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 املقدمة:-

 في األداء ترشيد و تحسين و تطوير ،أصبح اليوم العالم يشهدها التي االقتصادية التحوالت و التغيرات ظل في

 و وجودها، على املحافظة من تمكنها متطورة و قوية، إدارية و رقابية أنظمة إليجاد ملحا أمرا املؤسسات

 مهما اإلدارة أن غير ، تنافسية ميزة يكسبها مما املتاحة للموارد الكفء و االقتصادي االستخدام في تساعدها

 للمؤسسة بالنسبة خصوصا للنشاط املختلفة النواحي بكافة تلم أن تستطيع ال فهي قدرات و مهارات من أوتيت

 الختبار املؤسسة عليها تعتمد التي اإلدارية األداة تعتبر التي التدقيق لوظيفة الحاجة جاءت هنا من ،و الكبيرة

 النمو و التقدم تحقيق في هاما دورا التدقيق وظيفة تلعب كما تقييمها، و الرقابية، باإلجراءات االلتزام مدى

 وظيفة ساهمت ،كما املؤسسة بشؤون للمهتمين اإلدارة توفرها التي املعلومات على ثقة من تظفيه ملا للمؤسسة،

 و ، املالية و املحاسبية البيانات من التحقق خالل من أهدافها بلوغ على املؤسسة مساعدة في كبير بقدر التدقيق

 قبل من املوضوعية اإلجراءات و الخطط و السياسات أن من التأكد و املالي للمركز تمثيلها و صحتها مدى

 العادي السير خالله من تتابع قوية رقابية أنظمة تبني على ساعدتها ،كما جيدة بصورة تطبيقها تم قد املؤسسة

 غاياتها يخدم بما كفء و فعال أداء إلى ،الوصول  املؤسسة من محاولة في ، داخلها األداء متابعة و ألنشطتها

 الرقابية النظم أهم من ،باعتباره املؤسسات داخل هامة مكانة الراهن الوقت في التسيير مراقبة تحتل كذلك

 مدى عن الكشف و نشاطها تقييم من تمكينها مع للتسيير اإلدارية األساليب في تطور  من.تضيفه ملا و الفعالة

 لتحقيق مستقبال املخاطر تفادي و االنحراف درجة من للتقليص ، فيها التسيير عملية نجاعة و عملياتها كفاءة

 بإمكاننا سبق ما على بناءا و الصحيح املسار في السير على القدرة ضمان طريق عن ذلك و املرجوة األهداف

 : التالية الرئيسية اإلشكالية صياغة

 داخل التسيير  مراقبة نظام في اإلختالالت كشف في يساهم أن التدقيق يمكن كيف:  الرئيسية اإلشكالية_ 

 االقتصادية؟ املؤسسة

 :الفرعية األسئلة

  االقتصادية؟ املؤسسة داخل التدقيق وظيفة مراحل و آليات هي ما -

  املؤسسة؟ داخل التسيير مراقبة نظام عمل آليات هي ما-

  ؟ التسيير مراقبة نظام تقييم في التدقيق ظيفة و تساهم أن يمكن كيف -

 
 : الفرضيات 

 داخل عليها املتعارف املحاسبية األدوات على باالعتماد التسيير مراقبة نظام تقييم في تساهم التدقيق وظيفة_ 1

 . املوجودة اإلختالالت عن الكشف بهدف املؤسسة

 عن البيانات و املعلومات كل تسجيل على ترتكز ملؤسسة ملبنة الساحل  التدقيق وظيفة مراحل و آليات إن_ 2

 نظام في الضعف نقاط و القوة نقاط اكتشاف ، الواردة املعلومات صحة من ،للتأكد الداخلي العمل نظام

 . الداخلية الرقابة

 

 : كالتالي هي و ذاتية أخرى  و موضوعة أسباب له كان البحث ملوضوع إختبارنا إن: املوضوع اختبار  مبررات-

 . االقتصادية املؤسسات في العلمي البحث مستوى  على املوضوع النسبية الحداثة-
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 . الباحثين قبل من الدراسة بموضوع املتزايد االهتمام-

 . الجزائر في التدقيق مهنة قصور  ظل في املوضوع بأهمية شعورنا-

 . املوضوع يخص فيما جديد هو ما كل على اإلطالع في الرغبة و املوضوع هذا في للباحث الشخص ي امليل-

 

  :البحث أهداف_ 

 . فيها الرقابة نظم تقييم في فعالة أداة باعتبارها االقتصادية املؤسسة في التدقيق وظيفة حول  إبراز محاولة -

 االقتصادية املؤسسة داخل املرسومة لألهداف وفقا األعمال نتائج تقييم معرفة محاولة-

 

 حدود البحث:

كانت الدراسة بمؤسسة ملبنة الساحل لوالية مستغانم و ذلك ملعالجة إشكالية البحث املتمثلة الحدود املكانية:

 داخل املؤسسة االقتصادية.في كيف يمكن للتدقيق أن يساهم في كشف اإلختالالت في نظام مراقبة التسيير 

 الحدود الزمنية:

 . 2019-06-21إلى  غاية2019-06-05امتدت فترة الدراسة من 

 

 منهج البحث و األدوات املستخدمة.

تماشيا مع طبيعة املوضوع و اإلشكالية املطروحة ارتأينا االعتماد على املنهج الوصفي ملحاولة الوصول إلى معرفة 

التدقيق في تقييم مراقبة التسيير داخل املؤسسة و منهج دراسة الحالة من خالل إسقاط مساهمة وظيفة 

الجانب النظري على واقع املؤسسة املدروسة )ملؤسسة ملبنة الساحل لوالية مستغانم مستعملين أداتي املقابلة 

بة التي تعكس طبيعة املوضوع الشخصية و املالحظة مع االستعانة بالوثائق املحاسبة و املالية التخطيطية و الرقا

 بالنسبة لواقع املؤسسة.

 

 مرجعية البحث:

اعتمدنا في بحثنا هذا على مراجع مختلفة منها الكتب ، الرسائل العلمية ، كذلك املجالت مواقع االنترنت،أما 

املقابلة الشخصية و للدراسة التطبيقية فقد اعتمدنا على وثائق املؤسسة املفيدة ملوضوع البحث و على أسلوب 

 املالحظة.

 

 :صعوبات البحث

 جهتنا خالل دراسة املوضوع ما يلي:من الصعوبات التي وا

 قصر فترة املمنوحة من اإلدارة إلعداد البحث.-

 صعوبة إسقاط الجانب النظري على واقع املؤسسة لعدم التطابق بينهما.-

 رت لكانت بمثابة دعم هام للموضوع.قلة الدراسات السابقة املشابهة ملوضوع و التي لو توف-
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 مقدمة الفصل

تعتبر دراسة التدقيق بمثابة املرحلة النهائية في مجال الدراسات املحاسبية وعلى مزاولة مهنة التدقيق أن         

ن فترة ميكون ملما إملاما باملبادئ و القواعد و السياسات و اإلجراءات املحاسبية بطريقة سليمة و متجانسة 

من رأيه املنهي في القوائم املالية كوحدة واحدة الغرض من قيامه بالفحص هو إعداد تقرير يتض و مالية إلى أخرى 

 يوضع تحت تصرف مستخدمي هذه القوائم.

املبادئ و  استخدامفعلم التدقيق هو فرع من  فروع املحاسبة،ظهرت الحاجة إليه للتأكد من سالمة       

مشروعات كبيرة الحجم و املحاسبية ، و سالمة القوائم املالية ، إذ أدت الثورة الصناعية إلى ظهور  اإلجراءات

الشركات املساهمة ، مما أدى إلى فصل امللكية من اإلدارة ، فظهرت رغبة املالك لخدمة الطرف ثالث خاصة 

مستقل و حيادي و مؤهل علميا و عمليا لفحص الحسابات و القوائم املالية و تزويدهم بتقرير عن ذلك 

 ة تصرف اإلدارة للمهام املوكلة إليها.لحمايتهم و املحافظة على حقوقهم و التأكد من سالم

وسوف نعالج في هذا الفصل كل من تعريف التدقيق و خصائصه و مبادئه، باإلضافة إلى ذلك إلى أنواع التدقيق 

 وفي األخير معايير التدقيق .
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 املبحث األول:ماهية التدقيق

االقتصادية،فهو من املواضيع التي تعيرها الجمعيات املهنية في جميع أنحاء يلعب التدقيق دورا هاما في الحياة 

العالم أهمية خاصة، و تعتبر دراستها من املوضوعات املتقدمة أكاديميا، و ألجل فهم املوضوع بالشكل الجيد 

 علينا اإلملام بماهية التدقيق.

 التدقيق و خصائصه فاملطلب األول:تعري

 إن للتدقيق عدة تعاريف من بينها ما يلي:التدقيق:تعريف -1

التدقيق هو فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية و جميع دفاتر و السجالت و البيانات املحاسبية فحصا    

حسابيا و التحقق من نتيجة أعمال املشروع من الربح و الخسارة و التأكد من سالمة املركز املالي، للخروج برأي 

 ستقل حول صحة القوائم املالية خالل فترة مالية معينة، و تشمل عملية التدقيق :محايد و م

 القياس املحاسبي(. فحص) التأكد من صحة قياس العمليات التي تم تسجيلها و تحليلها و تبويبها:الفحص-أ

و من  فترة معينة.إمكانية الحكم على صالحية القوائم املالية كتعبير سليم لنتائج األعمال خالل التحقيق:-ب

 تماثلها مع األحداث االقتصادية للمشروع.

 1بلورة نتائج الفحص و التحقيق و إثباتها بتقرير مكتوب يقدم ملستخدمي القوائم املالية.: التقرير-ج

يعرف التدقيق أيضا بأنه فحص أنظمة الرقابة الداخلية و البيانات و املستندات و الحسابات و الدفاتر          

الخاصة باملشروع و بهذا نستطيع أن نستنتج أن التدقيق له فعالية في الشركات أو في أي مشاريع أخرى و لهذا 

 2ير في نهاية العمل املوكل للمدقق.نستطيع أن نقول بأن التدقيق عبارة عن فحص و تحقق و كتابة التقار 

و معناه يسمع ألن الحسابات كانت    AUdireوهي مشتقة من الكلمة الالتينية   Auditالتدقيق بمعناه اللفظي        

 تتلى على املدقق.

أما التدقيق بمعناه املنهي يعني عملية فحص مستندات و دفاتر و سجالت املنشأة فحصا فنيا إنقاذيا محايدا 

لتحقق من صحة العمليات و إبداء الرأي  في عدالة التقارير املالية للمنشأة معتمدا في ذلك على قوة و متانة ل

 3نظام الرقابة الداخلية.

 :أنه على للتدقيق وشامل بسيط تعريف صياغة يمكن بالتالي   

 

 ومصداقية نوعية على معلل بغية إعطاء ومستقل، مؤهل منهي طرف من بأسلوب وبناء صارم تقني اختبار"

 كل في املعلومات هذه إعداد في احترام الواجبات مدى وعلى املؤسسة، طرف من املقدمة املالية املعلومات

 على الصادقة الصورة في بها املعمول  واملبادئ املحاسبية والقوانين القواعد احترام مدى وعلى الظروف

 " . املؤسسة ونتائج املالية الوضعية وفي املوجودات

 

 

 

                                                           
 دكتور رأفت سالمة محمود و زمالئه، علم تدقيق الحسابات العلمي،عمان، دار املسيرة للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى2011،ص1.19 

  2دكتور توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد الهادي أسحق املصري ، تدقيق و مراجعة الحسابات،دار و مكتبة الكندي للنشر و التوزيع،الطبعة األولى2014.ص14.

 دكتور أحمد حلمي جمعة، املدخل إلى التدقيق الحديث،دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة الثانية2005،ص3.6 
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 :1:للتدقيق عدة خصائص من أهمها ما يليخصائص التدقيق-2       

مضبوط يط مسبق متمثل في برنامج موضوع و اختبارات املراجع تعتمد على تخطالتدقيق عملية منتظمة أي أن -

 لعملية التدقيق.

 ضرورة الحصول على قرائن و أدلة إثبات و تقديمها بطريقة موضوعية.-

يشمل التدقيق على إبداء رأي فني محايد، األمر الذي يتطلب وضع مجموعة من املعايير تستخدم كأساس   -

 للتقييم و إبداء الرأي.

 إيصال نتائج الفحص و الدراسة إلى األطراف املعنية.-

 املطلب الثاني:مبادئ التدقيق 

 :2تتمثل مبادئ التدقيق فيما يلي

 :الفحصأوال:املبادئ املرتبطة بركن 

يعني هذا املبدأ املعرفة التامة بطبيعة أحداث املنشأة وآثارها الفعلية و املحتملة مبدأ تكامل اإلدراك الرقابي:-1

على كيان املنشأة و عالقتها باألطراف األخرى من جهة، و الوقوف على احتياجات األطراف املختلفة للمعلومات 

 املحاسبية عن هذه اآلثار من جهة أخرى.

ويعني هذا املبدأ أن يشمل مدى فحص جميع أهداف املنشأة الرئيسية مبدأ الشمولية في الفحص االختباري:-2

و الفرعية و كذلك جميع التقارير املالية املعدة بواسطة املنشأة، مع مراعاة األهمية النسبية لهذه األهداف و 

 تلك التقارير.

لى ضرورة اإلقالل إلى أقص ى حد ممكن من عنصر التقدير :ويشير هذا املبدأ إمبدأ املوضوعية في الفحص-3

الشخص ي أو التمييز أثناء الفحص و ذلك باالستناد إلى العدد الكافي من أدلة اإلثبات التي تؤدي رأي املدقق و 

تدعمه خصوصا تجاه العناصر و املفردات التي تعتبر ذات أهمية كبيرة نسبيا، و تلك التي يكون احتمال حدوث 

 فيها اكبر من غيرها.الخطأ 

يشير هذا املبدأ إلى وجوب فحص مدى الكفاية اإلنسانية في مبدأ فحص مدى الكفاية اإلنسانية:-4

املنشأة،بجانب فحص الكفاية اإلنتاجية لها من أهمية في تكوين الرأي الصحيح لدى املدقق عن أحداث 

املناخ تعبير عن ما تحتويه املنشأة من نظام املنشأة،وهذه الكفاية هي مؤشر للمناخ السلوكي للمنشأة و هذا 

 للقيادة و السلطة و الحوافز و االتصال و املشاركة.

 ثانيا:املبادئ املرتبطة بركن التقرير:

:ويشير هذا املبدأ إلى مراعاة أن تكون تقارير مدقق الحسابات أداة لنقل أثر العمليات مبدأ كفاية االتصال-1

ستخدمين لها بصورة حقيقية تبعث على الثقة بشكل يحقق األهداف املرجوة من االقتصادية للمنشأة لجميع امل

 إعداد هذه التقارير.

:و يشير هذا املبدأ إلى مراعاة أن يفصح املدقق عن كل ما من شأنه توضيح مدى تنفيذ األهداف مبدأ إفصاح-2

إظهار املعلومات التي تؤثر على داللة  للمنشأة، و مدى التطبيق للمبادئ و اإلجراءات املحاسبية و التغير فيها،و

                                                           
دراسة حالة مؤسسة البناء للجنوب و الجنوب الكبير، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة دور و وظيفة التدقيق في تقييم نظام مراقبة التسيير مهاجر بوصلة،  1

 .4،ص10/06/2014الجزائر-ماستير أكاديمي، كلية العلوم االقتصادية و التحليلية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

 الدكتور أحمد حلمي جمعة،املدخل إلى التدقيق الحديث،مرجع سبق ذكره،ص2.23 
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التقارير املالية، و إبراز جوانب الضعف إن وجدت في أنظمة الرقابة الداخلية و املستندات و الدفاتر و 

 السجالت.

و هو يشير إلى مراعاة محتويات تقارير املدقق، و كذا التقارير املالية املنصفة لجميع املرتبطين مبدأ اإلنصاف:-3

 ين باملنشأة سواء داخلية أو خارجية.و املهتم

وهو يشير إلى مراعاة أن يشمل التقرير تفسيرا واضحا لكل تصرف غير عادي يواجه به مبدأ السببية:-4

 املدقق،وأن تبني تحفظاته و مقترحاته على أسباب حقيقية و موضوعية.

و ما هو الجدير بالذكر أن املبدأ  عبارة عن نتائج أو تعليمات مشتقة من مفاهيم و بديهيات و مصادرات املجال    

و أن تكون متسقة مع هذه املقومات ، كما أنها تكون قادرة على تفسير اإلجراءات و الطرق املحاسبية املتبقية 

قضايا تفسيرية و هذه القضايا قد تكون غائية او  فعال في التطبيق العلمي،كما يجب أيضا أن تصاغ في شكل

 سببية.

على أن املبادئ العامة للتدقيق التي 200هذا و قد أكد االتحاد الدولي للمحاسبين في املعيار الدولي للتدقيق رقم   

 :يجب أن يلتزم بها املدقق هي

 .Independence.االستقاللية-

 .integrity.الكرامة-

 .objectivity.املوضوعية-

 .competence.الكفاءة املهنية-

 .confidentiality.السرية-

 .Professional behavior.السلوك املنهي-

 .Technical Standardsاملعايير الفنية.-

و ذلك باإلضافة إلى قيام املدقق بعملية التدقيق وفقا ملعايير التدقيق الدولية التي تحتوي على املبادئ األساسية   

الجوانب املادية(، مع مراعاة أن يقوم املدقق بتخطيط  –لضرورية و األدلة املرتبطة بها)التفسيرات او اإلجراءات 

و تنفيذ التدقيق بنظرة الحذر املنهي ، مع األخذ بعين االعتبار الظروف  التي ربما ِتؤدي إلى األخطاء املادية في 

 .1القوائم املالية

 

 التدقيقاملطلب الثالث:أهداف و أهمية 

تطورت أهداف التدقيق نتيجة عوامل عدة في الفترة األخيرة و لقد كان لعبارة القاض ي أهداف التدقيق:-1

األثر األكبر في تغيير النظر لعملية التدقيق ككل و هي العبارة املشهورة  1897)لوباس(في قضية حلج القطن سنة

جرمين"و يمكن تحديد أهداف التدقيق بمجموعتين "إن املدقق هو كلب حراسة ال كلب بوليس القتناء أثر امل

 2أساسيتين هما: التقليدية و الحديثة املتطورة.

