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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 4. Issue 7. Jan 2018.                                (2)                                 

                                                                                                 
 

 

 

AFIQ 
 

 
 
 

20092015 
VAR

 
 

 

The Impact of Internal Control on the Financial Profitability in the Economic 

Institution 

Analytic and Econometric Study in Omar Bin Omar  )Guelma – Algeria) Mills 

During the Period 2009/2015 

Using the VAR Self-flagging vector Model 

 

Abstract: 

 The study aims to highlight the importance of internal control in improving financial 

efficiency through its determinants. Additionally, the applied study aims to analyzing 

and measuring the impact of internal control on the financial efficiency of Omar Ben 

Omar Institution, then to identify and estimate a model enables the impact of some 

variables on the financia. 

Furthermore, the study showed that there is a strong statistical significance direct 

relationship between the financial profitability and (its first delay value, and the rate of 

assets turnover for the second delay). 
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يف العديد من اجملاالت كان من أمهها انفصال امللكية عن التسيري مما انعكس على تطور  شهد العامل تطورًا كبرياً  املقدمة:
، توسع نطاق املبادالت التجارية وتشابكها وكرب االقتصاديةوعلى التطور احلاصل يف جمال العالقات  االقتصاديةاملؤسسات 

يتطلعون بشكل مباشر وبقدر كاف على واقع املؤسسة، األمر الذي صعب على جملس حجم املشاريع مما جعل املالك ال 
مما أدى إىل ضرورة تفويض السلطات واملسؤوليات إىل بعض اإلدارات الفرعية للمؤسسة مع حتقيق  ،اإلدارة عملية تسيريها

ا يتوقف جناح وفعالية هذه الرقابة على الرقابة على أعمال هذه اإلدارات املختلفة عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية، كم
مدى توفر جمموعة من املقومات الضرورية والعناصر اهلامة الالزمة خللق نظام سليم وفعال داخل املؤسسة، حيث أن أي 
قصور يف هذه املقومات والعناصر قد يؤثر ابلسلب على أداء املؤسسة، وكلما توفرت هذه املقومات بشكل سليم وفعال  

 دت فعالية وأمهية هذه الرقابة يف حتقيق أهدافها داخل املؤسسة.كلما ازدا

وبعد املشاكل العديدة اليت ظهرت يف املؤسسات العاملية من فضائح مالية وتالعبات وإفالس العديد منها بسبب نقص 
ىل توفري الرقابة الكافية املمارسات واإلجراءات يف اإلدارة، التنظيم، الرقابة الفعالة يف األنظمة الداخلية، ظهرت احلاجة إ

وهذا من خالل التطور يف إجراءات الرقابة الداخلية واليت كانت  ،للتأكد من قيام املستوايت املختلفة للمؤسسة بواجباهتا
األخطاء والغش والعمل على احلد من حدوثها، لكن مع تطور إمكانيات الرقابة  اكتشافأهدافها تقتصر يف بدايتها على 

أصبحت الرقابة الداخلية تقوم على فحص  ،امها يف تقدمي خدمات إدارية، إىل جانب اخلدمات املاليةالداخلية وإسه
 واقرتاحنقاط القوة والضعف املوجودة  اكتشافوتقييم كافة األنشطة والعمليات لتحقيق أهداف املؤسسة عن طريق 

مراجعة البياانت املالية واحملاسبية وإعطاء صورة حقيقية للمركز املايل للمؤسسة، ، توصيات من أجل معاجلة نقاط الضعفال
 اختاذوهذا من أجل توفري املعلومات الالزمة حول وضعية املؤسسة ملختلف املتعاملني حيث أن الكثري منهم يعتمد عند 

من حيث  االقتصاداملالية تلعب دوراً هاماً يف على عالقاهتم ابملؤسسة ومعرفتهم هلا. فأصبحت التقارير  االقتصاديةقراراهتم 
 القرارات. الختاذتقدمي املعلومات املؤهلة 

إن حال املؤسسة اجلزائرية هو حال أي مؤسسة تريد النهوض مبا يتوفر لديها من إمكانيات للوصول إىل تعظيم منافعها 
تلبية ملتطلبات إصالح  جاءت اليت اهليكلية اتالتغري  من هي األخرى مبجموعة فقد مرتوالتحلي بصفات املؤسسة الفعالة، 

من التحدايت فرضت عليها التصرف املناسب لتدارك الصعوابت  جمموعة أمام الوطين، إال أهنا وجدت نفسها االقتصاد
 أدائها، من ومواجهتها والتكيف مع التطورات احلاصلة يف حميطها من أجل احملافظة على بقائها وحتسني مردوديتها والرفع

وتطبيق وسائل وقائية ملمارسة  اختاذتوفري جو رقايب فعال تتابع وتدير من خالله نشاطاهتا فحرصت على ل سعت لذلك
أعماهلا بفعالية وكفاءة بغرض حتقيق أفضل مردودية وأبقل تكاليف واحملافظة على موجوداهتا والوقوف على حقوقها 

ها على ذلك هو إعداد منظومة متكاملة من أساليب وإجراءات رقابية القائمة عليها وما يساعد االلتزاماتإىل  وااللتفات
تعمل على إرساء سبل العمل تشرف على تصميمها اإلدارة العليا للمؤسسة، وتسهر على تنفيذها مع مجيع العاملني يف 

املؤسسات إىل نظامها الداخلي لتوفري قدر مقبول من الثقة لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف وغاايت ولقد جلأت هذه 
ابلرقابة الداخلية  االهتمامرقابة داخلية كحلقة من حلقات هذه املنظومة املتكاملة ملساعدهتا على إجناز أهدافها، بل ذهب 

، فأصبح يعتمد عليها يف تقييم فاعلية وكفاءة العمليات التشغيلية للمؤسسة، استخدامهانطاق  واتسعإىل أبعد من ذلك 
وكفاءة وأمانة العاملني فيها من خالل هذا الدور الذي تلعبه الرقابة الداخلية يف ضمان السري احلسن والفعال يف املؤسسة 

 ، حيث تساهم يف حتقيق مردودية جيدة. االقتصادية
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الدراسة من خالل سعي املؤسسات االقتصادية إىل زايدة مردوديتها املالية يف ظل الظروف تربز مشكلة  مشكلة الدراسة:
املرتبطة هبا من أجل احملافظة على مركزها املايل وعلى استمراريتها هذا من جهة ومن جهة اثنية تربز مشكلة الدراسة من 

باشر على املردودية املالية من خالل التأثري على العوامل خالل الدور الفعال الذي تلعبه الرقابة الداخلية يف التأثري غري امل
املؤثرة عليها، وبغية اإلملام هبذا املوضوع واخلوض فيه بتفصيل أكثر سنحاول من خالل هذا العمل إجياز وبشكل أفضل 

  املردودية ما هو دور الرقابة الداخلية يف حتسني   : مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على التساؤل الرئيسي اآليت
 ؟ االقتصاديةاملالية يف املؤسسة 

 ميكن حصرها يف النقاط اآلتية: أهداف الدراسة:

 دراسة اإلطار النظري للرقابة الداخلية واملردودية املالية؛ 
 إبراز أمهية الدور الفعال للرقابة الداخلية يف حتسني املردودية املالية من خالل حمدداهتا )عالقة متعدية(؛ 
 معدل دوران األصول( على االستدانةالتكاليف، مستوى  األعمال، )رقم يف املمثلة املتغريات أثر وقياس حتليل ،

املردودية املالية ملؤسسة عمر بن عمر ومن مث حتديد وتقدير منوذج ميكننا من حتديد املتغريات اليت تؤثر على املردودية املالية 
 للمؤسسة؛ 

 :نلخصها يف االيت فرضيات الدراسة:

  ؛املردودية املاليةعلى ة الداخلية لرقابل غري مباشرةوجود عالقة أتثري 
 مستوى بني و واملردودية املالية  بني التكاليف تنيلة احصائية ويفرتض أن تكون عكسيذات دال تنيوجود عالق

 ؛االستدانة واملردودية املالية
  رقم بني و واملردودة املالية بني معدل دوران األصول  ةيفرتض أن تكون طرديإحصائية، لة ذات دال عالقة،وجود

 ؛واملردودية املاليةاألعمال 
 عالقات سببية بني املردودية املالية وحمدداهتا يف مؤسسة مطاحن عمر بن عمر؛ هناك 

