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 اإلهداء

إ�� أحب .…أهدي هذا العمل املتواضع إ�� ال�ي �انت دعما �� طول مس���ي الدراسية وال تزال

 قل�ي  أمي  العز�زة إ�� امرأة 

 إ�� الذي حث�ي ع�� العلم �ل هذه السن�ن أ�ي الكر�م "عبد هللا"                       

 حفظهما هللا ورعاهما وأطال �� عمرهما                                       

 ئي وشقيقا�ي إ�� سندي �� ا�حياة أشقا                                     

 وإ�� من جمعت�ي ��م األقدار صديقا�ي ورفقاء در�ي                            

 وإ�� �ل من أفاد�ي �� مشوار دراس�ي وأعان�ي فيھ إ�� �ل أساتذ�ي                   
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 التشكرات

 صدق هللا العظيم                            %و ألن شكرتم ألز�دنكم%قال هللا �عا��                           

 ا�حمد � الذي وفق�ي �� إنجاز هذا العمل املتواضع أما �عد:

الذي لم يبخل ع�� %أزمور رشيد%أتقدم بالشكر ا�جز�ل إ�� أستاذي املشرف 

 بإرشاداتھ

الذين لم  %EDIMCO%كما أشكر �ل عمال مؤسسة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء

بن عمرة %يبخلوا علينا باملعلومات وخاصة رئيس قسم املحاسبة 

 جزاه هللا خ��ا                      %محمد

وأختم شكري إ�� �ل من ساعد�ي �� إنجاز هذه املذكرة من قر�ب أو من �عيد ولو 

 ب�لمة طيبة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  الفهرس 

 اإلهداء

 التشكرات

 قائمة األش�ال 

 ا�جداول قائمة 

 املقدمة

 .Erreur ! Signet non défini .................................................... الفصل األول:مدخل عام حول التدقيق

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................................... تمهيد :

 .Erreur ! Signet non défini ..................................................................... املبحث األول:ماهية التدقيق

 .Erreur ! Signet non défini ................................................. املطلب األول:التطور التار��� للتدقيق

 06 .................................................................................................. املطلب الثا�ي:أهمية التدقيق

 07 ..................................................................................... املطلب الثالث:أنواع التدقيق الداخ��

 .Erreur ! Signet non défini .................................................................الثا�ي:التدقيق الداخ��املبحث 

 .Erreur ! Signet non défini ......................... املطلب األول :مفهوم التدقيق الداخ�� وأسباب تطوره

 .Erreur ! Signet non défini ................................................ املطلب الثا�ي:أهداف التدقيق الداخ��

 .Erreur ! Signet non défini ................................................ املطلب الثالث :أنواع التدقيق الداخ��



 

 .13Erreur ! Signet non défini ......................................... املبحث الثالث :أساسيات التدقيق الداخ��

 .Erreur ! Signet non défini ................................................. املطلب األول :معاي�� التدقيق الداخ��

 .Erreur ! Signet non défini ......................................... املطلب الثا�ي :مراحل عملية التدقيق الداخ��

 .Erreur ! Signet non défini ................................................ املطلب الثالث:أدوات التدقيق الداخ��

 .Erreur ! Signet non défini ......................................................................................... خاتمة الفصل:

 .Erreur ! Signet non défini ............ املؤسسة االقتصاديةالفصل الثا�ي :التدقيق الداخ�� وفعاليتھ داخل 

 .Erreur ! Signet non défini ....................................................................................... مقدمة الفصل :

 .Erreur ! Signet non défini ....................................... املبحث األول :مدخل حول املؤسسة االقتصادية

 .Erreur ! Signet non défini ......................... املطلب األول :�عر�ف وخصائص املؤسسة االقتصادية

 .Erreur ! Signet non défini ........................................ املطلب الثا�ي :وظائف املؤسسة االقتصادية

 .Erreur ! Signet non défini ........................................ املطلب الثالث:أهداف املؤسسة االقتصادية

 .Erreur ! Signet non défini ............................................................................ الفعالية املبحث الثا�ي:

 .Erreur ! Signet non défini .............................................................. املطلب األول: ماهية الفعالية

 .Erreur ! Signet non défini ........................................... املطلب الثا�ي :خصائص فعالية املؤسسة.

 .Erreur ! Signet non défini ........................................ املطلب الثالث: عناصر ا�حكم ع�� الفعالية.

 .Erreur ! Signet non défini ..................................... املبحث الثالث:أثر التدقيق الداخ�� ع�� املؤسسة

 Erreur ! Signet non ......... املطلب األول:دور التدقيق الداخ�� �� تحقيق فعالية األداء �� املؤسسة.

défini. 

 Erreur ! Signet nonاملطلب الثا�ي:مساهمة التدقيق الداخ�� �� تحس�ن أداء املؤسسة االقتصادية.

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini .... املطلب الثالث:دور التدقيق الداخ�� �� تقييم نظام الرقابة الداخلية

 .Erreur ! Signet non défini ........................................................................................ خاتمة الفصل :

 EDIMCO .الفصل الثالث:  ا�جانب التطبيقي دراسة حالة مؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء

 .EDIMCO" ............. Erreur ! Signet non définiاملبحث األول: تقديم مؤسسة إنتاج توزيع مواد البناء"



 

 EDIMCO." ..................... 38املطلب األول: ملحة تار�خية عن مؤسسة اإلنتاج و توزيع مواد البناء "

 Erreur ! Signet non ........مواد البناء .املطلب الثا�ي: التعرف ع�� مؤسسة الوطنية إلنتاج و توزيع 

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ...... املطلب الثالث: الهي�ل التنظيمي ملؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء

 Erreur ! Signet non ...... املبحث الثا�ي:فعالية التدقيق الداخ�� �� مؤسسة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ..................................... املطلب األول:واقع التدقيق الداخ�� باملؤسسة

 Erreur ! Signet non ........ املطلب الثا�ي: تقر�ر املدقق الداخ�� ملؤسسة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء 

défini. 

املطلب الثالث:مدى فعالية تنفيذ مهمة التدقيق الداخ�� �� مؤسسة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء

 .......................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 49.....................................................................................................................خاتمة الفصل..........

 .Erreur ! Signet non défini .......................................................................................................... خاتمة:

املصادر 

 .54....................واملراجع...............................................................................................................

 57........................................................................املالحق..................................................................

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‰وا�جداول قائمة األش�ال�

 قائمة األش�ال�1

 صفحة عنوان ا�جدول                                                             الرقم

 12 عملية التدقيق  01

       16 أهداف التدقيق  02

 EDIMCO% 57%أ�شطة مؤسسة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء 03

 58 الهي�ل التنظيمي ملؤسسة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء 04

 

ا�جداول قائمة  �2  

عنوان ا�جدول                                      صفحة رقم ا�جدول      



 

 01 التطور التار��� للتدقيق املحاس�ي 10

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة عامة



� � � 
 

� 
 

 :مقدمة

لوحظ �� اآلونة األخ��ة اهتماما م��ايدا من قبل املؤسسات ع�� التدقيق بنوعيھ الداخ�� وا�خار��, لقد 

التطور الذي عرفھ التدقيق الداخ�� ودعم هذه الوظيفة لتحقيق األهداف بالكيفية والفعالية املطلو�ة, وإن 

باعتباره أداة رقابية �لھ يو�� إ�� األهمية القصوى والدور الفعال الذي يلعبھ �� توجيھ املؤسسات, حيث أنھ 

مع توسع حجم أعمال املؤسسات و�عدد أوجھ �شاطها وانتشاره, ومع تفو�ض �عض السلطات إ�� املستو�ات 

�شاط جديد ليس من شأنھ االهتمام با�حسابات ومراجعة العمليات فقط بل األد�ى ازدادت حاجة اإلدارة إ�� 

واملحافظة ع�� املوارد املتاحة لالطمئنان ع�� سالمة العمل أل��ا بحاجة إ�� بيانات دور�ة دقيقة ملختلف 

التدقيق  النشاطات وال�ي �ساعدها �� اتخاذ القرارات املناسبة ورسم السياسة املستقبلية األمر الذي وفره لها

 الداخ��

نظرا ل�ون التدقيق الداخ�� وسيلة للرقابة واكتشاف األخطاء وتقييم األداء, فإنھ �عد من أهم م�ونات 

التنظيم فهو يؤمن حماية املوارد من الهدر والضياع وسوء االستعمال, و�وفر بيانات يمكن االعتماد عل��ا 

 االقتصادية للمؤسسة ك�ل.ويعمل من خالل اإلدارة إ�� رفع الكفاءة والفعالية 
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وع�� هذا األساس واإلملام ارتأينا أن ي�ون التساؤل ا�جوهري واملتمثل �� اإلش�الية ال�ي سنعمل ع�� اإلجابة 

#‰ع��ا �اآل�ي
#اإلش�الية:

  ؟ مدى فعالية التدقيق الداخ�� ع�� املؤسسة االقتصاديةما 

 الفرعية :ملعا�جة هذه اإلش�الية  نطرح األسئلة 

 ما مفهوم التدقيق الداخ��؟ 

  ما هو واقع التدقيق الداخ�� �� املؤسسة االقتصادية 

 ؟ما مدى مساهمة التدقيق الداخ�� �� رفع كفاءة املؤسسة 

 كيف ت�ون فعالية التدقيق ع�� املؤسسة ؟ 

 الفرضيات:

 ؟هل �عد التدقيق الداخ�� وظيفة ضرور�ة �حياة املؤسسة االقتصادية •

 ؟هل املدقق الداخ�� لھ صلة �� تقييم نتائج املؤسسة  •

 .؟هل للتدقيق الداخ�� فعالية �� املؤسسة االقتصادية •

 املن�ج الدراسة:

سنتبع �� دراستنا من�ج متنوع تماشيا مع املوضوع املدروس حيث سنستعمل املن�ج الوصفي لعرض املفاهيم 

                                                                                                                                   املتعلقة بالتدقيق, وأهدافھ..... إ�خ           

كما اعتمدنا ع�� املن�ج التحلي�� وذلك من أجل التعمق �� مختلف جوانب املوضوع من خالل الز�ارات 

 .امليدانية ملؤسسة ال��بص

 يار املوضوع:دوافع اخت

 هناك عدة أسباب جعلتنا نختار هذا املوضوع م��ا ما هو ذا�ي و ما هو موضو�� و نوجزها فيما ي��:

 .ألن املوضوع يالئم تخص��ي 

 .الرغبة ال�خصية �� دراسة مثل هذه املواضيع 

 .نظرا ألهمية التدقيق الداخ�� وفعاليتھ بالنسبة للمؤسسة 

 الساحة االقتصادية. �ون الدراسة من املواضيع املطروحة �� 

 

 الدراسات السابقة:

 هناك عدة أطروحات و دراسات علمية منشورة   ومن أهمها  ما ي�� :

 فعالية �مذكرة تخرج لنيل شهادة املاس�� تخصص تدقيق محاس�ي ومراقبة التسي�� �عنوان

(دراسة حالة مؤسسة ميناء مستغانم) للطالب الهاش�ي حمزة,  �التدقيق الداخ�� �� املؤسسة

 .2016/2017جامعة عبد ا�حميد ابن باد�س
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  ��مذكرة تخرج مقدمة ضمن نيل شهادة ماس�� أ�ادي�ي, تخصص تدقيق محاس�ي ومراقبة التسي

(دراسة حالة مؤسسة أغذية  �فعالية التدقيق الداخ�� �� �سي�� مؤسسة اقتصادية��عنوان

 .2016/2017ام وتر�ية الدواجن) للطالبة بوداود ر�يعة, جامعة عبد ا�حميد ابن باد�ساأل�ع

 أهمية البحث:

تكمن أهمية   هذا البحث �� إعطاء نظرة حول التدقيق الداخ�� الذي �عت�� وسيلة فعالة �عتمد عل��ا 

املؤسسة ل�حصول ع�� بيانات ومعلومات �حيحة وقوائم مالية خالية من األخطاء, وتحس�ن أدا��ا الذي 

 .�ساعد ع�� نجاحها واستمرار���ا  

 أهداف البحث:

 اخ��.التعمق �� مفهوم التدقيق الد 

 إبراز مدى فعالية التدقيق الداخ�� �� املؤسسة االقتصادية 

 .التعرف ع�� واقع التدقيق الداخ�� �� املؤسسة االقتصادية 

#‰حدود الدراسة
لقد تطلب بحثنا هذا دراسة ميدانية إعتمدناها �� شركة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء, الواقعة بمنطقة سيدي 

 خالل مدة قدرها شهر�ن . ال�جال بوالية مستغانم, وذلك

 هي�ل البحث :

لإلجابة ع�� اش�اليتنا والختبار �حة الفرضيات قمنا بتقسيم موضوع البحث إ�� ثالثة فصول حيث تطرقنا 

إ�� ماهية التدقيق �� املبحث األول, أما املبحث �مدخل عام حول التدقيق �‰�� الفصل األول املعنون ب

 و�� املبحث الثالث أساسيات عن التدقيق الداخ��.الثا�ي مدخل للتدقيق الداخ��, 

�� املبحث  �ومفهومها التدقيق الداخ�� وفعاليتھ داخل املؤسسة االقتصادية�أما الفصل الثا�ي املعنون ب 

 األول, وماهية الفعالية �� املبحث الثا�ي, وأثر التدقيق الداخ�� ع�� املؤسسة كمبحث ثالث.

ف�ان تقديم عام حول  �دراسة مؤسسة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء �نون ب وفيما يخص الفصل الثالث املع

املؤسسة �� املبحث األول, وفعالية التدقيق الداخ�� �� مؤسسة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء كمبحث ثا�ي, و�� 

لنتائج األخ�� ا�خاتمة حيث تمت اإلجابة عن اإلش�الية املطروحة واختبار حجة الفرضيات وكذا استخالص ا

 واق��اح مجموعة من التوصيات.
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 ‰مقدمة الفصل
نظرا للتطور الذي شاهدتھ املؤسسة ومختلف املجاالت االقتصادية �� نطاق املبادالت التجار�ة ع�� 

لز�ادة ا�حاجة الزمن �شأ التدقيق و تطور نتيجة �حتمية تب�ي وظيفة جديدة داخل هي�ل املؤسسة 

ال�ي يقدمها, حيث يمثل التدقيق الوجھ املكمل للعمل املا�� واملحاس�ي بصفة عامة, ع�� أساس أنھ 

املرآة ال�ي �عكس مدى صدق و�حة وموضوعية نتائج هذا العمل �� ��اية الف��ة املالية, ومن أجل 

ومراجعة وتدقيق نتائج ذلك �عت�� املدقق نوع مع�ن من املحاسب�ن ت��كز مهمتھ �� عملية فحص 

األ�شطة و األحداث   االقتصادية �� إطار مجموعة من القواعد واملعاي�� ال�ي تحكم طبيعة مهنة 

 املراجعة والتدقيق.
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 املبحث األول: ماهية التدقيق.

 املطلب األول: التطور التار���.

�ستمد مهنة التدقيق �شأ��ا من حاجة اإل�سان إ�� التحقق من �حة البيانات املحاسبية ال�ي �عتمد عل��ا �� 

اتخاذ القرارات, والتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع, ولقد ظهرت هذه ا�حاجة أوال لدى ا�ح�ومات حيث 

ن �انت �ستخدم املدقق�ن للتأكد من �حة تدل الوثائق التار�خية ع�� أن ح�ومات قدماء املصر��ن و اليونا

للوقوف ع�� مدى �ح��ا وهكذا 1ا�حسابات .و�ان املدقق وق��ا �ستمع إ�� القيود املثبتة بالدفاتر وال�جالت 

 ''وال�ي معناها يدل ع�� �ستمع أو استماع.Audire''مشتقة �لمة يونانية ''Auditingنجد أن �لمة ''تدقيق'' ''

وإن ظهور نظر�ة القيد املزدوج �� القرن ا�خامس عشر أدى إ�� سهولة وتبسيط وانتشار تطبيق املحاسبة 

 والتدقيق مما أدى إ�� تطور مهنة املحاسبة والتدقيق  

لقد صاحب تطور التدقيق واملراقبة تطور النشاط التجاري واالقتصادي ع�� حد سواء, فمنذ             

طاليا �� القرن�ن ا�خامس عشر والسادس عشر,والتطور املستمر الذي تبع تطور ال��ضة التجار�ة بإي

املؤسسات االقتصادية, فلم تكن ا�حاجة إ�� املراقبة ا�خارجية قو�ة �� املؤسسات الفردية الصغ��ة إذا �ان 

ية �� املالك هو املس�� �� نفس الوقت غ�� أن ظهور املؤسسات الصناعية ال�خمة �� عهد الثورة الصناع

القرن الثامن عشر,تم�� با�حاجة إ�� رؤوس أموال كب��ة ملساير التطور, ف�انت األموال ع�� مستوى األفراد 

نادرة وكذا امتناع البعض,حيث تتوفر لديھ القدرة ع�� املخاطرة ��ا,مما أدى إ�� ظهور شر�ات األموال,وهذا 

 أدى بدوره إ�� انفصال امللكية عن التسي�� تدر�جيا  

لت�و�ن  Roboratifم, حيث تأسست �لية 1581ظهرت أول منظمة مهنية �� ميدان التدقيق بإيطاليا عام  وقد

ا�خ��اء املحاس�ي, إذ يجب ع�� مزاول مهنة التدقيق أن ي�ون عضوا �� هذه ال�لية, ثم اتجهت الدول األخرى 

 إ�� تنظيم هذه 

السبق لهذا التنظيم, حيث أصبحت عملية تدقيق املهنة, وقد �انت بر�طانيا من الدول ال�ي �ان لها فضل 

ا�حسابات مهنة مستقلة �� بر�طانيا عندما أ�شأت جمعية املحاسب�ن عندما أ�شأت جمعية املحاسب�ن 

م,  و�عد ذلك صدر قانون  1773م بالرغم من أن املهنة �شأت هناك قبل ذلك بكث�� 1854القانوني�ن 

التدقيق بقصد حماية املستثمر�ن من تالعب الشر�ات, فهذا   ع�� وجوب ينصم والذي 1862الشر�ات سنة 

القانون ساعد مهنة التدقيق ع�� التقدم �عض ا�خطوات إ�� األمام حيث ساعد ع�� انتشارها واالهتمام ��ا 

 أك�� . 

مما تقدم نالحظ ز�ادة الطلب ع�� خدمات املحاسبي�ن واملدقق�ن من ناحية واخذ حذرهم وتوجيھ عناي��م 

��م من ناحية أخرى ومن هنا ظهرت ا�حاجة إ�� التعاون ا�جما��  4نية �� مباشرة األعمال املو�ولة إل. امله

                                                                 
. 08, ص2008ا�جزائر,الطبعة الثالثة, -من النظر�ة إ�� التطبيق, ديوان املطبوعات ا�جامعية, بن عكنون -محمد بوت�ن مراجعة ا�حسابات 1 

18., 17, ص2007الناحية النظر�ة والعلمية, دار وائل, األردن, -دقيق ا�حساباتخالد عبد هللا علم ت 2 
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�حماي��م وقبل أن يصل ، ولقد تم تقسيم التطورات ال�ي مر ��ا التدقيق املحاس�ي ع�� أساس األغراض ال�ي 

 ذكرها كما هو مب�ن �� ا�جدول املوا�� : وجد من أجلها إلينا بمفهومھ ا�حا�� مر �عدة مراحل �� التار�خ و�أ�ي

 التطور التار��� للتدقيق املحاس�ي‰)1ـ1جدول رقم(

ـــدة   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  املــ

 

ـــــر بالتدقيق       ـــ ـــ ـــ ــ ـــق اآلمــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــداف  املدقـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  األهـ

 قبل امليالد 2000من  

 م 1700إ��  

 امللك,

 اإلم��اطور, الكنيسة,

 ا�ح�ومة

 

معاقبة السارق ع�� اختالس  . رجل الدين ال�اتب

 األموال حماية األموال

 م 1700من  

 م1850إ�� 

ا�ح�ومة، املحاكم، التجار�ة 

 املساهمون.

منع الغش ومعاقبة الفاعل  املحاسب

أو الفاعل�ن قصد حماية 

 .األصول 

 

 م1850من   

 م 1900إ�� 

 

 ا�ح�ومة, املساهمون.

 

م�ي �� املحاسبة أو 

 القانو�ي.

لتجنب الغش والتأكيد من 

 .مصداقية املؤسسة

 م 1900من  

 م1940إ�� 

م�ي �� املراجعة، ا�ح�ومة  ا�ح�ومة, املساهمون 

 واملحاسبة

تجنب الغش و األخطاء 

،الشهادة ع�� مصداقية 

 املالية .القوائم 

 

 م1940من  

 م1970إ�� 

 ا�ح�ومة، البنوك.

 املساهمون 

 الشهادة ع�� صدق م�ي �� املراجعة واملحاسبة

و سالمة القوائم املالية 

 واقعي��ا مع العمليات املالية

 

 م 1970من  

 م1990إ��

, ا�ح�ومة الهيئات

 األخرى.املساهمون,

 

م�ي �� املراجعة واملحاسبة 

املعاي��  واالستشارة

 املحاسبية ومعاي�� املراجعة

الشهادة ع�� نوعية نظام 

الداخلية واح��ام الرقابة 

املعاي�� املحاسبية ومعاي�� 

 املراجعة الداخلية.

