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  مضمون املذكرة بأي حال عن رأي صاحبها يعبر 



 

 

 

 
 

 الشكر
  



 الشكر

 الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات

أحمد هللا وأشكره بعد أن وفقني على إنجاز هذا العمل المتواضع فله 

 الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا.

أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة مقداد نادية على ما أفادت به من 

       نصائح وتوجيهات، وعلى حرصها الدائم على إتمام وإخراج هذا 

 العمل العلمي.

كما أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى جميع أساتذة جامعة عبد الحميد 

ر وم التسييابن باديس خاصة أساتذة العلوم الاقتصادية والتجارية وعل

 على كل ما قدموه لنا من معارف وإضافات.

     وأخيرا أتوجه بالشكر والامتنان إلى كل من ساعدني سواء من قريب 

 أو من بعيد في إنجاح وتقديم هذا العمل المتواضع.

  



 
 الإهداء

  



 الإهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى "الوالدين الكريمين" أطال هللا في 

ومتعهما بدوام الصحة والعافية وحفظهما وجعلهما من أهل عمرهما 

 الجنة إن شاء هللا.

 وإلى كل أفراد العائلة.

 وإلى كل الأصدقاء.

 إلى أستاذتي المحترمة مقداد نادية.

إلى كل أساتذة جامعة عبد الحميد بن باديس وطلبة قسم العلوم المالية 
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  :مقدمة عامة

شهدت السنوات األخيرة تطورا ملحوظا في املحيط االقتصادي للمؤسسات نتيجة التطور التكنولوجي الهائل 

 وما شابه باإلضافة الى التقنياتوتوجه اقتصاديات الدول نحو اقتصاد السوق وظهور مفاهيم جديدة كالعوملة 

الحديثة في االتصال والتواصل مما فرض على املؤسسات ضرورة مسايرة هذا التطور والتي شهدت بدورها أيضا 

تطور وتنوع من حيث الشكل والحجم والعمليات التي تمارسها ضمن نشاطها االستغاللي، ومع اشتداد حدة 

إلدارة وما تسبب به من تعذر في التحكم الجيد ألصحاب رأس املال في املنافسة وانفصال ملكية رأس املال عن ا

إدارة مؤسساتهم ألحت الضرورة الى تطوير مختلف األنظمة الرقابية املطبقة داخل املؤسسة بما في ذلك التدقيق 

 الداخلي.

 االهتمام في نواحيوعليه شهد التدقيق الداخلي اهتماما متزايدا لدى هيئات ومؤسسات دولية، وقد تمثل هذا 

متعددة في مقدمتها انشاء إدارات مستقلة للتدقيق الداخلي مع العمل على دعمها بكفاءات بشرية من أجل تحقيق 

 األهداف بفعالية.

يعتبر التدقيق الداخلي أحد الركائز األساسية التي تقوم عليها جملة األنظمة الرقابية داخل املؤسسة، من خالل 

ن بالتأهيل العلمي والخبرات الالزمة واالستقاللية التامة في طرح آرائهم واعداد التقارير توظيف أشخاص يتمتعو 

املختلفة وايصال النتائج بشكل مباشر للجهات املعنية بهدف التأكد من مدى دقة وفعالية األنظمة واإلجراءات 

 املطبقة داخل املؤسسة.

ملام مان االستمرار والنمو في املؤسسة وتحسين أدائها بغية اإلنظرا للدور الكبير الذي يلعبه التدقيق الداخلي في ض

 بهذا املوضوع سأحاول في مذكرتي اإلجابة عن اإلشكالية التالية:

 اإلشكالية: 

 الى أي مدى يمكن للتدقيق الداخلي أن يساهم في تحسين أداء املؤسسة؟

 وللمزيد من التفاصيل اعتمدت التساؤالت الفرعية التالية: 

 قصود بالتدقيق الداخلي وأهميته؟ ما امل -0

 كيف يساهم التدقيق الداخلي في تحسين أداء املؤسسة؟ -0

 فرضيات الدراسة: 

 توجد عالقة بين تبني معايير أداء واضحة للتدقيق الداخلي وبين قدرته على فعالية األداء في املؤسسة. -0

 األداء. هناك عالقة بين مسؤوليات املدقق الداخلي وبين قياس الكفاءة وتقييم -0



 مقدمة عامة

 

 

 ب

 

 تعتمد املؤسسة على التدقيق الداخلي وتحسين أدائها. -0

 أبباب اختيار املوضوع: 

تعود أسباب اختيار موضوع "مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين فعالية األداء في املؤسسة" للدراسة لعدة 

 أسباب هي: 

 األبباب الذاتية: 

 يندرج املوضوع ضمن اختصاص ي. -

 التدقيق وكل ما يرتبط به.امليول الشخص ي نحو مهنة  -

 األبباب املوضوعية:

 حاجة املؤسسات االقتصادية الى التدقيق الداخلي قصد تحسين فعالية أدائها. -

تواجد املؤسسة في بيئة مليئة باملخاطر مما أوجب االهتمام باملعلومة من حيث دقتها ومصداقيتها وهذا ال  -

 في اتخاذ القرارات من طرف العديد من الجهات. يتحقق اال من خالل املدقق الداخلي نظرا ألهميته

 أهداف الدرابة:

 إن لهذه الدراسة عدة أهداف وهي كما يلي: 

توضيح ماهية التدقيق الداخلي وتصحيح االعتقاد الذي يعتبر التدقيق ثم فقط لتعقب األخطاء في اإلجراءات  -

 املحاسبة أي اهتمامها بالجانب املالي فقط.

 لواسع لألداء.النظر الى املفهوم ا -

 إبراز أهمية التدقيق الداخلي في املؤسسة باعتباره أداة فعالة. -

 أهمية الدرابة: 

 تكمن أهمية البحث فيما يلي: 

يمارس التدقيق الداخلي كوظيفة داخل املؤسسة فهو يعمل على تطوير وتعزيز أنظمة الرقابة ومساعدة  -

باالهتمام والعناية الكافية من خالل توفير املعايير  املؤسسة في تحسين أدائها ورغم ذلك إال أنه ال يحظى

 والشروط والقواعد التي تحدد هذه الوظيفة الحيوية في املؤسسة.

وبالتالي يستمد البحث أهميته من خالل تسليط الضوء على ضرورة العناية بوظيفة التدقيق الداخلي والدور  -

 الذي يلعبه في تحسين أداء املؤسسة وحسن سيرها.
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 صعوبات الدرابة: 

 عند القيام بإعداد هذا البحث لم تصادفني صعوبات كثيرة.

 منهج الدرابة:

سيتم االعتماد في دراستي على منهج وصفي وهذا ما يشترطه املوضوع لعرض املفاهيم املتعلقة بالتدقيق، وأهدافه، 

 األداء وتقييم األداء ... إلخ.

 هيكل الدرابة: 

الرئيسية واإلجابة عن التساؤالت الفرعية والختيار الفرضيات فقد قمت بقسيم هذا من أجل معالجة اإلشكالية 

 البحث الى ثالثة فصول، قمنا بتخصيص فصلين لدراسة الجانب النظري وفصل واحد لدراسة الجانب التطبيقي.

 وتسبق هذه الفصول مقدمة عامة وتعقبهم خاتمة عامة.

ر العام للتدقيق الداخلي" حين تعرضنا الى مفهوم التدقيق الداخلي، قمنا في الفصل األول بالتطرق الى "اإلطا -

 مهامه وأهدافه وكذا أنواعه باإلضافة الى مسؤوليات وصالحيات املدقق الداخلي.

 أما الفصل الثاني فيعالج "فعالية األداء في املؤسسة". -

يره على ى التطرق الى التدقيق الداخلي وتأثمن خالل تناول مفاهيم حول األداء وتقييم األداء في املؤسسة باإلضافة ال

 أداء املؤسسة.

 أما الفصل الثالث خصصناه للدراسة التطبيقية والذي جاء تحت عنوان "الدراسات السابقة"  -



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

الإطار العام 

للتدقيق ادلاخيل
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 :مقدمة الفصل

ن التدقيق الداخلي هو أداة من أدوات اإلدارة وهو عملية منظمة لتقييم العمليات ولكي تحقق املؤسسة أهدافها إ

أصبح من الضروري وجود رقابة محكمة على نتائج أعمالها وهذا يعني التدقيق املستمر للعمليات والنشاطات التي 

ات املتفق عليها، حيث ال تتصور وجود مؤسسة تقوم بها املؤسسة للحكم على مدى إتباع السياسات واإلجراء

متعددة الوحدات والفروع دون خلية التدقيق فيها، والتي تسهر على محاربة االنحراف بشتى أنواعها عبر مختلف 

وظائف املؤسسة، وضرورة االهتمام بالدور الذي يلعبه التدقيق كونه يضفي الثقة في املعلومات ويعطي تأكيدا على 

 ليات بشكل مطابق للسياسات واإلجراءات املتفق عليها. مدى سير العم

 ولإلملام أكثر باملوضوع سنتطرق في هذا الفصل الى مبحثين كما يلي:

 املبحث األول: مفاهيم عامة حول التدقيق الداخلي. -

 املبحث الثاني: أنواع التدقيق الداخلي ومسؤوليات وصالحيات املدقق الداخلي. -
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 لتدفق الداخلياملبحث األول: ماهية ا

ظهرت الحاجة الى التدقيق الداخلي مع تطور وتوسع األنشطة االقتصادية، حيث يعتبر من أهم الوسائل والطرق 

 التي تستخدمها لغرض التحقق من مدى فعالية اإلجراءات املتبعة داخل املؤسسة.