تنبع أمهية الدراسة من خالل اآلاثر السلبية النامجة عن عدم تطبيق وتقبل الرقابة داخل املؤسسات وكثرة  أمهية الدراسة:
ابإلضافة إىل عدم التصريح ابلوضعية املالية للمؤسسة هترابً من الضرائب وخوفاً من املنافسة  واالختالسالتالعبات، كالغش 

، ومن جهة أخرى تنبع أمهية الدراسة التطبيقية ها يف حتسني املردودية املاليةودور  ابلرغم من أمهيتها يف بلوغ أهداف املؤسسة
لتأثري رقم األعمال، نسبة الدين، معدل دوران األصول والتكاليف على املردودية من خالل حماولة إجراء منذجة قياسية 

                                                    .   ( 2015-2009 ) يف مؤسسة عمر بن عمر خالل الفرتة املالية

لإلحاطة جبميع جوانب املوضوع، من خالل  ،املنهج الوصفي التحليلي اعتماد مت يف هذه الدراسة منهجية الدراسة:
وصف متغريات الدراسة واملنهج التحليلي )الوصفي واإلحصائي( من خالل حتليل تطور كل من املردودية املالية والرقابة 

يف مؤسسة عمر بن عمر، كما اعتمدان يف دراستنا التطبيقية على األسلوب اإلحصائي الكمي القياسي من  على حمدداهتا
أجل إجراء الدراسة القياسية وحتديد النموذج األمثل لتفسري املشكلة وحتديد أثر، عالقة واجتاه املتغريات املفسرة على املتغري 

 نظري وتطبيقي. ،جزئينيالدراسة إىل  وقد مت تقسي. Eviews 8 برجميةالتابع وذلك ابالعتماد على 
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 هناك بعض الدراسات اليت تناولت بعض جوانب الدراسة نذكر منها: الدراسات السابقة: 

حتليل املردودية احملاسبية للمؤسسة ( حتت عنوان: 2007/2008دراسة حنان بوطغان، رسالة ماجستري ) -
. حيث هدفت الدراسة إىل حتديد مفهوم املردودية E.N.I.P)دراسة حالة الشركة الوطنية للبرتوكيمياء  االقتصادية

داء املايل جارية وكذلك توضيح أهم مؤشرات األواملالية، والت االقتصادية، مبا فيها املردودية االقتصاديةاحملاسبية للمؤسسة 
ؤ مبستقبلها املايل، وتوصلت الدراسة إىل أن سبب التدهور بؤسسة للتنماليت تساعد على تقدمي الصورة املالية احلقيقة لل

الشديد ملردودية املؤسسة يعود إىل عدة متغريات كمية ونوعية، وأن حتليل مردودية املؤسسة يسمح بتشخيص وحتليل 
 داء املايل للمؤسسة.يف حتليل األة اسرتاتيجيبة متغرية وأن املردودية احملاسبية تعترب مبثا ،واالقتصاديةخمتلف جوانبها املالية 

التحفيز واملردودية يف املؤسسة )دراسة حالة (، حتت عنوان: 2010/2011شيخي عائشة، رسالة ماجستري، ) -
كل من   يث هدفت الدراسة إىل حتديد مفهومح ." بسعيدة(SCIS" بتلمسان واإلمسنت "SERORمؤسسيت"

ىل أن اوتوصلت الدراسة  .االقتصاديةاملؤسسة  واستمراريةامهيتهما يف ضمان بقاء التحفيز واملردودية احملاسبية يف املؤسسة و 
املضافة واليت  االقتصاديةوحتسن مردوديتها اليت أصبحت تقيم بعدة وسائل من أبرزها القيمة  ابرتفاعبقاء املؤسسة مرهون 

 .تعد معيار خللق القيمة من طرف املؤسسة واليت تضمن عن طريقها البقاء والزايدة يف السوق
أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية على املردودية املالية ، (2010/2011عكوش حممد أمني، رسالة ماجستري، ) -

حيث  .الرويبة(مؤسسة مدبغة ومراطة  –اجلزائرية، )دراسة حالة: املؤسسة الوطنية للدهن  االقتصاديةللمؤسسات 
هدفت الدراسة إىل تقدمي نظرة عن تطور الفكر احملاسيب والتوجه إىل توحيد املمارسات يف هذا اجملال على املستويني 

ستويني اإلقليمي والدويل ابإلضافة إىل تسلي  اإلقليمي والدويل، ابإلضافة إىل توحيد املمارسات يف هذا اجملال على امل
اآلاثر املالية الناجتة عن تطبيق هذه املعايري يف بعض  واستعراضالضوء على كل من املعايري احملاسبية الدولية واملردودية املالية 

سيؤدي إىل تغري وتقلب يف  وتوصلت الدراسة إىل أن تطبيق معايري احملاسبة الدولية املؤسسات األوروبية الرائدة يف جماهلا.
تعكس املردودية املالية احلقيقية الناجتة عن  للمؤسسات حيث قد تظهر هذه النسبة مبستوايت مظللة ال املردودية املالية

 اختاذمما يؤدي إىل التأثري على قرارات املسامهني واملستثمرين خاصة وذا ما قد يؤدي هبم إىل  النشاط العادي للمؤسسة،
 على احملك.  االستمراريةتضر ابملؤسسة وتضع مستقبلها ومبدأ قرارت قد 

األسلوب النظري النوعي عن طريق املقابلة أو  ابستخدامواملالحظ أن هذه الدراسات تناولت موضوع الرقابة      
ستقبل هبدف التنبؤ مب ،احلديث االقتصاددون إعطاء أمهية للتحليل الكمي الذي ابت ذو أمهية قصوى يف  ،االستبيان
  التدابري واإلجراءات الالزمة يف الوقت املناسب. اختاذمن أجل  ،املؤسسة
 :النظري لكل من الرقابة الداخلية واملردودية املالية اإلطارنتعرض من خالله إىل  النظري للدراسة: اإلطارأوال: 

نظام يف املؤسسة حمدد »" على أهنا: IFACIعرفها املعهد الغريب للمراجعة والرقابة الداخلية " الرقابة الداخلية: -1
ومعرف ويضع حتت تصرفه جمموعة من املستوايت وهو يشمل جمموعة من املوارد والسلوكيات واإلجراءات واألعمال اليت 
تتناسب مع خصائص كل مؤسسة، كما أنه يساهم يف السيطرة على أنشطتها بفعالية ويضمن كفاءة استخدام املوارد 

نها من األخذ يف احلسبان وبطريقة مناسبة كافة املخاطر املؤثرة عليها مبا فيها التشغيلية واملالية من املتاحة من جهة وميك
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-http:/www.IFACI.com/ifaci/connaitre-1-audit-et-le-controle-interne/definitions-de-i) «جهة أخرى

audit-et-de-controle-interne. 78html, 2016) ة املنظمات "عرفتها جلنة محاي وقدCOSO :عمليات »" على أهنا
وضعت من قبل جملس إدارة املؤسسة وموظفني آخرين لتأمني وتوفري احلماية الكافية والتأكد من إمكانية حتقيق املؤسسة 

 .(Hamzaoui, 2006, P80) «ألهدافها 

 نلخص أهم أهداف الرقابة الداخلية فيما يلي:أهدافها وخصائصها:  -1-1

  التشغيلية و صحة ونزاهة املعلومات والبياانت الالزمة الختاذ القرارات من قبل اإلدارة، وتشمل املعلومات املالية
سواء كانت يدوية أو مستخرجة من أجهزة احلاسب اآليل وهذه املعلومات مفيدة لإلدارة وتعترب أساًسا للقرارات املتخذة 

 من قبل اإلدارة؛

 اإلجراءات، القوانني واألنظمة: اإلدارة مسؤولة عن وضع األنظمة والتعليمات ابلسياسات، اخلط  االلتزام ،
 االلتزامابألنظمة املوضوعة والتأكد دائًما من مدى  االلتزامواللوائح ودائرة التدقيق مسؤولة عن فحص وتقييم وقياس مدى 

 ؛املنشأةالتأثري اهلام على أعمال بتلك السياسات واخلط  واإلجراءات والقوانني ذات 

  محاية األصول واملوجودات واملمتلكات وذلك من خالل قيام التدقيق الداخلي بفحص مدى كفاية وسائل
 احملافظة على األصول ومحايتها من كافة أنواع اخلسائر؛

  تقدير مدى حتقيق األهداف املرجوة من وضع الربامج اخلاصة ابلتنظيم وكذلك مدى إجناز األهداف املوضوعة
 (144، ص 2006؛ )الوردات، التشغيليةللعمليات 

