
Evaluate the effectiveness of using analytical review in evaluating
financial performance.
Case study of the subsidiary Al-Zayban Cereals - Al-Qantara
Industrial Complex.
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الممخــص

تيدؼ ىذه إلدرإسة إلي توضيح دور إستخدإـ

أساليب إلمرإجعة إلتحميمية في تقييـ إألدإء إلمالي،

حيث تـ إلتطرؽ إلي إإلطار إلنظري لكؿ مف

إلمرإجعة وإألدإء إلمالي،أما في إلجانب إلتطبيقي

فبغيت تحقيؽ ىذه إألىدإؼ قاـ إلباحثاف بدرإسة

ميدإنية في أحد إلمؤسسات إالقتصادية إلجزإئرية

وتطبيؽ إلمرإجعة إلتحميمية عمييا ،حيث قمنا

بتطبيؽ أسموبيف مف أساليب إلمرإجعة إلتحميمية

لتقييـ إألدإء إلمالي لمشركة إلتابعة حبوب إلزيباف،
ومف خاللو توصمنا إلي أف أساليب إلمرإجعة

إلتحميمية تسمح بتقييـ إألدإء إلمالي بشكؿ أفضؿ.

الكممات المفتاحية :مرإجعة إلتحميمية ،تقييـ أدإء،
أدإء إلمالي.

تاريخ إلنشر2021/11/06 :

Abstract:
This study aims to clarify the role of
using analytical review methods in
evaluating financial performance, as
the theoretical framework for both
auditing and financial performance
was addressed. On the practical side,
these goals should be achieved. We
applied two methods of analytical
review to evaluate the financial
performance of the subsidiary
company, Zeban Cereals, and
through it we concluded that the
methods of analytical review allow to
better
evaluate
the
financial
performance.
Key words: analytical review,
performance evaluation, financial
performance.
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 .1مقدمة:

لقد وإجية مينة إلمرإجعة مشاكؿ كبيرة في سنوإت إألخيرة وىذإ رإجع لعدة أسباب نذكر منيا
عمى سبيؿ إلمثاؿ كبر حجـ إلمؤسسات محؿ إلمرإجعة مما يتطمب تجنيد عماؿ إضافييف

إلتماـ عممية إلمرإجعة باإلضافة إلي إستخدإـ برإمج متطورة مف قبؿ ىذه إلمؤسسات  ،لذإ
إستمزـ إألمر إستخدإـ أساليب حديثة تمكف مف إجرإء عممية إلمرإجعة بشكؿ أفضؿ ومف بيف
ىذه إألساليب إلحديثة نجد أساليب إلمرإجعة إلتحميمية.

وتعتبر إلمرإجعة بشكؿ عاـ وإلمرإجعة إلتحميمية بشكؿ خاص منظومة مينية تتكامؿ وتتسؽ

مف أجؿ تحقيؽ أىدإؼ عممية إلمرإجعة ،وبكوف إلمرإجعة إلتحميمية تقوـ عمى تحميؿ إلبيانات
إلمالية وغير إلمالية بشكؿ يجعميا أكثر جودة وفعالية في عممية تقييـ إألدإء إلمالي،

باإلضافة إلي أنيا تستطيع تحقيؽ أىدإؼ عممية إلمرإجعة بصورة أفضؿ ألنيا تعتمد أساسا
عمى إلدقة في إلحصوؿ عمى إلمعمومات إلميمة في عممية إلمرإجعة وذلؾ مف خالؿ دقة
أساليبيا إلمستخدمة سوإء كانت إألساليب إلتي تعتمد عمى إلخبرة إلمينية لممرإجع أو أساليبيا
إلحديثة كدإفع أساسي لتحقيؽ كفاءة إألدإء إلمالي ،كما أف إلمرإجعة إلتحميمية بأساليبيا
إلمختمفة تساعد في تقييـ مدى كفاءة إلمؤسسات إالقتصادية في إستغالؿ إلموإرد إلمتاحة
وقدرة عمى إلتعامؿ مع إلبيئة إلخارجية وإلدإخمية إلمحيطة بيا مف أجؿ تحقيؽ إألىدإؼ
إلمسطرة لممؤسسات إالقتصادية

إلمحاسبية وإلقوإئـ إلمالية.

باإلضافة إلي إكتشاؼ إلثغرإت إلموجودة في إلدفاتر

ومما سبؽ يمكننا طرحا مف إشكالية ىذإ إلبحث إلمتوإضع إلتي نسعى إلي درإستيا وىي :هل

استخدام الفعال ألساليب المراجعة التحميمية يساعد في تقييم األداء المالي لممؤسسات
االقتصادية؟.

ولإلجابة عمي ىذإ إلتساؤؿ إألساسي يتطمب إإلجابة عمي عدد مف إلتساؤالت إلفرعية إلتالية:

.i

.ii
.iii

ىؿ تساىـ أساليب إلمرإجعة إلتحميمية في تقييـ إألدإء إلمالي لممؤسسات إالقتصادية؟

ىؿ ىناؾ عالقة بيف مؤشرإت تقييـ إألدإء إلمالي وأساليب إلمرإجعة إلتحميمية؟

ىؿ إستخدإـ أساليب إلمرإجعة إلتحميمية في عممية تقييـ إألدإء إلمالي في مؤسسة إلتابعة
حبوب إلزيباف -مركب إلصناعي إلتجاري -إلقنطرة ، -تساعد في تقييـ إألدإء إلمالي
لممؤسسة ؟
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ولإلجابة عمى إإلشكالية إلرئيسية قمنا بطرح إألسئمة إلفرعية إلتالية:
.i
.ii

إف إستخدإـ أساليب إلمرإجعة إلتحميمية في عممية تقييـ إألدإء إلمالي لممؤسسة محؿ
إلدرإسة تساعد قي تقييـ أدإئيا إلمالي.

مف مؤشرإت قياس إألدإء إلمالي إلتحميؿ إلمالي إلذي يعتبر بدوره مف إألساليب إلقديمة

لممرإجعة إلتحميمية.
.iii

تساىـ أساليب إلمرإجعة إلتحميمية في تقييـ إألدإء إلمالي لممؤسسات إالقتصادية.

 .1المراجعة التحميمية.

-1-1مفهوم المراجعة التحميمية :لقد تـ تعريؼ إلمرإجعة إلتحميمية في أدبيات إلمحاسبة
إلمعاصرة بمصطمحات مختمفة منيا( :إلمخادمة و إلرشيد ،2007 ،صفحة )486

 المراجعة القياسية :تنطمؽ مف إلمقاييس إلعامة إلتي يعتمد عمييا إلمرإجع لتوقع حالةإلمؤسسة تحت إلمرإجعة ،حيث يضع برنامج إلمرإجعة إستنادإ لذلؾ.