 

 م1990من

 

 ا�ح�ومة, املساهمون,

 الهيئات األخرى 

 

م�ي �� املراجعة واملحاسبة 

 واالستشارة

الشهادة ع�� الصورة 

ونوعية الصادقة ل�حسابات 

 نظام الرقابة
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يوان املطبوعات ا�جامعية، ، 2003ص  -،ص 07-08، مسعود الصد يقي ،املراجعة  والتدقيق ا�حسابات د طاهراملصـــــــــــدر : محمد ال��امي  

 1ا�جزائر ، دون طبعة ،

 املطلب الثا�ي:أهمية التدقيق 

ترجع أهمية تدقيق ا�حسابات إ�� مستخدمي الكشوف املالية أو املستفيدين م��ا, و�لما ك�� حجم املؤسسة 

زاد عدد مستخدمي البيانات املحاسبية �لما أصبحت مهمة مدقق ا�حسابات أك�� صعو�ة نظرا الستخدام 

بات وآثارها ع�� سلوك وعموما فأهمية عملية تدقيق ا�حسااالقتصادية. �� بناء القرارات  الكشوفهذه 

 ‰املالية �� اتخاذهم لقرارا��م تت�ح من خالل اآل�ي  الكشوفمستخدمي 
و�التا�� ـ تخفيض مقدر عام التأكد لدى مستخدمي املعلومات عن طر�ق تزو�دهم باملعلومات ال�افية, 1

 مخاطر اتخاذ القرارات  تجن��م

ات قيمة ال�ي يحصلون عل��ا من تقر�ر التدقيق وال�ي ـ �ستلزم اتخاذ قرار مع�ن, وذلك من خالل معلومات ذ2

 ترتبط بتحقيق أهداف معينة. 

 ـ ت�ون باعثا ودافعا التخاذ موقف مناسب يؤدي إ�� تجنب النتائج غ�� املرغوب ف��ا .3

ويعت�� التدقيق كذلك وسيلة تخدم العديد من األطراف ذات املص�حة �� املنشأة وخارجها وال �عت�� غاية بحد 

ا��ا حيث أن القيام �عملية التدقيق يجب أن تخدم العديد من الفئات ال�ي تجد لها مص�حة �� التعرف ع�� ذ

 ‰عدالة املركز املا�� للمنشأة ومن هذه األطراف 

�عت�� التدقيق مهما إلدارة املشروع حيث أن اعتماد اإلدارة �� عملية التخطيط واتخاذ ‰إدارة املنشأة#)أ

ستقبلية والرقابة ع�� التدقيق يجعل من عمل املدقق حافزا للقيام ��ذه املهام القرارات ا�حالية وامل

 كذلك يؤدي تدقيق القوائم املالية ال�ي توجھ االستثمار ملثل هذه املنشأة .

وذلك بطلب العميل لقرض مع�ن أو تمو�ل مشروع حيث أن  ‰املؤسسات املالية والتجار�ة والصناعية 

ملية اتخاذ قرار منح القرض أو عدمھ ع�� القوائم املالية املدققة بحيث توجھ تلك املؤسسات �عتمد �� ع

 أموالها إ�� الطر�ق ال�حيح والذي يضمن حصولها ع�� تلك القروض �� املستقبل .

�عتمد ا�جهات ا�ح�ومية ع�� القوائم املالية املدققة �� الكث�� من األغراض �الرقابة ‰ا�جهات ا�حكومية #)ب

 الضرائب . والتخطيط, وفرض

ا�حسابات املستقلون ع�� املحافظة ع�� أمانة وكفاءة البيانات املالية املقدمة إ�� ا �ساعد مدققو �

 املؤسسات املالية وذلك كدعم جزئي للقروض وحام�� االسم ل�حصول ع�� رأس املال 

 �ساعد �� وضع القرارات اإلدار�ة السليمة �

 �ساعد خ��اء الضرائب �� بناء الثقة والكفاءة عند التطبيق العادل للنظام الضر��ي .  �

 أنواع التدقيق‰املطلب الثالث 

                                                                 
-مسعود صديقي, املراجعة وتدقيق ا�حسابات اإلطار النظري واملمارسات التطبيقية, ديوان املطبوعات ا�جامعية, بن عكنون محمد ال��امي طاهر,  1

 .07,ص2003ا�جزائر, 

112, ص2008الناحية النظر�ة والعملية , جامعة عمان العر�ية للدراسات العليا, األردن,  هادي التمي�ي, مدخل إ�� التدقيق من 2 
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 أنواع التدقيق: 

التدقيق ك�ل هو عملية فحص منظم للمعلومات ومن ثم التحقق وإعطاء تقر�ر حول ذلك, و يمكن 

#‰توضيح ذلك �� الش�ل املوا��
 

 

 عملية التدقيق )1�1(الش�ل رقم

 

 

 

 

 

 .17, ص2014, عمان, مكتبة املجتمع العر�ي للنشر والتوزيع, 01مصطفى يوسف �ا��, تدقيق ا�حسابات �� ظل البيئة االلك��ونية, ط‰املصدر

 

نجد أن االختالف ب�ن أنواع التدقيق قد ي�ون ع�� حسب الزاو�ة ال�ي ينظر من خاللها للتدقيق و�� ذلك عدة 

 أنواع ��: 

 من حيث زاو�ة ا�جهة ال�ي تقوم بالتدقيق:  -أ

�عرف التدقيق ا�خار�� بأنھ عملية منظمة للتجميع والتقييم املوضو�� لألدلة ا�خاصة ‰التدقيق ا�خار�� -1

بمزاعم املؤسسة، �شأن األحداث والتصرفات االقتصادية، لتحديد مدى تماش ي هذه املزاعم مع املعاي�� 

 .املالية أل�حاب املص�حة �� املؤسسة الكشوفاملحددة وتوصيل النتائج   ملستخدمي 

هو �شاط تأكدي استشاري مستقل وموضو�� إلضافة قيمة للمؤسسة لتحس�ن يق الداخ��: التدق- 2 

عمليا��ا وهو �ساعد املؤسسة ع�� تحقيق أهدافها بإيجاد من�ج منظم وصارم وتحس�ن كفاءة عمليات إدارة 

 1.ا�خطر والرقابة، التوجيھ (التحكم)، وذلك عن طر�ق إيجاد نظام رقابة كفؤ و�ت�لفة معقولة

 من حيث زاو�ة اإللزام القانو�ي:  -ب

                                                                 
.140, ص2002محمد السيد سرايا, أصول وقواعد املراجعة والتدقيق,دار املعرفة ا�جامعية اإلسكندر�ة,   1 

19.خالد أم�ن عبد هللا, التدقيق واملراقبة �� البنوك, مرجع سابق, ص 2 

 التدقيق

 التحقيق الفحص التقر�ر
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تتم وفقا إللزام قانو�ي أي تفرضھ التشريعات القانونية فهو  إجباري  مقرون �عقو�ات التدقيق اإللزامي: -1 

 .املالية ملؤسسة  بالكشوفوجزاءات وذلك ضمانا وحماية �حقوق الهيئات وا�جهات املهتمة 

دون إلزام قانو�ي يحتم القيام بھ، وإنما تطلبھ املؤسسة  وهو التدقيق الذي يتم‰التدقيق االختياري  -2

 .االقتصادية   وخاصة املؤسسات االقتصادية الفردية وشر�ات األ�خاص

 ‰من حيث زاو�ة نطاق التدقيق -ج  

�� هذا النوع من التدقيق ي�ون للمدقق عمل غ�� محدد إذ يقوم بفحص البيانات التدقيق ال�امل: -1  

و�تع�ن ع�� املحاسبية.ة بجميع العمليات ال�ي تتم ع�� مستوى املؤسسة خالل الف��ة وال�جالت املتعلق

 الكشوف�� هذا النوع من التدقيق، تقديم �� ��اية األمر الرأي الف�ي املحايد عن مدى عدالة و�حة املدقق 

لياتھ �غطي املالية ك�ل �غض النظر عن نطاق  الفحص واملفردات ال�ي شمل��ا اختباراتھ ,حيث أن مسؤو 

جميع املفردات ح�ى تلك ال�ي لم تخضع للفحص و�الحظ �� هذه ا�حالة أن للمدقق  ا�حر�ة �� تحديد 

 مفرداتھ ال�ي �شملها اختباراتھ.

وهو التدقيق الذي يقتصر فيھ عمل املدقق ع�� �عض العمليات املعينة، أو هو بمثابة التدقيق ا�جزئي: -2

فيھ القيود ع�� نطاق فحص املدقق بأي صورة من الصور وتحدد ا�جهة  ذلك النوع من التدقيق الذي توضع

 ال�ي �ع�ن املدقق تلك  العمليات.

 ‰من حيث زاو�ة مدى الفحص وحجم االختبارات -د

ويشمل �افة الدفاتر واملستندات املحاسبية، ��دف التأكد من خلوها لألخطاء التدقيق التفصي��: -1

 .العمليات مقيدة بانتظام و�ش�ل سليم, و��ون هذا النوع �� املؤسسات الصغ��ةالتحقق من أن  مع والتالعب

ويشمل اختيار عينة من املفردات املحاسبية وعند الوصول للنتائج يتم �عميمها ع�� التدقيق االختياري:  -2

تم هذا و� 1مجتمع الذي أخذت منھ العينة و�توقف تحديد العينة إما ع�� األسلوب ال�خ��ي أو اإلحصائي،

 النوع �� املؤسسات الكب��ة نظرا لتعدد و�عقد العمليات مما تتطلب وقت وجهد كب�� وت�لفة أك��.

 : االختبارات من حيث زاو�ة توقيت عملية التدقيق وإجراءات -ه

 يقصد بھ بداية التدقيق �� ��اية الف��ة املالية للمؤسسة �عد أن ت�ون الدفاتر قد أقفلت, ـالتدقيق ال��ائي:1

 أعدت.املالية قد  والكشوفوقيود التسو�ة قد أجر�ت 

                                                                 
#142سرايا, أصول وقواعد املراجعة والتدقيق, مرجع سابق, ص محمد السيد1
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يقصد بھ قيام عملية التدقيق والفحص بصفة مستمرة إذ يقوم املدقق ومندو�يھ  التدقيق املستمر:- 2 

بز�ارة املؤسسة �� ف��ات متعددة خالل السنة املالية للتدقيق وفحص البيانات املثبتة بالدفاتر وال�جالت 

 ا�حسابات وإقفال الدفاتر.  ترصداملالية �� ��اية السنة املالية �عد  للكشوفائي باإلضافة لتدقيق ��

 ‰أنواع أخرى لتدقيق  -2

يقصد باألنواع األخرى للتدقيق تلك ال�ي ت�ون مستقلة أي تختلف ف��ا مادة التدقيق من نوع إ�� آخر وأهمها 

 ‰ما ي��

 هو قيام املدقق بفحص ا�حسابات الظاهرة ع�� القوائم املالية وإبداء رأيھ حولها  التدقيق املا��:-أ

هو التدقيق الذي ��تم بالناحية التسي��ية �� مختلف �شاطات  تدقيق العمليات (التدقيق التشغي��):-ب

املؤسسة قصد مساعدة مراكز القرارات �� املؤسسة والتخفيف من مسؤوليا��ا عن طر�ق تزو�دها بتحاليل 

 موضوعية 

وهو التدقيق الذي ��تم با�جانب التق�ي للعمليات التسي��ية ونخص بالذكر تدقيق  تدقيق اإلعالم اآل��:-ج

 1إلعالم اآل�� ومستو�ات ا�خدمات ال�ي �ستفيد م��ا املؤسسة ا

يدرس هذا النوع من التدقيق اإلس��اتيجية املتبعة من طرف املؤسسة وما ��   التدقيق االس��اتي��:-د

التغ��ات ال�ي يجب إدخالها  ف��ا قصد مواجهة املحيط املعقد واملسيطرة والغامض رغبة �� التطور أو البقاء 

 2قل ع�� األ

هو عبارة عن فحص م���� مستقل لنشاط ونتائج املؤسسة وهذا باالعتماد ع�� معاي��   تدقيق ا�جودة:-ه

جودة معينة ليتم إبداء رأي حول ما إذا �انت هذه النتائج والنشاطات تم انجازها بصفة فعالة وفقا ملعاي�� 

 معينة من  ا�جودة.

كد من االل��ام بالنظم البيئية والتأكد من أن البيانات عملية فحص ��دف إ�� التأ التدقيق البيئي:-و

واملعلومات الواردة بالقائمة البيئية يمكن االعتماد عل��ا. وأنھ قد تم توف�� �افة التفاصيل عن جميع القضايا 

 البيئية الهامة واملالئمة.

ظم �جمع األدلة : هو عملية فحص األداء االجتما�� وذلك بإجراء  ��خيص منتالتدقيق االجتما��-ز

والقرائن والوصول إ�� تقييم األداء االجتما�� للمؤسسة ممثال �� ال��امج واأل�شطة االجتماعية ��دف التأكد 

                                                                 
 227املجمع العر�ي للمحاسب�ن القانوني�ن, مفاهيم التدقيق املتقدمة, مطا�ع الشمس, عمان, الطبعة األو��, ص1
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مجموعة من 1من مدى ال��ام املنظمة بمسؤولي��ا االجتماعية ومدى فعالية أدا��ا لهذه املسؤولية �� ضوء

قر�ر عن ذلك �لھ ألطراف املعنية ملساعد��ا �� اتخاذ قرارا��ا ورسم املعاي�� املعتمدة واملقبولة واملالئمة ثم  الت

 2سياس��ا.

هو قيام التدقيق ا�جبائي بت�خيص مدى اح��ام االل��امات ا�جبائية من طرف  التدقيق ا�جبائي:-س

املؤسسة، و�كمن اعتبارها الفحص النتقادي ل�حالة ا�جبائية للمؤسسة تحليل الت�اليف ا�جبائية وتقييم 

 املخطر ا�جبائي لها. فاملدقق ا�جبائي يقوم بالفحص واملراقبة تكميال لوظيفة التسي�� ا�جبائي.

 التدقيق الداخ�� ‰املبحث الثا�ي 

 مفهوم التدقيق الداخ�� وأسباب تطوره ‰املطلب األول 

 مفهوم التدقيق الداخ�� ‰أوال 

 ‰ملتخصص�ن �� مجال التدقيق وال�ي نذكر م��ا لقد �عددت �عار يف التدقيق الداخ�� ب�ن املعاهد العلمية وا

وظيفة يؤد��ا  �‰�عرف بأنھ ‰HA�عر�ف مجمع املدقق�ن الداخلي�ن بالواليات املتحدة األمر�كية‰أوال

موظف�ن من داخل املشروع وتتناول الفحص اإلنتقادي لإلجراءات والسياسات والتقييم املستمر ل�خطط 

والسياسات اإلدار�ة وإجراءات الرقابة الداخلية, ذلك ��دف التأكد من تنفيذ هذه السياسات اإلدار�ة 

 .�ة ودقيقة و�افيةوالتحقق من أن مقومات الرقابة الداخلية سليمة ومعلوما��ا �حيح

التدقيق الداخ�� هو فحص دوري  �يرى أن‰IFACI�عر�ف املعهد الفر���ي للمدقق�ن الداخلي�ن‰ثانيا

للوسائل املوضوعة تحت تصرف املدير�ة قصد مراقبة و�سي�� املؤسسة , هذا النشاط تقوم بھ مص�حة تا�عة 

اف الرئيسية للمدقق�ن الداخلي�ن �� إطار هذا ملدير�ة املؤسسة ومستقلة عن با�� املصا�ح األخرى, وأن األهد

النشاط الدوري �� التدقيق إذا �انت اإلجراءات املعمول ��ا تتضمن الضمانات ال�افية, أي أن املعلومات 

 3.�صادقة وشرعية, التنظيمات فعالة, والهيا�ل وا�حة ومناسبة 

                                                                 

 

 

 .155, ص2010ا�جزء األول, الطبعة األو��حسام إبراهيم, تدقيق ا�حسابات ب�ن النظر�ة والتطبيق, دار البداية ناشرون وموزعون, عمان, األردن, 2

عمان, الطبعة خلف عبد هللا الواردات, التدقيق الداخ�� ب�ن النظر�ة والتطبيق وفقا ملعاي�� التدقيق الداخ�� الدولية, دار الوراق للنشر والتوزيع, 3

 .46, ص2011األو��, 

 
 

 .1988جانفي 12الصادر بتار�خ  88/01القانون  02ا�جر�دة الرسمية ل�جمهور�ة ا�جزائر�ة, العدد3

 46, ص2011أحمد حل�ي جمعة, التدقيق الداخ�� وا�ح�ومي, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة األو��, 

.158حسام إبراهيم, تدقيق ا�حسابات ب�ن النظر�ة والتطبيق, مرجع سابق, ص  
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املستقل واملوضو�� املصمم إلضافة   �شاط التأكد واالستشارات �‰التدقيق الداخ�� هو عبارة عن‰ثالثا

قيمة مضافة ألغراض تحس�ن عمليات املؤسسة, فهو �ساعد املؤسسة ع�� تحقيق أهدافها عن طر�ق 

 1.�االعتماد ع�� مدخل م���� منظم لتقييم وتحس�ن فعالية إدارة املخاطر والرقابة وعمليات ا�حوكمة 

داخلية تا�عة إلدارة املؤسسة, لتع�� عن �شاط داخ�� وظيفة �‰يمكن �عر�ف التدقيق الداخ�� بأنھ‰را�عا

مستقل إلقامة الرقابة اإلدار�ة بما ف��ا املحاسبة لتقييم مدى تما��ي النظام مع ما تطلبھ اإلدارة أو للعمل 

 2.�ع�� حسن استخدام املوارد بما يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوى 

امل واملنظم للقوائم املالية وال�جالت املحاسبية الفحص ال��‰�عرف التدقيق الداخ�� ع�� أنھ‰خامسا

والعمليات املتعلقة بتلك ال�جالت لتحديد مدى تطابقها مع املبادئ املحاسبة املتعارف عل��ا والسياسات 

 .�اإلدار�ة واملتطلبات األخرى 

يقوم ��ا  من خالل التعار�ف السابقة يمكن �عر�ف التدقيق ع�� أنھ وظيفة مستقلة داخل املؤسسة,      

أ�خاص تا�عون للمؤسسة, حيث تتمثل �شاطات هذه الوظيفة �� القيام �عملية الفحص الدوري للوسائل 

املوضوعة تحت تصرف مدير�ة املؤسسة قصد مراقبة و�سي�� املؤسسة, وفحص ما إذا �انت اإلجراءات 

أن التنظيمات فعالة  ��ا تتضمن الضمانات ال�افية وأن العمليات شرعية واملعلومات صادقةاملعمول 

 3والهيا�ل وا�حة ومناسبة, وكذا مساعدة إدارة املؤسسة �� تحقيق أهدافها املسطرة .

 ثانيا:أسباب تطور التدقيق الداخ�� 

أدى ظهور شر�ات املساهمة إ�� ك�� حجم املؤسسات وانفصال ـ ك�� حجم املشروعات و�عقد عمليا��ا: 1

 قدرة إدارة املؤسسات ع�� اإلملام ب�افة األشياء.  اإلدارة عن امللكية مما أدى إ�� عدم

مع ك�� حجم املؤسسات تم إ�شاء  فروع كث��ة  التناثر ا�جغرا�� للعمليات وتزايد نطاق العمليات الدولية:-2

�� مناطق متباعدة أدى ذلك إ�� إرسال  مدقق داخ�� لتدقيق أعمال هذه الفروع وقد أطلق ع�� هذا املدقق 

باملدقق املتجول ملتا�عة مدى ال��ام العامل�ن بالسياسات اإلدار�ة واق��اح �عض التعديالت فقد برز اهتمام 

ليات دولية وقد ترتب ع�� ذلك �عض التغي��ات ا�جوهر�ة �� وظيفة التدقيق الداخ�� التدقيق الداخ�� �عم

 واملتمثلة فيما ي��: 

 .الز�ادة �� نطاق عمل املدقق الداخ��, وهذا يؤدي إ�� تضييق نطاق عمل املدقق ا�خار�� -

                                                                 
 .47أحمد حل�ي جمعة, التدقيق الداخ�� وا�ح�ومي, مرجع سابق, ص1

 2خلف عبد هللا الوردات, التدقيق الداخ�� ب�ن النظر�ة والتطبيق وفقا ملعاي�� التدقيق الداخ�� الدولية, مرجع سابق, ص31.#

ة مان, الطبعخلف عبد هللا الوردات, التدقيق الداخ�� ب�ن النظر�ة والتطبيق وفقا ملعاي�� التدقيق الداخ�� الدولية, دار الوراق للنشر والتوزيع, ع3 

 . 30, ص2006األو��, 
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 اع��اف املدقق�ن ا�خارجي�ن بالتدقيق الداخ�� باعتبارها  مهنة  -

 األطراف ا�خارجية لتحقيق املز�د من املساءلة املحاسبية وتوسيع وظائف التدقيق.تزايد ضغوط  -

أدى ك�� حجم املؤسسات وإ�شاءها لفروع متباعدة جغرافيا إ�� تفو�ض اإلدارة العليا ـ المركز�ة اإلدارة: 3

كد اإلدارة العليا املركز�ة �عض السلطات إ�� مديري هذه الفروع و�تم تقييم أداء مديري هذه الفروع وح�ى تتأ

 من مدى ال��ام هؤالء املدير�ن بالسياسات املرسومة واستخدمت اإلدارة العليا املدقق الداخ�� �� ذلك.

نجد أن اإلدارة �� العميل الرئيس ي لقسم التدقيق الداخ�� وع�� اإلدارة التوسع �� احتياجات اإلدارة: -4

ملدقق�ن الداخلي�ن �� اململكة املتحدة انھ يوجد طلب هذا القسم توف�� تلك االحتياجات.حيث يرى معهد ا

جديد �عكس �غ�� كب�� �� روح التدقيق ، لداخ�� وممارسا��ا �� ترك��ها ع�� ا�جانب املا�� إ�� اهتمام واسع 

 بتحليل مخاطر األعمال ا�حرجة.