  تنمية الكفاءة اإلنتاجية يف املنشأة وضمان حتقيق السياسات واألهداف اليت وضعتها إدارة املؤسسة حيث ال
 (120، ص 2006. )قباين، ميكن حتقيق كفاءة إنتاجية يف املنشأة بدون محاية مواردها من سوء االستخدام

 أما خصائصها فتتلخص يف اآليت:

 لرقابة الداخلية جزء ال يتجزأ من العمليات حيث تكون عبارة عن رقابة إدارية متينة كجزء من نظام املؤسسة ا
 وكجزء من بيئتها ملساعدة اإلداريني يف تشغيل املؤسسة يف حتقيق أهدافها بشكل مستمر؛

 نظمة الرقابة الداخلية ألّن الرقابة الداخلية نظام يضعه وينفذه اإلنسان، فاإلنسان هو الذي يساعد على تفعيل أ
 مسؤولية نظام الرقابة اجليد يف أيدي اإلداريني، لذلك جند كافة األفراد يف تلك املؤسسة يلعبون دورًا هاًما ذلك؛

  الرقابة الداخلية تعطي أتكيًدا معقواًل وليس مطلق حيث على اإلدارة أن تصمم وتطبق أنظمة الرقابة ابالعتماد
، وبغض النظر عن مدى سالمة التصميم والتشغيل فإّن أنظمة الرقابة الداخلية ال تستطيع تقدمي على تكلفتها ومنفعتها

أتكيدات مطلقة حول حتقيق أهداف الشركة ألّن مثة عوامل خارجة عن نطاق السيطرة وأتثري اإلدارة يؤثر على مقدرة 
 يف األحكام والتآمر لتجاوز أنظمة الرقابة. الشركة يف حتقيق أهدافها، فمثاًل تعمل كل من أخطاء اإلنسان واألخطاء

 (47-46، ص 2006)احلسبان، 
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 4. Issue 7. Jan 2018.                                (7)                                 

                                                                                                 
 

 

 

AFIQ 
 

 
 
 

جيب أن منيز نظام الرقابة الداخلية جمموعة من اخلصائص واملميزات واليت من خالهلا ميكن ختمني قدرته، كفاءته، فعاليته، 
 ، ص ص 2003)سعيد وآخرون،  ما يلي، وتشمل هذه اخلصائص واملميزات عليه يف املؤسسة االعتمادودرجة إمكانية 

136-138): 

   املالئمة: على املؤسسة استعمال نظام رقايب جديد يناسب طبيعة عملها وحجمها للمؤسسة الصغرية يفضل هلا
 اختيار أسلوب رقايب بسي  وغري معقد والعكس ابلنسبة للمؤسسات كبرية احلجم؛

  املؤسسة يقوم أصاًل على مقارنة العوائد ابلتكاليف اليت عمل جتاري تقوم به  أي إنّ  ابلتكاليف: العائد مقارنة
 تتمكن حىت عائداهتا من أقل تكليفها تكون أن على يدفعها صاحب العمل، ومن الطبيعي أن حترص املؤسسات االقتصادية

أن أتخذ املؤسسة حتقيق الربح املناسب، وكل ما كان الفرق بينهما كبريًا كلما زادت نسبة الربح احملققة، وابلتايل جيب  من
 بعني االعتبار عنصري العائد والتكاليف عند تصميم النظام الرقايب؛

  ملرونة: املقصود ابملرونة مناسبة أسلوب الرقابة املتبع مع احتياجات املؤسسة، حبيث جيب التعديل والتطوير يف ا
 ا؛هذه األساليب كلما تطلب األمر ذلك، وهذا حىت ميكن متابعة التغريات ومواكبته

   الفعالية: يُقصد هبا استخدام نظام رقايب جيد ومتطور وقادر على اكتشاف األخطاء واالحنرافات قبل وقوعها
ومعاجلتها أبسلوب علمي وطريقة تضمن عدم ظهورها يف املستقبل، وكذلك يقوم هذا األسلوب على معاجلة األخطاء 

 النامجة أبقل تكلفة ممكنة وأسرع وقت وأقل جهد؛

  ة: تتمثل اإلدارة يف جمموعة من األفراد، ومسألة ما إذا كان املرؤوس يقوم بعمله بطريقة سليمة وجيدة املوضوعي
 وأال يكون خاضًعا حملددات واعتبارات شخصية مهمة جًدا، ألّن اإلدارات واألساليب الرقابية عندما تكون شخصية ال

الرقايب قادر على احلصول على معلومات صحيحة دقيقة  موضوعية تؤثر يف احلكم على األداء، كما جيب أن يكون النظام
األداء ويف الوقت املناسب والتأكد من مصادرها من خالل الواثئق والسجالت احملاسبة من جهة على القائمني  وكاملة على

احملدد من جهة مبختلف األنشطة الرقابية، مراعاة الوقت خاصة القائمني على إعداد التقارير املالية إبيصاهلا يف الوقت 
 (371، ص 2004)توفيق،  أخرى.

 تنقسم الرقابة الداخلية إىل: أنواعها واجراءاهتا:  -1-2

  :اخلطة التنظيمية وما يرتب  هبا من إجراءات وأساليب »رقابة حماسبية واليت عرفت من طرف جلنة التدقيق أبهنا
، ص 2006؛ )املطارنة، «املستخدمة يف السجالت احملاسبةهتدف إىل محاية األصول والتأكد من دقة البياانت احملاسبية 

208) 
  ابلسياسات  وااللتزامكافة اإلجراءات واألساليب والطرق املتعلقة ابلكفاءة التشغيلية »وعرفت أبهنا: رقابة إدارية

ابللوائح والقوانني والسياسات اليت وضعتها إدارة  االلتزاممن كفاءة أداء األعمال التشغيلية والتحقق من  اإلدارية أي التحقق
 (.50، ص 2011)نصر وشحاتة،  «الشركة

 أما اجراءات الرقابة الداخلية فتنقسم إىل:
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 توزيع املسؤوليات، إعطاء تعليمات صرحية، إجراء االختصاصاترية وتتمثل يف: حتديد إجراءات تنظيمية وإدا ،
 (106-105، ص 2005)طواهري،  حركة التنقالت بني العاملني؛

  إجراءات ختص العمل احملاسيب وتتلخص يف: التسجيل الفوري للعمليات، التأكد من صحة املستندات، إجراء
 (113)املرجع السابق، ص  مطابقة دورية، القيام جبرد مفاجئ وعدم إشراك موظف يف مراقبة عمل قام به؛

  (168، ص 1999)عبد هللا، السابقة وتشمل:  لإلجراءاتإجراءات عامة وهي اجراءات وكملة 

 على املمتلكات املؤسسة من مجيع األخطار اليت قد تتعرض هلا سواء كانت طبيعية كاألخطار اجلوية أو  التأمني
 بفعل فاعل؛

 ضد خيانة األمانة، فيما يتعلق ابملوظفني الذين يعملون بشكل مباشر يف النقدية أو الذين ضمن  التأمني
 التسيري املايل للبضائع والتثبيتات أو األوراق املالية؛ اختصاصاهتم

  استخدام وسائل الرقابة املزدوجة فيما يتعلق ابلعمليات اهلامة يف املؤسسة، كتوقيه الشيكات والتصرف يف النقدية
 لتوفري وضمان احلماية الكافية؛

 تكون عرضة  حبيث األصول، طبيعة تستدعيها اليت احلاالت يف ابملشروع خاص قسم ملعرفة التفتيش نظام استخدام
 للتالعب واالختالس وغالًبا ما تناط هذه السلطة لقسم التدقيق الداخلي.

