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 اإلهداء
ها قد وفقني هللا عز و جل بقطف ثمار مسيرتي الدراسية ووصولي إلى , الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 .خيرانهاية رحلتي الجامعية بعد تعب و مشقة أشكره و أحمده أوال و أ

أهدي تخرجي إلى أبي و أمي اللذان ال يعلو فضل على فضلهما فقد كانوا سندي و قوتي و مالذي بعد هللا عز  

 .حفظهما هللا و أطال في عمرهما دريي ،وجل و لم يقصروا في تربيتي و عطائهما فبدعائهما تنور 

إلي الذين ظفرت , " ريمة"حبيبة قلبي  إلى توأم روحي صاحبة القلب الطيب و النوايا الصادقة أختي الوحيدة و 

 ".أشرف ، أسامة ، نور الدين : " بهم هدية من ألاقدار إخوة فعرفوا معنى ألاخوة إخوتي ألاحباء 

 "نهال، ليث، مليس »: إلى براعم العائلة الصغيرة و أخواني

ت معي مسيرتي العلمية إلى صديقتي و رفيقة دربي التي شاءت ألاقدار أن تكون لي أخت ثانية و التي تقاسم

 ".بن ويسة وفاء غزالن"خاصة و اليومية عامة بحلوها و مرها 

الذي كان سندا لنا و مشرفا على عملنا املتواضع و الذي "  عكرمي حمو "إهداء خاص إلى أستاذي الفاضل 

 .ة و املحاسبة قاسمنا وقته و جهده رغم تعدد انشغاالته و مسؤولياته و إلى جميع أساتذة قسم العلوم املالي

 .إلى كل من علمني حرفا من الابتدائية و نور طريقي بالعلم و املعرفة 

 .إلى كل من ضاقت السطور من ذكرهم فوسعهم قلبي صديقات و كل عائلتي و أحبائي

 

 منصورية



 هداءاإل
 الصالة و السالم على أشرف املرسلين و على آله و صحبه أجمعين

ن علمني العطاء و إلى من سعى و شقى ألنعم بالراحة و الهناء و شجعني أهدي عملي هذا املتواضع إلى م

ودفعني دائما نحو النجاح إليك أبي العزيز حفظك هللا و أطال في عمرك إلى مدرستي في الحياة و أستاذتي التي 

 غمرتني بحنانها و كانت سندا لي في دربي أمي الغالية جزاك هللا خيرا و أمد في عمرك

 زين الدين، رياض وماجدة: منحتني إياه الحياة إخوتي  إلى أغلى ما

 و ابنة أخي رزان حفظهم هللا و رعاهم ،أنس و وسيم : إلى فاكهة البيت و فرحته أوالد أختي

الذي كلما سألته عن معرفة زودني بها و كلما طلبت كمية من وقته الثمين " عكرمي حمو"إلى أستاذي الكريم 

 .اته املتعددة وفره لي بالرغم من مسؤولي

إلى من تقاسمت معها أجمل اللحظات و الذكريات بحلوها و مرها و سرنا سويا و نحن نشق الطريق معا نحو 

النجاح صديقتي بوزيد منصورية و إلى من عشت معهم أحلى أيام الصداقة و الذكريات  الجميلة و أخص 

 .غزالن، نريمان، أمينة، نجالء و شيماء: بالذكر

 ي من كبيرها إلى صغيرهاإلى كل عائلت

 .أهدي لكم ثمرة جهدي

 

         غزالن                                                                                                                                         
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ظرا للتسارع التكنولوجي ن، شديدة جدا منافسةتشهد املؤسسات الاقتصادية في الوقت الراهن 

لذا تعمل املؤسسة جاهدة لتحقيق اء املؤسسة و اتخاذ القرار فيها،وظاهرة العوملة،و هذا ما يؤثر على أد

ولبلوغها يجب متابعة كل التغيرات التي تحدث ، ة و الربحيةألاهداف التي أنشأت من أجلها ال سيما الاستمراري

تقنيات تساعد  ،استلزم عليها إيجاد وسائل أو  م املؤسسة في نشاطهاو لتتحك. في محيطها الداخلي و الخارجي

   حيث ظهر هذا ألاخير مع التطوراتهم هذه الوسائل التدقيق الداخلي،و من بين أ،  على اتخاذ القرار

و ذلك ما أدى سسات الاقتصادية و رؤوس أموالها،لتغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي و كبر حجم املؤ او  

       انفصال امللكية عن التسيير و ظهرت تخوفات أصحاب ألاموال من عدم تطبيق املسير تعليمات إلادارة،  إلى

و ذلك ما تطلب لجوء أصحاب ألاموال إلى ما يسمى باملدقق ليطمئن املالك عن نتيجة أموال املستثمرة، و من 

داخلي ، التي تساعد تزويد مختلف هذه ألاخيرة أصبحت املؤسسة في حاجة ملحة إلى وظيفة التدقيق ال

 .ألاطراف املعنية بمعلومات دقيقة و ذات مصداقية تمكنهم من اتخاذ القرارات على أسس معينة

 :و بناءا على ما سبق سنحاول تحليل هذا املوضوع إنطالقا من طرح إلاشكالية الرئيسية التالية    

 كيف يساهم التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات؟ -

 :جابة على هذا التساؤل يتطلب منا تجزئته إلى ألاسللة الفرعية التاليةو لل 

 ما هي أهمية التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات؟ -

 هل يحظى التدقيق الداخلي بدعم من إلادارة العليا للمؤسسة؟ -

 ما هي عالقة التدقيق الداخلي باتخاذ القرارات؟ -

 :الفرضيات

 .يرة في اتخاذ القرار املالئم في املؤسسةللتدقيق الداخلي دور و أهمية كب -

 .تأخذ إلادارة تقارير املدققين باهتمام كبير -

 .توجد عالقة إيجابية بين التدقيق الداخلي و اتخاذ القرارات -

 :أهمية الدراسة

 ترجع أهمية الدراسة إلى الدور الفعال الذي يلعبه التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات في املؤسسة، كونه    

يساعد على تجاوز الصعوبات  و املشاكل التي تواجه املنظمات و إلادارات،و التي تحتاج إلى حلول غير تقليدية 

أو غير روتينية ينبغي على املدقق الداخلي إيجادها،إذ أن وجود وظيفة التدقيق الداخلي في املؤسسات من 
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. النشاطات  التشغيلية و النظم الرقابية شأنه أن يساهم في مساعدة املديرين و املسؤولين في فحص وتقييم

 .ومنه ضمان صحة و دقة املعلومات املعتمدة في عملية اتخاذ القرارات

 :ختيار املوضوعاأسباب 

 (.محاسبة و تدقيق)ارتباط موضوع البحث مع مجال التخصص  -

 .حاجة املؤسسات الجزائرية آللية التدقيق الداخلي بغية تحقيق الكفاءة في إلادارة -

راء املعرفة الذاتية حول املوضوع،نظرا لرغبتنا في التعرف على املحيط املنهي و العمل في هذا املجال إث -

 .مستقبال

 : أهداف الدراسة

 .التعرف على مدى اعتماد املؤسسات الجزائرية على التدقيق الداخلي في تفعيل قراراتها -

سات، و محاولة إبراز مدى التزام هذه إلاطالع على جوانب النقص في ممارسة التدقيق الداخلي باملؤس -

 .املؤسسات بالخطط و السياسات و وسائل الرقابة الداخلية

 .تحديد مدى فعالية القرارات في املؤسسة -

 .باره أداة فعالةتهمية التدقيق الداخلي في املؤسسة باعأمحاولة إبراز  -

 .املسيرين التعرف على مدى تأثير املدقق الداخلي على القرارات املتخذة من طرف -

 :املنهج املتبع

تعتمد الدراسة في الفصل ألاول و الفصل الثاني على املنهج الوصفي كونه مالئم إلبراز جميع املفاهيم 

 .و الجوانب النظرية املرتبطة بالتدقيق الداخلي من جهة و بعملية اتخاذ القرار من جهة أخرى 

 : الدراسات السابقة

قتصادية والعلوم التجارية اعلوم ، مذكرة لنيل شهادة املاستر  خاذ القراردور التدقيق الداخلي في تفعيل ات

  ،تتمحور إشكالية الدراسة حول دور التدقيق الداخلي في تفعيل اتخاذ القرار بمؤسسة الجزائرية للنسيج 

حيث توصلت الباحثة إلى ضرورة استعانة املؤسسة بخلية التدقيق الداخلي داخل   sonitexالتجهيز   و

املؤسسة من ناحية كأحد أحدث ألانظمة الرقابية و أكثرها و من ناحية أخرى كمصدر موثوق به يسمح 

 .بالتزويد الدائم و املستمر للمعلومات ذات الجودة العالية التي ال يمكن إلاستغناء عنها في عملية اتخاذ القرار
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تتمحور إشكالية املاستر محاسبة و مالية،ل شهادة املراجعة الداخلية و دورها في اتخاذ القرار ، مذكرة لني

ية في عملية اتخاذ القرارات في مختلف املستويات إلادارية داخل لالدراسة حول مدى مساهمة املراجعة الداخ

، حيث توصل الباحثان إلى أن املراجعة الداخلية تعتبر أحد أهم أنظمة الرقابة الداخلية و من أكثر  املؤسسة

ستعملة في توجيه وترشيد عملية اتخاذ القرار كما أنه من الضروري اعتماد نظام الوسائل فعالية و امل

 .مراجعة داخلية فعال ملا يقدمه من قيمة مضافة للمؤسسة

عليها في دراستنا  الاعتمادمن خالل تطرقنا للدراسات السابقة و التي كانت من أهم املراجع التي تم 

نها تشابه في نقاط و اختالف في أخرى فكل الدراسات سعت إلى تبيان حاولنا مقارنتها مع هذه ألاخيرة و نتج ع

 .مدى مساهمة التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات من خالل دراسة ميدانية في مؤسسات مختلفة

 :هيكل الدراسة

، حيث جاء الفصل ألاول و فصل تطبيقي تطلبت منا هذه  الدراسة تقسيم موضوعنا إلى فصلين نظريين

إلاطار النظري للتدقيق الداخلي ، و تم تقسيمه إلى ثالثة مباحث، املبحث ألاول التدقيق الداخلي، بعنوان 

  .، املبحث الثالث هيكلة و مسؤولية التدقيق الداخلي تنظيم وظيفة التدقيق الداخلياملبحث الثاني 

 سسة الاقتصادية، مساهمة التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات في املؤ وجاء الفصل الثاني بعنوان 

عملية إتخاذ القرار، املبحث الثاني أساسيات إتخاذ مفهوم تم تقسيمه إلى ثالثة مباحث، املبحث ألاول 

 .القرار، املبحث الثالث عالقة إتخاذ القرارات بوظيفة التدقيق الداخلي
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 :مقدمة الفصل

إن التطور الذي شهدته املؤسسة ومختلف املجاالت الاقتصادية وتوسع نطاق املبادالت التجارية عبر 

الزمن، الذي أدى بدوره إلى كبر حجمها وتشعب أعمالها و وظائفها مما نتج عنه فصل امللكية عن التسيير، 

راقبة أو فحص دوري وذلك حتم عليها تبني وظيفة جديدة داخل هيكلها التنظيمي تسمح لها بتطبيق م

للوسائل املوضوعة تحت تصرف إدارة أو املديرية العامة قصد تسيير املؤسسة و مراقبة الوسائل املادية، 

البشرية واملالية املستعملة وذلك من أجل تحديد الانحرافات والتالعبات وألاخطاء التي نتجت عن كثرة 

ية أو قسم أو حتى مصلحة تخصص للتدقيق الداخلي في من خل بد، ولذلك ال  العمليات و املعلومات املتدفقة

املؤسسة لتدقيق مراقبة و تقييم أداء مختلف أقسامها ألاخرى و املعلومات و العمليات التي تقوم بها، و هذا 

ما يمكن أصحاب رأس املال و إلادارة العليا من السيطرة و التحكم في مختلف املوارد و ألاقسام و ذلك من 

 .يير و معرفة مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية و درجة سيطرة إلادارة على أقسامهاأجل تحسين تس

، و إلاملام بمختلف جوانبه قسمنا فصلنا  و من أجل معالجة هذا املوضوع الذي اعتبرناه كإطار نظري 

 :إلى ثالث مباحث رئيسية وهي 

 .التدقيق الداخلي: املبحث ألاول 

 التدقيق الداخليتنظيم وظيفة : املبحث الثاني

 هيكلة و مسؤولية التدقيق الداخلي: املبحث الثالث
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 التدقيق الداخلي:  املبحث ألاول 

التدقيق الداخلي ذو أهمية بالغة في الوقت املعاصر باعتباره تقنية و علم من علوم املالية و آلية من 

ل أشكال الغش و إلاهمال و السهو و ألاخطاء جل محاربة كأو هذا من  ، أدوات الرقابة داخل وظائف املؤسسة

 .و الاعتماد عليه إلعطاء صورة حقيقية لوضعية املؤسسة الاقتصادية،  املهنية و املخالفات

 تنفيذه  مراحلمفهوم التدقيق الداخلي و :  املطلب ألاول 

 مفهوم التدقيق الداخلي  :أوال

د فقد عرف منذ فترة زمنية طويلة و مر بمراحل إن التدقيق الداخلي مفهوم ليس بالجدي: التعريف ألاول 

تطوير فبعد أن كان رقابة مالية مستمرة هدفه اكتشاف ألاخطاء و الغش أصبح يقوم على شمولية التدقيق 

 .النوعي و الاستشاري لتحسين ألاداء

 :التدقيق الداخلي يتضمن مفاهيم واسعة

 .يام بخدمتهاه إلادارة  للقؤ نشاط داخلي مستقل داخل املنشأة تنش -

 .رقابة إدارية لتقييم خطط و إجراءات املعمول بها -

 1.وظيفة استشارية التخاذ القرار للهيلة املسيرة-

التدقيق الداخلي :  ( ifaci )حسب ما عرفه املعهد الفرنس ي للمدققين و املراقبين الداخليين  :التعريف الثاني

 ف إلادارة قصد مراقبة و تسيير املؤسسة ،هو عبارة عن فحص دوري للوسائل املوضوعة تحت تصر 

إن ألاهداف الرئيسية . هذا النشاط يقوم به قسم تابع إلدارة املؤسسة و مستقل عن باقي ألاقسام ألاخرى 

للمدققين الداخليين في إطار هذا النشاط الدوري هي إذن تدقيق فيما إذا كانت إلاجراءات املعمول بها 

أن املعلومات صادقة ، العمليات شرعية ،التنظيمات فعالة ،الهياكل واضحة تتضمن الضمانات الكافية، أي 

 2.و مناسبة

، التدقيق 2994عرف معهد املدققين الداخليين في أمريكا في أخر تعديل ملعاييره لسنة :التعريف الثالث

ن عملياتها، الداخلي بأنه نشاط مستقل و موضوعي ذو طبيعة استثمارية مصمم لزيادة قيمة املنظمة و تحسي

        و يساعد التدقيق الداخلي املنظمة على تحقيق أهدافها من خالل انتهاج مدخل موضوعي و منظم لتقييم

 3.و تحسين فعالية إدارة املخاطر ،و عمليات التحكم املؤسس ي

 :4خلي بأنهفيرى التدقيق الدا و الذي يعتبر أكثر تفصيال من سابقيه، أما التعريف املوالي، :التعريف الرابع

                                                           
خلف عبد هللا الوردات، التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة األولى،  11

1

33،ص6002  
 2،ص2992ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة،، املراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقمحمد تبون،  2
 09،ص 2902ية،مصر،املنظمة العربية للتنمية الادار  التدقيق و الرقابة الداخلية على املؤسسات،كريمة علي الجوهر و آخرون ، 1

الواقع و ألافاق في :، امللتقى الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر التدقيق الداخلي و دوره في إنجاح مسار تطبيق الحكومةفهيمة بديس ي،  4

 4ص 2909أكتوبر،02-00ائر،،سكيكدة،الجز  0055اوت 29ضوء املستجدات العاملية املعاصرة ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ،جامعة 



 الداخلي للتدقيق النظري  إلاطار                                                                                                                     الفصل ألاول 

 

7 
 

وذلك بهدف  حكم منهجي و موضوعي للمدققين الداخليين بخصوص مختلف ألانشطة و الرقابة لهيلة ما،"

 : تحقيق ما إذا كانت

 .املعلومات املالية و بيانات النشاط الاستغاللي دقيقة و تتميز باملوثوقية-

 .املخاطر تم تحديدها و التعرف عليها و تم الحد منها-

 .القواعد و إلاجراءات الداخلية قد تم احترامهاالتشريعات و -

 .معايير الاستغالل تم الالتزام و العمل بها-

 .، قد تم استغاللها بعقالنية املادية و البشرية ، املوارد املتوفرة-

 .ألاهداف املسطرة قد تم بلوغها-

م ألاساسية لنظام حد الدعائأن التدقيق الداخلي مهم جدا ألنه يمثل أيتضح من التعريف ألاخير ب

الرقابة الداخلية للمنشاة، إذ من غير املمكن وجود نظام فعال للرقابة الداخلية بدون وجود ملهنة التدقيق 

على اعتبار أن الهدف الرئيس ي للتدقيق الداخلي يتمثل في تقييم العملية الرقابية و مساعدة إلادارة  الداخلي،

ما يوفره التدقيق الداخلي من بيانات و معلومات محاسبية و مالية في وظائفها بشكل جيد و ذلك اعتمادا على 

وتعتبر املخاطر التي تحيط باألنشطة املختلفة العامل ألاساس ي الذي يؤثر في توجيه مهنة التدقيق  .خاصة

 .الداخلي ألي مؤسسة ،خاصة بالنسبة للمؤسسات املسجلة في ألاسواق املالية

 :اخلي مراحل تنفيذ التدقيق الد: ثانيا

 التحضير ملهمة التدقيق الداخلي .0

يقوم املدقق الداخلي بتنفيذ ألاعمال بإعداد مجموعة من الوثائق، وذلك من أجل تحديد مهمة التدقيق 

 :1الداخلي بالتوافق مع أهداف املؤسسة، وتتمثل هذه املرحلة فيما يلي

 :ألامر باملهمة

ة للمدققين الداخليين، ويعطي هذا التوكيل للمدققين ويتمثل في توكيل كتابي يعطى من قبل إلادارة العام

 ,حق الانطالق في مهامهم والدخول إلى مختلف مصالح املؤسسة بصفة قانونية

هي عبارة عن وثيقة رسمية تظهر في شكل جدول مقسم إلى عموديين يمثل العمود ألاول  :خطة التقرب

لثاني يتمثل في أهداف تلك ألاعمال أو العمليات وتعد تقسيمات ألاعمال أو العمليات ألاولية، بينما العمود ا

خطة التقرب املدقق الداخلي للمهمة املوكلة له، ومن خالل املعلومات التي حصل عليها والتي تخص املؤسسة 