 املطلب األول: مفهوم التدقيق الداخلي

ؤسسة كلها وليس فقط ادارتها وضع املعهد األمريكي للمحاسبين أصبح التدقيق الداخلي وظيفة لخدمة امل

القانونيين تعريفا للتدقيق الداخلي على أنه: "مراجعة العمليات والقيود التي تتم بشكل مستمر حيث تنفذ من قبل 

  1أشخاص يعينون وفق شروط خاصة".

املنشأة لتعبر عن نشاط داخلي إلقامة الرقابة كما عرف التدقيق الداخلي على أنه: وظيفة داخلية تابعة إلدارة 

اإلدارية بما فيها املحاسبة لتقييم مدى توافق النظام مع ما تتطلبه اإلدارة أو العمل على حسن استخدام املوارد 

  2بما يحقق الكفاية اإلنتاجية".

"نشاط  شارت فيه الى أنه:وقد وضعت لجنة العمل التابعة ملعهد املدققين الداخليين تعريفا للتدقيق الداخلي أ

مستقل، تأكيد موضوعي واستشاري مصمم لزيادة قيمة املنظمة وتحسين عملياتها، ومساعدتها على انجاز أهدافها 

   3بواسطة تكوين مدخل منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية إدارة املخاطر والرقابة وعمليات التحكم".

  

                                                             
 . 001، ص0101الخطيب خالد راغب، مفاهيم حديثة في الرقابة املالية والداخلية، مكتبة املجتمع العربي للنشر، عمان،  1
 .002، ص0110القانونيين، مفاهيم التدقيق املتقدمة، مطابع الشمس، عمان، الطبعة األولى، املجمع العربي للمحاسبين  2
 .64، ص0100أحمد حلمي جمعة، التدقيق الداخلي والحكومي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى،  3
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 داخلياملطلب الثاني: مهام وأهداف التدقيق ال

 أوال: مهام التدقيق الداخلي

التأكد من مدى مالئمة وفعالية السياسات وإجراءات الضبط الداخلي املعتمدة لبيئة وظروف العمل والتحقق  -

 من تطبيقها.

اقتراح اإلجراءات الالزمة لزيادة كفاءة وفعالية الدوائر التنفيذية واألنشطة للمحافظة على املمتلكات  -

 واملوجودات.

من صحة البيانات ومدى اعتماد العمليات ودراسة ضبط الفحص عليها من خالل مراجعة وتقييم إدارة التأكد  -

 املخاطر الداخلي وتدقيق البيانات.

 مراجعة فعالية األساليب لتقييم تلك املخاطر. -

 التأكد من االلتزام بالقوانين واألنظمة املعمول بها. -

 ورفعه الى أعلى سلطة تنفيذية.اعداد تقارير مفصلة ودورية بنتيجة التدقيق  -

 1التأكد من التزام اإلدارات من خالل ممارسة أعمالها بتحقيق األهداف خالل فترة زمنية معينة. -

 ثانيا: أهداف التدقيق الداخلي 

تسعى وظيفة التدقيق الداخلي الى مساعدة أفراد املؤسسة على ممارسة املسؤوليات امللقاة على عاتقهم بشكل 

تزودهم بالتحليالت، التقييمات، التعليقات، التوصيات ومختلف اآلراء واملعلومات املتعلقة باألنشطة فعال، فهي 

 التي تم فحصها.

  

                                                             
 .01، ص0114للنشر، األردن، الطبعة الثانية، هادي التميمي، مدخل الى التدقيق من الناحية العملية والنظرية، دار وائل  1
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ولكي يمكن تحديد أهم األهداف املرجوة من التدقيق الداخلي من جهة وأهداف إدارة التدقيق الداخلي من جهة 

الرئيس ي إلدارة التدقيق الداخلي في أية مؤسسة هو اإلسهام في أخرى، فيمكن القول بأنه بالرغم من أن الهدف 

تحقيق األهداف الكلية لهذه املؤسسة، فإن املدققين الداخليين يسعون بصفة أساسية الى تحقيق األهداف 

 التالية:

 تدقيق وتقييم نظم الرقابة الداخلية. -

 تحديد مدى التزام العاملين بسياسات املؤسسة وإجراءاتها. -

 أصول املؤسسة من السرقة واإلهمال.حماية  -

 منع الغش واألخطاء واكتشافها إذا ما وقعت. -

  1تحديد مدى االعتماد على نظام املحاسبة والتقارير املالية. -

 وبصفة عامة يمكن تركيز أهداف التدقيق الداخلي في الشكل اآلتي:

 : أهداف التدقيق الداخلي22ل رقم الشك

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

لتدقيق الحسابات، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة املصدر: أحمد حلمي جمعة، املدخل الحديث 

  .02، ص0111األولى، 

                                                             
  00، ص0106. مؤسسة الوارق للنشر، األردن، الطبعة األولى، IISخلف عبد هللا الوردان، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن  1

 هدف البناء هدف الحماية

حيث يتم القيام بأعمال الفحص واملطابقة 

بين األداء الفعلي واملواضيع املوضوعة مسبقا 

 لكل من: 

 سياسة املؤسسة. -

 اإلجراءات املحاسبية. -

 نظم الضبط الداخلي. -

 سجالت املؤسسة. -

 قيم املؤسسة. -

ويعني اقتراح الخطوات الالزمة لتصحيح 

نتائج الفحص واملطابقة، وتقديم النصح 

لإلدارة، وعلى ذلك يعمل املدقق الداخلي 

باإلضافة الى مراجعة العمليات املحاسبية 

 واملالية الى: 

تحقيق مدى االلتزام بالسياسات  -

 واإلجراءات والخطط املوضوعة.

 التحقق من مدى سالمة إجراءات -

 حماية األصول.  
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 املطلب الثالث: أهمية التدقيق الداخلي

قسم التدقيق الداخلي مهم جدا داخل الشركة حيث أنه يعتبر كعنصر أساس ي في تطبيق نظام الرقابة الداخلية 

ي باعتباره العمود الفقري للتقارير اإلدارية واملالية كما أنها الوظيفة التالتي بدورها تساعد في تقييم عمل املؤسسة 

 تبقي كل األعمال على صلة بأهداف الشركة.

 كما تميز التدقيق الداخلي بمميزات زادته أهمية حيث يمكن تقييمها من خالل ثالثة طرق هي:

ئة داخلية بشكل فعال إال وتأقلم مع البيال يستطيع املدقق الداخلي تقييم نظام الرقابة ال البعد الثقافي: -0

الثقافية للمؤسسة حيث أنه ال يمكن أن يتم التدقيق الداخلي بصورة مجردة أي البد أن نأخذ البيئة الثقافية 

 بعين االعتبار والتكيف معها.

س األدوات فيهتم التدقيق الداخلي بجميع أنشطة املنظمة ألنها بنفس املميزات ويتم تقييمها بن البعد الشامل: -0

 ونفس األسلوب في جميع املجاالت.

ال يمكن انكار أن الشمولية ترافقها النسبية في التطبيق، الرقابة الداخلية ليست غاية في حد  البعد النسبي: -0

ذاتها تعتبر من أولويات املسيرين الذين يعلمون أن التدقيق الداخلي محدود بالتكلفة واملنفعة أثناء تنفيذه 

 خططة حيث ارتبطت أهمية التدقيق الداخلي بالعناصر األربعة التالية:للعمليات امل

توفير البيانات املوثوقة التي تستوجب وجود القدرة على حيازة معلومات دقيقة تمكنها من القيام بعملياتها،  -

 وتستخدم إدارة التدقيق الداخلي بمجموعة واسعة من املعلومات تمكن من املساهمة في صنع القرار.

ية األصول والسجالت التي قد تتعرض للسرقة أو سوء االستعمال غير املعتمد إال إذا كانت محمية بجهاز حما -

 رقابة مناسب.