 مفهوم املردودية وأنواعها: -2

مدى قدرة املؤسسة على حتقيق نتائج اجيابية مقارنة ابإلمكانيات  »تعرف املردودية أبهناتعريف املردودية:  -2-1
والوسائل اليت سخرت لتحقيقها، ويقاس ذلك بنسبة النتيجة املستهدفة إىل الوسيلة اليت خصصت لتحقيقها، ومن هذا 

ل من املردودية املنطلق هناك الكثري من النسب اليت حتسب نسبة النتيجة إىل الوسيلة، إال أن أكثرها استخداما هي ك
ما بني النتيجة  املقارنة»كما تعرف على أهنا:  .(87، ص 2011)بن ساسي وقريشي،  «االقتصادية واملردودية املالية

 االسرتاتيجيةالتعبري املايل للعقبة ». وهي أيضا: (Conso et hemici, 2002, P274) «احملصل عليها والوسائل املستعملة
وميكن   (Béatrice et grandguillot, 2003, P209) «.املتمثلة يف حتديد مردودية أعلى من تلك اليت مت استخدامها

 (17، ص 2012)هبتون ورزيق،  حصر أمهية املردودية يف النقاط التالية:

 :يصبحوا يف اطمئنانحرية أكثر للمسامهني، حىت من خالل اعطاء  املردودية من أجل استقاللية املؤسسة ودوامها ،
حتقيق التوازن املايل )حتقيق االستقاللية و  جتديد االستثمارات القدمية دون اللجوء أو االعتماد على القروض بنسبة كبرية

 املالية لرفع رأس املال العامل للمؤسسة(.
  :للمؤسسة يصبح وابلتايل ،زايدة االستثمار وتنمية املشاريعمن خالل املردودية من أجل ضمان تطور املؤسسة 

ختفيض التكاليف)مصدر خارجي( وابلتايل و  املؤسسة نشاط التفكري يف مشاريع جديدة، من أجل تطوير ،قوي مايل برانمج
 التمتع ابالستقاللية املالية.
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  :وذلك ابعتبار املؤسسة هي العنصر احليوي، واهلام يف تنشي  وتنمية اقتصاد بلد ما، هدف املؤسسة هو حتقيق الربح
لذلك جيب عليها حتقيق األهداف املسطرة يف برانجمها، من بينها حتقيق الربح وإعطاء ذلك أمهية ابلغة ملواكبة التطورات 

                           (17. )املرجع نفسه، ص عامل، واملنافسة والتقدم املوجوداالقتصادية احلديثة يف ال

يف الشكل فإهنا ال ختتلف يف املضمون،  اختلفتهناك أنواع خمتلفة للمردودية يف املؤسسة، وإن املردودية:  أنواع -2-2
 وسنذكر منها ما يلي:

يطلق عليها يف بعض األحيان اسم املردودية التجارية، ألهنا تدرس وتسمح بتقييم األداء  املردودية التجارية أو النشاط: -
 مهم لتقييم األداء يف املؤسسات التجارية، وتتمثل هذه املردودية يف قدرة املؤسسة التجاري أو البيعي للمؤسسة، فهي معيار

على استخالص فائض من التشغيل أو هامش جتاري، فهي بذلك تقدم معلومات تساعد على إصدار حكم، ذو قيمة 
 حول فعالية، وكفاءة النشاط التجاري والصناعي للمؤسسة.

 (83، ص 2000)جمعا، 

األداء احملقق على مستوى النشاط، دون أخذ أسلوب التمويل  ملردودية االقتصاديةاتقيس القتصادية: املردودية ا -
 (Delahaye, 2007, P169)؛ ابحلسبان )قبل املصاريف املالية(

 وهي موضوع دراستنا واليت نتعرض هلا يف العنصر املوايل. املردودية املالية: -

لنتيجة املالية كلها على عنصرين أساسيني ومها: ا تعاريف املردودية املالية، إال أهنا تشتملتعددت املردودية املالية:  -2-3
ويض املردودية املالية هي قدرة املؤسسة على حتقيق أرابح مرتفعة، متنح للمسامهني لتمكنهم من تع. واألموال اخلاصة
)زغيب  .السوق اقتصاد ظلؤسسة وذلك يف اليت ميكن أن يتعرضوا هلا نتيجة مسامهتهم يف رأس مال امل املخاطر احملتملة،

ركة املردودية املالية هي عبارة عن العائد املتحقق من األموال، اليت وضعت يف يد إدارة الش (88، ص 2010وبوشنقري، 
 (169، ص 2008. )عبد اهلادي، على شكل أصول خمتلفة ومتنوعة

 خالل من مباشر تؤثر الرقابة الداخلية على املردودية املالية أتثريا غريالعالقة بني الرقابة الداخلية واملردودية املالية:  -3

 املالية وذلك كما يلي: املردودية على تؤثر اليت العناصر من جمموعة على أتثريها

التكاليف، وفق خطة تكاليف حمددة اإلجراءات تتم عملية الرقابة على الرقابة الداخلية على التكاليف:  -3-1
كمية وذلك بشكل تفصيلي يغطي مجيع عناصر اإلنتاج عايري الالزمة من معايري سعرية،  واألهداف، ويتم وفقها حتديد امل

 نائيا.واملسؤولية من انحية اثنية، حبيث يسمح ذلك بتقييم نتائج التكاليف الفعلية تقييما ث األداءمن انحية، ومجيع مراكز 

األمثل لعناصر اإلنتاج  االستخدامالتكاليف، هو حتقيق  على للرقابة الرئيسي اهلدف إن (15، ص 2011، كحالة وحنان)
من أي  وتقييم نسبة التكلفة ذاهتا، وتفاصيل عمليات اإلنتاج هبدف إقرار سالمتها حتليل على الرقابة اهتمام لذلك ينصب

 اكتشاف أي احنراف عن املنهج احملدد مقدماو  هدر أو إسراف، أو عدم كفاية.

، معلي) منها:تتضمن الرقابة على رقم األعمال العديد من االجراءات نذكر الرقابة الداخلية على رقم األعمال:  -3-2
  (163 ص، 2014

 تقييم اجلهود و  ويشمل ذلك بعض املؤشرات كقيمة املبيعات اليت مت حتقيقها، التكلفة الفعلية للنشاط تقييم النتائج
 املبذولة يف نطاق إدارة املبيعات، حيث يتضمن ذلك اإلجنازات واملسامهات اليت قامت هبا اإلدارة؛
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 داء، ويشمل ذلك التقييم، األهداف األساسية للمؤسسة البيئة الداخلية للمؤسسة على األ تقييم مدى أتثري عوامل
البيعي، حيث  األداءوسياساهتا، وغريها من اإلجراءات، وأساليب العمل اليت يكون هلا أتثري مباشر، أو غري مباشر على 

ملبذولة، على  داء ا، أو العقبات اليت تعرتض جهود األأن مثل هذا النوع من التقييم، يساعد اإلدارة على حتديد السلبيات
 كافة املستوايت اليت تؤثر بدورها على مردودية املؤسسة بصفة عامة، واملردودية املالية بصفة خاصة؛

  حتديد املشكالت والفرص املتاحة، حيث أن هذا اإلجراء يكون نتيجة كشف جماالت القوة، والضعف املوجودة يف
تطبيق هذا الربانمج، هبدف تعظيم رقم اإلعمال من أجل حتسني الربانمج البيعي، ومعرفة الفرص املتاحة املمكنة يف ظل 

 املردودية املالية؛
  اختاذ اإلجراء التصحيحي املناسب، حيث يتضمن وضع التوصيات واقرتاح التدابري، واإلجراءات الالزمة لتصحيح

من تعظيم لألرابح، وحتسني  بلوغ أهداف املؤسسة أجل من الرقايب، النظام عنها كشف قد يكون اليت األخطاء، والسلبيات
 املردودية املالية.

حيث يعرب عنه بنسبة رقم االعمال إىل األصول، ويدل هذا املعدل الرقابة الداخلية على معدل  دوران األصول:  -3-3
على  وجود رقابة الربح التشغيلي، وهذا يعين ضرورةفعال يف خلق وإنتاج  ستخدمتاُ على إمجايل املوجودات العاملة، واليت 

كافة املوجودات اليت مل تساهم يف العملية اإلنتاجية والتسويقية للمؤسسة، وال ختلق   استبعادموجودات املؤسسة، هبدف 
ول على إيراد املباين اليت قامت املؤسسة بتأجريها إىل الغري من أجل احلصمثل: اآلالت واملعدات العاطلة،  الربح التشغيلي

الداخلية واخلارجية، اليت ال ترتب  ابلعمليات التشغيلية للمؤسسة،  االستثماراتحتت التنفيذ وغريها من إجيار، واملشروعات 
املوجه بشكل ال يتناسب وعمليات  االستثمارللحد من ضخامة  اإلجراءات الرقابية الالزمة، اختاذلذلك البد من 

ملصادر  استخدامهااءة اإلدارة  من خالل ، أو بسبب وجود عطل يف بعضها، حيث تعكس هذه النسبة كفالتشغيل
 عات، كلما قلت اخلاطر التشغيلية.لغرض توليد املبيعات حيث أنه كلما زاد العائد احملقق من املبي االستثماريةاملؤسسة 

بيعات، العالقة بني متغرياهتا بني الزايدة املتوقعة يف امل استقرارلذلك ميكن من خالل متابعة تغريات هذه النسبة؛ مراقبة 
داء ورا واضحا يف األأو عدم توافق، من وجهة النظر التحليلية تده اختاللاملطلوبة لذلك فأي  االستثماريةواألموال 

ودات، وابألخص يف املوج االستثماراتالتشغيلي، مما يستلزم على اإلدارة داخل املؤسسة، الرقابة الدقيقة على حركة 
 (241-154، ص ص 2011)الزيدي،  االقتصادية.