تاريخ املؤسسة، املعطيات التي تنتج من خالل التحليل املالي لها، التعرف على أدوات التسيير ) محل التدقيق 

 .، جمع تقارير املدققين السابقين (للمؤسسة

 تدقيقلمرحلة العمل امليداني ل .9

 :تمر هذه املرحلة بالخطوات التالية

                                                           
مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية "التكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي ودوره في تحسين جودة املعلومة املحاسبية;"خولة مرزقان، - 1

 02,00ص 2905.2900العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، قسم العلوم التجارية،جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي 
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 يقوم املدقق بتنظيم املهمة على مدى الزمن من أية مرحلة الدراسة إلى غاية توزيع التقرير

ئج املستخلصة من هي أسلوب تحقيق مهمة معينة من جهة معينة وتبين بصفة واقعية النتا :ورقة التغطية

جهة أخرى، كما تعتبر وسيلة ربط بين العمل امليداني وبرنامج التحقق وكذا النتائج املتحصل عليها ملصلحة 

 .التدقيق الداخلي

هي ورقة عمل مجهزة من طرف املدقق الداخلي يتبين فيهل كل اختالل وظيفي : ورقة كشف وتحليل املشكل

ة بكل وظيفة، وفي حالة تمام ألامور و عدم وجود مشاكل يمكن ويعلن عن نتيجة أعمال التدقيق الخاص

  .الاستغناء عنها

تنتهي مهمة التدقيق الداخلي بإدالء رأيه متمثال في تقرير يخدم مصالح  :إنهاء مهمة التدقيق الداخلي .1

الثانية تمثل  املدير العام، و يتكون هذا التقرير من ورقتين ألاولى تمثل التحليل والكشف ملشاكل الظاهرة أما

  1.ورقة التغطية للنتائج املستخلصة

 تقنيات تنفيذ التدقيق الداخلي: 

يجب على املدقق الداخلي انجاز مهامه، بما تتضمنه من تخطيط وتنفيذ ألعمال التدقيق الداخلي وتبرير 

ليلها باالعتماد النتائج الواردة في تقارير املدقق، فيحتاج إلى معلومات نوعية وأخرى كمية يقوم بجمعها وتح

  :على مجموعة من التقنيات النجاز املهام وتتمثل في

 تقنيات جمع املعلومات: 

من بين ألامور املهمة والضرورية لعملية التدقيق الداخلي معرفة طبيعة الوثائق ومكان : فحص الوثائق -

ذا يعتمد املدقق تواجدها ومدى توفرها منذ بداية املهمة، وهذا من أجل فحصها بشكل فعال، وليتحقق ه

وهي عبارة عن تصوير لتدفقات التي سيدرسها املدقق " على ما يسمى بخريطة تداول أو تدفق الوثائق

  ".والوثائق التي تحتوي على هذه املعلومات داخل وحدة معينة أو بين وحدات مختلفة

وفي حالة ما إذا وجدت ولكن في حالة عدم توفر الوثائق التي يحتاجها املدقق الداخلي  :الاستبيان واملقابلة -

ليست بالشكل والتسمية املفروضة أو املعروفة كما قد تكون إلاجراءات فيها غير مدونة وفي هذه الحالة يلجأ 

  .املدقق الداخلي إلى مايسمى بتقنيتي الاستبيان واملقابلة وذلك من أجل جمع املعلومات التي تنقصه

لجد فعالة التي تستخدم من أجل التأكد الفعلي لعناصر ألاصول ، وتعتبر من الوسائل ا:املالحظة املباشرة  -

تعتمد على املالحظة املباشرة، وفي بعض ألاحيان تكون الوسيلة الوحيدة للمؤسسة التي تتوفر الجرد الدائم 

  .الذي يسمح لها بإحصاء العناصر املكونة

  تقنيات تحليل املعلومات: 

ت واستخالص النتائج وتعميمها ومن أهم التقنيات املستعملة في تساعد هذه التقنيات باستنتاج العالقا

  :تحليل املعلومات على مستوى وظيفة التدقيق الداخلي ويمكن ذكر

وهي من أهم أساليب التحليل الكمي يعتمد عليه املدققون خاصة في توزيع تقنيات التحليل إلاحصائي  -

 .رات واملعاينة إلاحصائيةاملعلومات إلاحصائية وتحديد العالقات بين املتغي

                                                           
                   29مرجع سبق الذكر ص,خولة مرزقان  -1
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هي تدقيق صحة حدث أو تصريح معين بمصادر ووسائل أخرى، هذه املصادر أو الوسائل يمكن أن : املقاربة -

 .تكون داخلية أو خارجية

هو مجموع أعمال تحليل املعطيات الرقمية للوظيفة أو الوحدة محل التدقيق  :التحليل الاقتصادي واملالي -

وضعية املؤسسة التابعة للتدقيق أعمالها وفهم تطورها ومحيطها، كما يسمح بتحديد  والتي تسمح بتحديد

أهمية املوضوع املطلوب تدقيقه بقياس الرهانات بالنسبة للفروع واملجموعة ككل واكتشاف بعض املخاطر 

 .1كالنسب املالية الخطيرة والتطورات الغير املرغوب فيها

 2خليأنواع التدقيق الدا: املطلب الثاني

 :التسويةتدقيق  -0

من تطبيق القواعد وإلاجراءات ووصف الوظائف واملخططات التنظيمية وأنظمة  لتسويةيتكون تدقيق ا

 .بإطار مرجعي"  ما هو"و "  يجب أن يكون "يقارن القاعدة والواقع ، ما . املعلومات

الانتظام فيما يتعلق بالقواعد  في الحالة ألاولى ، نالحظ:  أيًضا تدقيق الامتثال لتسويةُيطلق على تدقيق ا

 .وفي الحالة الثانية الامتثال لألحكام القانونية والتنظيمية مؤسسةالداخلية لل

 :في هذا النوع من مهام التدقيق الداخلي ، تتمثل مهمة املدقق في

 .التبليغ عن املخالفات -

 .تحليل ألاسباب والعواقب  -

 .اقتراح وصياغة التوصيات -

أو الامتثال هو التحقق من أن العملية الفعلية وكذلك ممارسات  لتسويةرض من تدقيق اباختصار ، الغ

 .إلادارة املعتادة تتوافق مع القواعد واللوائح وإلاجراءات التي وضعتها املنظمة

 :فعاليةتدقيق ال  -9

،وإدارة إلايرادات  وإدارة النفقاتإدارة املوارد البشرية ،:  جميع وظائف املنظمة فعاليةتغطي عمليات تدقيق ال

 .إلخ،وإدارة امليزانية ،وإلادارة التجارية ،وإدارة ألاصول ،

كفاية : " يوفر هذا النوع من مهام التدقيق الداخلي نظرة كاملة ومركبة لألداء العام ملجموعة من العمليات

 ". ألاساليب وإلاجراءات ، والدقة وجودة ألاداء ومالئمةاملوارد لألهداف ، 

ولكن ليس فقط بشأن تطبيق إلاجراءات ،من إصدار رأي ، فعاليةذلك ، تتكون عمليات تدقيق ال عالوة على

 . أيًضا بشأن جودتها

 
ً

نتحدث أيًضا عن تدقيق ألاداء ألن املدقق مطالب بإصدار حكم بشأن إلاجراءات فيما يتعلق بما يعتبره فعاال

 .وكفًؤا بالرجوع إلى املعايير واملعايير في هذا الشأن

 :التسييرتدقيق   -3

 :يمكن أن يكون . هو بعد جديد للتدقيق الذي يشكل املرحلة النهائية من تطوير الوظيفة لتسيير تدقيق ا

 .ستراتيجية املنظمة أو السياسات الناتجة االتحقق من امتثال سياسة كل وظيفة   -   

                                                           
 .140/147، ص2990مجلة ألاردن في إلادارة ،"مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي;"املغني،العمري أحمد و عبد -1

05ص2905ر والتوزيع، عمان، ألاردن ،، الطبعة الثانية، دار صفاء للنش"تدقيق البنوك وألادوات املالية املشتقة"أحمد حلمي جمعة،  2
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 بر التسلسل الهرمي ،التحقق من الطريقة التي يتم بها تصميم السياسات ونقلها وتنفيذها ع -   

التابعة للمجموعة ؤسسات يتم استخدامه بشكل أساس ي في امل. تدقيق عملية تطوير إستراتيجية املنظمة  -   

 .ألام ؤسسةلضمان الامتثال للعملية الاستراتيجية التي تطبقها امل

 أهمية التدقيق الداخلي :املطلب الثالث

الحالي حيث شهدت السنوات ألاخيرة اهتماما متزايدا من لقد زادت أهمية التدقيق الداخلي في وقتنا 

في الدول النامية واملتقدمة بالتدقيق الداخلي كما تحظى باهتمام عالمي كبير ودعم من قبل ؤسسات قبل امل

الهيلات العاملية، وتكمن أهمية التدقيق الداخلي في كونه أحد أهم آليات الحوكمة فقد أشار معهد املدققين 

إلى ذلك في تعريفه للتدقيق الداخلي من خالل دوره الاستشاري والتقويمي والتأميني باإلضافة إلى الداخلين 

دوره في تحسين العمليات وتخفيض املخاطر بدرجة من املوضوعية ويعد التدقيق الداخلي وسيلة استكشافية 

لداخلي مكانة بارزة في التدقيق ا واملعايير املوضوعة مسبقا وقد أخذتحدد موضع الانحراف بين الواقع 

املؤسسات وارتباطه بأعلى مستويات التنظيم ليس كأداة رقابية فحسب بل كنشاط تقييمي لتدقيق وفحص 

  1.تطويرها و كافة ألانشطة والعمليات املختلفة 

  2:وتظهر أهمية التدقيق الداخلي من خالل الخدمات التي يقدمها للدارة والتي تتمثل في

 ث يقدم التدقيق الداخلي التأكيدات على وجود الحماية الكافية لألصول وحمايتهاحي:  خدمات وقائية .0

حيث يقوم املدقق الداخلي بقياس وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية وإجراءاتها :خدمات تقييمية  .2

 .قومدى الالتزام بسياسات وإلاجراءات إلادارية املوضوعة مسب

 و خدمة من خالل اقتراح التحسينات الالزمة على النظام الداخلي يمكن تقديم هذه ال: خدمات إنشائية  .1

 3 ..اقتراحات لتحسين إلاجراءات والسياسات إلادارية

، حيث تدعو إلاشارة إلى أن  فالتدقيق الداخلي وظيفة حيوية تعمل ا وتتميز ا مختلف املؤسسات الحديثة

 قيق الخارجيسنة واحدة من التدقيق الداخلي تكافئ ثالث سنوات من التد

 تنظيم وظيفة التدقيق الداخلي: املبحث الثاني

 معايير املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي :  املطلب ألاول 

التدقيق الداخلي يتم في بيلة مؤسسات ذات أحجام وأنواع وتنظيمات إدارية مختلفة، ومجموعة من        

ر على إلانتاجية ثختالفات في بيلة ألاعمال تؤ ذه الا وهحسب الطبيعة القانونية لكل بلد ، قوانين تختلف

من التوافق بين ألاعمال ألامر الذي أدى إلى وجود معايير تسير عمل املدققين وذلك لخلق نوع وطبيعة ألاعمال،

 .يها املدققين الداخليين واملدققين الخارجيينالتي يؤد

 :ألاداء املنهي للتدقيق الداخلي معايير ( أ

                                                           
1

   862ص  6002,األردن, عمان ,مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ,مراجعة الحسابات بين النظرية و التدقيق , يوسف محمد جربوع  -
2
 828ص , 6002و التوزيع  دار الكنوز المعرفية لنشر, الطبعة األولى ,التأمين من الناحية المحاسبية و التدقيقية , خالد راغب الخطيب - 

3
املجمع " إصدارات املعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد ألاخرى الخدمات ذات العالقة"الاتحاد الدولي للمحاسبين ، - 

 92ص2909العربي للمحاسبين القانونيين، الجزء ألاول، عمان، ألاردن ،
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ملنهي للتدقيق الداخلي من بين ألامور ألاساسية التي يجب أن تتوفر ألي عمل منهي متطور تعتبر معايير ألاداء ا

 :وناجح، وتتمثل هذه املعايير فيما يلي

 استقالل املدقق الداخلي 

وهذا ألامر يتطلب ضرورة ،يجب أن يكون املدقق الداخلي مستقال عن ألانشطة التي يقوم بتدقيقها

التدقيق الداخلي كافيا بما يسمح بأداء املهام املطلوبة،وعلى املدقق الداخلي  أن يكون الوضع التنظيمي لقسم

أن يكون موضوعيا في أدائه لعمله وذلك حسب ما جاء به املعيار ألاول حيث يتضمن هذا ألاخير جانبيين 

 .رئيسيين هما مكان املدقق الداخلي في املؤسسة واملوضوعية

 :مكانة املدقق الداخلي في املؤسسة 

،  ؤسسةويجب أن يسمح لألخيرة بضمان حسن سير امل،1 مؤسسةالتدقيق في خدمة إلادارة العامة لل

يسمح لها بضمان ألاداء   ومن الضروري أن تكون بالنسبة لهم خدمة تدريب موازية ومستقلة عن آلاخرين

مجلس إلادارة بعملها التدقيق و  وبالطبع يجب إبالغ لجنةعمل املختلفة للوظائف املختلفة ،السليم لخطوط ال

ضعها بشكل استثنائي ولكن و   بشكل أساس ي من خالل قناة الرئيس التنفيذي ولكن أيًضا بشكل منتظم وفي

 من العضو املنتطة على التدقيق رئيس مجلس إلادارة لديه سل
ً
 .دببدال

مل معها التدقيق فإن املوضوعات التي يتعااخلي جزًءا من إلادارة املالية ،لم يكن التدقيق الدومع ذلك 

فعالة   التدقيق الداخلي إلى وظيفةال يشير ،الداخلي ليست مالية حصرية حتى لو كان الجزء املالي مكوًنا مهًما 

كون في إجراءات إلادارة العامة ،ومن ناحية أخرى لذلك غالًبا ما يبط في املجال التنفيذي ،فهو را  ؤسسةفي امل

فوق املدير  مؤسسةوالعيوب الرئيسية فقط في التنظيم العام للطر ،ا املوقف يطلق العيوب واملخافإن هذ

حدد موقع مجلس إلادارة بمساعدة لجنة التدقيق التابعة له ، فمن الواضح أنه يجب أن تكون التنفيذي ،

 .ورؤساء التدقيق الداخلي   التدقيق هناك عالقة مميزة  ليست هرمية ولكن مميزة بين قسم

 ة املوضوعية أن على املدقق الداخلي القيام بأعماله املهنية بنزاهة وموضوعية نعني بكلم: املوضوعية

 .وعدم الانحياز ويكون مستقل عند إبداء رأيه في أمر يتعلق بالتدقيق الداخلي

على املدقق الداخلي تقديم تقرير ملدير إدارة التدقيق الداخلي يتضمن ألامر التي تحتوي على تعارض في 

املدير بإعادة تقسيم املهام على ألافراد لتخفيض حدة التعارض في املصالح، وعلى املدقق  املصالح حيث يقوم

الداخلي تفادي القيام بأي مهام تشغيلية حيث أن أداء هذه املهام سيجعل موضوعيته غير متوافرة، ألامر 

 .2الذي يجب أن يؤخذ بالحسبان عند الحصول على تقرير املدقق الخارجي

 

 ية للمدقق الداخليالكفاءة املهن 

ويتحقق هذا املعيار من خالل تحديد املواصفات واملؤهالت التي يجب أن تتوفر في الشخص املكلف بعملية 

 :3التدقيق الداخلي من حيث

                                                           
1 -Dr.khelassi Réda ,les applications de l’audit interne ,édition Houma Alger -2010 p102 

 070ص 6002دار الكنوز المعرفية لنشر و التوزيع , الطبعة األولى ,التأمين من الناحية المحاسبية و التدقيقية  ,خالد راغب الخطيب 2-
 07,02ض2905والتوزيع، عمان، ألاردن ، صفاء للنشر  ، الطبعة الثانية، دار "تدقيق البنوك وألادوات املالية املشتقة ,احمد حلمي-3
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تتمثل في املؤهل العلمي الذي يتمتع به املدقق الداخلي ،والحرص على الاشتراك :  الخبرة والكفاءة العلمية-

 هاما في جودة خدمة التدقيق الداخلي،وتمكن املدققين ،  بدورات التدريبية
ً
حيث أن هذه ألاخيرة تلعب دوًرا

  .الداخلين القيام بأعمالهم بكفاءة وفعالية

د ممارسة حيث يجب على املدقق الداخلي احترام املعايير املهنية عن:  الفهم والالتزام بمعايير املمارسة املهنية-

 . أعمال التدقيق و التقيد

على املدقق الداخلي أن يكون بارعا ومتمكنا في تعامله مع ألافراد والاتصال :  اسة وفهم العلوم السلوكيةدر -

  .بفعالية

 ام الرقابة الداخلية في يتضمن هذا املعيار فحص وتقييم مدى نجاعة وسالمة نظ: نطاق التدقيق الداخلي

والتأكد من مدى كفاءة غير مرغوب فيها، ها من أي تصرفاتوالعمل على حماية ممتلكا ا وموارداملؤسسة،

ب استخدام املوارد املتاحة بشكل أفضل والتحقق من الالتزام بالقوانين والسياسات إلادارية بشكل مرغو 

  .كما يتضمن أيضا فحص مدى جودة وفاعلية ألاداء وتحقيق النتائج املرغوب فيهافيه،

 أداء عمل املدقق الداخلي 

  :املنهي للتدقيق الداخلي والتي تتضمن العناصر التاليةويتمثل في معايير ألاداء 

كما نطاق العمل،وتتضمن عملية التخطيط ضرورة وضع ألاهداف وتحديد  :تخطيط عملية التدقيق الداخلي

رد الالزمة وتحديد املواصورة عن ألانشطة املراد تدقيقها،يتطلب الحصول على املعلومات الكافية لتكون لديه 

ألانشطة الخاضعة لعملية و التواصل مع كل من لديه عالقة بعملية التدقيق ولتدقيق،ألداء عملية ا

يد كيف وملن ترسل وتحدالتي تحتاج إلى اهتمام أكبر، واتخاذ إلاجراءات الرقابية لتحديد الجوانبالتدقيق،

أعمال وأخيرا الحصول على املوافقة من املشرف على قسم التدقيق الداخلي على خطة نتائج التدقيق،

  .التدقيق

من خالل تجميع املعلومات وتحليلها وتفسيرها لتدعيم نتائج التدقيق :  فحص وتقييم املعلومات املتاحة-

كما يجب على املدقق ق مع أهداف ونطاق عملية التدقيق،وكل هذا يتم عن طريق تجميع املعلومات بما يتف

  .الداخلي اختيار إلاجراءات املناسبة

إيصال النتائج الخاصة مات الواجبة على املدقق الداخلي،من الالتزا : التدقيق الداخليالتبليغ بنتائج -