 وهي تنقسم إلى نوعين هما:أهداف تقليدية: –1- 1

 

                                                           
 الدكتور أحمد حلمي جمعة،املدخل إلى التدقيق الحديث،مرجع سبق ذكره،ص1.25-24 

 دكتور رأفت سالمة محمود و زمالئه،علم تدقيق الحسابات العملي،مرجع سبق ذكره،ص2.21 
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 أهداف الرئیسیة:-أ

 التحقق من صحة ودقة و صدق البيانات املحاسبية املثبتة بالدفاتر ،ومدى االعتماد عليها. -

 محايد يستند على أدلة قوية العن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املالي.إبداء رأي فني  -

 :األهداف فرعیة-ب

 اكتشاف ما قد يوجد في السجالت و الدفاتر من غش. -

 تقليل فرص ارتكاب األخطاء و الغش.بوضع ضوابط و إجراءات تحول دون دلك. -

 رسم السياسات اإلدارية ،و اتخاذ القرارات حاضرا أو مستقبال.اعتماد اإلدارة على التدقيق يساعد على تقرير و  -

 طمأنة مستخدمي القوائم املالية وتمكينهم من اتخاذ القرارات املناسبة الستثماراتهم . -

 مساعدة دائرة الضرائب في تحديد مبلغ الضريبة.-

 دقق.تقديم التقارير املختلفة و مأل االستمارات للهيئات الحكومية ملساعدة امل-

 يمكن حصر األهداف التقليدية ملدقق الحسابات في الشكل التالي:

 (:األهداف التقليدية ملدقق الحساباتI-02الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
،الطبعة 2006تدقيق الحسابات املعاصرة الناحية النظرية،دار  املسيرة للنشر التوزيع ، الطبعة األوالى‘املطارنةاملصدر:دكتور غسان فالح 

 .24،ص2009الثانية

 أهداف التدقيق

 أهداف رئيسية

 إبداء الرأي

 أهداف ثانوية

 منع و اكتشاف

 أهداف خاصة

لسرقةا األخطاء  

األخطاء 

 املتكافئة

األخطاء 

 املعوضة

األخطاء في 

 تطبيق املبادئ

األخطاء 

 الكتابية

اختالس 

 النقدية

 فيالتالعب 

حسابات 

 البضائع

 بتالع

 احتيالي

 أخطاء كتابية أخطاء الحذف أو السهو

 حذف كلي حذف جزئي
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 :1ألهداف حديثة أو متطورة-01-20

 معالجتها. مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها.ومدى تحقيق األهداف ،و تحديد االنحرافات و أسبابها و طرق -

 تقييم نتائج األعمال وفقا لألهداف املرسومة. -

 تحقيق أقص ى كفاية إنتاجية ممكنة ،عن طريق منع اإلسراف في جميع نواحي النشاط، -

 تحقيق أقص ى قدر ممكن من الرفاهية ألفرد املجتمع. -

 :للتدقيق أهمية بالغة تكمن فيمل يلي: أهمية التدقيق-2

القوائم املالية املدققة و تعتمدها في اتخاذ قراراتها  و رسم  املشروع عن طريقالتدقيق مهم جدا للذين لهم يد في 

 :2سياساتها، فالتدقيق يخدم فئات متعددة وهم على النحو التالي

 :أهمية التدقيق للعميل:2-1

 مصدر أساس ي للمعلومات املعتمدة من خالل ملخصات القوائم املالية على دفترات دورية.-

 القروض من البنوك ومؤسسات اإلقراض و املوردين. أساس للحصول على-

 أساس إلعداد اإلقرارات الضريبية و تحديد مقدار الضريبة.-

 أساس لتحديد سالمة املركز املالية.-

 أساس لتقرير و تحديد ربحية العمليات. -

 إلفالس و حاالت االختالس.أساس لتجنب العسر املالي أو ا-

  لإلدارة::أهمية التدقيق 2-02

تعتمد اإلدارة كلية على البيانات املحاسبية في وضع الخطط و مراقبة تنفيذها و اتخاذ القرارات املالئمة ،و تقييم 

 ذلك و تحديد االنحرافات و أسبابها ووضع الحلول املناسبة لتحقيق أهداف املشروع.

ة أدائها و إشرافها للمهام املوكلة إليها،و دليل تقرير املدقق بمثابة شهادة معتمدة بكفاءة و فعالي اإلدارةو تعتبر 

وفقا مارست مسؤوليتها بطريقة سليمة و دقيقة بإعداد القوائم املالية  اإلدارةملستخدمي القوائم املالية بأن 

 ملبادئ  املحاسبة املتعارف عليها.

 :أهمية التدقيق للمالك و املستخدمين:2-03

تلجأ هذه الطائفة إلى القوائم املالية املعتمدة و يسترشدون بياناتها ملعرفة الوضع املالي للوحدات االقتصادية و 

قرارات توجيه مدخراتهم  و استثماراتهم املوجهة التي تحقق لهم أكبر عائد ممكن،  التخاذمدة متانة مركزها املالي 

 كون البيانات  املوضحة بالقوائم املالية دقيقة و صحيحة.و لضمان حماية مدخرات املستثمرين فيتحتم أن ت

 التدقيق للدائنين و املوردين::أهمية 2-04

يعتمدون على تقرير املدقق بسالمة و صحة القوائم املالية و يقومون بتحليلها ملعرفة املركز املالي و القدرة على 

توسع فيه و تفاوت نسب الخصومات الني تمنحها وفقا الوفاء بااللتزام قبل الشروع في منح االئتمان التجاري و ال

 3لقوة املركز املالي.

 :أهمية التدقيق للبنوك و مؤسسات اإلقراض األخرى 2-05

                                                           
 دكتور رأفت سالمة محمود وزمالئه، علم تدقيق الحسابات العلمي ،مرجع سبق ذكره،ص1.24 

 توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد الهادي أسحق املصري، تدقيق و مراجعة الحسابات، مرجع سبق ذكره،ص2.15 

 دكتور رأفت سالمة محمود وزمالئه ،نفس املرجع،ص3.23 
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تعتمد القوائم  فإنهاتلعب هذه دورا هاما في التمويل قصير األجل للمشروعات ملقابلة احتياجاتها و توسعاتها لهذه 

املالية تقرير املدققة لدراسة و تحليل القوائم املالية قبل الشروع في نهج االئتمان املصرفي، و تعتمد كأساس 

 خطر في منح االئتمان املصرفي.اإلحجام عنه عن طريق تقييم درجة الللتوسع فيه أو 

 :أهمية التدقيق للمؤسسات الحكومية:2-06

تعتمد هذه القوائم املالية و تقرير املدقق للتخطيط و املتابعة و اإلشراف و الرقابة على الوحدات 

الخطط االقتصادية،وتأكيد التزامها بالقوانين و اللوائح و التعليمات و اإلجراءات و التوجهات وعدم االلتزام ب

 املوضوعة و تحديد االنحرافات وأسبابها.

 :أهمية التدقيق لرجال االقتصاد:2-07

بالقوائم املالية املعتمدة و ما تحتويه من بيانات محاسبية في تحليلها و تقييم الدخل القومي و  االهتمام ازداد

رسم برنامج الخطط االقتصادية، و تعتمد دقة تقديراتهم و كفاءة برامجهم على دقة البيانات املحاسبية 

 املعتمدين عليها.

 :أهمية التدقيق لنقابات العمال:2-08

املحاسبية في القوائم املالية املعتمدة في مفاوضاتهم مع اإلدارة لرسم السياسات العامة تعتمد على البيانات 

 لألجور و تحديد األسعار.

 :أهمية التدقيق ملصلحة الضرائب:2-09

تعتمد على الحسابات و القوائم املالية لتقليل اإلجراءات الروتينية و حصولها على الكشف الضريبي في الوقت 

 سرعة تحديد الوعاء الضريبي و تحصيل الضريبة .املناسب و 

 :أهمية التدقيق في تخصيص املوارد:2-10

يساعد التدقيق في تخصيص املوارد املتاحة بأفضل كفاية ممكنة إلنتاج السلع ة الخدمات التي يزيد الطلب 

كفاية و التي تظهرها  عليها، فاملوارد النادرة تجند بها الوحدات االقتصادية القادرة على استخدامها بأفضل

البيانات املحاسبية الظاهرة في القوائم املالية املعتمدة ،إذ أن البيانات و التقارير املحاسبية غير الدقيقة و التي 

 لم تخضع للتدقيق تخفي في طياتها إسرافا و كفاية و تحول دون تخصيص مواردنا النادرة بطريقة رشيدة.

 :قوميلالقتصاد ال:أهمية التدقيق 2-11

بصفة عامة كنتيجة لخدماتها و أهميتها للفئات السابقة فمهنة التدقيق من  يخضع التدقيق لالقتصاد القومي 

املهن العريقة في الدول املتقدمة و قد ساهمت مساهمة كبيرة و فعالة في تنمية املجتمعات ملا تؤديه من خدمات 

اإلسراف و التالعب ة توجيه استثمار املدخرات و املوارد املتاحة  في مجال حماية االستثمارات و توضيح حاالت

القادرة و يعتبر التدقيق من عوامل النهضة  االقتصادية املالية، و خير عون للدولة في سبيل تحقيق أهدافها 

و القومية و خاصة ما يتصل بتنمية اقتصادها و رفع مستوى معيشة مواطنيها و توفير الرفاهية االقتصادية 

 1االجتماعية لهم.

 املبحث الثاني:أنواع و معايير التدقيق

 

                                                           
  1 دكتور رأفت سالمة محمود و زمالئه،علم تدقيق الحسابات العلمي، مرجع سبق ذكره،ص24.



عموميات حول التدقيق المحاسبي                                                       الفصل األول:  
 

12 
 

 إلى ينظر التي الزاوية باختالف متعددة أنواع الى ينقسم بدوره فهو االقتصادية الحياة في وهام فعال دور  للتدقيق

 قبل من موضوعية وإجراءات وأنظمة قوانين تعتبر التي معايير تحكمها األنواع وهذه ، خاللها من التدقيق عملية

 . املدقق قبل من املنجز العمل نوعية لقياس مخولة الهيئة

 

 

 :و أهدافه املطلب األول:التدقيق الداخلي

 :1التدقيق الداخلي و أهدافه -1

التدقيق الداخلي هو نشاط تقييمي مستقل داخل املنشأة يهدف إلى فحص و تقييم و تحقيق النواحي        

املحاسبية و املالية و غبرها من النواحي التشغيلية ، يقوم به جهاز داخلي مستقل عن إدارة املنشأة ، لتقديم 

ضمان و اطمئنان لإلدارة عن مدى كفاءة اإلجراءات ، و تنفيذ السياسات املوضوعية، و قياس األداء ، و تقييم 

 ا لتحقيق أهدافها.فاعلية إجراءات و وسائل الرقابة الداخلية و كفاية تصميمه

يتضح من هذا التعريف أن التدقيق الداخلي نشاط وقائي من خالله يمكن تقييم مدى مالئمة االجرءات        

املحاسبية و املالية و التشغيلية ،لتحقيق الحماية الكافية  للسياسات اإلدارية و األصول املختلفة للمنشأة،كما 

اد على البيانات و املعلومات املحاسبية و غيرها تعتبر نشاط إنشائي حيث تطمئن اإلدارة عن مدى درجة االعتم

املستخرجة من سجالت املنشأة، وتوضيح كيفية األداء و مدى تنفيذ املسؤوليات املحدد ملراكز املسؤولية ، من 

و التي تساعد على تطوير  اإلجراءاتو  األساليبالقاعدة و حتى القمة في الهيكل التنظيمي للمنشأة، كما تقترح 

لكفاية اإلنتاجية ، وال شك أن التدقيق الداخلي في املنشأة تغطي مجالت و ميادين عملية أوسع من تلك زيادة  ا

التي تغطيها تدقيق الحسابات و ذلك راجع لقربها من مشاكل العمل و األداء اليومي بشكل مستمر و على ذلك 

 ستخدام موارد املنشأة.تكون في موقف أقوى و وقوع األخطاء و الغش و محاوالت التالعب و سوء ا

 

 هدف و نطاق التدقيق الداخلي في مقابل تدقيق الحسابات الخارجية-2

بين كل من التدقيق الداخلي ة الخارجي، سواء في الهدف أو املجال أو في طريقة العمل و يوجد اختالفات أساسية 

 غيرها من األمور.

 : 2االختالف من حيث األهداف و االهتمامات-2-01

تهدف تدقيق الحسابات الداخلية إلى مساعدة إدارة املنشأة على تحسين تنفيذ أداء الوظائف كما هو محدد و 

مطلوب لبلوغ األهداف املحددة بيسر و سهولة ، و االطمئنان على كافة الجوانب املحاسبية و التشغيلية و 

يساعد اإلدارة في أداء و وظائفها، بمعنى أن  اإلدارية باملنشأة و توفير تقييم للجوانب الرقابية في املنشأة بما

املختلفة في  التدقيق الداخلي يوفر التحليالت و التقييم و التوصيات و املعلومات التي تتعلق بالنشاطات

اإلستراتيجية و التكتيكية و التكنيكية املكونة للهيكل التنظيمي في املنشأة، أما تدقيق املستويات املختلفة 

جية تهدف إلى الفحص االنتقادي املنظم للنظام املحاسبي املطبق في املنشأة ، و إبداء الرأي و الحسابات الخار 

                                                           
  1دكتور رسامي محمد الوقاد، األستاذ لؤي محمد وديان، تدقيق الحسابات ،مكتبة املجتمع العربي للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى 2010،ص201.

 نفس املرجع، ص2.205 
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الحكم على مدى صحة و صدق القوائم املالية الختامية التي تعدها املنشأة ، لتطمئن إدارة املنشأة و جميع 

 الجهات املتعاملة معها على صدق و عدالة نتائج األعمال.

 

لداخلي يهتم و يرتكز على شقين شق مالي و شق اقتصادي و إداري أما تدقيق الحسابات و نطاق التدقيق ا

 الخارجية 

 فترتكز  غالبا اهتمامها على الشق املالي و في حاالت محدودة تهتم بجوانب أخرى .

 :1االختالف من حيث العمل  و املسؤوليات :2-02

تابعة العمل و األداء و التصرفات، بحيث ينسجم مع األهداف املحددة يضع مدقق الحسابات الداخلية برنامج مل

لكافة املستويات اإلدارية باملنشاة ، و يرتبط ذا البرنامج بطريقة التسجيل و اختبار و مراجعة السياسات و 

املمكن االجرءات املوضوعة، و القيام بالتحليل الالزم لتحديد مبادئ مالئمة الرقابة الداخلية لسد الثغرات 

 حدوثها. 

و يقوم بتدقيق الحسابات أشخاص من داخل املنشأة في حدود اإلطار املحددة من اإلدارة،و ما وضعته الرقابة 

الداخلية من أسس و قواعد و إجراءات لتنفيذ األداء ، و تكون مسؤولية تدقيق الحسابات الداخلية مرتبطة 

الداخلي ملنع أي أخطاء أو غش أو أي تالعب و سوء بضرورة قيامها بالتأكد من وجود نظام فعال للضبط 

استخدام للموارد املتاحة في املنشأة ، كما تسعى إلى توفير النظام املحاسبي الكفء  الفعال الذي يمكن من مد 

م و تقييم األداء ومن ث  مهامها في تخطيط و الرقابة  اإلدارة بالبيانات و املعلومات الالزمة التي  تساعد على تنفيذ

 اتخاذ القرارات الرشيدة.

أما تدقيق الحسابات الخارجية فنطاق عملها غير محدود، و يحكمه أسس و قواعد و مبادئ مهمة التدقيق 

حسابات املتعارف عليها،ومسؤولية مدقق الحسابات بصفته االستقاللية تكون مباشرة للمساهمين و أصحاب 

ق حسابات على ضوء قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية و و يعد برنامج تدقي‘ رأس املال و عدة جهات أخرى 

يستند إلى العديد من أدلة و قرائن اإلثبات، التي تطمئنه و تقنعه لرفع تقريره الفني املحايد ، عن مدى صحة و 

 عدالة القوائم املالية املعدة بمعرفة املنشأة.

تدقيق يص ي معهد مدقق حسابيتين داخليتين في الواليات املتحدة األمريكية بضرورة التنسيق بين عمل كل من  و

الداخلية و تدقيق حسابات الخارجية النجاز مسؤوليتهم  بكفاءة ،باعتبار أن النوعين من تدقيق  حسابات 

 حسابات لتحقيق أهدافها األساسية بفعالية.