، أو أسلوب لتحديد طريقة التمويل املعتمدة آداه االستدانةمستوى  ابعتبار: االستدانةالرقابة الداخلية ومستوى   -3-4
بسياسة التمويل القرارات السليمة يف الوقت املناسب فيما يتعلق  الختاذيف املؤسسة، مما يستدعي ضرورة مراقبة هذه النسبة 

كما تسمح ،  لدى املسريين االستثمارة سياسة ؛ يف أهنا متنح إمكانية مراقباالستدانة امتيازحيث ظهر  .انتهاجهاالواجب 
 استناداتمويل وميكن احلصول على مثالية هيكل ال بضب  وحتسني سلوك املسريين، وكذا ابحلصول على معلومات أكثر.

املستعملة: تدنية صراع تضارب املصاحل،  اإلمكانيات، تعظيم القيمة اإلمجالية للمؤسسة اهلدف:) إىل ثالث متغريات:
ميكن تعريف و  .(القيود: األخذ يف احلسبان التكاليف لألموال اخلاصة، والديون، بطريقة مثلى ابالستدانةالتكاليف وتدنية 

)دادان،  الذي يعمل على تدنية التكاليف املتعلقة ابلتمويل اخلارجي.املستوى أبنه ذلك  لالستدانةاملستوى األمثل 
 (319-318، ص 2009-2010
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بعد تناولنا للجانب النظري حناول اسقاطه يف اجلانب التطبيقي على مؤسسة مطاحن  اثنيا: االطار التطبيقي للدراسة:
 عمر بن عمر من خالل حتديد أثر الرقابة الداخلية على العوامل احملددة للمردودية املالية.

ن "عمر بن عمر" أحد أهم املتعاملني االقتصاديني الرئيسيني يف جمال تعترب مؤسسة مطاحالتعريف مبؤسسة الدراسة:  -1
، وبعد زايدة الطلب على منتجات 2000الصناعة الغذائية يف اجلزائر، وهي فرع من جممع عمر بن عمر، أنشأت يف سنة 

از فرع جديد يف ، وبعد النجاح الكبري الذي حققته املؤسسة تقرر اجن2005املؤسسة توسعت إبضافة مطحنة اثنية سنة 
 50وهو يغطي  01/06/2009والذي بدأ االنتاج يف  2008جمال الصناعة الغذائية )العجائن الغذائية والكسكس( سنة 

تقع املؤسسة يف بلدية الفجوج بوالية قاملة اجلزائر. ويف ما يلي بعض االحصائيات  .ابملائة من حاجيات السوق اجلزائرية
 .2015عن املؤسسة لسنة 

  عامل تنفيذي؛ 389عامل مسؤول،  154إطار عادي،  96إطار سامي،  14عامل:  653طاقتها البشرية تقدر بـ 
 :أما الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة فهي تقسم كما يلي 
  :24500سا ابلنسبة للمطحنة الثانية؛   24طن يف  400سا ابلنسبة للمطحنة األوىل،  24طن يف  300فرع املطاحن 

 رهتا على ختزين القمح؛طن ابلنسبة لقد
  :طن يف السنة ابلنسبة للكسكس. 10000طن ابلنسبة يف السنة للعجائن الغذائية و  50000فرع العجائن 
  تقسم منتجات املؤسسة ابلنسبة إىل فرع املطاحن إلنتاج السميد ومشتقاته إىل: مسيد عادي، رفيع، ممتاز، خاص

كغ، أما  فرع العجائن فهو خمصص إلنتاج العجائن الغذائية   25و 10القمح أبوزان بني  ابلعجائن، خاص ابملواشي وفرينة
 والكسكس.

 :العالقة بني املردودية املالية وحمدداهتا يف مؤسسة عمر بن عمر تقدير-2

حىت نتمكن من تقدير العالقة بني املتغريات اعتمدان على سلسلة زمنية فصلية طويلة  العالقة بني املتغريات: طبيعة-2-1
 .2015إىل  2009متتد من 

كل منوذج قياسي يستخدم لتفسري ظاهرة ما جيب أن حيتوي على متغري اتبع،   مبتغريات الدراسة: التعريف-2-1-1
 متغريات مفسرة واملتغري العشوائي.

( حيث مت RFملتغري املدروس أو املتغري الداخلي وهو املردودية املالية يف دراستنا ونرمز هلا بـ )وهو ا املتغري التابع: -
 األموال اخلاصة؛÷ حساهبا من خالل العالقة التالية: املردودية املالية = النتيجة العادية بعد الضريبة

 وهي املتغريات املفسرة للظاهرة املدروسة واملتمثلة يف دراستنا يف: املتغريات املستقلة: -

  الرقابة على التكاليف(CCT) 67حساب  ابستثناء 68إىل  60من : حيث مت حساهبا جبمع احلساابت 
اخلدمات  62 - اخلدمات اخلارجية 61- املشرتايت املستهلكة 60- االعباء ......حساابت رئيسية 6الصنف )

 األعباء العملياتية األخرى 65 - الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة 64  - أعباء العاملني 63  - األخرىاخلارجية 
 املخصصات لإلهتالكات، والتموينات وخسائر القيمة 68 - األعباء –العناصر غري العادية  67 - األعباء املالية 66 -
 من جداول حساابت النتائج؛ اجهاابستخر  وذلك( الضرائب عن النتائج وما شاهبها 69  -
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  الرقابة على رقم األعمال(CCA) :حيث مت أخذ قيمه من جداول حساابت النتائج؛ 
  معدل دوران األصول(RTA) : :وهو ما مت حسابه ابلعالقة 

   .االقتصاديةاألصول ÷ معدل دوران األصول= رقم األعمال 
  رأس املال العامل؛ احتياجالثابتة +  = األصول االقتصاديةحيث: األصول 
 اخلزينة الصافية؛ –رأس املال العامل = رأس املال العامل  احتياج 
  األصول الثابتة؛ –رأس  املال  العامل   =  األموال الدائمة 
  حزينة اخلصوم؛  –اخلزينة الصافية   = خزينة األصول 

  االستدانةمستوى (DT):هو ما مت حسابة وفق العالقة : 
  األموال اخلاصة.÷  االقتصادية= األصول  االستدانةمستوى 

اعتمدت الدراسة على بياانت السالسل الزمنية الفصلية واملستمدة من بياانت متغريات الدراسة:  مصادر-2-1-2
من قيمها احملسوبة حسب  املئوية االستدانة ابلنسبالقوائم املالية للمؤسسة حيث مت أخذ قيم التكاليف، مستوى 

يف حني املردودية املالية، معدل دوران األصول ورقم األعمال ابملليار دج، وقد مت حتويل القيم  العالقات املوضحة سابقا،
(al-turki, P111):السنوية إىل قيم فصلية حسب املعادالت اآلتية

  
                         Q1 = - 0,0391 Yt+1 + 0,2344 Yt  + 0,0547 Yt-1 

                                          Q2 = - 0,0234 Yt+1 + 0,2656 Yt  + 0,0078 Yt-1 

                                          Q3 = - 0,0078 Yt+1 + 0,2656 Yt  - 0,0234 Yt-1 

                                          Q4 = - 0,0547 Yt+1 + 0,2344 Yt  - 0,0391 Yt-1 

ص  ،2011 ،ورضوان كحالة)اليت تربط املردودية املالية واملتغريات املفسرة حسب املنطق النظري:  العالقة-2-1-3
15) 

  العالقة املوجودة بني املردودية املالية والتكاليف عالقة عكسية ألنه كلما ارتفعت حجم التكاليف تراجعت
 ابلعكس؛املردودية املالية والعكس 

  العالقة بني املردودية املالية ورقم األعمال عالقة طردية حيث تؤدي الزايدة يف رقم األعمال إىل الزايدة يف املردودية
 ؛دة يف االستثمارات والعكس ابلعكساملالية الناجتة عن الزاي