عن طريق إعداد تقرير يتضمن ,بعملية التدقيق وذلك بعد تصنيفها وإرسالها إلى املستويات إلادارية املعنية 

  .هذه النتائج

ومن بمتابعة النتائج املتوصل إليها، قيامهكتمل مهام املدقق الداخلي إلى بعد ال ت:متابعة تنفيذ هذه النتائج-

 على نتائج هذا التقرير
ً
 .تم تحديد التوصيات الالزمة وذلك من أجل اتخاذ إلاجراءات املناسبة واملطلوبة بناءا

توجد ثالثة أسباب رئيسية لضرورة وجود إصدار رسمي لقواعد السلوك املنهي تتمثل في :قواعد السلوك املنهي-

اعتماد إلادارة على مهنة التدقيق ين يمثلون مهنة التدقيق الداخلي،ملدققين الداخليأن أعضاء معهد ا

 يجب أن يحافظ أعضاء مهنة التدقيق الداخلي على معايير عالية للسلوك والشخصية وذلك 
ً
الداخلي وأخيًرا

 .1حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم بطريقة مناسبة

                                                           
 077ص,مرجع سبق الذكر, خالد راغب الخطيب1



 الداخلي للتدقيق النظري  إلاطار                                                                                                                     الفصل ألاول 

 

13 
 

 :1ييمكن تلخيص قواعد السلوك املنهي فيما يل

 يجب على املدققين الداخليين أن يتسموا باألمانة واملوضوعية والحرص في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم -

 ,الاتسام باإلخالص في جميع ألامور املتعلقة باملؤسسة الذي يعملون فيها -

 ’عدم الانخراط في أي عمل أو نشاط يؤذي إلى إلاساءة بمهنتهم أو املؤسسة العاملين فيها -

 ,ألعمال التي تدخل ضمن صالحياته فقطالقيام با -

 ,احترام وتطبيق معايير املمارسة املهنية لتدقيق الداخلي عند أدائهم ملهامهم -

 .هاوفعاليتهم وجودة الخدمات التي يقدمو  متهءكفايجب عليهم السعي دائما وبصفة مستمرة لتحسين 

 (091-001 معيار)داخليتوظيف معايير التدقيق الجزائرية في التدقيق ال : نياملطلب الثا

 2(استخدام أعمال املدققين الداخليين ) NAA001التدقيق الجزائري  معيار :  أوال

 املعيار تطبيق جالم -0

 التدقيق أعمال من الخارجي املدقق انتفاع فرصة و شروط للتدقيق الجزائري  املعيار هذا يعالج 0-0

 ذات تكون  أن بإمكانها الداخلي التدقيق وظيفة ن أ ، 3501 ت.ج.م املعيار ألحكام طبقا له تبين إذا الداخلي

 .بمهمته للقيام داللة

 :ألاهداف -9

 منها الاستفادة امكانية إلى الخارجي املدقق خلص و الداخلي التدقيق وظيفة الكيان لدى وجدت اذا

 :هي أهدافه فإن التدقيق، الحتياجات

  الداخليين دققينللم الخاصة ألاعمال تستخدم مدى، أي إلى و إمكانية تحديد. 

  التدقيق الحتياجات الداخليين املدققين أعمال مالئمة مدى تحديد استخدامها، حالة في. 

 

 : بين التدقيق الداخلي والخارجيالاختالف  -3

حيث املوقع قد تتشابه أعمال املدقق الداخلي واملدقق الخارجي،لكن تختلف في كثير من ألامور من  -

 .ألاطراف املستفيدة ، ألاهدافلية ،التنظيمي في املؤسسة ،الاستقال

يتشابه التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي في العديد من ألامور كما يختلفان في عدة أمور والشكل التالي  -

 .يمثل أهم الاختالفات التي ميزها الباحثون بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي 

                                                           
دار الجامعة الجديدة، لطبع والنشر والتوزيع، إلاسكندرية "الاتجاهات الحديثة في الرقابة واملراجعة الداخلية;"فتحي رزق السوافيري وآخرون ،-1

 .090، ص2992،مصر ،
  2907مارس  05املؤرخ في  21املقرر رقم ، ملجلس الوطني للمحاسبةاوزارة املالية ،  2
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 .الداخلي والتدقيق الخارجي أهم الاختالفات بين التدقيق:  (I -1) جدول رقم

 بيان التدقيق الداخلي التدقيق الخارجي

على مدى صدق           حايد املفني الرأي الإبداء -

و عدالة التقارير املالية عن فترة محاسبية 

معينة و توصيل النتائج إلى الفلات املستفيدة 

 .  منها

 

يحقق أعلى كفاية إدارية و إنتاجية من خالل  -

على إلاسراف و اكتشاف ألاخطاء              القضاء

 .و التالعب في الحسابات

التأكد من صحة املعلومات لالسترشاد بها في -

  .رسم الخطط و اتخاذ القرارات و تنفيذها

 الهدف

شخص طبيعي أو معنوي منهي من خارج -

 (مستقل)املنشأة

 

عالقة القائم  (تابع)موظف من داخل املنشأة -

يق بعملية التدق

 باملنشأة

يتحدد نطاق و حدود العمل وفقا للعقد 

           املوقع بين املنشأة و املدقق الخارجي

املتعارف و العرف السائد،و معايير التدقيق 

و ما تنص عليه القوانين املنظمة عليها ،

ملهنة التدقيق و غالبا ما يكون الخارجي 

تفضيلي أو اختياري وفقا لطبيعة و حجم 

 . نشأة محل التدقيقعمليات امل

تحدد إلادارة عمل املدقق ،كما أن 

طبيعة عمل املدقق الداخلي يسمح 

             له بتوسيع عمليات الفحص 

           و الاختبارات ملا لديه من وقت 

و إمكانات تساعده على مراجعة 

 .عمليات املنشأة

 

نطاق و حدود 

 التدقيق

يتم الفحص بصورة نهائية -0

 (مستمرة)سنة املالية طوال ال

 قد يكون كامل أو جزئي-2

 إلزامي وفقا للقانون السائد-1

يتم الفحص بصورة مستمرة طول -0

 .السنة املالية

 .اختياري وفقا لحجم املنشأة-2

التوقيت 

املناسب 

 للتدقيق

 قراء التقارير املالية-0

 أصحاب املصالح-2

 إدارة املنشأة-1

 املستفيدون  إدارة املنشأة

 ألاستاذ حمو عكرمي   :صدرامل

يمكن القول أنه رغم أوجه التشابه التي تجمع بين املدقق الداخلي واملدقق الخارجي إلى  الجدول  هذا من خالل

أنه هناك الاختالفات،ولعل أبرزها هدف وجود كل منهما فاملدقق الداخلي هدفه هو نظام الرقابة الداخلية 

 .مدى صدق وعدالة القوائم املالية ،أما املدقق الداخلي هدفه الرئيس ي هو 

 :أوجه التشابه بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي -4

 .هناك العديد من أوجه التشابه بين املدقق الداخلي واملدقق الخارجي،حيث يتمتع كالهما بالكفاءة املهنية
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 1:مثل فيما يليإن نطاق التشابه بين التدقيق الداخلي والخارجي يوفر نقاط مشتركة يتميزا ا تت

خضوع كل من التدقيق الداخلي والخارجي ملعايير دولية واحدة صادرة عن املنظمات الدولية الخاصة بكل  -

 دولة، 

 كالهما يجب أن تتوفر له الاستقاللية أثناء ممارسته ملهامه،  -

 الس، كالهما يهدف لوجود نظام رقابة داخلية فعال ملنع وقوع ألاخطاء وتفادي الغش والاخت -

يستعمل كل من املدقق الداخلي والخارجي تقريبا نفس التقنيات أثناء ممارستهما ملهامهما والتي نذكر أهمها  -

 .،الفحص املستندي املقابلةبيان ،الاستالوثائق، خرائط تدقيق

ملالية التي كالهما يساعد في توفير نظام محاسبي فعال يقوم بتوفير املعلومات التي تساعد في إعداد القوائم ا -

 يمكن عليها من أطراف معينة ،

يجب أن يكون كل من املدقق الداخلي والخارجي ذو كفاءة وتأهيل علمي وأن يتصف باملوضوعية في أداء  -

 . عملية التدقيق

 2(استخدام أعمال خبير معين من طرف املدقق)NAA091 التدقيق الجزائري  معيار : ثانيا

 التطبيق مجال  -0

ب خاصة بمراقبة للقيام يختاره بخبير يستعين عندما املدقق واجبات عيارامل هذا يعالج 0-0
َ
 ميدان في خبرة تتطل

 .الخبير باستنتاجات ألاخذ كيفيات إلى ،إضافة التدقيق و املحاسبة غير آخر

 :عندما الحاالت املعيار هذا يعالج ال   0-2

  مجال في خبرة لها هيأة من أو طبيعي صشخ من رأي على تحصل ،أو عضو من باملهمة املكلف الفريق يتكَون 

 . 229 املعيار في معالجتها تَمت التي ،و التدقيق أو املحاسبة في متخصص

 تستغَل  ، أو التدقيق املحاسبة غير آخر ميدان في خبرة لها لهيأة أو طبيعي لشخص أعماال املدقق يستخدم 

 املعيار في معالجتها تَمت ،التي)إلادارة طرف من معين خبير( املالية كشوفه إعداد في ملساعدته الكيان طرف من

599 

 التدقيق، أو املحاسبة غير آخر ميدان في خبرة ذوي  هيأة أو طبيعي شخص هو املدقق طرف من املعين الخبير 0-3

 .املالئمة و الكافية، املقنعة العناصر جمع في ملساعدته املدقق طرف من امليدان هذا في أعمالهم تستخدم التي و

 :هداف ألا 

 :كالتالي هي املدقق أهداف

 .سيعينه الذي بالخبير الاستعانة ضرورة املدقق يقدر أين الحاالت تحديد -

 .التدقيق  الحتياجات مالئمة ألاعمال هذه كانت إذا ما ، عينه الذي الخبير أعمال استخدام قرر  إذا ، تحديد -

                                                           
 40ص,2994،الطبعة ألاولى، الدار الجامعية، إلاسكندرية، مصر ،"الرقابة واملراجعة الداخلية"عبد الفتاح وآخرون، .- 1

 2907مارس  05املؤرخ في  21املقرر رقم ، املجلس الوطني للمحاسبة وزارة املالية ، 2
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 التدقيق الداخلي و آليات أدوات:  الثالث املطلب

،والتي تعتبر  ألادواتعلى مجموعة من  املؤسسةالداخلي في  املدققالتقنيات السابقة يعتمد  إضافة إلى

عادة  ألادوات، وتستعمل هذه  تدقيقها املرادبمثابة طرق منطقية تساعده في فحص مختلف العمليات 

 :،ويمكن تصنيفها إلى  بصفة متفاوتة حسب الضرورة

 1:نعرضها بالتفصيلوفيما يلي س : ستفسارالا أدوات :  أوال

 املجتمع،من  يتم اختيارها بطريقة عشوائية من عينة محددة انطالقاهو أداة تسمح :  إلاحصائيالسبر .  أ

الداخلي عند استخدام  املدققويتبع . املجتمعحظة في العينة على كامل ال ملالدراسة إلى تعميم الصفات ا محل

 :هذه الطريقة ثالث خطوات أساسية

الرقابة  راد تحقيقها وهو يسمح بتحديدامل ألاهدافالداخلي بتحقيق الهدف أو  املدقققوم ي: تصور السبر-

  :أن يتحقق منها، ويقوم بـ املدققالتي يريد  ألاخطاءالتي يجب القيام بها بهدف تحديد نوع الخطأ أو 

  رادملا ملدققاالتي نرغب في تكوين رأي حولها وذلك حسب أهداف  املعلوماتجتمع أي كل ملتحديد ا - 0

 .تحقيقها

 .دراسته املراد املوضوعرغوب فيها والتي تتماش ى مع ملتحديد درجة الثقة ا - 2

 املنتظر ما ومعدل الخطأ  ملجتمع املقبول كنسبة ملوية للخطأ  ألاعلىقبول أي الحد ملتحديد معدل الخطأ ا -1

 .املقبول الوقوف عليه والذي ينبغي أن يكون أصغر من معدل الخطأ 

مما  املهمة املفرداتإلى طبقات إذا كانت عملية السبر تخص القيم وتحديد  املجتمعبتقسيم  املدققويقوم 

 .سيؤدي إلى انخفاض حجم العينة

 2: نميز بين نوعين من العينات:  اختبار العينة -

 :ونستخدم في هذه الحالة : إلاحصائيةالعينة  (0

وتختار مفردات العينة باستخدام جدول  املفردات حيث تعطي أرقام لسلسلة من:  العينات العشوائية •

 انتمائها إلى العينة؛ إلمكانية املجتمعمتساويا لجميع وحدات  احتمالالعينات العشوائية وهي توفر 

، 45، 35، 25بشكل مرتب مثال  املفرداتمن نقطة معينة يتم اختبار  انطالقا:  طريقة السبر الترتيبي •

 .الخ65....، 55

 :ويتم اختيار العينة باستخدام : إلاحصائية العينات غير  (2

في اختيار العينة حسب حدسه الشخص ي واعتمادا على  املدققيعتمد :  الشخصية املوجهةالطريقة  •

 .ته وخبرتهالمؤه

                                                           
1

مذكرة ماستر في العلوم املالية و املحاسبية ، تخصص فحص محاسبي ، جامعة محمد خيضر ، دور التدقيق الداخلي في تفعيل اتخاذ القرار،بعوج ، فاطمة

 10،ص2904/2905بسكرة،  

 
2

 01،ص2992الثة،ديوان املطبوعات الجامعية،الجزائر،الطبعة الثاملراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق،محمد تبون،
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تحليل كمي للنتائج بتأكده من :  بنوعين من التحليل املدققنتائج  استغالليتم :  املدققنتائج  استغالل    (1

              لألخطاء، تحليل نوعي املسطرة هدافألا تتعارض و  ال التي تم الوقوف عليها  نحرافاتوالا  ألاخطاءأن 

وفي النهاية على . الأم  - متعمدة – ،كذلك إذا كانت إراديةالتأكد فيما إذا كانت تكرارية أم وال الانحرافاتو 

 .أو عدم قبوله املجتمعاتخاذ قرار قبول  املدقق

 في عملية التدقيق املعلوماتمن استخدامات تكنولوجيا  ألاسلوبيعتبر هذا :  لكمبيوترملفات ا مالحظة.  ب

بربح الوقت  إلاجراء،حيث يسمح هذا املؤسسةبه داخل  املعمول  املعلوماتعلى نظام  املدققحيث يرتكز 

 .على سير العمليات داللةهمات والحصول على معلومات أكثر ملوالتقليل من تكاليف ا

 :دوات الوصفأ:  ثانيا

 تتمثل الدراسة الوصفية من السرد و الوصف،أحدهما يحدث من طرف الشخص : الدراسة الوصفية-0

 .ثاني فهو كتابياليكون شفهيا أما  ول أل فا، (املدقق)من قبل القائم بمهمة التدقيق وآلاخر الخاضع للتدقيق،

ومعارف  فكار ألا تنظيم ال لثاني فما هو إ،بينما ا املعلوماتيعطينا أكبر كم من  ألنهإثراء  ألاكثر هو  ألاول والنوع 

 . 1املدقق

 ساكتا املدققيكون  ألادواتعند استعمال هذا النوع من  : الوصف من طرف الشخص الخاضع للتدقيق- أ

،ولكن بشكل تلقائي وهو يمثل  يتم التحضير له تاملقابال ،فهو بعكس  الحظاتملوتسجيل ا باالستماعويكتفي 

 .الخاضعين للتدقيق وألاشخاص املدققأول احتكاك بين 

 املادية مالحظاتهإضافة إلى ، من محادثته مالحظتهأهم  املدققويتمثل في كتابة :  املدققالوصف من  -ب

 .التي قام بها دون الحاجة إلى أية تقنية أو معرفة الاختبارات ونتائج

محل  إلاجراءاتلتحليل الوظائف أو ويستخدم  ألاعمالتدعى أيضا جدول تحليل  : شبكة تحليل الوظائفـ 2

  1.ومعالجتها املؤسسة،الفصل بين الوظائف داخل  الدراسة إلى أعمال أولية بهدف تحديد نقائص

أو  ألاخيرةبعمله،حيث يبدأ من الوثيقة  املدققهي طريقة تحليلية يقوم بواسطتها :  مسار التدقيق .1

يق تدقيق كل الخطوات التي تتوسط بين النتيجة وذلك عن طر ،املصدرإليها إلى غاية  املتوصلالنتيجة 

أ كما قلنا سابقا من أن يقوم بعمله جيدا للبحث وأن يبد املدققوفي هذه الطرقة يجب على ،واملصدر

 .وتكون له رخصة للتدقيق و الفحصصدر،ملإلى ا ال النتيجة وصو 

،ويتم من املسؤوليةلوظائف،ومراكز تبين هذه الخرائط دورة انتقال الوثائق بين مختلف ا:  خرائط التدقيق ـ4

النهائي،وهي تقدم نظرة كاملة عن  املستخدمتحديد أصل الوثيقة والقنوات التي تمر بها حتى تصل إلى  خاللها

وفعاليتها وتستخدم  إلاجراءاتوتهدف هذه الخرائط اختيار دقة تطبيق . وإجراءات انتقالها املعلوماتتسلسل 

 2.ير عن مختلف العناصرلهذا الغرض رموز موحدة للتعب

                                                           
1

 12فاطمة بعوج ، مرجع سبق ذكره ، ص
2

 32فاطمة بعوج ، مرجع سبق ذكره ،ص
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 أشكال و رموز خرائط التدقيق(: I -1)الشكل رقم 

 

                                   

  معالجة معلوماتية نقطة بداية املخطط

 

 

 مراقبة                                                                 

    رابط خارج الصفحة 

   

و وثيقة         مستند   أ        

  

    قرار 

  املعالجة أو العملية   إلادارية                               

   

   

 .   الرقابة   سير امللفات 

  

    تصنيف مؤقت سير املعلومات 

 

تصنيف نهائي                                                    

   الخروج من املخطط    

  

 فاتورة 

  إلارسال إلى نهاية الصفحة           

                            سجل املعلومات              

  

  

  قرص مغرنط 

 

 رموز خاصة                                                                رموز أساسية

 2005 , p33 ،  Source : Reda Khelassi , L’audit interne , Edition distribution Houma , Alger 
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 هيكلة و مسؤولية التدقيق الداخلي:املبحث الثالث

 مكانة التدقيق الداخلي في املؤسسة :  املطلب ألاول 

 مكانة التدقيق الداخلي في املؤسسة( I-2)الشكل رقم 

   

 تلقي ألاوامر  و التوجيهات 

 

 

 رتقديم التقرير و اتخاذ القرا 

 

 

 

   

 

