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 ملخص الدراسة :

تهدف هذه الدراسة الى  توضيح الدور الفعال و مدى مساهمة  التدقيق الداخلي في تحسين مردودية          

 أهم جوانب التدقيق الداخلي و املردودية و طبيعة العالقة بينهما ،  إلىاملؤسسة و ذلك من خالل التطرق 

 ائج أهمها : باالستعانة بدراسة تطبيقية ملؤسسة سوناطراك ، و توصلنا الى مجموعة من النت

يعتبر التدقيق الداخلي أحدى أهم الوظائف داخل املؤسسة يهدف الى حماية ممتلكات املؤسسة من السرقة و 

  إظهارالتالعبات ، و الحرص على تفادي األخطاء املحتملة  و كشف جميع الثغرات التي تؤدي الى الوقوع فيها ، و 

أجل تعزيزها ، و بيان دوره الفعال في تحسين مردودية  نقاط الضعف من أجل معالجتها ، و نقاط القوة من

 املؤسسة .

 التدقيق الداخلي ، املردودية . الكلمات املفتاحية : 

Abstract  : 

     This study  has been done to clarify the effective role of internal audit in improving the 

profitability of the organization ;  by addressing the most important aspects of internal auditing and 

profitability ;  and the nature of the relationship between them using an applied of sonatrach and 

we reached a set of results  the most important of which are : 

     Internal audit is considered  one of the most important  function in the organization ; it aims to 

protect the organization’s property  from  theft  ; and avoid potential errors and to reveal all  the  

loopholes that lead to falling into them and   to   identify weaknesses in order to address them ; and 

to indicate the effective role in improving enterprise profitability . 

Keywords : internal audit ; profitability .
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 مقدمة عــــــــــــــــــــــامة

 تمهيد :  -أ 

و نظرا لتعدد وظائفها و كبر لقد عرف العالم القتصادي  تطورا كبيرا بالنسبة للمؤسسات االقتصادية ،       

حجمها أدلى هذا االهتمام بشكل كبير بوظيفة التدقيق الداخلي ، حيث كانت تقتصر سابقا على اكتشاف الغش 

الداخلي أصبحت من مهامها فحص و و األخطاء و محاولة الحد منها ، لكن التطور الذي شهده مجال التدقيق 

 تقييم جميع األنشطة و العمليات   .

كما أن الحاجة الى تبني وظيفة التدقيق الداخلي تكمن في اكتشاف مواطن ضعف املؤسسة و العمل على على      

ر تفاديها مستقبال ، و االعتماد أساسا على مواطن القوة و استغاللها أحسن استغالل  من أجل ضمان السي

 الحسن ألنشطة املؤسسة و تحقيق أهدافها املسطرة .

 فني رأي وإعطاء الداخلية الرقابة نظام فعالية مدى لتقييم فعالةو منه نقول أن التدقيق الداخلي هو أداة      

و التأكد من من أن السياسات                  ،املسجلة  املعلومات املحاسبية صدق و مشروعية يخص فيما ، محايد

و الخطط و اإلجراءات املوضوعة من قبل املؤسسة قد تم تطبيقها يصورة سليمة و املساهمة املباشرة  في 

اهرة العين يعد   فهوتحسين مردودية املؤسسة    . املؤسسة في الس 

 : يلي كما  للبحث الرئيسية  اإلشكالية إجمال يمكن سبق ما خالل من

 : اإلشكالية 

 ما مدى مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين مردودية املؤسسة ؟

 و لإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا بتقسيمها إلى األسئلة الفرعية التالية :

 ما هو  واقع التدقيق الداخلي في املؤسسة محل الدراسة ؟ -1

 ما هي عالقة التدقيق الداخلي بمردودية املؤسسة ؟ -2

 فرضيات الدراسة : 

 ن مردودية املؤسسةياملدقق ملنهحية تمكنه من تحس إتباع-1

في كون ان عملية التدقيق الداخلي تخدم و تساهم تحسين تكمن عالقة التدقيق الداخلي بمردودية املؤسسة -2

 مردودية املؤسسة 
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 الدراسة : أهمية 

 التعرف على الدور الذي تلعبه وظيفة التدقيق الداخلي في تحسين مردودية املؤسسة 

 التي يتبعها املدقق الداخلي أثناء أدائه ملهمته اإلجراءاتالتعرف على الوسائل و 

 

 نهدف من وراء هذه الدراسة  أهداف الدراسة : 

 معرفة العالقة بين التدقيق الداخلي و املردودية

 جديدة و التعمق في موضوع التدقيق الداخلي و املردودية كونهما ضمن تخصصنا اكتساب معارف 

 

 صعوبات الدراسة : 

 صعوبة حساب املردودية على مستوى املؤسسة محل الدراسة 

 صعوبة تبيان اثر التدقيق الداخلي على مردودية املؤسسة محل الدراسة 

 

 منهج و تقسيمات البحث 

من خالل و ذلك لنسبة للجانب النظري الذي يالئم عرض هذا املوضوع ، الوصفي باتم االعتماد على املنهج 

 املطروحة. اإلشكاليةعلى  اإلجابةوصف و سرد الوقائع و 

 .تم االعتماد على املنهج التحليلي بالنسبة للجانب التطبيقي 

 

