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 التدقيق الداخلي ودوره في عملية اتخاذ القرار

حممد العيد .د  
مستغامن جامعة  

منصورية زازة بن.أ  
           مستغامن جامعة

  
  ملخصال

دف هذه الدراسة إىل إبراز أمهية التدقيق الداخلي يف أخذ القرار املناسب الذي حيتاج 
حيث يكتسي التدقيق الداخلي دورا  إىل  معلومات موثوقة وذات مصداقية وجودة عالية،

يهدف إىل تقييم نظام  ستقل وتابع ألكرب سلطة يف املؤسسة،هاما باعتباره نشاط داخلي م
مجيع  األداء من خالل فحص وتدقيقالرقابة الداخلية وتعزيزها وتطوير اإلجراءات وحتسني 

دمي نتائج عمله يف شكل وكافة العمليات واألنشطة األخرى، وتقالعمليات احملاسبية واملالية 
  .تقرير إىل إدارة املؤسسة حيتوي على املعلومات اليت تعترب املادة اخلام لصناعة القرارات

  .بةاقر ، نظام املالقرارأخذ  ،التدقيق الداخلياملؤسسة،  :مفتاحيةكلمات 

Résumé 

Le but de cette recherche est de montrer l’importance de l’audit 
interne dans la prise de décisions qui nécessitent des informations 
certifiées, crédibles et fiables. L’audit interne joue un rôle important 
comme l’activité interne indépendante et attachée directement à la 
direction de l’entreprise pour évaluer et renforcer le système du contrôle, 
développer les procédures et améliorer la performance tout en examinant 
les opérations comptables, financières et toutes les autres activités pour 
présenter les résultats de l’exercice sous forme de rapport à la direction 
de l’entreprise qui contient des informations nécessaires dans la prise de 
décisions. 

Mots clés : entreprise, audit interne, prise de décision, système de 
contrôle. 
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  مقدمةال

يف املؤسسة خاصة بعد كرب حجمها وتعدد وظائفها يكتسي التدقيق الداخلي أمهية بالغة  
بعد ظهور التدقيق اخلارجي من أجل مساعدة إدارة التدقيق الداخلي  حيث ظهر ،وأنشطتها

واإلجراءات بالسياسات املؤسسة على التعرف على مدى كفاءة العاملني فيها ومدى التزامهم 
واملالية ومجيع العمليات التشغيلية  من خالل تدقيق العمليات احملاسبية وذلك  ،والقوانني املوضوعة

ا باملعلومات ومس تزويد اإلدارة، كما يعمل على األخرى القرارات الالزمة  و ابرييف أخذ التد اعد
املهنية يف مجيع دول العامل أمهية كبرية لدور التدقيق  تعري املنظمات  و .أهداف املؤسسة اليت حتقق 

ليني جمموعة من أصدر املعهد األمريكي للمدققني الداخحيث  االقتصادية،الداخلي يف احلياة 
من أجل  املعايري اليت تؤطر عملية التدقيق الداخلي ووضع دليل ألخالقية مهنة املدقق الداخلي

ا   .الوفاء مبتطلبات مهمة التدقيق الداخلي املنوطة 

ويعترب التدقيق الداخلي أحد أهم اآلليات اليت هلا دورا هاما يف تفعيل وإرساء عملية اختاذ 
من خالل رفع مستوى الثقة يف املعلومات املقدمة، وذلك بتوفري معلومات ذات  القرار املناسب،

جودة ونوعية عالية من خالل القيام  بفحص القوائم املالية ومجيع عمليات وأنشطة املؤسسة وفقا 
  .لقواعد وشروط عملية التدقيق الداخلي وتقدمي النتائج يف شكل تقرير إىل اإلدارة 

  :طرح اإلشكالية التالية بناء على ما سبق ميكن

  كيف يساهم التدقيق الداخلي في عملية اتخاذ القرار؟

  :سوف يتم التطرق يف هذا البحث إىلوعليه 

 مفهوم التدقيق الداخلي؛ - 1
 أمهية وأهداف التدقيق الداخلي؛ - 2
 العناصر املشرتكة يف تنفيذ عملية التدقيق الداخلي؛ - 3
 معايري التدقيق الداخلي؛ - 4
 وعالقته بالرقابة الداخلية؛التدقيق الداخلي  - 5
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 التدقيق الداخلي وعالقته بالتدقيق اخلارجي؛ - 6
  .عملية اختاذ القرارماهية  - 7
 مفهوم التدقيق الداخلي - 1