 مراجعة الكفاءة :نظ إر الىتماميا بتحديد مستوى كفاءة إلمؤسسة بالمقارنة مع إلمؤسساتإألخرى ،أو تقييـ وضع إلمؤسسة مف خالؿ نشاطيا إلسابؽ ،إضافة إلي قياميا بتقييـ
أدإء إلمؤسسة ومستوياتيا إإلدإرية إلمختمفة ولذلؾ سميت مرإجعة إلكفاءة.
تشير إألدبيات إلمحاسبية لمعديد مف إلمصطمحات إلتي تستعمؿ لوصؼ إلمرإجعة إلتحميمية
في إلمرإجعة ،مثؿ إلتدقيؽ إلتحميمي ،إلمرإجعة إلتحميمية ،إجرإءإت إلمرإجعة إلتحميمية ،إألدلة

إلتحميمية( ،سياـ و عمي ،صفحة  )173في ىذإ إلبحث سوؼ نقوـ باستخدإـ مصطمح
إلمرإجعة إلتحميمية كمصطمح شامؿ.
وعرفيا أرثر ويمسوف  Arlette wilsonعمى أنيا "مقارنة إلقيـ إلدفترية لمقوإئـ إلمالية مع
إلقيـ إلمتوقعة وإلتي يقدرىا إلمرإجع لتحديد مدى معقولية ىذه إلقيـ"( .بولحباؿ فريد،2017 ،

صفحة )451

-2-1أهداف المراجعة التحميمية :إألىدإؼ إلتي تسعى إلي تحقيقيا إلمرإجعة إلتحميمية ىي
كاألتي( :إلمخادمة و إلرشيد ،2007 ،صفحة )487

 إلتعرؼ إلي طبيعة أعماؿ إلمؤسسة وتحديد نطاؽ إلفحص وإلمرإجعة؛ تحديد مجاالت إلمخاطرة إلمتوقعة؛ تحديد مدى إختبارإت إلعمميات وإألرصدة؛841
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 تعزيز إلنتائج إلتي توصؿ إلييا إلمرإجع.-3-1أغراض المراجعة التحميمية :مف خالؿ ما تـ إلتطرؽ لو نستنتج أف إلمرإجعة إلتحميمية

تستخدـ طوإؿ عممية إلمرإجعة مف أجؿ تحقيؽ ثالثة نقاط أساسية ،حيث يمكف تبيانيا

كما يمي:
-1-3-1

استخدام المراجعة كإجراءات لتقييم المخاطر :يتـ تطبيؽ إلمرإجعة

إلتحميمية كإجرإءإت أولية لتقييـ إلمخاطر مف أجؿ إلحصوؿ عمى فيـ لممؤسسة وبيئتيا،
لممساعدة في تقييـ مخاطر إألخطاء إلجوىرية مف أجؿ تحديد طبيعة وتوقيت ومدى

إجرإءإت إلمرإجعة إإلضافية ،أي لمساعدة إلمرإجع في تطوير برنامج إلمرإجعة.
)(issue, 18/2010, p. 01
-2-3-1

استخدام المراجعة التحميمية كإجراءات موضوعية :تستخدـ إلمرإجعة

إلتحميمية كإجرإءإت موضوعية عندما يرى إلمرإجع أف إستخدإـ إلمرإجعة إلتحميمية يمكف
أف يكوف أكثر فعالية أو كفاءة مف إختبارإت إلتفصيمية في إلحد مف مخاطر إألخطاء
إلجوىرية عمى مستوى إلتأكيدإت إلخاصة لمقوإئـ إلمالية إلى مستوى منخفض مقبوؿ.

)(Fung, 2010, p. 23
-3-3-1

استخدام المراجعة التحميمية كإجراءات نهائية الشاممة في نهاية عممية

المراجعة :يقوـ إلمرإجع باستخدإـ إلمرإجعة إلتحميمية كإجرإءإت نيائية في نياية عممية
إلمرإجعة لتقييـ ما إذإ كانت إلبيانات إلمالية مطابقة مع فيـ إلمرإجع لطبيعة إلعمؿ ،لكف

عندما تحدد نتائج إلمرإجعة إلتحميمية نيائية إلشاممة مخاطر غير معروفة سابقا لألخطاء

إلجوىرية ،يحتاج إلمرإجع إلى إلتحقيؽ في إلسبب ،وإعادة تقييـ إجرإءإت إلمرإجعة
إلمخطط ليا مرة أخرى لمنظر في أي مرحمة يجب وضع إجرإءإت مرإجعة إضافية
ضرورية(ang, 2014, p. 61) .
-4-1أساليب المراجعة التحميمية.

عند قياـ إلمرإجع بمرإجعة حسابات مؤسسة ما يستعمؿ أساليب إلمرإجعة إلتحميمية لتمكينو

مف إكتشاؼ إألخطاء وأي تالعبات موجودة ،وىذه إألساليب تنقسـ بدورىا إلي نوعيف أساليب

حديثة تعتمد عمي أساليب رياضية وإحصائية وتكنولوجيا حديثة ،وأساليب قديمة تعتمد بدورىا
عمي نسب مالية .
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وتنقسـ أساليب إلمرإجعة إلتحميمية إلقديمة بدورىا إلي:
 إجراءات المراجعة التحميمية الوصفية غير الكمية :وتنقسـ ىذه إإلجرإءإت بدورىا إليعدة أنوإع ىي:



إالستفسار.



إلتوقعات مف نتائج إلمرإجعة إلسابقة.



مرإجعة إلمعمومات إلخارجية(غير إلكمية).



مرإجعة إلمعمومات إلدإخمية ذإت إلطبيعة غير إلكمية.

 إجراءات المراجعة التحميمية الكمية البسيطة :تتمثؿ إلفمسفة إلرئيسية ورإء إستخدإـ ىذهإإلجرإءإت في إلمرإجعة ،في وجود عالقات بيف إلبيانات بنمط معيف وإستمرإرىا عمى
ىذإ إلنمط في مستقبؿ ما دإمت إلظروؼ إلمحيطة لـ تتغير ،ويمتاز ىذإ إلنوع مف
إإلجرإءإت باعتماد إلمعمومات إلكمية ومعالجتيا بطريقة سيمة لتعطي دالئؿ في عممية

مرإجعة إلحسابات( ،إلكبيسي ،2008 ،صفحة )9وتنقسـ ىذه إإلجرإءإت بدورىا إلي
عدة أنوإع ىي:
 إلتحميؿ إألفقي؛ إلتحميؿ إلرأسي؛ -إالختبار إلتنبؤي؛

 تحميؿ إنحرإؼ إلموإزنة؛ -النسب المالية :تتضمف إلمرإجعة إلتحميمية إستخدإـ إلنسب إلمالية إلعامة خالؿ مرحمة

إلتخطيط وإلفحص إلنيائي في مرإجعة إلقوإئـ إلمالية ،حيث يؤدي ذلؾ إلي توفير تفيـ
لمعظـ إألوضاع وإألحدإث إلمالية إلجارية ،وفحص إلقوإئـ إلمالية مف منظور
إلمستخدـ ،ويمكف أف يكوف إلتحميؿ إلمالي إلعاـ فعاال في إلتعرؼ عمى إلجوإنب إلتي