   ل كلما العالقة بني املردودية املالية ومعدل دوران األصول عالقة طردية ألنه كلما زادت سرعة دوران األصو
 ؛املردودية املالية ارتفعت
  ألن  % 2 االستدانةهي عالقة طردية بشرط أن ال تتجاوز نسبة  االستدانةالعالقة بني املردودية املالية ومستوى

ة إىل خطر اإلفالس بسبب ثقل الديون والعجز عن التسديد نتيجة عدم القدرة على ذلك قد يؤدي إىل تعرض املؤسس
عن تكلفة الدين الذي يعترب كمعيار  االقتصاديةاملردودية  ارتفاعدون أخذ شرط  االقرتاضالتمويل الذايت واللجوء إىل 

 قرار اللجوء إىل الديون . الختاذ

يوضح أهم االحصائيات الوصفية ملتغريات  01 اجلدول رقم: الوصفية اخلاصة مبتغريات الدراسة االحصائيات-2-1-4 
 .)2015-2009 (الدراسة خالل الفرتة
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( وهذا 3.127691نالحظ أن: ابلنسبة للمردودية املالية هناك تشتت كبري وتباعد بني قيمها ) 01رقم من خالل اجلدول 
كنتيجة لتأثري الرقابة   املالية خالل فرتة الدراسة نتيجة أتثري تغري حمدداهتا ابلزايدة والنقصاننتيجة التغري السنوي للمردودية 

بسبب عدم قدرة رقم األعمال على تغطية التكاليف وكذلك نتيجة  2009، فمثال تراجعت املردودية املالية سنة الداخلية
نتيجة ارتفاع معدالت  2015ارتفعت املردودية املالية سنة ارتفاع نسبة الديون بسبب ارتفاع األصول االقتصادية، يف حني 

دوران األصول وحتقيق مردودية اقتصادية تفوق تكلفة االستدانة. كما نالحظ من خالل اجلدول أن هناك تشتت كبري 
 ابلنسبة ملستوى االستدانة.

مال والتكاليف املتشتتة نالحظ أن قيم معدل دوران األصول متشتت تشتت متوس  على عكس كل من رقم األع كما
 تشتتا ضعيفا. 

 2009/2015يوضح االحصائيات الوصفية ملتغريات الدراسة الفرتة  01اجلدول رقم  

 RF CCA CCT RTA DT 

 Mean  2.785357 1.368929 1.371786 1.155714 0.925714 

 Median  2.475000 1.270000 1.260000 0.475000 0.295000 

 Maximum  9.170000 2.360000 2.450000 5.630000 4.660000 

 Minimum -3.420000 0.430000 0.520000 -0.500000 -0.450000 

 Std. Dev.  3.127691 0.504354 0.483881 1.760685 1.462103 

 Skewness  0.198792 0.134174 0.474213 1.826224 1.866271 

 Kurtosis  3.129947 2.205711 2.777526 4.804093 4.872254 

 Jarque-Bera  0.204120 0.820056 1.107173 19.36098 20.34340 

 Probability  0.902975 0.663632 0.574884 0.000062 0.000038 

 Sum  77.99000 38.33000 38.41000 32.36000 25.92000 

 Sum Sq. Dev.  264.1261 6.868068 8.321811 83.7029 57.71909 

 Observations  28 28 28 28 28 

 Eviews 08 برجميةابالعتماد على خمرجات  الباحثنيمن اعداد  املصدر:                             

 دراسة قياسية حملددات املردودية املالية يف مؤسسة عمر بن عمر -3

من أجل الستقرارية السالسل(:  (Unit Root Test)ستقرارية ملتغريات الدراسة )اختبار جذر الوحدة اال اختبار-3-1
 واجلدول رقم KPSSحتديد أثر املتغريات املفسرة على املتغري التابع ال بد من حتديد مدى استقرارية السالسل وفقا الختبار 

 يوضح نتائج االختبار. 02
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واجتاه عام( حيث أن ع أو بقاطع من خالل اجلدول نالحظ أن كل السالسل مستقرة يف املستوى )سواء بقاط       
إذن السالسل مستقرة  kpssالقيم احملسوبة ابلقيمة املطلقة أقل من القيم اجلدولية ابلقيمة املطلقة( ابلنسبة الختبار )

  .I(0) املستوىومتكاملة من نفس الدرجة ويف 

 (KPSS)السالسل حسب اختبار الستقراريهنتائج اختبار جذر الوحدة  02اجلدول رقم 

 KPSSاختبار 

 I(D)درجة التكامل  بقاطع واجتاه عاماملستوى اختبار  اختبار املستوى بقاطع املتغري

RF 0.112884 0.105619 I (0) 

CCA 0.387945 0.124260 I (0) 

CCT 0.428985 0.170285 I (0) 

RTA 0.192784 0.077596 I (0) 

DT 0.258208 0.075681 I (0) 

 Eviews 8 برجميةابالعتماد على خمرجات  الباحثني: من إعداد املصدر                                 

العتماد منوذج االحندار : VAR (Selection Tho Lag Length)اختبار عدد مدد التباطؤ الزمين لنموذج  -2 -3
وذلك من خالل املعايري  (Lag Length)فانه أوال جيب حتديد العدد األمثل ملدد التباطؤ الزمين  (VAR)الذايت 

، حيث يتم اختيار أقل قيمة لكل  HQ، معيار هانن كونSIC، معيار شيوارتزAIC كيكياإلحصائية التالية: )معيار أ
 .يوضح ذلك 03واجلدول رقم  (275، ص 2014)محادي وذنزن،  معيار واليت يقابلها التباطؤ الزمين األمثل

يف دراستنا ومن اجلدول أعاله أنخذ درجة التأخر واليت تقابل أصغر قيمة يف كل  26حسب عدد املشاهدات الـ       
 .(P=2)واليت توافق  (,HQ, SC, AIC, FPE)مقياس 

 VARدرجة التأخر املعتمدة يف منوذج  03 اجلدول رقم

Lag LogL FPE AIC SC HQ 

0 -51.42026 5.28e-05 4.340020 4.581961 4.409690 

1 37.08029 4.16e-07 -0.544637 0.907012* -0.126615 

2 69.25415 3.05e-07* -1.096473* 1.564885 -0.330098* 

 Eviews 8 برجميةخمرجات من اعداد الباحثني ابالعتماد على : املصدر                              
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تعين العالقة السببية يف االقتصاد قدرة أحد املتغريات  :(Granger Causality Test)السببية لغراجنر  اختبار-3-3
 بني املباشرة العالقة على االختبار هذا ويركز (27، ص 2010-2009)عقون، )تسبب يف( يف متغري أخر تفسري التغري على 

مت حتديد  (Granger Causality Test)خالل اختبار السببية لغراجنر  من .يوضح ذلك 04واجلدول  واجتاهها املتغريات
 اجتاه السببية كما يلي:

   رقم األعمال واملردودية املالية يف اجتاه واحد منالرقابة على وجود عالقة سببية بني CCA  إىلRF  مبعىن رقم
 األعمال تؤثر على املردودية املالية؛

  التكاليف واملردودية املالية يف اجتاه واحد منالرقابة على وجود عالقة سببية بني CCT  إىلRF  مبعىن التكاليف تؤثر
 على املردودية املالية؛

 راجنرغر السببية بني متغريات الدراسة لنتائج اختبا 04 رقم اجلدول
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 05/19/16   Time: 14:14 

Sample: 2009Q1 2015Q4  

Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
 RTA does not Granger Cause DT  26  3.15955 0.0632 

 DT does not Granger Cause RTA  2.62605 0.0960 

    
     RF does not Granger Cause DT  26  7.55145 0.0034 

 DT does not Granger Cause RF  4.83835 0.0187 

    
     CCT does not Granger Cause DT  26  0.35515 0.7052 

 DT does not Granger Cause CCT  0.56594 0.5762 

    
     CCA does not Granger Cause DT  26  0.50947 0.6080 

 DT does not Granger Cause CCA  0.73712 0.4905 

    
     RF does not Granger Cause RTA  26  7.29573 0.0039 

 RTA does not Granger Cause RF  4.90917 0.0178 

    
     CCT does not Granger Cause RTA  26  0.43423 0.6535 

 RTA does not Granger Cause CCT  0.52970 0.5964 

    
     CCA does not Granger Cause RTA  26  0.53412 0.5939 

 RTA does not Granger Cause CCA  0.71554 0.5005 

    
     CCT does not Granger Cause RF  26  4.48800 0.0238 

 RF does not Granger Cause CCT  1.19798 0.3216 

    
     CCA does not Granger Cause RF  26  5.54823 0.0116 

 RF does not Granger Cause CCA  1.98040 0.1630 

    
     CCA does not Granger Cause CCT  26  0.10145 0.9040 

 CCT does not Granger Cause CCA  0.26574 0.7692 

    
 Eviews 8 برجميةابالعتماد على خمرجات  ني: من إعداد الباحثاملصدر         
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  وجود عالقة سببية بني معدل دوران األصول واملردودية املالية يف اجتاهني منRTA  إىلRF  والعكس مبعىن معدل
 ؛يؤثر ويتأثر ابملردودية املالية دوران األصول