 تعزيز فعالية العمليات بهدف التدقيق داخل املؤسسة. -

تشجيع التقيد بالسياسات املرسومة اذ من املفترض أن تضع اإلدارة إجراءات وقواعد لتوفير الوسائل الالزمة  -

  1بلوغ أهداف الشركة.ل

 وهناك مجموعة من العوامل التي ساعدت على زيادة أهمية التدقيق الداخلي منها: 

 زيادة الالمركزية واالستقالل التنظيمي لإلدارات ضمن الهيكل التنظيمي. -

التطور الذي شهدته وظيفة التدقيق الداخلي واتساع نطاقها ليشمل مراجعة وفحص وتقييم كافة األنشطة  -

 لعمليات التي تساعد في تحقيق أهدافها.وا

 حاجة الجهات الحكومية الى بيانات دقيقة ودورية ملتابعة نشاط املؤسسة والتزامها بمسؤولياتها. -

                                                             
 .03. مرجع سبق ذكره، صISIخلف عبد هللا الوردان، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن  1
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ظهور شركات مساهمة وحاجة الجمعية العمومية على معلومات لسالمة استثمار أموالها وصحة وعدالة  -

 ابات الختامية املنشورة.اإلفصاح عن البيانات املالية والقوائم والحس

االستقالل التنظيمي لإلدارة ضمن الهيكل التنظيمي وتعدد املستويات اإلدارية في املؤسسة مما دفع باإلدارة الى  -

تفويض السلطات واملسؤوليات ومن ثم حاجة اإلدارة للتأكد من سالمة استعمال وتحمل املسؤوليات وفقا 

   1ها.للسياسات والنظم واإلجراءات املعمول ب

  

                                                             
 .01. مرجع سبق ذكره، صIISخلف عبد هللا الوردان، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن  1
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 املبحث الثاني: أنواع التدقيق الداخلي ومسؤوليات وصالحيات املدقق الداخلي

هناك أنواع متعددة من التدقيق تختلف باختالف الزاوية التي ينظر من خاللها، وحتى يستطيع املدقق الداخلي 

 وصالحياته.إدارة عمله بكفاءة وفعالية ينبغي عليه أن يكون على علم بكامل مسؤولياته 

 املطلب األول: أنواع التدقيق الداخلي

 يمكن تقسيم التدقيق الداخلي الى خمسة أقسام فيما يلي شرح موجز ألنواع التدقيق الداخلي:

 التدقيق املالي:  -2

يعرف التدقيق املالي بأنه الفحص املنظم للقوائم املالية والسجالت والعمليات املتعلقة بها لتحديد مدى تطبيق 

 دئ املحاسبية املتعارف عليها والسياسات اإلدارية وأية متطلبات أخرى.املبا

 وينقسم هذا النوع من التدقيق الداخلي الى قسمين:

وهذا النوع يتطلب مراجعة األعمال قبل وأثناء تنفيذها عن طريق تكليف موظف  التدقيق املالي قبل الصرف: -أ

ءات واكتمال املستندات وموافقة السلطة املختصة معين لتدقيق عمل موظف آخر للتحقق من سالمة اإلجرا

 على التنفيذ.

ينفذ وفق خطة مرسومة وفحصها ذلك ليؤكد املراجع الداخلية لإلدارة العليا أن  التدقيق املالي بعد الصرف: -ب

  1العمليات تسير وفق القوانين املقررة وبما يضمن تحقيق األهداف.

  

                                                             
 .01، ص0100كريمة علي الجوهر، التدقيق والرقابة الداخلية على املؤسسات، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، دون ذكر الطبعة،  1
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 التدقيق التشغيلي )اإلداري(: -0

دقيق التشغيلي بأنه الفحص والتقويم الشامل لعمليات املنشأة إلعطاء معلومات لإلدارة عما إذا كانت يعرف الت

 العمليات قد نفذت طبعا للسياسات املوضوعة التي تتعلق بأهداف اإلدارة.

دة عويهدف التدقيق التشغيلي الى التحقق من الكفاءة والفعالية االقتصادية في األنشطة املراد تدقيقها ومسا

 اإلدارة على حل املشاكل.

هذا النوع من التدقيق يشمل إذا ما كانت نظم املعلومات توفر القدر الكافي لحماية  تدقيق نظم املعلومات: -0

 أصول الشركة والحفاظ على أمن البيانات والنظم والقدرة على ضبطها وتصحيحها في الوقت املناسب.

 ويشمل تدقيق نظم املعلومات على:

 القائمة أو الجديدة قبل التنفيذ وبعده وذلك لضمان أمنها.فحص النظم  -

 فحص نوعية التكنولوجيا لضمان فعالية الرقابة الداخلية التي تم وضعها. -

 تدقيق االلتزام "تدقيق املهام خاصة'': -1

إلدارة اهذا النوع من التدقيق يتعلق باملهام التي يقوم بها املدقق الداخلي حسب ما يستجد من موضوعات تكلفة 

 العليا للقيام بها.

 ويترتب على تدقيق االلتزام ما يلي:

 جمع املعلومات عن القوانين واألنظمة. -

 فهم حدود التدقيق في الكشف عن األعمال غير القانونية. -

  1تقييم املخاطر التي يمكن أن تحدث جراء األعمال غير القانونية. -

  

                                                             
 .01كريمة علي الجوهر، التدقيق والرقابة الداخلية على املؤسسات، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 التدقيق البيئي:  -5

 م باألنظمة الخاصة بالبيئة والتلوث البيئي وحمايتها وتقييم املظاهر البيئية التالية: ويهدف الى قياس مدى االلتزا

 الضجيج. -

 الحرارة والرطوبة العالية في مناطق اإلنتاج. -

 هدر الطاقة الكهربائية. -

 1املخلفات الصلبة. -

  

                                                             
 .00كريمة علي الجوهر، التدقيق والرقابة الداخلية على املؤسسات، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 املطلب الثاني: مبادئ التدقيق الداخلي

 وهي كالتالي: تتمثل مبادئ التدقيق الداخلي في أربعة مبادئ

 مبدأ النزاهة: -2

 يجب على املدققين الداخليين أداء عملهم بأمانة ومسؤولية. -

 يجب على املدققين الداخليين أن يحافظوا على القانون. -

 يجب على املدققين الداخليين أن ال يشتركوا في أنشطة غير قانونية. -

 مبدأ املوضوعية:  -0

 الحقائق املادية التي عرضوها أثناء قيامهم بواجباتهم.يجب على املدققين الداخليين اإلفصاح عن كل  -

 يجب على املدققين الداخليين أال يقابلوا أي ش يء يضعف حكمهم املنهي. -

 مبدأ السرية:  -7

يجب على املدققين الداخليين أن يكونوا عقالء بشأن استخدام وحماية املعلومات املكتسبة أثناء القيام  -

 بواجباتهم.

 داخليين أن ال يستخدموا املعلومات ألي مكسب شخص ي.يجب على املدققين ال -

 مبدأ الكفاءة املهنية: -1

 على املدققين الداخليين أن يحسنوا باستمرار كفاءتهم وفعالية وجودة خدماتهم. -

  1على املدققين الداخليين أن يملكوا املهارة والخبرة الالزمة ألداء خدماتهم. -

  

                                                             
 .06، ص0111عمان، الطبعة الثانية، يونس جربوع، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية للنشر والتوزيع،  1
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 املدقق الداخلياملطلب الثالث: مسؤوليات وصالحيات 

حتى يستطيع املدقق الداخلي إلدارة عمله بكفاءة وفعالية، ينبغي عليه أن يكون على علم بكامل مسؤولياته 

 وصالحياته وفقا ملا تقتض ي به قواعد ومبادئ التدقيق الداخلي.

 أوال: مسؤوليات املدقق الداخلي

ف لبرنامج التدقيق املعد لهذا الغرض من قبل مشر يعتبر املدقق مسؤوال عن تنفيذ مهمات التدقيق الداخلي طبقا 

 التدقيق، وعليه فإن على املدقق أن يقوم باملسؤوليات اآلتية:

القيام بأعمال املسح امليداني األول للنشاط الخاضع للتدقيق لفهم وتحديد أسلوب العمل ووضع التوصيات  -

 املتعلقة باحتياجات التدقيق.

 سلوب وبرنامج الوقت الالزم لالنتهاء من املهمة.وضع خطة العمل شاملة النطاق واأل  -

 مراجعة املستندات والوثائق والسجالت الالزمة للقيام بأعمال التدقيق كما هو مخطط لها. -

التنسيق مع منسق إدارة الجهة الخاضعة للتدقيق بخصوص الحصول على الوثائق الالزمة وتحديد االحتياجات  -

 الالزمة لتنفيذ املهمة. 

 جميع املالحظات التي تدعم رأيه النهائي حول النشاط الخاضع للتدقيق.توثيق  -

 تقييم مدى فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية على النشاط الخاضع للدقيق. -

 االحتفاظ بملف أوراق عمل للمهمة وترتيبه وتوثيقه حسب سياسات اإلدارة. -

  1ع مفتش ي املؤسسة. الحفاظ على العالقات اإلنسانية ومهارات االتصال مع جمي -

  

                                                             
 .61يونس جربوع، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 ثانيا: صالحيات املدقق الداخلي

بما أن الغرض الرئيس ي للتدقيق يتمثل في مساعدة جميع أعضاء املؤسسة على تأدية وظائفهم بطريقة فعالة عن 

طريق إمدادهم بتحاليل موضوعية للسياسات املعروضة عليهم وتقارير دقيقة وصحيحة عن نشاط املؤسسة، 

 بد أن يكون مدير ومدققي إدارةوحتى يتمكن التدقيق الداخلي من تحقيق ذلك الغرض بكفاءة وفعالية فإنه ال 

 التدقيق الداخلي متمتعين بمجموعة من الصالحيات أهمها ما يلي: 

 الوصول لجميع أنشطة وسجالت وممتلكات وموظفي املؤسسة. -

تحديد نطاق عمل التدقيق بما فيه اختبار األنشطة وتطبيق األساليب والتعليمات املطلوبة لتحقيق أهداف  -

 التدقيق.