يحتمؿ أف يوجد بيا مشكالت وتكوف بحاجة لتحميؿ إضافي وتركيز في إستخدإـ

إجرإءإت إلمرإجعة إلتحميمية بيا ،كما يمكف أيضا أف يتـ مف خاللو تحديد جوإنب إلعمؿ
إلتي يستطيع إلمرإجع أف يقدـ تصور لممساعدة عمى إلتعامؿ معيا( .أرينز و لوبؾ،
 ،2000صفحة )264

843
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بينما تتمثؿ إجرإءإت إلمرإجعة إلتحميمية إلحديثة في إجرإءإت إلمرإجعة إلتحميمية إلكمية
إلمتطورة ومف بيف أىـ ىذه إألساليب نجد ما يمي:
 تحميل االنحدار :نماذج تحميؿ إالنحدإر ىي عبارة عف إلعالقات بيف إلمتغيرإت

وإلتنبؤإت ،ففي نماذج تحميؿ إالنحدإر إلمرإجع يمكف لو إلتوقع إلبيانات إلمالية

وإلتشغيمية بمساعدة إلبيانات إالقتصادية وإلبيئية( .سياـ ,كردودي ،2015 ،صفحة

)53

 تحميل السالسل الزمنية :يعتمد أسموب تحميؿ إلسالسؿ إلزمنية عمى مقارنة إألرصدة
وإلمؤشرإت إلمالية محؿ إلفحص وإلتحقؽ باألرصدة وإلمؤشرإت إلمتوقعة بناء عمى

إلنتائج إلمستمدة مف تحميؿ إلسالسؿ إلزمنية لتمؾ إألرصدة ،وبالتالي يمكف لممرإجع
إلتعرؼ عمى إنحرإفات إألرصدة إلفعمية وتتبعيا وتقرير مدى معقوليتيا( .بولحباؿ فريد،
 ،2017صفحة )456
 الشبكات العصبية االصطناعية:عرفت عمى أنيا معالج إلتوزيع إلمتوإزي إلمتؤلؼ مف
وحدإت معالجة بسيطة ( إلخاليا إلعصبية) إلذي يمتمؾ إلميؿ إلطبيعي إلي تخزيف
إلمعرفة إلتجريبية وجعميا متاحة لالستخدإـ ،وأنو يشابو إلدماغ إلبشري في جانبيف ىما:

(إلحسني ،2014 ،صفحة )78
 إكتساب إلشبكة إلمعرفة مف بيئتيا مف خالؿ عممية إلتعمـ. موإطف قوة إرتباط إلعصبونات(إلعقد) وإلمعروفة باألوزإف إلتشابكية إلتي تستخدـ لتخزيفإلمعرفة إلمكتسبة.
 .2األداء المالي :لقد تعددت إلتعريفات إلمعطاة لألدإء إلمالي نذكر منيا ما يمي:

فمقد عرؼ عمى أنو " إلمعبر عف أدإء إألعماؿ باستخدإـ مؤشرإت مالية كالربحية ،ويمثؿ
إلركيزة إألساسية لما تقوـ بو إلمؤسسات مف أنشطة مختمفة"( .فرحاف ،إيماف ،و إلمصيدإني،

 ،2011صفحة )68
ويرى ( ) Lynchبأف" إألدإء إلمالي سيبقى إلمجاؿ إلمحدد لمدى نجاح إلمؤسسات وأف عدـ
تحقيؽ إلمؤسسات لألدإء إلمالي بالمستوى إألساسي إلمطموب يعرض وجودىا وإستمرإرىا

لمخطر"( .إدريس و إلغالبي)2009 ،
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 -1-2أهمية األداء المالي :يمكف إبرإز أىميتو أيضا في إلنقاط إلتالية( :أشرؼ حسني
صالح عوض إهلل ،2015 ،صفحة )178

 متابعة ومعرفة نشاط إلمؤسسة إالقتصادية وطبيعتو؛ متابعة ومعرفة إلظروؼ إلمالية وإالقتصادية إلمحيطة بيا؛ إلمساعدة في إجرإء عممية إلتحميؿ وإلمقارنة وتقييـ إلبيانات إلمالية؛ -إلمساعدة في فيـ إلتفاىـ إلمتفاعؿ بيف إلبيانات إلمالية.

 -2-2أهداف األداء المالي :يمكف أف يحقؽ لممستثمريف إألىدإؼ إلتالية( :إلخطيب،
 ،2010صفحة )47

 يمكف إلمستثمر مف متابعة ومعرفة نشاط إلمؤسسة وطبيعتو وكما يساعد عمى متابعةإلظروؼ إالقتصادية وإلمالية إلمحيطة ،وتقدير مدى تأثير أدوإت إألدإء إلمالي مف
ربحية وسيولة ونشاط ومديونية وتوزيعات عمى سعر إلسيـ؛

 يساعد إلمستثمر في إجرإء عممية إلتحميؿ وإلمقارنة وتفسير إلبيانات إلمالية وفيـ إلتفاعؿبيف إلبيانات إلمالية التخاذ إلقرإر إلمالئـ ألوضاع إلمؤسسات.
ومف ىذإ نستنتج أف إلجانب إألساسي لألدإء إلمالي ىو إلحصوؿ عمى معمومات يمكف
إستخدإميا ألغرإض إلتحميؿ إلمناسبة التخاذ إلق إررإت إلمناسبة وإختيار إلسيـ إألفضؿ مف
وقت ألخر مف خالؿ مؤشرإت إألدإء إلمالي لممؤسسات.
 .3تقييم األداء :يعرؼ تقييـ إألدإء عمى أنو" قياس إألدإء إلفعمي ومقارنة إلنتائج إلمطموب

تحقيقيا ،أو إلممكف إلوصوؿ إلييا حتى تكوف صورة حية لما حدث ويحدث فعال ،ومدى
إلنجاح في تحقيؽ إألىدإؼ وتنفيذ إلخطط إلمصنوعة بما يكفؿ إتخاذ إإلجرإءإت

إلمالئمة لتحسيف إألدإء"( .بريش ,إلسعيد; نعيمة يحياوي; ،2011 ،صفحة )299
ويمكف تعريؼ تقييـ إألدإء أيضا عمى أنو" مدى إلتأكد مف كفاءة إستخدإـ إلموإرد إلمتاحة
أفضؿ إستخدإـ ،لتحقيؽ إألىدإؼ إلمخططة ،وإتخاذ إإلجرإءإت إلتصحيحية إلعادة مسارإت

إألنشطة بالمنظمة ،مما يحقؽ توجيو إألىدإؼ إلمرجوة منيا"( .عادؿ بومجاف،2020 ،
صفحة )42
 .4تقييم األداء المالي :يعرؼ عمى أنو" قياس إلنتائج إلمحققة إو إلمنتظرة عمى ضوء
معايير محددة سمفا ومف ثـ مدى تحقيؽ إألىدإؼ لمعرفة مستوى إلفعالية ،وتحديد
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إألىمية إلنسبية بيف إلنتائج وإلموإرد إلمستخدمة مما يسمح بالحكـ عمى درجة إلكفاءة".
( رزقي محمد ،2018 ،صفحة )145
ويعرؼ أيضا تقييـ إألدإء إلمالي عمى أنو" مدى تحقيؽ إلقدرة إاليرإدية وإلكسبية في