�عد املدقق ا�خار��  مع ك�� حجم هذه املشروعات و�عقد عمليا��ا لم‰، التحول إ�� التدقيق االختباري  -5

يقوم بتدقيق �افة العمليات ولكنھ بدأ يتحول إ�� تدقيق اختباري و�� تدقيق عينھ تمثل املجموع و�ف��ض 

أ��ا تمثل مجتمع  العمليات .وع�� ذلك البد �� ظل اختبارات املعاينة أن يتوافر نظام رقابة داخلية فعال , 

لر�ائز لنظام الرقابة الداخلية وع�� ذلك فانھ من الناحية ويعت�� وجود تدقيق داخ�� باملؤسسة من أهم ا

 1العملية �ان الزما تواجد التدقيق الداخ�� باملؤسسة .

الرقابة الداخلية �� عملية تنجزها جهات متعددة و�� مجلس اإلدارة, تطور مفهوم الرقابة الداخلية:   -6

 عقول فيما يتعلق بتحقيق األهداف التالية: واإلدارة وأفراد آخرون و�تم تصميمها ل�حصول ع�� تأكيد م

 معقولية التقر�ر املا�� -

 كفاءة وفعالية العمليات  -

 االل��ام باللوائح والتشريعات والنظم السار�ة. -

و�ت�ون نظام الرقابة الداخلية من خمسة عناصر متداخلة ��:البيئة الرقابية، تقييم املخاطر, أ�شطة          

 ات واالتصاالت، املتا�عة. الرقابة, املعلوم

وع�� ذلك فهناك عالقة وطيدة ومباشرة ب�ن األهداف ال�ي �س�� املؤسسة إ�� تحقيقها وا�حصول ع��         

 التأكيد معقول لها والعناصر امل�ونة لنظام الرقابة الداخلية وال�ي تمثل االحتياجات الالزمة لتحقيق األهداف. 

حيث �ع�ي مفهوم السيطرة قيام مجلس اإلدارة باإلملام بمجر�ات املؤسسة: أعمال مفهوم السيطرة ع��  -7 

األمور باملؤسسة والقدرة ع�� إدار��ا وتوج��ها نحو تحقيق األهداف املخطط لها, وتجاوز املخاطر ال�ي يمكن 

التعرض لها نتيجة بيئة األعمال املتغ��ة. وقد تم االهتمام بمفهوم السيطرة ع�� املؤسسة �عد صدور �جنة 

Cadbury  م �� اململكة املتحدة.  1992سنة 

 أهداف التدقيق الداخ�� ‰املطلب الثا�ي

                                                                 
. 95, ص2002محمد السيد سرايا, املراجعة والتدقيق, دار املعرفة ا�جامعية اإلسكندر�ة,  2 
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#�� الش�ل املوا��يمكن ت�خيص األهداف �� �عض النقاط األساسية 
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أهداف التدقيق            

ةتقليدياألهداف ال األهداف ا�حديثة  

 األهداف الفرعية األهداف الرئيسية
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, 2014عبد الفتاح محمد ال�حن, وفت�� رزق السواف��ي, الرقابة واملراجعة الداخلية, الدار ا�جامعية, اإلسكندر�ة, مصر, دون ذكر الطبعة, ‰املصدر

 .209ص

 أنواع التدقيق الداخ��‰ملطلب الثالث 1

 يوجد عدة أنواع للتدقيق الداخ�� نذكر م��ا: 

ق لتشغي��(الشامل) مراجعة الطرق واإلجراءات التدقيق لتشغي�� وتدقيق األداء: يتضمن التدقي •

التشغيلية للمؤسسة من أجل تحديد كفاء��ا وفعالي��ا, وذلك من جل تقدي للمؤسسة من أجل 

 تحديد كفاء��ا وفعالي��ا, وذلك من أجل تقديم  التوصيات لتحس�ن اإلجراءات والتدقيق التشغي��

�ي يجب أن �عمل بكفاءة من أجل تلبية أهداف غالبا ما يتضمن مراجعة السياسات �� املجاالت ال

املؤسسة (الفعالية) وتحقيق األهداف �� أحسن ما يمكن و�الطر�قة األقل هدرا للموارد(الكفاءة) 

�ن ولكن ع�� مدار املدى الطو�ل يمكن أن ؤ وحيث يمكن للسياسة أو اإلجراء أن  ي�ونا فاعل�ن وكف

ن االعتبار ما إذا �انت املنافع ملتعلقة بالسياسة أو اإلجراء  ت�ون غ�� اقتصادية لذا البد من األخذ �ع�

 تز�د عن ت�لف��ا أم ال. 

التدقيق ملا��: إن أحد األهداف وراء  التدقيق املا�� هو مساعدة املدقق�ن ا�خارجي�ن عند قيامهم  •

الية التار�خية بالتدقيق املا�� التقليدي, و�نتج عن هذه التدفقات  تقار�ر تطهر ما �انت املعلومات امل

قد عرضت لألطراف ا�خارجية مثل الدائن�ن وكذلك اإلدارة �عدالة .و�مكن أن �شمل خصائص 

 التدفقات املالية  األ�ي: 

                                                                 
, 2014عبد الفتاح محمد ال�حن, وفت�� رزق السواف��ي, الرقابة واملراجعة الداخلية, الدار ا�جامعية, اإلسكندر�ة, مصر, دون ذكر الطبعة, 1

 .209ص

 التأكد من �حة وصدق�

 ثبتةالبيانات املحاسبية امل

 بالدفاتر

إبداء رأي ف�ي محايد �

ن �ستند ع�� أدلة قو�ة ع

مدى مطابقة القوائم 

 املالية للمركز املا��.

Í  اكتشاف األخطاء والغش

 وتقليل فرص ارت�ا��ا

مساعدة مص�حة الضر�بة  �

 �� تحديد مبلغ الضر�بة

مراقبة ا�خطة و متا�عة تنفيذها, �

ومدى تحقيق األهداف وتحديد 

 االنحرافات وأسبا��ا وطرق معا�ج��ا

تحقيق أق��ى كفاية إنتاجية ممكنة �

وأق��ى قدر ممكن من الرفاهية 

 ألفراد املجتمع
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 ملصداقية لتمثل  اإلدارة  �� القوائم ملالية. ا_ أن ي�ون التدقيق  الداخ�� إضافة 

 _أن املدقق �خص مستقل.

غ�� متأكدين �ش�ل قط�� ما إذا �انت القوائم املالية �حيحة فان �� الوقت الذي ي�ون فيھ املدقق�ن �

 1التدقيق املا�� يمكن  أن يقدم تأكيدا معقوال بان القوائم املالية .

تدقيق تكنولوجيا  نظم املعلومات:يقصد بالتدقيق التكنولوجيا (اإللك��و�ي) أو نظم املعلومات  •

ولوجيا املعلومات ملساعدة املدقق �� عملية تطبيق أي  نوع من األنظمة باستخدام تكن

والرقابة وتوثيق أعمال التدقيق "لذا فان التدقيق االلك��و�ي يتمثل �� استخدام 23التخطيط

تكنولوجيا املعلومات عملية التدقيق ملساعدة املدقق ع�� مراحل التدقيق املختلفة من تخطيط 

 ورقابة وتوثيق . 

تدقيق االل��ام تقيس مدى ال��ام التدقيق ومطابقتھ مع �عض تدقيق االل��ام (التطابق): إن خدمات  •

املعاي�� املوضوعية مسبقا. و�عض املجاالت ال�ي تحتاج ف��ا تحديد االل��ام وال�ي يمكن أن ت�ون 

 بحاجة إ�� مراجعة، و�شمل آل�ي:

 _تحديد االل��ام بالسياسة  أو اإلجراءات املوضوعية مسبقا من اإلدارة.  

 الل��ام بالقوان�ن والتشريعات. تحديد مدى ا�

 املبحث الثالث:أساسيات التدقيق الداخ�� 

معاي�� التدقيق الداخ�� ‰املطلب األول   

�� عبارة عن مجموعة من القواعد واملبادئ ال�ي يجب مراعا��ا عند تقييم عمليات وخدمات وأداء قسم 

 التدقيق الداخ�� �� املؤسسات.  

اآل�ي: وقد أصدر معهد املراجع�ن الداخلي�ن خمسة معاي�� تحكم املمارسة املهنية للتدقيق الداخ�� و�� �  

 ‰ـ معاي�� االستقالل1
إذ �ش�� هذه املعاي�� إ�� استقاللية املدقق الداخ�� عن أ�شطة الوحدات ال�ي يقوم بتدقيقها، كما �شمل هذه 

املعاي�� ع�� عدد من املعاي�� الفرعية و�� الوضع التنظي�ي واملوضوعية، واملقصود ��ا أن �عمل املدقق 

من خالل إبداء رأيھ ��  وموضوعياق الداخ�� ضمن وضع تنظي�ي يتيح ل هذه االستقاللية وأن ي�ون املدق

أمور التدقيق دون تأث�� أحد ع�� هذا الرأي، كما أن املوضوعية تتحقق من خالل تحديد اختصاصات 

العامل�ن �� قسم التدقيق الداخ�� و�غي�� املهام ب�ن أعضاء القسم من وقت آلخر, وعدم قيام املدقق بمهام 

 النتائج قبل كتابة التقر�رتدقيق وأعمال تخص إدارات وأقسام أخرى و 

                                                                 
املجلة األردنية �� إدارة  �مدى تطبيق معاي�� التدقيق الداخ�� املتعارف عل��ا �� البنوك التجار�ة�املغ�ي, وفضل عبد الفتاح العمري احمد, عبد1

 346, ص'2006األعمال, املجلد الثا�ي, العدد الثالث, 
 .348, مرجع سابق, ص�عل��ا �� البنوك التجار�ةمدى تطبيق معاي�� التدقيق الداخ�� املتعارف �العمري احمد, عبد املغ�ي, وفضل عبد الفتاح2

 3 حس�ن القا��ي, حس�ن دحدوح, أساسيات التدقيق �� ظل املعاي�� األمر�كية والدولية, الطبعة األو��, األردن, املؤسسة الوراق, 1999, ص37.

.31, ص2004اإلسكندر�ة, عبد الفتاح ال�حن, محمد سرايا, الرقابة واملراجعة الداخلية, الدار ا�جامعية,   
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 . معاي�� ا�حرفية املهنية: 2

 يتحقق هذا املعيار من خالل العناصر آلتية: 

تحديد مواصفات و مؤهالت و خ��ات العامل�ن ال�ي تتناسب مع مهام التدقيق الداخ��.  -   

اصلة �� ات ا�حوضع تدر�ب مستمر لرفع كفاءة العامل�ن �� القسم وكذلك ح�ى ي�ون لهم إملام بالتطور - 

 معاي�� وإجراءات وتقنيات التدقيق الداخ��. 

ة ال��ام املدقق�ن بدستور أخالقيات مهنة  التدقيق الداخ�� الذي �شمل مجموعة من القيم األخالقي- 

دات ال�ي �املوضوعية واألمانة والوالء, وأن ي�ون لهؤالء مهارة التعامل  واالتصال مع األفراد لعامل�ن �� الوح

تدقيقها.يتم   

. معاي�� نطاق العمل (الفحص امليدا�ي):3   

ة نظام يب�ن هذا املعيار ضرورة أن  يتضمن نطاق عمل املدقق الداخ�� ع�� فحص و تقييم مدى دقة وفعالي 

داف الرقابة الداخلية بالوحدات ومدى جودة األداء �� تنفيذ املهام املطلو�ة، حيث يحدد هذا املعيار األه

االل��ام  الرقابة الداخلية املتمثلة  �� توف�� معلومات ذات  درجة  عالية من الن�اهة و مدى الرئيسية لهي�ل

 1با�خطط والسياسات والقوان�ن وا�حماية املادية لألصول واالستخدام الفعال والكفء للموارد االقتصادية. 

 42. معاي�� أداء وظيفة التدقيق الداخ��:

تنت�ي �عملية تلفة لعملية التدقيق الداخ�� ال�ي تبدأ �عملية التخطيط  و تتضمن هذه املعاي�� ملراحل املخ 

ومتا املتا�عة، حيث تبدأ عملية التخطيط بتحديد أهداف نطاق عمل املدقق الداخ�� وا�حصول ع�� معل

�ر الدور�ة لأل�شطة موضوع التدقيق، كما ألزم هذا املعيار املدقق بضرورة توصيل النتائج بواسطة التقار 

ذلك متا�عة ل��ائية مبينا أهم االستنتاجات ال�ي توصل إل��ا ومناقش��ا مع إدارة املؤسسة, وع�� املدقق كوا

دقيق. نتائج عملية التدقيق للتأكد من اتخاذ اإلجراءات  املناسبة بخصوص نتائج وتوصيات عملية الت  

 . معاي�� إدارة قسم التدقيق الداخ��:5

ر قسم التدقيق الداخ�� القيام ع�� تحقيق األهدافيب�ن هذا املعيار أنھ ع�� مدي   

أن يحقق األهداف واملسؤوليات ال�ي تر�دها اإلدارة  العليا. -   

االستخدام الكفء والفعال للموارد االقتصادية ا�خاصة بإدارتھ. -   

 ـ يجب أن ي�ون عمل التدقيق الداخ�� يتفق مع املعاي�� املهنية للتدقيق الداخ��.

مراحل عملية التدقيق الداخ��‰الثا�ياملطلب   

تتم�� مهمة التدقيق الداخ�� ب�و��ا تتبع نفس املن�جية مهما �ان الهدف املسطر ويستخدم �� ذلك تقنيات 

مع��ف ��ا تخضع لقواعد محددة �ستوجب اح��امها لتحقيق عمل �امل, فعال, وتت�ون مهمة التدقيق 

                                                                 
 1خلف عبد هللا الوردات, التدقيق الداخ�� ب�ن النظر�ة والتطبيق وفقا ملعاي�� التدقيق الداخ�� الدولية, مرجع سابق, ص167-.170

 2 محمد الفيومي, عوض لبيب, أصول املراجعة, املكتب ا�جام�� ا�حديث, مصر, 1998, ص90.

م��ا ومساهم��ا �� تحس�ن �سي�� املؤسسة, مذكرة ماجست��, علوم اقتصادية, فرع إدارة أعمال, جامعة ا�جزائر, لطفي شعبا�ي, املراجعة الداخلية مه3

#.79-77, ص2003-2004
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ة التحض�� للمهمة، العمل امليدا�ي للمهمة مرحلة( تنفيذ املهمة)، الداخ�� من ثالث مراحل أساسية و��: مرحل

 مرحلة عرض النتائج (إ��اء املهمة).

 أوال: مرحلة التحض�� للمهمة

إن مهمة التدقيق الداخ�� �ستوجب تحض��ا جيدا ح�ى يتمكن لها من تحقيق أهدافها املسطرة وال�ي �عت�� 

همة التدقيق الداخ�� تبدأ غالبا �عد إرسال اإلدارة العامة بمثابة اإلطار الذي يحدد مجال تدخلها, فم

 للمؤسسة لألمر باملهمة إ�� قسم التدقيق الداخ��، وفيما ي�� سنستعرض املراحل الفرعية لهذه املرحلة

‰l’Ordrede mission األمر باملهمة-أ  

يتمثل األمر باملهمة �� الوثيقة املسلمة من طرف اإلدارة العامة للمؤسسة إ�� قسم التدقيق الداخ�� من أجل 

باالنطالق �� عملية التدقيق, فاألمر باملهمة يحدد األهداف املراد تحقيقها من طرف التدقيق  املسئول�نإعالم 

حدد العالقة ب�ن القائم�ن �عملية التدقيق الداخ�� لصا�ح اإلدارة العليا. كما يمكن لهذا األمر أن ي

 واأل�خاص أو قسم أو ح�ى الهي�ل محل التدقيق لتفادي أي غموض.

‰ Plan d’approche خطة التقرب-ب  

�عد حصول إدارة التدقيق الداخ�� ع�� األمر باملهمة تنطلق �� جمع معلومات أولية حول املحيط االقتصادي 

ل القسم,تنظيمها والنتائج امل�جلة من طرفها. فهذه العملية ال�ي �عت�� ا�جبائي, معلومات حول السوق,هي�

كمرحلة ثانية عند تحض�� مهمة التدقيق، كما تقود كذلك لالستماع إ�� املوظف�ن القدامى باملؤسسة, كما 

خطة التقرب ال تقتصر فقط �� ا�حصول ع�� معلومات أولية حول القسم محل التدقيق, بل تصل إ�� ت�و�ن 

رة أولية حول كيفية تنفيذ املهمة أي مرحلة الدراسة ال�ي �سبق تنفيذها ومن ثم تنظيمها بطر�قة يمك��ا نظ

تحقيق األهداف املسطرة مسبقا. كما أن خطة التقرب تحتوي ع�� مرحلة أين يقوم املدقق الداخ�� بتحليل 

قسم النشاط محل التدقيق إ�� املخاطر قبل القيام بمهمتھ، كما يمكن �خطة التقرب أن تأخذ ش�ل جدول ي

 األعمال األساسية وال�ي يجب القيام ��ا.

‰Tableau des forces et faiblesses apparentes جدول القوى والضعف    ج-

هذا ا�جدول �عت�� كخاتمة ملرحلة تحليل املخاطر املعدة ع�� أساس األهداف املعرفة �� خطة التقرب فهو 

حظات أو رأي املدقق حول �ل ما قام بدارستھ فهو �ش�ل نقاط القوة �عرض بطر�قة موجزة وم��رة ملال 

 والضعف ا�حقيقية أو النسبية.فهذا ا�جدول �سمح ب��تيب املخاطر ��دف تحض�� التقر�ر التوجي�ي .

فنقاط القوة والضعف �عرض ع�� ش�ل نو�� أو ح�ى ع�� ش�ل قيمة عددية أو كمية، ذلك حسب القواعد،  

ي املدقق يجب أن ي�ون أساسا حول أهداف الرقابة الداخلية غ�� املح��مة أمن ، �حة ، واإلجراءات فرأ

املعلومات وحماية أصول املؤسسة, وكذلك حسب النتائج املنتظرة, فمرحلة الدراسة ال�ي يقوم ��ا املدقق 

 الضعف.الداخ�� يجب أن ت�ون �� معظمها عبارة عن تحليل للمخاطر وال�ي يتم عرضها �� جدول القوى و 

: RAPPORT D’Orientation التقر�ر التوجي�ي -د  



مدخل عام إ��                                                                  الفصل األول                                            

 التدقيق
 

 
17 

التقر�ر التوجي�ي أسس تحقيق مهمة التدقيق الداخ�� وحدوده, ويعرض األهداف ال�ي يجب الوصول  �عرف

فاختيار اتجاه مهمة التدقيق ي�ون انطالقا من دول القوى  والضعف بھ.إل��ا من طرف التدقيق واملعني�ن 

  .أو مشرف التدقيق مسئول الذي يولد �� ال��اية التقر�ر التوجي�ي والذي ي�ون مم��ي من طرف 

 : Programme de vérification -برنامج التحقق  و  

، فهو بمثابة وثيقة داخلية بقسم �ستعمل هذا ال��نامج لتحقيق  األهداف املسطرة  �� التقر�ر التوجي�ي

التدقيق، موجھ للتعر�ف باملهمة, التخطيط ومتا�عة  أعمال  املدقق�ن ، فهو �عرف أعمال املدقق�ن وذلك 

للتحقيق م��ا، ومن حقيقة نقاط القوة والضعف، فمن خاللھ نتأكد من وجود نقاط القوة، ومدى نقاط 

 الضعف .

 1ثانيا: العمل امليدا�ي للمهمة (مرحلة تنفيذ املهمة)‰

�عت�� هذه املرحلة �انطالقة الرسمية لعملية التدقيق وال�ي ��دف إ�� الوصول لنتائج وأجو�ة لتساؤالت 

 2‰مس��ي املؤسسة الطالب�ن �خدما��ا, فهذه املرحلة تحتوي أيضا ع�� مراحل فرعية و �� 

‰la planification de travail عمل التدقيق تخطيط-أ  

عمل التدقيق ع�� تنظيم مهمة التدقيق زمانا وم�انا، من  فهو �عت�� �وسيلة ملراقبة مدى �عمل تخطيط 

التقدم �� عمل املدقق�ن الداخلي�ن ،  من ��اية مرحلة الدراسة إ�� توزيع التقر�ر, فهو �عت�� �وسيلة ملراقبة 

التخطيط لعمل التدقيق مدى التقدم �� عمل املدقق�ن الداخلي�ن املنفذين للمهمة، فيمكن اعتبار هذا 

 بمثابة برنامج لها .