 " دور التدقيق الداخلي في اتخاذ القرار في املؤسسة الاقتصادية"دراسة سابقة  : املصدر

 

و مكانته بدون مستقل عن الهيكل التنظيمي للمؤسسة  املدقق الداخليتبين لنا أن من خالل هذا الشكل 

 . املدير العام  ، يتلقى ألاوامر منه و تكون له نظرة على الوظائف ألاخرى 

 1مسؤوليات املدقق الداخلي:املطلب الثاني 

بالنسبة لوظيفة املدقق الداخلي هناك العديد من املسؤوليات املوجودة فأهم املسؤوليات على عاتق املدقق 

الداخلي هي وضع ألاهداف ، و تجميع ألادلة املالئمة ، ووضع التقرير ، و كل هذا له ألاثر الكبير في تقوية نظام 

 :لية و يمكن تفصيل هذه املسؤوليات بما يليالرقابة الداخ

 .تطوير ألاهداف العامة و بخاصة فيما يتصل بأي مهمة تدقيق يضطلعون بها-0

و تقويم أدلة التدقيق بما في ذلك ( بواسطة منظومة متكاملة من إجراءات التدقيق)اختيار و تجميع -2

 .استعمال ألاساليب إلاحصائية في الاستدالل

                                                           
1
 82مرجع سبق ذكرة صدور المدقق الداخلي في إدارة مخاطر بيئة العمل، ورود ناهض الشوا ، 

 املدير العام

 باقي ألاقسام

 

 املدقق الداخلي
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 .ر عن نتائج التدقيق في عدة صور و لعدة فلات مختلفةرفع التقاري-1

 1حقوق وواجبات املدقق الداخلي :املطلب الثالث 

إن الدور الهام الذي يلعبه املدقق الداخلي في تحقيق الشفافية املالية يجعل له حقوق يتمتع بها،  

 .وتقابلها واجبات علية القيام بها وفيما يلي بيان لتلك الحقوق والواجبات

 :حقوق املدقق الداخلي -0

 :يمكن تلخيص حقوق املدقق الداخلي فيما يلي

 .حق الاطالع الكامل على كافة مستندات و سجالت املؤسسة -

 .حق الوصول الكامل إلى املوارد البشرية للمؤسسة و أصولها و ممتلكاتها -

 .لقيام بعملهيراها املدقق ضرورية للمساعدة على ا ووثائق حق طلب أي بيانات و إيضاحات -

 :واجبات املدقق الداخلي   -9

يتم تعيين املدقق الداخلي من قبل إدارة املؤسسة ،كما أن املدقق الداخلي ال ينتمي إلى قسم 

املحاسبة حيث يقوم هو بنفسه بتدقيق أعمال هذا القسم و رفع التقارير عنه،و يعتمد مدى و نطاق حجم 

 .رة من صالحيات في هذا املجالعمل املدقق الداخلي حسب ما تمنحه إلادا

 :و يمكن تلخيص واجبات املدقق الداخلي في آلاتي 

 .السهر على تفعيل نظام الرقابة الداخلية-

 .تحضير دليل إجراءات نظام التسيير و إلاعالم  -

 .دراسة و تقويم نظام الرقابة الداخلية -

 .ألاهداف املرجوة منها املساعدة في تصميم و تطبيق نظام الرقابة الداخلية لتحقيق -

 .القيام بدراسات أو مهام محددة تطلبها إلادارة -

 .ها نظام الرقابة الداخليةبالقيام بإجراءات معينة يتطل -

القيام بأعباء التدقيق الشامل لتلبية احتياجات إلادارة ويشتمل على مراجعة الالتزام املالي والكفاءة و  -

 .الفعالية في املشروع

 .ابات املؤسسة وفقا لقواعد التدقيق املعتمدة ومتطلبات املهنة وأصولها العلمية والفنيةتدقيق حس -

 .تزويد إلادارة العليا بمعلومات حول كيفية انجاز ألاعمال في املؤسسة و جودتها -

 

 

 

                                                           
م املحاسبة و التمويل ،كلية التجارة ، قس رسالة استكمال املاجستير،، دور املدقق الداخلي في إدارة مخاطر بيئة العملورود ناهض الشوا ، 1

 25،ص 2904الجامعة إلاسالمية غزة ، 
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 :خاتمة الفصل

بالدراسة بعد دراستنا لهذا الفصل الخاص باإلطار النظري للتدقيق الداخلي و الذي استعرضنا فيه 

املمارسة املهنية له  أنواعه و أهميته و ذكرنا معايير ، مراحل تنفيذه والتحليل كل من مفهوم التدقيق الداخلي و 

 .كما تطرقنا إلى الهيكل التنظيمي و مكانة وظيفة التدقيق الداخليو أدواته و آلياته 

شاط رقابي مستقل لقياس خلصنا إلى أن التدقيق الداخلي وظيفة داخلية تابعة للمؤسسة تقوم بن

فاعلية الوسائل الرقابية املطبقة،ففي أي مؤسسة منظمة تنظيما جيدا البد من توافر طرق و أدوات للتأكد 

 .من أداء العمل التنفيذي الصحيح

وعلى هذا فإن الوظيفة ألاساسية للتدقيق الداخلي تكمل فالقيام بفحص انتقادي تقييمي لنظام 

د من أن املعلومات املعروضة على إلادارة دقيقة و كافية،وأنها من واقع مستندات الرقابة الداخلية للتأك

،مما يؤدي إلى تعزيز  صحيحة و سليمة ملنع الغش و التزوير و اكتشاف ألاخطاء و الانحرافات و تجنبها مستقبال

ات املناسبة في الوقت الثقة في دفاتر السجالت و املعلومات املعروضة على إلادارة العليا لغرض اتخاذ القرار 

 .املناسب
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 :مقدمة الفصل

يصعب درجة قياس مدى مساهمة التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات في املؤسسة ألنه ال يوجد 

 .نها مع السنوات السابقةأرقام أو نسب أو وسائل ملموسة تقار 

يتم الاستعانة بالتدقيق الداخلي في املؤسسة اما من أجل مواجهة املخاطر ،أو من أجل اتخاذ        

ا يلعب التدقيق الداخلي دورا هاما في عملية اتخاذ القرار املناسب حيث ذاجراءات تحسينية باإلضافة الى ه

ا فان التدقيق الداخلي ذعية كل مشكلة،باإلضافة الى ها حسب وضذيستعان به إليجاد حلول للمشاكل و ه

 .يقوم بمتابعة تنفيذ تلك القرارات

 :ا الفصل الى ثالثة مباحث و هي ذو منه سنتطرق في ه  

 .عملية اتخاذ القرارمفهوم :املبحث ألاول -

 أساسيات اتخاذ القرار:  املبحث الثاني-

 .لتدقيق الداخليعالقة اتخاذ القرار بوظيفة ا:  املبحث الثالث-
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 عملية اتخاذ القرارمفهوم  : املبحث ألاول 

 عملية اتخاذ القرارتعريف :املطلب ألاول 

 :هناك عدة تعاريف للقرار أو عملية اتخاذ القرار و اكتفينا بذكر بعضها فيما يلي 

  ملتوقعة من كل بديل في اختيار أحسن البدائل املتاحة بعد دراسة النتائج ا: "يعرف القرار على أنه

 1".تحقيق ألاهداف املطلوبة 

  سلوك واعي و منطقي دو طابع جماعي كبير على أساس املفاضلة : " يعبر عن القرار الاداري بأنه

 2".املوضوعية بين عدد من البدائل املتاحة ملواجهة مشكلة 

 ار بديل من بين عدة بدائل استخدام املنهجية العلمية التحليل الختي:"تخاذ القرار هي إن عملية إ

  3".شريطة أن تحقق هده البدائل املنفعة ألاكثر لألفراد و التنظيمات إلادارية

 عملية اختيار بديل واحد من بين بديلين محتملين أو أكثر " :كما تعرف عملية اتخاذ القرار على أنها

     ات كل من البيلة الداخلية لتحقيق هدف أو مجموعة من ألاهداف خالل فترة زمنية معينة في ضوء معطي

 4".و الخارجية و املوارد املتاحة للمنظمة

 :ن عملية اتخاذ القرار تدور في اطار معين يشمل ستة عناصر هي إلك ذو ب

 (.املشكلة)املوقف .0

 .متخذ القرار .2

 .الهدف .1

 .البدائل .4

 .قواعد الاختيار .5

 .عملية اختيار الحل ألامثل من بين البدائل .0

  التنفيذية أنواع القرارات: املطلب الثاني 

 :تتعدد أنواع القرارات بتعدد املعايير  التي يمكن اتخاذها أساسا للتصنيف ، حيث يمكن تصنيفها الى ما يلي 

ه القرارات حسب توافر نظم البيانات و املعلومات الى ثالث أقسام ذتصنف ه :حسب قابلية البرمجة : أوال

 : وهي

 

                                                           
 00، ص  2999، املؤسسة العربية للدراسات ،ألاردن ، مبادئ الادارة الحديثةعبد املعطي عساف ،  1
 . 5لثاني ، ص ، املجلة العربية للعلوم الادارية ، ألاردن ،العدد ا عملية اتخاذ القرارمحمد عبد الفتاح ياغي ،   2
 00، ص  2999، املؤسسة العربية للدراسات ،ألاردن ، مبادئ الادارة الحديثةعبد املعطي عساف ،  3
 . 7، ص  0079، املنظمة العربية  للعلوم الادارية  ، ألاردن ، عملية اتخاذ القرارات الادارية علي السلمي ،  4
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ت مبرمجة ألن معايير الحكم فيها عادة ما تكون واضحة ، و يوجد تأكد نسبي تعتبر قرارا: قرارات مبرمجة  .0

بشأن البدائل املختارة ، و هي قرارات متكررة روتينية و محددة جدا لها اجراءات معروفة و محددة مسبقا 

 1.للتعامل معها

ألول مرة وال توجد عادة ما تظهر الحاجة التخاذها عندما تواجه املؤسسة املشكلة  :قرارات غير مبرمجة .2

ا النوع عادة ما يصعب تجميع معلومات كافية عنها ، وال توجد معايير ذخبرات مسبقة بكيفية حلها ، ففي ه

، 2ه الحالة هي ظروف عدم التأكدذلك فان الظروف التي تسود هذالبدائل و الاختيار بينها ، و ل واضحة لتقييم

 :الشكل التاليويمكن تصوير نوع القرار على درجة التأكد في 

 .تأثير نوع القرار على درجة التأكد و عدم التأكد(: II .0)الشكل رقم                                    

                                                  

 قرارات مبرمجة                                                                                                                                                            

 درجة التأكد من تأثير القرار                                                                               

 درجة عدم التأكد

 من تأثير القرار

 قرارات غير مبرمجة      

 .على ما سبق باالعتمادمن إعداد الطالبتين :املصدر                                                               

 :إلى ثالث أنواع املعيار و تصنف وفق هذا :حسب املستويات الادارية : ثانيا 

ليا دارة العتنظيمي بواسطة إلا هي قرارات تؤخذ على مستوى قمة الهيكل ال: تيجية قرارات استرا  .0

 .للمؤسسة

وهي قرارات تغطي مدى زمني أطول مقارنة بالقرارات السابقة و تتعلق القرارات الاستراتيجية بالوضع 

 .التنافس ي للمؤسسة في السوق ، كما تهتم أيضا بتحديد أهداف املؤسسة و املوارد الالزمة لتحقيقها 

خذ فيه القرارات التشغيلية ،فعند تؤ  فهي قرارات تؤخذ غلى مستوى اداري أعلى مما:القرارات الادارية  .2

قرارات  ا املستوى يقوم املدينون باتخاذ قرارات لحل مشكالت التنظيم و الرقابة على ألاداء و فرض كذلكذه

 .متعلقة بالتأكد من الاستخدام الفعال ملوارد املؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها

رات الدنيا و تتعلق بأهداف مساعدة أو فرعية هي القرارات التي تتخذها الادا: القرارات التشغيلية  .1

 3للِمؤسسة و تغطي فترات زمنية محددة قصيرة نسبيا

                                                           
،من منظور الخدمة الاجتماعية ،املكتب الجامعي الحديث ،الاسكندرية ،  في عصر املعلوماتيةالادارة و اتخاذ القرارات منى عطية خزام خليل ، 1

 ..02،ص 2990مصر ،
 . 092،ص  2909، ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ، املدخل لنظرية القرارحسين بلعجوز ، 2

 e3arbi/com ،موقع األنترنت 
3
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 1:يمكن تقسيمها الى ثالثة أقسام و هي : حسب ظروف اتخاذها : ثالثا 

  فيها ه هي أبسط أنواع القرارات التي تواجه متخذ القرارات ،حيث يستطيعذو ه: قرارات في حالة التأكد  .0

و املعلومات الالزمة  تائج كل بديل من البدائل املتوفرة بشكل مؤكد ،و السبب يعود الى توفر البياناتتحديد ن

ه الحالة في اختيار البديل الذي يحقق أكبر عائد ذحسب طبيعة املشكلة،و من تم فان مهمة متخذ القرار في ه

 .ه الحالة املؤكد وقوعها ذممكن في ظل ه

ا النوع من القرارات ألاكثر صعوبة حيث يكون متخذ القرار غير ذيعد ه : قرارات في حالة عدم التأكد .9

ه ذ،لعدم وجود تجارب في املاض ي تمكن ملتخذ القرار من تقدير ه متأكد من احتماالت ألاحداث املتعددة

 .الاحتماالت

د متخذ ه الحالة بعملية اتخاذ القرار تحت ظروف الخطر،حيث يحدذتعرف ه : قرارات في حالة املخاطرة .3

،وكذلك احتماالت حدوث كل حالة من  القرار عددا من الاحتماالت أو ألاحداث املتوقع حدوثها في املستقبل

 .حداثألا ه الحاالت أو ذه

 2:ا املعيار الى نوعين ذيمكن تصنيف القرارات وفقا له: حسب نمط الاداري ملتخذها : رابعا 

كل انفرادي من قبل املدير و يعلنها على موظفيه دون يتم اتخاذها بش( :نفراديةإ)وتوقراطية أقرارات  .0

 .اعطائهم أي فرصة للمشاركة في اتخاذها 

يتم اتخذاها عن طريق املشاركة،من خالل اشراك املستويات  : (قرارات باملشاركة)قرارات ديمقراطية  .2

             القرارات بفعاليتهااملختلفة في املؤسسة و كل من يعنيهم أمر القرار من خارج التنظيم و تتميز مثل هده 

 .لك ألن مشاركة العاملين في وضعها يساعد على قبولهم لها و عدم معارضتهم لها بعد صدورها  و شدها،ذ

 أهمية عملية اتخاذ القرار :  املطلب الثالث

النسبة تستمد عملية اتخاذ القرارات أهميتها بالنسبة للعملية الادارية من كونها تمثل نقطة البدء ب 

     لجميع النشاطات و الفعاليات اليومية في حياة املؤسسات و ألن التوقف على اتخاذها يؤدي الى شلل العمل

   .و النشاط و تراجع املؤسسة 

  

عملية الادارية ، و أنها العمل الغالب للمدراء  و نظرا الجوهر القرار ومن  هنا اعتبرت عملية اتخاذ 

يتوقف الى حد كبير على قدرة و كفاءة متخذي القرارات على اتخاذ القرارات لك فان نجاح املؤسسة ذل

.السليمة و املناسبة 

  

كما أنها تحتاج الى قدرة فنية و علمية تزداد أهمية صعوبتها بازدياد حجم املؤسسات الضخمة و تعدد             

 3.أهدافها

                                                           
 .00، ص2997، دار الفكر الجامعي ،الطبعة ألاولى ، الاسكندرية ، دعمهالقرار الاداري و نظم محمد الصيرفي ،  1
 .007،002،ص 2900، دار كنوز املعرفة للنشر و التوزيع ، الطبعة ألاولى ،عمان ، ألاردن ، الاتصال و اتخاد القرارفريد كورتل ، الهام بوغليطة ،2

 .09-4،ص ص  0000ردن ،، دار املناهج ،ألا  نظرية القرارات الاداريةنادرة أيوب ،   3
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نه يتطلب إكملة لوظيفة التخطيط أما بالنسبة للتنظيم فلك عملية اتخاذ القرارات عملية هامة و مذول          

 :مجموعة أخرى من القرارات ملعالجة بعض املشاكل ألاساسية من بينها قرارات تبين 

 (.تنفيذي ، وظيفي ، استشاري )داري إنوع السلطة التي تمنح لكل منصب -

 (.املركزية، الالمركزية)درجة تفويض السلطة -

 .داراتم و إلا العالقات بين ألاقسا-

و نرى أن وظيفة التوجيه أيضا لها عالقة وثيقة و اعتمادية بعملية اتخاذ القرارات فتتخذ سلسلة من  

 1.دارية منهاالقرارات إلا 

 .صدار ألاوامر و التعليماتإسلوب ألافضل في التوجيه و ألا -

 (.املادية، معنوية)الوسائل املستخدمة في التحفيز -

 :وظيفة الرقابة دون اتخاذ مجموعة من القرارات و التي تتعلق بتوضيح ما يلي  ن تتمأكما ال يمكن 

 .النشاطات التي تخضع للرقابة -

 .أنواع و معايير الرقابة -

 .نوع املعلومات املطلوبة للرقابة -

ا تم اتخاذ قرارات بشأنها و جميع النشاطات ألاخرى إذه الوظائف يتحقق وجودها و تنفيذها إال ذفكل ه

 .املتعلقة بها

 أساسيات اتخاذ القرار: املبحث الثاني 

 مراحل عملية اتخاذ القرار : املطلب ألاول 

لقد عرفنا أن القرار هو اختيار بديل من مجموعة من البدائل املتاحة للتصرف،أما عن عملية اتخاذ 

ا ذختبار الفعال لهالقرار فتعرف على أساس مجموعة الخطوات التي يتبعها متخذ القرار حتى يتمكن من الا 

 .البديل 

 :و الشكل التالي يوضح مراحل عملية اتخاذ القرار 

 

 

 

 

                                                           
 .09نفس املرجع أعاله ،ص  1
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 مراحل عملية اتخاذ القرار( II -9)الشكل رقم                                                 

 

   

 

 

 

 

 

 90،ص 9113الهومه،الجزائر، جمال الدين لعويسات،إلادارة و عملية اتخاذ القرار،دار : املصدر

 :تعريف املشكلة-0

حالة :"أو هي ".انحراف عن الهدف املحدد مسبقا:"تعرف املشكلة في مجال عملية اتخاذ القرار بأنها 

 2. "عبارة عن موقف غامض في حاجة الى تفسير:" أوهي .  1" عدم التوازن بين ما هو كائن و ما يجب أن يكون 

اة في املنظمة أو غيرها نادرا ما تقدم نفسها لكي يتم اتخاذ قرار بشأنها،بل وعلميا نجد أن مشاكل الحي

و قد تكون ألاعراض الظاهرة على .3ان أول ما يظهر هو عناصر املشكلة ،أي ألاعراض و ليس املشكلة ذاتها