املساعدة املطلوبة من موظفي املؤسسة مساعدة املدققين الداخليين والتعاون معهم بشكل الحصول على  -

 كامل، وإعطاء األولوية إلجابة طلباتهم بدون قيود، تخفيضا للفائدة املرجوة من التدقيق الداخلي في املؤسسة.

 الحق في طلب خدمات خاصة من خارج املؤسسة إذ لزم األمر. -

 على دفاتر املنشأة وسجالتها ومستنداتها وكذلك محاضر جلسات مجلس اإلدارة.حق االطالع في أي وقت  -

 حق طلب السياسات التي يرى املدقق ضرورتها للمساعدة على القيام بعمله. -

 حق تحديد وقت برد ممتلكات املنشأة والتزاماتها من أجل التأكد من عدالة تصوير البيانات املالية لواقعها. -

 مة لالنعقاد وذلك في حاالت الضرورة القصوى.حق دعوة الهيئة العا -

 حق الحصول على صورة أو نسخة من البيانات التي يوجهها مجلس اإلدارة للمساهمين. -

  1حق حضور اجتماع الهيئة العامة للمساهمين. -

  

                                                             
 .60يونس جربوع، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 خالصة الفصل:

الت فحص السجلقد عرف التدقيق الداخلي تطورا كبيرا لوصوله ملا هو عليه اآلن، حيث لم يعد يقتصر على 

والدفاتر املحاسبية فقط بل أبعد من ذلك من خالل حماية أصول املؤسسة وتقديم تحليالت واقتراحات وتوصيات 

 حول النجاح الذي تحققه املؤسسة.

وعليه فإن نجاح عملية التدقيق الداخلي ال تتوقف على العمل الذي يتم فحصه فقط بل كذلك على خصائص 

ذا العمل واإلجراءات واألساليب والخطط التي تنظم هذه الوظيفة والكيفية التي تمارس األفراد الذين يقومون به

بها هذه املهنة من خالل االلتزام باملعايير واملبادئ التي تنظم عملية التدقيق الداخلي بنشاطه التقييمي بهدف 

 دارتها.إات واألقسام التي يتولى مساعدة اإلدارة لتنفيذ أنشطتها دون أن تكون له أي سلطة على العاملين باإلدار 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثاين

     فعالية الأداء

  يف املؤسسة
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 مقدمة الفصل:

لقد أخذ موضوع األداء في السنوات األخيرة حيزا كبيرا بالنسبة للمؤسسات االقتصادية األمر الذي جعل املؤسسات 

وتقييم  الحديثة لتطويرتتعرض لضغوطات كبيرة من أجل تحسين مستويات أدائها من خالل االستعانة باألنظمة 

 األداء.

يعتبر األداء في املؤسسة أمر ضروري الستمرار أي نشاط حيث أصبح إلزاميا على القائمين على إدارة املؤسسة 

العمل على تحسين أدائها للحصول على العوائد القصوى وضمان استمرارها ونموها وتطورها من جهة أخرى كما 

ؤسسة تعتبر املرآة التي تعكس مختلف الحوادث التي جرت في هذه األخيرة وهذا أن النتائج التي تتحصل عليها امل

يبرز من خالل الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي في تحسين أدائها سواء في اكتشاف املخاطر وإدارتها والعمل على 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية.

وإبراز دور التدقيق الداخلي في ذلك، تطرقت من خالل هذا وحتى نتمكن من اإلحاطة بآليات تحسين أداء املؤسسة 

 الفصل إلى:

 : مفاهيم عامة حول األداء وتقييم األداء.املبحث األول  -

                      املبحث الثاني: التدقيق الداخلي وتأثيره على أداء املؤسسة. -
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 املبحث األول: مفاهيم عامة حول األداء وتقييم األداء

األداء مفهوما جوهريا وهاما بالنسبة للمؤسسات االقتصادية فمن خالله يتم التوصل الى مفهوم محدد يعتبر 

 لألداء، وذلك نظرا الختالف املعايير واملقاييس التي تعتمد في دراسته وقياسه.

 املطلب األول: مفهوم األداء والعوامل املؤثرة فيه

 أوال: مفهوم األداء

 ط ومحدد لألداء وهذا نظرا الستخدامه على نطاق واسع في ميدان األعمال.من الصعب إعطاء تعريف بسي

عرف األداء بأنه عبارة عن النتائج املخففة نتيجة تفاعل العوامل الداخلية على اختالف أنواعها، والتأثيرات  -

 الخارجية واستغاللها من قبل املؤسسة في تحقيق أهدافها.

 تحقيق األهداف التي سطرتها املؤسسة. كما عرف األداء في مجال التسيير بأنه -

 وعرف على أنه عبارة عن محصلة الجهد املبذول من فرد أو جماعة خالل زمن محدد. -

إن مفهوم األداء غالبا ما يختلط مع بعض املفاهيم التي تعتبر قريبة منه، فكثيرا ما استخدمت بعض املصطلحات 

    1ءة. للداللة على مفهوم األداء منها: الفعالية والكفا

 

 : الفعالية والكفاءة22جدول رقم 

 تقاس من خالل العالقة بين املخرجات الفعلية واملخرجات املقدرة الفعالية

 املنشأة واملوارد املستخدمة  مخرجات بين العالقة خالل من تقاس الكفاءة

 

ولى، وائل للنشر، عمان األردن، الطبعة األ املصدر: كاظم نزار الركابي، اإلدارة االستراتيجية والعوملة واملنافسة، دار 

 .003، ص0116

  

                                                             
 .041، ص0113والتوزيع، األردن، دون ذكر الطبعة،  إبراهيم عبد الحليم عباده، مؤشرات األداء في البنوك اإلسالمية، دار النقاش للنشر 1
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 ثانيا: العوامل املؤثرة في األداء

 

 : العوامل املؤثرة في األداء20م الشكل رق

 

 

 

 

             

 

 

 

، 10األداء بين الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييم، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد ، عبد املاليك مزهودةاملصدر: 

 .011، ص0110جامعة بسكرة، 

 

  :يوضح الشكل عاملين أساسيين يؤثران على األداء وهما كالتالي 

تتمثل في مختلف املتغيرات الناتجة عن تفاعل عناصر املؤسسة الداخلية والتي تؤثر على  العوامل الداخلية: -0

   1أدائها. 

 ومن أبرز هذه العوامل أو املتغيرات التي تخضع لسيطرة املؤسسة هي:

 وهي مختلف القوى واملتغيرات التي ترتبط بالجانب التقني في املؤسسة. العوامل التقنية: -أ

وهو اإلطار الرسمي الذي يحدد درجة التخصص وتقسيم العمل بين الوحدات واألفراد،  الهيكل التنظيمي: -ب

وعدد املجموعات الوظيفية، وكذا عدد املستويات اإلدارية، وملن يتبع كل شخص ومن هم األشخاص الذين 

 يتبعون له، وماهي سلطات ومسؤوليات كل منهم.

                                                             
 .003، ص0116كاظم نزار الركابي، اإلدارة االستراتيجية والعوملة واملنافسة، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة األولى،  1

 عوامل خارجية عوامل داخلية

 .عوامل تقنية -

 .الهيكل التنظيمي -

 .املوارد البشرية -

 .عوامل سياسية -

 .عوامل اقتصادية -

 عوامل اجتماعية. -

 عوامل تكنولوجية. -

   عوامل بيئية وتشريعية. -



 فعالية األداء في املؤبسة الفصل الثاني                                                                                                                 

 

 
22 

 

ى واملتغيرات التي تؤثر على استخدام املورد البشري في املؤسسة وتضم على هي مختلف القو  املوارد البشرية: -ت

 الخصوص:  

 هيكل القوى العاملة. -

 نظام االختيار والتعيين. -

 التدريب والتأهيل والتنمية. -

 نظم تقييم األداء. -

ة املؤسسة ومن طتتمثل في التغيرات والقيود التي هي على رقابة املؤسسة، والتي تؤثر في أنش العوامل الخارجية: -0

 بين هذه العوامل: 

 تشمل جانب القرارات السياسية كالحروب، االنقالبات. العوامل السيابية: -أ

 تشمل كل من معدالت الفائدة، معدالت التضخم، معدالت البطالة. العوامل االقتصادية: -ب

 تشمل في التركيبة السكانية، التوزيع الجغرافي، مستوى التعليم. العوامل االجتماعية: -ت

 وتشمل معدالت االنفاق على البحوث والتطوير، االختراعات الجديدة. العوامل التكنولوجية: -ث

منها القوانين الخاصة بتنظيم عالقة املؤسسة بالعاملين، القوانين املرتبطة  العوامل البيئية والتشريعية: -ج

   1تعمل على حمايتها واملحافظة عليها من التلوث.بالبيئة التي 

  

                                                             
 .001كاظم نزار الركابي، اإلدارة االستراتيجية والعوملة واملنافسة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 يم األداء ومراحلهاملطلب الثاني: مفهوم تقي

 أوال: مفهوم تقييم األداء

عرف تقييم األداء على أنه نظرة معمقة للنتائج الفعلية بما لها من عالقات مستنتجة تساعد في تحديد ومعرفة 

 لدعمها.فرص التطوير لتقويتها وتحديد اإليجابيات 

وعرف على أنه العملية التي يتم من خاللها التعرف على الجوانب السلبية واإليجابية الخاصة بتحقيق األهداف 

 وإنجاز معدالت األداء املستهدفة.