إلمؤسسة"( .زإىية ,لعرإؼ; فرحات عباس; ،صفحة )347
 -1-4خطوات تقييم األداء المالي:

ويمكف إلقوؿ أف عممية تقييـ إألدإء إلمالي ترتكز عمى إألركاف إألساسية إلتالية( :إلطيب و

عمر ،صفحة )04
 وجود أهداف محددة مسبقا(المعايير) :فعممية تقييـ إألدإء ال توجد إال حيث توجدأىدإؼ محددة مسبقا،

 قياس األداء الفعمي :يتـ قياس إألدإء إلفعمي عادة باالعتماد عمى ما توفره إلنظـإلمحاسبية وإألساليب إإلحصائية مف بيانات ومعمومات،

 مقارنة األداء الفعمي بالمعايير :يتـ مقارنة إألدإء إلمحقؽ بالمعايير لتحديد إالنحرإفاتسوإء كانت إيجابية أو سمبية ،ولتمكيف إإلدإرة مف إلتنبؤ بالنتائج إلمستقبمية ،وجعميا
قادرة عمى مجابية إألخطاء قبؿ وقوعيا مف أجؿ إتخاذ إإلجرإءإت إلالزمة إلتي تحوؿ
دوف وقوعيا؛
 -اتخاذ الق اررات المناسبة لتصحيح االنحرافات :إف إتخاذ إلقرإر لتصحيح إنحرإؼ ما

يتوقؼ عمى إلبيانات وإلمعمومات إلمتاحة عف إألىدإؼ إلمحددة مسبقا وقياس إألدإء

إلفعمي ،ومقارنة ذلؾ إألدإء إلمحقؽ باليدؼ إلمخطط،
 -2-4مؤشرات تقييم األداء المالي :إف إستخدإـ إلمؤشرإت إلمالية ألغرإض قياس وتقييـ

أدإء إلمؤسسات قد أصبح مف إألمور إلوإسعة إالنتشار إلي درجة يمكف معيا إلقوؿ
بأنو قد ال يتصور أف يتـ تحميؿ أي بيانات عف أدإء إلمؤسسات ومرإكزىا إلمالية بدوف

إستخدإـ إلمؤشرإت إلمالية بصورة أو بأخرى( .إدريس و إلغالبي ،2009 ،صفحة
)178ويمكف تقسيـ ىذه إلمؤشرإت إلي إتجاىيف "إالتجاه إلقديـ في تقييـ إألدإء إلمالي
و إالتجاه إلحديث في تقييـ إألدإء إلمالي" وسوؼ نتطرؽ ليـ في إلنقاط إلتالية:

(دبابش و قدوري ،إلصفحات )8-7
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االتجاهات القديمة في تقييم األداء المالي :ومف بيف أىـ إألدوإت إلتي

تعتمد عمييا إلمؤسسة في تقييـ إألدإء إلمالي في ىذإ إالتجاه ىي إلتوإزنات إلمالية

وإلنسب إلمالية ،فالتوإزف إلمالي يقوـ عمى مبدأ أساسي مضمونو أف إلتمويؿ إلدإئـ
يجب أف يفوؽ مجموع إالستثمارإت مضاؼ ليا جزء مف إحتياجات دورة إالستغالؿ،
وىنا يقصد بيا أف إألموإؿ إلدإئمة يجب أف تكوف مساوية لالستثمارإت إلصافية مضاؼ
إلييا رأس إلماؿ إلمعياري ،ومف أىـ مؤشرإت إلتوإزف إلمالي نجد( رأس إلماؿ إلعامؿ،

إحتياج رأس إلماؿ إلعامؿ ،إلخزينة.)..
أما إلنسب إلمالية فتعتمد عمييا إلمؤسسة في تحميميا لمركزىا إلمالي مف خالؿ درإسة
إلعالقة بيف عناصر إلقوإئـ إلمالية ثـ تفسيرىا ومقارنتيا مع نسب معيارية مستمدة مف

إلقطاع إلتي تنشط فيو إلمؤسسة أو إلنسب إلتي تضعيا إلمؤسسة نفسيا ،ومف أىـ
إلنسب إلتي تعتمد عمييا إلمؤسسة في تقييـ أدإئيا إلمالي نجد (نسب إلسيولة ،نسب
إلنشاط ،نسب إلمديونية ،نسب إلمردودية).
-2-2-4

االتجاهات الحديثة في تقييم األداء المالي :مع إلتغير إلجذري في بيئة

إألعماؿ خاصة في دور إإلدإرة إلمالية إلتي أصبح ىدفيا تعظيـ ثروة إلمالؾ أوال حدث

تغير جذري في أساليب تقييـ إألدإء إلمالي حيث تـ تجاوز إلتقييـ إلمحاسبي إلي إلتقييـ
إال قتصادي ،ومف أكثر إألساليب إلحديثة في إلتقييـ ظير مفيومي إلقيمة إالقتصادية
إلمضافة ( )EVAوإلقيمة إلسوقية إلمضافة (.)MVA

 .5عرض وتحميل نتائج الدراسة الميدانية الستخدام المراجعة التحميمية في مراحل عممية
المراجعة في الشركة التابعة حبوب الزيبان-المركب الصناعي القنطرة.-

سنقوـ في ىذإ إلجزء بتقييـ إلميزإنيات لمؤسسة وذلؾ باستخدإـ إلمرإجعة إلتحميمية في مرحمتي

إلتخطيط وإلمرحمة إلنيائية حيث:

 في مرحمة إلتخطيط سنقوـ بدرإسة بعض إلنسب وإلمؤشرإت إلمالية ،لمسنوإت -2016 2018-2017ومحاولة معرفة إلعالقة إلتي تربط إلحسابات أو إألرصدة محؿ إلدرإسة،
ومف ثـ إلوقوؼ عمى إلحاالت إلشاذة ومعرفة أسباب ىذه إالنحرإفات.