الداخلي و الفصل الثاني م البحث الى ثالث فصول ، الفصل األول خصص لدراسة موضوع التدقيق تم تقسي

عبارة عن دراسة ميدانية على مستوى املؤسسة ، أما الفصل الثالث فهو  خصص لدراسة موضوع مردودية

 .مؤسسة سوناطراك 
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 مقدمة الفصل األول 

 

ينتهي عمل  عمل املدقق حينفي وقتنا الحالي ، حيث يبدأ  االهتمامأخذت مهنة التدقيق حيزا كبيرا من       

 األخطاءدوره في الحكم على مدى سالمة العمليات املسجلة من طرف املحاسب و خلوها من  يأتياملحاسب و 

الجوهرية أو التالعبات في البيانات املحاسبية و كذا في السجالت الختامية قي نهاية الدورة املالية و التحقق من 

 سالمة القوائم املالية املعدة. 

سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق لإلطار النظري ملهنة التدقيق الداخلي بحيث طالقا مما سبق و ان          

 قمنا بتقسيمه إلى مبحثين على التوالي :

 لتدقيق الداخلي .اإلطار املفاهيمي لـــــ 

 لتدقيق الداخلي .لوظيفة اـــــ املمارسة املهنية 
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 تدقيق الداخلي فاهيمي للامل اإلطار:   األول املبحث 

مهنة التدقيق الداخلي بمختلف الظروف التي عايشتها على مر العصور  و شهدت تطورات هائلة ،  تأثرت  

و مختلف      و حظيت باهتمام مختلف الهيئات الحكومية ، املهنية و األكاديمية نظرا ألهميتها بالنسبة للمؤسسة

املفاهيمي للتدقيق   اإلطارالجهات املستفيدة منها ، و ليه سنتطرق من خالل هذا املبحث الى التطور التاريخي و 

 أهميته و أهدافه املختلفة. براز الداخلي مع ا

  املطلب األول : التطور التاريخي للتدقيق الداخلي 

ن الى التحقق من صحة البيانات املستعملة في اتخاذ قراراته من حاجة اإلنسا نشأتهاتستمد مهنة التدقيق           

وقد برزت معالم التدقيق منذ نشأة الحضارة اإلنسانية  و  و التأكد من مدى مطابقة تلك البيانات مع الواقع ، 

أوال لدى حكومات قدماء املصريين و اليونان ، حيث كانوا يستخدمون  إليهتطورها ، و قد ظهرت الحاجة 

للتأكد من  السمع ، حيث كان املدقق حينها يستعملقون من اجل التأكد من صحة الحسابات العامة املدق

مشتقة من  ’’audit’‘ القيود املنبثة بالدفاتر و السجالت للوقوف على مدى صحتها ، و عليه نجند كلمة تدقيق 

 1و معناها يستمع.    ’’audire’‘الكلمة اليونانية 

 مر التطور التاريخي للتدقيق الداخلي عبر املراحل األتي ذكرها :     

  م :   2522الفترة من العصر القديم الى 

خالل هذه الفترة كانت املحاسبة مقتصرة على املشروعات العائلية و الوحدات الحكومية ، و كان الهدف من 

على السمع  أساساخاللها الوصول الى الدقة و تجاوز التالعبات و الغش ، و كان املدقق خالل هذه الفترة يعتمد 

 2للحسابات التي تتلى عليه و الوقوف على مدى صحتها .

  م :  2852م الى  2522الفترة من 

شهدت هذه الفترة بما يسمى بانفصال امللكية ، و هو ما زاد الحاجة الى مهنة التدقيق و املدققين و رغم ذلك 

 بقيت مهمة التدقيق و ممارستها بصفة تفصيلية.

  م : 2925م الى  2852الفترة من 

منا مع الثورة الصناعية في اململكة املتحدة ،            و خالل هذه الفترة بدء ظهور شركات املساهمة الكبرى ، تزا

على توفر مدققين من أجل الحفاظ على  اإللحاح، مما زاد املساهمين  اإلدارةبالتالي االنفصال التام بين املالك و 

ض على م الذي قام بفر  1682أموالهم املستثمرة ، و قد تم تعزيز كل هذا بصدور قانون الشركات البريطاني سنة

 شركات املساهمة ، تدقيق حساباتها من قبل مدقق مستقل .

                                                           

 11، ص  2008،عمان ، األردن ، 3النظرية و التطبيقية ، دار وائل للنشر ، ط هادي التميمي ، مدخل الى التدقيق من الناحية1 

 .21، ص  2003حازم هاشم االلوس ي ، الطريق الى علم املراجعة و التدقيق )املراجعة نظريا( ، الطبعة االولى ، الجامعة املفتوحة طرابلس ، 2 
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  يومنا هذا م الى  2925الفترة من : 

من أهم ما تميزت به هذه الفترة هو ظهور الشركات الكبرى ، و فرض نظام الرقابة الداخلية و االعتماد عليه 

اكتشاف  أساسابدرجة كبيرة في التدقيق الداخلي ، و قد تغير  الغرض الرئيس ي من التدقيق الداخلي حيث كان 

يه الفني املحايد حول ما اذا كانت البيانات الغش و الخطأ و أصبح   تقرير املدقق املستقل الذي يبدي فيه را

 1املحاسبية تبين عدالة املركز املالي 

و في عام  -IIA- أول قائمة تتضمن مسؤوليات التدقيق الداخلي الصادرة عن  إصدارم  1491حيث تم في عام 

م تم اعتماد دليل تعريف  1489أول قائمة معدلة ملسؤوليات التدقيق الداخلي و في عام  إصدارم تم  1491

 التدقيق الداخلي على أنه : '' مراجعة لألعمال و السجالت تتم داخل املؤسسة ''.