 :2طاق مسؤوليتها عن تقييم األداءالتدقيق الداخلي و ن-2-03

التدقيق الداخلي توسع نطاقها بحيث أصبحت تستخدم كأداة لفحص و تقييم مدى فاعلية األساليب الرقابية في 

متابعة تنفيذ املهام، و مد اإلدارة بصفة مستمرة بالحقائق و املعلومات التي تعكس أثر القرارات اإلدارية التي 

العليا أساسا املهام و نتائج النشاط داخل مراكز املسؤولية بحيث تعتمد عليها اإلدارة على تنفيذ  اتخاذهاسبق 

ات جديدة، أكانت متصلة بتصحيح األوضاع القائمة أو تنفيذ سياسة جديدة ، لذلك يطلق فيما تتخذه من قرار 

                                                           
 دكتور رسامي محمد الوقاد، األستاذ لؤي محمد وديان، تدقيق الحسابات ،مرجع سبق ذكره، ص1.206 

 نفس املرجع، ص2.207 
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متدادها يشمل على على تدقيق الحسابات الداخلية في الوقت الحاضر تدقيق حسابات اإلدارية باعتباره أن ا

 مراجعة األعمال املحاسبية و املالية و التشغيلية في املنشأة .

املالحظة أنه على الرغم من أن تقييم األداء يعتبر جزءا أساسيا مكمال للرقابة الداخلية و ال يمكن االستغناء عنه 

قييم األداء و إنما تنحصر في أي منشأة تسعى لتقدم و النمو، أن تدقيق حسابات الداخلية كانت ال تقوم بت

ة أم ال،بمعنى مسؤولية تدقيق الحسابات الداخلية عن مسؤوليتها في تحديد ما إذا كانت طرق التقييم مناسب

عن تقييم  املسؤوليةاإلدارة العليا هي  أن باعتبارتقييم األداء مطلقة و تكون في شكل مراجعة لإلجراءات الرقابية 

 والنمط اإلداري. دافاألهمن ناحية  التنظيم ادعاء

إلدارة تدقيق الحسابات الداخلة في  االستقالليةمنح  أمكنويمكن ان يكون التدقيق الداخلي دور فعال لو 

املنشأة ، وقد وجه ذلك معهد مدقق حاسباتين الداخلين األمريكي منذ إصدار ألول  قائمة ملسؤوليات تدقيق 

رة أن يكون نطاق أعمال التدقيق الداخلي غير مقيد، بمعنى م، حيث وجه بضرو 1947الحسابات الداخلية في عم 

أن يكون قسم التدقيق الداخلي في املنشأة لديه السلطة التي يحتاجها ملتابعة اإلجراءات الرقابية في النظام ككل 

 دون تدخل من اإلدارة،و في نفس الوقت ال يكون للمراجعين الداخليين أي سلطة أو مسؤولية عن األنشطة التي

يقومون بمراجعتها، و ذلك بهدف تدعيم استقالليتهم و موضوعيتهم، كما حدد نطاق التدقيق الداخلي في القيام 

بفحص و تقييم مدى كفاية و فعالية نظام الرقابة الداخلية في التنظيم املعين،و جودة األداء فيما يتعلق 

 باملسؤوليات املختلفة.

 1مهام التدقيق فيما يلي:تتجلى :مهام التدقيق الداخلي:2-04

مراجعة إمكانية االعتماد على نزاهة املعلومات املالية و التشغيلية و الوسائل املستخدمة للتعرف على هذه -1

 املعلومات و قياسها.

مراجعة النظم املوضوعية للتحقق من االلتزام بتلك السياسات و اإلجراءات و القوانين و اللوائح التي يكون لها  -2

 جوهري على العمليات و التقارير. تأثير

مراجعة العمليات أو البرامج للتحقق عن ما إذا كانت النتائج متمسكة مع األهداف املوضوعية، و ما إذا كانت  -3

 العمليات و البرامج قد تم تنفيذها كما هو مخطط.

كفاءة استخدام هذه األصول مراجعة وسائل املحافظة على األصول و التحقق من وجود األصول و تقييم مدى -4

 من الناحية االقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1 دكتور رسامي محمد الوقاد، األستاذ لؤي محمد وديان، تدقيق الحسابات،مرجع سبق ذكره، ص 208.
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 :1للتدقيق عدة أنواع يمكن حصرها كالتالي:أنواع التدقيق الداخلي:2-05

 :أنواع التدقيق الداخلي(I-01)جدول 

 هدفه نوع التدقيق 

 تدقيق االلتزام 

Compliance audit 

القوانين املعمول بها و اإلجراءات التحقق من مدى االلتزام باألنظمة و -

 املوضوعية من املنشأة.

 التأكد من تطبيق القوانين و اللوائح و التعليمات التي تصدرها املنشأة.-

 رقابة مدى التزام اإلرادات املختلفة بتطبيق النظام الداخلي في إدارتهم.-

 التدقيق التشغيلي

Operational Audit 

لية و االقتصادية في األنشطة املراد تدقيقها التحقق من الكفاءة و الفعا-

. 

مساعدة اإلدارة على حل املشاكل بتقديم توصيات محددة من أجل -

 سلوك عمل واقعية.

 التدقيق املالي

Financial Audit 

التحقق من دقة البيانات و مدى االعتماد على املعلومات املالية و كذلك -

 املحافظة على األصول.

ة إجراءات الصرف و التثبت من اعتماد السلطة املغول التأكد من سالم-

 لها الصرف و في حدود صالحياتها.

 تدقيق نظم املعلومات 

Informatoin sustems Audit 

التحقق من أمن و سالمة املعلومات إلعطاء التقارير املالية و التشغيلية -

 في الوقت املناسب و الصحيح.

 تدقيق األداء

Performance Audit 

التأكد من الفعالية و الكفاءة و االقتصادية ألداء املوظفين و مدى -

 االلتزام باألنظمة و القوانين.

 فحص شامل لإلجراءات و األساليب اإلدارية.-

 التدقيق البيئي 

 

Environmental Audit 

أن قياس مدى االلتزام باألنظمة الخاصة بالبيئة و التلوث و ما يمكن -

يواجه املنشأة و الحفاظ على األنظمة البيئية و حمايتها من مختلف 

املصادر التي تؤدي إلى تدهور األنظمة البيئية و مواردها و حماية البيئة 

 من االستنزاف أو االنقراض.
ظرية و التطبيق وفقا ملعايير التدقيق التدقيق الداخلي بين النخلف عبد هللا الوردات ، باالعتماد على  املصدر:من إعداد الطالبة سالم عائشة

 2006، دار الوراق للنشر و التوزيع، الطبعة األولى  الداخلي الدولي

 

 

 

 

 

                                                           
  1خلف عبد هللا الوردات ، التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقا ملعايير التدقيق الداخلي الدولي ، دار الوراق للنشر و التوزيع، الطبعة األولى 2006، ص60.
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 :استقالل التدقيق الداخلي(I-02 )الشكل رقم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، خلف عبد هللا الوردات ، التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقا ملعايير التدقيق الداخلي الدولي ، دار الوراق للنشر و التوزيع املصدر:

 .67، ص2006الطبعة األولى 

 مجلس اإلدارة

Board 

 لجنة التدقيق

Audit Comminttee 
 املدير العام

G.M 

 التدقيق الداخلي سكرثيريا

 الرقابة النوعية

نائب املدير 

العام للشؤون 

اإلدارية 

 واملشتريات

نائب املدير 

العام للشؤون 

 املالية

نائب املدير 

 اإلنتاجالعام و 

 و العمليات

نائب املدير 

 للمبيعات

تدقيق  املاليالتدقيق 

 العمليات

تدقيق 

 األداء
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 :1للتدقيق الداخلي عدة معايير من أهمها  ما يلي:معايير التدقيق الداخلي:2-06

(الخاص باملمارسة املهنية لتوصيل النتائج الخاصة 02ين الداخليين املعيار رقم )أصدر املعهد األمريكي للمراجع

 بالتدقيق الداخلي و قد تتضمن األتي:

يجب إعداد تقرير مكتوب و موقع بعد اكتمال فحص مدقق الحسابات ،و قد يتم إعدادها مكتوبة أو شفوية ، -1

 و يتم توصيلها بصورة رسمية و غير رسمية.

 شة النتائج و التوصيات مع املستويات اإلدارية املعنية قبل إصدار التقرير النهائي املكتوب.يلزم مناق-2

 التي يصدرها التدقيق الداخلي باملوضوعية و الوضح و االختصار. أم توصف التقارير -3

واضحا لرأي املدقق يجب أن تعرض التقارير الغرض من النطاق و النتائج، كما ينبغي أن تحتوي على تعبيرا  -4

 الداخلي.

أن تنطوي التقارير على التوصيات بالتحسينات املستقبلية و األداء املرض ي و التوصية بالعمل التصحيحي -5

 الالزم.

قد يتضمن التقرير و جهات نظر لألفراد محل تدقيق الحسابات حول النتائج و التوصيات التي يحتويها تقرير -6

 التدقيق الداخلي.

يفحص و يقيم مدير تدقيق الحسابات أو من ينوبه تقرير تدقيق حسابات قبل إصداره، كما يجب  يجب أن-7

 تحديد األشخاص الذين سوف يوزع عليهم التقرير.

 

 املطلب الثاني: التدقيق الخارجي

 :تعريف التدقيق الخارجي-01

نها تعتبر حق لبعض األطراف إن التدقيق الخارجي وبخالف مع الرقابة الداخلية ال يمثل وظيفة إدارية ولك

الخارجية من ذوي املصلحة في نشاط الوحدة االقتصادية لتراقب تصرفات اإلدارة فيما يتعلق بالحفاظ على 

املوارد وااللتزام بالقوانين والقواعد املوضوعة وال شك إن هذه اإلطراف هم املساهمون في رأس مال الشركة 

 .2الخارجي وإجراءاته والتعرف على الشخص القائم بعملية املراجعة وسوف نتعرض فيما يلي إلى فروض التدقيق

 :فروض التدقيق الخارجي-02

 في مجال التدقيق الخارجي يجب توفر مجموعة من االفتراضات ليكون التدقيق ممكنا ومفهوما وتشمل:

 :: قابلية البيانات للفحص وعدم وجود تعارض بين مصلحة املدقق واملؤسسة02-01

 :هذا الفحص يعتمد على معايير تقييم البيانات املحاسبية واملتمثلة فيما يلي: قابلية البيانات للفحص أوال:

أي أن تكون املعلومات التي يطلبها املدقق ويتحصل عليها مالئمة الحتياجاته واستخداماته فال تكون  املالئمة: -أ

 ؛االختصاصهذه املعلومات خارجة عن نطاق العمل أو 

                                                           
 دكتور رسامي محمد الوقاد، األستاذ لؤي محمد وديان، تدقيق الحسابات،مرجع سبق ذكره، ص 1.210 

املحاسبية محافظة الحسابات،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ، دراسة حالة : مكتب الخبرة تدقيق و مراجعة القوائم املالية في املؤسسات االقتصاديةخاتم منصورية ، 2

 .26،ص2016-2015ماستير أكاديمي،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيير،
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وتعني إمكانية القيام بفحص هذه لبيانات والوصول إلى نتيجة واحدة بالرغم من اختالف  القابلية للفحص: -ب

 .ة الفحص وبالتالي هذا املعيار يضمن صدق املعلومات ملستخدميهاالشخص القائم بعملي

وهذا بالنسبة للعمليات حيث يتم تسجيلها دون زيادة أو نقصان ألنها تعبر عن ما يجري  البعد عن التحيز: -ج

 .داخل املؤسسة

قابلة للحسابات لكي تكون البيانات املحاسبية مفيدة ملستعمليها يجب أن تكون  القابلية للقياس الكمي: -د

 .والعد

إن هذا الفرض يعتبر مهم جدا لسير عملية  عدم وجود تعارض بين مصلحة املدقق ومصلحة املؤسسة:-ثانيا:

التدقيق الخارجي جاء لخدمة أهداف املؤسسة من خالل التوجيهات التي يقدمها وكذلك االقتراحات وهذا 

 لتحسين التسيير

ة وبالتالي إلى وجود ثقة بين اإلدارة واملدقق مما يسهل عمله من خالل وتصحيح االنحرافات لزيادة املر دودي

 .اعتماده على تدقيق اختباري 

 أما في حالة غياب الثقة في اإلدارة فإن املدقق يعتمد في عمله على فحص تفصيلي مما يستغرق وقت أكثر.

خلو القوائم املالية أو أي معلومات أخرى من أية أخطاء غير عادية ووجود نظام سليم للرقابة  -02-02

 :الداخلية

إن عدم وجود هذا الفرض أوال:خلو القوائم املالية أو معلومات أخرى من أي أخطاء عادية أو تواطئية:  -

للتأكد من عدم وجود أخطاء , وهنا  يتطلب من املدقق القيام بعمل إضافي وذلك من خالل إعداد برنامج موسع

تبرز مسؤولية املدقق الخارجي فباكتشاف األخطاء والتبليغ عنها إذا كانت تواطئية وواضحة وذلك من خالل 

 .الفحص املقام

يقوم هذا الفرض على وجود نظام سليم ثانيا:وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد احتمال وجود أخطاء: 

للرقابة يحدد من حدوث أخطاء، فإن قيام كل مسئول بمراقبة موظفيه يؤدي إلى اكتشاف أخطاء في وقتها وعدم 

ال من التدقيق الشامل مما يجعل عملية تفاقمها، كما أن هذا الغرض يدعو إلى القيام بالتدقيق االختباري بد

 .التدقيق اقتصادية وعملية

التطبيق املناسب للمبادئ املحاسبية، والبيانات التي تكون صحيحة في املاض ي سوف تكون كذلك في - 02-03

 :املستقبل

قييم مدى من خالل هذا الفرض فاملدقق يعتمد على ت التطبيق املناسب ملبادئ املحاسبة املتعارف عليها:أوال:

صحة القوائم املالية على درجة تطبيق املؤسسة للمحاسبة وفقا للمبادئ املتعارف عليها حيث أن الكثير من 

 .األخطاء تكون نتيجة عدم التطبيق الجيد والصحيح لهذه املبادئ

يمكن حسب هذا الفرض الحكم  البيانات التي تكون صحيحة في املاض ي سوف تكو ن كذلك في املستقبل:ثانيا:

على سالمة نظام الرقابة الداخلية مما يسهل عملية التدقيق، وغياب هذا الفرض يجعل من هذه العملية صعبة 

 .1أو مستحيلة بسبب ترك املجال لإلدارة بالتالعب في ممتلكات املؤسسة

  

                                                           
 خاتم منصورية ، تدقيق و مراجعة القوائم املالية في املؤسسات االقتصادية ،مرجع سبق ذكره،ص1.30 



عموميات حول التدقيق المحاسبي                                                       الفصل األول:  
 

19 
 

 : هاملراجع الخارجي يزاول نشاطه كمراجع فقط ومركزه املنهي يفرض عليه التزامات تتناسب مع -02-04

يجب أن ال يتعدى عمل املدقق فحص حسابات املؤسسة إلبداء رأيه  املراجع يزاول عمله كمراجع فقط: أوال:

واملصادقة على الحسابات إلى أعمال أخرى خارجة عن نطاق العمل الذي كلف به وهذا العمل يتطلب استقالل 

 املراجع الخارجي للمؤسسة.

تعتبر وظيفة املدقق كز:  ثانيا:يفرض املركز املنهي على املدقق الخارجي التزامات مهنية تتناسب مع هذا املر 

الخارجي وظيفة حساسة مقارنة مع الوظائف األخرى لذا يجب توفر بعض االلتزامات نذكر منها األمانة واملحافظة 

 على أسرار املهنة، توفره على املهنة والخبرة وتقديمه لرأي محايد عن حقيقة ما توصل إليه.

 التدقيق الداخلي و الخارجي(:أوجه االختالف و التشابه بين I-02جدول)

 أوجه االختالف بين التدقيق الداخلي و الخارجي                              

 التدقيق الخارجي  التدقيق الداخلي  البيان 

 الهدف

من 

 التدقيق

 كفاءة اإلدارة في استغالل املوارد املتاحة لديها.-1

 اكتشاف التالعب و ألخطاء و الغش. -2

 إبداء الرأي في صحة القوائم املالية.-3

من سالمة  خدمة اإلدارة عن طريق التحقق-1

 البيانات املقدمة في النظام املحاسبي.

 اكتشاف و منع األخطاء و الغش و التالعب.-2

القائم 

 بالتدقيق

موظف من داخل املنشأة يعين من قبل إدارة  شخص منهي مستقل من خارج املنشأة.

 املنشأة.

توقيت 

أداء 

 التدقيق

 يتم التدقيق ملرة واحدة في نهاية السنة املالية.-1

 قد يكون على فترات متقطعة خالل السنة.-2

يتم التدقيق بصورة مستمرة على مدار لسنة 

 املالية.

نطاق 

 التدقيق

يتحدد نطاق عمل املدقق عن طريق العقد املوقع 

لتشريعات و معه و العرف السائد و ما تنص عليه ا

 املعايير.

يتحدد نطاق عمله عن طريق اإلدارة وفقا 

 لصالحيات و مسؤوليات املعطاة له.

يتمتع املدقق باالستقاللية عامة ألنه شخص محايد  االستقاللية

 من خارج املنشأة.

يوجد لديه استقالل جزئي حيث انه يخدم 

 اإلدارة و يعين من قبل اإلدارة.

يقوم  من

 بتعيينه

يعين من قبل املالك لذلك فهو مسؤول أمام املالك 

 ليقدم التقرير النهائي لهم.

يعين من قبل إدارة املنشأة و يقدم تقريره بعد 

 عملية التدقيق لإلدارة.

 أوجه التشابه

 يهدف كل من املدقق و املحاسب لوجود نظام رقابة داخلية فعالة ملنع وتقليل حدوث األخطاء و التالعب 

كل منهما يمثل نظام محاسبي فعال ، يقوم بتوفير املعلومات الالزمة و التي تساعد في إعداد القوائم املالية التي يمكن 

 االعتماد عليها من قبل األطراف املعينة.