 أما في إلمرحمة إلنيائية فقمنا بعمؿ درإسة تنبؤية لممبيعات مركب صناعي إلقنطرة مفإلمركبات إألربعة إلتابعة لمشركة مف خالؿ تكمفة إلمبيعات وذلؾ باستخدإـ تحميؿ
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إالنحدإر إلخطي إلبسيط وتفريغ بيانات إلمبيعات وتكمفتيا ؿ9سنوإت مف سنة 2009
إلى غاية سنة .2017
 -1-5عرض نتائج استخدام المراجعة التحميمية في مراحل عممية المراجعة لممؤسسة محل
الدراسة:

مرحمة التخطيط لعممية المراجعة :سوؼ نقوـ في ىذه إلمرحمة بدرإسة

-1-1-5

مجموعة مف إلنسب لموقوؼ عمى إحتماؿ وجود أخطاء في إلقوإئـ إلمالية موضوع

إلتقييـ.
 نسب السيولة :مف أجؿ معرفة قدرة أصوؿ إلمؤسسة إلمتدإولة عمى مسايرة إستحقاؽإلديوف قصيرة إألجؿ.:

جدول رقم ( :)01يوضح نسب السيولة المالية.
إلنسبة

إلعالقة

نسبة إلتدإوؿ

إألصوؿ

إلمتدإولة/إلخصوـ

2016

2017

2018

1.1776

1.3202

1.5865

إلمتدإولة *100
نسبة

إلسيولة

إلسريعة
نسبة

إألصوؿ إلمتدإولة –إلمخزوف/إلديوف

0.9724

1.1631

1.2892

إلقصيرة إألجؿ *100
إلسيولة

إلجاىزة

إلقيـ إلجاىزة/إلديوف قصيرة إألجؿ

0.3435

0.5259

0.6591

*100

المصدر :مف إعدإد إلباحثاف باالعتماد عمى ميزإنيات إلمؤسسة.

 نسب النشاط :لمعرفة مدى قدرة إلمؤسسة عمى إستخدإـ إألمثؿ ألصوليا ،وتحقيؽ أكبرحجـ ممكف مف إلمبيعات.

الجدول رقم ( :)02يوضح نسب إلنشاط.
إلنسبة

إلعالقة

2016

2017

2018

نسبة إلتمويؿ

مجموع إلديوف /مجموع إألصوؿ

0.4193

0.4223

0.3779

إلخارجي
نسبة إلتمويؿ إلدإئـ

إألموإؿ إلدإئمة /إألصوؿ إلثابتة

1.0638

1.1238

1.1523

نسبة إلتمويؿ إلخاص

إألموإؿ إلخاصة  /إألصوؿ إلثابتة

0.8262

0.8727

0.8784

المصدر :مف إعدإد إلباحثاف باالعتماد عمى ميزإنيات إلمؤسسة.
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 -نسب المديونية :وتتمثؿ نسب إلنشاط فيما يمي:

الجدول رقم ( :)03يوضح نسب المديونية.

المصدر :مف إعدإد إلباحثيف باالعتماد عمى ميزإنيات إلمؤسسة.
 -نسب الربحية :وتتمثل فيما يمي:

الجدول رقم ( :)04يوضح نسب الربحية.
إلنسبة

إلعالقة

2016

2017

2018

نسبة مردودية إلنشاط

إلربح إإلجمالي /رقـ إألعماؿ

0.0088

0.0394

0.0333

صافي إلربح قبؿ إلضرإئب

0.0065

0.0324

0.0279

إلمردودية

نسبة

وإلفوإئد/مجموع إألصوؿ

إإلقتصادية

المصدر :مف إعدإد إلباحثاف باالعتماد عمى ميزإنيات إلمؤسسة.
-2-1-5

المرحمة النهائية لعممية المراجعة :ألجؿ معرفة إلعالقة بيف إلمبيعات

وتكمفتيا ،قمنا بتطبيؽ معادلة إالنحدإر إلخطي إلبسيط ألحد عشرة سنة لمفترة إلممتدة

مف( 2009/01/01إلي غاية ،)2017/12/31إعتمادإ عمى جدوؿ حساب إلنتائج.
 إيجاد معادلة االٌ تجاه العام :إيجاد معادلة إالتجاه إلعاـ قمنا بتحديد إلمتغيرإت و ذلؾباالعتماد عمى إلبيانات إلمالية إلتاريخية لممؤسسة محؿ إلدرإسة.

حيث يمثؿ :مبيعات إلبضاعة إلمتغير إلتابع و يرمز لو ب
تكمفة إلبضاعة يعتبر إلمتغير إلمستقؿ ويرمز لو ب
حيث معادلة إالتجاه إلعاـ ىي:

̂

̂ :إلمبيعات إلمقدرة لسنة .2018

,

 :ثوإبت إلمعادلة و سيتـ إستخرإجيما باالعتماد عمى إلبرنامج إإلكسؿ.

يمثؿ إلميؿ :
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الجدول رقم( :)05يبين توزيع كل من مبيعات البضاعة وتكمفة البضاعة لمسنوات محل

الدراسة.

التكاليف

المبيعات

المتغيرات

السنة
2009

945635322

1057445903

2010

682922104,2

827117674,4

2011

1292220828

1566559441

2012

915324367

1103912613

2013

1026725684

1203307565

2014

935388121,8

1103541955

2015

1016139651

1187032653

2016

1329051657

1579118136

2017

1630039396

1978931051

المصدر :مف إعدإد إلباحثاف باالعتماد عمى ميزإنيات إلمؤسسة.
بعد معالجة البيانات باستعمال برنامج اكسل تم الحصول عمى النتائج التالية:

 .جدول رقم ( :)06المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات:
عدد إلمشاىدإت

إالنحرإؼ إلمعياري

إلمتوسط إلحسابي

مبيعات إلبضاعة

09

351879563,4

1289662999

تكمفة إلبضاعة

09

282834320,7

1085938570

المصدر :مف إعدإد إلباحثاف باالعتماد عمى مخرجات برنامج إكسؿ.

جدول رقم( :)07معامل االرتباط.

معامل االرتباط R

0.996

معامل التحديد

0.993

المصدر :مف إعدإد إلباحثاف باالعتماد عمى مخرجات برنامج إكسؿ.

850

تقييم فعالية استخدام المراجعة التحميمية في تقييم األداء المالي

الشكل رقم ( :)01يوضح معادلة االتجاه العام.

تنبؤ بالمبيعات

 y = 1,239x6E+07
R² = 0,993

2,5E+09

2E+09
1,5E+09

تنبؤ بالمبيعات

1E+09

)تنبؤ بالمبيعات( Linéaire

500000000
0
2E+09

0

1E+09

المصدر :مف إعدإد إلباحثاف باالعتماد عمى مخرجات برنامج إكسؿ.

مف إلشكؿ إلسابؽ نجد:

̂

معادلة إالتجاه إلعاـ:

إجراء المقارنة بين المبيعات الفعمية و المبيعات المقدرة:

مف قوإئـ إلمؤسسة محؿ إلدرإسة :

.

:تكمفة إلبضاعة لسنة  2018ىي

إلفعمية :إلمبيعات إلفعمية لسنة  2018ىي .1768247260.92
بتعويض

بقيمتو في معادلة إالٌتجاه :

̂
17298161

جدول رقم ( :)08المقارنة بين المبيعات الفعمية والمبيعات المقدرة.
إلمبيعات إلفعمية

إلمبيعات إلمقدرة ̂

إلفرؽ ̂

1768247260.92

1729816108

38431153,1

المصدر :مف إعدإد إلباحثاف باالعتماد عمى مخرجات برنامج إكسؿ.
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تفسير نتائج المتحصل عميها من خالل النسب المالية.