 :la feuille de couverture ذ وثيقة �عطى �� نفس الوقت, وصف لطر�قة تنفي و��التغطية ب ـ ورقة 

ة التغطية وسيلة العمل املعروف �� برنامج التحقق، وإبراز النتائج املستخلصة �� هذا األخ��، كما �عت�� وثيق

بنتائجھ.والعمل امليدا�ي لقسم أو جزء منھ للر�ط ب�ن برنامج التحقق   

: La feuille de révélation et d’Analyse de problème ورقة إبراز وتحليل املشا�ل   - ج   

ترتبط هذه الورقة باملشا�ل امليدانية ال�ي يلتقي ��ا املدقق الداخ�� عند قيامھ بمهمتھ، و�ع�ي ��ذه املشا�ل  

أو غيابھ �ليا, ف�ل ورقة يقابلها مش�ل �� إجراء مع�ن, وعند جمع وترتيب عدم إم�انية تطبيق إجراء مع�ن 

مجمل هذه األوراق يمكن �شكيل التقر�ر ال��ائي لهذه األوراق يمكن �شكيل التقر�ر ال��ائي لهذه املهمة كما 

وجود  يمكن أن تحتوي هذه الورقة ع�� املش�ل املتلقي بھ وكذلك ا�حلول املق��حة لھ, أما �� حالة عدم

 مش�ل ،يمكن االستغناء عن استعمال هذه الورقة  

�� وال�ي تنت�ي �عت�� هذه املرحلة كمرحلة أخ��ة ملهمة التدقيق الداخثالثا: مرحلة عرض النتائج(إ��اء املهمة): 

‰�� بإعطاء تقر�ر ��ائي �سلم إ�� إدارة العليا أو لطالب خدما��ا و�دورها أيضا تتضمن مراحل فرعية و   

  : L’ossature du rapport  هي�ل التقر�ر -أ  

                                                                 
 لطفي شعبا�ي, املراجعة الداخلية مهم��ا ومساهم��ا �� تحس�ن �سي�� املؤسسة, مرجع سابق, ص180

 2لطفي شعبا�ي, مرجع سابق, ص18.
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يت�ون هي�ل التقر�ر من املشا�ل املذ�ورة �� ورقة إبراز وتحليل املشا�ل من جهة والنتائج املذ�ور �� ورقة  

 التغطية فيما يخص النقاط االيجابية من جهة أخرى . كما �عت�� لتحض�� التقر�ر ال��ائي للمهمة.

: يجتمع املش��ك�ن �� االجتماع االفتتا�� ملهمة التدقيق، لالستماع إ�� النتائج إلقفالاالجتماع ال��ائي أو ا-ب

 ال�ي تم التوصل إل��ا، و�جب أن يتبع االجتماع بخمسة مبادئ أساسية.

لن يتضمن التقر�ر ال��ائي إال ما قد تم عرضھ والتعليق عليھ من قبل املدقق�ن، ومنھ يجب الكتاب املفتوح: 

وعناصر اإلثبات ال�ي أدت إ�� تلك املالحظات، طرح الش�وك والتأكيدات، املناقشة ,مالحظة  عرض الوثائق

 التناقضات ��دف املصادقة ال�املة ع�� أعمال التدقيق .

 املسئول يجب أن �عرض نتائج التدقيق بداية ع�� الطرف الذي خضع للتدقيق و�الضبط خط االنتظار:  

ع�� النتائج، وال يتم �شر التقر�ر إال �عد االجتماع ال��ائي و�عد املصادقة  املباشر والذي سيتم معھ املصادقة

 عليھ. 

: يتضمن هذا املبدأ ع�� عدم تقديم األهمية ملا ال �ستحقها وعليھ يتم عرض توصيات املدقق�ن ال��تيب

 اقب .حسب أهمي��ا انطالقا من املالحظات ال�ي تم عرضها ع�� أوراق إبراز وتحليل املشا�ل والعو 

أي ملجرد تبليغ املدقق عن املشا�ل يتم ��جيعھ للقيام الفوري بالعمال الت�حيحية مبدأ التدخل الفوري:  

 إذا توفرت لھ الوسائل الالزمة, و�تم اإلشارة إ�� ذلك �� تقر�ر التدقيق .

ظة وأال يتم طرح يجب التأكد من أن �ل األطراف املشاركة ع�� علم باملشا�ل املالحمبدأ املعرفة املش��كة: 

مشا�ل لم يتم التطرق إل��ا من قبل, وتقوم األطراف املشاركة �� االجتماع ال��ائي باملصادقة ع�� التقر�ر الذي 

يوزع ع�� املشارك�ن مسبقا، و�تم عرض املالحظات ال�ي تم تحر�رها ع�� أوراق إبراز وت�حيح املشا�ل مدعمة 

ة اإلثبات  و�قدم املدققون التوصيات املناسبة لت�حيح هذه بأمثلة واقعية ومرفقة بأوراق العمل وأدل

 املشا�ل .

 �عد تقر�ر املدقق الداخ�� ا�خطوة األخ��ة والهامة �� إبالغ
1‰ Le rapport d’Audit interne ��ج-تقر�ر التدقيق الداخ  

العمليات واأل�شطة  �عد تقر�ر املدقق الداخ�� ا�خطوة األخ��ة والهامة �� إبالغ اإلدارة عن نتائج تدقيق

املختلفة, وأوجھ ا�خلل والقصور �� نظام الرقابة الداخلية و عدم االل��ام بالقوان�ن و األنظمة و التعليمات و 

تنبيھ اإلدارة ع�� مخاطر هذا ا�خلل و القصور , حيث يتضمن التقر�ر برنامج  العمال الت�حي�� بحيث يحدد 

ذا و م�ى, كما يحتوي التقر�ر ع�� املالحق لتفادي إثقال النص املدقق مقبل �ل التوصيات، من يقوم بما

 كجدول النصوص الرسمية, القواعد و اإلجراءات مع وضع فهرس �سمح ب��تي��ا .

 أدوات التدقيق الداخ��‰املطلب الثالث

نيف �ستخدم املدقق الداخ�� �� إطار مهمتھ عدة أدوات لتحقيق األهداف ال�ي ير�د التوصل إل��ا و�مكن تص

 هذه األدوات إ�� نوع�ن أساس�ن: األدوات الوصفية واألدوات االستفهامية 

  أوال: األدوات الوصفية

                                                                 
 كر�مة ع�� ا�جوهر وآخرون, التدقيق والرقابة الداخلية ع�� املؤسسات, القاهرة, منشورات املنظمة العر�ية للتنمية اإلدار�ة, 2012, ص1.29
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 وفيما ي�� سنع��ضها بالتفصيل

هو أداة �سمح انطالقا من عينھ محددة, يتم اختيارها بطر�قة عشوائية, من املجتمع محل الس�� اإلحصائي:-أ

 العينة ع�� �امل املجتمع  الدراسة إ�� �عميم الصفات املالحظة ��

 أساسيةو�تبع املدقق الداخ�� عند استخدام هذه الطر�قة ثالث خطوات 

يقوم املدقق الداخ�� بتحقيق الهدف أو األهداف املراد تحقيقها وهو ما �سمح بتحديد الرقابة تصور الس��: -

 ال�ي يجب القيام ��ا ��دف تحديد نوع ا�خطأ أو األخطاء ال�ي ير�د املدقق أن يتحقق م��ا، و�قوم بـ: 

املدقق املراد  تحديد املجتمع أي �ل املعلومات ال�ي نرغب �� ت�و�ن رأي حولها وذلك حسب أهداف-1

 تحقيقها 

 تحديد درجة الثقة املرغوب ف��ا وال�ي تتما��ى مع املوضوع املراد دراستھ-2

تحديد معدل ا�خطأ املقبول أي ا�حد األع�� كنسبة مئو�ة ل�خطأ املقبول ملجتمع ما ومعدل ا�خطأ  -3

 واملنتظر الوقوف عليھ والذي ينب�� أن ي�ون أصغر من ا�خطأ املقبول. 

املدقق بتقسيم املجتمع إ�� طبقات إذا �انت عملية الس�� تخص القيم وتحديد املفردات املهمة مما و�قوم 

 سيؤدي إ�� انخفاض حجم العينة. 

 اختبار العينة: نم�� ب�ن نوع�ن من العينات:- 1 

حيث �عطي أرقام لسلسلة من املفردات وتختار مفردات العينة باستخدام جدول العينات العشوائية: -

 نية انتما��ا إ�� العينة  ام�لعينات العشوائية و�� توفر احتماال متساو�ا �جميع وحدات املجتمع إل ا

 35، 45، 55، 65انطالقا من نقطة معينة يتم اختيار املفردات �ش�ل مرتب مثال: طر�قة الس�� ال��تي�ي: -

 ...ا�خ25،

 العينات غ�� اإلحصائية: و�تم اختيار العينة باستخدام -2 

�عتمد املدقق �� اختيار العينة حسب حدسھ ال�خص ي واعتمادا ع�� لطر�قة املوجهة ال�خصية: ا-

 مؤهالتھ وخ��تھ 

 : يتم استغالل نتائج التدقيق بالقيام بنوع�ن من التحليل استغالل نتائج التدقيق-3 

تتعارض مع األهداف بحيث يتأكد من أن األخطاء واالنحرافات ال�ي الوقوف عل��ا ال تحليل كمي للنتائج:-

 املسطرة 

تحليل نو�� لألخطاء واالنحرافات والتأكد فيما إذا �انت تكرار�ة أم ال أو معتمدة أوال.و�� ال��اية يتخذ  -

 املدقق قبول املجتمع أو عدم قبولھ 

��دف املدقق من خاللها إ�� ا�حصول ع�� مجموعة من املعلومات و�خضع االستجواب إ�� املقابلة: -ب

 ة من الشروط: مجموع

 األول عن القسم  املسئول يجب اح��ام خط السلطة وعدم القيام بأي استجواب دون علم  -

 التذك�� بمهمة التدقيق وأهدافها وإعالم الطرف املستجوب �سبب وكيفية االستجواب -

 يقوم املدقق �عرض الصعو�ات، املشا�ل، ونقاط الضعف ال�ي تم اكتشافها قبل بداية االستجواب - 

 املسئول�نيجب أن يصادق الطرف املستجوب عن نتائج االستجواب امل�خصة قبل تقديمها إ��  -



مدخل عام إ��                                                                  الفصل األول                                            

 التدقيق
 

 
20 

قيق الهدف يتفادى املدقق أن �ستمع أك�� مما يت�لم و�قوم توجيھ االستجواب �� إطار موضوع املهمة لتح-

 املسطر و�جب اعتبار االستجواب الطرف اآلخر �� مرتبة مساو�ة من حيث إدارة االستجواب 

 ثانيا: األدوات االستفهامية 

ونم�� املالحظة املادية، مخطط التدفق، جدول تحليل األعمال، املخطط الوظيفي، السرد، فيما ي�� سنتطرق  

 ‰لها بالتفاصيل
من املمكن أن �عتمد املدقق �� عملية التدقيق ع�� املالحظة املادية املباشرة للتحقق من مالحظة املادية: -أ

 ‰تطابق ما هو مدون ع�� الوثائق مع ما هو موجود فعال �� الواقع, و�تعلق األمر ب 
ما ��دف مالحظة اإلجراءات إ�� تحديد املراحل ال�ي تمر ��ا عملية أو �شاط املالحظة املادية لإلجراءات: -

 للتحقق من  تطابقھ مع ما هو مدون �� دليل اإلجراءات واح��ام األفراد لها 

��دف إ�� التحقق من الوثائق املحاسبية واملستندات املختلفة ال�ي �ستخدمها املالحظة املادية للوثائق: -

 املؤسسة من حيث تصميمها، كيفية استخدامها وانتقالها 

لتحقق من وجود األصول وتطبق أساسا ع�� املخزون, التثبيتات,السندات املالحظة املادية لألصول :��دف ل -

 والنقدية

ي�ون �� بداية مهمة التدقيق و�قوم املدقق باالستماع السرد الذي يقوم بھ ال�خص ا�خاضع للتدقيق  :-ب

 إ�� السرد الذي يقوم بھ ال�خص ا�خاضع للتدقيق ��دف وصف اإلطار العام للنظام أو النشاط ا�خاضع

للتدقيق، وتطرح هذه الطر�قة �عض النقائص املتعلقة بتحديد أهم املعلومات ال�ي يحتاجها املدقق ع�� 

 جانب مدى صدق ال�خص الذي يقوم بالسرد 

يقوم املدقق �سرد مالحظاتھ املادية ونتائج االختبارات ال�ي توصل إل��ا �� حالة سرد يقوم بھ املدقق: -

 دفق املعلومات وع�� املدقق أن �ستغل ما قدمھ جميع األطراف صعو�ة وصفها عن طر�ق مخططات ت

يقوم املدقق الداخ�� بإعداد املخطط الوظيفي انطالقا من املعلومات ال�ي تحصل مخطط الوظيفي: -ج 

عل��ا من عمليات االستجواب واملالحظة والسرد, ويعرض هذا املخطط بإثراء املعارف املكتسبة وا�خاصة 

�تحليل مراكز العمل ��دف تحديد نقاط الضعف املرتبطة �سوء تقسيم العمل �� بوظائف املؤسسة و 

 املؤسسة. 

�ستخدم هذا ا�جدول لتحليل الوظائف أو اإلجراءات محل الدراسة إ�� أعمال جدول تحليل األعمال : -د

 ‰أولية ��دف تحديد نقائص, الفصل ب�ن الوظائف داخل املؤسسة ومعا�ج��ا, و�قسم ا�جدول إ��
يتم تحديد األعمال األولية املتعلقة بالوظيفة أو اإلجراء �ش�ل مفصل ومتسلسل، التنفيذية، العمود األول:  -

 ال��خيص، الت�جيل املحاس�ي، واملراقبة. 

 عن القيام باألعمال األولية . املسئول�ناألعمدة املوالية تحدد األ�خاص -

 1العمود األخ�� مخصص لتحديد األعمال غ�� املنفذة-

                                                                 
 1محمد أم�ن عبادي, مساهمة املراجعة الداخلية �� تقييم نظام املعلومات املحاس�ي للمؤسسة, مرجع سابق, ص119.
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تب�ن هذه ا�خرائط دورة انتقال الوثائق ب�ن مختلف الوظائف, ومراكز املسؤولية و�تم من خرائط التدفق : -ه

خاللها  تحديد أصل الوثيقة والقنوات ال�ي تمر ��ا ح�ى تصل إ�� املستخدم ال��ائي، و�� تقدم نظرة �املة عن 

� اختيار دقة تطبيق اإلجراءات وفعالي��ا, �سلسل املعلومات  وإجراءات انتقالها .و��دف هذه ا�خرائط إ�

 و�ستخدم لهذا الغرض رموز موحدة للتعب�� عن مختلف العناصر. 

و�س�ى كذلك قوائم االستبيان و�� قائمة نموذجية �شمل مجموعة واقعية من األسئلة قوائم االستقصاء: -و

 دة مثل العمليات النقدية,أرصدة ،ال�ي تتناول جميع نوا�� النشاط داخل املؤسسة, وخاصة العمليات املعتا

عمليات الشراء والبيع ، الدائن�ن والبنوك... ا�خ.حيث يقوم املدقق بتوزيع هذه القائمة من األسئلة ع�� 

املوظف�ن لتلقي اإلجابات عل��ا ومن ثم تحليلها للوقوف عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية املطبق 

ة األسئلة عدة أجزاء يخصص �ل جزء م��ا مجموعة من األسئلة باملؤسسة ومن األفضل أن تقسم قائم

تتعلق بإحدى مجاالت النشاط و�� معظم ا�حاالت تصمم هذه األسئلة ل�حصول ع�� اإلجابات بـ" �عم أو" ال 

"�ع�ي احتمال وجود نقص �� الرقابة الداخلية، وهذا األسلوب يركز ع�� األعمال ال�ي يتم تنفيذها أك�� من 

ع�� األفراد أو املجموعات ال�ي تؤدي هذه األعمال. اإلجابة عن األسئلة يمكن لها أن ت�ون روتينية دون ال��ك�� 

اإلشارة إ�� ما يتم فعال , مع وجود خطر احتمال أن تنقل إجابات السنة املاضية ع�� قائمة أسئلة السنة 

 1ا�حالية خاصة إذا لم يطرأ عل��ا أي �عديل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‰الفصلخالصة 

                                                                 
 1محمد أم�ن عبادي, مرجع سابق, ص122-119.
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ظهرت ا�حاجة إ�� التدقيق مع تطور وتوسع األ�شطة االقتصادية باإلضافة امل��ايدة للتعرف ع��    

مدى كفاءة العامل�ن �� تنفيذ السياسيات املوضوعة من طرف اإلدارة العليا وكذا التوج��ات املعمول 

اللها يتم فحص الدفاتر ��ا .�ل هذا أوجب وجود وظيفة التدقيق وخاصة التدقيق الداخ�� ال�ي من خ

وال�جالت وتقييم األ�شطة وإعطاء الرأي الف�ي حول مدى مصداقية وعدالة القوائم املالية. حيث أ��ا 

�عت�� وظيفة شاملة ودور�ة مستقلة داخل املؤسسة. حيث يمكن أن ت�ون موجودة �� صورة مراجعة 

وت�حيحها ��  واملتالعباتاف األخطاء محاسبية ومالية ومراجعة إدار�ة �شغيلية وال�ي ��دف إ�� اكتش

الوقت املناسب. �ل هذه العوامل ساعدت ع�� ز�ادة فعالية وكفاءة التدقيق الداخ�� وذلك من خالل 

تطبيق جملة من املبادئ واملعاي�� ال�ي ألزم ��ا املدقق مراعيا �� ذلك قواعد السلوك امل�ي األخال�� 

لية التدقيق ال�ي يمكن من خاللها تقييم نظام الرقابة الذي يجب أن يتح�� بھ أثناء قيامھ �عم

 الداخلية.

 

 



 

 

الثا�ي:الفصل   

فعالية التدقيق 

الداخ�� ع�� 

يةاملؤسسة االقتصاد  
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 ‰مقدمة الفصل 
�عت�� فعالية التدقيق �� املؤسسة ا�خط الفاصل وا�جوهر �� تحقيق أهداف املؤسسة ع�� مستوى �ل 

ع�� أكمل وجھ �لما �انت النتيجة أفضل والعكس القطاعات, ف�لما �ان التدقيق املطبق �� املؤسسة مطبقا 

�حيح,حيث أن فعالية التدقيق املطبق �� املؤسسة �ساهم �ش�ل أسا��ي �� تمك�ن هذه األخ��ة (املؤسسة) 

من مواصلة أ�شط��ا بكفاءة  ورفع مرد ودي��ا  لتقديم أداء أفضل وضمان مستقبل أحسن ي��ز الوجھ 

ة �� محيطها ا�خار��, وقد تناولنا �� هذا الفصل ثالث مباحث و�ل ا�حقيقي لها  و�ضمن سمع��ا ا�حسن

 ‰مبحث فيھ ثالثة مطالب ع�� النحو التا��
 مدخل حول املؤسسة االقتصادية‰املبحث األول 

 الفعالية ‰املبحث الثا�ي

 أثر التدقيق الداخ�� ع�� املؤسسة  ‰املبحث الثالث
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 االقتصاديةمدخل حول املؤسسة ‰املبحث األول 

 �عر�ف وخصائص املؤسسة ‰املطلب األول 

 �عر�ف املؤسسة االقتصادية‰الفرع األول 

 ‰هناك عدة �عار يف للمؤسسة نذكر م��ا 

ال�ي تتجمع ف��ا املوارد البشر�ة واملادية الالزمة  املؤسسة �� الوحدة االقتصادية�‰)01�عر�ف (  •

 �لإلنتاج االقتصادي .

تنظيم إنتا�� مع�ن, الهدف منھ هو إيجاد قيمة سوقية معينة, من خالل املؤسسة �� �‰)02�عر�ف ( •

ا�جمع ب�ن عوامل إنتاجية معينة, ثم نتو�� بيعها �� السوق لتحقيق الر�ح املتحصل من الفرق ب�ن 

 �اإليراد الك��, الناتج من ضرب سعر السلعة �� الكمية املباعة م��ا وت�اليف اإلنتاج.

�� �ل م�ان ملزاولة �شاط اقتصادي ولهذا �‰ا عرفها مكتب العمل الدو��املؤسسة كم‰)03�عر�ف (  •

 �امل�ان �جالت مستقلة.

الوحدة ال�ي تجمع ف��ا وتنسق العناصر البشر�ة واملادية للنشاط �‰و�عرف أيضا‰)04�عر�ف ( •

 �االقتصادي.

, تؤخذ ف��ا  منظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما�‰كما �عرف أيضا ع�� أ��ا‰)05�عر�ف ( •

القرارات حول تركيب الوسائل البشر�ة, املالية, املادية, واإلعالمية �غية خلق قيمة مضافة حسب 

 1�األهداف �� نطاق زما�ي وم�ا�ي.

 خصائص املؤسسة‰الفرع الثا�ي 

 ‰تتم�� املؤسسات االقتصادية بمجموعة من ا�خصائص من بي��ا 
لك امل�ان الذي يتم فيھ تحو�ل املوارد(املدخالت إ�� منتجات إن املؤسسة �� ذ‰املؤسسة مركز للتحو�ل�1

 تامة الصنع (سلع وخدمات)) وتتمثل املوارد �� املواد األولية, رؤوس األموال, املعلومات, األفراد.

 �عت�� املؤسسة امل�ان الذي يتم فيھ تقسيم وتوزيع األموال املتأتية من بيع السلع ‰املؤسسة مركز للتوزيع�2

وا�خدمات وذلك تحت أش�ال مختلفة ليستفيد م��ا مختلف األعوان االقتصادية ال�ي ساهمت �� العملية 

 اإلنتاجية 

�عت�� املؤسسة م�ان يتم فيھ العمل جماعيا من أجل الوصول إ�� ‰املؤسسة مركز ل�حياة االجتماعية�3

 اعد وقيم املؤسسة.تحقيق أهداف املؤسسة, وذلك بالتعاون والتنسيق �� إطار اح��ام القو 

تلعب املؤسسة دورا مهما �� االقتصاد باعتبارها مركز للقرارات ‰املؤسسة مركز القرارات االقتصادية�4

 نوع املنتجات, كمية املنتجات, األسعار, التوزيع, التصدير, االتصال......ا�خ.‰االقتصادية ال�ي تخص

يتطلب معلومات من مصادر مختلفة (داخلية  إن اتخاذ القرارات الرشيدة‰املؤسسة شبكة للمعلومات�5

وخارجية عن املؤسسة)و�التا�� يجب ع�� املؤسسة إعداد أنظمة قادرة ع�� إنتاج املعلومات وتحو�لها إ�� 

                                                                 
.24, ص2000خري, اقتصاد املؤسسة, ديوان املطبوعات ا�جامعية, ا�جزائر, عمر �  

 1عبد الرزاق بن ا�حبيب, اقتصاد و�سي�� مؤسسة, ا�جزائر, ديوان املطبوعات ا�جامعية, 2000, ص25.#
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املقرر�ن من أجل إنجاز املهام ع�� أكمل وجھ, و�عت�� الشبكة املعلوماتية واالتصالية بمثابة العنصر ا�حيوي 

 للمؤسسة.