في عام م تم تشكيل لجان لدراسة و اقتراح اطار متكامل ملعايير األداء املنهي في التدقيق الداخلي و  1419و في عام 

م انتهت اللجان و قامت بتقديم تقرير لنتائج دراستها و تم التصديق النهائي على هذه املعايير في املؤتمر  1411

م تم اصدار دليل أخالقيات مهنة  1480م ، و في عام  1416الدولي السابع و الثالثين في سان فرانسيسكو عام 

ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي و تم تعريفه على أنه نشاط م تم صياغة دليل جديد   2001التدقيق ، و في عام 

وموضوعي ونشاط استشاري مصمم إلضافة قيمة للمنشأة ولتحسين عمليا ا وهو يساعد مستقل  تأكيدي

املنشأة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم ودقيق لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة الخطر، الرقابة 

 2.والتوجيه و  التحكم

 أهم املراحل التاريخية التي مر بها التدقيق:  22رقم  الجدول 

الهدف من عملية  الفترة

 التدقيق الداخلي

 الرقابة الداخلية أهمية مدى الفحص

اكتشاف التالعب  1900قبل 

 واالختالس

 عدم االعتراف بها بالتفصيل

اكتشاف التالعب  1900-1690

 واالختالس

 عدم االعتراف بها بالتفصيل

اكتشاف التالعب  1690-1409

 واالختالس

 اكتشاف األخطاء الكتابية

بعض االختبارات ولكن 

األساس هو التدقيق 

 التفصيلي

 عدم االعتراف بها

تحديد مدى سالمة،  1409-1433

 .وصحة تقرير املركز املالي

التفصيل و تدقيق 

 اختباري 

 اعتراف سطحي

                                                           
 6-1، ص ص   2000، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ،  األولىبعة أحمد حلمي جمعة ، املدخل الحديث لتدقيق الحسابات ، الط 1 

  30، ص  2008 خلف عبد هللا الوردات ، '' التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق '' ، مؤسسة الوراقة للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة األولى ،2 
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اكتشاف التالعب 

 واألخطاء

مدى سالمة، تحديد  1433-1490

 .وصحة تقرير املركز املالي

اكتشاف التالعب 

 واألخطاء

 بداية في االهتمام تدقيق اختباري 

تحديد مدى  1490-1480

سالمة،وصحة تقرير 

 .املركز املالي

 اهتمام وتركيز تدقيق اختباري 

Source: Brown.R.Gene, “Changing Audit Objectives and Techniques”.p-2 

 للتدقيق الداخلي    مفهومي : املطلب الثان

  الفرع األول / تعريف التدقيق الداخلي : 

،  بمراحل تطوير عديدة قد عرف منذ فترة زمنية طويلة و مر  إنماان التدقيق الداخلي مفهوم ليس بالجديد و 

قوم على شمولية التدقيق النوعي لتحسين أصبح يدفها اكتشاف األخطاء و الغش ، فبعد أن كان رقابة مالية ه

األداء و رفع املردودية ، و لقد تعددت املفاهيم الخاصة بالتدقيق الداخلي نظرا للتطورات التي مست به و 

 الى أبرز املفاهيم : يأتيسنتطرق فيما 

التي الحسابات ألى   ""يستمع ومعناه   Audireالالتينية وهي مشتقة من الكلمة  Audit  التدقيق بمعناه اللفظيـــــــــ 

 .كانت تتلى على املدقق

لجنة مفاهيم التدقيق املنبثقة من جمعية املحاسبة األمريكية على أنه  '' عملية منتظمة وموضوعية ـــــــــ عرفته 

للحصول على أدلة إثبات وتقويمها فيما يتعلق بحقائق حول وقائع وأحداث اقتصادية ، وذلك للتحقق من درجة 

مستخدمي املعلومات املهتمين بذلك التحقق ''.  تطابق بين تلك الحقائق واملعايير املحددة، و ايصال النتائج الى ال
1 

ـــــــ عرفه مجمع املدققين الداخليين األمريكيين ''  التدقيق الداخلي هو وظيفة خبرة مستقلة في املؤسسة تساعد 

 2املديرية على الرقابة العامة لألنشطة ''. 