 -نسب السيولة:
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 نسب التداول :نالحظ أف إلنسب إلمتحصؿ عمييا تقدر ب-1.3202 -1.1776 : 1.5865بالنسبة لمسنوإت إلثالث عمى إلتوإلي -2018-2017-2016فكانت إلنسبة
إلعالية خالؿ سنة 2018-وإلنسبة إألقؿ خالؿ سنة  2016وىذإ يدؿ عمى أف إلمؤسسة
خالؿ إلسنوإت إلثالث كانت قادرة عمى تغطية إلديوف إلقصيرة مما يعني تحقيؽ
إلمؤسسة لرأس ماؿ عامؿ موجب.
نسبة السيولة السريعة :فتشير قيمتيا إلى أنيا كانت أكبر مف إلنسبة إلمعيارية ( )1في

إلسنتيف  2018، 2017حيث كانت  1.2892،1.1631عمى إلترتيب ،أي أف إلمؤسسة
قادرة عمى موإجية إٌلتزإماتيا قصيرة إألجؿ دوف بيع مخزوناتيا  ،أما في إلسنة إألولى فقد
حققت إلمؤسسة نسبة أقؿ مف( )1وىي نسبة تقع في إلمجاؿ إألمثؿ حيث أف إلمؤسسة

بإمكانيا سدإد  0.9مف إلتزإماتيا إلعاجمة دوف إنتظار مخزونيا لسنة  ،2016إال أف ىذإ
يشير إلي إنخفاض في إلقيـ إلمحققة وإلجاىزة لممؤسسة خالؿ إلسنة إألولى.
نسبة السيولة الجاهزة :لقد حققت في سنة  2016نسبة ضعيفة حيث قدرت ب

0.3435عمى إلتوإلي وىذإ يدؿ أف إلقيـ إلجاىزة قادرة عمى إلوفاء ب 0.35 - 0.29مف

إلتزإمات إلعاجمة لممؤسسة خالؿ سنة 2016دوف إلمجوء إلي إلعمالء أو إلمخزوف وىي نسبة
ضعيفة نوعا ما ،أما في إلسنتيف إلمتبقيتيف  2018-2017فقد شيدت إرتفاع في ىذه إلنسبة

حيث قدرت ب  0.6591 - 0.5259عمى إلتوإلي وىي نسبة جيدة.
 -نسب النشاط:

بالنسبة لمعدل دوران مجموع األصول:

فمف خالؿ إلنتائج إلمتحصؿ عمييا في سنوإت إلدرإسة ،تبيف مقدرة أصوؿ إلمؤسسة عمى

توليد إلمبيعات مف خالؿ إستخدإـ مجموع أو إجمالي أصوليا  ،وتبيف إلى أف كؿ  1دج مف
إألصوؿ في سنة  2016يحقؽ مبيعات قدرىا  0.5115دج ،أما سنة  2017فإف  1دج
يحقؽ مبيعات قدرىا  0.6125دج ،أما سنة  2018فإف  1دج يحقؽ مبيعات قدرىا

 0.5890دج  ،و بالتالي فسنة  2017كانت إألفضؿ ،ومف خالؿ إلمقارنة يتضح أف ىذه
إلنسبة كانت في إلسنة إألولى ضعيفة ثـ عادت وإرتفعت حيث حققت أدنى قيمة ليا في سنة
 ،2016وحققت أعمى قيمة ليا في سنة .2017
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أما

بالنسبة

لمعدؿ

دورإف

إألصوؿ

إلمتدإولة:

فقد

حققت

معدالت

 2.0187،1.8120،1.7207لسنوإت إلدرإسة  2018، 2017 ،2016عمى إلترتيب،
وبمقارنة ىذه إلنتائج نالحظ أنيا تتزإيد فقدت حققت أدني قيمة ليا خالؿ سنة  2016وأعمى

قيمة ليا خالؿ سنة 2018وىذإ ما يعني أف إألدإء إلتشغيمي لممؤسسة في تزإيد مستمر،
فكمما زإد عدد مرإت إلدورإف كمما دؿ عمى زيادة إنتاجية إلدينار إلوإحد إلمستثمر في إألصوؿ
إلمتدإولة في خمؽ إلمبيعات  ،و مف خالؿ إلمقارنة نالحظ أف سنة  2018كانت أفضؿ إذ
أف  1دج مف إألصوؿ إلمتدإولة حقؽ ،2.0187أما في سنتي  2016و  2017فإف  1دج

حقؽ 1.8120،1.7207عمى إلتوإلي ،وىذإ بسبب إنخفاض في رقـ أعماؿ إلمؤسسة.

بالنسبة لمعدل دوران األصول الثابتة :فمف خالؿ إلنتائج إلمتحصؿ عمييا في سنوإت
إلدرإسة ،تبيف مقدرة أصوؿ إلثابتة لممؤسسة عمى توليد إلمبيعات ،وتبيف إلى أف كؿ  1دج

مف إألصوؿ في سنة  2016يحقؽ مبيعات قدرىا  0.7179دج ،أما سنة  2017فإف 1
دج يحقؽ مبيعات قدرىا 0.9254دج ،أما سنة  2018فإف  1دج يحقؽ مبيعات قدرىا
08318دج ،وبالتالي فسنة  2017كانت إألفضؿ ،وحققت أدنى قيمة ليا في سنة .2016
 نسب الربحية:نسبة الربحية النشاط :وقد حققت إلمؤسسة  0.0333،0.0394 ،0.0088خالؿ

إلسنوإت 2016،2017،2018عمى إلتوإلي ،حيث حققت أكبر نسبة في سنة  2017حيث
أف كؿ 1دج موظؼ في إستخدإمات إلمؤسسة يحقؽ ربح قدره  0.0394دج ،وحققت أقؿ
نسبة في سنة  2016حيث يحقؽ كؿ 1دج موظؼ  0.0088دج.
أما بالنسبة لربحية االقتصادية :وقد حققت إلمؤسسة 0.0279 ،0.0324 ،0.0065

خالؿ إلسنوإت  2016،2017،2018عمى إلتوإلي ،حيث حققت أكبر نسبة في سنة 2017

حيث أف كؿ 1دج موظؼ في إستخدإمات إلمؤسسة يحقؽ ربح قدره  0.0324دج ،وحققت
أقؿ نسبة في سنة  2016ب  0.0065حيث يحقؽ كؿ 1دج موظؼ 0.0065دج.
 -نسب المديونية:

نسبة التمويل الخارجي :وقد حققت إلمؤسسة 0.3779،0.4223،0.4193لسنوإت محؿ

إلدرإسة  -2018-2017-2016عمى إلتوإلي ،حيث حققت أكبر قيمة ليا سنة 2017

بمقدإر 0.4223وتعني ىذه إلنسبة أف كؿ 1دج مف إألصوؿ مموؿ ب 0.4223دج مف
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مجموع إلديوف ،وتعتبر إلنسبة إلمثالية ليذه إلنسبة في مختمؼ إلصناعات ىي  ،%40وىنا
نالحظ بأف إلنسبة مرتفعة نوما ما يبيف سياسة إلمؤسسة إلمتجية نحو إالعتماد عمى إلديوف
في تمويؿ إستثمارإتيا
-4-1-5

تحميل النتائج المتحصل عميها في المرحمة النهائية :مف خالؿ إلجدوؿ

رقـ( )07إلمتوسطات إلحسابية وإالنحرإفات إلمعيارية لممتغيرإت.