لتعرب عن نشاط  وظيفة داخلية تابعة إلدارة املؤسسة، :"يعرف التدقيق الداخلي على أنه
داخلي مستقل إلقامة الرقابة الداخلية مبا فيها احملاسبة لتقييم مدى متشي النظام مع ما تتطلبه 

  .1"القصوى اإلنتاجيةاإلدارة أو العمل على حسن استخدام املوارد مبا حيقق الكفاية 

التدقيق الذي يتم من طرف شخص من داخل املؤسسة حبيث يقوم "كما يعرف على أنه 
عملية فحص الدفاتر والسجالت ومدى االلتزام باملبادئ احملاسبية، وميثل التدقيق الداخلي ب

أحد أدوات الرقابة يساعد اإلدارة يف تزويدها باملعلومات وخيضع لسلطتها كونه يتم من طرف 
  .2"موظف يف املؤسسة

مت تعريف التدقيق الداخلي من طرف معهد املدققني الداخليني بالواليات املتحدة وقد 
نشاط استشاري مستقل وتأكيد موضوعي بغرض زيادة عائد وحتسني " األمريكية على أنه 

إنه يساعد املؤسسة يف حتقيق أهدافها من خالل طريقة منهجية منظمة لتقييم . عمليات املؤسسة
 .3"إدارة املخاطر والسيطرةوحتسني فعالية عمليات 

 

 

 

  

                                                             
.91: ، ص2005والتوزيع، األردن، الطبعة الثانية، ، دار صفاء للنشر "املددخل إىل التدقيق احلديث"أمحد حلمي مجعة،   1  
.25: ص2006، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، "تدقيق احلسابات املعاصر، الناحية النظرية"غسان فالح املطارنة،    2  
.27:، ص2006، الدار اجلامعية، مصر، "ل االلكرتويناملراجعة الداخلية يف ظل التشغي" نادر شعبان إبراهيم السواح، ثناء على القباين،   3  
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 أهمية وأهداف التدقيق الداخلي - 2

 الداخلي أهمية التدقيق 2-1

تنبع أمهية التدقيق الداخلي من خالل اخلدمات اليت يقدمها كونه وظيفة داخلية من الوظائف 
  :1الرئيسية للمؤسسة والتابعة لإلدارة العليا فيها من خالل تقدمي اخلدمات التالية

من  الداخليها املدقق يف جمموعة من اإلجراءات اليت يستخدم وتتمثل: وقائيةخدمات   - أ
أصول وممتلكات املؤسسة من السرقة واالختالس واهلذر، باالضافة إىل محاية أجل محاية 

 .خمتلف السياسات املطبقة يف املؤسسة من أي حتريفات أو تغيري دون وجود مربرات
ة من األساليب واإلجراءات اليت يضعها املدقق وهي عبارة عن جمموع: خدمات تقييمية  - ب

 .الداخلي خالل تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة
يف مساعدة املدقق الداخلي إدارة املؤسسة ل اخلدمات اإلنشائية ثتتم: خدمات إنشائية  - ت

 .ة داخل املؤسسةبتوفري املعلومات املالئمة يف جمال حتسني األنظمة املختلفة املوضوع
وهي عبارة عن جمموعة من األساليب اليت يستعملها املدقق الداخلي : خدمات عالجية  - ث

من أجل تصحيح أي أخطاء مت اكتشافها أثناء تنفيذ مهامه، أو التوصيات اليت يقدمها 
    .  يف تقريره اليت تتعلق مبعاجلة أي أخطاء أو قصور يف األنظمة املختلفة للمؤسسة

  ف التدقيق الداخليأهدا  2- 2

  :2تتمثل أهداف التدقيق الداخلي يف ما يلي

 التحقق من دقة أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة؛ -
ا تنفيذ الوظائف؛ -  التحقق من مدى الكفاءة اليت يتم 
 فحص مجيع السجالت والبيانات واملستندات احملاسبية؛ -

                                                             
، املكتب اجلامعي "مشاكل التطبيق العملي -املعايري والقواعد–اإلطار النظري : أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل"حممد السيد سرايا،  1