                                                           
 1-9أحمد حلمي جمعة، مرجع سبق ذكره، ص ص: 1 

ز للمنظمات و محمد ، صديقي مسعود ، انعكاس التكامل املراجعة الداخلية و الخارجية على األداء الرقابي ، املؤتمر العلمي الدولي حول األداء املتميبراق 2 

 .22، ص  2009الحكومات ، جامعة ورقلة ، 
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و                    بانه : '' نشاط مستقل  2009تعديل ملعاييره سنة  آخرهد املدققين الداخليين في أمريكا في عـــــــــ عرفه م

عملياتها ، و يساعد املنظمة على تحقيق  تحسينموضوعي ذو طبيعة استشارية مصممة لزيادة قيمة املنظمة و 

و عمليات         املخاطر و الرقابة إدارةنظم لتقييم و تحسين فعالية أهدافها من خالل انتهاج مدخل موضوعي و م

 1التحكم''.

( و آخر تعريف للتدقيق الداخلي على أنه "نشاط تأكيدي استشاري  IIAملعهد املدققين) 1444ـــ وحسب نشرة عام 

تحقيق أهدافها مستقل وموضوعي مصمم إلضافة قيمة للمنشأة لتحسين عمليا ا وهو يساعد املنشأة على 

 بإيجاد منهج منظم وصارم لتقييم وتحسين كفاءة عمليات إدارة الخطر، الرقابة، والتوجيه و التحكم.

  :فاملفهوم الشامل للتدقيق الداخلي يتضمن في محتواه الواسع املفاهيم التالية

 نشاط داخلي مستقل داخل املنشأة تنشئه اإلدارة للقيام بخدمتها.. 

  عرض تقييم السياسات والخطط واإلجراءات اإلدارية املرسومة.أداة رقابية ت. 

 2وظيفة استشارية القتراح التحسينات الالزم إدخالها..

ـــــــــ و عليه نقول بأن التدقيق الداخلي هو عملية فحص انتقادي مخطط  و تقييم يقوم به شخص مستقل داخل 

و    أو التالعبات و االنحرافات األخطاءاكتشاف  املؤسسة من أجل ضمان السير الحسن لكافة نشاطاتها و

تصحيحها ، و التأكد من صحة و مصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسسة   و تقديم تقرير يبدي 

 ق أهداف املؤسسة .يو قرائن و اثباثات و العمل على تحق بأدلةالفني املحايد مدعما  رأيهفيه 

 التدقيق الداخلي :الفرع الثاني / خصائص 

 يتميز التدقيق الداخلي بالعديد من الخصائص وهي كالتالي :

تطبق على املستوى الداخلي و تمس جميع الوظائف لحماية وتحسين :  التدقيق الداخلي وظيفة شاملة -1

 3األداء بهدف خدمة اإلدارة.

: تخضع مختلف الوحدات واملصالح في املؤسسة لعمليات التدقيق   التدقيق الداخلي وظيفة دورية -2

 املستمر . .بصفة دورية من أجل التقييم

 

:  رغم أن التدقيق الداخلي وظيفة في املؤسسة إال  التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة ) االستقاللية ( -3

 .ة و املوضوعيةأنها مستقلة عن باقي الوظائف األخرى فيتسم املدقق الداخلي باالستقاللي

 ـــــــــــ للتدقيق الداخلي عدة مزايا أهمها : 

                                                           
 10، ص 2012لعربية للتنمية االيدارية ، القاهرة ، كريمة علي الجوهر ، التدقيق و الرقابة الداخلية على املؤسسات ، منشورات املنظمة ا1 

 19،ص 2/9/1468-1أهدافه ونطاقه، ندوة التدقيق الداخلي، سلطة الكهرباءن األردن، -دهمش نعيم، التدقيق الداخلي: مفهومه2 

شدري معمر سعاد ، دور المراجعة الداخلية المالية في تقييم األداء في المؤسسة االقتصادية ، مذكرة مقدمة لنيل درجة ماجيستر في علوم  3 

 45، ص :  9002التسيير ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ، 
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 .التدقيق الداخلي مستمر على مدار العام ألنه يقوم بتدقيق شامل لكافة العمليات -أ

 .يعمل على قياس فاعلية املراقبة الداخلية -ب

و              التدقيق الداخلي متواجد دائما في املؤسسة ومن ثم يستطيع التعرف على كل نواحي نشاطاته  -ت

 إجراءاته.

  أنواع التدقيق الداخلي : الثالثالفرع / 

و      لقد عمل معهد املدققين على تقسيم التدقيق الداخلي الى األقسام املوالي ذكرها و ذلك لغرض  تبسيط      

كل نوع بغاية تحقيق أهداف هذه املهنة و يمكن تقسيم أنواعه حسب موضوع التدقيق الداخلي الى  فهم كل

 األقسام اآلتية :  

 : أنواع التدقيق الداخلي . 22الشكل رقم 

 

 98خلف عبد هللا الوردات ، مرجع سبق ذكره ، ص املصدر 

و            تدقيق العمليات ، و يهدف الى التحقق من من الكفاءة  مصطلحيطلق عليه  أوال / التدقيق التشغيلي : 

التقويم الشامل لعمليات املشروع الفحص و  ، و يعرف على أنهالفعالية االقتصادية ،في األنشطة املراد تدقيقها 

ادية و البشرية كما يشمل التدقيق الداخلي التشغيلي على تقويم كفاءة استخدام املوارد امل غرض إعالم اإلدارة ،ل

، باإلضافة الى تقويم إجراءات مختلف العمليات و تقديم التوصيات لحل و معالجة املشاكل التي تواجه املؤسسة 

 لزيادة الكفاءة ، املردودية و الربحية .