وبمقارنة كؿ مف إلوسط إلحسابي وإالنحرإؼ إلمعياري لممبيعات وتكمفة إلبضاعة ،نالحظ أف
إلقيـ متقاربة ىذإ ما يسمح بالقوؿ بأف إلمتغيريف (إلمستقؿ وإلتابع) تربطيما عالقة لكوف
إلبيانات وإلمعطيات إلتي سمحت بالحصوؿ عمى إلنتائج ىي لنفس إلسنوإت.
بمقارنة كؿ مف إلوسط إلحسابي و إالنحرإؼ إلمعياري لممبيعات و تكمفة إلبضاعة ،نالحظ
أف إلقيـ متقاربة ىذإ ما يسمح لنا بالقوؿ بأف إلمتغيريف (إلمستقؿ و إلثابت ) محؿ إلدرإسة

تربطيما عالقة لكوف إلبيانات وإلمعطيات إلتي سمحت بالحصوؿ عمى إلنتائج ىي لنفس
إلسنوإت و مف نفس إلوحدة (دج).
-

أما قيمة معامؿ إالرتباط لبيرسوف  Rبيف مبيعات إلبضاعة و تكمفة إلمبيعات فيبينيا

إلجدوؿ رقـ ()

و ىذإ ما يدؿ عمى وجود عالقة طردية شبو كاممة بيف متغيري إلدرإسة (مبيعات إلبضاعة و
تكمفة إلبضاعة ) أي أنو كمما زإدت قيمة تكمفة إلبضاعة يجب أف تقابميا زيادة في قيمة
مبيعات إلبضاعة وأف كؿ نقصاف في تكمفة إلبضاعة يجب أف يقابمو نقص في مبيعات

إلبضاعة  ،وبالفعؿ عند تعويض قيمة" " Xتكمفة إلبضاعة في معادلة إالنحدإر تحصمنا عمى

" " Yمبيعات إلبضاعة و كانت إلعالقة طردية ،فقد زإدت قيمة تكمفة إلبضاعة عنيا في
إلسنوإت إلسابقة و بالمقابؿ زإدت قيمة مبيعات إلبضاعة ،و ىذإ ما يؤكد إلعالقة إلطردية
إلموجبة بيف متغيري إلدرإسة .

 مف إلجدوؿ ( : )08نستخرج معامؿ إلتحديد و يرمز لو ب ، R²و يعتبر مقياسا لجودةتوفيؽ إلنموذج حيث :

و تفسير ىذإ أف ٪ 99 :مف إالنحرإفات إلكمية في قيـ إلمتغير "  "Yأي مبيعات إلبضاعة
تفسرىا إلعالقة إلخطية أي نموذج إالنحدإر ،وأف  ٪ 0,01مف إلتباينات يرجع إلى عوإمؿ

عشوإئية ،كأف تكوف ىناؾ متغيرإت لـ تدرج في ىذإ إلنموذج لكف قيمة  R²تقريبا مساوية لػ
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 ٪ 100و ىذإ ما يدؿ عمى جودة توفيؽ إلنموذج و أف إلعالقة إلموجودة بيف إلمبيعات و
تكمفة إلبضاعة قوية وطردية وبعبارة أخرى فإف مبيعات إلمؤسسة تحددىا تكمفة إلبضاعة ب
 ٪99و  ٪ 0,01ىناؾ عوإمؿ أخرى ميممة.

مف خالؿ إلشكؿ رقـ( )01نستخرج معادلة إالتجاه إلعاـ:

̂
عند حسابنا لػ ̂ (إلمبيعات إلمقدرة) لسنة  2018و مقارنتيا مع إلمبيعات إلفعمية لنفس
إلسنة ،تبيف أف ىناؾ فرؽ بيف إلقيمتيف و ىذإ إلفارؽ ليس بالكبير و ال يستدعي منا إلقياـ

بفحص دقيؽ لمبنديف محؿ إلدرإسة و ذلؾ لكوف ىذإ إلفرؽ يرجع إلى إلخطأ إلعشوإئي . e

 .6خاتمة :ىدفت ىذه إلدرإسة إلي معرفة دور أساليب إلمرإجعة إلتحميمية في تقييـ إألدإء

إلمالي خاصة في ظؿ إستخدإـ أساليب إإلحصائية ،كذلؾ إلى مدى يتـ تطبيؽ أساليب

إلمرإجعة إلتحميمية في إلمؤسسات إالقتصادية إلجزإئرية وإلمعوقات إلتي تقوـ دوف
تطبيقيا ،كذلؾ مدى تأثيرىا عمى فاعمية عممية تقييـ إألدإء إلمالي وتوصمت ىذه
إلدرإسة إلي جممة مف إلنتائج منيا:
النتائج:

 تعد إلمرإجعة إلتحميمية أحد نوعي إختبارإت إلفحص إلجوىري.-

إلمرإجعة إلتحميمية تعمؿ عمى إلخروج بتقارير تساعد في إلتنبؤ بمستقبؿ إلمؤسسة إلمالي

-

إلمرإجعة إلتحميمية تساعد في إكتشاؼ إلثغرإت إلموجودة في إلقوإئـ إلمالية وإلدفاتر

مف خالؿ إلتنبؤ بالمبيعات.
إلخاصة بالمؤسسة.

 -إلخبرة في أساليب إلمرإجعة إلتحميمية تمكف إلمرإجع مف إلوصوؿ إلي نتائج أكثر فعالية.

االقتراحات:

 إلتشجيع عمى ضرورة تطبيؽ أساليب إلمرإجعة لتحميمية في عممية تقييـ إألدإء إلمالي مفأجؿ رفع كفاءة عممية إلتقييـ؛

 -دعـ وتشجيع إلباحثيف إلجرإء بحوثيـ ودرإساتيـ في مجاؿ إجرإءإت إلمرإجعة إلتحميمية

وإجرإء إلمقاءإت وإلمقابالت وإلدورإت إلعممية لطرح ودرإسة إلنتائج إلتي توصؿ إلييا

بحوثيـ ودرإساتيـ؛
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 تطوير ميارإت إلمرإجع الستخدإـ أساليب إلمرإجعة إلتحميمية في عممية تقييـ إألدإءإلمالي.

 .7قائمة المراجع:
المؤلفات:

 .1ألفيف أرينز،جيمس لوبؾ ،إلمرإجعة مدخؿ متكامؿ ،ترجمة محمد عبد إلقادر إلديسطي،
دإر إلمريخ لمنشر ،إلرياض ،سنة .2000
 .2أميف إلسيد أحمد لطفي ،سنة  ،1996إلمرإحؿ إلمتكاممة ألدإء عممية إلمرإجعة بوإسطة
إلمحاسبيف وإلمرإجعيف إلقانونييف ،دإر إلنيضة إلعربية ،إلقاىرة ،مصر.