 وجود عالقة سببية بني نسبة ثقل الدين واملردودية املالية يف اجتاهني من DT  إىلRF  والعكس مبعىن نسبة ثقل الدين
 ر ويتأثر ابملردودية املالية.يؤث
 ومعدل دوران األصول يف اجتاهني من وجود عالقة سببية بني نسبة ثقل الدين DT  إىلRTA  والعكس مبعىن نسبة

 ثقل الدين يؤثر ويتأثر مبعدل دوران األصول.

 عتمدة يف الدراسة وحتليل التباينللمتغريات امل VAR منوذج معايرة-3-4

من خالل منوذج متجه االحندار  للمتغريات املعتمدة يف الدراسة: VAR (Vector Auto Regression)معايرة منوذج  -
كل متغري على القيم السابقة له والقيم السابقة للمتغريات األخرى وفقا لفرتات التباطؤ احملددة،   يعتمد VARالذايت

 واملعادلة اآلتية توضح ذلك.

 من خالل املعادلة نالحظ أن:

  املردودية املالية تعرف من خالل هذه املعادلة بثابت وأتخريين ابلنسبة لكل من: املردودية املالية، التكاليف، رقم
تعرف وتتأثر ابملردودية املالية واملتغريات  tاألعمال، معدل دوران األصول ونسبة ثقل الدين أي أن املردودية املالية يف السنة 

 ؛(t-2, t-1) األخرى خالل السنتني السابقتني
 قيمة الثابت موجبة وهو ميثل قيمة املردودية املالية يف غياب املتغريات األخرى وهي مقبولة اقتصاداي؛ 
  هناك عالقة طردية بني املردودية املالية وقيمتها املؤخرة األوىل )إشارة موجبة( ويعين ذلك أنه يف حالة ارتفاع املردودية

هذا االرتفاع يف السنة املقبلة وأن اخنفاض املردودية املالية لسنة ما فيتوقع أن يستمر هذا  املالية لسنة ما فيتوقع أن يستمر
االخنفاض يف السنة املقبلة، ويرجع هذا التغري إىل توجهات النشاط االقتصادي للشركة خالل الدورات االقتصادية املتكررة 

نكماش يف النشاط االقتصادي(، أما العالقة العكسية بني واملتعاقبة )سنوات من الرواج االقتصادي تتبعها سنوات من اال
املردودية املالية وقيمتها املؤخرة الثانية فتشري إىل أن ارتفاع املردودية املالية لسنة ما يتوقع أن يكون هلا أتثري عكسي بعد 

ا ينعكس سلبا على مردوديتها سنتني نتيجة لزايدة رقم أعمال ورأس مال الشركة مما يساهم يف زايدة استثماراهتا وهذا م
 املالية فترتاجع على املديني املتوس  والطويل وهو مقبول اقتصاداي؛

 ورقم األعمال ابلنسبة للتأخريين فزايدة رقم األعمال لسنة ما يؤدي إىل زايدة  عالقة طردية بني املردودية املالية توجد
االستثمارات وتوسع الشركة وهو ما يساهم يف زايدة مردوديتها املالية، وهو املردودية املالية يف السنة املوالية هلا نتيجة لزايدة 

 ما يتناسب مع املنطق االقتصادي؛
 والتكاليف ابلنسبة للتأخرين فزايدة التكاليف لسنة ما تؤدي إىل تراجع عالقة عكسية بني املردودية املالية وجود 

تفاع األسعار اخلاصة ابملواد األولية أو ارتفاع تكاليف النقل أو تكاليف )ار  املردودية املالية يف السنة املوالية هلا نتيجة:
 اإلنتاج...اخل( وهو ما يساهم يف تراجع املردودية املالية للمؤسسة وهذا مقبول حسب املنطق االقتصادي؛

  ؛لنسبة للتأخري الثاينطردية اب وعالقة الدين ابلنسبة للتأخري األولهناك عالقة عكسية بني املردودية املالية ونسبة ثقل 
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www.afaq.elmergib.edu.l y                                                                         E-ISSN: 2520-5005 
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  وعالقة عكسية ابلنسبة للتأخري  ان األصول ابلنسبة للتأخري األولهناك عالقة طردية بني املردودية املالية ومعدل دور
 الثاين.
 وهي قيمة موجبة مرتفعة تقرتب من  0.85 املعدل أما من الناحية اإلحصائية الكلية نالحظ أن قيمة معامل التحديد

 إىل يفسر شدة العالقة بني املتغري التابع )املردودية املالية( واملتغريات التفسريية أي تغري املردودية املالية يرجع الواحد وهو ما
 8.5يف النموذج، كما أن قيمة فيشر احملسوبة  مدرجة غري أخرى عوامل إىل يعود والباقي %85 بنسبة التفسريية املتغريات

 وهذا يعين أن للنموذج ككل معنوية إحصائية. 2.8أكرب من قيمتها اجلدولية 

 

 

 

 

 

يوضح حتليل التباين العالقة بني املتغريات وأتثري كل منها على بعضها  املالية:حتليل التباين لنموذج املردودية   -3-5
 يوضح حتليل التباين لنموذج املردودية املالية. 04البعض، من خالل حتديد مقدار التباين يف التنبؤ لكل متغري واجلدول رقم 

من خالل اجلدول نالحظ أن تطور رقم األعمال اجيايب ويتزايد خالل الفرتات الثالث األوىل ليرتاجع يف الفرتات األخرية 
كما أن تطوره يتماشى تقريبا مع تطور املردودية املالية وهذا ما يؤكد العالقة الطردية  % 7.52حيث بلغ أقصى قيمة له 
 سنة من تتزايد بوترية متسارعة يف بداية الفرتة لتتناقص وترية الزايدة يف بقية الفرتات هنافنالحظ أ بني املتغريين، أما التكاليف

كما نالحظ ،  %(25.75) أخرى حيث تتذبذب قيمها بني الزايدة والنقصان بصفة مستقرة، وقد بلغت أقصى قيمة هلا إىل
بقية الفرتات، أما معدل دوران األصول فقد تراجعت أن قيم املردودية املالية تتزايد خالل ثالث فرتات األوىل لترتاجع يف 

 ة. قيمه يف الفرتات األوىل لرتتفع يف الفرتات الثالث األخرية، أما نسبة ثقل الدين فقيمه ترتاجع على طول فرتة الدراس

 حتليل التباين لنموذج املردودية املالية 05 اجلدول رقم
Period S.E. DT RTA RF CCT CCA 

1 1.436619 55.20499 20.70501 24.09000 0.000000 0.000000 

2 1.972218 30.79594 20.18097 33.84069 15.17516 0.007236 

3 2.283090 23.35250 18.45037 27.58055 25.26472 5.351863 

4 2.310158 22.82627 18.05033 26.96552 24.74880 7.409080 

5 2.349372 22.78897 18.14314 26.07934 25.75034 7.238207 

6 2.379363 22.41603 18.90283 25.43105 25.72960 7.520498 

7 2.395990 22.10660 19.78169 25.21583 25.45729 7.438587 

8 2.416483 21.73339 20.56584 24.97332 25.41398 7.313472 

9 2.436290 21.38386 21.11741 24.66147 25.62811 7.209148 

10 2.448485 21.17451 21.57774 24.45220 25.64344 7.152114 

 Eviews 8 برجميةابالعتماد على خمرجات  الباحثني: من إعداد املصدر    

RF =  - 16.57*DT(-1) + 15.519*DT(-2) + 12.862*RTA(-1) - 11.64*RTA(-2) + 1.30*RF(-1) 
[-1.51705]       [ 1.50298]          [ 1.42457]                [-1.36433]           [ 3.34822] 