و        ، عملية الفحص الكامل و املنظم للقوائم املالية و السجالت املحاسبية  بأنهيعرف  :  التدقيق املالي /  ثانيا

كما ،  األصول يهدف الى التحقق من دقة البيانات و مدى االعتماد على املعلومة املالية و كذلك املحافظة على 

 1تخضع كافة العمليات املالية للتدقيق املالي و التي تقوم على :

 .التأكد من أن الصرف يتماش ى مع ما تسمح به القواعد و التعليمات الصادرة املعمول بها  -1

                                                           
 98-99خلف عبد هللا الوردات ، مرجع سابق ذكره ،  ص .ص 1 

املالي

العمليات

االداءالبيئي

نظم 

املعلومات
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من اعتماد السلطة املخول لها اعتماد الصرف و في حدود  التثبتالصرف و  إجراءاتالتأكد من سالمة  -2

 صالحيتها.

 

الهدف من تدقيق األداء هو التأكد من الفعالية و الكفاءة االقتصادية ألداء املوظفين  إن:    األداءتدقيق /  ثالثا 

و مدى االلتزام باألنظمة و القوانين ، كما يطلق على هذا النوع من التدقيق بالتدقيق اإلداري كونه يقوم بفحص 

 : و األساليب اإلدارية و تتم في األتي   لالجراءتشامل 

املتبعة و مراجعة جميع وسائل  اإلجراءاتمن حيث مدى توافق السياسات و الخطط مع :   تقييم األداء -أ

 املراقبة للتحقق من مدى االستخدام األمثل و كشف االنحرافات مع ابراز التوصيات العالجية.

: و ذلك بحصر أي ضياع في استخدام موارد املنشأة و رفع الكفاية  اإلنفاقالحكم على الكفاية و ترشيد  -ب

قي استخدام املوارد و عدم استخدامها بكفاءة  إسرافمن خالل ننبع املجهود املكرر الغير ضروري و أي  اإلنتاجية

 و فعالية.

 إلعطاءة املعلومات ان الهدف من تدقيق نظم املعلومات هو التحقق من سالم:    تدقيق نظم املعلومات/  رابعا 

 التقارير املالية و التشغيلية في الوقت املناسب و التأكد من كونها صحيحة و كاملة و مفيدة.

 و تختلف بيئة الحاسب االلي عن بيئة العمل اليدوي من وجهة نظر املدقق في :  

ية املستقلة في خطوة واحدة مما و : يؤدي التشغيل االلي للعمليات الى دمج كثير من العمليات اليد فصل املهامأ ـــ 

ت خاطر يمكن تعويضها بسهولة باجراالزيادة في امليؤدي الى ضعف الرقابة الناتجة عن فصل املهام ، و هذه 

 رقابية بديلة.

ما االتباثات الورقية لعمليات التشغيل املختلفة ، فبين اآللي: تختفي في بيئة الحاسب  اختفاء مسار التدقيقب ـــ 

باثات ورقية لكل عملية من العمليات و بالتالي وجود مسار و دليل واضح ملراحل يئة اليدوية تتمتع باتكانت الب

بصورة مستمرة و عند انجاز كل  اآلليسير العملية ، تطلب ذلك ضرورة القيام بعملية التدقيق على الحاسب 

 مرحلة من املراحل و عدم االنتظار حتى انتهاء العملية.

العمليات بما يضمن اختفاء  تشغيلاالتساق و الثبات في  اآللي: تكفل بيئة الحاسب  حد للعملياتتشغيل مو ت ـــ 

تكون عرضة و بشكل أكبر من البيئة اليدوية  اآللياألخطاء البشرية الحسابية ، و في املقابل فان بيئة الحاسب 

 لألخطاء في عمل النظام ككل و ذلك بسبب وقوع خطأ في يناء البرنامج.

: يقوم الحاسب باملباشرة بتنفيذ العمليات دون الحاجة للموافقة  بالعمليات اآلليمباشرة الحاسب ــ   ث 

 املسبقة كما هو الحال في البيئة اليدوية.

 : و ذلك من خالل  تجاوزاتتزايد فرص حدوث األخطاء و الج ـــ 

 . اآلليالى بيانات الحاسب  دالوصول من على بع إمكانية -

 على عكس الحال في البيئة اليدوية. اآلليالتركيز الكبير للبيانات و املعلومات في الحاسب  -

 قي عملية التشغيل مما يقلل من فرصة مالحظته للخطأ. اآلليعدم مشاركة مستخدم الحاسب  -
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 حدوث األخطاء و التجاوزات  في مرحلة تصميم او صيانة الحاسب. إمكانية -

و  اإلداري  اإلشراففرصة أكبر للمتابعة و  اآللي: تمنح برامج الحاسب  اإلداري  اإلشرافزيادة فرصة املتابعة و ح ـــ 

ذلك من خالل التحليل التفصيلي للبيانات و من خالل برمج التدقيق و املتابعة املتزامنة مع عمليات التشغيل 

 . اآللي

ة ج التطبيقية على عوامل الضبط و الرقابة العامة في بيئاعتماد عناصر الضبط و املتابعة في البرامخ ـــ 

اءة عناصر الرقابة في البرامج التطبيقية على متانة و صالبة عوامل الرقابة في : حيث تعتمد فعالية و كف الحاسب

 .اآلليبيئة الحاسب 

على احتوائه على كمية كبيرة من  اآللي: نظرا لتمكن الحاسب  زيادة الفرص للقيام باملراجعة التحليليةد ــــ 

 1البيانات و التقارير ، قان الفرصة تزداد للقيام بعليات التحليل التفصيلية للبيانات و استخالص النتائج منها.