إن املؤسسة معرضة ل�خطر باستمرار حيث يمكن أن تنحصر جزء أو �ل ‰كز للمخاطراملؤسسة مر �6

�سبيقا��ا املالية واملادية �� حالة الفشل, وترتبط هذه املخاطر بصعو�ات التسي�� وضغط املنافس�ن 

 ومتطلبات الز�ائن.

 وظائف املؤسسة ‰املطلب الثا�ي 

تاج إ�� وظيفة التسو�ق ووظيفة املوارد البشر�ة وكذا تتعدد وظائف املؤسسات االقتصادية من وظيفة اإلن

 ‰وظيفة التمو�ل و�مكن حصرها فيما ي�� 
 ‰وظيفة التسو�ق �1

و �شمل جميع األ�شطة املتعلقة بضمان تدفق املخرجات(سلع, خدمات) من أماكن اإلنتاج إ�� أماكن 

 االس��الك مضافا إل��ا عمليات دراسات السوق, خدمات ما �عد البيع.

 ‰وظيفة املوارد البشر�ة�2
 1و�شمل جميع األ�شطة الهادفة إ�� توف�� اليد العاملة املؤهلة و املحفزة لتحقيق أهداف املؤسسة .

 2‰وظيفة التمو�ل �3

و�شمل جميع األ�شطة الضرور�ة لتوف�� املواد ا�خام ومستلزمات اإلنتاج, وكذا تخز���ا بطر�قة مناسبة 

مة الصنع إ�� ح�ن بيعها مع ا�ساع السوق واملنافسة أصبحت هذه الوظيفة من باإلضافة إ�� تخز�ن مواد تا

أهم الوظائف ال�ي �شغل املس��ين نظرا لتأث��ها املباشر ع�� الت�لفة والسعر وجودة املنتج وحجم املبيعات 

 ‰مما يج�� هؤالء املس��ين بالسهر ع�� ما ي�� 
 �ي تضمن للمؤسسة تحقيق جودة املنتجات.جودة التمو�ن باختيار أحسن املواد األولية ال 

 .أحسن األسعار مع مراعاة النسبة األساسية سعر/جودة 

 .حر�ة االختيار ما ب�ن مختلفا ملوردين, االستغالل فرص املؤسسة و تفادي االحت�ار و القطاع التمو�ن 

والبحوث ��  وتتضمن �ل األ�شطة ال�ي �ساعد ع�� االستفادة من الدراسات‰وظيفة البحث والتطو�ر�4

 ‰االرتقاء بجودة ما تقدمھ املؤسسة من سلع وخدمات و��دف هذه الوظيفة إ�� 
 .دراسة احتياجات السوق للمنتج 

 .تقدير سعر البيع للمنتج �� حالة التطو�ر 

 .البحث عن مختلف األدوات واآلالت الالزمة لعملية اإلنتاج 

 .وضع املخططات 

  التسو�قية من حيث املنافسة, براءات االخ��اع, القوان�ن دراسة السوق بالتنسيق مع الوظيفة

 والتشريعات الصادرة من طرف الدولة......ا�خ.

 .تحديث التكنولوجيا املستعملة من طرف املؤسسة 

                                                                 
 1عمر�خري, اقتصاد املؤسسة, مرجع سابق, ص25.

 2ناصر دادي عبدون, اقتصاد املؤسسة, الطبعة األو��, ا�جزائر, دار املحمدية, 1998, ص09.
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 ‰وظيفة اإلدارة�5
 وتضم مختلف املهام اإلدار�ة الالزمة لتحقيق الهدف املنشود من طرف املؤسسة من تنظيم وتحكم ومراقبة.

وتنصب ع�� حسن التدب�� �� استخدام اإلم�انيات والقدرة املتاحة بما  ,�عت�� أهم الوظائف‰يفة اإلنتاجوظ�6

 يؤدي إ�� االستفادة م��ا قدر اإلم�ان �� رفع اإلنتاجية حسب األهداف املسطرة. 

 أهداف املؤسسة‰املطلب الثالث 

 ‰يمكن ت�خيص أهداف املؤسسة فيما ي�� 
 ‰األهداف االقتصادية )1

الر�ح, تحقيق متطلبات املجتمع, ‰من األهداف االقتصادية ال�ي �س�� املؤسسات االقتصادية إ�� تحقيقها 

 عقلنھ اإلنتاج.

 ‰األهداف االجتماعية )2

 ضمان مستوى مقبول من األجور . •

 تحس�ن مستوى معيشة العمال . •

 العمل ع�� �غي�� نمط اس��الك املجتمع . •

 الدعوة إ�� تنظيم وتماسك العمال . •

 توف�� تأمينات للعمال. •

 ‰تتمثل هذه األخ��ة ��‰األهداف الثقافية )3

 توف�� وسائل ترف��ية. •

 تدر�ب العمال املبتدئ�ن. •

 تخصيص أوقات الر�اضة. •

 ‰األهداف التكنولوجية )4

F�البحث والتنمية. •

1 

Fا�جامعات ...‰التعاون مع مؤسسات البحث العل�ي مثل •

2 

للمحافظة ع�� البيئة وذلك باستخدام آالت  وتتمثل �� وضع أنظمة خاصة‰األهداف البيئية )5

 لتصفية الغازات املنبعثة من الو رشات ....

 الفعالية  ‰املبحث الثا�ي

 ماهية الفعالية ‰املطلب األول 

 �عر�ف الفعالية: 

                                                                 
.13, ص1999عوض نذير ا�حداد, �سو�ق ا�خدمات املصرفية, الطبعة األو��, البيان للنشر والتوزيع,   

 1رفيقة حروش, اقتصاد و�سي�� املؤسسة, الطبعة األو��, ا�جزائر, شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع, 2013, ص34-33.

184� / 2006��� � � � ���� �� � ����� �� �� ��� �� �� ����� �� �� �Œ ������ ���� �  2 
��� �� �� � ����� ��� ���� � � ��� � � �� ��� ��� � �� ��� � �� �����2006� /149 3 
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ع�� الرغم من أهمية الفعالية �� حياة املنظمات إال انھ لم يحقق إجماع حول �عر�ف املنظمة الفعالة , 

يرى البعض أن فعالية املنظمات تتحدد بمدى قدر��ا ع�� تحقيق أهدافها , فهناك من �عرف فعالية 

عاي�� املستخدمة �� قياسها " قدرة املنظمة ع�� تحقيق أهدافها و �عتمد  هذه القدرة و امل‰املنظمة بأ��ا 

 �ع�� النموذج املستخدم �� دراسة املنظمات

ألفار   alvar" الدرجة ال�ي �ستطيع ف��ا املنظمة تحقيق أهدافها " . كما أشار  ‰و قد عرفها برنارد ع�� أ��ا

ها  "وهذا " قدرة املنظمة ع�� البقاء و التكيف و النمو �غض النظر عن األهداف ال�ي تحقق ‰إ�� أ��ا �ع�ي

 املفهوم يركز ع�� البيئة ,فبقدر تكيف املنظمة وظروفها الداخلية وا�خارجية بقدر ما تبقى منظمة فعالة. 

القدرة ع�� تحقيق األهداف مهما �انت اإلم�انات املستخدمة �� ذلك. ف�ي �كما �عرف الفعالية بأ��ا :

العالقة �التا�� األهداف املحققة  األهداف املحققة واألهداف املحددة و�عطى ب�ن تمثل العالقة

=األهداف املحددة,فاملنظمة الناجحة قادرة ع�� ترك�� مصادرها ع�� األ�شطة ال�ي �عود عل��ا بالنتائج ( 

 الفعالية).لذا ف�ي تتب�ى قيمة عمل األشياء ال�حيحة 

 إن الفعالية تتحدد من خالل إجراء مقارنة ب�ن منظار املتشابھ.فقد عرف بول موت 

)Pol mott:وتتكيف بفعالية أك��مع  .تلك املنظمات ال�ي تنتج أك�� و�نوعية أجود �)املنظمات الفعالة بأ��ا

املشكالت البيئية إذا قورنت باملنظمات األخرى املماثلة,هذا ا لتعر�ف ال يركز ع�� جانب تنظي�ي مع�ن 

 و�كتفي باملقارنة ب�ن املنظمات متشا��ة النشاط. 

ث�ن �� �عر�فهم للفعالية بقدرة املنظمة ع�� توف�� املوارد املختلفة ( أفراد,مواد, و اهتم �عض الباح

بأ��ا " قدرة املنظمة ع��   Yuchtman & seashorمعدات ).... فقد عرفها �ل من بوشتمان و سيشور 

 ها. " استغالل الفرص املتاحة �� بيئ��ا �� سبيل اقتناء املوارد النادرة ال�ي تمك��ا من أداء وظائف

مما سبق تت�ح صعو�ة االتفاق ع�� �عر�ف محدد للفعالية فليس ل�ل أ�عاد الفعالية نفس األهمية ��  

 قياس فعالية املنظمة. 

" قدرة التنظيم ع�� تحقيق األهداف طو�لة و قص��ة املدى ‰باختصار يمكن �عر�ف الفعالية التنظيمية بأ��ا 

تأث�� و مصا�ح ا�جهات املعنية بالتقييم و مرحلة النمو أو التطور و ال�ي �عكس مواز�ن القوى ل�جهات ذات ال

 ال�ي يمر ��ا التنظيم.

 خصائص فعالية املؤسسة‰املطلب الثا�ي

 ‰ومن أهمها العناصر التالية
 1‰التداخل �1

بي��م بالرغم من وجود قدر من التداخل ب�ن فعالية القائد والعامل وا�جماعة واملؤسسة إال أنھ يجب التفرقة 

فقد ي�ون الفرد فعاال إال أن املؤسسة �عوق فعاليتھ وقد ي�ون �� ا�جماعة الفاعلة أفراد ليسوا كذلك, 

والوضع األمثل هو الذي تنسق فيھ وجهة فعالية تلك العناصر معا ألن تتعارض فيحول ذلك دون تحقيق 

 أهداف املؤسسة مما يقلل من فعالي��ا .

                                                                 
ية, مذكرة تخرج لنيل شهادة املاس��, مستغانم, جامعة عبد ا�حميد ابن باد�س, خ��ة حاج عثمان, فعالية التسي�� �� املؤسسة االقتصاد1

#.41, ص2012/2013
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 ‰النسبية�2
أي �سبية الفعالية ومدى تأثرها باملنظور الذي نقومها من خاللھ, فبناء األهرامات املصر�ة مثال �عد عالمة 

 بارزة 

ع�� مستوى التقدم وهو مؤشر لفعالية النظم آنذاك إذا �عاملنا مع اإلنجاز كمعيار للفعالية أما ح�ن ننظر إ�� 

 نظر �� ذلك ا�حكم.الت�حيات ا�جسيمة ال�ي دفعوها سنضطر إ�� إعادة ال

#‰تفاعل معاي�� الفعالية�3
معاي�� الفعالية تتفاعل فيما بي��ا وتتبادل التأث�� فيما بي��ا و�نعكس ذلك �� عدة صور �ان يضعف �عضها 

البعض اآلخر أو يقو�ھ وقد تنظم معا �� هيئة سلسلة متعددة ا�حلقات حيث ي�ون �عضها سببا ملا عليھ أو 

 نتيجة ملا سبقھ.

 عناصر ا�حكم ع�� الفعالية ‰لب الثالثاملط

الرغم من أن أ�عاد الفعالية و العالقات املتداخلة بي��ا ليست وا�حة بصورة جلية ح�ى اآلن إال انھ تم ب

االتفاق ع�� �عد واحد و هو الوقت , حيث أن االختبار ال��ائي  للفعالية التنظيمية يتمثل فيما إذا �انت 

إن املقياس األخ�� Jasonمستمرة �� البيئة, حيث يقول ج��ون فةبقاءها بص املنظمة قادرة ع�� أن تدعم

 القص�� تتضمن املؤشرات املمكنة ما ي�� : لفعالية التنظيم هو عامل الوقت حيث �� املدى 

 البيئة.و �عكس قدرة املنظمة ع�� اإلنتاج( مهما �ان ذلك ) بالكمية و النوعية ال�ي تتطل��ا اإلنتاج:-1

و يمكن �عر�فها كنسبة املخرجات للمدخالت, و �ستخدم ف��ا عدة مقاييس مثل ت�لفة الوحدة الكفاءة : -2

لعائد ع�� رأس املال و معدل الضياع من املواد و ا�خامات و كذلك الوقت الضائع و ما شابھ ذلك او  املنتجة

 من مؤشرات الكفاءة. 

افع ال�ي يحصل عل��ا عضو املنظمة و املنافع باملنالهتمام ا ,يتطلب إدراك املنظمة كنظام اجتما��الرضا: -3

و �س�ى هذا املعيار الرضا و تتضمن مقاييسھ معدل الغياب و التأخر و عمال��ا,يمكن أن �عود ع��  ال�ي

 الش�اوى 

إذا فاملؤسسة �� عبارة عن نظام اجتما�� يجب أن يحصل  العاملون فيھ ع�� إشباع �حاجا��م تماما كما  

املس��ل�ون  ع�� السلعة أو ا�خدمة ال�ي يحتاجو��ا , و بالتا�� فإن الروح املعنو�ة املرتفعة و رضا يحصل 

التطوع لالستمرار �� العمل �لها مؤشرات عن نجاح املنظمة �� إشباع حاجات عمالها و العامل�ن عن املنظمة 

 أما �� املدى املتوسط فمؤشرات الفعالية تتمثل �� : 

 ش�� إ�� ا�حد الذي �ستطيع فيھ املنظمة أن تتجاوب مع التغ��ات ال�ي تنشأ �� داخل أو خارجو �التكيف :  -1

 املنظمة .  

يجب ع�� املنظمة أن �ستثمر مواردها �� النشاطات ال�ي تقوم ��ا و الهدف من النمو هو دعم قدرة النمو: -2

 ال��امج التدر�بية للموظف�ن اآلخر�ن أو جهودع��  املنظمة ع�� البقاء �� املدى البعيد, و يمكن أن �شتمل ذلك

 التنظي�ي.التطو�ر 
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و لكن �� املؤسسة,إذا �� بداية األمر �ان معيار البقاء وقدرة املؤسسة ع�� االستمرار هو أهم شرط لنجاح 

ر.      املؤسسات غ�� الناجحة و غ�� الفعالة و لك��ا قادرة ع�� البقاء و االستمرا حقيقة األمر هناك العديد من

 *كما يمكن تقسيم مؤشرات ا�حكم ع�� فعالية املنظمة إ�� مؤشرات داخلية و مؤشرات خارجية كما ي��:  

 و ترتبط بمدخالت املنظمة و عمليا��ا و م��ا : مؤشرات داخلية :  -1

يتم  أي قدرة املنظمة ع�� تحديد األهداف و تخطيط املسار الذي من خاللھ:تخطيط وتحديد األهداف •

 حقيق هذه األهداف ت

: إن توفر املهارات االجتماعية لدى أعضاء املنظمة من املدير�ن يضمن توف�� املهارات االجتماعية للمدير  •

 الدعم و املساندة للمرؤوس�ن عند مواجه��م الع��ات �� العمل. 

املنظمة من املدير�ن  ضاءأعح�ى تتحقق الفعالية التنظيمية فإنھ ال بد أن يتح�� للمدير:املهارات العملية •

 باملهارات و ا�خ��ات الفنية املتعلقة بإنجاز األعمال. 

يؤكد ع�� ضرورة السيطرة ع�� سلوك األفراد داخل املنظمة مع التحكم �� س�� األحداث داخل املنظمة : •

 1توزيع السلطة ع�� عدد من األفراد بدال من ترك��ها �� يد �خص واحد . 

: يرى الكث�� من الباحث�ن و املدير�ن أن مشاركة العامل�ن �� اتخاذ القرارات ارات القر املشاركة �� اتخاذ •

 2يؤدي إ�� تدعيم فعالية التنظيم . 

إن لل��امج التدر�بية أهمية بالغة �� تنمية قدرات األفراد و بالتا�� ارتفاع تدر�ب و تنمية قدرات األفراد :•

 أدا��م �� العمل.  تمستو�ا

و أو يمكن قياس ذلك �عدد الساعات الضائعة نتيجة األعذار أو التمارض :العامل�ن غياب ب�نالالتأخر و •

 أمراض املهنة. 

 املخرجات.بحيث ت�ون الت�لفة منخفضة مقارنة مع عوائد كفاءة استخدام املوارد املتاحة :•

لية أداء األفراد و منھ �عد رضا العامل�ن داخل املنظمة مؤشرا هاما �� تحديد مستوى فعاالرضا الوظيفي :•

 .األداء العام داخل املنظمة, فمعظم الباحث�ن و املس��ين �عت��ون أن العامل الرا��ي أك�� إنتاجية من غ��ه  

ترتبط بصفة أساسية باملخرجات و �عالقة املنظمة بالبيئة ا�خارجية و من هذه و :جيةا�خار  املؤشرات -2

 املؤشرات:  

يئ��ا باملخرجات من سلع و خدمات و ز�ادة الطلب عل��ا يؤكد بيإن تزو�د املنظمة  إنتاج السلع و ا�خدمات : •

 وجودها كعنصر فعال �� املجتمع . 

 لفعالي��ا.ارتفاع مستوى ا�جودة ا�خاص بمخرجات املنظمة �عد مؤشرا ضرور�ا  إن :ا�جودة •

مرار و بدون تحقيقها للر�ح يصعب إن تحقيق املنظمة لألر�اح �ساعدها ع�� النمو و االست:تحقيق األر�اح•

 عل��ا تحقيق أهدافها.  

 �س�� املنظمة الفعالة إ�� تحقيق أهداف جديدة و هامة. تحقيق أهداف جديدة: •

                                                                 
ة, جون جاكسون وآخرون, نظر�ة التنظيم منظور ك�� لإلدارة, ترجمة خالد حسن زروق, مراجعة حامد سوداي عطية, معهد اإلدارة العامة, السعودي1

 . 59, ص1988

 2صا�ح بن نوار, فعالية التنظيم االقتصادية, قسنطينة , مخ�� علم اجتماع االتصال للبحث وال��جمة, 2006, ص2016. 
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 .يتمثل �� استعداد املنظمة النجاز املهام ا�خاصة فوراالتأهب لالنجاز : •

 االجتماعية . لها املنظمة �حل املشكالتو تتمثل �� املحاوالت ا�جادة ال�ي تبذاملسؤولية االجتماعية : •

عندما تنجح املنظمة �� البقاء ملدة طو�لة. فإن مع�ى ذلك أن منتجات املنظمة تالئم البيئة ال�ي �عيش البقاء: 

 ف��ا 

و يقصد ��ا درجة استجابة املنظمة للتغي�� �� ظروفها الداخلية و ا�خارجية القدرة ع�� التكيف و التأقلم :•

 عن طر�ق حصولها ع�� معلومات عن التغي��ات و التقلبات ا�حادثة �� البيئة. 

 �� نمو املنظمة عن طر�ق إدخال عناصر التكنولوجيا و إدخال ال��امج التدر�بية لألفراد  و�تمثل :التطور •

 .لتطور العل�ياملنظمة �ش�ل يتما��ى و تطو�ر منتجات اول

من خالل ما سبق يت�ح لنا ال��ابط و التداخل املوجود ب�ن مختلف املؤشرات السابقة فتحقيق أي مؤشر  

يمكن أن �سهم �� تحقيق مؤشر آخر فمثال:رضا العامل�ن قد يؤدي إ�� تحس�ن اإلنتاج و رفع جودتھ و بالتا�� 

أن الفعالية Briceعالية, حيث يرى برا�سفاي�� تختلف باختالف رأي املفكر �� الوكما قلنا فاملع, تحقيق األر�اح

والوصول إ�� املخرجات ال�ي تر�د املنظمة أن تنتجها و لكنھ �� نفس الوقت يضع خمسة �ع�ي تحقيق الهدف 

العوامل  ال�ي تؤدي إ�� النتيجة ال�ي ترغ��ا املنظمة , و �عت�� هذهو  –العوامل الوسيطية  –عوامل سماها

 مقومات جادة للفعالية أك�� م��ا مقاييس لها و هذه العوامل �� :  

 و �ع�ي �سبة املخرجات إ�� املدخالت . اإلنتاجية : •

 لها.أي قبول العامل�ن للقواعد السلوكية ال�ي تضعها املنظمة و إطاع��م السلوك:ا�ساق •

 العامل�ن.وال�ي �عكس مدى إشباع و دوافع : املعنو�ةالروح •

وهو استجابة املنظمة للتغ�� و السياسات ال�ي تضعها ملواجهتھ خاصة م��ا تلك ا�جوانب املتغ��ة �� : التكيف•

 عالقات املنظمة ببيئ��ا و محيطها ا�خار��.  