      1وكما عرف على أنه عملية التقدير املنتظمة واملستمرة إلنجاز الفرد لعمله وتوقعات تنميته وتطويره في املستقبل.

 : مراحل تقييم األداءثانيا

 يمر تقييم األداء بأربعة مراحل وهي كالتالي:

تصميم املعايير الخطوة الجوهرية األولى لتنفيذ تقييم األداء في مختلف املستويات  تأبيس معايير اإلنجاز: -0

 اإلدارية وباألخص في املستوى الوظيفي واملستوى التنفيذي للعاملين.

ة تحديد النتائج املحققة في انجاز األنشطة الوظيفية والواجبات واملهمات التي وهو عملي قياس اإلنجاز الفعلي: -0

 تم تنفيذها من قبل األفراد العاملين باستخدام أدوات كمية ونوعية.

الهدف من هذه الخطوة هو الوصف الدقيق لالنحراف واألخطاء التي حدثت  مقارنة اإلنجاز الفعلي باملعايير: -0

كان هناك انحراف عن املعايير املوضوعية لإلنجاز يتم التوجيه الى تصحيح األخطاء في عملية اإلنجاز، إذا 

وتعديل االنحراف، أما إذا كان هناك توافق مع املعايير املوضوعية فإن سلسلة الرقابة عند اإلدارة تنتهي عند 

 استرجاع املعلومات.

رفة أسباب ومكان الخطأ ومعالجته في أي تتم هذه املرحلة من خالل مع تصحيح األخطاء وتعديل االنحرافات: -6

       2مرحلة من مراحل دورة حياة النظام اإلنتاجي.

  

                                                             
 .041لحليم عباده، مؤشرات األداء في البنوك اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، صإبراهيم عبد ا 1
 .01، ص0101مجيد الكرفي، تقويم األداء في الوحدات االقتصادية باستخدام النسب املالية، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، دون ذكر الطبعة،  2
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 املطلب الثالث: أهمية تقييم األداء في املؤبسة

تعتبر عملية تقييم األداء لتحديد مدى كفاءة الفرد إحدى سياسات إدارة األفراد والتي ال غنى عنها، نظرا للفوائد 

تطبيقها على أسس سليمة تتوافر فيها املوضوعية قدر اإلمكان، وبعيدة عن التميز واملحسوبية،  التي تعود من وراء

 وفيما يلي نعرض أهم الفوائد التي يمكن لإلدارة الحصول عليها.

 الروح املعنوية:  -2

يتهم تأدإن جو من التفاهم والعالقات الحسنة يسود العاملين ورؤسائهم عندما يشعرون أن جهدهم وطاقتهم في 

ألعمالهم هي موضوع تقدير واهتمام من قبل اإلدارة األساس ي من وراء التقييم هو معالجة نقاط الضعف في أداء 

األفراد على ضوء ما يظهره التقييم، كما أن اعتماد الترقية والعالوات والتقدم على قياس الكفاءة والجدارة في 

 العمل.

رد سيخلق الثقة لدى املرؤوسين برؤسائهم وباإلدارة، كل ذلك مما يدفع وبناءا على تقييم موضوعي عادل ألداء الف

الفرد أن يقدم على العمل راضيا وباستعداد وجداني، وما الروح املعنوية هي ذلك االستعداد الوجداني نحو العمل 

 والذي يساعد العاملين على زيادة اإلنتاج دون أن يفضيهم مزيدا من الجهد والتعب.

 ين بمسؤولياتهم: إشعار العامل -0

عندما يشعر الفرد أن نشاطه وأدائه هو موضوع تقييم من قبل رؤسائه املباشرين، وأن نتائج هذا التقييم سيرتب 

عليها إتخاذ قرارات هامة على مستقبله في العمل فإنه يشعر بمسؤولياته اتجاه نفسه والعمل معا، وسوف يبذل 

     1على أحسن وجه لكسب رضا رؤسائه.جل جهده وطاقته التي يملكها لتأدية عمله 

  

                                                             
 .01باستخدام النسب املالية، مرجع سبق ذكره، صمجيد الكرفي، تقويم األداء في الوحدات االقتصادية  1
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 وبيلة لضمان عدالة املعاملة: -7

حيث تتضمن اإلدارة عند استخدامها أسلوبا موضوعيا لتقييم األداء أن ينال الفرد ما يستحقه من ترقية أو عالوة 

، كما أن العاملينأو مكافأة على أساس جهده وكفاءته في العمل، كما تضمن لإلدارة معاملة عادلة ومتساوية لكافة 

 تقييم العاملين يقلل من إغفال كفاءة العاملين من ذوي الكفاءات والذين يعملون دون ضجيج وبصمت.

 الرقابة على الرؤباء: -1

إذ أن تقييم األداء يجعل اإلدارة العليا في التنظيم قادرة على مراقبة جهود الرؤساء وقدراتهم اإلشرافية والتوجيهية 

الكفاءة املرفوعة من قبلهم لتحليلها ومراجعتها، ومن خالل ذلك يتسنى لإلدارة العليا تحديد  يرمن خالل نتائج تقار 

 طبيعة معامالت الرؤساء للمرؤوسين ومدى استفادتهم من التوجيهات املقدمة لهم من قبل رؤسائهم.

 ابتمرار الرقابة واإلشراف: -5

املين يتطلب وجود سجل خاص بكل فرد يسجل فيه إذ أن الوصول إلى نتائج موضوعية من خالل تقييم أداء الع

القائمون على عملية تقييم مالحظاتهم على األداء بشكل مستمر وهذا العمل يتطلب من الرؤساء مالحظة ومراقبة 

 أداء مرؤوسيهم باستمرار ليكون حكمهم على أسس موضوعية.

 تقييم بيابات اإلختبار والتدريب: -0

مثابة اختيار للحكم على مدى سالمة ونجاح الطرق املستخدمة في اختيار وتدريب حيث تعتبر عملية تقييم األداء ب

العاملين، بما يشير اليه مستوى تقييم األداء، فإذا ذلك تقديرات الكفاءة على معدالت مرتفعة باستبعاد العوامل 

تقييم البرامج  تعيينهم الى جانباملؤثرة األخرى، يعتبر هذا دليال على سالمة وصحة األسلوب املتبع إلختيار العاملين و 

التدريبية ومعرفة مدى استفادة العاملين منها، وذلك لتحديد الثغرات والعمل على تفاديها في املناهج والبرامج 

     1التدريبية املراد تنفيذها في املستقبل.

  

                                                             
 .66مجيد الكرفي، تقويم األداء في الوحدات االقتصادية باستخدام النسب املالية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 املبحث الثاني: التدقيق الداخلي وتأثيره على أداء املؤبسة

تحقيق أهداف وأغراض محددة للقيام بتحقيق هذه األغراض هناك واجبات إن أي مؤسسة تعمل على 

ومسؤوليات لكل وظيفة تحدد من خالل اإلدارة بطبيعة الحال ظاهرة وجود اختالف بين األداء الفعلي واألداء 

لتدقيق ا املرغوب فيه، لذلك تطلب األمر أن تقوم اإلدارة بتحليل هذه الظاهرة بهدف التعرف على أسبابها من خالل

 الداخلي لكشف األخطاء والتالعب والتأكد من مدى مسايرة العاملين باملؤسسة للسياسات والخطط واإلجراءات.

 املطلب األول: تحسين أداء املؤبسة

كان التدقيق الداخلي يتم بعد تنفيذ العمليات املحاسبية، حيث كان اكتشاف واألخطاء وضبط البيانات يمثل 

يق الداخلي، أي التحقق من سالمة السجالت والبيانات واملحافظة على أصول املؤسسة، العمل األساس ي للتدق

بعدها حدث تطور منطقي لوظيفة التدقيق الداخلي، فهو نشاط التقييم ملساعدة اإلدارة في حكمها عن األداء في 

خالل  داخلي مناملؤسسة وعن كيفية التنفيذ لألنشطة املختلفة وذلك من خالل تأسيس برنامج للتدقيق ال

استقالله التنظيمي لذلك ظهرت صورة جديدة للمدقق الداخلي اتجاه األفراد الذي يراجع أعمالهم، فهو ينصح 

وال يأمر ويصلح وال يفضح، بل يساعدهم في تطوير وتحسين أعمالهم، وكذلك توصيل املعلومات الى اإلدارة العليا 

    1ف عليها.والتوجيه واإلرشاد بالوسائل واألدوات املتعار 

لقد كان لوظيفة التدقيق الداخلي مكانة بارزة في معظم املؤسسات، وارتبطت بأعلى مستويات التنظيم ليس كأداة 

رقابية فحسب بل كنشاط تقييمي للتدقيق وفحص كافة األنشطة والعمليات املختلفة بهدف تطويرها وتحقيق 

ى بة التنظيمية لوال تظافر العديد من العوامل التي ساعدت علأقص ى كفاية إنتاجية منها، وما كانت لتبلغ هذه املرت

نموها وتطورها وازدياد أهميتها، ووقائي من خالل تدقيق األحداث والوقائع املاضية، وإنشائي لتشمل التأكد من 

 كل نشاط من أنشطة املؤسسة وذلك من خالل وضع برامج التدقيق.