 .3محمد عبد إلوىاب حسف عشماوى ،دور تقييـ إألدإء في تنمية إلموإرد إلبشرية ،إلشركة
إلعربية لمتسويؽ وإلتوريدإت ،إلقاىرة ،مصر ،إلطبعة إألولى ،سنة .2014
 .4محمد محمود إلخطيب ،إألدإء إلمالي وأثره عمى عوإئد أسيـ إلشركات ،دإر إلجامد لمنشر
وإلتوزيع ،عماف ،إألردف ،إلطبعة إألولى ،سنة.2010

 .5عادؿ بومجاف ،أساسيات إألدإء وبطاقة إألدإء إلمتوإزف ،دإر إلرإية لمنشر وإلتوزيع،
إلطبعة إألولى ،عماف ،إألردف ،سنة .2020
 .6عالء فرحاف طالب ،إيماف شيحاف إلمصيدإني ،إلحوكمة إلمؤسسة وإألدإء إلمالي
إإلسترإتيجي لممصارؼ ،دإر صفاء لمنشر وإلتوزيع ،عماف ،إألردف ،إلطبعة إألولى ،سنة

.2011

 .7وإئؿ محمد صبحي إدريس ،طاىر محسف منصور إلغالبي ،أساسيات إألدإء وبطاقة
إلتقييـ إلمتوإزف ،دإر وإئؿ لمنشر ،عماف ،إألردف ،إلطبعة إألولى ،سنة .2009
"Analytical

18/2010.

issue

Accountant

8. student

procedures."technical. relevant to acca Qualification papers f8
and P7 and cat paper 8.p01.

9. Charles Fung". Analytical procedures". Learning Centre. news
update Summer 2010. relevant to paper p7 and f8.p23.

10. Magdalene ang. "Analytical procedures".Technical excellence. IS
Chartered Accountant. February 2014
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األطروحات:

 .11أشرؼ حسني صالح عوض إهلل ،أثر إلعائد عمى إألصوؿ ودرجة إلرفع إلمالي عمى
إألدإء إلمالي بتطبيؽ أسموب إلتكمفة وفقا لمنشاط في ظؿ إالزمة إلمالية إلعالمية،
أطروحة مقدمة لنيؿ درجة إلدكتورإه إلفمسفة تخصص إلتكاليؼ وإلمحاسبة إإلدإرية،
جامعة إلسودإف لمعموـ وإلتكنولوجيا ،سنة .2015

 .12رزقي محمد ،تحميؿ تأثير رأس إلماؿ إلفكري عمى إألدإء إلمالي لممؤسسة ،أطروحة
مقدمة لنيؿ درجة دكتورإه عموـ تخصص إقتصاد وتسيير إلمؤسسة ،جامعة محمد
خيضر بسكرة ،سنة .2018
 .13كردودي سياـ،دور إلمرإجعة إلتحميمية في تحسيف أدإء عممية إلتدقيؽ في ظؿ إستخدإـ
تكنولوجيا إلمعمومات ،أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتورإه تخصص تسيير إلمؤسسة

إلصغيرة وإلمتوسطة تكنولوجيا إإلعالـ وإالتصاؿ ،جامعة بسكرة،إلجزإئر ،سنة .2015
المقاالت:

 .14أحمد عبد إلرحمف إلمخادمة ،حاكـ إلرشيد ،أىمية تطبيؽ إجرإءإت إلمرإجعة إلتحميمية
في رفع أدإء عممية إلتدقيؽ ،إلمجمة إألردنية في إدإرة إألعماؿ ،إلمجمد ،3إلعدد ،4سنة
.2007
 .15بولحباؿ فريد ،دور أساليب إلمرإجعة إلتحميمية في تحسيف أدإء عممية إلمرإجعة ،مجمة
معارؼ ،إلعدد رقـ( ،)23ديسمبر .2017

 .16بولحية إلطيب ،بوجمعة عمر ،تقييـ إألدإء إلمالي لمبنوؾ إإلسالمية درإسة تطبيقية عمى
مجموعة مف إلبنوؾ إإلسالمية لمفترة ( ،)2013-2009مجمة إقتصاديات شماؿ إفريقيا،
إلعدد رقـ (.)14

 .17لعرإؼ زإىية ،فرحات عباس ،تقييـ إألدإء إلمالي لمبنوؾ إلتجارية في ظؿ قيد إلسيولة،
مجمة إلحقوؽ وإلعموـ إإلنسانية ،إلعدد إالقتصادي ،إلمجمد رقـ ( ،)34إلعدد رقـ (.)01
 .18ىدى خميؿ إبرإىيـ إلحسني ،إستخدإـ إلشبكات إلعصبية إالصطناعية في تطوير دور
م إرقب إلحسابات في إكتشاؼ إألخطاء إلجوىرية ،مجمة إلدرإسات محاسبية ومالية
إلمجمد إلعشر ،إلعدد ،31سنة.2014
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 .19عبد إلستار عبد إلجبار إلكبيسي ،تقييـ فعالية إإلجرإءإت إلتحميمية لتدقيؽ إلقوإئـ إلمالية
لمشركات إلمساىمة إلعامة ،مجمة جامعة إألنبار لمعموـ إالقتصادية وإلتجارية ،إلعدد رقـ
( ،)02سنة .2008

 .20كردودي سياـ ،بف قدور عمي ،إلتنبؤ بالشبكات إلعصبية إالصطناعية كدعامة لممرإجعة
إلتحميمية في عممية إلتدقيؽ ،مجمة إإلسترإتيجية وإلتنمية ،إلمجمد رقـ ( ،)10إلعدد رقـ
( ،)10ص.173
المداخالت:

 .21إلسعيد بريش ،نعيمة يحياوي ،أىمية إلتكامؿ بيف أدوإت مرإقبة إلتسيير في تقييـ أدإء
إلمنظمات وزيادة فعاليتيا ،إلممتقى إلدولي إلثاني حوؿ إألدإء إلمتميز لممنظمات

وإلحكومات ،إلطبعة إلثانية :نمو إلمؤسسات و إالقتصاديات بيف تحقيؽ إألدإء إلمالي
وتحديات إألدإء إلبيئي ،جامعة ورقمة ،يومي 22و 23نوفمبر.2011
 .22محمد نجيب دبابش ،طارؽ قدوري ،دور إلنظاـ إلمحاسبي إلمالي في تقييـ إألدإء إلمالي

بالمؤسسات إلصغيرة وإلمتوسطة-درإسة تطبيقية لمؤسسة إلمطاحف إلكبرى لمجنوب
بسكرة ،إلممتقي إلوطني حوؿ وإقع وأفاؽ إلنظاـ إلمحاسبي إلمالي في إلمؤسسات

إلصغيرة وإلمتوسطة في إلجزإئر ،يومي 5و 6ماي  ،2013كمية إالقتصاد ،جامعة
إلوإدي.
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