� انھ و تجدر اإلشارة إ� ,و هذا �ع�ي قبول املجتمع لها و إقراره لسياس��ا و رغبتھ �� منتجا��ااستقرار املنظمة: •

 1ليس بالضرورة قياس فعالية التنظيم من خالل �ل هذه املؤشرات ,ف�ي مجرد مؤشرات مق��حة نتيجة

العديد من الدراسات و البحوث و ليس هناك اتفاق ب�ن الكتاب و الباحث�ن حولها .و بالتا�� ال توجد 

ال تزال ع�� نطاق  محددة يمكن من خاللها قياس الفعالية و لكن هناك مؤشرات استخدمت و 23مؤشرات

 واسع أك�� من غ��ها مثل: اإلنتاجية, الرضا, الر�حية, الكفاءة, التكيف, البقاء.....ا�خ 

 أثر التدقيق الداخ�� ع�� املؤسسة ‰املبحث الثالث 

 دور التدقيق الداخ�� �� تحقيق  فعالية األداء �� املؤسسة‰املطلب األول 

                                                                 
 1جون جاكسون وآخرون, مرجع سابق, ص 59. 

 2نجاة قري��ي, القيم التنظيمية وعالق��ا بفعالية التنظيم, مرجع سابق, ص72.
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الداخ�� هو قياس وتقديم التقار�ر عن فعالية نظام الرقابة الداخلية �عت�� الهدف الرئي��ي لنشاط التدقيق 

كعملية مساهمة �� االستخدام األمثل ملوارد املؤسسة، فتطبيق نظام التدقيق الداخ�� كمدخل لتقييم األداء 

 ‰للمؤسسة يحقق مزايا هامة لإلدارة م��ا ما ي��
  م��ا.ال �عقل شيئا إن التقييم �شمل أوجھ النشاطات املختلفة باملؤسسة و 

 والبيانات امليدانية ومن ثم فهو �عكس حقيقة ما يجري  إن التقييم يتم ع�� أساس الدراسة الفعلية

 املؤسسة.داخل 

  يخصھ.إن هذا األسلوب يمكن تطبيقھ بواسطة مديري اإلدارات واألقسام �ل �� املجال الذي 

 ال أنھ يو�ح أيضا نقاط الضعف  والتم�� ف��ا إن التقييم وإن �ان �عطي تقديرا عاما ألداء املؤسسة إ

 ومن �ساعد ع�� تحديد أولو�ات اإلصالح والعالج . 

 .مناقشة ا�جهة محل التدقيق �غرض تحس�ن األداء وإعادة املوارد وت�حيح املسارات 

                                                    .مقارنة قيمة التدقيق الداخ�� هذا العام مع نتائج األعوام السابقة 

إن رأي املدقق الداخ�� عند ان��اء عمليتھ �عتمد ع�� النشاط الفع�� و األهداف ال�ي �س�� املؤسسة  إ�� 

بة فهو �ساعد اإلدارة ع�� متا�عة و مراقبة �افة العمليات و تحقيقها,فالتدقيق الداخ�� أداة من أدوات الرقا

أقسام و أ�شطة املؤسسة,و مخرجا��ا تقر�ر أو تقار�ر تقدم ملجلس اإلدارة أو �جان التدقيق فهدف املدقق 

الداخ�� هو مساعدة األفراد ع�� أداء مسؤوليا��م بكفاءة لتحقيق هذه الغاية يوفر لهم التحليل والتقييم 

 يات واملشورة ال�ي تتعلق باأل�شطة ال�ي تم تدقيقها .والتوص

وعليھ يتضمن نظام التدقيق فحص وتقييم األداء بمقارنة األداء الفع�� با�خطط و�املعاي�� واألهداف 

والسياسات املوضوعة ويعت�� هذا النوع من تدقيق األداء هو تدقيق اإلجراءات الرقابية حيث �عت�� �ل من 

أجزاء من نظام الرقابة الداخلية ومن ناحية أخرى �ستخدم مراجعة األداء كجزء من السياسات وا�خطط و 

عملية تقييم األداء الك�� الذي تقوم بھ اإلدارة وح�ى يتمكن التدقيق الداخ�� من هدفھ �� مجال تقييم 

ملية التدقيق فانھ يتع�ن ع�� املسئول�ن عنھ أن يتسموا باملوضوعية واالستقاللية �� جميع مراحل ع12األداء

وتمتد قائمة مسؤوليات التدقيق الداخ�� لتقييم اإلدارة ذا��ا نظرا ألن اإلدارة �� املسئولة عن استخدام تلك 

 املوارد.

ترتكز مراجعة األداء ع�� الكفاءة والفعالية و�تطلب القيام ��ا وضع أهداف مقبولة تقارن بنتائج األداء الفع�� 

 زء كب�� من املقاييس املوضوعية لتنفيذ مراجعة األداء.فالتدقيق الداخ�� �عتمد ع�� ج

 مساهمة التدقيق الداخ�� �� تحس�ن أداء املؤسسة االقتصادية‰املطلب الثا�ي

ل�ي ت�ون عملية تحس�ن األداء ذات أهمية يجب ع�� املؤسسة االقتصادية أن �ستخدم املوارد املتاحة 

الداخ��, ففي العادة �شمل خطة التدقيق مراقبة التنظيم بكفاءة وفعالية وهذا ما يتكفل بھ التدقيق 

اإلداري �� املركز والفروع و�شاط العامل�ن فيھ وإنتاجيا��م ومتا�عة تنفيذ القرارات اإلدار�ة الصادرة عن 

                                                                 
 1صا�ح بن نوار, فعالية التنظيم �� املؤسسات االقتصادية, مرجع سابق, ص214.

 2العمرات أحمد صا�ح, املراجعة الداخلية اإلطار النظري واملحتوى السلو�ي, دار البش��, عمان, 1990, ص123 .
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املدير العام وتوصيات ال�جان املختصة ودراسة التنظيم الداخ�� واق��اح أي �عديل أو تحس�ن ي�ون مفيدا أو 

#‰ا لتنظيم العمل وتطو�ره وز�ادة فعاليتھ وكفاءتھ, و�� سبيل ذلك تقوم دائرة التدقيق بما ي��ضرور�

مراقبة وتدقيق حسن تطبيق نظام املوظف�ن والتعليمات املتعلقة بذلك والسيما من حيث العطل  •

من األمور اإلدار�ة املمنوحة والعطل املرضية ونفقات املعا�جة الطبية ال�ي تتحملها املؤسسة وغ��ها 

 اإلدار�ة املرتبطة �شؤون العامل�ن �� املؤسسة.

مدى انتظام العمل �� األقسام وفيما إذا �ان موزع بالت�افؤ ب�ن املوظف�ن, وهل هناك تأخ�� �� انجاز  •

 العمليات وهل �عود إ�� التقص�� أو اإلهمال أو النقص �� ا�جهاز.

لواجبا��م ع�� أكمل وجھ, وكذلك دراسة �شاط مدى تقيد املوظف�ن بالتعليمات النافذة وتأدي��م  •

 العامل�ن وإنتاجي��م وكفاء��م وخ����م .

مراقبة سالمة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وال�جان املختصة والتأكد من أن هذه القرارات نفذت ��  •

 الوقت املناسب.

 مدى انضباط املوظف�ن وتقيدهم بالتسلسل الوظيفي . •

تخت�� وتفحص بصورة بناءة الهي�ل التنظي�ي للمؤسسة أو أحد أقسامها أو اإلدارات التدقيق اإلداري هو أداة 

داخل الهي�ل التنظي�ي, ويشمل الفحص واختبار ا�خطط املوضوعة بما تحققھ من أهداف وطرق وأساليب 

 تنفيذ العمليات, واستخدام املوارد البشر�ة واملادية وذلك بقصد ترشيد قرارات اإلدارة عن طر�ق كشف

نوا�� القصور وما ي��تب عل��ا من أخطاء �� العناصر محل الفحص, ثم اق��اح اإلجراءات الت�حيحية 

 املناسبة .

 ‰ومن التعر�ف الشامل يت�ح أن طبيعة التدقيق اإلداري تتمثل �� ناحيت�ن, هما �التا��

 ائم املالية.عملية فحص وتحليل وتقييم تنصب ع�� اإلدارة وليس ع�� الدفاتر وال�جالت أو القو  •

��دف عملية الفحص والتحليل إ�� ترشيد قرارات اإلدارة عن طر�ق بيان نقاط الضعف واق��اح  •

ا�حلول املناسبة للمشا�ل ال�ي تواجهها إدارة املشروع و�الكيفية ال�ي تتناسب مع إم�انية اإلدارة, و�� 

 ة �� أداء وظائفها .الوقت املناسب كما أ��ا �س�� إ�� إبداء الرأي �� مدى كفاءة اإلدار 

  أهداف التدقيق اإلداري‰ 
 ‰هناك عدة أهداف �س�� التدقيق إ�� تحقيقها لتحس�ن األداء و�� 

بأفضل طر�قة  )البشر�ة واملادية(إبداء الرأي فيما إذا �انت اإلدارة قد استخدمت املوارد املتاحة  •

 ممكنة, وتمكن من تحقيق أق��ى النتائج �� ضوء أهداف املؤسسة مسبقا.

معاونة اإلدارة �� ترشيد قرارا��ا عن طر�ق اكتشاف أوجھ القصور, املشا�ل, األخطاء واق��اح  •

وسائل الت�حيح املالئمة, ثم إمداد اإلدارة ��ذه املعلومات لغرض مساعد��ا �� تحس�ن أدا��ا �� 

 قبل.املست

 تقييم أداء األفراد داخل األقسام املختلفة من خالل متا�عة التنفيذ الفع�� للمهام املحددة . •

 مساعدة اإلدارة �� إنجاز وظيفة الرقابة من خالل اختبار وتقييم أنظمة الرقابة املستخدمة. •
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#1‰نطاق التدقيق اإلداري 

املؤسسة وذلك لت�حيحها والقضاء وعدم الكفاءة �� كفاية أ�شطة وعمليات إظهار مواطن الضعف  •

 عل��ا �غرض ترشيد املوارد االقتصادية.

تدقيق أهداف املؤسسة وكيفية تنفيذها والسياسات املوضوعة لتنفيذ هذه األهداف �غرض اق��اح  •

 أحداث وأ�سب النظم واإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه األهداف .

خالل فحص واختبار نظم الرقابية املستخدمة  مساعدة اإلدارة �� إنجازها لوظيف��ا الرقابية من •

                                                            واق��اح ما ي�حح الثغرات �� النظم الرقابية.                                                                                   

 ‰التدقيق اإلداري الداخ�� إ�� ما ي�� وترجع أهمية االعتماد ع�� جهاز 
  إن التدقيق اإلداري ��دف إ�� تحس�ن الكفاءة  وز�ادة فعالية العمل اإلداري, مما يجعل دوره

 الرئي��ي هو خدمة اإلدارة .

  حاجة اإلدارة إ�� جهود التدقيق الداخ�� �� األ�شطة العددية �� ظل ك�� حجم املؤسسة و�عدد

 فروعها.

  الداخ�� كجهاز داخ�� �ساهم �� تحقيق الرقابة الذاتية عن طر�ق الفحص والتقييم إن التدقيق

املستمر ومناقشة املشا�ل وأسبا��ا مع املسئول�ن ع��ا, مع محاولة إيجاد ا�حلول ولكن لتحقيق 

التدقيق اإلداري بصورة فعالة يتطلب قيام �عاون ب�ن املدقق الداخ�� واملدقق ا�خار��, ويستند هذا 

أي إ�� أن املدقق ا�خار�� يتمتع باستقالل �امل عن اإلدارة و�مكنھ إبداء الرأي الف�ي املحايد عن الر 

 مدى كفاءة اإلدارة �� استغالل املوارد املتاحة.

أما املدقق الداخ�� فسوف �عمل ع�� ترشيد القرارات ال�ي تحسن من األداء وإظهار  نقاط الضعف �� الهي�ل 

اسات واق��اح أفضل السبل �حلها وما �ساعد املدقق الداخ�� ع�� ذلك أنھ �عمل التنظي�ي وا�خطط والسي

 داخل الهي�ل التنظي�ي ولديھ من املعلومات الكث�� عن املؤسسة ال�ي �عمل ف��ا.

 ةاخليدال ةقابر نظام ال ماخ�� �� تقييدقيق الدالت ر دو الثالث: باملطل

 رق �ل ط ممن تقيي دالب ھعليو  ةسسؤ � امل� م� التحك� م�ساه تعاو مجم ھنأ �ع� ةاخليدال ةقابر ف نظام الر �ع

،ينب��  ةاملالي مائو القو  تا�حسابا �ها ع�ر ثاأ �ف ع�و قو ال دقص ا�� ول املعم اتالتعليمواإلجراءات و العمل 

رورة ه الضذتمكن هت, و ا�حسابا صفح باقر للم ىيتس� ىح� كلوذا النظام ذه متقيي رورةض �هنا ع� دكيأالت

 : ةسباب التاليأل � ا�

 دكأال يتو  ،تجيال ��ل الت ةاجعر م مغر ب ت�ل العمليا س�عك تجيال �� من دكأالت ققدامل ة� استطاع� سلي-

 ء .خطاأل من ا ةخالي ا��أ ةفر عوم ةئيز ا�ج مالنظ فمختل متقيي دال �عإ ذلكمن 

 فقط. ا�م� زءلكن جو  ت�ل ا�حسابا قيدقعمليا ت ققدال يمكن للم-

يھ ل�ي يثق �� هذه األخ��ة خصوصا علتندات امل��رة للعملية و سمراجعة مستنديھ أي دراسة املب ققدم املو يق-

 إذا �انت تحضر داخل املؤسسة.

                                                                 
 1محمد سم�� الصبان, نظر�ة املراجعة وآليات التطبيق, الدار ا�جامعية, اإلسكندر�ة, 2001, ص412-411.
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خالل مرحلة التقييم يقوم املدقق بتقييم �ل طرق العمل واإلجراءات والتعليمات املعمول ��ا �� املؤسسة 

الية, و�نب�� التأكد هنا ع�� ضرورة تقييم هذا النظام قصد الوقوف ع�� آثارها ع�� ا�حسابات والقوائم امل

وذلك ح�ى يتس�ى للمدقق فحص ا�حسابات و�تم تقييم إجراءات نظام الرقابة الداخلية �� املؤسسة من 

 �� :ت او )خط05(خالل 

 ف اإلجراءات املعمول ��ا �� هذهمختل �ف ع�ر التعو  عبجم تا�حسابا ظم محافو يق‰جمع اإلجراءات  -1

 .ا�� صا�خا ةاخليدال ةقابر نظام ال ا�عل� صين يال�و  ةسسؤ امل

 ھفهم ھنأمن  دكأيت  ھعليو  عالنظام املتب مفه وةه ا�خطذه ءثناأ ققدامليحاول : مالفهختيارات ا  -2

ك عن طر�ق قيامھ باختبارات الفهم والتطابق أي بتأكد من أنھ فهم �ل أجزا��ا وأحسن ت�خيصها لوذ

املدقق �عض طلبيات الز�ائن و�قار��ا �سندات �سليم السلع كما يقار��ا �عد تتبعھ للعملية, فيأخذ 

البيع املحررة و�تحر�ات ا�جرد ع�� األماكن املعينة, إن هذا االختبار ذو أهمية محدودة 12بفوات��

الهدف من ورائھ هو تأكد املراقب من اإلجراء املوجود أنھ أحسن وليس الهدف منھ التأكد من حسن 

 3تطبيقھ.

باالعتماد ع�� ا�خطوت�ن السابقت�ن يتمكن املدقق من إعطاء تقييم ‰ةاخليدال ةقابر للتقييم األو�� ال -3

أو�� للرقابة الداخلية باستخراج مبدئيا نقاط القوة ونقاط الضعف �ستعمل �� هذه ا�خطوة �� 

وعليھ �ستطيع الغالب استمارة مغلقة أي استمارة تتضمن أسئلة ي�ون ا�جواب عل��ا إما بنعم أو ال, 

املدقق �� ��اية هذه ا�خطوة تحديد نقاط قوة النظام ونقاط ضعف وذلك من حيث القصور أي من 

 الناحية النظر�ة للنظام محل الدراسة.

 ط� للنظام نقاو�األ  م� التقيي� ا�ل�إصل و املت وةالق طنقا أنب ققدامل دكيتأ‰ة �ر ار االستم تار اختبا -4

 نيق� �ع�ون ي� أنب ققد�سمح للم يف� وى قص ةهميأ رةمستم ة�صفو  عاقو � ال� ةمطبق أيفعال  وةق

 .ال تحمل خلالو  رار باستم ةمطبق تاءار جإ ا�اق�ر  ال�ي اتاإلجر  أنب

 ةاخليدال ةقابر ي لنظام الئا�ال� مبالتقيي ققدم املو يق:  ةاخليدال ةقابر ي لنظام الئال��ا مالتقيي -5

)Evaluation définitive du contrôle interne( من خالل الوقوف ع�� نقاط الرقابة الداخلية

ده ع�� اختبارات االستمرار�ة, وهذا عند اكتشافھ سوء تطبيق أو عدم وسوء س��ه باعتما للمؤسسة

تطبيق نقاط القوة, هذا باإلضافة إ�� نقاط الضعف ال�ي ت�ون من تصور املدقق ال�ي توصل إل��ا 

)  وةالق طنقا ف و الضع ط(نقاع�� النتائج املتوصل إل��ا عند التقييم األو�� لذلك النظام باالعتماد 

مبينا أثار ذلك ع�� املعلومات املالية, Document de synthèseشاملة ةثيقو � � ةصلو ح ققدم املديق

                                                                 
, 2015-2014, مذكرة لنيل شهادة ماس�� �� العلوم املالية واملحاسبة, تخصص فحص ما��, فاطمة �عوج, دور التدقيق الداخ�� �� تفعيل اتخاذ القرار1

#.92ص

 2مرجع سابق, ص93.
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مع تقديم اق��احات قصد تحس�ن اإلجراءات, وتمثل هذه الوثيقة بمثابة تقر�ر حول نظام الرقابة 

 إدارة املؤسسة االقتصادية .الداخلية يقدمھ املدقق إ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#‰خالصة الفصل
�� املؤسسة من ب�ن أبرز التحديات امل��ايدة ال�ي تواجھ املسئول�ن �� املؤسسة.           �عت�� عملية تحس�ن األداء 

 ويعت�� األداء الفعال هو وصول املؤسسة إ�� ما تصبو إليھ من خالل تحقيق األهداف املحددة مسبقا بكفاءة

وفعالية ولتحقيق هذه امل��ة يتطلب ذلك جهاز رقا�ي فعال �عمل ع�� توف�� املعلومات والبيانات واملتمثل �� 

 التدقيق الداخ��.

�عمل التدقيق الداخ�� ع�� تحس�ن أداء املؤسسة من خالل فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية, حيث 

اخلية من خالل تزو�د اإلدارة باملعلومات الضرور�ة يقوم املدقق الداخ�� بتقييم وفحص نظام الرقابة الد

للقيام باملتا�عة والتقييم من طرف اإلدارة, كذلك يقوم املدقق الداخ�� ب��و�د ودعم اإلدارة مباشرة بتقار�ر 

 أولية, وتظهر أهمية التدقيق �� املؤسسة ملا لها من تأث�� ع�� الس�� ا�حسن للرقابة الداخلية .

 



 

 

 الثالث:الفصل   

 ا�جانب التطبيقي      

 " دراسة حالة

 اقتصادية مؤسسة      

�EDIMCO� 
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���‰  
�عد دراستنا ل�جانب النظري �� الفصول السابقة, وعرضنا املختصر للتدقيق بصفة عامة والتدقيق الداخ�� 

�ش�ل خاص ومدى فعاليتھ �� املؤسسة, و�ما أن الدراسة النظر�ة ال يمكن أن تحقق الهدف املرجو إذا لم 

إنتاج وتوزيع مواد البناء  تكن مرفقة بدراسة تطبيقية مأخوذة من الواقع فإننا اخ��نا مؤسسة

�EDIMCO�   وقمنا بدراس��ا كحالة تطبيقية من أجل دعم الدراسة النظر�ة ال�ي قمنا ��ا سابقا واختبار

 ‰الفرضيات, وترقنا �� هذا الفصل إ�� مبحث�ن هما 
تقديم املؤسسة محل الدراسة ‰املبحث األول   

فعالية التدقيق الداخ�� �� مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء  ‰املبحث الثا�ي  

 �� مؤسسة وطنية إلنتاج وتوزيع مواد البناء أ�شأت بتار�خ 
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 �EDIMCO�تقديم مؤسسة ‰األول املبحث 

 ملحة تار�خية عن املؤسسة ‰املطلب األول 

, �ان هذا بمقت��ى قرار 1984سبتم�� 25أ�شأت هذه املؤسسة الوطنية إلنتاج وتوزيع مواد البناء بتار�خ 

 دج .250000000/م ع/ واملتضمن ذلك, بوالية مستغانم برأسمال قدر ب 5280وزاري رقم 

خ��ة �� مختلف مجاالت البناء, وذلك  29ميدان العمل أصبحت املؤسسة تمتلك خالل تواجد املؤسسة ب

راجع للنجاح الذي حققتھ بتحكمھ �� معظم النشاطات سواء اإلنتاجية أو التجار�ة فيما يخص قطاع مواد 

 البناء, وكذا النتائج القياسية ال�ي حقق��ا �� مجال املقاولة.

عن طر�ق فتح  1990و 1958بوالية مستغانم وهذا خالل الف��ة ماب�ن ولقد تم تطو�ر شبكة التوزيع للشركة 

 منافذ تأج�� �� عدة مناطق, وتم تحو�ل مؤسسة توزيع مواد البناء لتأخذ ش�ل شركة ذات أسهم

�EPE/SPA�, ولقد تم �عي�ن السيد املدير  17/01/1996والصادر ��  96/30بمقت��ى العقد ألتوثيقي رقم

والذي نص قراره  27/04/2002إدارة بمقت��ى محضر املجلس اإلداري املنعقد بتار�خ �حسن كرئيس مجلس 

 بذلك.