 .السطح هي أقلها كشفا عن جذور املشكلة 

؟ ما هي النقاط الجوهرية بها ؟ ما  املشكلة ؟ كيف نشأت ما نوع املشكلة:فاملدير هنا مطالب بتحديد 

ا يجب الحل املالئم بها؟و ما هي املشاكل الفرعية التي تترتب على عدم حلها في ذ؟ و ملا هو الوقت املالئم لحلها

 .ه املشكلة؟ ذوقت سابق؟ وما هي املشاكل التي يمكن أن تترتب جزاء التأخر في حل ه

نحراف و ألاشياء أو املدير معرفة املوقع و املكان الذي الحظ فيه إلا نحراف يتطلب من ن تحديد إلا إ     

ه املعلومات تمكنه من تمييز املواقع التي تمسها ذنحراف ووقت مالحظته ، وكل هين يمسهم إلا ذألاشخاص ال

 .املشكلة عن تلك التي ال تمسها

 :تحديد البدائل -9 

كان لها حل واحد  اإذلك أنه ذحولها  آلاراءباين ن وجود مشكلة ما يقتض ي تعدد و تإفي حقيقة ألامر 

 .فلن تكون هناك مشكلة اتخاذ القرار ألن متخذه سيكون مرغما على تبني الحل الوحيد املتوفر لديه 

                                                           
 .129،ص 2999مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية،،(الاتصاالت و املعلومات و القرارات)الادارة الحديثة أحمد املصري ، 1
 .124، ص 2994، دار وائل ،ألاردن ،الطبعة الثانية، الادارة  سعاد نائف نوطي ، 2
 000،ص 0000دار املسيرة ،ألاردن ،الطبعة ألاولى ، ،(مع التركيز على ادارة ألاعمال)مبادئ الادارة ماع ، خليل محمد حسن الش 3

تغذية العكسيةال  

 تشخيص 

 المشكلة

 

 تحديد

البدائل   

 تقييم

البدائل   

 اتخاذ

القرار   

 تحديد

 النتائج
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أي التي )لى البدائل املعروفة سلفا إواملالحظ أن املديرين في سياق بحثهم عن بدائل لحل املشاكل يلجلون  

بتكاري إليجاد الحلول لى التصور و التفكير إلا إا أظهر بأنها غير مناسبة لجلوا إذ،ف(سبق استخدامها كحلول 

 .املختلفة

 ن ايجادإف(الذي يرتكز على التحليل و املقارنة)ن كان تشخيص املشكلة يعتمد على التفكير املنطقي إف

 1.اري الذي يرتكز على التصور و التنبؤ و خلق ألافكار بتكالحلول البديلة لها يعتمد على التفكير إلا 

 :تقييم البدائل-3

. يجد املدير نفسه أمام ضرورة تقييمها الختيار البديل املناسب نتهاء من وضع البدائل املتاحة،عند إلا 

على ال تتساوى الحلول جميعا من حيث قدرتها  إذه الحلول يتضمن عدة مزايا و عيوب ، ذلك ألن أي من هذو 

 2.ا للقرار املتزعم اتخاذهذو من هنا تأتي أهمية الدراسات التحليلية للمشكلة ،و ك. تحقيق الهدف 

أن البدائل عادة ما تتضمن  إذان عملية املفاضلة بين البدائل ليست عملية سهلة وواضحة دائما ، 

اح أمام متخذ القرار عوامل غير ملموسة يصعب وضع معايير دقيقة لقياسها ، فضال عن ضيق الوقت املت

الكتشاف النتائج املتوقعة لكل بديل، وهناك العديد من املعايير التي يمكن استخدامها للمفاضلة ما بين 

 3:الحلول املقترحة منها

 .امكانية  تنفيذ البديل و مدى توافر املوارد املادية و البشرية و الطبيعية الالزمة-

 .البديل التكاليف و املوارد الناجمة عن تنفيذ-

 .أو على املنظمات ألاخرى (دارات و الوظائف و ألاداءألاقسام و إلا )ثار تنفيذ البديل على املنشأة آ-

 .البديل ذوقت و ظروف أخ-

 .هم للبديلبلاستجابة املرؤوسين و تق-

 .الزمن الذي يستغرقه تنفيذ البديل-

 :اختيار البديل املالئم-4

تأتي عملية اختيار البديل املناسب  ل بديل من البدائل املقترحة،بعد التحديد الدقيق ملزايا و عيوب ك

و صبغة شخصية من خبرة متخذ القرار ذخر آلا و صبغة موضوعية  وذبعضها . والتي تتأثر بالعديد من العوامل

داري الذي يحكم و صبغة بيئية نابعة من متطلبات املوقف إلا ذومعرفته ودوافعه و مشاعره ورغباته و بعضها 

لية الاختيار، و كلما توفرت للمدير املعلومات الكافية في مختلف البدائل وفي وقتها املناسب كلما كان املدير عم

                                                           
1 Alain Charles Martinet,Diagnostiqu Strategique ,Edition Vuibertn,Paris,1990,p 52 

 .24،ص 0007ة،الدار الجامعية،الاسكندري ،املحاسبة الادارية املتقدمة علي أحمد أبو الحسن، 2
 .120أحمد محمد املصري، مرجع سبق دكره، ص  3
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حاسما في القرار وكانت عملية اختياره للبديل بعيدة عن الذاتية وبالتالي تقلل من املخاطرة وتزيد من 

 .احتماالت رشادة القرار 

 :تنفيذ القرار -5  

نما تنتقل الى مرحلة التنفيذ الفعلي عن طريق إار البديل ألافضل، و يال تنتهي فور اختن مهمة املدير إ

ا تحفيزهم ذبدءا بإبالغهم بالقرار املتخذ ومرورا بشرح أبعاده و العمل على زيادة قبولهم به وك خرين،جهود آلا 

نحرافات التي قد و تقويم إلا  ه بالشكل الذي يحقق أكثر فعالية و كفاءة و انتهاء بمتابعة التنفيذيذعلى تنف

 .تشوبه

ا السرعة الواجبة في ذو كتنفيذ والتمهيد له،لجراءات الالزمة لا القرار أن يراعي إلا ذوعلى املسؤول عن ه

كما عليه أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة النتائج غير ياغة مجموعة من الخطط التشغيلية،لك بصذو التنفيذ،

 .  التنفيذ على الرغم من كل الخطوات املدروسة التي قام بها املتوقعة التي قد تنشأ أثناء

 :متابعة تنفيذ القرار-0

من ألاجدر أن تصاحب عملية التنفيذ  القرار تقييم دورية للتحقيق من فعالية و كفاءة القرار 

املدير  ن وجدت،فمن الخطأ أن يتخذإنحرافات إلا ( تصحيح)املتخذ،من خالل تحقيقه للنتائج املرجوة،وتقديم 

 1.قرار ثم ينساه و يهمل تقييم نتائجه

 عناصر اتخاذ القرار : املطلب الثاني

ا التغير و التقلب أيا ذمن املعروف أن املؤسسة تعمل في محيط دائم التغيير وحتى يواكب املدير ه

يكون أثره  ى جانبه و إلا التغير ذكان نوعه و وقته و مكانه ال بد من أن يتخذ بشأنه قرار،يمكنه من كسب ه

جابيا ال سلبيا،فيمكن القول بأن املشاكل تبرز للمدير نتيجة لوجود حاجة إلجراء التعديالت الضرورية إي

واملتعلقة بأحد أنشطة املؤسسة في وجه التحديات النابعة من املحيط الذي يعمل به و من هنا تتضح عناصر 

 2:عملية اتخاذ القرار و التي تتضمن ما يلي

قد يكون فردا أو جماعة حسب الحالة ،لديه السلطة الكاملة بموجب القانون في اتخاذ  : رمتخذ القرا-0

 .داري باملؤسسةإالقرارات ضمن الهرم التنظيمي في أي مستوى 

 .و هو املشكلة التي يتم بشأنها اتخاذ القرار ألجل معالجة و وضع حل مناسب : موضوع القرار -9

 ا كان هناك هدف معين يخفي وراءه دافع وجيه لتحقيقه،حيثذلقرار إال اال يتخذ ا : ألاهداف و الدوافع-3

لك على اتخاذ ذتعتمد أهمية القرار على درجة أهمية الهدف املراد تحقيقه،و كما كان الهدف واضحا ساعد 

 .القرار السليم

                                                           
 .022ص  مرجع سبق دكره، خليل محمد حسن الشماع، 1
 .055،054،ص 2900الطبعة ألاولى ،عمان، ألاردن، ، دار كنوز املعرفة للنشر و التوزيع،الاتصال و اتخاذ القرار الهام بوغليطة، فريد كورتل، 2
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ع املعلومات حتى تتم دراسة املشكلة وتحديد أبعادها بشكل واضح البد من جم : املعلومات والبيانات-4

ا يعتمد على طبيعة املشكلة ذاتها،واملعلومات و البيانات ذوالبيانات تتعلق باملاض ي أو الحاضر أو املستقبل وه

لك للتأكد من عملية تنفيذه وتحقيق ذنما بعد اتخاذه أيضا و إليست ضرورية قبل اتخاذ القرار فقط و 

 .ألاهداف املرجوة

عليه املستقبل،وخاصة عندما تتعلق املشكلة بأمور مستقبلية يحتاج فيها ويعني التنبؤ بما سيكون  : التنبؤ-5

 .متخذ القرار الى املعلومات و بيانات محتمل حدوثها مستقبال

اتخاذ القرار عادة يتضمن اختيارا واحدا من مجموعة من بدائل متاحة،وهو الذي يمثل حال  : البدائل -0

 .ار فيها،فتعدد البدائل يعطي الفرصة الختيار ألافضلللمشكلة التي من شأنها أن يتم اتخاذ القر 

مثل درجة املخاطرة لبيلة املحيطة على متخذ القرار ،تتم عملية اتخاذ القرار ضمن قيود تفرضها ا:  القيود -7

ها في الاعتبار و دراستها حتى يتمكن من التأكد من صحة وسالمة  ذا وجب عليه أخذالخ،ل...و مدة تنفيذ القرار

 .ه و انعكاساته على املنشأة في املستقبلقرار 

ويتميز القرار الصائب والجيد بخصائص معينة،منها توفر معلومات مؤكدة،و وضوح حجم املردود     

املرغوب فيه ،كذلك ال يجب أن يكون القرار متحيزا لوجهات نظر أشخاص أو جهات دون أخرى،وأن يكون 

 1.الخارجيةواقعيا،ويأخذ باعتبار الظروف الداخلية و 

 العوامل املؤثرة في اتخاذ القرار :لثاملطلب الثا

 2:هناك عدة عوامل تأثر في اتخاذ القرار نذكر منها

 :أهداف املنظمة-0

ى تحقيق أهداف املنظمة أو الهيلة إلالبد أن يؤدي في النهاية  ذمما ال شك فيه أن أي قرار يتخذ و ينف

 ، نظمة أو الهيلة مثال هو محور التوجيه ألاساس ي لكل العمليات بهاأو املجتمع املتخذ فيه القرار،فأهداف امل

ن بؤرة الاهتمام في اتخاذ القرار هي اختيار أنسب الوسائل التي يبدو أنها سوف تحقق أهداف املنظمة إف لكذل

 .ستراتيجيةالتكتيكية أو إلا 

 :الثقافة السائدة في املجتمع-9

 ، القيم من ألامور املهمة التي تتصل بعملية اتخاذ القرار تعتبر ثقافة املجتمع و على ألاخص نسق

نما تباشر نشاطها في املجتمع و للجميع،ومن ثم فال بد من مراعاة ألاطر إفاملنظمة ال تقوم في فراغ و 

 .الاجتماعية و الثقافية للمجتمع عند اتخاذ القرار

 :الواقع و مكنوناته من الحقائق و املعلومات املتاحة -3

                                                           
 .092،ص 2994،الطبعة ألاولى ،دار املسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ،عمان ،ألاردن، الادارة أساسيات علم علي عباس، 1
 .00-02،ص ص 2902دار الثقافة، ألاردن، ،نظم املعلومات املحوسبة و دعم اتخاذ القرار عبد هللا ابراهيم الفقي، 2
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كفي املحتوى القيمي أو املحتوى ألاخالقي كما يسميه البعض بل يجب أن يؤخذ في الاعتبار ال ي

أن القرارات هي ش يء أكبر من مجرد  "سايمون "و في رأي . الحقيقة والواقع و ما ترجحه من وسيلة أو بديل

رى و توجه افتراضات تصف الواقع ألنها بكل تأكيد تصف حالة مستقبله هناك تفضيل لها على حالة أخ

 .ا باختصار أن لها محتوى أخالقي باإلضافة الى محتواها الواقعيذالسلوك نحو البديل املختار ،و معنى ه

 :العوامل السلوكية-4

 :طار السلوكي ملتخذ القرار في ثالثة جوانب هي يمكن تحديد إلا 

تي يمكن من خاللها تفسير و يتعلق بالبواعث النفسية لدى الفرد و مدى معقوليتها و ال : الجانب ألاول -

 .السلوك النفس ي للفرد في اتخاذ قراره

ى اختيار إلو يتصل بالبيلة النفسية للفرد حيث تعتبر املصدر ألاساس ي الذي يوجه لشخص  : الجانب الثاني-

 .و من ثم كان اتخاذه له قرار من بين البدائل التي أمامه،ال

 :بيلة النفسية للفرد من خاللدور التنظيم ذاته في خلق ال:الجانب الثالث -

 .تحديد ألاهداف له-

 .تاحة الفرص ملمارسة اتخاذ القرار و اكتساب الخبرة داخل التنظيمإ-

 .مده باملعلومات و البيانات و البدائل-

 .سناد املسؤوليات له مع منحه القدر الالزم من السلطةإ-

 داخليعالقة اتخاذ القرارات بوظيفة التدقيق ال:  املبحث الثالث

يحتل التدقيق الداخلي دورا متميزا في تحسين أداء املؤسسات و تحقيق أهدافها ،من خالل مساهمته 

 ذالقرار في اختيار البديل املناسب التخا ذفي توفير املعلومات املفيدة و الالزمة التي من شأنها أن تساعد متخ

دارة املخاطر و الحوكمة يسعى الى تحقيق أهداف طار إل إالقرار من خالل توفير نظام فعال للرقابة الداخلية و 

 .املؤسسة و تنظيم سير عملها 

 القرار  ذأهمية تقارير املدقق الداخلي في اتخا: املطلب ألاول 

لك لكونها ذو دارة،عداد التقارير من أولى واجبات املدقق بصفته رقيبا على أعمال إلا إتعد عملية 

لي عن رأيه حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية ودقة البيانات الوسيلة التي يعبر فيها املدقق الداخ

م السياسات الحالية القرارات و رس ذحصائية املعتمد عليها التخاواملعلومات املحاسبية و إلا 

وبالتالي تقييم و تحسين فعالية الرقابة و ادارة املخاطر و عمليات التحكم املؤسس ي داخل املنشأة واملستقبلية،

. 

ف تقرير التدقيق على أنه عبارة عن وثيقة مكتوبة تصدر عن شخص توافرت فيه مقومات علمية يعر 

ويتضمن رأي فني محايد يعتمد عليه، إلبداءوعملية وشخصية معينة و توافرت له ضمانات تجعله أهال 
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تحتويه من جمال ما قام به من عمل و رأيه في انتظام الدفاتر و السجالت و مدى دقة ما إ تقريره بإيجاز 

 1.بيانات محاسبية و مدى تعبير القوائم الختامية عن نتيجة نشاط املركز املالي 

  2:تيو يمكن أن توجز الخصائص الرئيسية لجودة التقارير في آلا 

لك ذيجب أن ال يكون التقرير مطوال أكثر من الالزم و أن ال يكون هناك جمل أو كلمات غير مرتبطة و :  يجازإلا -

 .ضمن التفاصيل الكثيرة و التي تفقده التركيزأن ال يت

 .يجب أن ال يكون هناك أي غموض في محتويات التقرير حتى يتم توصيل البيانات بشكل واضح:  الوضوح-

ات أهمية للطرف املستفيد وأن يتم الابتعاد عن ذيجب أن تكون املعلومات الواردة في التقرير :  ألاهمية-

 .ات أهميةذ تكون الجمل التي من املمكن أن ال 

يجب أن تكون املعلومات الواردة في التقرير دقيقة حتى يتسنى لألطراف املعنية الاستفادة  : الصحة و الدقة-

 :من تلك املعلومات

كمال التقرير إيجب أن تكون الجمل في التقرير مترابطة و أن تشجع الشخص القارئ للتقرير على  : الترابط-

 .اردة فيهدون تشتت في ألافكار الو 

يجب أن ال يكون املدقق متحيزا في تقريره ألي طرف من ألاطراف، وأن يوضح النتائج في :  الصدق و ألامانة-

 .التقرير بكل صدق و أمانة

 :لك وفق الصيغة التاليةذيعرض التقرير ضمن أوراق كشف و تحليل املشكل و 

دارة ملناقشة النتائج املتوصل اليها من اع مع إلا يقوم املدقق الداخلي باالجتم:  اجتماع نهاية املهمة -أوال

لك سنتطرق في البداية ذعداده لورقة كشف و تحليل املشكل ، ثم يتم املصادقة عليها من طرف الادارة ، لإ

 .ه الورقة و مختلف محتوياتها ذالى التعريف به

ها كلما واجهته املدقق بملئهي وسيلة تحليل بسيطة و فعالة يقوم  : (frap)ورقة كشف و تحليل املشكل (0

فهي ه املشاكل و تحديد نتائجها،ذلتفسير ألاسباب الحقيقية لهمشكلة أو خطأ ما،أو مالحظة لخلل أو نقص،

لتصحيح الخلل  لى مجموعة من الحلول و التوصياتإتسمح بتوجيه استنتاجات املدقق بهدف التوصل 

وهي تتكون من تقرير التدقيق الداخلي، بإعدادم ه الورقة تمكنه من القياذكما أن هوتفاديه مستقبال ،

 : 3خمسة أجزاء ممثلة كاألتي

 يقوم املدقق بعرض املشكلة : املشكلة. 