   .129- 128: ، ص ص2007احلديث، مصر ، 
، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "اإلطار النظري واملمارسة التطبيقية: املراجعة وتدقيق احلسابات" حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي، 2  

   .33: ، ص2005الطبعة الثانية، 
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واإلجراءات والقوانني واللوائح  التحقق من املوائمة بني أساليب القياس والسياسات واخلطة -
 .املوضوعة

 العناصر المشتركة في تنفيذ عملية التدقيق الداخلي -3

  : 1يرتبط أداء عملية التدقيق الداخلي مبجموعة من األركان والعناصر تتلخص كما يلي

يعد الفحص عنصرا وركنا أساسيا من أركان التدقيق الداخلي والذي من خالله : الفحص  - أ
 :مدى صحة العمليات احملاسبية واملالية من حيث يتم التأكد من

 دقة تسجيل هذه العمليات بالدفاتر؛ -
 التوجيه احملاسيب للعمليات املالية والتحديد السليم لطريف العملية املدين والدائن؛ -
 .مدى صحة وقانونية املستندات اليت تدل حدوث العمليات -

ي للسياسات اإلدارية وإجراءات يتمثل التحليل يف عملية الفحص االنتقاد: التحليل   - ب
الرقابة الداخلية والسجالت والتقارير بغية حتديد مواطن الضعف فيها، ومن أجل تنفيذ 

عدة أساليب منها أدوات التحليل املايل عملية التحليل، يستخدم املدقق الداخلي 
وحتليل النتائج واملقارنات وإجياد العالقات املختلفة بني عناصر القوائم املالية يف املؤسسة، 

 .على مستوى األقسام، وحتليلها لعدد من السنوات على مستوى املؤسسة
يتمثل االلتزام يف اإلجراءات اليت يضعها املدقق الداخلي بغية التأكد من مدى : االلتزام   - ت

التزام العاملني بالسياسات اإلدارية املرسومة باملؤسسة وأداء وتنفيذ العمليات طبقا 
ا، ومن أجل تنفيذ هذا العنصر، ميكن للمدقق  لألنظمة املوضوعة والقرارات املرتبطة 

اجة ببعض القانونيني يف املؤسسة لدرايتهم الكاملة باجلوانب الداخلي االستعانة عند احل
ا  .القانونية واحلكم على مدى االلتزام 

يقوم املدقق الداخلي بتحديد نتائج العناصر السابقة على أساس أن دوره يرتكز : التقييم   - ث
 :يف هذا العنصر حول تقييم ما يلي

 ق األهداف؛مدى كفاءة اإلجراءات والسياسات املطبقة يف حتقي -

                                                             
.130-129: حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص ص  1  



 جملة املالية و األسواق                                                                                            د.العيد حممد  ،  أ.بن زازة منصورية

149 
 

 .مدى فاعلية اإلجراءات والسياسات املطبقة يف حتقيق أهداف املؤسسة -

  :ويهدف هذا التقييم إىل

 ترشيد املوارد يف املستقبل؛ -
 .حتسني وتطوير األداء يف املؤسسة -

ميثل التقرير العنصر األخري من عناصر التدقيق كونه الوسيلة الرئيسية اليت من : التقرير  -  ج
 :املدقق عن العناصر التاليةخالهلا يعرب 

ا؛ -  املشاكل اليت واجهها وأسبا
 مواطن الضعف يف اإلجراءات والسياسات؛ -
 التوصيات املناسبة ملعاجلة مواطن الضعف وحل املشاكل؛ -
 .النتائج النهائية املتوصل إليها -

بالتقرير من  ويقدم هذا التقرير إىل اإلدارة العليا التابعة للتدقيق الداخلي من أجل تنفيذ ما جاء
  . أراء وتوصيات ومالحظات وحتفظات

 معايير األداء المهني للتدقيق الداخلي -4

تتمثل معايري التدقيق الداخلي يف جمموعة من املبادئ والقواعد اليت جيب على املدقق الداخلي 
ا واليت من خالهلا ميكن تقييم    :ا يليأداء مهمة التدقيق الداخلي، وتتمثل هذه املعايري يف ممراعا

 استقاللية المدقق الداخلي: المعيار األول

 :1ويشمل هذا املعيار على ثالثة معايري فرعية على النحو التايل

ا استقاللية املدقق الداخلي عن األنشطة والعمليات اليت يقوم : االستقاللية  - أ ويقصد 
بتدقيقها، ويتحقق ذلك من خالل قيام املدقق الداخلي بأداء مهامه بكل حرية 