للتعاون بين املدقق الداخلي و الخارجي  حيث أن املدقق الخارجي يعتمد على ما يقوم به املدقق الداخلي  من وجود مجال 

 كذلك في مجال إتباع املنشأة لنظام جيد و فهال للتدقيق الداخلي   االختبارات و التقيد ألنظمة الرقابة الداخلية
،الطبعة 2006عاصرة الناحية النظرية،دار  املسيرة للنشر التوزيع ، الطبعة األوالىتدقيق الحسابات امل‘املصدر:دكتور غسان فالح املطارنة

 .26،ص2009الثانية
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 املطلب الثالث: معايير التدقيق 

املعايير هي قوانين و أنظمة و إجراءات موضوعة من قبل الدولة أو الجمعيات املهنية أو هيئة مخولة لقياس 

، إن وجود هذه املعايير ألجل الحفاظ على قياس موحد لعمل املدقق املستقل نوعية العمل املنجز من قبل املدقق

و املحايد ألن هذا املقياس يوفر ملهنة التدقيق الثقة و الكرامة من قبل الجمهور، و بالتالي الثقة بالبيانات املالية 

 ن ألجل اإليفاء بالتزاماتهم.هذه املعايير تعتبر مستويات الحد األدنى للقيام بها من قبل املحاسبين القانونيي

 املعايير التي سنقوم بتعدادها و شرحها هي املعايير املوضوعية من قبل املعهد األمريكي للمحاسبيين القانونيين.

 1املعايير تنقسم إلى ثالث فئات رئيسية هي:

 عمله و هي:وهي معايير تخص شخص املدقق و متعلقة بتأهيل املدقق و نوعية املعايير العامة:-أ

التدقيق يجب أن يتم من قبل شخص أو أشخاص لديهم التأهيل و التدريب املنهي املطلوب و الكفاءة الالزمة في -1

 تدقيق الحسابات.

املالية و األعمال ال  التاهذا املعيار يعترف بأن الشخص مهما كان مؤهال و كفؤا في املجاالت األخرى مثل املج

بدون التأهيل و التدريب في حقل التدقيق  و إن هذا التدريب املنهي يشمل التدريب يتمكن من القيام بالتدقيق 

املستمر في حقل االختصاص ألجل مواكبة التطور و التغيير و كيفية تطبيقها ألجل أن يتمكن من إصدار الحكم 

 املوضوعي .

قاللية الذهنية الظاهرية و بالنسبة لجميع األمور املتعلقة بالتدقيق ، فعلى املدقق أن يحافظ على است-2

 الفعلية.

رأي مدقق الحسابات حول عدالة البيانات املحاسبية يصبح غير ذي قيمة إذا لم يكن مستقال فعليا و ظاهريا، 

االستقاللية تعتبر العمود الفقري ملهنة تدقيق الحسابات و في حالة الشك باستقاللية ، املدقق فان ثقة الجمهور 

 ستنخفض نتيجة لذلك.

على املدقق أن يبذل العناية املهنية املطلوبة أثناء إجراء التدقيق و عند تحضير التقرير، هذا املعيار يتطلب -3

 من املدقق املستقل إنجاز عمله بعناية عند القيام بإجراءات التدقيق و عند تحضير التقرير. 

ز  من قبل املساعدين الذين قاموا بالعمل العناية املهنية تتطلب  دراسة  إنتقادية لجميع مستويات العمل املنج 

التدقيقي، و تعني العناية املهنية أن أي شخص يقوم بعرض خدماته لآلخرين عليه أن يكون مؤهال و يملك 

املتطلبات املهنية، أي أن لديه من املهارات مثل ما هو مطلوب من ملهن ا أخرى كالطبيب االستشاري، املهندس و 

 ما شابه ذلك.

 :2وهي املتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق و اإلجراءات التي عليه إنجازها و تشملير امليدانية:املعاي-ب

 يجب التخطيط الكافي لعملية التدقيق كما يجب اإلشراف على املساعدين إن و جدوا.-1

التدقيق و يجب أن يكون هناك فهم و دراسة و تقييم لنظام الرقابة الداخلية ليكون أساسا لتخطيط عملية -2

 تقدير طبيعة و قت و مدى الفحص الذي سيقوم به.

الحصول على أدلة كافية و مالئمة و ذات عالقة و ذلك من خالل الفحص، املالحظة، االستفسار التأييد و  -3

 اإلجراءات األخرى لتوفير أساس معقول لرأي املدقق حول البيانات املحاسبية .

                                                           
 الدكتور هادي التميمي، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العلمية، الطبعة الثالثة2006، دار وائل للنشر، ص1.30 

 نفس املرجع ،ص2.30 
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 :1وجيهات املعنية لتحضير تقرير املدقق و تشمل علىتبين التمعايير التقرير األربعة:-ج

 يجب أن يشير التقرير من أن البيانات املحاسبية قد تم تحضيرها حسب املبادئ املحاسبية املتعارف عليها.-1

التقرير يجب أن يشير إلى الظروف التي لم يتم فيها إتباع املبادئ املحاسبية للمتعارف عليها في السنة الحالية  -2

 ا كانت في السنة السابقة )رأي مبدأ التماثل و الثبات(.كم

 تعتبر اإليضاحات و املعلومات امللحقة مع البيانات املالية كافية إال إذا ذكر خالفا لذلك كم قبل املدقق.-3

يجب أن يحتوي التقرير على إعطاء الرأي حول البيانات املحاسبية ككل أو إعطاء رأي مخالف أو عدم إعطاء -4

 أي و في حالة عدم إعطاء الرأي النظيف يجب إعطاء األسباب و بفقرة شرح قبل فقرة الرأي.الر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خاتمة الفصل:

                                                           
  1 الدكتور هادي التميمي، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العلمية، الطبعة الثالثة2006، دار وائل للنشر، ص32.
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عرف التدقيق املحاسبي تطورات كبيرة فهو يهتم بفحص الدفاتر و السجالت و كذالك عن طريق تقديم إقترحات 

و توصيات حول النجاح الذي  تحققه املؤسسة، كما أنه يعد وظيفة من أهم الوظائف املؤسسة ، إذ أنه يساعد 

ا يحظى بمكانة هامة و بارزة في في بلوغ األهداف املسطرة من خالل تقديمه ملعلومات ذات مصداقية، كم

املؤسسة إذ ألهمية البالغة فهو تابع مباشرة لإلدارة العليا إلعطائه املزيد من االستقاللية عن باقي الوظائف.و 

ينتج عن تكاملهما معا  إذمهامه  أداءالتدقيق املحاسبي يساهم بشكل كبير في مساعدة مدقق الحسابات على 

تطبيقات شتى تسعى من خاللها إلى عالية من الكفاءة و الفعالية، كما أن له  ةرجتحقيق املؤسسة ألهدافها بد

 تقديم معلومات ذات درجة أقل من الخطأ و التي تساعد اإلدارة و متخذي القرار في اتخاذ قراراتهم.
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 مقدمة الفصل

يعد ميدان مراقبة التسيير مجاال مهما، باعتباره مفتاح التحكم في تسيير املؤسسات و إنما لكونه باإلضافة إلى 

 ذلك األداة املساعدة على مسك و قياس و ترصد كل القضايا الخاصة بحركية املؤسسة بصفة عامة.

لها وجود في أدبيات التسيير القديم األمر الذي يؤكد فمراقبة التسيير أداة مراقبة و مصدر للمعلومات لم يكن 

أن التنظيم ليس بامللحق السطحي للتسيير و إنما هو دائما قرينة الضرورية  الذي ال يفارقه األمر الذي يسمح لنا 

بالقول أن ثقافة التسيير لم تعرف التنظيم إال في مرحلة متأخرة تزامنت مع مرحلة ظهور ميكانيزمات تخضع 

 ليل العقالني و إذا بها تؤسس لبناء ذاكرة تسجيلية و تترجمها إلى واقع ملموس.للتح

الكثيرة من املجالت كزاد معرفي و معلوماتي حقيقي يشكل الذاكرة التسجيلية،خالفا ملا إن مراقبة التسيير يمتلك 

 جمعها.يسمى املحاسبة العامة التي تعتبر بمثابة املخزن األساس ي لجميع املعطيات التي يتم 

و لعل من أبرز مظاهر االمتياز ملراقبة التسيير هو التعامل الحديث مع املعطيات و اعتبارها إجراءات كاملة و 

متصلة و مؤطرة بأصول تتشكل منها قاعدة معرفية و التي يفقد املنهج فعالية عند غيابها،ليتحول إلى جملة من 

 إلى التسيير و تحريفه عن مراميه الحقيقة. اإلجراءات العديمة النفع و من شأنها أيضا اإلساءة

و سوف نتطرق ف هذا الفصل إلى تعريف و خصائص نظام مراقبة التسيير باإلضافة إلى أهمية و أهداف و آلية 

 عمل نظام مراقبة التسيير وصوال إلى أدوات نظام مراقبة التسيير و عالقته بالتدقيق.
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 ماهية نظام مراقبة التسييراملبحث األول:

تعتبر مهمة مراقبة التسيير مهمة خاصة تسمح للمسيرين بتقديم أعداءاتهم و بمقارنة نتائجهم مع املخططات و 

األهداف املسطرة و باتخاذ اإلجراءات الصحيحة ملعالجة الوضعيات غير املالئمة و هي أكثر غموضا باعتبارها 

التسيير، فنالحظ اثر وظيفة مراقبة التسيير لها انعكاسات و أهداف على طريقة عمل مهام مختلفة توكل ملراقبة 

املراقبة و بالتالي سنحاول في هذا املبحث التطرق إلى تعريف نظام مراقبة التسيير و خصائصه إضافة إلى تلك 

 أهمية و أهداف نظام مراقبة التسيير.

 املطلب األول:تعريف نظام مراقبة التسيير

 ة التسيير عدة تعار يف يذكر منها ما يلي:ملراقب

أن املوارد  التي يتأكد من خاللها املسيروناإلجراء مراقبة التسيير هي  deardenو دايرند  Antonyيعرف أنتوني  -1

 تم الحصول عليها و يتم استعمالها بفعالية و فاعلية و ذلك لتحقيق أهداف املؤسسة.

التطابق مع األهداف )سيارة ذات فعالية إذا كانت تسمح لي بلوغ املكان املحدد بالشروط بمعناها التقني لية:اعف*

 املحددة(.

 :)السيارة ذات فاعلية إذا كانت تستهلك أقل ما يمكن(.فاعلية*

مقدم من طرف خبراء املحاسبة و محافظو املحاسبات )مراقبة التسيير هي نظام شامل للمعلومات الداخلية  -2

ا النظام يسمح بمركزية، و تجمع و ترتيب املعلومات و ترجمتها قصد الفهم و تبين نجاعة كل نشاط للمؤسسة هذ

 .1أو وظيفة في املؤسسة

 املسئولين" هي مجموعة اإلجراءات املتخذة لتزويد املسيرين و مختلف 1982عرفها املخطط املحاسبي عام  -3

رنة هذه املعطيات مع املعطيات السابقة أو املتوقعة، و بمعطيات رقمية دورية التي تعكس سير املؤسسة، و مقا

اإلجراءات أو التعديالت التصحيحية املناسبة، إذا  تجعل املسيرين و بسرعة يعطون أو يتخذون  االقتضاءعند 

مراقبة التسيير تبحث عن إنشاء و استعمال الوسائل لإلعالم التي تسمح للمسئولين عن النشاط لتحقيق 

بين األهداف الوسائل و املحققات و عليه فان مراقبة التسيير تعتبر كنظام للمعلومات مفيد و  االنسجام العام

 2هداف.مساعد على قيادة املؤسسة ألنه يراقب فعالية و فاعلية النشاط و الوسائل لبلوغ األ 

جها مع املخططات و بأنها تلك العملية التي تسمح للمسيرين بتقييم أدائاتهم و مقارنة نتائ p .Bergeronعرفها-4

 األهداف املسطرة و باتخاذ اإلجراءات التصحيحية ملعالجة الوضعيات الغير مالئمة.

بأنها عملية يتم تنفيذها داخل كيان اقتصادي لضمان التنشيط و التحريك الفعال و  a.kheakhemعرفها -5

 الدائم للطاقات و املوارد املتاحة، لتحقيق الهدف من ذلك.

تعد مراقبة التسيير :مسار دائم للضبط، يسعى إلى تجديد كل طاقات  املؤسسة لالستخدام  كتعريف شاملو  

األمثل للموارد و تصحيح األخطاء و االنحرافات و هي تسمح للمسؤولين و العاملين  بالتحكم في أدائهم ألتسييري 

ملسطرة بكفاءة و فعالية، و بصورة مالئمة من خالب املعلومات التي يوفرها و الذي يساعد عل تحقيق األهداف ا

 .3و منسجمة مع اإلستراتيجية املحددة و بالتالي فهو نظام للتحكم في التسيير ككل

                                                           
، الساحة المركزية بن 2011-04الدكتور معراج هواري، االستاذ مصطفى الباهي، مدخل إلى مراقبة التسيير، ديوان المطبوعات الجامعية،1

  .6عكنون الجزائر،ص
  .7نفس المرجع،ص2

 هاجر بوبصلة،دور وظيفة التدقيق في تقييم نظام مراقبة التسيير، مرجع سبق ذكره، ص3.7 
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 كما يمكن أيضا تمثيل مفهوم نظام مراقبة التسيير كما يلي:

 (:مفهوم نظام مراقبة التسييرII-1الشكل رقم )

  

                                                                 إستراتيجيةاألهداف                                         

 

 الطويلاملدى                                             الوسائل          

 الوظائفجميع                                                                         

 

 مدى التنفيذ                                                                                                                

 متوسطة و قصيرة                                                                                    

 نظام املعلومات 

 املراقبة                                                                                 

 قياس ما تم فعله                                                                                                                                     

 
 .8هاجر بوبصلة،دور وظيفة التدقيق في تقييم نظام مراقبة التسيير، مرجع سبق ذكره، ص املصدر:

 

  املطلب الثاني :خصائص نظام مراقبة التسيير 

 :1مراقبة التسيير كما يلييمكن تلخيص خصائص 

:يعمل نظام مراقبة التسيير على تقديم معلومات صحيحة ملتخذ القرار ألن تقديم معلومات صحيحة-1

 املعلومات الخاطئة أو املشوهة تظلل متخذ القرار و كثيرا ما تؤدي إلى نتائج سيئة.

:يوفر نظام مراقبة التسيير املعلومات املناسبة في الوقت املناسب حيث أن  حسن توقيت املعلومة املقدمة-2

املعلومات املتأخرة تفقد معناها و فائدتها جزئيا أو كليا، فحصول متخذ القرار على معلومات صحيحة و لكن 

 متأخرة ليس لها أثر على القرار.

على تخفيض التكاليف خاصة إذا لم يفهم املسير : يساهم نظام فعال ملراقبة التسيير  االقتصاد في التكاليف-3

طبيعة املعلومات و النتائج التي يقدمها فإنه سوف يس ئ تفسير هذه النتائج األمر الذي يؤدي نظام الرقابة جيدا و 

 به إلى اتخاذ القرارات الخاطئة.

القرار من خالل املعلومات التي يقدمها هذا  اتخاذ:يساهم نظام مراقبة التسيير في عملية تسهيل اتخاذ القرار -4

 األخير إلى متخذ القرار و التي تتصف بالوضوح و الجاهزية دون الحاجة إلى التفسير و التحليل و االستقصاء.

:مراقبة التسيير عملية معزولة مؤقتة بل هي مسار دائم للتحكم و التأكد، مراقبة التسيير عمليو مستمرة -5

ة التسيير وفق ذلك تتابع األفكار، املناقشات و القرارات ، حيث يلعب املسئولين الدور الرئيس ي يعتبر مسار مراقب

املبتكرة أو الفرص اإلستراتيجية ال تأتي ، هذا املسار سلسلة متتالية من مراحل املواجهة نحو املستقبل فاألفكار 

                                                           
دور مراقبة التسيير في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية، دراسة حالة مؤسسة إنتاج الحليب سيماكس، السنة -سيدي يعقوب المنصور 1

  .10،ص2015-2014الجامعية

 

 مراقبة

 التسيير



الثاني:                                                 مفاهيم عامة حول نظام مراقبة التسييرالفصل   

 

27 
 

الغرض فهو يفصل سرعة األداء في امليدان  في تاريخ محدد املسار  وسيلة لتعديل و لتقدم نحو األهداف و لهذا

 عوض التدخالت الصادرة على املستويات التنظيمية العليا.

ة من حيث ال يمكن أن نجد مراقبة التسيير بدون غابات منتظر مسار مراقبة التسيير ذات طبيعة هادفة: -6

جماعة و تكون بذلك حافزا و اضحة لألهداف تمكن معرفة الوجهة سواء للفرد و العمل و النشاط املعرفة الو 

 كما أن قبولها من قبل الجميع يجعلها أساسا مناسبا لقياس النتائج و الحكم على األداء. دفعا للعمل

 :1إضافة إلى ذلك توجد خصائص أخرى تتمثل فيما يلي

وسائل و هياكل خاصة و *العناصر املختلفة : هي الوظائف و املصالح في املؤسسة و التي لكل واحد منها أهداف و 

 لكن يجب عليها العمل مع بعضها البعض.

 *الحدود:هي هيكل املؤسسة و تنظيمها الداخلي.

 *املحيط و البيئة : وهم الشركاء اإلجباريين ، الزبائن، املوردين، املنافسين، الدولة، البنوك التجارية.

 قتصادية و اجتماعية على املدى املتوسط.*الهدف: البقاء أي بقاء املؤسسة على املدى الطويل و أهداف ا

 *اإلجراءات املعدلة و املصححة:هي القرارات و األفعال كالقيادة لتوجيه املؤسسة نحو أهدافها.