                                                           
داية للنشر و التوزيع ، الجزء ألاول ،الطبعة ألاولى ، عمان ، ألاردن ، دار الب تدقيق الحسابات بين النظرية و التطبيقحسام ابراهيم ، 1

 .241،ص2909،
 .021، ص 2990،دار املسيرة للنشر و التوزيع ، ألاردن، الطبعة ألاولى، تدقيق الحسابات املعاصرغسان فالح مطارنة ،  2
كرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و ذ،م املحاسبي في املؤسسةمساهمة املراجعة الداخلية في تقييم نظام املعلومات  محمد أمين عيادي، 3

 .090،ص 2901جامعة البويرة، الجزائر، ،قسم التسيير تجارية و علوم التسيير،
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 بشرط أن كل ورقة تحتوي على مشكل و املشاكل التي اكتشفها املدقق، يدون فيها ألاخطاء : املعاينة

ككل قاعدة لها يل املشكل،تساوي ورقة كشف و تحل واحد حيث تنص القاعدة على أنه كل معاينة

نفس الطبيعة و نفس ألاسباب و نفس ) عضها البعضباستثناءات نجد أنه توجد بعض املعاينات لها صلة ب

 .ا في نفس ورقة كشف و تحليل املشكل ذه( النتائج

 لك باستعمال ذيتعين على املدقق أن يقوم بالبحث عن ألاسباب التي أدت الى ظهور املشكل و : ألاسباب

 ، املكان، اليد العاملة: أسباب املشكل وهي يجاد إميادين و املمكن من خاللها (95)يقة البسيطة للخمسة الطر 

 .ه النقاط الخمسة املحطات الرئيسية لفهم املشكل و تحديد أسبابهذتعد ه،الطرق ، آلاالت، املادة

 نتائج مالية)ن أن تكون ليها املدقق بسبب املشكل و يمكإهي النتائج التي يمكن أن يتوصل : النتائج  ،

 (.نتائج تقنية  ، نتائج اقتصادية

  عادة طرح إتعد التوصيات التي يقدمها املدقق الداخلي بمثابة نصائح حتى ال يكون هناك :التوصيات

ما يجب عمله حتى ال نصل للمشكل مرة :  جابة على السؤالين التاليينه التوصيات يجب إلا ذه وإلعداداملشكل،

يجب أن تصاغ  .ضافة جديدةإي عناصر الرقابة الداخلية التي تسمح بتطوير أو تغيير أو تقديم وما ه. أخرى 

 .جراءات و النظم و التحكم في التسيير و املخاطر لك بشكل يساعد على تحسين إلا ذك

 يجب أن يكون توقيع التقرير باسم مؤسسة التدقيق أو باالسم الشخص ي للمدقق أو كليهما معا : التوقيع

 1ما هو مناسب حسب

:لك من خالل الشكل املواليذو فيما يلي سنقوم بشرح موجز للعناصر املكونة لورقة كشف وتحليل املشكل و    
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 (frap) حليل املشكلتورقة كشف و :  (II -3)الشكل                                              

 ورقة كشف و تحليل املشكل                                                 

 FARPمرجع ورقة العمل                                                                                                رقم 

       : problème                                                                                                           :                                                    املشكل

  : Constat :املعاينة

 : Causes :ألاسباب

                                                                                                                                                     : Conséquences :النتائج

             : recommandations                                                                                                                             : التوصيات 

 :..............طرف ممضية من                                                            :.......................   حضرت من طرف

Source : Renard Jacques, Théorie et pratique de l’audit interne, Edition d’organisation, paris,2010,p 269. 

براز و تحليل املشاكل و أوراق إراق من التدخل،و انطالقا من أو  نتهاءالا بعد  : عداد التقرير النهائيإ - ثانيا  

رسال نسخة منه إو يتم قرير التدقيق في صورته النهائية،عداد تإالعمل املصادق عليها يقوم املدقق الداخلي ب

ة معالمهم بنتائج مه، إل (لجنة التدقيق)دارة و نسخة أخرى ملجلس إلا ( مدير عاممشرفين،)دارة العليا ى إلا إل

و يجب أن ت التي تكشف خالل عملية التدقيق،ختالال قترحة ملعالجة املشكالت و إلا و التوصيات املالتدقيق،

  1عداده و تقديمه في الوقت املناسبإو أن يتم ون التقرير موضوعي وواضح و بناء،يك

 ت على املدقق الداخلي القيام بمتابعة التوصيات التي اقترحها بناءا على املالحظا:التوصيات ذمتابعة تنفي

تلك التوصيات داخل املؤسسة  ذبتنفي لتزامالالك بأن يقوم بمتابعة مدى ذو لها خالل قيامه بمهمته،التي سج

 .جميع التوصيات املصادق عليها من قبل الادارة ذحيث تنتهي مهمته عند تنفي،

قرار يمكن تمثيل التفاعالت بين نظام اتخاذ القرار و التدقيق الداخلي من خالل مراعاة خصوصيات مستويات ال

 :نييالتال ينفي الشكل الثالثة

 

 

 

 

                                                           
 .520،ص 2990ر الجامعية ،الاسكندرية ، مصر، ، الدا الرقابة و املراجعة الداخلية الحديثةعبد الوهاب نصر ، شحاتة سيد شحاتة ،  1
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 مكانة التدقيق الداخلي في نظام اتخاذ القرار(:II -4)الشكل رقم 

 التدقيق الداخلي اتخاذ القرار    

                                                                

 
 من إعداد الطالبتين :املصدر

 

 اتخاذ القرارات التنفيذية في وظائف المؤسسة علىدقيق الداخلي الت تأثير(: II - 5)الشكل رقم 

 

                                                                                                           الوظيفة إلادارية

                                                                                      الوظيفة إلانتاجية                 

                                                                                                              الوظيفة املالية

                                                                                                 الوظيفة التموينية        

                                                                                               الوظيفة التسويقية          

 

               من إعداد الطالبتين: املصدر

 

 القرارات ذملخاطر و أثره في اتخادارة اإمساهمة التدقيق الداخلي في :املطلب الثاني

فهي عبارة عن ستراتيجية ألي مؤسسة،دارة إلا دارة املخاطر جزءا أساسيا في إلا إتعد  عملية 

من خالل العمل بفعالية اجهة ألاخطار املصاحبة ألنشطتها،جراءات التي تتبعها املؤسسة بشكل منظم ملو إلا 

عديدة ، معقدة ، متنوعة ، غير مؤكدة ، 

 كمية ، نوعية

 وسيط

 قليلة، كمية ،أكيدة

 ،تكرارية

 بسيطة

 

 

 قرارات استراتيجية

 قرارات تكتيكية

 قرارات تشغيلية

 التدقيق

 الداخلي
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مكانية حدوث الخسائر و التقليل من حجمها في إأن تمنع  جراءات التي من شأنهاتلك إلا  ذعلى تصميم وتنفي

 .دارة املخاطر املوجودة حسب درجة ألامان و التكلفة الالزمةحالة وقوعها باختيار أنسب الوسائل إل 

خسائر والفشل في تحقيق لى تأكيد الإئما عرضة للمخاطر التي تؤدي بها و بما أن املؤسسة تكون دا

لك ضمن املرحلة ذو دارة تلك املخاطر،إه ملهمته يساهم في عملية ذخلي وخالل تنفين املدقق الداإأهدافها ف

ه املرحلة تمكن املدقق من ذهمرحلة التحضير والتخطيط للمهمة، ألاولى من التدقيق الداخلي واملتمثلة في

ليات تتضمن العم ، حيث ه لتحديد املخاطر و تصنيفها حسب درجة خطورتهالالحصول على نظرة شاملة تأه

قبتها و التحكم بها في لها و مرا ستجابةالا دارة املخاطر و تحديدها و تحليلها و تخطيط إالالزمة لتخطيط 

 :وهي تتألف من العمليات التالية املشروع ،

، فالهدف من  ثار املترتبة عليهاآلايقوم املدقق بالتعرف على مصادر الخطر و :تحديد املخاطر و تحليلها (0

، حيث  شاملة للمخاطر التي قد تؤدي الى أحداث خسائر أو التأثير على أحد أهداف املؤسسةه توليد قائمة ذه

على قدرتها على اكتشافها دارة املخاطر فيما يتعلق باألخطار التي تتعرض لها املؤسسة إقرارات  ذيتوقف اتخا

 .ثم يقوم بقياس الحجم املحتمل للخسارة و احتمال حدوث تلك الخسائر وحصرها،

، و يقصد  ه ألاخطار التي تم اكتشافها وتحديدهاذدارة الخطر تقييم هإعلى : يم املخاطر و تصنيفهاتقي (2

و كذلك قياس شدة الخسارة املادية ،(معدل تكرار الخطر)ل وقوع الخطربتقييم ألاخطار قياس احتما

و     ، بالنسبة للمؤسسة تجاه املخاطر ذات أهميةامن أجل اتخاذ القرارات ملحتملة الناتجة عن وقوع الخطر ،ا

لك يتوجب على املدقق الداخلي ضرورة التمييز بين ألاخطار ذوب، ا كانت املخاطر يجب قبولها و معالجتهاإذفيما 

لك يتم تقسيم ألاخطار التي ذو في ضوء ، املختلفة التي تتعرض لها املنشأة من حيث ألاهمية و درجة الخطورة

 :1اع هي تتعرض لها املنشأة الى ثالثة أنو 

فالسه إعالن إو هي ألاخطار التي يترتب على تحقيقها توقف املنشأة نهائيا عن العمل أو : ةيمألاخطار الجس - أ

 .قائو الحر  نفجاراتإلا مثل حوادث 

قتراض املنشأة من املؤسسات املالية بهدف إو هي ألاخطار التي يترتب على تحقيقها : ألاخطار املتوسطة - ب

 .خيانة ألامانة، مثل الاختالس، املحافظة على استمرارية املنشأة تغطية الخسائر املالية و 

ية يمكن العمل على هي ألاخطار التي يترتب على تحقيقها خسائر مال: (ألاخطار الثانوية)خطار الصغيرةألا  - ت

ارية ه الخسائر دون التأثير على استمر ذللمنشأة ،كما يمكن تأجيل تغطية هيرادات الدورية تغطيتها من إلا 

 .السرقةملنشأة مثل التلف الجزئي ،ا

يجادها و كيفية إدارة املخاطر في اتخاذ قرارات واضحة بشأن الضوابط الرقابية إتساهم :دارة املخاطرإ (1

و الخارجية  باإلضافة الى عدم التأكد املتأصل في طبيعة املخاطر الداخليةقاء املخاطر ضمن حدود مقبولة ،إب

،  رة املخاطر تسمح للمؤسسة بإنشاء و مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية بهاداإحيث أن التي تواجه املؤسسة،

                                                           
 .09-50،ص 2990،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،عمان،ألاردن،دارة الخطر و التأمين إعيد أحمد أبو بكر ، وليد اسماعيل السيفو ،  1
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و يتكون نظام الرقابة الداخلية من كل ، ه الضوابط الرقابة لحملة ألاسهمذو تقديم تقارير تفيد بسالمة ه

 :1جراءات و عمليات الرقابة الروتينية التي تدفع املؤسسة نحو تحقيق ألاهدافإالترتيبات و 

ور بمثابة تقديم ا الدذعد هيدارة تلك املخاطر،و إيظهر الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي في وهنا 

دارة املخاطر في املنشأة للمساعدة في التأكيد على إدارة بشأن فعالية أنشطة لى مجلس إلا إضمانات موضوعية 

اب والعوامل التي من املمكن من خالل القيام بتحديد ألاسب، أن مخاطر ألاعمال الرئيسية تدار بشكل مناسب

الى فحص وتقييم فاعلية و كفاءة أنظمة الرقابة  باإلضافة، أن تؤدي الى حدوث املخاطر أو بعضها مستقبال

باب و العوامل التي تؤدي الداخلية و الضوابط ألاخرى و العمل على تحسينها و تطويرها من أجل تدارك ألاس

دارة يقوم التدقيق الداخلي بمساعدة إلا يمة قبل وقوعها،كما ه املخاطر ومعالجتها بصورة سلذلوقوع ه

ا ذصورة خاصة املجاالت التي يتوقع هوتزويدها باملعلومات عن مختلف ألانشطة التي تقوم بها املؤسسة وب

بصورة تقارير دورية توضح سياسات التدقيق حدوث مخاطر فيها بصورة مسبقة،مع تقديم النصح واملشورة 

 .ه التقارير معهاذتحقيق أهداف املنشأة و متابعة ه و مدى الفاعلية فيدارة املخاطر إ

ى ألادوار التي ينبغي على املدقق الداخلي القيام بها في مراحل عملية إلأشار معهد املدققين الداخليين  وقد

 :و من أهمها دارة املخاطر ،إ

 دارة املخاطرإعطاء ضمانات بشأن سير عمليات إ. 

 صحة تقييم املخاطر عطاء ضمانات بشأنإ. 

  دارة املخاطرإتقييم عمليات. 

  بالغ عن املخاطر الرئيسةتقييم عمليات إلا. 

  دارة املخاطر الرئيسةإمراجعة عمليات. 

 إلىدارة املخاطر في املؤسسة إالتدقيق الداخلي كأداة من أدوات ي يلعبه ذهتمام املتزايد بالدور اليرجع إلا 

عداد املدقق الداخلي للتقارير إلك عند ذالقرارات،و يظهر  ذاملعتمدة في اتخازيادة دقة و شفافية املعلومات 

القرار ليكون على علم باملعلومات املستقبلية والتي تؤثر في العناصر العامة  ذالدورية التي يعتمد عليها متخ

داث التي يمكن فيها الحاالت و ألاح ذدوث الظروف التي تتخحيه فكرة كاملة عن احتماالت دللقرار،فتكون ل

 .ه الحالة معروفة بصفة احتماليةذمستقبال،حيث تكون النتائج في ه أن تتحقق

 في اتخاذ القرارات  دقيق الداخلي في تحسين الحوكمة مساهمة الت :املطلب الثالث

يمكن تعريف حوكمة املؤسسات على أنها الكيفية التي تدار بها املؤسسات وتراقب جميع ألاطراف 

رة املؤسسة في استغاللها ملواردها و دراستها ادإفهي ألاداة التي تضمن كفاءة ,  باملؤسسة ذات العالقة

ات العالقة ذللمخاطر،وهو ما يعتبر كمؤشر عن تحقيق املؤسسة ألهدافها بالدرجة ألاولى وأهداف ألاطراف 

 ذدد كيفية اتخان الحوكمة هو تعبير واسع يتضمن القواعد وممارسات السوق التي تحإبها، وبالتالي ف

                                                           
1 التوزيع و الطباعة، الطبعة عبد الحميد و اخرون ، نظم املعلومات في الرقابة و التدقيق ، دار املسيرة للنشر و  زياد 

 .290،ص2900ألاولى،عمان،ألاردن،
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القرار ومدى املساءلة التي يخضع لها مديرو  ذاملؤسسات لقراراتها،والشفافية التي تحكم عملية اتخا

 .والحماية التي يقدمونها لصغار املساهمينات التي يفصحون عنها للمستثمرين،املؤسسات وموظفوها واملعلوم

دئها الى وضع مبإلعديد من املبادرات الرامية اك اونظرا لالهتمام املتزايد ملفهوم حوكمة الشركات،هن 

مارسات مرساء أفضل إلى إمن املنظمات و الهيلات الدولية  حرصت العديدى الدول و الحكومات،إلضافة اإل ب

ة لى أنه يتم تطبيق الحوكمإشارة هنا ؤسسات على أسس صحيحة ، و تجدر إلا لى بناء مإالحوكمة التي تدعوا 

 .0000ليها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية في عام إتوصلت  وفق الخمسة معايير التي

 :، و تتمثل في  2994قتصادي و التنمية تعديالت ملعايير الحوكمة في كما أصدرت منظمة التعاون إلا

 .طار فعال لحوكمة املؤسساتضمان وجود أساس إل  .0

 .حفظ حقوق جميع املساهمين و الوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق امللكية .2

 .املعاملة املتساوية بين جميع املساهمين .1

 .دارة باملؤسسةصالح في أساليب ممارسة سلطات إلا دور أصحاب امل .4

 .فصاح و الشفافيةإلا  .5

و  دارة،والتي تشمل هيكل مجلس الادارة وواجباته القانونية،وكيفية اختيار أعضائهمجلس إلا مسؤوليات  .0

 .ة التنفيذيةدار شراف على إلا مهامه ألاساسية،و دوره في إلا 

أوائل ألاربعينيات  ذت منآخلي دور هام في حوكمة الشركات في العديد من املنشاولوظيفة التدقيق الد

يوم ا الدور واتسع نطاقه مع مرور الزمن،فيتضمن نشاط وظيفة التدقيق الداخلي الذالزمن،وقد تطور ه

طار حوكمة إلتزام،وكلها تقع مباشرة في واختبارات مدى إلاجراءات الرقابية،تقدير املخاطر،التحقق من إلا 

 . الشركات 

ه إنف الشركات فنجاح و تحسين الحوكمة و تحقيق أهداإالتدقيق الداخلي من املساهمة في وليتمكن 

ضافة قيمة للمؤسسات من خالل تقديم تأكيد معقول على أن املخاطر تدار بفعالية،كما يقوم إيعمل على 

 دارةإتي تعمل على تقييم ألاداء من الجانب املحاسبي واملالي،خاصة فيما يتعلق ببعمليات الرقابة الداخلية،وال

قل داخل املؤسسة دارة بنتائج تقييم املخاطر،فالتدقيق الداخلي نشاط مستاملخاطر و الرقابة عليها ومد إلا 

دارية الخطط إلا  ي تكفل حماية ألاموال و دارية التالسياسات إلا  ذدارة في التحقق من تنفييهدف ملساعدة إلا 

واملساهمة في . سة العامة للشركةدارة في توجيه السيان دقة البيانات التي تستخدمها إلا ة،وضماياملوضوع

 .دارية و الرقابية املعتمدةتحسينات على ألاساليب إلا  دخالإ

لك ذضافة قيمة للمؤسسة و تحسين عملياتها،و إنا أن التدقيق الداخلي صمم بغرض و يتضح ه

دارة املخاطر و العمليات الرقابية،ومتابعة إي لتقييم و تحسين فعالية عمليات مدخل منظم و منطقبتوفير 

التي تشمل رقابة كفاية وفاعلية  عن تحقيق أهداف الرقابة الداخليةتطبيق مبادئ الحوكمة،كما أنه مسؤول 

 .العمليات و سالمة التقارير املالية

 ذدارة العليا من اتخااخلي في الحوكمة من خالل تمكن إلا لديظهر الغرض الرئيس ي ملساهمة التدقيق ا

وعلى أسس من املعلومات الكافية ...( الشفافيةالثقة،)قرارات سليمة بناء على مجموعة من املعايير ألاخالقية 
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 ليها بشكل أكثر فعالية وكفاءةإتحقيق ألاهداف التي تسعى للوصول وباألمانة واملسؤولية لتتمكن من التطور و 

دارة العليا يعتمدان على وظيفة التدقيق دارة و إلا لك أصبح مجلس إلا ذوبالتالي تحسين أداء املؤسسة،ل

تقديم لك ملا للمدققين الداخليين من دور محوري في ذالداخلي في تحسين عملية حوكمة املؤسسات،و 

 .دارة املخاطرإستشارية و خدمات التأكيد،الخدمات إلا 

 :خاتمة الفصل

تخاذ القرارات في املؤسسة بمختلف مستوياتها إلادارية من العمليات ألاساسية التي يقوم تعد عملية ا

قبال على اتخاذ قرارات مهما كان صنفها يخدم أهدافها املسطرة،إال أن إلابها جميع من هم في املؤسسة،بما 