                                                             
، "الواقع واملستقبل: بيئة تكنولوجيا املعلومات وعوملة أسواق املالالرقابة واملراجعة الداخلية احلديثة يف "عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة،   1

   .501: ، ص2006الدار اجلامعية، مصر، 
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قالل املدقق الداخلي من توموضوعية، مما يسمح له بإصدار رأي غري متحيز، ويتحقق اس
 .خالل الوضع التنظيمي واملوضوعية

جيب توفري وضع تنظيمي إلدارة التدقيق الداخلي يسمح هلا بأداء : الوضع التنظيمي   - ب
ا، كما جيب أن حيصل املدقق الداخلي على دعم من اإلدارة العليا وجم لس مسؤوليا

 .اإلدارة
تنفيذ  أثناءالداخلي تعترب املوضوعية أمرا ذهنيا جيب أن يتحقق لدى املدقق : املوضوعية  - ت

مهامه، حيث جيب أن يكون غري تابع للغري عند إصدار رأيه حول عملية التدقيق اليت قام 
  .ا

 الكفاءة المهنية للمدقق الداخلي: المعيار الثاني

  :1التدقيق الداخلي يف ما يلي تتمثل الكفاءة املهنية ألعمال

 :جيب أن يتوفر قسم التدقيق الداخلي على ما يلي: بالنسبة لقسم التدقيق الداخلي  - أ
جيب أن يقوم مسئول قسم التدقيق الداخلي بالتأكد من توفر التأهيل العلمي والفين  -

 املناسب للمدققني الداخليني؛
الالزمة من أجل الوفاء رات واألصول جيب أن يتوفر لقسم التدقيق الداخلي املعرفة واملها -

 مبسئوليات التدقيق؛
جيب على مسئول قسم التدقيق التأكد من اإلشراف الكايف على مجيع أعمال التدقيق  -

 .الداخلي
جيب حتديد املوصفات واملؤهالت واخلربات للمدقق الداخلي : بالنسبة للمدقق الداخلي  - ب

 :على النحو التايل
 لتزام مبعايري أخالقية وسلوك املهنة؛جيب على املدقق الداخلي اال -
جيب أن يتوفر لدى املدقق الداخلي املهارات والقدرة على االتصال والتعامل بفاعلية مع  -

 األفراد؛

                                                             
.209: ، ص2006، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، "الرقابة واملراجعة الداخلية"عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون،   1  
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 جيب على املدقق الداخلي احملافظة على تأهيله الفين من خالل التعليم املستمر؛ -
 .ء أداء مهامهجيب على املدقق الداخلي بذل العناية املهنية الالزمة أثنا -

 نطاق التدقيق الداخلي: المعيار الثالث

   :1يشمل هذا املعيار بعدين أساسيني لنطاق عمل التدقيق الداخلي مها

 فحص وتقييم هيكل نظام الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة؛ -
 .جودة األداء وتنفيذ املهام واملسئوليات املرتبطة بعملية التدقيق -

 أداء عمل التدقيق الداخلي :المعيار الرابع

  :2وتتمثل يف معايري األداء املهين للتدقيق، وتشمل العناصر التالية

 .ختطيط عملية التدقيق  - أ
ا   - ب  :فحص وتقييم املعلومات من أجل التأكد من أ

 معلومات كافية؛ -
 معلومات مالئمة ومناسبة؛ -
 معلومات مفيدة؛ -
 .معلومات ختدم عملية التدقيق -

 .التدقيقإبالغ نتائج عملية   - ت
 .متابعة تنفيذ النتائج  - ث

 الداخلي إدارة قسم التدقيق: المعيار الخامس

  :3يشمل هذا املعيار العناصر التالية

                                                             
.509- 508: ص صعبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سبق ذكره،   1  
.134-133: حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص ص  2  
.134: نفس املرجع السابق، ص  3  
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 :مدير قسم التدقيق الداخلي هو املسئول عن إدارة قسم التدقيق، وجيب عليه التأكد من  - أ
 أهداف القسم؛ -
 موارد القسم البشرية واملادية؛ -
 .خطة عملية التدقيق الداخلي -