 :2يلباإلضافة إلى الخصائص السابقة لنظام مراقبة التسيير يمكن إملامها و مزجها فيما ي            

 عزال.و ليست عمال انفراديا من*تعتبر عملية 

 *تعمل على حث و تحفيز األشخاص على تنفيذ املهام.

 *تبيين الغاية من العملية و هي تحقيق أهداف املنظمة.

 *باإلضافة إلى األشخاص تستعين بمجموعة من األدوات و التقنيات لتنفيذ العملية.

 ضمان الكفاءة و الفعالية في استغالل موارد املؤسسة.

 الوسائل و األهداف و النتائج في الشكل التالي:حيث يمكن توضيح العالقة بين 

 (:مثلث نظام مراقبة التسييرII-02الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .9ص‘ذكره سبق التسيير،مرجع مراقبة نظام تقييم في التدقيق وظيفة بوبطة،دور  هاجر املصدر:

 

  

                                                           
 الدكتور معراج هواري، االستاذ مصطفى الباهي، مدخل إلى مراقبة التسيير، مرجع سبق ذكره،ص1.15-14 

 هاجر بوبطة،دور وظيفة التدقيق في تقييم نظام مراقبة التسيير،مرجع سبق ذكره‘ص2.9-8 

   األهداف       

                                قياس املالئمة       قياس الفعالية                                                         

                                                    

 

 

 

 النتائج الوسائل

                                                                                        

 

 قياس الكفاءة
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 املطلب الثالث:أهمية و أهداف نظام مراقبة التسيير

 :1تستمد مراقبة التسيير أهميتها من العوامل التاليةأهمية نظام مراقبة التسيير:-1

متزايد و تحلل املدة بين صياغة :تواجه كل املنظمات تغييرا في الظروف البيئية ، و بشكل تغيير الظروف-1-1

األهداف و وضع الخطط و تنفيذها تغيرات كثيرة في املنظمة و في البيئة معا، مما قد يعيق األهداف و تنفيذ 

الخطط، و نظام مراقبة التسيير إذا ما صمم و تمت ممارسة بشكل سليم فانه يساعد في توقيع التغيير و 

 ال األفق الزمني للتخطيط كلما ازدادت أهمية مراقبة التسيير.االستعداد و لالستجابة له، و كلما ط

ال تؤدي األخطاء البسيطة أو املحدودة إلى إبداء املنظمة بشكل كبير، غير أنه بمرور الوقت تراكم األخطاء:-1-2

ل قد تتراكم هذه األخطاء و يتعاظم أثرها إذا ما بقيت بدون معالجة، فعدم االستفادة من خصم ممنوح من قب

املوردين على طلبية واحدة قد ال يشكل خطأ جسيما، و لكن االستمرار في سياسة من هذا النوع يعني تضحية 

 املؤسسة بفرص مالية مهمة قد تؤثر في أرباحها.

عندما تقوم املؤسسة بإنتاج نوع واحد من السلع و تشتري عددا محدودا من املواد األولية التعقيد املنظمي:-1-3

يكل بسيط و تواجه سوقا رائعة، فإن مهمة مراقبة التسيير تبدو أيسر بالنسبة للمسير، غير أن و تعمل ضمن ه

يجعلها تهتم بدرجة  حدة املنافسة ازديادتوسع املؤسسة في املنتجات و املشتريات و األسواق و تعقيد هيكلها، و 

 ر.نتائجها في التخطيط و اتخاذ القراأكبر بعملية الرقابة و االستفادة من 

وبالتالي فإن مراقبة التسيير هي ترشيد علمي للقرارات التي يتخذها املسئولون في عملية  التسيير التي تبدأ  

بالتخطيط و التنظيم و التوجيه و التنسيق و التنفيذ و املتابعة و التقييم ، كما تساهم في قياس الكفاءة 

 لية اإلدارة في تحقيق األهداف و النتائج.باالستخدام األمثل للوسائل املتاحة للمؤسسة، و قياس فعا

 :2زيادة على ذلك يمكن إضافة أهمية نظام مراقبة التسيير كالتالي

 لقيت مراقبة التسيير اهتماما كبيرا من إدارات املنشآت االقتصادية منذ أمد طويل و ذلك لألسباب التالية: 

 التنفيذي قصد تذليلها .الوقوف على املشكالت و العقوبات التي تعترض انسياب العمل -أ

 التأكد من أن العمليات الفنية تؤدي وفقا لألصول املقررة.-ب

ت  واقعية عن سير العمل من أجل ترشيد عملية اتخاذ القرارات و بخاصة ما يخص منها الوصول إلى معلوما-ج

 بالسياسات العامة للعمل و بأهدافها.

 أهداف نظام مراقبة التسيير-2

عرف نظام مراقبة التسيير تطورا واسعا في مهامه من املهمة املحاسبية إلى الشمولية لجميع لوظائف دون  لقد

الدور الفعال في كل العمليات التخطيطية و إدارة األفراد في املؤسسة ، تتلخص أهداف استثناء فأصبح له 

 :3مراقبة التسيير فيما يلي

األسباب التي أدت إلى هذه تحليل االنحرافات الناتجة عن النشاطات الفعلية و النشاطات التقديرية و ابراز -2-1

 االنحرافات باستعمال املوازنات التقديرية .

                                                           
 سيدي يعقوب المنصور-دور مراقبة التسيير في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص1.12 

 الدكتور معراج هواري، األستاذ مصطفى الباهي، مدخل إلى مراقبة التسيير، مرجع سبق ذكره،ص2.18 

  3 سيدي يعقوب المنصور، نفس المرجع ،ص9.
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استنتاج نقاط القوة و استخراج نقاط الضعف و محاولة تدعيم نقاط الضعف و باقتراح جملة من  -2-2

 األساليب لتفاديها.

 بحث عن سبل لتحسين األداء )لترقية نظام التحفيزات(.ال-2-3

 تحقيق النجاعة لتأكد من االستعمال األمثل للمورد و الطاقات املتاحة من أجل تحقيق األهداف املسطرة. -2-4

تحقيق الفعالية و يتم ذلك عن طريق التأكد من تحقيق األهداف املسطرة مع إمكانية تحقيقها حاضرا و -2-5

 مستقال.

 (:أهداف نظام مراقبة التسييرII-03شكل )ال

 التساؤل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعم

 

 

  

 

 االحتفاظ 

 

 

  
دراسة حالة مؤسسة إنتاج الحليب سيماكس، السنة املصدر:الدكتور هواري معراج، األستاذ مصطفى الباهي ، مدخل إلى مراقبة التسيير ، 

 .2015،18-2014الجامعية

 

 

 

 

الفحص و التشخيص 

 الداخلي و الخارجي

القرار اتخاذ األهداف إجراءات و  

 أفعال

قياس 

 النتائج

 فوارق 
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 (:أهداف مراقبة التسييرII-04الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دراسة حالة مؤسسة إنتاج الحليب سيماكس، السنة  ،الباهي، مدخل إلى مراقبة التسيير املصدر:الدكتور معراج هواري، األستاذ مصطفى 

 .16ص.2015-2014الجامعية

 

 

 األهداف العامة

املسيرينالتمكين من اتخاذ القرار بالنسبة للمدراء و   

 األهداف الفرعية

معالجة املعلومات كمرحلة سابقة التخاذ القرار.-  

التخطيط التخاذ القرار.-  

التنظيم و التنسيق لإلجراءات و األفعال.-  

مراقبة األفعال و اإلجراءات.-  

املراجعة الداخلية.-  

 املهارات املطلوبة

السداد-  

النجاعة-  

الدقة-  

التقدير الكمي-  

التقدير الكيفي-  

املرونة و املالئمة و التأقلم-  

املقروئية القبول -  

 القيود العوائق

محيط أوبئة متغيرة-  

البعد البشري -  

الهيكل ، بنية املؤسسة -  

أهداف اقتصادية -  

إستراتيجيات-  

لتقنيات املستعملةا  

حساب سعر التكلفة-  

عتبة املردودية-  

امليزانية، املخطط، البرنامج  -  

تحليل الفوارق أو الفروق)االنحرافات (.-  

تحليل املخزون-  

لوحة القيادة-  

االعالم اآللي-  

تحليل القيمة  -  

حساب الفئض -  
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 املبحث الثاني:أدوات مراقبة التسيير و عالقتها بالتدقيق

التي تتمتع بها مراقبة التسيير كان البد من التركيز على األدوات التي تمارس بها عملية الرقابة،يذكر نظرا لألهمية 

راقبة التسيير بعضها بسيط و أساس ي في الرقابة، و بعضها أكثر تعقيدا، و بعضها يكون أشكاال مختلفة ألدوات م

قابيا خارجيا أسلوبا رقابيا داخليا يستخدمه الجهاز التنفيذي للمؤسسة املعنية و البعض يكون أسلوبا ر 

م على األداء تستخدمه هيئات مستقلة عن املؤسسة، كما أن هذه األدوات تقيس عددا من املؤشرات التي تحك

الكلي للمؤسسة و املركز املالي و مدى تميزها عن منافسيها و في هذا املبحث سوف نتطرق إلى آليات و أدوات نظام 

 مراقبة و عالقتها بالتدقيق.

  خطوات مراقبة التسيير املطلب األول:

مطابق لألهداف املرسومة ألي تتمثل وظيفة املراقبة التسيير في التأكد من أن ماتم تحقيقه أو ما يتحقق 

نشاط،وذلك بإتباع خطوات معينة اتفق عليها الكثير من رواد اإلدارة و التسيير باختالف مدارسهم الفكرية  والتي 

 تنجزها فيما يلي:

 تحديد معايير اإلدارة ،قياس األداء ،تصيح االنحرافات ،تقييم األداء.-

قابة األساس الذي تقوم عليه مراقبة التسيير،ففي غياب معايير تعتبر معايير الر 1 تحديد معايير الرقابة:-1

اليمكن تقييم األداء الفعلي ، وبالتالي ال يمكن معرفة هل هناك انحراف يستدعي اتخاذ إجراء معين لتصحيح أمر 

 بوجود انحراف.

يعرف احد الكتاب معايير الرقابية بأنها "مقاييس املوضوعة التي تستخدم لقياس النتائج الفعلية وهي تمثل -

بشكل يجعل من املمكن أقسامها و التي يعبر عنها  أواألهداف التخطيطية للمؤسسة أو إحدى إداراتها 

 استخدامها لقياس التحقيق الفعلي للواجبات املخصصة .

بعد أن يتم تحديد املعايير الرقابية تحديدا واضحا وربطها بمراكز  فعلي و تحديد االنحرافات:قياس األداء ال-2

املسؤولية تأتي الخطوات الثانية،وهي جمع املعلومات الضرورية املعبرة عن مختلف الجوانب النشاط مراكز 

ء الفعلي عن طريق اجراء املسؤولية أو نشاط املؤسسة ككل باالعتماد على نظام املعلومات ،ثم قياس األدا

املقارنة بينه وبين األداء املخطط أو املعايير الرقابية املحددة مسبقا ،والوصول إلى االنحرافات التي قد تنشأ عن 

 عمالية املقارنة.

الحلقات في سلسلة متكاملة و مترابطة من  األداء إحدى:تتمثل عملية تقييم قياس األداء و تحليل االنحرافات-3

التنفيذ الفعلي حيث يبدأ دور التقييم و معرفة  إتماملتسيير و الرقابة ،تكون بعد وضع املعايير الرقابية و عملية ا

ملعايير املحددة مسبقا من أجل تحليل هذه االنحرافات و معرفة أسبابها و أجاد الحلول مدى انحراف املقارنة با

 املناسبة لها.

لية تقييم األداء فيرى البعض أن التقييم هو قياس مراجعة النتائج تقييم األداء :تعددت املفاهيم حول عم-3-1

التي تحققت مقارنة باألهداف و تحديد العوامل املؤثرة على نتائج و تشخيص املشاكل و تحديد املسؤولية 

،إعادة  اإلدارية و يرى الدكتور على السلمي  أن تقييم األداء هو عملية اتخاذ القرارات بناء على معلومات الرقابة

                                                           
1قبايلي حورية ،أثر مراقبة التسيير على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية،دراسة حالة مؤسسة االتصال الجزائر ،مذكرو مقدمة ضمن 

.36،ص2016-2015متطلبات الحصول على شهادة الماستر في العلوم المالية والمحاسبة،السنة الجامعية    
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توجيه مسارات األنشطة املشروع بمى يحقق من قبل ،و يعتبر  الكثير من الباحثين أن عملية  تقييم األداء هي 

مقارنة األداء الفعلي )األعمال التي تمت(،باملعايير التي وضعت مسبقا،و القيام بعملية تحليل االنحرافات )إن 

،ويتم تقييم أداء األعمال في مجالت متعددة في املؤسسة فهناك وجدت( بين األداء الفعلي و املعايير املوضوعية 

 تقييم أداء األفراد ، وتقييم أداء النشاط اإلنتاجي ،تمويلي، تسويقي أو املؤسسة ككل .

تتحقق الرقابة باالستفادة من االستنتاجات الناجمة عن تقييم األداء و معرفة : 1تحليل االنحرافات-3-2

وجود االنحراف ال يعني بالضرورة  إن إلى اإلشارةانحرافات ومدى تحقيق األهداف التي رسمتها املؤسسة ،وتجدر 

اك حدودا يمكن أن أن األداء الفعلي ليس في حالة جيدة ، إال إذا ازداد االنحراف عن حدود الضبط ، أي أن هن

 يحدث االنحراف بينهما و لذلك تتركز عملية الرقابة على تحليل االنحرافات التي تكون محل التقييم ،وفي هذه

 الحالة يجب أن نفرق بين األعراض و األسباب و اآلثار الناجمة من وجود انحراف داخل املؤسسة.

فقد ترجع االنحرافات إلى وجود قصور في األداء الفعلي مقارنة بما أريد انجازه و هناك يجب تحديد الجهة -

 املسئولة عن هذا القصور و دراسة العوامل التي أدت إلى ذلك من أجل تحديد العالج املناسب. 

و التعقيد في إجراءات العمل و اللوائح وعن طريق الرقابة وتقييم الرقابة و تقييم األداء تظهر عيوب التنظيم أ      

ومن هنا يمكن إعادة التنظيم كما تظهر نواحي القصور في التوجهات الصادرة أو عدم وجود االتصال املزدوج بين 

اإلدارة و األفراد أو عدم الفهم السليم و األوامر اإلدارية الصادرة،وهنا يعاد النظر في سياسة التوجيه أو في 

،ومعنى ذلك أن لوظيفة الرقابة و تقييم األداء انعكاس مباشر على جميع الوظائف اإلدارية سياسات األفراد

 األخرى.

تمثل الخطوات السابقة تحليل االنحرافات و معرفة أسبابها،كأساس يركز عليه تصحيح تصحيح االنحرافات:-4

 تلك االنحرافات.

لى وضعها الصحيح ،وقد تكون هذه اإلجراءات يمكن اتخاذ إجراء محدد و ذلك إلعادة العمليات املختلفة إ

التصحيحية فورية أو على املدى الطويل،ففي كل الحاالت يجب مراعاة أثر هذه القرارات التصحيحية على 

 التنظيم و على األفراد و مدى انسجامها مع إستراتيجية املؤسسة.

ا على تصحيح االنحرافات املوجودة أو التي وهناك يتمثل الدور األساس ي و األكثر أهمية ملراقبة التسيير بقدره-

قد توجد في األداء الفعلي مقارنة بما تم رسمه أصال من أهداف،وتقدير درجة الخطورة في الفرو قات الحاصلة أو 

 2التي ستحصل ، ومدى تأثيرها في األهداف اإلستراتيجية املحققة و اتخاذ القرارات املناسبة بالتصحيح.

 .تطبيق أسلوب التسيير املرور بخمس خطوات أساسية كما هو واضح في الشكل املواليكما يتطلب 

 

 

 

 

 (:خطوات تطبيق التسييرII- 05شكل رقم)

                                                           
1فبايلي حورية ،أثر مراقبة التسيير على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية،دراسة حالة مؤسسة االتصال الجزائر ، مرجع سبق ذكره،37.      

    
 نفس المرجع ،ص2.38 
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البازوري العلمية للنشر و التوزيع عمان،األردن  املصدر:األستاذة رايس وفاء،نظام التسيير باألهداف في املؤسسات العامة بين النظرية و التطبيق ،دار 

 .96،ص2016العربيةالطبعة 

تقوم اإلدارة العليا باالتفاق مع املستويات التنظيمية األدنى بوضع األهداف العامة تحديد األهداف املشتركة:-1

للمؤسسة كزيادة املر دودية ، زيادة البشرية ،املادية ، املالية ،كما يتم تحديد الفترة الزمنية الالزمة إلنجاز هذه 

 .1األهداف 

يتم تجزئة الهدف العام للمؤسسة إلى عدد من األهداف الجزئية التي يتولى كل مدير أهداف األقسام:تحديد  -2

مناقشتها من مرؤوسية ،حيث يتفق الرؤساء و املرؤوسين على مستوى كل وحدة تنظيمية على وضع برامج زمنية ، 

وعلى األفراد أن يستثمروا وقتهم و  معينة تقل عن تلك التي حددتها اإلدارة العليا إلنجاز األهداف الجزئية ،

 جهودهم وطاقاتهم لبلوغها ، كما يحدد لكل مرؤوس األدوار التي يمكنه أن يتوالها لبلوغ الهدف املسند لرئيسه.

يشرف كل رئيس على عرض أهداف القسم و مناقشتها مع مرؤوسية ، و كذا مراجعة هيكل األهداف الجزئية:-3

ا و أساليب تحقيقها، ووضع معايير األداء املناسبة بما يمكن من تحقيق نتائج تطوير الخطط الفرعية إلنجازه

 العمال.