ألامر جعل من التدقيق  على معلومات مؤهلة لذلك،هذا الاعتمادى إل،يحتاج ( تنفيذيةتكتيكية،، استراتيجية)

ه  القرارات بما يتضمن ذا النوع من املعلومات،فيستعان به من أجل دعم و تفعيل هذالداخلي أداة تضمن ه

 .الحصول على أكبر عائد منه
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 (".اوديمكوا") ءنتاج و توزيع مواد البناإمؤسسة  دراسة حالة:املبحث ألاول 

 EDIMCOالتدقيق الداخلي في مؤسسة : املطلب ألاول 

التدقيق الداخلي هو نشاط مستقل،موضوعي،يهدف لتأدية خدمات التوكيد و ألانشطة الاستشارية املختلفة 

وجد لتحسين و إضافة قيمة للعمليات في املؤسسة،وهو يساعد املؤسسة في تحقيق أهدافها ،يساهم هذا 

الل اتباع اسلوب منهجي منظم في تقويم و تحسن فاعلية عمليات إدارة املخاطر و الرقابة و النشاط من خ

 .الحوكمة

في املؤسسة بصفة دورية على مستوى املديرية العامة حيث تختلف فروعه و هو يعتبر يكون التدقيق الداخلي 

من ل في تحسين أداء املؤسسة و يلعب التدقيق الداخلي دور فعاأحد الوسائل الفعالة للرقابة الداخلية،

 .تقليل التكاليف و زيادة النواتجخالل الحد من ألاخطاء ،

و لتحقيق جميع هذه ألاهداف فال بد للتدقيق الداخلي من تتبع منهجية صارمة و دقيقة و تتميز بالشفافية 

 .حتى تكون على أحسن وجه

   د للمؤسسة فهو يتميز بقدر كبير من إلاستقاللية، و يعتبر التدقيق الداخلي أيضا الركيزة ألاساسية للسير الجي

و هذا ما يمكنه من أداء مهمته بصفة جيدة و متميزة،كما تتناول وظيفة التدقيق الداخلي في املؤسسة املجال 

التقييمي و كذلك الوقائع ألصول املؤسسة ثم النواحي إلانشائية بتقديم إلاقتراحات ألنظمة املؤسسة،فإن 

و يجعلها أداة رقابية للمستويات العليا للمؤسسة،فاملدقق الداخلي يقوم بعمله من واقع مجالها يتسع 

في العمل فهو ال يتمتع  الوظيفة و مسؤولياته أمام إلادارة العليا ،فهو يقيم عمل الغير و لكن ال يواجه الغير

تنفيذ مهام وظيفته و ال برئاسة مباشرة لهيلة املوظفين الذين يراجع عملهم،فاملدقق الداخلي مستقل في 

   يملك السلطة على إعطاء ألاوامر بصفة مباشرة للموظفين فهو يتأكد من تماش ي مع السياسات و إلاجراءات 

حيث أن ما يقوم به من فحص ال يبعد املسؤولية عن ألافراد و السجالت و فحصه بغرض مسؤولية املخطئ،

 . الذين قاموا بالعمل
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 EDIMCO1لهيكل التنظيمي للمؤسسة ا(:  III-1)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و توصلنا إلى  EDIMCOللوقوف على كفاءة التدقيق الداخلي قمنا بإجراء مقالة مع املدقق الداخلي ملؤسسة 

 :ما يلي 

 

 

 

 

 

                                                           
1
    EDIMCOالبناءمصلحة التدقيق،مؤسسة إنتاج و توزيع مواد  

 المديرية العامة

 مساعد الرئيس مدير عام فرع اإلنتاج و التوزيع

 فرع البناء و اإلنجاز

مصلحة 

 اإلدارة

 المدقق الداخلي

 األمن و الوقاية فرع الترقية العقارية

 مديرية الموارد

مصلحة 

 األجر

مصلحة 

 النزاعات

المصلحة 

 االجتماعية

 مصلحة المالية

 مدير المالية و الحسابات

 التكوين مصلحة المحاسبة



الجانب التطبيقي                                                                                                     الفصل الثالث                              

44 
 

 .استبيان حول تقييم التدقيق الداخلي(:III-0)  الجدول 

 لتعليقا ال نعم ألاسللة

هل فترة التدقيق تعتبر 

 مناسبة؟

X   نعم تعتبر مناسبة يجب

تحديدها حسب نوع 

 املهمة

هل آلاليات املطبقة في 

التدقيق تحقق النتائج 

 املرجوة؟

X   نعم ألن املدقق يعتمد

على آليات تساعده في 

 أداء مهمته بكل دقة

هل البرامج من ناحية 

الدقة و الوضوح يعتبر 

 مقبوال؟

X   

هل هناك تعاون بين 

               املدقق الداخلي 

و املصلحة املعنية 

 بالتدقيق؟

X   يجب أن يكون هناك

تنسيق و تعاون مشترك 

لتسهيل املهمة و تحقيق 

 .ألاهداف املرجوة

هل تتم مراجعة 

التوصيات التي يقدمها 

املدقق في التقرير مع 

 املدير؟

X   نعم و ذلك حسب أهمية

ل إلى التقرير للوصو 

 .قرارات مناسبة

هل يقوم املدقق الداخلي 

بالكشف و إلافصاح عن 

    الانحرافات التي حدثت

و اقتراح الحلول التي 

تؤدي إلى تصحيح 

 .ألاخطاء مسبقا

X   

     EDIMCOمن إعداد الطالبة مقابلة مع املدقق الداخلي ملؤسسة :املصدر                            

جيدة و ذلك من  املؤسسة تطمح إلى تطبيق التدقيق الداخلي بصورة توصلنا إلى أنتبيان من خالل هذا إلاس

 .للمؤسسة سنأجل التسيير الح

         مج السنوي مقبول وواضح حيث هناك تعاون بين التدقيق الداخلي نافتعتبر فترة التدقيق مناسبة و البر 

تلف التوصيات فيقدم للمدير العام الذي يقوم بمناقشته و املصلحة املعنية أما التقرير النهائي الذي يضم مخ

 .مع املدقق للوصول إلى قرارات مناسبة
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 EDIMCOمراحل عملية التدقيق الداخلي في مؤسسة :املطلب الثاني

 :يمر التدقيق الداخلي في املؤسسة بعدة مراحل من بينها

 :و تكون عبر الخطوات التالية : مرحلة التخطيط-0

 .الالزمة للقيام باملراقبة تحضير الوثائق-  

 .على مستوى املديرية العامة و مختلف فروعها( تاريخ املراقبة)تحضير برامج املراقبة-  

 (املدير العام)تكون املراقبة فجأة من طرف أمر من الرئيس :القيام باملراقبة -  

 (.املدير العام)تقديم تقرير نهائي للسيد الرئيس -  

 :يكون العمل امليداني بالطرق التالية : نيمرحلة العمل امليدا -2

مراقبة التقارير الشهرية لجميع املصالح لدى إلادارة و تكون التقارير الشهرية لجميع املصالح لدى إلادارة و - 

 (.داخلية أو خارجية) تكون التقارير إلى املدير العام

 .مراقبة السجالت لدى الصالح املعنية - 

 .ترونية و الالإلكترونيةمراقبة الوثائق إلالك - 

 .مراقبة التسيير و التنظيم لدى املصالح - 

 .تقييم النتائج- 

 (.املدير العام)التقرير النهائي يقدم للرئيس - 

 :النتائج و التوصيات -1

النتائج املتحصل : ينص فيه على( املدير العام)بعد العمل امليداني يقدم املدقق الداخلي تقرير نهائي إلى الرئيس

عليها أثناء دورية املراقبة إذ يصعب قياس مدى أهمية و أثر التدقيق الداخلي في اتخاذ القرار في املؤسسات 

ذات طابع خدماتي الذي ال يسعى لتحقيق الربح و ذلك ألن عملية اتخاذ القرار على مستوى إلادارة العليا هي 

بير و عليه فمن الطبيعي جدا أن يتم الحجم الك  ذاتخاصة في منظمات ألاعمال عملية صعبة و معقدة،

إلاستعانة بالتدقيق الداخلي في املؤسسة إما من أجل مواجهة املخاطر أو من أجل اتخاذ إجراءات 
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باإلضافة إلى هذا فإن التدقيق الداخلي يقوم بمتابعة تلك ،باإلضافة إلى هذا حسب وضعية املشكلةتحسينية،

 .املصالح املعنية في املؤسسة و فروعهاالقرارات و ذلك بقيام اجتماع لجميع 

عن طريق مذكرة (املدير العام)تكون املتابعة من طرف املدقق بعد اتخاذ القرار من طرف الرئيس :املتابعة -4

 .مصلحة

 . تكون النتائج مقيمة بالتمثيل البياني للعام الفارط:تقييم النتائج -5

 EDIMCOت املتخذة في مؤسسة التدقيق الداخلي على القرارا أثر:املطلب الثالث

يعتبر التدقيق الداخلي من ألادوات ألاساسية التي تستعين بها املؤسسة بمختلف مستوياتها ، لينير لها 

فتستعملها في عملية اتخاذ القرارات املختلفة و خاصة منها الاستراتيجية رق و ألاساليب التسييرية ألافضل،الط

تعانة بأعمال و نتائج التدقيق الداخلي للشروع في مواجهة مواقف معينة ، فعلى كل فرع و كل وحدة يتم الاس

فتتمثل مساعدة التدقيق الداخلي في ة في تجسيد خطوات تحسينية معينة،كوجود مخاطر معينة أو املبادر 

فقد يستعان بالتدقيق الداخلي في حسب كل موقف أو مشكل ،عملية اتخاذ القرار في جميع خطواتها،

ع البدائل املمكنة لحل كما قد تكون هذه املساعدة في تحديد أو تجميتحديد معالم مشكل معين، الكشف أو 

يلعب التدقيق الداخلي دورا هاما في نفيذ و متابعة القرارات املتخذة،كما يستعان به في عملية تمشكل ما ،

للجهات املعنية حسب كل  و هذا من خالل املراقبة املستمرةة من خطوات عملية اتخاذ القرار ،كل خطو 

و مصداقيتها و سالمتها و  و هذا بضمان شرعيتهامستوى إداري باملعلومات املؤهلة التخاذ القرارات،

و سعت قررت مؤسسة اوديمكو بوضع أهداف إستراتيجية و أخرى عملية و جعل العمليات لتنفيذها،،أمنها

 .نللوصول إلى تحقيق هذه ألاهداف بأقل انحراف ممك

 ONIDدراسة حالة مؤسسة الديوان الوطني للسقي و صرف املياه  :املبحث الثاني

   ONIDتعريف مؤسسة  :املطلب ألاول 

الديوان الوطني للسقي و صرف املياه، مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري و نشأت بموجب مرسوم تنفيذي 

يتضمن تعديل القانون ألاساس ي  2995يو ما 02املوافق ل 0420ربيع الثاني عام  90املؤرخ في  021/95رقم 

املياه، و هي هيلة مكلفة بمجموعة من  للوكالة الوطنية إلنجاز هياكل الري ألاساسية و تسييرها لسقي و صرف

 .تتمتع املؤسسة بالشخصية املعنوية و الاستقالل املالي ي الفالحي في محيطات الري الكبرى،نشاطات الر 
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 .ONIDالتنظيمي العام للمؤسسة الهيكل(:III- 9)رقم الشكل

            

 

 

 املديريات املركزية     

 

 

 

 املديريات الجهوية                   

    

 

 

 عرض و تحليل بيانات املقابلة:املطلب الثاني

 علوماتامل مختلف وجمع وإطار إداري للمؤسسة إطار محاسبي بعد قيام الباحث بطرح أسللة املقابلة على

 النقاط استنتاج بعض و ستجوباملقدم من امل سنستعرض كل سؤال وفق الجوابالوصول إليها، رادامل

 :تعلقة بكل سؤال كما يليامل

 همة؟ املب البدءإلادارة قبل  أو غ الجهات محل التدقيق من قبل قسم التدقيق الداخليال هل يتم إب(0

التدقيق  بعملية للتدقيق قبل البدء الخاضعة الجهة إلى همةاملمر بألا  وثيقةمن  بإرسال نسخة دارةإلا نعم، تقوم 

 .نهايتها و تاريخ بدايتهاهمة،امل تعلمهم فيها أهداف وجيزة بفترة

 بتدقيق جميع ألاقسام املصالح؟ ( فريق التدقيق الداخلي) هل يقوم قسم التدقيق الداخلي (9

 .سسةيتم تدقيق جميع أقسام ومصالح املؤ نعم، 

 المدير العام

مساعد المدير العام مكلف 

 بالتطوير

مساعد المدير العام مكلف 

 باالستغالل

 مديرية االستغالل و صيانة

 محيطات الري

 مديرية انجاز المشاريع

 المفوضة

 مديرية اإلدارة

 و المالية

 مديرية األشغال

و الدراسة   

 مديرية الجهوية

 للغرب

 مديرية الجهرية

 لشلف

 مديرية الجهوية

 للوسط

 مديرية الجهوية 

 للجنوب

 مديرية الجهوية

للشرق   
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  هل يقوم قسم التدقيق الداخلي بوضع خطة سنوية تذكر فيها الجوانب التي يجب تدقيقها؟(3

يتم وضع برنامج تدقيق شامل في كل بداية سنة بالتنسيق مع مدير التدقيق لتحديد ألانشطة املراد م،نع

 .تدقيقها وألاطر الزمنية واملكانية لكل مهمة

 ات املادية و املالية الالزمة لتنفيذ املهمة؟ هل تتوفر مصلحتكم على إلامكاني( 4

نعم ، تعمل املؤسسة على توفير إلامكانيات الالزمة التي تمكن املدقق الداخلي لديها من القيام بمهمته على  

          أو مالية...(آلة لطباعةمكتب  للتدقيق ،كمبيوتر،)م ماديةأكمل وجه وفي الوقت املناسب سواء كانت لواز 

 )...مكان للقامةللنقل ، وسائل (

 ؤسسة؟املداخل  مهامه دقق الداخليامل كيف يمارس(5

 :ؤسسة على عدة مراحلاملتتم مهمة التدقيق الداخلي ب 

الشروع في  لبداية همةألامر بامل وثيقة بموجب التدقيق الداخلي مصلحة أمرا إلى دارةإلا تعطي  : همةاملمر بألا -0

يجوز للمدقق  ال نه أل ، نظرا  مبرمجة في خطة التدقيق أو حسب الطلب تنفيذ مهمة التدقيق سواء كانت

 .دارةإلا صادرة عن  الداخلي القيام بمهمة التدقيق دون تعليمات

في مهمة التدقيق يتم عقد اجتماع بين املدقق والجهة محل التدقيق  الانطالققبل : الافتتاحيعقد اجتماع -9

 الاجتماعوينجم عن هذا ف املنتظرة منها وكيفية إجرائها،وشرح ألاهدامن أجل إلاعالن الرسمي عن بدء املهمة،

  .الاجتماعتطرق إليها في امليضم جميع النقاط  محضر ضبطإعداد 

يقوم املدقق الداخلي بجمع املعلومات   الاجتماعمن  الانتهاءبعد :دراسة العمليات والتعرف على أهدافها-1

د دراسته ، دية سيرها من أجل أن يتسنى له فهم النشاط الذي هو بصالضرورية للتعرف على عملياته وكيف

ويلجأ املدقق هنا إلى تقييم أولي لنظام الرقابة الداخلية للتعرف على أنواع الرقابة في الجهة محل التدقيق 

  .والتي على أساسها يقيم سير النظام الخاص بها

املدقق بإعداد وثيقة تحتوي على كافة املخاطر التي  مفي هذه املرحلة يقو :التعرف على املخاطر وتحليلها-4

ل دراسة احتمال حدوث الخطر الثم يعمل على تحليلها من خ " الخطرمصفوفة " ـ ب  توصل إليها وتسمى

أما في حالة صادقة عليها،املمن أجل  التدقيق ثم يعرض هذه الوثيقة على الجهة محلترتبة عليها،املار آلاثو

دقق إعادة تقييم نظام الرقابة الداخلية والتأكد من املوصل إليه من نتائج ومبررات على عتراض على ما تإلا 

 .قدمة لهاملحظات ال املخاطر مراعيا في ذلك امل
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هنا يعمل املدقق الداخلي على تحديد نطاق عمله امليداني وألاهداف املنتظرة من : تحديد أهداف التدقيق-5

 .هذه املرحلة

يقوم املدقق الداخلي بوضع خطة عمل تتضمن :  يق وتحديد املوارد الالزمة لتنفيذهصياغة برنامج التدق-0

ستسمح له  موضوعات الفحص واملراحل والخطوات التي سيتم إتباعها في مرحلة العمل امليداني والتي

ستفادة وكيفية الا ية التي ستساعده في تنفيذ مهمته،ثم يحدد املوارد املادية والبشر بتحقيق أهداف التدقيق،

 .ليتم في ألاخير املوافقة على برنامج التدقيق املسطرمنها،

الذي يحضره كل من املدقق الداخلي والجهة  الاجتماعيعقد هذا :عقد اجتماع الشروع في تنفيذ املهمة-7

الخاضعة للتدقيق من أجل التوثيق الرسمي ملرحلة الانطالق في املرحلة امليدانية والتذكير بأهداف 

  .الاجتماعل هذا خالتم تناولها التي  حيث يختتم بإعداد محضر ضبط تحرر فيه كل النقاط،املهمة

دقق بالتدقيق الفعلي للنشاط وذلك بإجراء تقييم لكيفية سير العملية املوهنا يشرع  :النزول إلى امليدان -8 

من  الوقاية لقدرة علىوا النشاط تحقيق أهداف الداخلية على مدى قدرة نظام الرقابة ليتمكن من معرفة

والتي تثبت  (...وثائق، مستندات )حة ثم جمع هذه الوسائلاملتاوذلك باستخدام كل الوسائل  املخاطر حدوث 

  .والنزاعات للتدقيق لتفادي دخول الصراعات الخاضعة من الجهة وافقة عليهااملتوصل إليها ليتم املالنتائج 

دقق الداخلي بعقد امليقوم حظات،املال يداني وحصر املالعمل من  الانتهاءعند  :الاختتامعقد اجتماع -2

مع توصل إليها،املعد من طرفه والذي يتضمن نتائج التدقيق امل "  الضبطمحضر "اجتماع نهائي يعرض فيه 

قترحة املحظة في الجهة محل التدقيق وذكر مختصر للحلول املال القيام بتذكير سريع لنقاط القوة والضعف 

  .همةاملحضر،وتحديد تاريخ لتسليم تقرير امل قبل التوقيع على دارةإلا  مع هذا كل ومناقشة

وافقة الرسمية على نتائج التدقيق وعلى املدقق الداخلي على املبعدما يتحصل  : إعداد التقرير النهائي-01

 .ديرامل من طرف صادقة عليهامل، يقوم بتحرير تقرير التدقيق ليتم  قترحةاملالحلول 

من إعداد التقرير النهائي وفي حالة وجود أخطاء جوهرية يقوم  الانتهاءعند :  عة تنفيذ التوصياتمتاب-00