-1.10*RF(-2) - 3.13*CCT(-1) 
[-2.95486]         [-0.31572] 

- 1.25*CCT(-2) + 0.52*CCA(-1) + 3.81*CCA(-2) + 3.30 
[-0.12576]            [-0.05028]          [ 0.36601]          [ 1.74849] 

8.499728      N = 26 F =       71459squared =0.-R-ADJ 
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ان حدوث صدمة يف إحدى املتغريات حيدث أثر يف ابقي املتغريات : الدافعيةالصدمات ودوال االستجابة  أثر-3-6
األخرى، ومبا أن موضوع دراستنا هو املردودية املالية فإننا سنبحث حول أثر حدوث صدمات منفردة يف املتغريات اخلارجية 

ية املالية للصدمات املرتبطة وأاثرها على املتغري الداخلي املتمثل يف املردودية املالية، مبعىن أخر مدى استجابة املردود
 يوضح ذلك. 01ابملتغريات األخرى، والشكل رقم 

 من خالل الشكل نالحظ أن:

  يف الفرتة %  0.9 -يف الفرتة الثانية و  %0.8 - تؤدي إىل أتثري سليب بـ  % 1حدوث صدمة اجيابية يف التكاليف بـ
أتثري صدمة التكاليف تكون أاثرها سلبية على املدى القصري لتتطور بعد ذلك اجيااب خالل بقية الفرتات، أي أن  الثالثة

 واجيابية على املدى الطويل؛
  0.5تؤدي إىل أتثري اجيايب على املردودية املالية خالل الفرتة الثالثة بـ  % 1حدوث صدمة اجيابية يف رقم األعمال بـ 
يف بقية الفرتات أي أن التأثري يكون بني اجيايب يف  ، مث تقرتب من الصفراألوليتنيبعد أن كانت مستقرة خالل الفرتتني  %
 ؛ى القصري وساكن يف املدى الطويلاملد
  لتأخذ بعد ذلك يف % 0.7حدوث صدمة اجيابية يف سرعة دوران األصول تؤدي إىل أتثري اجيايب يف الفرتة األوىل بـ ،

، أي أن أتثري صدمة سرعة دوران األصول يكون هلا % 0.2 -الرتاجع تدرجيا إىل أن تبلغ يف هناية الفرتة أدىن قينة هلا بـ 
 أثر اجيايب على املدى القصري وسليب على املدى الطويل؛

  لترتاجع وتستقر تدرجيا  % 1.1ر اجيايب يف بداية الفرتة بـ ــة يف نسبة ثقل الدين تؤدي إىل أثإجيابيـحدوث صدمة
 وتقارب نت الصفر يف بقية الفرتة.

 ملتغريات النموذج خالل تنبؤيهاستجابة املردودية املالية لصدمات  01الشكل رقم 
 عشر سنوات مقبلة 
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 Eviews 8 برجميةابالعتماد على خمرجات  الباحثنياملصدر: من إعداد 
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 واليت نلخصها يف اآليت: النظرية والتطبيقية على ضوء الدراسة املنجزة ميكن استخالص جمموعة من النتائج نتائج الدراسة:

 الرقابة الداخلية هلا دور فعال يف محاية أصول املؤسسة من الغش والتالعب؛ 
  املالية؛ استقالليتهااملردودية املالية اجليدة تزيد من منو املؤسسة وتعزز 
 يف كل من رقم األعمال والتكاليف ومعدل  الرقابة الداخلية تؤثر أتثري مباشر على حمددات املردودية املالية املتمثلة

 دوران األصول ومستوى االستدانة وتؤثر أتثري غري مباشر على املردودية املالية؛
 املالية واملتمثلة يف رقم  من خالل الدراسة التطبيقية حاولنا تقدير منوذج قياسي يتكون من متغريات مؤثرة على املردودية

 وتوصلنا من خالل الدراسة إىل: االستدانةاألصول مستوى األعمال، التكاليف، سرعة دوران 
 تقدير العالقة بني املردودية املالية وحمددات الرقابة من خالل منوذج قياسي مقبول اقتصادايً وإحصائياً؛ 
 مجيع السالسل مستقرة يف املستوى ابلنسبة إىل اختبار KPSS ومتكاملة من نفس الدرجة I(0)،  ودرجة التأخر يف

 ؛ 02 هي  VARمنوذج
  استقرار مجيع السالسل يف نفس املستوى وتكاملها من نفس الدرجةI(0) ، مكننا من تطبيق التكامل املشرتك مما

متجهات  3 جلوهانسون الذي أعطت نتائجه وجود عالقة تكامل مشرتك بني املتغريات على املدى الطويل وعددها
 للتكامل املشرتك؛

  وجود عالقتني سببيتني يف اجتاه واحد بني: )رقم األعمال واملردودية املالية، التكاليف واملردودية املالية(، ووجود ثالث
عالقات سببية يف اجتاهني بني: )سرعة دوران األصول واملردودية املالية، نسبة ثقل الدين واملردودية املالية، سرعة دوران 

 األصول ونسبة ثقل الدين(؛  
 ناك عالقات طردية وعكسية ذو داللة إحصائية بني املردودية املالية وحمدداهتا على املديني القصري والطويل؛ه 
 .بني حتليل التباين وحتليل الصدمات اآلاثر االجيابية والسلبية للمتغريات املؤثرة على املردودية املالية يف املدى القصري والطويل 

 نلخصها يف النقاط اآلتية: توصيات الدراسة:

  ابلسياسة التجارية  االهتمامتفعيل نظام الرقابة الداخلية على كل من التكاليف ورقم األعمال، أو بعبارة أخرى
 للمؤسسة؛

 من خالل االستثمارسياسة  الرقابة الداخلية على معدل دوران االصول، الذي يؤدي هو اآلخر إىل حتسني املردودية )
 ؛االقتصاديةثل ألصول املؤسسة األم االستخدام

  مصدر التمويل املالئم الذي ال يكلف املؤسسة مصاريف تؤثر على  اختيارالرقابة على هيكل التمويل من خالل
 )سياسة التمويل(؛ املردودية املالية للمؤسسة

 ص أو مصلحة للرقابة للرقابة الداخلية دور فعال يف حتسني املردودية املالية للمؤسسة، لذلك البد من وجود قسم خا
 الداخلية يف املؤسسة لبلوغ أهدافها؛

  وتوفري جو مناسب  واالحنرافاتخلق ثقافة الكل يراقب والكل مراقب داخل املؤسسة من أجل احلد من التالعبات
 املؤسسة ومنوها؛ استمراريةاملعايري والشروط اليت تؤدي إىل ضمان  احرتامللعمل بكل إتقان مع 

 واستمراريتهاابة الداخلية على حمددات املردودية املالية هبدف حتسينها الرق نظام تفعيل. 
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  :مللخصا

هذا من جهة ومن جهة  ،من خالل حمدداهتا ،هتدف الدراسة إىل إبراز أمهية الرقابة الداخلية يف حتسني املردودية املالية
حتديد   مثَ   ومن ،عمر بن عمر ملؤسسة املالية املردودية هتدف الدراسة التطبيقية إىل حتليل وقياس أثر الرقابة الداخلية على ،اثنية

 وتقدير منوذج ميكننا من حتديد املتغريات اليت تؤثر على املردودية املالية للمؤسسة.

على املردودية املالية للمؤسسات عرب أتثريها على  أتثريأن للرقابة الداخلية إىل توصلت الدراسة من الناحية النظرية 
بني املردودية املالية و)قيمتها املؤخرة األوىل،  الدراسة القياسية وجود عالقات ارتباطية طرديةوقد تبني من خالل  ،حمدداهتا

ملردودية املالية و)قيمتها بني ا وعكسية رقم األعمال، نسبة الدين للتأخري الثاين ومعدل دوران األصول للتأخري األول(
قوية ذات داللة احصائية وهي  املؤخرة الثانية، التكاليف، نسبة الدين للتأخري األول ومعدل دوران األصول للتأخري الثاين(

بني متغريات الدراسة، كما يبني حتليل يف مؤسسة مطاحن عمر بن عمر، كما توصلت الدراسة إىل وجود عالقات سببية 
     مات أتثري املتغريات املفسرة على املتغري التابع يف املديني الطويل والقصري.التباين والصد

الرقابة الداخلية، املردودية املالية، رقم األعمال، االستدانة، التكاليف، معدل دوران األصول، منوذج  الكلمات الدالة:
 .VARمتجهات االحندار الذايت 
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