يتم بتضافر الجهود املشتركة للعاملين تحقيق األهداف املتفق عليها و أثناء عملية التنفيذ إنجاز األهداف :-4

إعداد تقارير لإلدارة العليا حولها  يجتمع الرؤساء و املرؤوسين في كل مرة ملراجعة النتائج التي تم التوصل إليها و

 .2لتتولى بدورها تقييم هذه النتائج و مقارنتها مع ما تم التخطيط له

تهتم اإلدارة العليا بمراجعة وتقييم النتائج املتوصل إليها  في ظل املعطيات ترفعها إليها املستويات تقييم األداء: -5

ملخصصة لتحقيق الهدف العام،كما تقوم أيضا بدراسة مدى واقعية التنظيمية األدنى منها و ذلك في نهاية املدة ا

 األهداف و صحتها و تعيد النظر في رسمها وتحديدها و توزيعها على مختلف الوحدات التنفيذية.

 

 املطلب الثاني:األدوات التقليدية و الحديثة

                                                           
األردن األستاذة رايس وفاء،نظام التسيير باألهداف في المؤسسات العامة بين النظرية و التطبيق ،دار البازوري العلمية للنشر و التوزيع عمان،1

  .96،ص2016ةالطبعة العربي
 نفس المرجع،ص2.98 

 تحديد األهداف املشتركة

األقسام تحديد األهداف  

 مراجعة هيكل األهداف 

 إنجاز األهداف

 تقييم األداء

 تخطيط االنجازات و مدة العمل 

 التحسين

 املكافأة

 تنقيط األهداف
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 تعتمد مراقبة التسيير على عدة و سائل و أدوات نذكر منها ما يلي:

 األدوات التقليدية:-1

تعتبر املحاسبة العامة من التقنيات العريقة حيث و جدت منذ الحضارات الرئيسية املحاسبة العامة:-1-1

األولى،وتطورت فيما بعد لتصبح اليوم من أهم و أساس مختلف التقنيات األخرى، بما توفره مع معلومات و 

دم املجامع الوطنية من االستثمار قيمة مضافة دون، و هي معطيات في املؤسسة و على املستوى الوطني، حيث تق

 .1العناصر املستعملة في املحاسبة الوطنية

ملؤسسة و كما تعرف املحاسبة العامة أيضا بأنها نظام معلومات يعمل على تسجيل العمليات التي تحدث بين ا-

د املساهمين و املتعاملين الخارجيين ضعيتها و أدائها بشكل عام، كما تعمل على تزويمحيطها، من أجل تحديد و 

 املؤسسة باملعلومات الضرورية.  عم

تعتبر هذه التقنية ذات استعمال داخلي أساسا في عدة مجاالت منها على الخصوص املحاسبة التحليلية:-1-2

املنتجات قيد متابعة تكاليف املؤسسة حسب األقسام و املنتجات حسب الزمن، تحديد قيم املخزونات و 

التنفيذ من العناصر املادية و غير املادية و هي بذلك تساهم في تحديد قسم عناصر امليزانية في املحاسبة العامة 

كما أن املحاسبة التحليلية تعمل على تحديد سعر تكلفة املنتجات و الخدمات و سعر بيعها بعد تطبيقها هامش 

 الربح املحدد أو املختار حسب حرية السوق.

التحليلية بمحاسبة التكاليف و هي تجميع و تخصيص و تحليل لبيانات تكلفة اإلنتاج أو  كما تعرف املحاسبة-

النشاط لتوفير املعلومات الالزمة إلعداد التقارير الخارجية و للتخطيط الداخلي و لرقابة العمليات الجارية و 

 التخاذ القرارات الخاصة.

ن مجموعة من العناصر املتداخلة و املتفاعلة مع بعضها البعض ، و التي تعمل  هو عبارة عنظام املعلومات: -1-3

على جميع البيانات و املعلومات و معالجتها، و تخزينها و بتها وتوزيعها لغرض صناعة القرارات، و تنسيق و تأمين 

املعقدة و يشمل نظام السيطرة على املؤسسة إضافة إلى تحليل املشكالت و تأمين املنظور املطلوب للموضوعات 

املعلومات على بيانات األشخاص األساسيين و األماكن و النشاطات و األمور األخرى التي تخص املؤسسة و البيئة 

 املحيطة بها.

يعتبر نظام املعلومات كجهاز أو مصلحة تجمع فيه عدة مصادر )داخلية، خارجية(، املعلومات و تعالج  

و تقنية و معنوية، وهذا الجهاز يوفر املعلومات الضرورية وفي الوقت املناسب باستعمال وسائل بشرية و مادية،

للمسؤولين بمختلف مستويات القرار،و لإلدارة التي تمكنهم من القيام باإلجراءات املناسبة في الزمن و النوعية 

 2من أجل أداء أعمالهم بالشكل املالئم.

بها و يخضعها للعمليات و معالجة مختصة، و ينتج منها معطيات املعلومات كأداة أولية يراق فهذا النظام يحصل-

أو معلومات جيدة، مرتبة و محفوظة و مهيأة بشكل يسمح ملختلف املستعملين لها باالستفادة منها و الشكل 

 التالي يظهر هذه العملية.

 (:نظام معلومات التسييرII-06الشكل)

                                                           
دراسة حالة "مقارنة نظام مراقبة التسيير بين مؤسسة توزيع -أداء المؤسسةبلقاسم محمد، نظام مراقبة التسيير و عالقته باتخاذ القرار و تحسين  1

  .22الوثائق التربوية لوالية مستغانم و المديرية الجهوية للبنك الجزائري الخارجي "، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، ص

 نفس لمرجع ،ص2.23 
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دراسة حالة "مقارنة نظام مراقبة التسيير بين مؤسسة -بلقاسم محمد، نظام مراقبة التسيير و عالقته باتخاذ القرار و تحسين أداء املؤسسة املصدر:

 .22توزيع الوثائق التربوية لوالية مستغانم و املديرية الجهوية للبنك الجزائري الخارجي "، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، ص

 

 دوات الحديثةاأل -2

هو عبارة عن عملية معالجة منظمة للبيانات املتاحة بهدف الحصول على املعلومات :1التحليل املالي-2-1

تستخدم في عملية اتخاذ القرارات ، و في تقييم أداء للمؤسسات في املاض ي و الحاضر، و توقع ما ستكون عليه 

 نتائج املؤسسة في املستقبل.

كما يعرف بأنه عبارة عن عملية منتظمة تهدف إلى التعرف على مواطن القوة في وضع املؤسسة لتعزيزها و على - 

 مواطن الضعف لوضع العالج الالزم لها، و يكون ذلك عن طريق ما يلي:

 القراءة الواعية للقوائم املالية املنشورة.-

 ر األسهم و املؤشرات االقتصادية العامة.االستعانة باملعلومات املتاحة و ذات عالقة مثل أسعا-

 للتحليل املالي أسس عامة تتمثل فيما يلي:طبيعة التحليل املالي:-2-1-1

 تحديد الهدف الذي يسعى إليه.-

 تحديد الفترة التي سيشملها تحليل القوائم املالية.-

 تحديد املعلومات التي يحتاجها املحلل للوصول على غايته.-

 أسلوب و أدواة التحليل األنسب و قدرة التعامل مع املشكلة موضع البحث .اختبار -

يهدف التحليل املالي بشكل عام إلى تقييم أداء املؤسسة من زوايا متعددة ، ويكيفه :2أهداف التحليل املالي-2-1-2

القوة و  تحقيق أهداف مستخدمي املعلومات ممن لهم مصالح مالية في املؤسسة، وذلك بقصد تحديد مواطن

                                                           
1أمين السيد أحمد لطفي، التحليل المالي "ألغراض تقييم و مراجعة الداء و االستثمار في البورصة"، الدار الجامعية للنشر االسكندية 

.310،ص2006   
 أيمن الشطي و عامر شقر، مقدمة في االدارة في اطار التحليل المالي البداية األردف2007،ص2.125 

 تخزين

جمع و 

 تسجيل

معالجة و ترتيب و تحديثفرز و تحليل و   التوزيع 
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الضعف، ومن ثم االستفادة من املعلومات التي يوفرها التحليل املالي لهم في ترشيد قراراتهم املالية ذات العالقة 

 باملؤسسة ، ويمكن بشكل عام حصر أهداف التحليل في الجوانب التالية.

 التعرف على حقيقة املركز املالي للمؤسسة.-

 تحديد مركز االئتمان للمؤسسة.-

 القيمة االستثمارية للمؤسسة. تعظيم-

 التخطيط املالي للمؤسسة.-

 تحديد مدى كفاءة إدارة املؤسسة.-

ومن خالل األهداف يتضح أهمية التحليل املالي للمستثمرين و املساهمين و العاملين و الدائنين و املصارف، 

 املجتمع فهو يمثل أداة هامة ملراقبة و تقييم القرارات املالية.

ليس ثمة شك أن عملية التوزيع و التخصيص املثالي للموارد تعتبر من أصعب املهام :1املوازنات التقديرية-2-2

التي تعترض املشرفين عليها و ذلك في ظل ظروف ندرة املوارد التي أصبحت مؤشراتها تزداد في الوقت الحالي، و 

يام بوظائف أساسية و هي التخطيط، التنسيق، الق حتى يتحقق االستغالل األمثل لهذه املوارد فعلى املسؤولين

الرقابة و اتخاذ القرارات،ويعد نظام املوازنات التقديرية نظاما متكامال يهدف إلى القيام بهدف الوظائف فهو يزود 

 املسؤولين بكل البيانات و التقارير التي  تمكنهم من تخطيط و متابعة و استغالل املوارد النادرة املتاحة بكل كفاءة

و اتخاذ القرارات املناسبة في األوقات الالزمة.و ينطوي نظام املوازنات التقديرية على عمليتين، األولى تتعلق 

 بتحضير املوازنات و الثانية تتعلق بإجراءات مراقبتها.

 وهي تعبير كميا عن الخطة املقترحة بواسطة اإلدارة عن فترة معينة.تعريف املوازنة التقديرية:- 

 ضا:بأنها خطة رقمية لنشاط املؤسسة املستقبلي على املدى القريب و املتوسط.ويتعرف أي

ويمكن تعريفها أيضا:على أنها تعبير كمي لخطة األعمال و تساعد على تحقيق التنسيق و الرقابة و يعرفها معهد 

 التكلفة و املحاسبة اإلدارية، بانجلترا كما يلي:

فقة عليها قبل فترة محددة، وتبين عادة اإلجراءات املخطط املنتظر "خطة كمية و رقمية يتم تحضيرها و املوا

 تحقيقه أو /و النفقات املنتظر تحملها خالل هذه الفترة و األموال التي تستعمل لتحقيق هدف معين"

أما الدليل الفرنس ي للمحاسبة فيعرف املوازنة بأنها "تقدري قيمي لكل العناصر املوافقة لبرنامج محدد، فموازنة -

معينة لفترة محددة" كما تعرف االستغالل هي يد التقديري القيمي لكل العناصر املوافقة لفرضية استغالل 

رارات املتخذة من طرف اإلدارة،مع إشراك املسؤولين املوازنات التقديرية بأنها أسلوب للتقدير يقتض ي ترجمة الق

 إلى برنامج أعمال.

تعتبر لوحة القيادة هي إحدى األدوات األساسية ملراقبة التسيير وهي تنتمي إلى نظام املعلومات لوحة القيادة:-2-3

سة، كما التسييري الكلي للمؤسسة بحيث تساعد على توفير أهم املعلومات الخاصة بمختلف نشاطات املؤس

تضمن تقديم املعلومات املرتدة عن تحقيق األهداف ليتم تفسيرها و تصحيحها و هي بهذا تعتبر من أهم األدوات 

 املساعدة على اتخاذ القرارات

لوحة القيادة هي وسيلة لالتصال و اتخاذ القرار و التي تسمح بمراقبة التسيير بلفت تعريف لوحة القيادة:-2-3-1

 لنقطة الهامة أو نقاط املفاتيح املتعلقة بالسير و ذلك قصد تحسينها.نظر املسؤول إلى ا

                                                           
 فركوس محمد،الموازنات التقديرية،"أداة فعالة للتسيير"، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون الجزائر،الطبعة2001،ص1.4 
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لوحة القيادة على أنها "مجموعة من املؤشرات املرتبة في النظام خاضع ملتابعة فريق  Alazard.cو  Sépari.Sيعرف  

ي، كما تعتبر أداة عمل أو مسؤول ما للمساعدة على اتخاذ القرارات و التنسيق و الرقابة على عمليات القسم املعن

 اتصال تسمح ملراقبي التسيير بلغت انتباه املسؤول إلى نقاط األساسية في إدارته بغرض تحسينها.

 1تتلخص مراحل إعداد أو بناء لوحة القيادة فيما يلي:مراحل إعداد لوحة القيادة:-2-3-2

مراكز املسؤولية حسب البناء الهرمي دراسة الهرم الداخلي للمؤسسة حيث يشترط معرفة دقيقة حول تقييم -

 لكل مسؤول.

اكتشاف معايير الدراسة تسمى أحيانا العوامل االستثنائية للتسيير أو التغيرات اإلستراتيجية لكل نشاط في -

 مركز من مراكز املسؤولية.

 صدر.دراسة جميع املعلومات و تحديد املعلومات الضرورية و املتوفرة و تصنيفها حسب الطبيعة و امل-

تقديم لوحة القيادة بشكل واضح حتى تستطيع أن تيهئ االستغالل الجيد لها، ولذا يجب إبراز هذه االنحرافات و -

 عرض هذه املعلومات على شكل جداول و رسومات ، بطاقة معلومات.

 2أهداف لوحة القيادة:-2-3-3

 مقارنة األهداف املحددة و هي تجلب االنتباه للنقاطاملستمرة على ما تحقق و لوحة القيادة كأداة للمراقبة:-أ

املفتاح للتسيير و مدى انحرافها بالنسبة للمعايير و هي تسمح أيضا بتشخيص و فحص نقاط الضعف و إظهار 

 النقائص لها تأثير مباشر على نتيجة املؤسسة ، هذه الوظائف تتوافق على نوعية املعلومات .

بمجرد صدور لوحة القيادة تصبح كأداة لالتصال بين مختلف مستويات الهرم ل:لوحة القيادة كأداة االتصا-ب

و يجب أن تسمح للمنفذين أسفل الهرم بمناقشة النتائج و كذلك نقاط القوة و الضعف و يجب كذلك أن 

تسمح هذه بطلب و سائل إضافية أو تحديد أكثر لها هو مطلوب و منتظر منهم )املنفذين( ، أما املسؤول في 

لتسلسل الهرمي يجب أن ينسق اإلجراءات و القرارات التصحيحية املزعم القيام بها وقصد تعظيم النتائج ا

 اإلجمالي بدال من التعظيم الجزئي.

تعطي لوحة القيادة معلومات على نقاط القوة و الضعف للتسيير كما هو لوحة القيادة كأداة التخاذ القرار:-ج

االنحرافات املمكنة لكم األهم من ذالك أن تكون هذه املعلومات سببا في اتخاذ إجراءات معروف و على املزالق و 

 و أفعال ملموسة.

 

 

 

 

 املطلب الثالث:عالقة التدقيق بنظام مراقبة التسيير

هما نوعان من الرقابة متكامالن و ضروريان معا، إذ أن صحة مراقبة األداء ترتكز أساسا على صدق مختلف -

املعلومات و املراقبة و التأكد من هذا الصدق يعتبر من مهام املدقق املحاسبي و املالي باإلضافة أيضا إلى أن 

                                                           
 خالص صافي صالح،رقابة تسيير المؤسسة في ظل إقتصاد السوق، ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة2،الجزائر2010،ص1.275 

 سيد يعقوب منصور، دور مراقبة التسيير في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية ، مرجع سبق ذكره،ص2.50 
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مراقبة التسيير تهتم بمراقبة مالئمة املوازنات و مقارنتها بالنتائج، فهي إذن تقوم بمقارنة و موازنة الفحص 

 م أدائها.املحاسبي و املالي مع النتائج التي حققتها وذلك لتقيي

هاتان الوظيفتان إذن البد من تضافر هما و توفر هما معا لضمان معلومات ذات كفاءة و جودة في االستعمال  -

 و ربح الوقت.

إن حرص التدقيق الداخلي على سالمة البيانات الواردة في مختلف الوثائق و الدفاتر يضمن سالمة مخرجات -

عليها هذه النتائج التي تهتم مراقبة التسيير بمراقبتها بعد ذلك و من ثم  املحاسبة و بالتالي دقة النتائج املتحصل

 تحديد االنحرافات بدقة و تقييم جيد لألداء.

 فإن عملية التدقيق تسمح ب:

 تحسين جودة املعلومات املستخدمة في النظام املحاسبي.-

 ضمان احترام اإلجراءات و القوانين املعمول بها في املؤسسة.-

 دى فعالية األدوات الرقابية املتواجدة باملؤسسة ، فالتدقيق هو مراقبة األنواع األخرى من الرقابة.تقييم م-

و هنا يقوم املدقق بمساعدة مراقب التسيير من خالل توفير معلومات ذات جودة مناسبة، كما يضمن املدقق - 

املتواجدة في مختلف امليزانيات و في الجهة احترام إجراءات املعمول بها في املؤسسة ، و يقوم بمعاينة املعلومات 

املقابلة يقوم مراقب التسيير بكشف األخطاء في العمل و يوجه عمل املدقق، كما يساهم مراقب التسيير في 

 1إعداد امليزانية الخاصة بوظيفة التدقيق الداخلي للمؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة الفصل

نظام مراقبة التسيير باعتباره عملية مستمرة ذات طبيعة هادفة تسهل عملية تطرقنا في هذا الفصل إلى ماهية 

اتخاذ القرار ذات مسارا إداري تكتيكي يساهم في تحسين أداء املؤسسة عن طريق تقديم املعلومات الصحيحة في 

                                                           
 بوبصلة، دور وظيفة التدقيق في تقييم نظام مراقبة التسيير ، مرجع سبق ذكره،ص13. 1 
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رافات و لتحكم في أدائهم من خالل متابعة و تحليل االنحالوقت املناسب و هذا ما يساعد املسؤولين على ا

  استخدام نقاط القوة و استخراج نقاط الضعف لترشيد التكاليف و تحسين أدائهم في املستقبل.