 .تنفيذه في حالة تابعةاملو  من طرفه قترحةاملوالحلول  للتوصيات بالتأكد من التطبيق الفعلي دقق الداخليامل

 ي في تنفيذ مهام التدقيق؟ ماهي ألادوات والتقنيات التي يستخدمها ويعتمد عليها املدقق الداخل( 6

املقابلة ، املالحظة : يعتمد املدقق الداخلي في أدائه ملهمته على مجموعة من ألادوات والتقنيات املتمثلة في

أدوات الهيكل التنظيمي،خرائط التدفق،مسار التدقيق،، وات الوصفيةدألا ر،ادية،  مالحظة ملفات الكمبيوتامل

 .التسيير نشورات وتعليماتملاالجرائد الرسمية،،(جياتبرم، انترنت) يآلالم ال عإلا 
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 ماهي العوائق التي تعترض املدقق الداخلي أثناء قيامه بالتدقيق الداخلي؟ (7

  :نذكر منهائق خالل محاولتهم لتأدية مهامهم،تواجه املدققين الداخليين داخل املؤسسة مجموعة من العوا

م من أعمال التدقيق الداخلي العتقادهم بأن املدقق يقوم بعملية التفكير السائد بين املوظفين وتخوفه-

مما يتسبب في محاولة إخفاء الجهات املعنية بالتدقيق عاقبة الجهات املتسببة في الخطأ،تفتيشية تنتج عنها م

 .للمعلومات الوثائق الازمة ألداء املهمة

 .الطعن في القرارات املتخذة من قبل إلادارة الاستقاللية املحدودة للمدققين الداخليين وعدم تمكنهم من -

 .عدم وجود رئيس ملصلحة التدقيق الداخلي -

 هل تراجع مدى موثوقية وسالمة البيانات واملعلومات املتداولة داخل املؤسسة؟(8

 .يتأكد املدقق الداخلي من أن املعلومات املتداولة صحيحة ويمكن إلاعتماد عليهانعم، 

  رير دورية متعلقة بإدارة املخاطر على مستوى املؤسسة؟هل يتم إعداد تقا(0

 .ال يتم إعداد تقرير عن إدارة املخاطر املؤسسة،وذلك لكونه من اختصاص رئيس التدقيق باملديرية بالعاصمة

 هل يقدم املدقق الداخلي توصيات تخص الرؤية إلاستراتجية بالوحدة من أجل تطويرها؟(01

 .ت فيما يخص املجاالت التي أمر بتدقيقها فقطيقدم املدقق الداخلي توصيا 

 ماهي الجهات التي يقدم لها املدقق الداخلي تقريره حول املهام واملصالح التي قام بتدقيقها؟(00

 .يقدم املدقق الداخلي تقرير التدقيق إلى الجهة التي كلفته باملهمة سواء املدير العام أو املدير الجهوي 

  عتبار باقتراحات املدقق الداخلي؟هل يتم ألاخذ بعين الا (02

 .نعم يتم أخذ توصيات واقتراحات املدقق الداخلي بعين الاعتبار في أعمال املؤسسة

 هل يشارك املدقق الداخلي في اتخاذ القرارات داخل املؤسسة؟(03

ماد إلادارة املدقق الداخلي في اتخاذ القرارات داخل املؤسسة بطريقة غير مباشرة،من خالل اعتيشارك نعم، 

على نتائج تقرير التدقيق الداخلي املسلم لهم لالستفادة مما يتضمنه من مالحظات وتوصيات لغرض اتخاذ 

 .قرارات صحيحة
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 :خالصة

 • ومن خالل الدراستين والتحليل لهذه آلاراء نستنتج مايلي

افها من خالل إتباع التدقيق الداخلي مصدر استشاري وتوجيهي تعتمد عليه إدارة املؤسسة لتحقيق أهد 

 .منهجية دقيقة تهدف في النهاية إلى تعزيز النظام الرقابي للمؤسسة

 .تحسين فعالية إدارة املخاطر والحوكمة -

تعتمد مؤسسة الديوان الوطني للسقي وصرف املياه على التدقيق الداخلي لتوفير املعلومات املناسبة  -

ة من الثقة واملصداقية ، ليتم الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات والتأكد من أنها تتسم بمستويات عالي.للدار،

املناسبة، إضافة إلى سعيها للتأكد من مدى إتباع املوظفين للسياسات وإلاجراءات املوضوعة من قبل إلادارة 

 .في أداء مهامها

ل التي تؤدي إلى تتبني إدارة املؤسسة نظام محكم للتدقيق يعمل على تحديد املخاطر املحتملة والعوام -

 . حدوثها بهدف تقليلها أو الحد منها

تساعد آلية التدقيق الداخلي في دعم تطبيق إلافصاح والشفافية اللذان يساهمان في تعزيز تطبيق الحوكمة -

كأنسب منهج إلدارة املؤسسة بفعالية والتمكين من ترشيد قراراتها؛ هناك تقصير من طرف املدققين 

تج عن عدم قيامهم باملتابعة املستمرة ملا قدم من توصيات واقتراحات في تقاريرهم الداخلين للمؤسسة نا

 .النهائية،وبالتالي عدم تمكنهم من قياس مدى فعالية أعمالهم املنجزة
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يتجلى لنا أن همته و دوره في اتخاذ القرارات،اومسراستنا النظرية للتدقيق الداخلي،من خالل د 

ووسيلة وقائية لتحسين أدائها املالي و إلاداري،مهمة تعتمده املؤسسة بشكل كبير، تدقيق الداخلي يعتبر أداةال

ختالالت واكتشاف إلا وع أثناء أداء العاملين ملهامهم،املحتملة الوق والانحرافاتتمنع حدوث ألاخطاء ناجحة،

كما يعتبر مولدا ملالية،اداقية القوائم وإعطاء رأي فني محايد حول مدى مصومنع تكرارها مستقبال،

ابة من خالل فحص و تقييم مدى قوة و نجاعة نظام الرقاهم في اتخاذ القرارات املناسبة،للمعلومات يس

 .من أجل مساعدة العاملين في أداء مهامهم بكفاءة و فعاليةالداخلية املطبق في املؤسسة،

مثل في مساهمة التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات، و املتد تحليلنا ملختلف جوانب املوضوع،و بع

ما هو دور التدقيق الداخلي في تحسين عملية اتخاذ القرار في :  حاولنا معالجة إشكالية البحث املتمثلة في

  .؟ املؤسسة

يه في املقدمة بدءا من الفرضيات الثالثة، وبذلك لمن خالل الفصلين باستخدام املنهج املشار إ

آفاق التوصيات وإلاقتراحات،اختبار الفرضيات،نتائج البحث، :مة أربعة أجزاء املتمثلة فيقسمنا الخات

 .الدراسة

 :النتائج -0

 :نتائج الجانب النظري 

 .يتمتع املدقق الداخلي بمبادئ و أخالقيات و صالحيات التي حددها القانون له -

راسة على املحافظة على نظام رقابة حيث يساعد الدحدى أهم أنظمة الرقابة الداخلية،يعتبر التدقيق إ -

 .مالئم و تعزيز نظام الرقابة الداخلية لديها

وإلاجراءات و تعزيز نقاط القوة ائص املوجودة على مستوى ألانظمة،يسمح التدقيق الداخلي بتدارك النق -

 .و تدعيمها

وثوقة و ذات يتم من خالله الحصول على معلومات ميعتبر التدقيق الداخلي قيمة مضافة للمؤسسة، -

 .جودة و نوعية عالية

ة املثلى في اكتشاف والوسيلفي توجيه عملية اتخاذ القرارات، يعتبر التدقيق الداخلي أداة فعالة تستعمل -

 .وكل أنواع الغش و محاولة تصحيحها و معالجتها نحرافاتالا ألاخطاء و 

يات التي قمنا بوضعها مسبقا و هي وفي ما يلي عرض للنتائج املرتبطة باختبار الفرض:ختبار الفرضياتإ -9

 :كاآلتي

: و قد تم التوصل إلى أنو أهمية كبيرة في اتخاذ القرار، دور له لتدقيق الداخلي االتي مفادها :الفرضية ألاولى

التي يمكن الاعتماد عليها و الوثوق بها في تمثل أحد أهم مصادر املعلومات،،التدقيق الداخلي أداة تسيير فعالة

 .اتخاذ القرارات ملا يقدمه من نصائح و توجيهات و توصيات ملتخذ القرارعملية 

 :و قد تم التوصل إلى أنالداخلي بدعم من إلادارة العليا،التي مفادها يحض ى التدقيق :الفرضية الثانية
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 طيات خاليةفهو يسمح بتوصيل النتائج و معة تابعة للدارة العليا للمؤسسة،التدقيق الداخلي يعتبر أداة إداري

من أجل اتخاذ قرارات صائبة حول املشكلة و طريقة معالجتها لذلك يحض ى من ألاخطاء إلى إلادارة العليا،

 .بدعم و اهتمام كبير من إلادارة العليا

التي مفادها توجد عالقة إيجابية بين التدقيق الداخلي و اتخاذ القرار و قد تم التوصل إلى :الفرضية الثالثة

و يوجهه خلي في املؤسسة يسهل عمل املسير،فوجود تدقيق داداخلي دور كبير في اتخاذ القرار،ق الأن للتدقي

 .نحو اتخاذ القرار املناسب و في الوقت املالئم و بالتالي توجد عالقة إيجابية بينهما 

 :الاقتراحاتالتوصيات و  -3

 .تحسيس املوظفين بأهمية التدقيق الداخلي و توضيح الهدف منه -

 .تمام بالتوجيهات و إلاقتراحات التي تدرج ضمن التقرير النهائي للمدقق الداخليإلاه -

 .مع تفادي استعمال ألاسلوب الشفهيكل العمليات التسييرية الحادثة، وجوب ترك دليل على -

 .توفير املوارد املادية و ألادوات املختلفة التي تساعد املدققين في أداء مهامهم -

بما و العمل على الرفع من كفاءة نظام الرقابة الداخلية،ماذج رقابية حديثة،السعي إلى تبني طرق و ن -

 .يسمح من تقليل العبء امللقى على املراجعين الداخليين للوصول إلى نتائج أفضل

.املؤسسة أهداف مع القرار اتخاذ ىيتماش  نأ يجب -
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املراجع  قائمة

واملصادر
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  و املراجع  قائمة املصادر

 :الكتب 

 إصدارات املعايير الدولية لرقابة الجودة و التدقيق و املراجعة و عمليات"اد الدولي للمحاسبين ،الاتح .0

املجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، الجزء ألاول ، عمان ، "  التأكيد ألاخرى الخدمات ذات العالقة

 2909ألاردن ،

، دار البداية للنشر و التوزيع،  تطبيقتدقيق الحسابات بين النظرية و الحسام ابراهيم ،أحمد املصري  .2

 .2909الجزء ألاول ،الطبعة ألاولى ، عمان ، ألاردن ،

دار الصفاء للنشر و التوزيع ،  الاتجاهات املعاصرة في التدقيق و التأكيد الحديث،أحمد حلمي جمعة ،  .1

 . 2990الطبعة ألاولى ، عمان ،

، دار البداية للنشر و التوزيع ، الجزء الاول ،  تطبيقتدقيق الحسابات بين النظرية و الحسام ابراهيم ،  .4

 2909الطبعة الاولى ، عمان ، الاردن ، 

، مكتبة مفاهيم حديثة في الرقابة املالية و الداخلية في القطاع العام و الخاصخالد راغب الخطيب،  .5

   . 2909املجتمع العربي، ألاردن، الطبعة ألاولى،

مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، ق الداخلي بين النظرية و التطبيق، التدقيخلف عبد هللا الوردات،  .0

  .2990عمان، الطبعة ألاولى، 

دار املسيرة ،ألاردن ،الطبعة  ،(مع التركيز على ادارة ألاعمال)مبادئ الادارة خليل محمد حسن الشماع ،  .7

 .0000 ألاولى ،

، دار املسيرة للنشر و التوزيع و  التدقيق نظم املعلومات في الر قابة و زياد عبد الحميد و اخرون ،  .8

 2900الطباعة ، الطبعة الاولى ، عمان ، الاردن ،

، دار املسيرة للنشر و التوزيع والطباعة، نظم املعلومات في الرقابة و التدقيقزياد عبد الحميد و اخرون ،  .0

 .2900ألاردن، عمان، الطبعة ألاولى،

 .2994،ألاردن ،الطبعة الثانية،  ، دار وائلالادارة  سعاد نائف نوطي ، .09

، الطبعة الاولى ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، " الرقابة و املراجعة الداخلية" عبد الفتاح و اخرون ، .00

 .2994مصر ، 

 . 2999، املؤسسة العربية للدراسات ،ألاردن ، مبادئ الادارة الحديثةعبد املعطي عساف ،  .02

 الدار الجامعية،  ،الرقابة و املراجعة الداخلية الحديثة حاتة،عبد الوهاب نصر ، شحاتة السيد ش .01

 .0007الدار الجامعية،الاسكندرية، ،املحاسبة الادارية املتقدمة علي أحمد أبو الحسن، .04

 . 0079، املنظمة العربية  للعلوم الادارية  ، ألاردن ، عملية اتخاذ القرارات الادارية علي السلمي ،  .05

 عمان، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة ألاولى، ،لم الادارةأساسيات ع علي عباس، .00

 .2994ألاردن،

 2990مجلة ألاردن في إلادارة  ،" مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي ":العمري أحمد و عبد املغني ، .07
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مية للنشر ،دار اليازوري العلإدارة الخطر و التأمين عيد أحمد أبو بكر ، وليد اسماعيل السيفو،  .02

 .2990ألاردن، عمان، ولتوزيع،

يع ، ألاردن، الطبعة ،دار املسيرة للنشر و التوز  تدقيق الحسابات املعاصرغسان فالح مطارنة ،  .00

 .2990ألاولى،

دار الجامعة "  الاتجاهات الحديثة في الرقابة و املراجعة الداخلي:" فتحي رزق السوافيري و آخرون ،  .29

 .2992و التوزيع ، الاسكندرية ، مصر ،الجديدة ، لطبع و النشر 

، دار كنوز املعرفة للنشر و التوزيع ، الطبعة  الاتصال و اتخاد القرار فريد كورتل، الهام بوغليطة، .20

 .2900عمان ، ألاردن ، ألاولى،

املنظمة العربية للتنمية  التدقيق و الرقابة الداخلية على املؤسسات،كريمة علي الجوهر و آخرون ، .22

 . 2902ية،مصر،الادار 

 .2997طبعة ألاولى ، الاسكندرية ،، دار الفكر الجامعي ،ال القرار الاداري و نظم دعمهمحمد الصيرفي ،  .21

ديوان املطبوعات الجامعية، املراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، محمد تبون،  .24

 . 2992الجزائر، الطبعة الثالثة،

 .2995مصر، .25

 ،من منظور الخدمة الاجتماعية، الادارة و اتخاذ القرارات في عصر املعلوماتيةل ،منى عطية خزام خلي .20

 . 2990املكتب الجامعي الحديث ،الاسكندرية ، مصر ،

، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ،  مراجعة الحسابات بين النظرية و التدقيقيوسف محمد جريوع ،  .97

  2992عمان ، ألاردن،

  :الرسائل الجامعية

املعلومة  التكامل بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي ودوره في تحسين جودة:"مرزقان ، خولة .0

مذكرة لنيل شهادة ماستر ، كلية العلوم الاقتصادية و التسيير و العلوم التجارية ،جامعة "  املحاسبية

  2900،2905العربي بن مهيدي ، أم البواقي 

مذكرة ماستر في العلوم املالية واملحاسبية، تفعيل اتخاذ القرار، دور التدقيق الداخلي في فاطمة بعوج ، .2

 .2904/2905تخصص فحص محاسبي ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة،  

 ،مساهمة املراجعة الداخلية في تقييم نظام املعلومات املحاسبي في املؤسسةمحمد أمين عيادي،  .1

، جامعة البويرة، قسم التسييرم التسيير، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و تجارية و علو 

 .2901الجزائر،

رسالة استكمال املاجستير، ، دور املدقق الداخلي في إدارة مخاطر بيئة العملورود ناهض الشوا ، .4

 . 2904قسم املحاسبة و التمويل ،كلية التجارة ، الجامعة إلاسالمية غزة ، 

 

 :ألاوراق البحثية
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 .، املجلة العربية للعلوم الادارية ، ألاردن ،العدد الثاني  ة اتخاذ القرارعمليمحمد عبد الفتاح ياغي ،  .0

 

 :املدخالت العلمية

، امللتقى الوطني الثامن حول التدقيق الداخلي و دوره في إنجاح مسار تطبيق الحكومة فهيمة بديس ي، .0

رة ، كلية العلوم الواقع و ألافاق في ضوء املستجدات العاملية املعاص:مهنة التدقيق في الجزائر 

 .2909أكتوبر،02-00،سكيكدة،الجزائر، 0055اوت 29الاقتصادية و علوم التسيير ،جامعة 
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 :امللخص

تهدف الدراسة إلى توضيح أهمية التدقيق الداخلي و مساهمته في اتخاذ القرار، ومن أجل بلوغ 

 .و فصل تطبيقي الدراسة تمت معالجة املوضوع من خالل فصلين نظريين

قق قيمة أن التدقيق الداخلي يح:مجموعة من النتائج كان من أهمهاوقد توصلت الدراسة إلى 

ملثلى إذ يتم من خالله الحصول على معلومات موثوقة وذات جودة و يعتبر الوسيلة امضافة للمؤسسة،

أحد أهم أيضا هو التي يمكن أن تتعرض لها املؤسسة،وإلافصاح عن املخاطر الكتشاف ألاخطاء وتصحيحها،

وى ألانظمة و تحسين ألاداء من حيث يسمح بتدارك النقائص املوجودة على مستأنظمة الرقابة الداخلية،

وكافة العمليات وألانشطة ألاخرى و تقديم نتائج املعامالت املحاسبية و املالية، خالل فحص وتدقيق جميع

 .عمله في شكل تقرير إلى إدارة املؤسسة

 .التدقيق الداخلي ، اتخاذ القرار ، الرقابة الداخلية: الكلمات املفتاحية

Summary : 

The study aims to clarify the importance of internal audit and its contribution to decison 

making in order to achieve the objectives of the study, the subject was adressed through two 

theoratical chapters and a pratical chapter. 

The study found a group of results the most impotant one was that the internal audit of the 

institution achieves an added value as through which to obtain reliable and quality 

information is the best way to detect and correct errors and discolosure the risks that can be 

exposed to the institution is also one of the most important internal control systems which 

allows to correct the shortcomings at the level of systems and improve performance through 

the examination and the audit of all accounting and financial transaction and all other 

operations ans activities and giving the results in the form of a report the management of the 

institution . 

Keywords : internal audit, decision making,internal control  

 

 

 

 

 