الهدف من التدقيق البيئي هو قياس مدى االلتزام باألنظمة الخاصة بالبيئة و :    لتدقيق البيئي ا/  خامسا 

 إلىيواجه املنشأة و الحفاظ على األنظمة البيئية و حمايتها من مختلف املصادر التي تؤدي  أنالتلوث و ما يمكن 

 تدهورها و تدهور مواردها و كذا حمايتها من االستنزاف و تحديد و تقييم املظاهر البيئية التالية :

، التدخين ، الحرارة ، الرطوبة  األوزون ، حرق املخلفات ، املواد املستنزفة لطبق  امللوثةالضجيج ، املياه         

 ، هدر الطاقة الكهربائية ، املخلفات الصناعية ، املخلفات الصلبة ......الخ  اإلنتاجالعالية في مناطق 

فعلى لتدقيق الداخلي أن يتأكد من أن املنشأة عملت على اعتماد مظاهر البيئة الهامة لضبطها و السيطرة      

للمنشأة و كذلك أخد االحتياطات الالزمة ملواجهة أي اثر بيئي قد يؤثر على عدالة عليها لتحسين األداء البيئي 

 2البيانات املالية و التأكد من االلتزام بها .

 املطلب الثالث : أهمية و أهداف التدقيق الداخلي  

  سنتطرق من خالل هذا املطلب الى استخراج أهمية و أهداف التدقيق الداخلي 

 ية التدقيق الداخلي : الفرع األول / أهم

 تكمن أهمية التدقيق الداخلي كونه أداة رقابية، تعمل على مساعدة الجهات التي تستخدم القوائم املالية ،      

 3ملساعدتها في اتخاذ القرارات املالية ووضع الخطط والسياسات، وفي مايلي ذكر أهمية التدقيق الداخلي :

 ومالكها على رفع جودة األعمال وتقييم األداء املالي للمؤسسة.رقابة فعالة تساعد إدارة املؤسسة  -2

 .املحافظة على ممتلكات واألصول الخاصة باملؤسسة -0

 تسهيل عملية املدقق الخارجي، الذي قد يستعين ببعض التقارير املدقق الداخلي. -3

                                                           
 96، مرجع سابق ذكره، ص  خلف عبد هللا الوردات  1 

 94خلف عبد هللا الوردات  ، مرجع سابق ذكره، ص 2 

 126،ص 2009يوسف محمود الجربوع، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق، األردن،3 
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 تساعد في التحكم في سير عمل املؤسسة وتحسين األداء. -4

 ق الداخلي : الفرع الثاني / أهداف  التدقي

يهدف بالدرجة األولى إلى خدمة اإلدارة في تحقيق أهدافها ، فعن طريق التدقيق الداخلي يتم تدقيق جميع      

العمليات املالية واإلدارية، وذلك بغرض مساعدة اإلدارة العليا في التوصل إلى أقص ى كفاية إنتاجية ممكنة، 

 1تحقيق األهداف التالية :فاملدققون الداخليون يسعون بصفة أساسية إلى 

 إعادة النظر بالنظام املحاسبي ونظام الرقابة الداخلية -1

 اختبار املعلومات التشغيلية -2

 حماية أصول املؤسسة -3

 منع الغش واألخطاء واكتشافها إذا ما وجدت -9

 فحص االلتزام القانوني واألنظمة والتعليمات والسياسات املوضوعية من قبل اإلدارة -9

 االقتصادية للعمليات وكفاءتها وفعاليتهفحص الجدوى  -8

 تقديم التوصيات املناسبة لتحسين عمليات املنشأة وتطويرها -1

أي أن أهداف التدقيق الداخلي تتجه نحو ى تحقيق الرقابة املحاسبية والرقابة اإلدارية، وهو هدف نظام      

 أساسين كما هو موضح في الشكل التالي :الرقابة الداخلية يمكن تقسيم أهداف التدقيق الداخلي إلى هدفين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 21،ص 2018،عمان،  1والتوزيع، ط  ، دار زهران للنشراالقتصاديةحامد نور الدين، عمار مريم، التدقيق الداخلي للتثبيتات في املؤسسة 1 
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 .التدقيق الداخلي  : أهداف 20الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 204،ص 2009عبد الفاتح محمد الصحن، فتحي رزق السوافيري، الرقابة املراجعة الداخلية، دار الثقافة للنشر، اإلسكندرية، صدر ملا

 املبحث الثاني :  املمارسة املهنية لوظيفة للتدقيق الداخلي 

            

تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي من أهم الوظائف التي تتميز  بها املؤسسات ، فأهميتها تكمن في مدى قدرة هذه        

ات ، و من خالل هذا الوظيفة على إضافة القيم بواسطة ضمان حماية األصول و االلتزام بالقوانين و التشريع

املبحث سنتطرق الى تعريف املدقق الداخلي و أهم املعايير التي تحكم وظيفته و آلية تنفيذ عملية التدقيق 

 الداخلي.