يق أهداف املؤسسة بكفاءة وفعالية، أي أنه يسعى الى تحسين األداء إن التدقيق الداخلي في جوهره يهدف الى تحق

وذلك في جميع املستويات سواء كانت العليا أو الدنيا، وذلك من خالل التحليالت والتوصيات التي يقدمها ملختلف 

تلخيصها  ناملسيرين والعاملين في املؤسسة، فالتدقيق الداخلي يقوم على مجموعة من القواعد واألسس والتي يمك

 فيما يلي: 

تدقيق وتقويم فعالية وتطبيق الرقابة املالية والرقابة على العمليات األخرى والعمل على جعلها أكثر فعالية  -

 وبتكلفة معقولة.

 التأكد من مدى اإللتزام بسياسات املؤسسة وخططها واجراءاتها املوضوعية. -

                                                             
 .000ص، 0111العمران أحمد صالح، املراجعة الداخلية اإلطار النظري واملحتوى السلوكي، دار البشير للنشر، عمان، بدون ذكر الطبعة،  1



 فعالية األداء في املؤبسة الفصل الثاني                                                                                                                 

 

 
27 

 

 من جميع أنواع الخسائر.التحقق من مدى وجود الحماية الكافية ألصول املؤسسة  -

 التأكد من إمكانية اإلعتماد أو الوثوق على البيانات اإلدارية. -

تحسين نوعية األداء املنفذ على مستوى املسؤوليات التي كلف العاملون القيام بها وتقديم التوصيات املناسبة  -

 لتحسين عمليات املؤسسة وتطويرها.

 رفع الكفاءة اإلنتاجية عن طريق التدريب. -

حديد أسباب املشاكل التي تحدث في املؤسسة وتجنب األضرار والخسائر الالزمة عنها واقتراح ما من شأنه ت -

 معالجتها ومنع حدوثها مستقبال.

     1اجراء اإلختبارات والدراسات الخاصة بناءا على طلب من اإلدارة.  -

  

                                                             
 .001العمران أحمد صالح، املراجعة الداخلية اإلطار النظري واملحتوى السلوكي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 املطلب الثاني: تقييم نظام الرقابة الداخلية في املؤبسة

 وم تقييم نظام الرقابة الداخليةأوال: مفه

يعرف نظام الرقابة الداخلية على أنه مجموعات تساهم في التحكم في املؤسسة وعليه البد من تقييم كل طرق 

العمل واإلجراءات والتعليمات املعمل بها ينبغي التأكيد هنا على ضرورة تقييم هذا النظام وذلك حتى يتسنى 

 ذه الضرورة في األسباب التالية: للمراقب فحص الحسابات، وتكمن ه

ليس من استطاعة املدقق التأكد من أن التسجيالت تعكس كل العمليات بالرغم من مراجعة كل التسجيالت  -

وال يتأكد من ذلك إال بعد تقييم مختلف النظم الجزئية ومعرفة أنها خالية من األخطاء وأن كل تدقيق )داخل 

 أو خارج( البد أن يسجل.

للمدقق عمليا تدقيق كل الحسابات واكن جزء منها فقط، وللحكم على أنها صحيحة عليه التأكد من ال يمكن  -

 أن كل عملية تفسر وتسجل بنفس الطريقة، أي استمرارية اإلجراءات لطرق العمل املتبعة.

ألن يعرف  ةيقوم املدقق بمراجع مستندية أي دراسة املستندات املبررة للعملية وعليه لكي يتم في هذه األخير  -

    1كيفية إعدادها وتدقيقها عبر مختلف املصالح التي تمر بها واملحافظة عليها في األرشيف.

  

                                                             
 .  21، ص0110محمد بوتين، املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيق، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، دون ذكر الطبعة،  1
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 ثانيا: عناصر الرقابة الداخلية

لم تعد الرقابة الداخلية تختص بالنواحي املحاسبية فقط وكنها أصبحت تختص بجميع أوجه النشاط داخل 

وضوعة لخدمة كل من إدارة املؤسسة ومراقب الحسابات وفيما يلي املؤسسة وهذا لضمان تحقيق األهداف امل

 سيتم عرض عناصر الرقابة الداخلية: 

 الرقابة الداخلية اإلدارية:  -2

تتمثل الرقابة الداخلية اإلدارية في الخريطة التنظيمية وكل الطرق واإلجراءات التي تختص أساسا بالكفاية 

اإلدارية املوضوعة، وهذه اإلجراءات ترتبط عادة بطريقة غير مباشرة بالنواحي اإلنتاجية واإللتزام بالسياسات 

 املالية والسجالت املحاسبية.

 احمحاببية:  الداخلية الرقابة -0

تتمثل الرقابة الداخلية املحاسبية والوجه املحاسبي للرقابة الداخلية وعنصرا رئيسيا من عناصرها في املؤسسة 

وتهتم باإلجراءات الالزمة لحماية موارد املؤسسة من تصرفات غير مشروعة ولتحقيق دقة البيانات واملعلومات 

   1املالية التي يمكن اإلعتماد عليها. 

  

                                                             
 .  11الحسابات من النظرية الى التطبيق، مرجع سبق ذكره، ص محمد بوتين، املراجعة ومراقبة 1
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 املقارنة بين الرقابة الداخلية اإلدارية واحمحاببية.: 20الجدول رقم 

 

املصدر: عبد الوهاب نصرو شحاتة، السيد شحاتة، الرقابة واملراجعة الداخلية الحديثة في بيئة تكنولوجيا 

 . 41، ص0111للمعلومات، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 

  

 الرقابة الداخلية املحاسبية الرقابة الداخلية اإلدارية وجه املقارنة

التحقق من كفاءة أداء العمليات  - الهدف من الرقابة

 التشغيلية.

التحقق من اإللتزام بالقوانين  -

والسياسات واإلجراءات التي وضعتها 

 إدارة املؤسسة. 

حماية األصول من السرقة، الضياع،  -

 اإلختالس وسوء اإلستخدام.

التحقق من دقة املعلومات املالية الواردة  -

 في القوائم والتقارير املالية.

تحقق من تنفيذ وتطبيق اإلجراءات  - طبيعة عملية الرقابة

 والسياسات اإلدارية.

التحقق من تنفيذ عمليات املؤسسة وفق  -

د ئم واملعتمنظام تفويض السلطة املال 

 من اإلدارة.

التحقق من أن عمليات املؤسسة قد تم  -

تسجيلها في الدفاتر والسجالت طبقا 

 للمبادئ املحاسبية املقبولة عموما. 
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 ثالثا: دور التدقيق الداخلي في تقييم الرقابة الداخلية

هو يسعى لخدمة اإلدارة من خالل عملية الرقابة ولذلك طاملا أن املدقق الداخلي يعمل داخل الوحدة االقتصادية ف

 يمكن حصر اهتمام املدقق الداخلي بعملية الرقابة في النقاط التالية: 

تتكون الوظيفة اإلدارية من مجموعة من الوظائف الفرعية هي: التخطيط، التنظيم، التنسيق والتوجيه وتعتبر  -

 ي إنجازها املدقق الداخلي ضمانا ألداء الوظائف الفرعية األخرى.وظيفة الرقابة للمدير والذي يشارك بفاعلية ف

استقاللية املدقق الداخلي عن األنشطة التشغيلية داخل الوحدة املعينة بدعم قدرته على تزويد اإلدارة نحو  -

د على كالرقابة، فطاملا أن الرقابة تعمل على ضبط مسار األداء الفعلي في مواجهة األداء املخطط له فإن ذلك يؤ 

 اعتماد اإلدارة على املدقق في تحقيق الرقابة.

طاملا أن املدقق الداخلي هو أحد العاملين بالوحدة االقتصادية، فإن قربه من السجالت املالية يجعله على  -

دراية كاملة نسبيا للمشاكل التي تالحق الوحدة االقتصادية األمر الذي يدفعه إلى التعرف على األنشطة 

 رتبطة بهذه السجالت لزيادة املعرفة وإتمام عملية الرقابة.التشغيلية امل

يتضح من األدوار التي يمكن أن يلعبها املدقق الداخلي مع اإلدارة أن احتياجات هذه األخيرة تتطور بصورة  -

   1سريعة وهذا ما يزيد ويضاعف من اعتمادها على مجهودات التدقيق الداخلي.

                                                             
1 The institute of internal auditors, international standards for the professional practice of internal audit 

standards ,2010,Page 19  
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 احمخاطر في املؤبسة.املطلب الثالث: تقييم إدارة 

 أوال: مفهوم إدارة احمخاطر

عرفت إدارة املخاطر على أنها جزء أساس ي من اإلدارة اإلستراتيجية ألي مؤسسة، وهي اإلجراءات التي تتبعها 

 املؤسسات بشكل منظم ملواجهة األخطار املصاحبة ألنشطتها بهدف تحقيق املزايا املستدامة من كل نشاط.