 التعرف ع�� املؤسسة‰املطلب الثا�ي

                                   entreprise distribution des matériaux de constructionمؤسسة توزيع مواد البناء أي 

 ال�جال بلدية صيادة بوالية مستغانم .�� مؤسسة اقتصادية تقع �سيدي 

, �انت مؤسسة محلية �شاطها الرئي��ي �� البداية توزيع 12/83بموجب قرار رقم  25/09/1984أ�شأت �� 

قامت املؤسسة بتوزيع اإلم�انيات من خالل االنخراط �� مجال البناء حيث أنجزت  1989مواد البناء, و�� 

منافذ تأج�� �� عدة مناطق ف�ي تحمل باإلضافة إ�� غالبية املشاريع العديد من املشاريع العقار�ة, وفتح 

 1سكن ترو���, ومئات املبا�ي التجار�ة والعديد من املشاريع األخرى و املرافق . 1000العقار�ة للشركة أك�� من 

ھ سنة خ��ة �� مختلف مجاالت البناء, ووجودها ناتج عن النجاح الذي حققت30تمتلك املؤسسة أك�� من 

بتحكمها �� معظم النشاطات سواء �انت تجار�ة أو إنجاز�ھ أو ترو�جية ملا تم إنجازه وكذا النتائج القياسية 

ال�ي حقق��ا �� اإلنجاز  واملقاولة و�عمل املؤسسة ع�� تب�ي عالقات دائمة مع الز�ائن, كما �عمل ع�� توسيع 

لف أشغال البناء, ا�حدادة, الطالء �شاطها ضمن متطلبات الز�ائن �� فتح ورشات متخصصة �� مخت

 2ومختلف األشغال ال�ي لها عالقة بالبناء.

 ‰و�مكن توضيح أ�شط��ا �� الش�ل التا�� 
 
 
 
 

                                                                 
������ �� � �� �� � ��� ��������� � �� 1 
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 أ�شطة مؤسسة توزيع مواد البناء ) 1-3 (الش�ل رقم

 

 

 

 

 

 الطالبة, وفق معلومات خلية التدقيقمن إعداد ‰املصدر 

, و�سمح باإلضافة إ�� مواد البناء )مناطق التخز�ن, ورشة التجارة(كما لها العديد من الب�ى التحتية

االسمنت الرمادية, منتوج الس��اميك وإنتاج ا�خرسانة, ومشاريع األلواح ا�خشبية ع�� وجھ (التسو�قية

 ‰ا وال�ي تتمثل �� اآل�ي . حيث لها ثالث مراكز تا�عة له)ا�خصوص
 مركز التوزيع �سيدي عثمان بصيادة والية مستغانم . 0

 مركز التوزيع �ع�ن تادلس . 0
 الهي�ل التنظيمي ملؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء ‰املطلب الثالث1

- � ������� � � ���� �‰  
 

 

 

                                                                 
#معلومات صادرة عن مؤسسة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء1

 انجاز مشاريع ك��ى  بيع مواد البناء

 بيع مساكن جاهزة
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#وتوزيع مواد البناءمعلومات صادرة عن خلية التدقيق ملؤسسة اإلنتاج ‰املصدر

‰شرح الهي�ل التنظيمي  

 يمثل املدير أع�� سلطة �� الهرم التنظي�ي و من مهامھ :املدير: -1

 �سي�� الشركة و اإلشراف عل��ا. •

 متا�عة املصا�ح و األقسام ال�ي تقع تحت سلطتھ. •

 املناسبة.تحليل التقار�ر الواردة من املصا�ح و األقسام و اتخاذ القرارات الهامة و  •

 �سي�� و مراقبة رؤساء املصا�ح التا�عة إلدارة الوحدة. •

 عقد اجتماعات و سياسات  و اإلجراءات ا�خاصة ب�ل مص�حة. •

 تقوم هذه األخ��ة باملهام التالية:األمانة : 

 مساعدة املدير �� تدب�� شؤونھ و تنظيم أعمالھ. •

 تحو�ل التقار�ر من املصا�ح إ�� املدير. •

 ا�خاصة باأل�خاص املتعامل�ن مع املدير و إبالغھ بذلك.  ضبط االستقباالت •

 ��يقوم املراجع الداخ�� بفحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية �خدمة اإلدارة املراجع الداخ :

عن طر�ق التأكد من أن النظام املحاس�ي كفؤ و يقدم بيانات سليمة و دقيقة لإلدارة من خالل 

 ت املوضوعيةمنع الغش و االنحراف عن السياسا

 

: هو املسئول عن املص�حة املالية و �عت�� هذه األخ��ة مركز�ة �� املؤسسة توزيع مدير اإلدارة املالية

 مواد البناء حيث تتفرع هذه املص�حة إ��: 

املدير

املراجع
الداخ��

األمانة
قسم 

الن�اعات

األمانة مدير اإلدارة 
املالية

� �����

� ����

البيعقسم

� �� �� �

�� � �
���

خز�نة 
املؤسسة

��� �� � �
� �� �

� ��� ��
� � �

مكتب 
األجور 

� � �� ��

�� �� �
�� � �

تجاري قسم

إنتا��
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 تقوم بمساعدة مدير اإلدارة املالية.  األمانة: •

 الن�اعات القانونية.: ��تم با�جانب القانو�ي للمؤسسة و يقوم أيضا بحل قسم املنازعات •

: يقوم املحاسب بمختلف الت�جيالت املحاسبية للعمليات ال�ي تقوم ��ا الشركة          قسم املحاسبة •

( عمليات الشراء، البيع، التنازل، التحصيل، التسديد...) و كذلك يمسك يوميات مساعدة حسب 

حيث أن املحاسب  فرع ا�خز�نة، فرع محاسب العام و ا�حاجة إل��ا، و ينقسم هذا القسم إ�� فرع�ن 

 األول �� هذه املؤسسة يقوم بالعمل الذي يقوم بھ املحاسب العام و العمل الذي يقوم بھ فرع ا�خز�نة.

: ��تم با�جانب البشري حيث أ��ا ا�جهة املسؤولة عن العامل�ن باملؤسسة و قسم إدارة املوارد •

 يت�ون هذا القسم من: 

  تم بالضمان االجتما�� للعامل و تدرس الوضعية جتماعيةمكتب اإلدارة و العالقات اال��  :

 ال�حية  و �� املتعلقة بالعامل من يوم بدايتھ للعمل إ�� غاية ��اية تقاعده.

  يقوم بدراسة أيام العمل و مجموع العمال و الغيابات و يحدد األجر الالزم الذي يدفعھ مكتب األجور :

 �ل عامل.

 و تقديم مال�س العمل للعامل�ن و م هذا املكتب بنظافة املؤسسة ��ت: مكتب النظافة و األمن

 املحافظة ع�� ممتل�ات الوحدة و مراقبة حركة العمال، املواد و البضائع.

 : هو املؤول عن ممتل�ات الوحدة، و يتفرع هذا القسم إ��:مدير التق�ي .1

 أي كمية املواد الالزمة : �� هذا القسم  يوجد مكتب تق�ي ��تم بالتخطيط للمشروع قسم البناء

 للبناء و هناك مكتب آخر يقوم بتنفيذ ما قد خطط لھ.

 يوجد بھ مكتب م�لف ببيع ما تم بناؤه و يقوم �شراء األرا��ي من أجل البناء.قسم البيع : 

 املدير التجاري: يوجد بھ : .2

   املدير التق�ي و : يقوم �شراء و بيع مواد البناء داخل املؤسسة و ذلك ببيعها إ�� القسم التجاري

 أيضا يقوم هذا القسم بالبيع خارج املؤسسة

 يقوم هذا القسم إلنتاج .قسم اإلنتاج : 

 يتكفل بصيانة اآلالت و املعدات ال�ي �ستخدم �� �شاط املؤسسة.قسم الصيانة : 

 �EDIMCO�التدقيق الداخ�� �� مؤسسة ‰املبحث الثا�ي

 EDIMCO�1�إنتاج وتوزيع مواد البناء واقع التدقيق الداخ�� �� مؤسسة‰األول  املطلب 

مؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء كغ��ها من املؤسسات تقوم بالتدقيق الداخ�� من أجل تقييم نظام 

الرقابة الداخلية ل�ي يتاح لها أمر التحكم والسيطرة ع�� األخطار ال�ي يمكن أن تواجهها �� مشوارها 

 التسي�� وتحس�ن األداء املستقب�� وح�ى تتجنب السوء ا�حاصل �� 

وإلتمام عملية التدقيق تنت�ج مؤسسة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء مراحل وخطوات يمكن شرحها فيما ي�� 

‰ 

                                                                 
1�� � � � � ��� �������� ��� ��������� � ��#
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  تحض�� مخطط التدقيق السنوي‰ 
�شرح هذا املخطط و�فصل مهمة التدقيق إ�� عناصر منظمة كمرجع أسا��ي �عمل بھ من مهمات مراد 

األقسام, الوحدات ال�ي سيتم تدقيقها........ا�خ, فهو �عت�� كهدف �خلية التدقيق القيام ��ا �� تلك السنة, 

 حيث يتم مراقبة �سبة تطبيقھ ملعرفة مدى س�� العمل.

لذلك يقوم قسم التدقيق الداخ�� ا�خاص بمؤسسة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء �ل سنة بوضع مخطط 

 ‰التدقيق السنوي راجعا بذلك ومستدال بتقار�ر 
 أي للسنوات الثالث السابقة. التدقيق الداخ�� املاضية 0

 تقر�ر املدقق ا�خار�� للسنوات الثالث السابقة . 0

حيث �س�� املدقق �حصر وتحديد األخطار ال�ي قد �عيق تقدم املؤسسة وال�ي من املمكن أن تؤثر ع�� 

 ة, محاسبية,.....)وصولها ألهدافها املسطرة, و��ون هذا ا�حصر متمثل �� مختلف األخطار (مالي

و�اإلضافة للمهام املوجودة �� املخطط السنوي للتدقيق فإنھ قد تطرأ مهام أخرى فجائية غ�� مخطط لها 

 يتم أخذها �ع�ن االعتبار عند تحديد �سبة س�� العمل .

 تطبيق مهام التدقيق‰ 
 ‰يتم تطبيق املهام وفق ثالث مراحل أساسية وال�ي تتمثل ��

 ‰التحض�� للمهمة-
 ‰�عت�� هذه املرحلة املرجع الذي �عتمد عليھ با�� املراحل وأطولها من الناحية الزمنية وتتم �اآل�ي

 ‰اختيار فر�ق املهمة
لبدأ مهمة التدقيق �س��ل األمر بانتقاء فر�ق ي�ون �ل فرد منھ ذو اختصاص وخ��ة لتدعيم املوضوع املراد 

 تقديمھ إلتمام املهمة ع�� أكمل وجھ.

 ‰مةرسالة امله
 ‰يتم إرسال إ�� القسم الذي سيتم تدقيقھ من قبل مسئول مص�حة التدقيق وال�ي تتضمن ما ي�� 

 التنظيم الذي سيطول املهمة. 0

 أسماء ومناصب الفر�ق امل�لف باملهمة 0

 نوع املهمة ما إذا �انت مخطط لها أم فجائية. 0

 املدة الزمنية ال�ي ستأخذها املهمة (مع ترك املجال مفتوح) 0

 ‰تماع توزيع املهامعقد اج
 يتم عقد هذا االجتماع �انطالقة لعملية التدقيق حيث يتم فيھ 

 تقسيم املسؤوليات ع�� الفر�ق الذي �لف باملهمة 0

 1تحض�� الوثائق الالزمة للفر�ق وال�ي �ساعده ع�� إتمام مهمتھ. 0

 الوصول إل��ا.شرح املراحل واإلجراءات ال�ي سيتم العمل ��ا وكذا شرح أهداف املؤسسة املراد  0

                                                                 
#مرجع سابق1
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 ‰إعداد جدول املخاطر
يبدأ املدققون بتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل تقسيم �ل �شاط إ�� مجموعة إجراءات وتحليلها 

 وذلك بدراسة أهدافها و�التا�� تحديد األخطار ال�ي يمكن أن تنجم ع��ا.

#‰تطبيق املهمة
 املرحلة املاضية حيث يحددوتتم باالعتماد ع�� برنامج العمل الذي تم وضعھ �� 

 األهداف ال�ي تم �سط��ها. 0

 املسؤولية املحددة ل�ل هدف. 0

 الوسائل ال�ي سيتم استخدامها إلنجاز املهمة. 0

 لتحقيق �ل هدف من األهداف املسطرة . ةاملدة الزمنية الالزم 0

#‰التقر�ر ال��ائي
 ‰محتواهيتم تحض�� التقر�ر ال��ائي وذلك بوضع مشروع أو�� والذي يحمل �� 

 التوصيات ال�ي وصل إل��ا املدققون. 0

 لتطبيق التوصيات. ةتحديد املدة الالزم 0

 جدول يحمل التوصيات املق��حة ليطلع عل��ا املدير �ش�ل مختصر ضمن االجتماع. 0

#�EDIMCO�تقر�ر املدقق الداخ�� ملؤسسة إنتاج وتوزيع مواد البناء‰املطلب الثا�ي
املؤسسة بصفة مستمرة, وذلك إليصال النتائج عن طر�ق إعداد  يقوم املدقق الداخ�� بفحص أ�شطة

#‰التقار�ر وال�ي سنتطرق إ�� نموذج م��ا مأخوذ من شركة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء فيما ي�� 
SGP                                                                                                                         الغرب       

  06.07.2014مستغانم ��

 1رأس املال اإلجتما��

 خلية التدقيق الداخ�� 

 سيدي ال�جال 

 مستغانم  

 17/2014‰املرجع

 تقر�ر التدقيق

 

 وهيا�لها الفنية والتنفيذية  RE.CO.Oتدخلت وحدة التدقيق الداخ�� �� الشركة الفرعية 

#املحاسبة�1

 )البنك (النقد�2

 إدارة املخزون�3

                                                                 
 1معلومات م��جمة من إعداد الطالبة, امل�حق رقم01.
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 القسم الف�ي �4

 قسم اإلنتاج �5

 ا�خدمة ال�خصية واإلدارة العامة�6

 أرشيف�7

 األمن�8

 املالحظات(التعليق)�9

 19/05/2014بتار�خ 2014/13قبل البدء �� تدقيقنا الحظنا تنظيم النتائج املبينة �� تقر�رنا للمراجعة رقم

 فيما يتعلق بتسي�� اإلدارة 

 ‰وفقا لضوابطنا وعمليات التحقق, نالحظ املالحظات التالية

 ‰املحاسبة العامة -1
 .2014 و تم إيقاف ا�حسابات العامة �� ��اية شهر ماي

 SCF.1تأكيد املحاسبة ملعاي�� النظام املحاس�ي املا�� )وحسابات جدول النتائج الداعمالرصيد (

 م�ح للوثائق املحاسبية يؤكد انتظام املعامالت 0

 الدفاتر القانونية محدثة ومتوافقة مع اللوائح 0

 ‰النقد املصر�� -2
واملدين للعمليات  �جل مسلسل زمنيا يب�ن حساب الدائن(دف�� املسودة للبنك والذي يتما��ى مع رصيد 

, ال يتم فصل بيانات التسو�ة املصرفية باستثناء 2014دج �� ��اية شهر مايو3249241,50)اليومية

 .2014التسو�ات لشهري يناير وف��اير

 دج32177684هو  31/05/2014مقدار التوفر ��  0

 دج28928442هو  31/05/2014مقدار النفقات ��  0

 .31/05/2014دج �� 6005056لضباب  �انالصندوق لتحقيق التوازن ع�� كتاب ا •

 هذا الرصيد يتوافق مع دف�� يومية النقدية 0

 دج390705مقدار اإليرادات هو 0

 دج330654,44مقدار النفقات هو 0

 �� كتاب املسودة النقدي نجد الشذوذ الذي يضاف إ�� األرصدة 0

�ا م��رة حيث الحظنا مصار�ف غ�� مع��ف � 06/07/2014السيطرة ع�� النقد توقفت �� عام 0

 DGدجاملمنوحة ل569500دج م��ا طلب ل�حصول ع�� مبلغ5120000قدرها  2014لشهر يونيو

 ساعة 24, والف��ة التنظيمية للت��ير �� 03/07/2014ملختلف املش��يات املؤرخة �� 

 دج حقيقي795200الرصيد النقدي الفع�� عند ا�خروج  0

                                                                 
#.02معلومات م��جمة من إعداد الطالبة, م�حق رقم1
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وانتظام عمليات املدخالت واملخرجات من ك�ل قسم تحتفظ ��جالت املخزون ‰إدارة املخزون-3

 املنتجات.

 و مع ذلك,فإننا نو��ي قسم املحاسبة بالتحقق و التوافق مع إدارة املخزون شهر�ا  0

 نجد قيم مدخالت و االس��الك األسهم ع�� األوراق املالية ال 0

 سونطراك للعر�ات يتم استخدام اس��الك الوقود من قبل نظام الطاقة الذكية 0

إدارة املخزون ليست مجهزة بال��مجيات مما يؤدي إ�� تأخ�� العمل و استغالل الحظ أن  0

 املعلومات.

إلعطائنا الوضع  )استجوا��م(مشاريع, قمنا بتدقيق املسئول�ن املعني�ن ‰�� اإلطار الف�ي وتحقيقھ -4/5

الرئي��ي للتطو�ر  املساكن ال��و�جية, وتطو�ر املقعد والسياج, وتطو�ر املكتب 17الذي �سود ع�� البناء 

���AMECAS�ومشرو�� �شار  PDGالعقاري, واإلس�ان لوظيفة � ���SAOURA�. 

 ‰�ان ا�جواب ع�� هذا

وحدة �عد هدم املب�ى القديم للموقع, يتم إطالق  17بالنسبة للوحدات السكنية البالغ عددها  •
 .07/07/2014أعمال األساس, وسيتم صب ا�خرسانة ��1

 سيتم إيقاف املواقف و�سليمها إ�� العميل بمجرد توقيع العقد 

 تطو�ر املقر الرئي��ي والسياج �� مرحلة اإلنجاز, توقيع االتفاق ينتظر التفاوض  •

 يوما. 45تطو�ر مقر التطو�ر العقاري قيد التنفيذ و وقت االن��اء هو  •

دج �� انتظار الدفع ع�� 551253 دج, هناك حالتان من أوضاع العمل تبلغ5046000مبلغ االتفاق هو 

 .  31/05/2014و 2012أبر�ل 30مستوى املدير�ة العامة بتار�خ 

ل�حصول ع�� وظيفة السكن, تم االن��اء من األعمال, تم إصالح املرفقات واملواقف بمبلغ  •

 .�� انتظار توقيع مدير املشروع .30/06/2014دج وفقا التفاقية 473072

تم توقيع سوق التنفيذ بمبلغ ��AMECAS 3حد مشاريع بالنسبة ملشرو�� �شار, أ •

 +)دج4497182(دج 121291183تم توقيعھ مقابل ° 1دج متفاوض عليھ مقابل 125788365

  ��للمرة الثانية �� 2014ستبدأ أعمال اإل�شاء �� سبتمSaoura Métal يتم توقيع السوق بمبلغ ,

 )+دج5597271(دج 172664956,30دج �عد التفاوض ع�� التقدير األول البالغ 178262227,30

 سيتم تحديد تار�خ بدء العمل بمجرد توقيع العقد 

  كجزء من إجراءات إدارة الشركة التا�عة فيما يتعلق �ش�ل خاص بأعمال العمولة قمنا

 باستشارة 

 والقرارات املتخذة �شأن العطاء  )االفتتاح الف�ي للطيات وا�خيارات(�جل فيھ جميع ال�جان

 للتعاقد من الباطن للمشاريع.

                                                                 
#03معلومات م��جمة من إعداد الطالبة, م�حق رقم1
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 لهذا الغرض. تم االحتفاظ بال�جل منذ  يجب إدارة ال�جل ل�ل عمولة وفقا لإلجراءات القانونية

 صفحة مستخدمة ومرقمة. تجدر اإلشارة أيضا إ�� ضرورة 93مع  2014إ�� يونيو  2005مارس 

 االحتفاظ ��ذا النوع من ال�جل �عناية كحالة ال�جل ا�حا��.

  .مجموعة الهي�ل التنظي�ي �افية للوصول �سرعة إ�� متا�عة جميع العمليات الفنية وتحقيقها

 الحظنا عدم وجود هي�ل التقر�ر.

 .نالحظ أيضا عدم وجود مخطط هيك�� للشركة التا�عة 

 لتنسيق التا�ع.نالحظ أيضا غياب مجلس ا�حكماء أو مجلس ا 

�عمل الهي�ل البشري واإلدارة العامة وفقا للوائح وإجراءات اإلدارة ‰ا�خدمة ال�خصية واإلدارة العامة�6

 املعمول ��ا

 .يتم االحتفاظ ��جالت املوظف�ن وتصنيفها �ش�ل �حيح 

  2014.يتم تحديث الدفاتر اإللزامية املتعلقة بإدارة شؤون املوظف�ن �� ��اية يونيوF

1 

 دائما.مجاالت األجور �� أجهزة كمبيوتر يتم  24وكيال من بي��م  68موظفي الشركة التا�عة  عدد

إ�شاؤها وتتوقف شهر�ا وتدفع وفقا لالتفاقية ا�جماعية للشركة. االتفاقية ا�جماعية غ�� صا�حة 

 .2012منذ عام 

 دوالرا  14558956كشوف رواتب قدرها  2014تمثل املرتبات املدفوعة للنصف األول من عام

 دج 8708,542وصا�� أجر قدره 

 .حالة التغيب عن هذه الف��ة ال تنتج 

  لم يتوقف. 2014برنامج إجازة 

 2014يتم تحديث الدفاتر اإللزامية املتعلقة بإدارة شؤون املوظف�ن �� ��اية يونيو. 