 :جيب على إدارة قسم التدقيق الداخلي مراعاة اجلوانب التالية  - ب
 أهداف وسلطات ومسئوليات قسم التدقيق الداخلي؛ -
 التخطيط يف القسم واليت تشمل األهداف والربامج واملوازنات؛ -
 اإلجراءات والسياسات املناسبة لطبيعة أعمال القسم؛ -
 إدارة األفراد العاملني يف القسم؛ -
 املدقق اخلارجي؛التنسيق مع  -
جل الرفع من مستوى أداء التدقيق ة جلودة عمل التدقيق الداخلي من أالضمانات اإلضافي -

 .مبا يتماشى مع معايري التدقيق الداخليالداخلي ألعلى مستوى ممكن 
 التدقيق الداخلي وعالقته بنظام الرقابة الداخلية -5

م النظم اليت يعتمد عليها املدقق أثناء يعترب نظام الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة من أه
قيامه بعملية التدقيق، حيث يقوم املدقق بتقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل معرفة مدى قدرته 

 .على االعتماد عليها يف حتديد وختطيط برنامج الفحص وحتديد العينة

 مفهوم الرقابة الداخلية  -  أ

ا   ثر مبجلس اإلدارة، واإلدارة واألفراد اآلخرين، ويتم عملية تتأ"تعرف الرقابة الداخلية على أ
  :تصميمها لتوفري تأكيد معقول خبصوص حتقيق األهداف اليت تتعلق مبا يلي

 فعالية وكفاءة التشغيل الكامل؛ -
 إمكانية الثقة يف التقارير املالية؛ -
 .1"بالقوانني االلتزام -

                                                             
.341: ، ص2001، الدار اجلامعية، مصر، "تطوير مهنة املراجعة ملواجهة املشكالت املعاصرة وحتديات األلفية الثالثة"جورج دانيال غايل،   1  
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 :1الداخلية يف ما يليتتمثل أهداف نظام الرقابة : أهداف الرقابة الداخلية  -  ب
يعترب التحكم يف خمتلف األنشطة والسياسات اليت وضعت من  :التحكم في المؤسسة - 

ا من  أجل حتقيق ما ترمي إليه املؤسسة اليت ينبغي عليها حتديد أهدافها، طرقها، وإجراءا
أجل احلصول على معلومات ذات مصداقية تعكس الصورة احلقيقية هلا، واملساعدة على 

 .رقابة على خمتلف العناصر اليت ينبغي التحكم فيهاخلق 
يتم ذلك من خالل فرض محاية مادية وحماسبية لكافة عناصر األصول،  :حماية األصول - 

حيث متكن هذه احلماية من اإلبقاء واحملافظة على أصول املؤسسة من كل األخطار، 
ن أجل متكينها من حتقيق باالضافة إىل دفع عجلتها االنتاجية مبسامهة األصول املوجودة م

 .  أهداف السياسة العامة للمؤسسة
جيب ضمان نوعية جيدة للمعلومات يف ظل نظام املعلومات  :ضمان نوعية المعلومات - 

 :احملاسبية الذي يتصف باخلصائص التالية
 تسجيل العمليات من مصدرها ويف أقرب وقت ممكن؛ -
ا؛ -  إدخال العمليات اليت سجلت بالربنامج اآليل والتحقق من البيانات املرتبطة 
 ة؛جلتبويب البيانات حسب نوعها وخصائصها يف كل مرحلة من مراحل املعا -
احرتام مبادئ احملاسبة املتعارف عليها والقواعد الداخلية للمؤسسة من أجل تقدمي املعلومات  -

 احملاسبية؛
 .األطراف الطالبة هلا توزيع املعلومات على -
ميكن إحكام نظام الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة بكل وسائله : تشجيع العمل بكفاءة - 

من ضمان االستعمال األمثل والكفء للموارد املتاحة، ومن حتقيق فعالية يف نشاط املؤسسة 
 .من خالل التحكم يف التكاليف وختفيضها إىل أدىن حد

يعترب تشجيع واحرتام السياسات اإلدارية يساعد  :تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية - 
 .على حتقيق أهداف املؤسسة املرسومة بوضوح يف إطار اخلطة التنظيمية

 
                                                             

.92-89: ي، مرجع سبق ذكره، ص صحممد التهامي طواهر، مسعود صديق  1  
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 تقييم التدقيق للرقابة الداخلية   -  ت