"عملية قياس وتقييم للمخاطر وتطوير استراتيجيات إلدارتها ومواجهتها والتقليل من خطورتها إدارة املخاطر هي  -

من خالل نقلها الى جهة أخرى، وتجنبها وتقليل آثارها السلبية، وقبول بعض أو كل تبعاتها، سواء كانت هذه 

 املخاطر ناجمة عن أسباب مادية وقانونية أو مخاطر مالية".

 ارة احمخاطرثانيا: منهج عمل إد

 إدارة املخاطر عبارة عن عملية منطقية ومنهجية تطبق أساليب وإجراءات وهذا فيما يخص: 

 إنشاء نطاق إدارة املخاطر. -

تحديد، التعرف، التحليل، التقييم واملعالجة للمخاطر املرتبطة بأي نشاط عملية، وظيفة، مشروع، منهج،  -

  1خدمة، أصل داخل املؤسسة.

  

                                                             
 .  001رجع سبق ذكره، صمحمد بوتين، املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيق، م 1
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 هج عمل إدارة املخاطر في الشكل التالي: ويمكن توضيح من

 : يوضح منهج عمل إدارة احمخاطر27الشكل رقم 

 

 

 ررررر

 

 

 

 

 

 

 

املصدر: عمر علي عبد الصمد، دور املراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة الشركات، مذكرة ماجيستر في املالية 

 . 004، ص0111-0113واملحاسبة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة املدية، غير منشورة، 

  

 إنشاء نطاق إدارة املخاطر

 معالجة املخاطر

 فحص املخاطر

 التعرف على املخاطر

 تحليل املخاطر

 تقييم املخاطر

املتابعة 

 والتدقيق

اإلتصال 

 والتشاور 



 فعالية األداء في املؤبسة الفصل الثاني                                                                                                                 

 

 
34 

 

 ثالثا: دور التدقيق الداخلي في تقييم إدارة احمخاطر

الداخلي يلعب دورا محوريا في التعامل مع املخاطر حيث أشار معهد املدققين الداخليين إلى أن  ال شك أن التدقيق

إلى: "على  0001تقييم إدارة املخاطر يعتبر ضمن واجبات واختصاصات املدقق الداخلي حيث نص املعيار رقم 

في تحديد  درجة املخاطر املتوقعة املدير التنفيذي لدائرة التدقيق الداخلي القيام بوضع خطط التدقيق تعتمد على

 أولويات أنشطة التدقيق الداخلي وبالتالي إتساقها مع األهداف العامة للمؤسسة".

حيث يجب على املدقق الداخلي أن يطور فهمه الخاص بخصوص املخاطر التي قد تمنع املؤسسة من تحقيق 

 وتخفيف آثار هذه املخاطر وتفاديها.أهدافها وأن يقوم بعد ذلك بإعداد خطة تحتوي على كيفية مواجهة 

والتعريف الحديث واملفهوم الجديد للتدقيق الداخلي يشير بوضوح إلى دور املدقق الداخلي في إدارة املخاطر، وتركز 

األدبيات الحديثة في مجال التدقيق الداخلي على أن إدارة املخاطر تدخل في نطاق التدقيق الداخلي حيث يشارك 

في هذه العملية، إضافة إلى ذلك وجود عدة معايير مهنية تعبر عن أهمية إنخراط التدقيق الداخلي املدقق الداخلي 

: "على أن نشاط التدقيق الداخلي ينبغي أن يساعد املؤسسة 0011في نظام إدارة املخاطر، حيث ينص معيار األداء 

في تحسين إدارة املخاطر والنظم على التعرف على املخاطر وتقييم التعرضات الهامة للمخاطرة واملساهمة 

 الرقابية".

 وأهم املخاطر التي يتولى التدقيق الداخلي تقييمها نجد: 

 عدم دقة املعلومات املالية والتشغيلية. -

 الفشل في اتباع السياسات والخطط واإلجراءات والقوانين. -

 ضياع األصول. -

 اإلستخدام غير االقتصادي وغير الكفء للموارد. -

        1الفشل في تحقيق األهداف املوضوعية.  -

  

                                                             
ة األولى، بعطارق هللا خان وحبيب أحمد، إدارة املخاطر، تحليل قضايا في الصناعة املالية اإلسالمية، املعهد اإلسالمي للبحث والتدريبات، جدة، الط 1

 .00، ص0110
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 خالصة الفصل:

ال يمكننا أن نتحدث عن أداء املؤسسة إال إذا تمكنا من تحقيق األهداف اإلستراتيجية وهو ما يعني أن املؤسسة 

منافسيها في بالناجحة هي التي تتمكن من تحقيق األهداف املسطرة واملعبر عنها بالنتائج املتوصل إليها مقارنة 

 القطاع، أخذا بعين اإلعتبار املوارد الالزمة لذلك.

كما يتم تقييم األداء من خالل استعمال مجموعة من املؤشرات واملقاييس التي يتم اختبارها من طرف املدقق والتي 

ن ع يراها مناسبة مع نوع وحجم املؤسسة محل التقييم، وهذا الكشف عن النقائص ومحاولة تحليلها والبحث

 أسبابها حتى يتم تفاديها مستقبال.

ومن خالل هذا الفصل توصلنا إلى أن املدقق الداخلي له دور كبير في تقييمه لألداء وتحسين فعاليته، وذلك من 

خالل قيامه بتدقيق كل كبيرة وصغيرة في املؤسسة من جهة، ومن جهة أخرى من خالل الخدمات اإلدارية التي يقوم 

 التي يطلق عليها بالقيمة املضافة للمدقق.بمنحها للعاملين و 

 

  



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 ادلراسات السابقة
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 الدرابات السابقة: 

يتناول هذا الفصل التحليل ألهم الدراسات املتعلقة بدور التدقيق الداخلي للمؤسسة وذلك للتعرف على ما 

 .من ناحية أخرى توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج من ناحية ولبيان ما يمكن أن تضيفه الدراسة الحالية 

دراسة أوالد البركة أم كلثوم، بن عيس سمية بعنوان مذكرة "دور التدقيق الداخلي في تحسين  الدرابة األولى:

مؤشرات األداء املالي للمؤسسة" مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر األكاديمي بالعلوم 

 ة أدرار.  ، والي0104االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 حيث تدور إشكالية البحث حول: ما هو دور التدقيق الداخلي في تحسين األداء املالي للمؤسسة؟ 

 وتسعى من خالل هذا البحث إلى دراسة كل من: 

 دور التدقيق الداخلي وأهميته في تحسين األداء املالي للمؤسسات االقتصادية. -

 مسار عمل املدقق الداخلي. -

 ي يقوم بها املدقق الداخلي التي تساهم في تحسين األداء املالي.الخدمات واملهام الت -

 حيث اختتمت دراسة الباحثين بمجموعة من النتائج أهمها: 

 األداء املالي وسيلة حتمية لقياس الوضعية املالية للمؤسسات االقتصادية والصناعية. -

باره نشاط استشاري مستقل وموضوعي، ال يمكن لإلدارة الرقابية االستغناء عن مهام املدقق الداخلي، باعت -

 مصمم للكشف عن نقاط القوة والضعف في املؤسسة.

توجد عالقة وطيدة بين التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر، باعتبار التدقيق الداخلي أداة تستعمل لتقوية  -

مها وإدارتها ق تقييوتحسين الطرق واملناهج، التي تدير بها املؤسسة مخاطرها، وأهم املخاطر التي يتولى املدق

 عدم دقة املعلومات املالية والتشغيلية.
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دراسة حميدات هوارية بعنوان مذكرة "التدقيق الداخلي ودوره في تقييم أداة املؤسسة  الدرابة الثانية:

االقتصادية" مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي بالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 ، والية مستغانم.0102تسيير، ال

 حيث تدور إشكالية البحث حول: كيف يساهم التدقيق الداخلي في تقييم أداء املؤسسات االقتصادية؟

 وتسعى من خالل هذا البحث الى تحقيق مجموعة من األهداف نذكر منها: 

 تقييم األداء.االهتمام بالنواحي الوظيفية للتدقيق الداخلي وتبيان الدور الذي يؤديه في مجال  -

 محاولة معرفة تقييم األداء داخل النظام واملؤسسة. -

 حيث اختتمت دراسة الباحثة بمجموعة من النتائج أهمها: 

 يعتبر التدقيق الداخلي وظيفة أساسية بهدف حماية ممتلكاتها من السرقة والتالعبات ومن األخطاء املحتملة. -

ك تقييم نظام الرقابة الداخلية ومراقبته وتنفيذ إجراءاتها وكذلإن التدقيق الداخلي يعتبر العنصر األساس ي في  -

 إبراز نقاط القوة والضعف واقتراح الحلول املناسبة لها.

يجب أن يكون الشخص املكلف بأداء مهمة أو وظيفة التدقيق الداخلي على درجة كبيرة من النزاهة واإلملام  -

 بامليدان العملي.

إدارية تابعة لإلدارة العامة للمؤسسة بحيث تعمل هذه األخيرة على تطوير وتحسين يعتبر التدقيق الداخلي أداة  -

 أنظمة الرقابة الداخلية وحتى تحقق هذه الوظيفة البد من توفر الشروط التي تسمح لها بأداء مهامها بفعالية.