 .عدم وجود تقار�ر واملخطط الشهري هو عيب حقيقي �� الهي�ل 

 االفتقار إ�� التنظيم وإتقان إدارة الكمبيوتر ��ا. icsتندات و�يانات قلة ملفات املس‰األرشيف�7

األمن الداخ�� والنظافة للشركة التا�عة ال يوجد لديھ وثيقة أو مؤشر للمراقبة واملعلومات �� هذا ‰األمن�8

 السياق شديد ا�حساسية.

 ‰مالحظاتنا ال�ي تم تدقيقها واعتبارها مهمة �� ‰املالحظات�9
 متقنة. منظمة غ��  0

 .)ساعة24(وقت الصالحية ل�ل قسم لم يتحقق 0

 التوفيق ب�ن األسهم و��ن املحاسبة غ�� مالحظة . 0

 نقص القيمة املعنية �� ورقة األسهم. 0

 برنامج إدارة املخزون غ�� مثبت. 0

 ال توجد إشارة إ�� املشاريع ال�ي يتع�ن القيام ��ا. 0

                                                                 
#04معلومات م��جمة من إعداد الطالبة, م�حق رقم 1
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 فصل �جل العمولة. 0

 عدم وجود تقر�ر واملخطط الشهري. 0

 غياب املخطط التنظي�ي للشركة التا�عة. 0

 عدم وجود مجلس تنسيق. 0

 اتفاق جما�� غ�� صا�ح. 0

 لم يتوقف. 2014ترك برنامج اإلصدار  0

 ال�جنة التأديبية ال �ش�ل. 0

 �جنة ال�حة والسالمة غ�� مش�لة. 0

عة استنتاجنا هو التوصية وتقديم املشورة لل�خص األول املسئول عن الشركة التا�‰االستنتاج�10

جميع املالحظات املذ�ورة من أجل إ�شاء إدارة هذا الهي�ل �� ظل ظروف قانونية مقبولة. �عد 1لتنظيم 

أن تم االن��اء من تدقيقنا �� جميع النقاط املهمة للشركة الفرعية وتمت املصادقة عل��ا �� تقر�رنا ا�حا��, 

 قر�ر ��ائي.فإننا نقدم إ�� املدير التنفيذي بن�خة إ�� املدير اإلداري كت

 مدى فعالية تنفيذ مهمة التدقيق الداخ�� �� املؤسسة‰املطلب الثالث

ملعرفة مدى فعالية تنفيذ مهمة التدقيق من عدمھ ال يختلف اثنان ع�� أنھ البد من الرجوع إ�� تقر�ر 

أعطى التدقيق الداخ��, وع�� أساس املعلومات املتحصل عل��ا نتمكن من الكشف ما إذا �ان التدقيق قد 

مفعولھ ع�� املؤسسة أو ال, ففي الغالب تأ�ي محتو�ات التقار�ر املقدمة بنتائج سلبية عن أداء ا�جهات 

ال�ي تم التدقيق عل��ا وال�ي قد تتضمن عدم فعالية الضوابط الرقابية, أو عدم توفر ضوابط رقابية 

ل حدو��ا عدا عن املخالفات �افية, أو وجود مخاطر عالية لم يتم وضع خطط استجابة للتعامل معها حا

األخرى ال�ي تتعلق �عدم االل��ام بالقوان�ن والتشريعات أو عدم التوافق مع السياسات واإلجراءات, وهنا 

وإن ذلك يؤثر ع�� شرعية وصدق ا�حسابات  )نظام الرقابة الداخلية(ي�ون ضعف �� نظام املؤسسة

 و�جعل املؤسسة �� وضعية مزر�ة.

قوي  فهذا يمثل دليال مبدئيا ع�� �حة ا�حسابات وأن مهمة التدقيق قد تم القيام �� حالة وجود نظام 

األمر الذي ينعكس ع�� املؤسسة و�ثبت أن التدقيق الداخ�� سار  )نتائج إيجابية(��ا ع�� أكمل وجھ 

� �ش�ل حسن, كما تتمثل الفائدة العظ�ى من عرض الصورة ال�املة للنتائج �شق��ا اإليجا�ي والسل�ي �

معرفة مدى فعالية تنفيذ مهمة التدقيق وفهم الصورة ال�املة عن أعمال شركة اإلنتاج وتوزيع مواد 

, وتقدير مدى إم�انية تحقيق األهداف وليس النظر من جانب حجم املالحظات املقدمة  EDIMCOالبناء

 ركةفقط, وكذا املساعدة ع�� اتخاذ اإلجراءات املناسبة فيما يتعلق بتحقيق أهداف الش

 بوالبد من اإلشارة إ�� أنھ قد ت�ون توقعات �جنة التدقيق واإلدارة العليا عن دور التدقيق الداخ�� املطلو 

منھ هو إيصال النتائج املتعلقة بضعف الرقابة أو عدم فعالي��ا, أو عدم االل��ام بالقوان�ن والتشريعات, إال 

عدم رغب��م بذلك قد �ساعدهم �� فهم الصورة  أن إبالغهم بمدى أهمية إيصال ا�جانب اإليجا�ي �� حال

                                                                 
 1معلومات م��جمة من إعداد الطالبة, م�حق رقم 05.
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ال�املة لنطاق التدقيق والنتائج ال�ي تم التوصل لها ملعرفة ما إذا  �ان التدقيق املنت�ج فعال أو يجب 

 .)البد من تبليغ النتائج املرضية لت�جيع املدقق�ن ع�� تقدير األداء املر��ي(ان��اج تداب�� أخرى 

 ‰عال �ش�ل جيد ع�� املؤسسة البد من توفر البعض من النقاط التاليةل�ي ي�ون التدقيق الداخ�� ف

 مدى تحقيق ا�جهات املدقق عل��ا ملؤشرات األداء املطلو�ة م��ا •

 �عض النتائج املالية واإلنجازات االستثنائية ال�ي تم تحقيقها من قبل ا�جهات املدقق عل��ا •

F�عض الضوابط الرقابية فعالة وقو�ة •

1 

 مدى املساهمة واملبادرات ال�ي تم تنفيذها من قبل ا�جهات املدقق عل��ا لتعز�ز الضوابط الرقابية  •

 مدى تفاعل ا�جهات املدقق عل��ا �� ما يتعلق بإدارة املخاطر املتعلقة ��ا. •

د إذ أنھ ال يوج, EDIMCOلتقر�ر السابق لشركة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء ااألمر الذي لم نالحظھ �� 

ومنھ �ستطيع ا�خروج بأن التدقيق الداخ�� �� الشركة لم �عطي ذلك تنسيق وتفاعل قوي �خلية التدقيق 

املفعول القوي ألن ا�جهات املدقق عل��ا لم تقدم ذلك األداء املقبول ال�ي وجب تحقيقھ �سبب قلة 

 التفاعل �� ما املخاطر وغ��ها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 1معلومات صادرة من خلية التدقيق
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 ‰خاتمة الفصل

الدراسة امليدانية ال�ي أجر�ناها �� مؤسسة اإلنتاج وتوزيع مواد البناء الحظنا أن املؤسسة تو��  من خال ل 

اهتماما م��ايدا للتدقيق الداخ��, حيث ��دف هذا األخ�� إ�� أن ي�ون فعال �� أثره فيعمل ع��  تحس�ن 

قة �� الوقت املناسب, حماية العمليات بكفاءة أك�� كما �ساعد ع�� تحقيق عدة منافع كتوف�� معلومات دقي

 األصول من سوء االستخدام , وكذا االستخدام العقال�ي للموارد .

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خاتمة عامة
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#‰خاتمة

�س�� ل�حفاظ عل��ا خاصة مع  لقد أصبحت املؤسسات االقتصادية تمنح أهمية كب��ة  �حماية ممتل�ا��ا ف�ي

ك�� حجمها وتوسع أعمالها, و�التا�� يؤدي ذلك إ�� ضمان بقا��ا واستمرار���ا, و�ي تقوم املؤسسة بمتا�عة �ل 

أ�شط��ا ومهامها أصبحت تو�� أهمية بالغة بالتدقيق وخاصة التدقيق الداخ�� , حيث تقوم عملية التدقيق 

اط الضعف ال�ي �عرقل �شاط املؤسسة وتنبيھ إدارة املؤسسة ��ا, الداخ�� ع�� اكتشاف نقاط القوة ونق

إضافة إ�� فحص البيانات واملستندات وا�حسابات  والدفاتر ا�خاصة باملؤسسة, فحصا انتقاديا منظم للتأكد 

 من �حة وسالمة قياس العمليات ال�ي تم ��جيلها وتحليلها وتبو���ا.

لنا معا�جة إش�الية فعالية التدقيق الداخ�� �� �سي�� املؤسسة لهذا من خالل دراستنا لهذا املوضوع حاو 

االقتصادية محل ال��بص وإبراز مدى كفاءة التدقيق الداخ�� باالعتماد والتطلع ع�� النتائج املحققة, فالهدف 

الرئي��ي للتدقيق الداخ�� هو تقديم خدمات متعددة والتحقق من مدى االل��ام �سياسات وإجراءات الرقابة 

 لداخلية.ا

�عد معا�جتنا وتحليلنا ملختلف جوانب املوضوع �� قسميھ النظري والتطبيقي, توصلنا إ�� نتائج خاصة 

 باختبار الفرضيات ونتائج عامة, مع مجموعة من االق��احات والتوصيات.

 ‰لتاليةالنتائج اهذا املوضوع إ�� من طرحنا ل وصناتالنتائج:
 ظام أي مؤسسة.التدقيق الداخ�� وظيفة أساسية �� ن 
 .عد التدقيق الداخ�� أداة رقابية �سمح من خاللها باإلطالع وتقييم حالة املؤسسة� 
  يقوم التدقيق الداخ�� ع�� مجموعة من األهداف تطورت ع�� الزمن مع تطور مفهومھ وأهميتھ

 داخل املؤسسة إ�� أن أصبح عنصر مهم وفعال.
  �� ��اكتشاف األخطاء واالنحرافات و�افة أنواع الغش, ومحاولة �عت�� التدقيق الداخ�� الوسيلة املث

 معا�ج��ا وت�حيحها �� الوقت املناسب.
 .فعالية التدقيق ع�� املؤسسة يمكن أن ت�ون إيجابية كما يمكن أن ت�ون سلبية#

 

 الفرضيات:اختبار 

 :��االقتصاديةالتدقيق الداخ�� وظيفة إلزامية وضرور�ة �� حياة املؤسسة �الفرضية األو� 

حيث أصبح التدقيق الداخ�� أداة مهمة وضرور�ة لس��ورة أي مؤسسة و�التا�� هذه الفرضية 

 . �حيحة

  ساهم تقر�ر املدقق الداخ�� �� إيصال املعلومات  �تقر�ر املدقق الداخ���الثانية:الفرضية�

الداخ�� �� املؤسسة من  الضرور�ة والنتائج الالزمة ال�ي يتم التقييم من خاللها عن فعالية التدقيق

 .عدمھ وهذه الفرضية �حيحة

 حيث يقوم التدقيق بحماية األصول �التدقيق الداخ�� وفعاليتھ �� تنفيذ املهمة�‰الفرضية الثالث

وتحقيق األهداف بكفاءة عالية ملنع الغش واالحتيال و�� حاالت أخرى قد يفشل املدقق �� مهمة تحقيق 

 �حيحة.األهداف ومنھ الفرضية غ�� 
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 التوصيات:

 بناءا ع�� النتائج السابقة قمنا باق��اح التوصيات التالية:

  توف�� املوارد املادية واألدوات املختلفة ال�ي بإم�ا��ا مساعدة املدقق�ن الداخلي�ن �� أداء مهامهم

 ��دف الوصول إ�� نتائج أحسن.

  الداخلي�ن من أجل خلق روح املسؤولية ف��م تقديم التحف��ات بنوع��ا املادية واملعنو�ة للمدقق�ن

 ودفعهم إ�� اإلحساس بأهمية دورهم �� املؤسسة.

  ضرورة إقناع املوظف�ن واملدير�ن بأن تقار�ر ومالحظات املدقق�ن الداخلي�ن �ستخدم لتطو�ر

 قدرا��م �ش�ل أفضل �� املستقبل وللرفع من كفاءة العمل وليس محاسب��م ع�� أدا��م املا��ي.
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 ‰املصادر و املراجع
 الكتب:  

حل�ي جمعة, التدقيق الداخ�� وا�ح�ومي, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة األو��, أحمد /1

2011 

 2011دار صفاء للنشر والتوزيع, , األردن, 01/ أحمد حل�ي جمعة, الر�ادية �� املحاسبة والتدقيق, ط2

/ جون جاكسون وآخرون, نظر�ة التنظيم منظور ك�� لإلدارة, ترجمة خالد حسن زروق, مراجعة 3

 1988حامد سوداي عطية, معهد اإلدارة العامة, السعودية, 

/ حسام إبراهيم, تدقيق ا�حسابات ب�ن النظر�ة والتطبيق, دار البداية ناشرون وموزعون, عمان 4

 2010, 01ردن, ا�جزء األول, طاأل 

, األردن, 01/ حس�ن القا��ي, حس�ن دحدوح, أساسيات التدقيق �� ظل املعاي�� األمر�كية والدولية, ط5

 1999مؤسسة الوراق, 

 2007الناحية النظر�ة والعلمية, دار وائل, األردن, -/خالد عبد هللا, علم تدقيق ا�حسابات6

 2012, 01ملراقبة �� البنوك, دار وائل للنشر والتوزيع, عمان, ط/خالد أم�ن عبد هللا, التدقيق وا7

/خلف عبد هللا الواردات, التدقيق الداخ�� ب�ن النظر�ة والتطبيق وفقا ملعاي�� التدقيق الداخ�� 8

 2014, 01الدولية, دار الوراق للنشر والتوزيع, عمان, ط

, األردن مؤسسة الوراق 01والتطبيق, ط/خلف عبد هللا الواردات, التدقيق الداخ�� ب�ن النظر�ة 9

 2006للنشر والتوزيع, 

نظر�ة -/الذنيبات ع��, تدقيق ا�حسابات �� ضوء معاي�� التدقيق الدولية واألنظمة والقوان�ن املحلية10

 2008, األردن, 01وتطبيق, ا�جامعة األردنية, ط

األمة للطباعة والنشر والتوزيع, , ا�جزائر, شركة دار 01/رفيقة حروش, اقتصاد و�سي�� املؤسسة, ط11

2013 

 2013/رضا خال��ي, املراجعة الداخلية للمؤسسة, دار هومة, ا�جزائر, 12

/صا�ح بن نوار, فعالية التنظيم �� املؤسسات االقتصادية, قسنطينة, مخ�� علم اجتماع االتصال 13

 2006للبحث وال��جمة, 

مدخل نظري -ت��, الرقابة واملراجعة الداخلية/الصبيان سم��, وجمعة إسماعيل. والسوا ف��ي ف14

 2000وتطبيقي, الدار ا�جامعية للطباعة والنشر والتوزيع, اإلسكندر�ة, 

 2000/عمر �خري, اقتصاد املؤسسة, ديوان املطبوعات ا�جامعية, ا�جزائر, 15

 2000ية, /عبد الرزاق بن ا�حبيب, اقتصاد و�سي�� املؤسسة, ا�جزائر, ديوان املطبوعات ا�جامع16

 1999, البيان للنشر والتوزيع, 01/عوض نذير ا�حداد, �سو�ق ا�خدمات املصرفية, ط17

/العمرات أحمد صا�ح, املراجعة الداخلية اإلطار النظري واملحتوى السلو�ي, دار البش��, عمان, 18

1990 
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ية, /عبد الفتاح ألصب�� وآخرون, املراجعة ا�خارجية موضوعات متخصصة, الدار ا�جامع19

 2011اإلسكندر�ة, مصر, 

 2004/عبد الفتاح ال�حن, محمد سرايا, الرقابة واملراجعة الداخلية, الدار ا�جامعية, اإلسكندر�ة, 20

/كر�مة ع�� ا�جوهر وآخرون, التدقيق والرقابة الداخلية ع�� املؤسسات, القاهرة, منشورات 21

 2012املنظمة العر�ية للتنمية اإلدار�ة, 

-من النظر�ة إ�� التطبيق, ديوان املطبوعات ا�جامعية, بن عكنون -ن, مراجعة ا�حسابات/محمد بوت�22

 2008ا�جزائر, الطبعة الثالثة, 

/محمد ال��امي طاهر, مسعود صديقي, املراجعة وتدقيق ا�حسابات اإلطار النظري واملمارسات 23

 2003ا�جزائر, -التطبيقية, ديوان املطبوعات ا�جامعية, بن عكنون 

 2002محمد السيد سرايا, أصول وقواعد املراجعة والتدقيق, دار املعرفة ا�جامعية, اإلسكندر�ة, /24

, 01/املجمع العر�ي للمحاسب�ن القانوني�ن, مفاهيم التدقيق املتقدمة, مطا�ع الشمس, عمان, ط25

2009 

 1998/محمد الفيومي, عوض لبيب, أصول املراجعة, املكتب ا�جام�� ا�حديث, مصر, 26

 2001/محمد سم�� الصبان, نظر�ة املراجعة وآليات التطبيق, الدار ا�جامعية, اإلسكندر�ة, 27

 1998, ا�جزائر, دار املحمدية, 01/ناصر دادي عبدون, اقتصاد املؤسسة, ط28

/هادي التمي�ي, مدخل إ�� التدقيق من الناحية النظر�ة والعملية, جامعة عمان العر�ية للدراسات 29

  2008ردن, العليا, األ 

 

 ‰املذكرات
/لطفي شعبا�ي, املراجعة الداخلية مهم��ا ومساهم��ا �� تحس�ن �سي�� املؤسسة, مذكرة ماجيس��, علوم 1

 .79-77, ص2004-2003اقتصادية, فرع إدارة أعمال, جامعة ا�جزائر, 

املاس��, مستغانم, /خ��ة حاج عثمان, فعالية التسي�� �� املؤسسة االقتصادية,  مذكرة تخرج لنيل شهادة 2

 .41, ص2013-2012جامعة عبد ا�حميد ابن باد�س, 

/فاطمة �عوج, دور التدقيق الداخ�� �� تفعيل اتخاذ القرار, مذكرة لنيل شهادة ماس�� �� العلوم املالية 3

 .92, ص2015-2014واملحاسبة, تخصص فحص ما��, 

مذكرة ماجيس��, جامعة �سكرة, قسم علم  /نجاة قريش, القيم التنظيمية وعالق��ا بفعالية التنظيم,4

 2006االجتماع, 

 ‰ا�جرائد واملجالت
/العمري احمد, عبد املغ�ي, وفضل عبد الفتاح, مدى تطبيق معاي�� التدقيق الداخ�� املتعارف عل��ا �� 1

 .346, ص2006البنوك التجار�ة, املجلة األردنية �� إدارة األعمال, املجلد الثا�ي, العدد الثالث, 

 .1988جانفي  12الصادر بتار�خ  88/01/ا�جر�دة الرسمية ل�جمهور�ة ا�جزائر�ة, العدد الثا�ي القانون 2
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 ‰امل�خص
األساسية �� املؤسسة ال�ي �عتمد عل��ا اإلدارة كمصدر للرقابة ودقة إن التدقيق الداخ�� �عد من الوظائف 

املعلومات نظرا لدوره الفعال �� فحص وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية عن طر�ق تحديد نقاط القوة 

 والضعف ال�ي من شأ��ا تقييم أداء املدقق للكشف ما إذا �ان العمل املنجز مدقق بكفاءة وفعالية أو هناك

 ��اون �� �عض النقاط ومحاولة ت�حيحها إل�شاء مؤسسة قو�ة ومتماسكة أك��

لذلك وكنوع من التدعيم ل�جانب النظري من الدراسة قمنا باستعراض األدبيات ال�ي تناولت املفاهيم 

األساسية للتدقيق الداخ��, أما فيما يخص ا�جانب التطبيقي فقمنا بدراسة ميدانية ع�� مستوى مؤسسة 

اإلنتاج وتوزيع مواد البناء, إذ ��دف دراستنا إ�� إبراز واقع التدقيق الداخ�� ومدى فاعليتھ �� تحس�ن 

 املؤسسة االقتصادية

 

Résume‰ 
L’audit interne est  l'une des fonctions essentielles d'une  organisation sur laquelle le service 

s'appuie comme source de contrôle et de précision des informations en raison de son rôle 

efficace  dans l’examen et l’évaluation de l’efficacité du système de contrôle interne en 

identifiant les forces et les faiblesses permettant d’évaluer la performance de l’auditeur afin 

de déterminer si celui-ci est performant et efficace. Il existe une négligence sur certains 

points et nous essayons de les corriger pour créer une institution plus forte et plus 

cohérente.  Pour consolider l’aspect théorique de l’étude, nous avons examine la littérature 

traitant des concepts de base de l’audit interne. 

En ce qui concerne l’aspect  pratique, nous avons mené une étude de terrain Etude  de la 

production et la distribution de matériaux de construction comme notre étude pour mettre 

en évidence la  réalité de l’audit interne et de l’efficacité financière pour améliorer la 

performance économique.                      
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