من يقوم املدقق بتقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل حتديد مدى إمكانية االعتماد عليه 
خالل ما يتوصل إليه من مراكز القوة ومواطن الضعف يف هيكل نظام الرقابة الداخلية 

  :1للمؤسسة، حيث يقوم املدقق بشرح وتقييم بنية نظام الرقابة الداخلية من خالل

يقوم املدقق باإلطالع على اإلجراءات املكتوبة وغري : وصف اإلجراءات المعمول بها -
املكتوبة مث يقوم بتلخيصها من خالل إعداد ملخص إلجراءات قد تكون طويلة، أو وصف 
تلك اإلجراءات من خالل خرائط النتائج، حيث يتم وصف تلك اإلجراءات من خالل 

 .أشكال توضح الوثائق املستخدمة وكيفية انتقاهلا عرب األقسام
يستعمل املدقق وسيلتني من أجل تقييم اإلجراءات،  :ييم اإلجراءات المعمول بهاتق -

ا من أجل التأكد من  استمارة الرقابة الداخلية اليت تتعلق جبملة أنواع الرقابة الواجب القيام 
جناعة اإلجراءات، ودليل التقييم الذي من خالله يتم التأكد من مدى حتقيق األهداف وراء  

 .  تضمنتها اإلجراءات بصدد الدراسةكل مراقبة 
 وعالقته بالتدقيق الخارجي التدقيق الداخلي  -6

توجد عالقة تكاملية بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي حبكم أن املدقق الداخلي 
يعمل بصفة مستمرة يف املؤسسة مما يرتتب عليه معرفة عميقة باألنشطة والعمليات اليت متت 

اختيار وحدات املعاينة، كما ة املدقق اخلارجي من تفسري اجلوانب الفنية و مما ميكنه من مساعد
  .يساعد مدقق احلسابات اخلارجي املدقق الداخلي يف إجناز فحص القوائم املالية

 مفهوم التدقيق الخارجي  -  أ

دف إىل فحص "يعرف التدقيق اخلارجي على أنه  األداة الرئيسية املستقلة واحليادية اليت 
القوائم املالية يف املؤسسة، ومن ناحية أخرى فإن التدقيق اخلارجي مبعناه املتطور واحلديث والشامل 

                                                             
.87-85: ، ص ص2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق"حممد بوتني،   1  
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عينة حبماية ما هو إال نظام يهدف إىل إعطاء الرأي املوضوعي يف التقارير واألنظمة واإلجراءات امل
  .1"ممتلكات املؤسسة موضوع التدقيق

عملية منظمة لتجميع األدلة والقرائن الكافية واملقنعة وتقييمها "  كما يعرف على أنه
بطريقة موضوعية بواسطة شخص مؤهل ومستقل إلبداء رأيه الفين احملايد عن مدى متثيل وتطابق 

معقولة يف ضوء املعايري احملددة وتبليغ هذا الرأي  املعلومات املتعلقة بوحدة اقتصادية للواقع بدرجة
م يف اختاذ القرارات  .2"للمهتمني بشؤون الوحدة االقتصادية ملساعد

  :3وتتمثل أهداف التدقيق اخلارجي يف التأكد والتحقق من أن

 كل العمليات مت تسجيلها بشكل كامل؛ -
 :كل عملية مت تسجيلها البد أن تكون -
 حقيقية؛ -
 التقييم؛صحيحة  -
 صحيحة التسجيل؛ -
 .صحيحة التمركز -

 التدقيق الخارجيتنسيق بين  التدقيق الداخلي و ال  -  ب

تعرتف معايري التدقيق املهين بإمكانية مساعدة املدققني الداخليني يف فحص القوائم  
أو أداء أعمال تتعلق بالتدقيق ميكن للمدقق اخلارجي أن املالية حتت إشراف املدقق اخلارجي، 

، كما حتدد معايري التدقيق املهين مدى اعتماد املدقق اخلارجي على أعمال املدقق 4عليهايعتمد 
الداخلي من أجل حتديد جمال عملية الفحص، حيث ميكنه من فحص أوراق عمل املدقق الداخلي 

                                                             
.179: ، ص2001 ، الدار اجلامعية، مصر،"دراسات متقدمة يف احملاسبة واملراجعة"كمال الدين مصطفى اهلراوي، حممد السيد سرايا،   1  