 محددات املدقق الداخلي املطلب األول : 

 الفرع األول / تعريف املدقق الداخلي  الداخلي :   

و يتمتع باستقالل بنسبة كبيرة و ليس كليا عن جميع  اإلدارةـــــ هو موظف داخل املؤسسة يعين من طرف      

 الوظائف املكلف بمراجعتها و تدقيقها و يتبع إدارة التدقيق التي تتبع بدورها اإلدارة العامة مباشرة و يهدف الى

 هدف البناء هدف الحماية

حيث يتم القيام بأعمال الفحص 

والرقابة بين األداء الفعلي واملعايير 

مسبقا لكل من سياسة املوضعية 

 : املؤسسة

 .اإلجراءات املحاسبية 1

 .نظم الضبط الداخلي 2

 .سجاالت املؤسسة 3

 .قيم املؤسسة 9
 .أنشطة التشغيل 9

لتصبح  الالزمةبمعني اقتراح الخطوات 

نتائج الفحص واملطابقة وتقديم النصح 

وعلى ذالك يعمل املدقق الداخلي  دارةلال 

إلى تدقيق العمليات املحاسبية  باإلضافة

 :واملالية على

التحقق من االلتزام بالسياسات  1

 واإلجراءات والخطط املوضوعية

التحقق من مدى ساملة إجراءات  2

 حماية األصول 

 االقتراح بتطوير وتحسين األداء 3
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الغش و منع االنحراف عن اإلجراءات املوضوعة           و  التأكد من كفاءة النظام املحاسبي ، اكتشاف األخطاء و

و               تقديم بيانات سليمة و حقيقية في شكل تقرير يقدم الى املستويات االدارية العليا حول نتائج الفحص

 1 الدراسة . 

 . دقق الداخلي امل: مهام  23الشكل رقم 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .36رفايقية فاطمة الزهراء ، التدقيق املحاسبي دروس و تطبيقات ، النشر الجامعي الجديد ، ص 

 الفرع الثاني / مسؤوليات و سلطات املدقق الداخلي   :   

 

 القائمة وتقض ي ، الداخلي املدقق وسلطات بمسؤوليات خاصا قسما الداخلي التدقيق مسؤوليات قائمة تتضمن

 هناك فان ، اإلدارة طريق عن وضعها تم سياسات ظل في تمارس التدقيق وظيفة ألن   نظرا نهبأ الشأن هذا في

 :يلي ما على يشتمل الخطر لهذا عالجا القائمة تضمنت وقد . استقالليتها على خطر قائم

 اإلدارة مجلس طريق عن الداخلي لتدقيقبا الخاصة السياسات جميع واعتماد التدقيق يتم ان ضرورة -1

د رسمية الئحة وجود  ضرورة -2  : يلي ما الالئحة هذه وتتضمن الداخلي، التدقيق وظيفة حدود تحد 

 .الداخلي للتدقيق قسم إنشاء -أ

 ومسؤولياته. سلطاته ونطاق التنظيمي وضعه تحديد -ب

 املمتلكات. أو األفراد أو لسجالتبا تتعلق كانت سواء للتدقيق الفحص عمالبأ للقيام الصالحيات منح -ت

 التنظيم. وخارج داخل األخرى  التنظيمية لوحداتبا عالقاته وصف -ث

                                                           

 .42، ص :  2000أحمد لطفي ، أمين السيد ، أساليب املراجعة ملراقبي الحسابات و املحاسبين القانونيين ، الدار الجامعية القاهرة ، مصر 1 

 تتمثل مهام املدقق الداخلي في

 التحليل و الفحص التحقق و التأكد

 

 التقييم و التشخيص االلتزام

 التقرير
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دة غير التدقيق أعمال نطاق يكون  ان يجب -3  السلطة لدية تكون  الداخلي التدقيق قسم ان بمعنى ، مقي 

 اإلدارة. من تدخل دون  ككل النظام في الرقابية اإلجراءات ملتابعة التي يحتاجها

مسؤولياتهم بما يتماش ى مع املعايير املهنية ، و قواعد السلوك املنهي يجب أن يؤدي املدققون الداخليون  -9

التي  األسسكانت املعايير و القواعد أكثر تفصيال و وضوحا كلما توافرت لنا  املتعارف عليها ، و يالحظ أنه كلما 

 ء املدققين الداخليين.تحكم أدا

 

 / امليثاق األخالقي للتدقيق الداخلي  :  الثالثالفرع   

يعتبر ميثاق التدقيق بمثابة وثيقة تأسيسية لنشاط التدقيق الداخلي ، و هو يمثل مرجعية ملسؤول التدقيق 

، كما أنه يحدد للمدققين العاملين في وظيفة التدقيق الداخلي االطار العام النجاز  إدارتهالداخلي في تسيير 

أعمالهم ، لهذا وجب أن يتميز ميثاق التدقيق بالوضوح و الشمولية و الدقة ، كما انه ال يوجد نمودج معين لهذا 

ا و درجة األهمية املعطاة امليثاق ، بل يختلف من مؤسسة  الى اخرى باختالف حجمها ، و الثقافة السائدة به

 1لنشاط التدقيق الداخلي بها ، لكن يجب أن تحتوي هذه الوثيقة على حد أدنى من املعلومات .