كما تعرفنا في هذا الفصل كذلك على القاعدة األساسية لتكوين مراقب التسيير و التي تتضمن بصورة أساسية  

 املعلومات املالية و املحاسبية.
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 مقدمة :-

   

بعد الدراسة  النظرية لهذا البحث ، و املتمثلة في الفصلين السابقين سنقوم في هذا الفصل بإسقاط             

الجانب النظري على الواقع، حيث أخذنا مؤسسة ملبنة الساحل لوالية  مستغانم كميدان  إلجراء هذه الدراسة 

في   مراقبة التسيير تقييم نظام وظيفة التدقيق في دور ي محاولين بذلك إبراز الجوانب املتعلقة ببحثنا و املتمثلة ف

املؤسسة من خالل إجراء مقابلة مع املكلفين بتسيير الوحدة و طلب الوثائق املعتمدة في الدراسة في محاولة 

ه ملعرفة التدقيق املحاسبي باملؤسسة االقتصادية ، باعتباره أداة و وسيلة ال يمكن االستغناء عنها نظرا ملا يقدم

من معلومات و خدمات  عن مدى تحكمه في العمليات املحاسبية التي يقوم بها ، ومن أجل الوصول إلى الهدف 

 قمنا بتسليط على هذه الدراسة و معرفة مدى تطابق ما هو نظري بما هو موجود في الواقع.
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 أهدافها.املبحث األول:مفاهيم حول ملبنة الساحل و 

، من خالل الدراسة امليدانية ،  نحاول  ألثر التدقيق على جودة املعلومة املحاسبيةبعد اإلحاطة بالجانب النظري 

سنتطرق في هذا الفصل إلى عرض ، التدقيق في جودة املعلومة املحاسبيةفي هذا الفصل معرفة مدى مساهمة 

 الساحل.مسار عملية التدقيق املحاسبي مللبنة 

 املطلب األول:نبذة تاريخية عن املؤسسة.

و التي عرفت بالديوان الوطني للحليب  1970بعد سنوات من االستقالل تم تأسيس مؤسسة إنتاج الحليب سنة 

 و في إطار تركيب املؤسسات قسمت إلى ثالثة فروع: 354-81و مشتقاته بمرسوم رقم 

 الديوان الجهوي الشرقي:-1

 طينة.وحدة إنتاج قسن-أ

 وحدة إنتاج عنابة .-ب

 إنتاج سوق أهراس.-ج

 الجزائر العاصمة ومن بين وحداته. الديوان  الجهوي الوسط وقرة-2

 .مرداسوحدة أنتاج بو -أ

 وحدة أنتاج دراع نجدة.-ب

 .وضم الوحدات التالية 1981ديسمبر  12الديوان الجهوي الغربي الذي تأسس في -3

 بالعباس.نتاج سيدي إوحدة -أ

 وحدة إنتاج مستغانم.-ب

 وحدة إنتاج سعيدة .-ج

 وحدة إنتاج معسكر.-د

 وحدة إنتاج تيارت .-ه

 نتاج بشار )إقلي(.إوحدة -و
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    ني:تعريف املؤسسة )ملبنة الساحل(،و أهدافها.املطلب الثا

 تعريف ملبنة الساحل لوالية مستغانم:-1

دج وارتفع إلى 7.000.000.000برأس مال قدره   1981ديسمبر 12لوالية مستغانم في ملبنة الساحل   تأنشأ         

 عامل. 110وتوظف حاليا صالمندر ، دج مقرها مستغانم 7.003.000.000

، وهي مدعمة من طرف  بصالمندر، مستغانم  الحليب و اللبن يقتصر عمل الوحدة على اإلنتاج والبيع          

 الدولة التي تقوم بتزويدهم باملادة األولية إلنتاج الحليب .

فهي مسؤولة  غيليزان ، معسكر.وحدات فرعية: وهران، مستغانم،  أربعهذه الوحدة تنتمي إلى الغرب وتضم     

 وهذا لسد حاجاتها الضرورية والتبادل املشترك للمواد األولية.عن توزيع الحليب لها 

  خاصة بالكراء. %15مبيعات خاصة للشركات التابعة، %35من إنتاجها ، %50ها بنسبة م رقم أعماليقي     

 

 .ملبنة الساحل لوالية مستغانم ملؤسسة(:الهيكل التنظيمي III-01الشكل )

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق املؤسسة.

 :مهام مؤسسة ملبنة الساحل لوالية مستغانم.لثاملطلب الثا

 الرئيس املدير العام

مصلحة التحليل 

 املالي

 مصلحة اإلنتاج

 مصلحة الصيانة

مصلحة النظافة و 

 األمن

 مصلحة اإلعالم اآللي

 مصلحة 

 التموين

 

 

 اإلدارة 

 العامة

 املصلحة 

 التجارية 

 قسم 

 الفالحة 

 قسم 

 املحاسبة

 قسم 

 املالية
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تتكون ملبنة الساحل من مجموعة من األقسام  الوظيفية بحيث يتميز كل قسم باملهام الخاصة بنشاطه واتي 

 يمكننا  عرضها كتالي: 

 :  التالي النحو على املهام هذه تظهر حيث: قسم كل مهام-أ

 . القرارات وصاحب العام املشرف بمثابة وهو:  العام املدير  الرئيس-1

 . الغياب حالة في املدير عن ينوب الذي وهو : العام املدير  مساعد -2

 . مشكل أي عن واإلعالم للعمل الحسن التسيير. مراقبة مهنته وتشمل:التسيير مراقبة مكتب-3

 جودة من للتأكد توزيع عملية كل قبل للمنتوج املخبرية التحاليل باجراء وتقوم:  املخبرية التحليل مصلحة -4

 .وسالمته املنتوج

 . األمن و بالنظافة املتعلقة الشؤون بتسيير املصلحة هذه تتكفل حيث: األمن و  النظافة مصلحة-5 

 . اآللي اإلعالم برامج صيانة و إعداد في يتمثل دورها:اآللي اإلعالم مصلحة-6

 ..  الكهرباء العداد بصيانة تتكفل حيث:  الصيانة مصلحة-7

 .  املالية بالسيولة يتعلق ما كل عن مسؤول:  مالي قسم -8

 .  املالية وضعيتها معرفة على املؤسسة تساعد:  املحاسبة قسم-9

 . الفالحين من األبقار حليب جمع عن مسؤول: الفالحة قسم -10

 .التجارية بالعمليات يتكفل:  التجارية مصلحة-11

 . الداخلية اإلدارة بالتسيير تتكفل حيث:  العامة اإلدارة-12

 14. املنتوجات بتوزيع تتكفل:التموين مصلحة -13

 .الكمية تحديد و مراحل في تكمن: اإلنتاج مصلحة-14

 :تمكن من توزيع املنتجات و نقل العمال .مصلحة النقل-15

 وظائف ملبنة الساحل. -ب

 ملتابعة املناسبين املوردين واختيار الجاهزة و منتوجات األولية األموال املشتريات تقدير وهي :التموين وظيفة-1

 سالمتها من للتأكد املخزونات جرد الغيار، وقطع األولية املواد من األمان مخزون على واملحافظة املخزون حركة

 . ومطبقتها للمواصفات

 نوع تحديد فيه يتم نظام وضع خالل من العلماء احتياجات تلبي اقتصادي نشاط أهم يعتبر: اإلنتاج وظيفة -2

 . اإلنتاج مراقبة وإدارة التخطيط طريق عن اإلنتاجية الوحدة واختيار وتنظيم اإلنتاج مكان عن املنتوج

 طرف من املبذولة واملجهودات العمليات مجموعة والسوق،هو املؤسسة بين تربط فهي: التسويق وظيفة-3

 املؤسسة

 

 

 

 

 

 املبحث الثاني:نتائج الدراسة التطبيقية 
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 املطلب األول:مراحل وظيفة التدقيق في املؤسسة.-

 . : همته ما يليملزه نجال إالؤسسة خامل في دقق الداخلي ملا بها ر م يتراحل الملإن أهم ا

عن كل إجراءات العمل  لحصاملا يومسؤول  نيظفاملو رحلة إجراء حوار مع ملل هذه اال: يتم خ مرحلة الحوار-1

  .حظات على أوراق العملال املدقق الداخلي بتكوين تلك املعلومات والوثائق، حيث يقوم ملق اقيتدو و يروكيفية س

 التي علومات عن نظام العمل الداخلي، يتم إعداد خرائط التدفق امل: بعد تسجيل كل إنشاء خرائط التدفق -2

 .علومات والوثائق وتفويض وتوزيع السلطاتاملشكليا عن تدفق وسريان  براثل تعبتم

أخذ عينة  فيت وتتمثل ال علومات الواردة على السجاملالتأكد من صحة  لىدف هذه العملية إته: ر يإجراء الس-3

 .دروساملتمع املجر بنتائج تعمم على كل يخاأل  فيروج الخزمة و لال قارنة ااملء دراستها وإجرا ثم منها 

كن اكتشاف نقاط قوة ونقاط يمقارنة السابقة املقا من ال: انطنقاط القوة ونقاط الضعف  استخراج. -4

 5 .حظتهامال نظام الرقابة الداخلية أو أي أخطاء أو نقائص يتم  فيضعف 

همة، املبرنامج  فيتعارف عليها وإتباع النقاط الواردة املنتهاء من إجراءات التدقيق اال التقرير النهائي : بعد  إعداد-5

حظات سلبية سوف يليها سرد املال دقق، حيث إذا كانت هذه املحظات مال يتم إعداد التقرير النهائي الذي يضم 

مقر مصلحة  فيدقق لتفادي مثل هذه النقائص ويتم إعداد هذه التقارير املنظر  فيزم تطبيقها الال للتوصيات 

املدير العام ع عليه من طرف ال طاإل حيث يتم  إنتاج الحليب و مشتقاتهالتدقيق الداخلي والنظم لدى مؤسسة 

صادقة عليه من طرف مدير امليصادق عليه، كما يتم  ثمحظات املال ضع همة و و املطريقة أداء  رأيه في  الذي يبدي

شيف وأعضاء فرقة التدقيق األر ، مصلحة التوثيق و رئيس املدير العامبنسخة  حتفاظاال و سبة ملحاالية واامل

 .خضعت لعملية التدقيق تيمديرية الناحية ال لىالداخلي، كما ترسل نسخة إ

  GIPLAITالثاني:طريقة تقييم نظام مراقبة التسيير في املؤسسة املطلب 

في  إنتاج الحليب و مشتقاته ملبنة الساحل لوالية مستغانم مؤسسة في التسيير راقبةمل ساسيةاأل  همةامل تتمثل

 من أهدافهم قيقتحو  متهطانشا ريتسي في جيد بشكل التحكم على العامة العاملين و اإلدارة املسؤولين مساعدة

 التسيير مراقب يقوم كما ة،محدودو  كمية أهداف قيقتح بغرض العمل وخطط القائمة العمليات ورةريس لخال

 شرح على املسؤولين ومساعدة رافاتاالنح النتائج تابعةبم الدراسة حمل للمؤسسة بالنسبة الداخلي دققامل أو

 . ناسبةامل التصحيحية جراءاتاإل  اتخاذ ثم ومنبها أسبا

 الدراسة لمح سسةاملؤ  في ريالتسي مراقبة أدوات تقييم كيفية بعرض نقوم أن طلبامل هذا لالخ من سنحاول 

تي ال رافاتاالنح ليلتح عبر ،ين في املؤسسةستخدممل التقديرية وازنةملو  القيادة لوحة يتأدا تقييم لخال من

 .الرقابيتين ينداتاأل  كلى أرقام في  حدثت

 : القيادة لوحة.1

 على الرقابة عملية إنتاج الحليب و مشتقاته في  مؤسسة عليها تعتمد تيال دواتاأل  أهم بني من القيادة لوحة تعد 

 .ؤسسةامل وضعية عن تصرةمخ ودقيقة، شاملة نظرة إعطاء لالخ من التسييري  مجالهاو  أنشطتها

 .ؤسسةملبا صةلخاا القيادة لوحة معطيات من مهما جزءا يوضح جدول  يلي فيما و 

 

 .2019(:يمثل لوحة القيادة بالنسبة ملؤسسة ملبنة الساحل لشهر أفريل III-01الجدول )

 االنحراف التراكمي االنحراف الشهري  املجاميع
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 املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق الداخلية للمؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املوازنة التقديرية:-2
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وازنة املتتعلق بتحضري  لىو األ :  ينمرحلت في في مؤسسة ملبنة الساحلوازنة التقديرية املتتمثل آلية عمل نظام 

جراءات اإل ختاذ إت و رافاتحالناوازنة بتحديد املوالثانية تتعلق بإجراءات مراقبتها، وتسمح عملية مراقبة 

  .نتظرةاملقيقية للتوقعات لحتقريب النتائج ا لىدف إته تي التصحيحية ال

تاحة من موارد و املكانيات اإلمل الاستغ فيكم جيد تحظل وجود  في الكن أن تكون إيم الؤسسة املإن فعالية أداء 

وازنة التقديرية ملية امهأل ية العامة، ونظرا جتراتيساإل ستمدة من ملمج ابراهداف والأل اطاقات وهذا لتحقيق 

 ب:ا تسمح نهة إذ أير ية كبمهأملبنة الساحل يولي لها ؤسسة م نجدامج برنومتابعة تنفيذ ال

 .ؤسسةامليع عناصر نشاطات ملجعرفة التامة املستمرة و املراقبة املممارسة   -

رافات نحال ل إجراءات قياس االسارة من خالخديد أسباب تحة و بحر املراكز املربح أي للديد وبدقة مصادر تح  -

 تحليلها.و 

 .العامة تراتيجيةسلل زئية لجهداف ااأل امج و بر ضمان تنفيذ ال -

 .ناسبملالوقت ا فيخرى األ وانب لجوا ملالي نب الجاتعلقة بااملضعيات الو  تحديد -

 2017يوضح امليزانية التقديرية ملؤسسة ملبنة الساحل لسنة (:III-02جدول رقم)

 النسبة/ اإلنحراف 2017محقق 2017مقدر العناصر

 /9.1 114687 1374987 1260300 اإلنتاج املباع 

املوارد و اللوازم 

 املستهلكة

403871 351955 51919- 12.8/ 

 /80.7 229465 513797 284332 الخدمات 

 /-32.3 -184892 387203 572095 القيمة املضافة

مصاريف 

 املستخدمين 

396989 589369 192380 68.5-/ 

 /-47.2 -17041 19085 36126 الضرائب و الرسوم

 /-64.7 -3882 2118 6000 مصاريف مالية

املخصصات 

لالهتالك و 

 املؤونات

74520 42936 31584- /42.4- 

 /-449 -211505 -164399 47103 نتيجة الدورة
 املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق لداخلية للمؤسسة.

 

 

 

 

 املبحث الثالث:تحليل و مناقشة نتائج الدراسة
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 تحليل النتائج املتعلقة بلوحة القيادة.املطلب األول:

 2019مع أفريل  2018هامش موجبا باملقارنة بين أفريلنالحظ أن رقم األعمال حقق بالنسبة لرقم األعمال:-1

نتيجة زيادة الطلب على اإلنتاج من طرف املؤسسة و تضافر املجهودات التنفيذية  %26حيث سجلت زيادة ب 

بين املوظفين و املسؤولين في زيادة اإلنتاج في الوقت  املحدد إعادة تنظيم هياكل املؤسسة كل هذا يؤدي إلى زيادة 

مقارنة بين  %30انحرافا موجبا بنسبة عمال في حين عرفت املبالغ التراكمية حيث حقق مبلغ التراكمي رقم األ 

ذلك بسبب زيادة نسبة املبيعات ، وذلك يجب على املؤسسة التحكم و املحافظة على  2019و أفريل  2018أفريل 

  كمية اإلنتاج إلستمراريتها.

و املتأتي من املجمع بين اإلنتاج املخزن و  %24االنحراف سجلت بقيمة  :نالحظ أن قيمةبالنسبة إلنتاج الفترة-2

الغير املخزن و اإلنتاج املثبت و إعانات االستغالل و هذا راجع إلى أن املؤسسة إنتاجها عبارة عن طلب في إنتاج 

 الحليب و مشتقاته يتم تقديمها عن زيادة الطلب نفس الش يء بالنسبة للمبلغ التراكمي.

 18750285.64بلغت  2019-2018نالحظ أن قيمة االنحراف بين شهري أفريل :إلهتالكات الفترةسبة بالن-3

وهو انحراف موجب يعكس زيادة إستهالكات الفترة من التكاليف املتعلقة بإنتاج   %26بنسبة انحراف تقدر ب 

في الرفع من رقم أعمالها كما أن نسبة اإلنتاج تحتاج الحليب و مشتقاته التي تقوم بها املؤسسة و التي ساهمت 

تراكمي الذي شهد هو اآلخر إلى مواد أولية كل هذا يؤدي إلى زيادة االستهالكات و كذلك األمر بالنسبة لالنحراف ال

 . %31بنسبة تقدر ب  81135336.73زيادة تعتبر عنها انحراف قدره 

، وهو انحراف موجب يعكس زيادة 2018:نالحظ أن قيمة االنحراف بين شهري أفريل بالنسبة للقيمة املضافة-4

اج  املؤسسة و إستهالكاتها مبلغ القيمة املضافة بين الفترتين بالنسبة للمؤسسة و املتأتي من الفرق بين إنت

الوسيطة و هو يشير إلى حجم القياس النقدي ملا أنتجته املؤسسة بوسائلها الخاصة و بالتالي كلما زاد اإلنتاج 

زادت املادة األولية املستهلكة مما يؤدي إلى زيادة القيمة املضافة ،أما فيما يخص االنحراف التراكمي فقد كان 

ضافة الكلية وهو يشير إلى زيادة تراكم القيمة امل   %14بنسبة انحراف تقدر ب  9390796.58موجبا و بلغ مبلغه 

بالنسبة للمؤسسة عبر الشهور املتراكمة لذلك يستدعي األمر تكاثف جهود املبادرة اإلنتاجية الذاتية للمحافظة و 

 زيادة مبلغ القيمة املضافة التراكمي كأجراء تكميلي .