دراسات يف االجتاهات احلديثة يف املراجعة مع تطبيقات عملية على معايري املراجعة املصرية " منصور أمحد البديوي، شحاتة السيد شحاتة،  2
  .  13: ، ص2003-2002، الدار اجلامعية، االسكندرية، "والدولية

.31: حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، ص  3  
.54: عبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سبق ذكره، ص  4  
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بدال من تكرار العمل، كما متكنه من احلكم على مدى استقاللية وموضوعية وجودة أداء املدقق 
  :2، وبناءا على ذلك، فإن التعاون بينهما يسمح ب1الداخلي

 تنسيق اخلطط مع املدقق اخلارجي؛ -
 القيام ببعض االختبارات ملصلحة املدقق اخلارجي؛ -
 توفري الشرح الكايف عند وجود تقلبات يف أرصدة بعض احلسابات؛ -
 .حتديد األفراد املعنيني مبساعدة املدقق اخلارجي -

 القرار عملية اتخاذ ماهية -7

ا  أساسية يف املؤسسة ونقطة البدايةميثل القرار عملية  بالنسبة جلميع أنشطتها اليت تقوم 
  .وخارجها املؤسسة داخلها

 مفهوم القرار  - أ

لتحقيق هدف د من بني بديلني حمتملني أو اكثر عملية اختيار بديل واح"القرار بأنه يعرف  
أو جمموعة من األهداف خالل فرتة زمنية يف ضوء معطيات كل من البيئة الداخلية واخلارجية، 

  .3"واملوارد املتاحة للمؤسسة

مسار فعل خيتاره متخذ القرار باعتباره أنسب وسيلة متاحة أمامه إلجناز "يعرف على أنه و  
  .4"اهلدف أو األهداف اليت يبتغيها

اختيار واعي من بني بديلني فأكثر مت حتليله، يتبعه فعل أو إجراء لتنفيذ " أنه  على كما يعرف
  ."5هذا االختيار

                                                             
.307: ، ص1996، الدار اجلامعية، مصر، "مدخل نظري تطبيقي: الرقابة واملراجعة الداخلية"حممد مسري الصبان وآخرون،   1  
.257: عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  2  
.105: ، ص2006، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، "دعم القرارات يف املنظمات" حممد حافظ حجازي،  3  
.83: ، ص2007، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، "اختاذ القرارات اإلدارية بني النظرية والتطبيق"نواف كنعان،   4  
، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، "العمليات، اإلدارية، وظائف املنظمة النظريات،: مبادئ اإلدارة احلديثة"حسني حرمي،  5

   .105: ، ص2006
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 اتخاذ القرارمبادئ عملية   -  ب

 :1تتمثل مبادئ اختاذ القرار يف ما يلي 

أو  ميكن أن تكون جهود وتصرفات األفراد نتيجة التفكري واالختيار،: مبدأ اتخاذ القرار - 
فإذا كانت جهود وتصرفات األفراد نتيجة  ،جمرد رد فعل أوتوماتيكي أو نتيجة لالشعور
م قد قاموا باختاذ القرار  .للتفكري واالختيار فإ

يعترب اختاذ القرار عملية مستمرة ومتغلغلة يف كافة األنشطة اإلدارية : مبدأ تغلغل القرار - 
 .والفنية ألي مؤسسة

جيب أن يكون التفكري منطقيا وابتكاريا يف نفس الوقت من أجل : مبدأ التفكير المركب - 
 .الوصول إىل أعلى مستوى ممكن من القرارات

حىت يكون التفكري منطقيا ينبغي أن يكون دقيقا وواضحا وخاليا : مبدأ التفكير المنطقي - 
 .من التناقضات واألغالط

من األفكار يف أقل وقت من أجل احلصول على أكرب كمية ممكنة : مبدأ االنطالق الفكري - 
 .ممكن، جيب استخدام حلقات االنطالق الفكري

متثل احلقائق املادة اخلام اليت يتعامل معها متخذ القرار، فعدم وجود احلقائق : مبدأ الحقائق - 
 .يصبح القرار خاطئا

 عناصر اتخاذ القرار  -  ت

 :2حتتاج عملية اختاذ القرار إىل جمموعة من العناصر كما يلي 

وميكن أن يكون فردا أو مجاعة أو جهة معينة، ويتمتع عادة متخذ القرار : القرارمتخذ  - 
 .بالسلطة اليت ختول له بذلك