 ييم األداء. يساعد التدقيق الداخلي على إيجاد الثغرات واقتراح الحلول املمكنة، كما يساعد على تق -
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دراسة نعيمة قلقول بعنوان مذكرة "دور التدقيق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية"  الدرابة الثالثة:

مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي بالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 ، والية أم البواقي.0103

 حث حول: إلى أي مدى يمكن التدقيق الداخلي أن يحسن من نظام الرقابة الداخلية؟حيث تدور إشكالية ال

 وتسعى من خالل هذا البحث الى تحقيق مجموعة من األهداف نذكر منها: 

 التعرف أكثر على التدقيق الداخلي، املدقق الداخلي واملعايير التي تحكم مهنة التدقيق. -

 نظام الرقابة الداخلية. إظهار أهمية التدقيق الداخلي في تحسين -

 تحديد الصعوبات التي تواجه املدقق اثناء فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية. -

 حيث اختتمت دراسة الباحثة بمجموعة من النتائج أهمها: 

 عملية التدقيق الداخلي تعتبر وظيفة داخلية تابعة إلدارة املؤسسة تقوم بنشاط رقابي مستقل. -

 داخلي في تقويم وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية.يساهم نشاط التدقيق ال -

التدقيق الداخلي أداة من أدوات نظام الرقابة الداخلية حيث يقوم من خاللها بتقييم واختبار مدى تماش ي  -

 النظام في املؤسسة مع متطلبات اإلدارة والعمل على تحسينه.

تكون هذه الوظيفة تابعة ألعلى املستويات لضمان نجاح التدقيق الداخلي وأداة املدقق الداخلي، يجب أن  -

 اإلدارية.

يوفر التدقيق الداخلي املعلومات العليا التخاذ قراراتها ومساعدتها في فحص وتقويم سالمة نظام الرقابة  -

 الداخلية.

تعمل على استغاللية املدقق الداخلي على تحسين نظام الرقابة الداخلية وخاصة إذا كان قسم التدقيق  -

 تابع مباشرة إلى مجلس اإلدارة.الداخلي 
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 اختالف الدرابة عن الدرابات السابقة:

من خالل عرض والتعقيب على الدراسات السابقة نالحظ أنه يوجد اختالف واضح بين طريقة معالجة كل دراسة 

ها نونتائجها، وال يمكن القول أن كل دراسة من الدراسات السابقة إتسمت بخاصية معينة حيث أن كل واحدة م

تناولت املوضوع من زاوية أو أكثر من زوايا موضوعنا، كما أنه حاولنا الربط بين مختلف أفكار وأهداف هذه 

الدراسة من أجل التوصل إلى وضع إشكالية بحثنا والتي تهدف إلى معرفة مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين 

 فعالية أداء املؤسسة.

 ويمكن تلخيص مميزات هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في النقاط التالية:  

 إبراز أهمية التدقيق الداخلي في تحسين أداء املؤسسة. -

 مراجعة عمليات من حيث فعالية وكفاءة لتحسين أداء املؤسسة. -

 ة.داء املالي باملؤسستقييم وظيفة التدقيق الداخلي لنظام الرقابة الداخلية وهو ما يؤثر إيجابا على األ  -
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 :خاتمة عامة

من خالل معالجة ملوضوع الدراسة واملتمثل في "مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين فعالية األداء في حاولنا 

املؤسسة"، بمعالجة إشكالية اآلتية "إلى أي مدى يمكن التدقيق الداخلي أن يساهم في تحسين أداء املؤسسة"، من 

على القوائم املالية من جهة، ومن جهة أخرى خالل التركيز على دور املدقق الداخلي في إضفاء الثقة واملصداقية 

 للمؤسسة. حاولت إبراز دوره في الجوانب غير املالية

ونظرا لألهمية البالغة للتدقيق الداخلي بالنسبة للمؤسسة أخذ هذا األخير حيزا كبيرا من االهتمام والتوسع فأصبح 

الداخلي في املؤسسة أو املوقع الذي  له ضوابط تحكمه داخل املؤسسة سواء من خالل تنظيم عملية التدقيق

 يشغله في الهيكل التنظيمي لهذه األخيرة.

يعمل التدقيق الداخلي على تحسين أداء املؤسسة من خالل حماية أصول املؤسسة واملحافظة عليها، وضمان دقة 

ور التدقيق من خالل دالبيانات املالية واملحاسبية، والتقليل من التكاليف وزيادة النواتج وإضافة قيمة، يتجسد 

 الداخلي في تحسين وتقييم نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وتقييمها.

 إختبار الفرضيات: 

بعد عرض وتحليل مختلف جوانب املوضوع نظريا، توصلت الى النتائج املرتبطة بالفرضيات املوضوعة مسبقا كما 

 يلي:

 ي ضبط وتحقيق األداء في املؤسسة.إن هناك دورا ملموسا لوظيفة التدقيق الداخلي ف -

تتبنى وحدة التدقيق الداخلي في املؤسسة معايير لألداء وهذا يؤثر باإليجاب على ضبط وتحسين األداء لهذه  -

 الوحدات.

يوافق املسؤولين والعاملين في وحدة التدقيق الداخلي على أن هناك ضرورة لتوسيع نطاق التدقيق الداخلي  -

 والفعالية، أن ذلك يؤدي بالضرورة لتحسين فعالية األداء في املؤسسة.ليشمل قياس الكفاءة 

 النتائج: 

 أظهرت النظرية مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: 

تتوقف درجة مساهمة التدقيق الداخلي في عملية تحسين األداء في املؤسسة على مدى قناعة املستويات  -

، كأداة فعالة تتمثل أحد أهم مصادر املعلومات التي يمكن الوثوق اإلدارية املختلفة بأهمية التدقيق الداخلي

 واالعتماد عليها.
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يعتبر التدقيق الداخلي إضافة إلى كونه أحد أهم األنظمة الرقابية من بين الوسائل األكثر فعالية املستعملة في  -

ة وصوال مرحلة تحديد املشكل التقييم والتوجيه واإلرشاد ملا يوفره من دعم في كل خطوة من خطواته انطالقا من

 الى مرحلة املتابعة والتوجيه.

تتعرض املؤسسة إلى مخاطر مختلفة وغير محتملة، مما أدى األخذ بعين االعتبار تفعيل التدقيق الداخلي في  -

 اكتشاف وإدارة هذه املخاطر لتحسين األداء في املؤسسة.

 طاء ويساهم في وضع التقديرات.التدقيق الداخلي يسمح باكتشاف االنحرافات وتصحيح األخ -

ضرورة قيام املؤسسات الجزائرية بإنشاء قسم التدقيق الداخلي في املؤسسات واالهتمام أكثر بوظيفة التدقيق  -

 الداخلي.

 االقتراحات:

 العمل على زيادة االهتمام بوظيفة التدقيق الداخلي وتفعيل دورها ألن لها أثر إيجابي في دعم اإلدارة والقرارات. -

رورة تدعيم عالقة املدقق الداخلي بالوظائف األخرى كي يعمل على مساعدة األقسام األخرى في حل املشاكل، ض -

 وتقديم النصح واإلرشادات.

 توفير إجراءات تساعد املدقق على القيام بمهامه داخل املؤسسة. -

 آفاق الدرابة:

في مجال التدقيق الداخلي أو أداء املؤسسة،  في األخير يمكن اعتبار هذا البحث بداية لدراسات وبحوث أخرى سواء

 لذا نقترح املواضيع التالية:

 دور التدقيق الداخلي في الرفع من كفاءة وفعالية وظائف املؤسسات االقتصادية. -

 دور التدقيق الداخلي في منع الفساد املالي في املؤسسة. -
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 ملخص:

يعتبر التدقيق الداخلي من بين أهم اآلليات التي تساعد املؤسسة على بلوغ أهدافها والتحكم في أدائها، من خالل 

الدور الرقابي في املؤسسة للوصول إلى معلومات وتحليالت واقعية عن سير العمل من أجل ترشيد القرارات 

 والسياسات العامة. 

 لداخلي ومدى مساهمته في تحسين فعالية أداء املؤسسة.وتهدف الدراسة الى إبراز واقع التدقيق ا

وكان من أهم نتائج الدراسة أن التدقيق الداخلي باملؤسسة يتميز باالستقاللية والكفاءة العالية ألداء مهامه 

 واملوضوعية التامة وتوصلنا أن التدقيق يساهم في تحسين فعالية األداء.

 الكلمات املفتاحية:

 تقييم األداء.التدقيق الداخلي،  

 

Résumé : 

L'audit interne est l'un des mécanismes les plus importants qui aident l'organisation à atteindre ses 

objectifs et à contrôler ses performances, à travers le rôle de supervision dans l'organisation pour 

accéder à des informations et des analyses réalistes sur le flux de travail afin de rationaliser les 

décisions et politiques publiques. 

L’étude vise à mettre en évidence la réalité de l’audit interne et l’ampleur de sa contribution à 

l’amélioration de l’efficacité de la performance de l’institution. 

L’un des résultats les plus importants de l’étude est que l’audit interne de l’institution se caractérise 

par son indépendance et sa grande efficacité dans l’exécution de ses tâches et en toute objectivité. 

Nous avons conclu que l’audit contribuait à améliorer l’efficacité des performances. 

Mots clés :  

L'audit interne, évaluation des performances.  