حققت 2019-2018:نالحظ أن قيمة االنحراف مقارنة بين شهري أفريل اإلجمالي لالستغاللبالنسبة لفائض -5

و املتأتي من الفرق بين القيمة املضافة و مصاريف املستخدمين و الضرائب و  3966000.67مبلغ انحراف 

بين تراكمي  و هو يشير إى تقدم ما  %29الرسوم ، أما في ما يخص االنحراف التراكمي فقد كان موجب بنسبة 

2018-2019. 

 

 

 

 

 

 تحليل نتائج املتعلقة باملوازنة التقديرية.املطلب الثاني:  
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من خالل قراءة أرقام املوازنة التقديرية للمؤسسة ،يتضح لنا أن مبلغ اإلنتاج املباع قد حقق اإلنتاج املباع:-1

القيمة املقدرة و هذا يعوذ ربما إلى  وعليه فإن املحقق يفوق  %9.1، وذلك بنسبة تقدر ب:114687انحرافا موجبا 

 سوء التقدير أو لتحسين وضعية املؤسسة و زيادة مبلغ التحصيل عن الكمية املنتجة و هو ما لم يكن متوقعا.

و ذلك راجع لدخول املؤسسة في تنوع  1848892:حققت مبلغ انحراف سالبا ويقدر ب:القيمة املضافة-2

ن املبيعات في املؤسسة هي عبارة عن منتجات الحليب و مشتقاته ال يتماش ى منتجاتها يؤدي إلى زيادة الخدمات أل 

مع ارتفاع و نذرة املادة األولية املستهلكة من بودرة الحليب و األكياس البالستيكية و غيرها لذلك على املؤسسة 

تصحيحية أعادة دراسة السعر الوحدوي للمبيعات وقد تم برمجة مقدر مصحح لسنوات القادمة كإجراءات 

 متخذة من طرف املؤسسة.

حققت مبالغ مصاريف املستخدمين من خالل امليزانية التقديرية للمؤسسة قيمة :مصاريف املستخدمين-3

مما يعني زيادة مصاريف املستخدمين بالنسبة  %48.5بنسبة انحراف تقدر ب: 192380انحراف تقدر ب: 

للمؤسسة ، و الناتجة عن توظيف عماله جديدة تحتاجها لزيادة اإلنتاج و الناتجة أيضا عن زيادة العالوات و 

 املنح التي أقرتها الدولة بالنسبة للعمال.

فاذت من تخفيض في يعني أن املؤسسة إست %47.2:حقق نسبة انحراف سالبة تقدر ب :الضرائب و الرسوم-4

الوعاء الضريبي أو تخفيض في نسبة الضرائب و الرسوم املطبقة في تلك السنة، وهو ما كان إيجابيا و لصالح 

 املؤسسة ، حيث ساهم في تخفيض مبلغ الضريبة بشكل معتبر.

تناء وذلك راجع لتأخير اق -31584:حققت مبلغ انحراف سالب يقدر ب:مخصصات اإلهتالكات و املئونات --5

 عتاد و كإجراء تصحيحي على املؤسسة إدراجها في السنوات القادمة.

نتيجة لزيادة ارتفاع أسعار   %449:مقارنة بين املقدر و املحقق فقد حققت انحرافا سالبا بنسبة نتيجة الدورة-6

ثة كمرجع في على املؤسسة األخذ بعين متغيرات حدياملواد األولية و تكاليف الخدمات و ارتفاع األجور لذلك 

 الدراسة التقديرية القادمة باإلضافة إلى إدراج قيمة االنحراف ضمن املقدر القادم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صة الفصلال خ



 الفصل الثالث:                                       الدراسة الميدانية لملبنة الساحل لوالية مستغانم
 

51 
 

دف منها الهكان  تي وال ملبنة الحليب لوالية مستغانممؤسسة  فيل قيامنا بإجراء الدراسة التطبيقية المن خ :

هذه الدراسة  اللمن خ ينالنظري واختبار مدى تطابقه مع الواقع العلمي، تب الجانبالتوصل له قي  تمتطبيق ما 

تستعمل لضمان وجود نظام  تي ليات بالنسبة للمؤسسة والاآلمن أهم  برالتطبيقية أن التدقيق الداخلي يعت

صحيحية القرارات الت تخاذوا االنحرافات وفعاليته، وذلك بتقييمه ومدى كفايته، و اكتشاف يرمراقبة التسي

 .لتدعيم نقاط القوة وتصحيح نقاط الضعف
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 : العامة الخاتمة-

 كبر مع خاصة عليها للحفاظ تسعى فهي ممتلكاتها لحماية كبيرة أهمية بإعطاء االقتصادية املؤسسات تقوم 

 كل بمتابعة املؤسسة تقوم ،وحتى واستمرارها بقاءها ضمان إلى ذلك يؤدي ،وبالتالي أعمالها تشعب و حجمها

 إدارة تساعد وسيلة األخيرة هذه تعتبر ،حيث بالتدقيق خاصة أهمية تولي أصبحت فهي ومهامها أنشطتها

 االختالل مواطن عن الكشف خالل ،من وكفاءة بفعالية أهدافها وبلوغ وإجراءاتها سياساتها تطبيق على املؤسسة

 وسالمة عملياتها لسير فرص من أمامها يتاح وما أخطاء تواجهه بما املؤسسة إدارة وتنبيه القوة نقاط ،وتحديد

 .املالية الوثائق و املحاسبية العمليات

من خالل الدراسة التي قمنا بها و املتعلقة بوظيفة التدقيق  املحاسبي و درجة تأثيره على مراقبة التسيير  يمكننا 

 استخالص النتائج التالية  

 داخل عليها املتعارف املحاسبية األدوات على باالعتماد التسيير مراقبة نظام تقييم في تساهم التدقيق وظيفة_ 1

 ديدفي تحؤسسة املتتمثل مراحل وظيفة التدقيق داخل . املوجودة اإلختالالت عن الكشف بهدف املؤسسة

 تيرافات الاالنحتوي على يحتقرير  فيوكلة إليهم ووضعها املأثناء تنفيذهم للمهام  ينسؤولملايواجهها  تيخاطر الملا

 يركما يتضمن التقرير النتائج الفعلية لس االقتراحات األخرى  فيسباب ليعطي األ دقق مع ذكر املتوصل إليها 

وهذا ما يثبت صحة  ليااملدير املدير العام و ملالكل من تخذة ورفع التقرير املالعمليات والقرارات الصائبة 

  .الفرضية

من أجل إبراز بنة الساحل لوالية مستغانم ملؤسسة مل  يرتقييم نظام مراقبة التسي فيتساهم وظيفة التدقيق -2

كتشاف نقاط القوة ت واال السج فيعلومات الواردة ملاة المل التأكد من صحة وسالفعاليته وذلك من خ

   : ناسبة عن طريقامللول الحوالضعف وإعطاء بعض 

 .التصحيحيةجراءات اإل فيها وأخذ  ينتسبباملا و بهديد أسباحرافات وتاإلنحاكتشاف -

 .ت واقعية عن سري العمل من أجل ترشيد القرارات والسياسات العامةال ليتحمعلومات و  إلى الوصول  -

 .جراءاتاإل  واتخاذسباب األ ليل النتائج و تحداء و أل اتقييم  -

 .للمؤسسة ستراتيجيةاإل  ور ملحابا امجبر وال ططالخ ربط-

 .أيضا الفرضية صحة يثبت ما وهذا

 

 . النتائج من موعةملج توصلنا وضوعامل جوانب ختلفمل ليلناتحو  معاجلتنا فبعد 

 :نتائج الدراسة-ثانيا

 من خالل هذه النتائج نستنتج ما يلي:

يعمل التدقيق الداخلي على تحقيق املنفعة للمؤسسة من خالل تحسين أدائها و تفعيل الرقابة سواء -

ة من خالل معرفة كفاءة اإلدارة في إدارة أصولها و كفاءتها في اإلدارية و املالية و الحفاظ على أصول املؤسس

استخدام املوارد املتاحة للحصول على أضل النتائج عن طريق استخدام األداة الرقابية التخطيطية و تقييم 

األداء ، مقارنة األداء الفعلي مع ما هو مخطط و استخراج الفروق و تحليل االنحرافات و العمل على 

، ومراقبة تنفيذ السياسات املالية و اإلدارية و التأكد من تطبيقها فعال حيث يعطي املدقق رأيه تصحيحها 

الفني حول إمكانية تحسين األداء و تصحيح االختالالت و ذلك نتيجة قيامه بفحص و دراسة و تحليل   أوجه 
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الجتها ومن ثم إعطاء الرأي النشاط املختلفة باملؤسسة و معرفة نقاط الضعف فيها و إقتراح املالئمة ملع

لإلدارة عن كفاءة األداء و فعالية ، كما يساهم في ترشيد اإلدارة نحو األداء أفضل النتائج و  اتخاذ القرارات 

 املناسبة.

 غير أنه يمكن مالحظة مايلي:

غياب وظيفة مستقلة ملراقبة التسيير في املؤسسة مع دمجها في وظيفة التدقيق ضمن مصلحة تمارس -

 لتدقيق و الرقابة.ا

طريقة إعداد لوحة القيادة الخاصة باملؤسسة غير علمية ، حيث يتم حساب الفروقات بين األرقام  -

 الحقيقية .

 لوحة القيادة التي تعد باملؤسسة تفقد إلى املنهجية العلمية و إلى مؤشرات تقييم األداء و هم أهم ش يء.-

 

 البحث آفاق:  ثالثا

 : ثالامل سبيل على البحث كمالإل المستقب معاجلتها كنيم تيال واضيعامل بعض حتر نق البحث ختام فيو

 .قتصاديةاال ؤسساتامل في ملاليا داءاأل  تقييم في التدقيق وظيفة دور  -

 .ؤسسةملا قرارات ترشيد في الداخلي دققامل دور -

 .ؤسسةامل أداء تطوير في هومساهمت رجيلخاا التدقيق-
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 الكتب:-أ

أمين السيد أحمد لطفي، التحليل املالي "ألغراض تقييم و مراجعة الداء و االستثمار في البورصة"، الدار  -

 .2006الجامعية للنشر االسكندية 

 .2005،دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة الثانيةاملدخل إلى التدقيق الحديثأحمد حلمي جمعة، -

،دار و مكتبة الكندي ، تدقيق و مراجعة الحساباتهادي أسحق املصري توفيق مصطفى أبو رقبة، عبد ال -

  .2014للنشر و التوزيع،الطبعة األولى

، دار  التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقا ملعايير التدقيق الداخلي الدوليخلف عبد هللا الوردات ،  -

 .2006الوراق للنشر و التوزيع، الطبعة األولى 

خالص صافي صالح،رقابة تسيير املؤسسة في ظل إقتصاد السوق، ديوان املطبوعات الجامعية  -

 .2010،الجزائر2،الطبعة

،عمان، دار املسيرة للنشر و التوزيع ، الطبعة علم تدقيق الحسابات العلميرأفت سالمة محمود و زمالئه،  -

  .2011ولىاأل 

،مكتبة املجتمع العربي للنشر و التوزيع ،  ، تدقيق الحساباترسامي محمد الوقاد، األستاذ لؤي محمد وديان -

 .2010الطبعة األولى 

رايس وفاء،نظام التسيير باألهداف في املؤسسات العامة بين النظرية و التطبيق ،دار البازوري العلمية للنشر و  -

 .2016التوزيع عمان،األردن الطبعة العربية

، 2011-04معراج هواري، االستاذ مصطفى الباهي، مدخل إلى مراقبة التسيير، ديوان املطبوعات الجامعية، -

 بن عكنون الجزائر.الساحة املركزية 

 ، دار وائل للنشر.2006، الطبعة الثالثةمدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العلميةهادي التميمي،  -

فركوس محمد،املوازنات التقديرية،"أداة فعالة للتسيير"، ديوان املطبوعات الجامعية الساحة املركزية بن  -

 .2001عكنون الجزائر،الطبعة

 

 املذكرات: األطروحات و -ب

دراسة حالة "مقارنة نظام -بلقاسم محمد، نظام مراقبة التسيير و عالقته باتخاذ القرار و تحسين أداء املؤسسة-

مراقبة التسيير بين مؤسسة توزيع الوثائق التربوية لوالية مستغانم و املديرية الجهوية للبنك الجزائري الخارجي "، 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم.

، دراسة حالة : مكتب الخبرة تدقيق و مراجعة القوائم املالية في املؤسسات االقتصاديةخاتم منصورية ، -

املحاسبية محافظة الحسابات،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستير أكاديمي،جامعة عبد الحميد بن باديس 

 .26،ص2016-2015التسيير،مستغانم،كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم 

دور مراقبة التسيير في تحسين أداء املؤسسة االقتصادية، دراسة حالة مؤسسة إنتاج -سيدي يعقوب املنصور  -

 .2015-2014الحليب سيماكس، السنة الجامعية
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 قبايلي حورية ،أثر مراقبة التسيير على اتخاذ القرار في املؤسسة االقتصادية،دراسة حالة مؤسسة االتصال

الجزائر ،مذكرو مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة املاستر في العلوم املالية واملحاسبة،السنة 

 .2016-2015الجامعية 

دراسة حالة مؤسسة البناء للجنوب و دور و وظيفة التدقيق في تقييم نظام مراقبة التسيير مهاجر بوصلة،  -

ادة ماستير أكاديمي، كلية العلوم االقتصادية و التحليلية الجنوب الكبير، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شه

 .10/06/2014الجزائر-و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

 

 

 



 امللخص  

 

 

 ملخص البحث

 

 فيؤسسة على بلوغ أهدافها والتحكم ملتساعد ا تييات اللاآلأهم  ينمن ب يرالتدقيق ومراقبة التسي بريعت

واقعية عن  وتحليالت معلومات إلى ؤسسة للوصول امل في بيإبراز الدور الرقا الل، من خيري أداءها التسي

  .سري العمل من أجل ترشيد القرارات والسياسات العامة

، و في املؤسسة يرتوضيح دور وظيفة التدقيق يف تقييم و تفعيل نظام مراقبة التسي إلىهدفت هذه الدراسة 

 شكالية التالية :ال من أجل ذلك حاولنا يف هذه الدراسة معاجلة 

 ؟" قتصاديةااليمكن لوظيفة التدقيق أن تساهم في تقييم نظام مراقبة التسيير داخل املؤسسة  كيف"

 فيستعملة املشكالية قمنا بدراسة نظرية وتطبيقية للموضوع باستخدام بعض أدوات ال جابة على هذا ل و ل 

ملبنة الساحل سسة مؤ  فيحظة، وذلك عن طريق دراسة حالة املال قابلة الشخصية و امل فيتمثلة املالبحث 

 ها : همعدة نتائج نذكر أ لى، ولقد توصلنا إلوالية مستغانم

، أيضا يرل تقييمه لنظام مراقبة التسيالخطاء من خال يعمل التدقيق الداخلي على منع وتقليل حدوث -

 ؤسسة، كما تساهم وظيفةاملأداء  فيوجدنا أن التدقيق الداخلي يعمل على اكتشاف نقاط القوة والضعف 

  .ؤسسةاملاتيجي لدى تر سل االتدقيق يف عملية صنع القرار 

 .، نظام الرقابة الداخلية، لوحة القيادة، موازنة التقديريةير: تدقيق، مراقبة التسي الكلمات املفتاحية

 
L'audit et le suivi de la gouvernance sont parmi les principaux versets 
qui aident l'organisation à atteindre ses objectifs et à contrôler ses 
performances en soulignant le rôle de supervision de l'institution 
pour obtenir des informations et des analyses réalistes sur le secret du 
travail afin de rationaliser les décisions et les politiques publiques. 
Le but de cette étude étant de clarifier le rôle de la fonction d'audit 
dans l'évaluation et l'activation du système de contrôle de gestion de 
l'institution, nous avons tenté de résoudre les problèmes suivants dans 
cette étude: "Comment la fonction d'audit peut-elle contribuer à 
l'évaluation du système de contrôle de la gouvernance au sein de 
l'institution économique?" 
 



 امللخص  

 

Afin de répondre à ce problème, nous avons étudié la théorie et 
l'application du sujet à l'aide de quelques outils utilisés dans la 
recherche d'entretiens personnels et d'observation, au travers d'une 
étude de cas auprès de l'institution de laiterie Coast du mandat de 
Mostaganem, et nous avons abouti à plusieurs résultats, notamment: 
- L’audit interne a pour objectif de prévenir et de minimiser les 
erreurs en évaluant le système de gouvernance.Il a également révélé 
que l’audit interne identifiait les forces et les faiblesses du rendement 
de l’organisation, tout en contribuant au processus de décision 
stratégique de l’institution. 

 

Mots-clés: Audit, Contrôle de la direction, Système de contrôle interne, Tableau de bord, 
Budgétisation. 