ويتمثل يف املشكلة اليت حتتاج من متخذ القرار بالبحث عن حل أو اختاذ : موضوع القرار - 
 .قرار معني حوهلا

                                                             
.81: ،ص2008، مكتب العريب احلديث، مصر، "التخطيط، التنظيم، إدارة األفراد، اختاذ القرارات: اإلدارة الذكية"عبد العزيز النجار،   1  
.  73-71: ، ص ص2007، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، "ة املعاصرةأسس اإلدار "رحبي مصطفى عليان،   2  
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يعترب القرار املتخذ سلوكا أو تصرفا معينا من أجل الوصول إىل هدف : األهداف والدافعية - 
حمدد، ومن املعلوم أن وراء كل سلوك دافعا، ووراء كل دافع حاجة ينبغي اشباعها، هلذا ال 

 .يتخذ القرار إال إذا توفر دافع لتحقيق هدف معني
تكون عن  تمن أجل اختاذ القرار الصحيح، جيب مجع معلوما: البيانات والمعلومات - 

ا وأبعادها وتكون   املاضي أو احلاضر أو املستقبل،  كافية حول طبيعة املشكلة، أسبا
ا، بغية تكوين  وتعترب عملية توفري املعلومات عن . صورة واضحة عنهاوأطرافها وتأثريا

املشكلة بالكمية الكافية وبالنوعية الالزمة ويف الوقت املناسب مسألة أساسية يف اختيار 
رار املناسب، لذلك تساهم نظم املعلومات اإلدارية احملسوبة يف توفري املعلومات الضرورية الق

 .الختاذ القرار
ا  : التنبؤ -  يف غالب األحيان تتعامل القرارات مع متغريات مستقبلية جمهولة ينبغي التنبؤ 

ا، ا وتأثريا حيث يساعد التنبؤ متخذ القرار يف أن يستطلع ما  وتقديرها وحتديد انعكاسا
، كما قد حيدث يف املستقبل، لذلك يعترب التنبؤ ركن أساسي من أركان عملية اختاذ القرار

ا بغية حلها ومعاجلتها  .يساعد على إدراك أبعاد املشكلة واختاذ القرار بشأ
ل مشكلة معينة، ونادرا ما ميثل البديل مضمون القرار الذي سوف يتم اختاذه حل: البدائل - 

يتوفر حل أو بديل واحد للمشكلة، حيث يف معظم األحيان يكون هناك أكثر من حل 
للمشكلة، ولذلك على متخذ القرار أن خيتار البديل األفضل واألنسب بني البدائل املتاحة 

 .حلل املشكلة
تم فيه اختاذ القرار، يتضمن املناخ اجلو العام الذي ي: المناخ الذي يتم فيه اتخاذ القرار - 

حيث يشمل االعتبارات اخلاصة عند متخذ القرار، والظروف الداخلية واخلارجية وما 
املالية وضعف مستوى أداء العاملني  اإلمكانياتتتضمنه من معوقات أو قيود كضعف 

والقيود القانونية والسياسية وغريها، لذلك ينبغي على متخذ القرار أن حيسن التعامل معها، 
 .أن خيفف قدر اإلمكان من آثارها السلبيةو 
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  الخاتمة

ووسيلة وقائية ومولد ، عة مباشرة إىل إدارة املؤسسةتاب وظيفة داخليةيعترب التدقيق الداخلي 
نظام  يساهم يف اختاذ القرارات املناسبة من خالل  فحص وتقييم مدى قوة وجناعة للمعلومات

الرقابة الداخلية املطبق يف املؤسسة من أجل مساعدة العاملني يف أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، 
حيث يقوم املدقق الداخلي بتدارك النقائص املوجودة على مستوى األنظمة واإلجراءات، وتعزيز 

سة من أجل وتقدمي نتائج عملية التدقيق يف شكل تقرير إىل إدارة املؤسنقاط القوة وتدعيمها، 
ا، حيث تتمثل القيمة املضافة ملهام املدقق الداخلي يف احلصول  اختاذ التدابري والقرارات املتعلقة 

  .على معلومات موثوقة وذات جودة ونوعية عالية ميكن االعتماد عليها يف صنع القرارات املناسبة
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