عند القيام بتنفيذ عملية التدقيق الداخلي ، يجب على املدقق الداخلي اتباع مجموعة ضوابط تحكم           

بوجه عام على أنها مجموعة من  األخالقيات، حيث تعرف املتبعة األدواتعملية التنفيذ من حيث التقنيات و 

 املبادئ أو القيم ، التي تتمتل في القوانين و القواعد التنظيمية .

مهنة تكمن في قبول العاملين لتحمل مسؤولياتهم ، للمحافظة على مصالح من  أليان العالقة املميزة           

معهد املدققين الداخلين ، بصفة عامة ان يلتزموا  أعضاءلذلك يجب على يقومون على خدمتهم في تلك املهنة 

االخالقية  هدف من القواعدلبمبادئ سلوكية عالية لكي يتمكنوا من تحمل مسؤولياتهم بجدارة ، و بالتالي فا

نهي و يمكن في املهنة. فهناك مبادئ مرتبطة بالسلوك امل األخالقيةملعهد املدققين الداخلين هو تعزيز  الثقافة 

   2فيما يلي : إيجازها

 

 االستقامة و النزاهة :    -2

  على املدققين الداخلين  :

، اجتهاد و مسؤولية ، مالحظة القوانين و عمل االفصاحات املتوقعة من قبل القانون و  بأمانةالقيام بأعمالهم 

 املهنة .

 . احترام املساهمة في الشرعية و األهداف األخالقية للمؤسسة 

 

                                                           
المعايير الدولية للتدقيق الداخلي ، جامعة ، مداخلة حول الضوابط التنظيمية لفعالية وظيفة التدقيق الداخلي في ضوء  9000مزياني نور الدين ،  1 

 7-6سكيكدة ، ص .ص :  0244أوت  90

وم التجارية و علوم خديجة مراكش ي ، دور التدقيق الداخلي في ادارة املخاطر ، مذكرة لنيل شهدة ماستر ، تخصص مالية و بنوك ، كلية العلوم االقتصادية و عل 2 

 16ص ،  2012التسيير ، جامعة أم البواقي ، 
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  :  املوضوعية -0

على املدققين الداخليين أن ال يشتركوا في أي نشاط أو عالقة قد تفسد أو يفترض أنها تفسد تقييمهم غير 

 املتحيز .

 تتضمن هذه املشاركة تلك األفعال أو العالقات التي من املمكن أن تكون ضد مصلحة املؤسسة .

 هنية .عدم قبول أي ش يء قد يفسد أو يفترض أن يفسد أحكامهم امل

 التقريرعنها قد تشوه أو تحرف  اإلفصاحعن جميع الحقائق املادية املعروفة لديهم ، و التي لم يتم  يفصحواأن 

 تحت املراجعة . األنشطةعن 

 

 :  السرية -3

 تأديةفي استخدام و حماية املعلومات التي يحصلون عليها أثناء  أن يكونوا ملتزمين على املدققين الداخليين 

 مهامهم .

 أن ال يستخدموا املعلومات ملكسب شخص ي و عدم اإلفصاح عنها بدون صالحية مناسبة   أو باي طريقة ممكن 

 .    أن تكون ضد القانون أو ضارة باألهداف األخالقية للمؤسسة 

 

 :  الكفاءة -9

املطلوبة في تقديم خدمات التدقيق املناسبة على املدققين الداخلين أن يطبقوا املعرفة و املهارات و الخبرات 

 .الداخلي 

 1أن يقوموا بتطوير كفاءاتهم و فعاليتهم و نوعية خدماتهم باستمرار .

 

 : عايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخليامل/  الرابعالفرع   

مراعاتها ، والتي  ياملدقق الداخلواعد التي يجب على تتمثل معايير التدقيق الداخلي ، في مجموعة من املبادئ والق

 :من خاللها  يمكن تقييم أداء مهمة التدقيق الداخلي، وتتمثل هذه املعايير في ما يلي

 

 : املدقق الداخلي استقاللية - 1
 

 :ويشمل هذا املعيار على ثالثة معايير فرعية على النحو التالي

ويقصد بها استقاللية املدقق الداخلي عن أنشطة والعمليات التي يقوم  استقاللية التدقيق الداخلي: 2ـ 1

بتدقيقها، ويتحقق ذلك من خالل قيام املدقق الداخلي بأداء مهامه بكل حرية وموضوعية، مما يسمح له بإصدار 

 .رأي غير متحيز، ويتحقق استقاللية املدقق الداخلي من خالل الوضع التنظيمي واملوضوعية

                                                           
 132الوردات  ، مرجع سابق ذكره، ص  خلف عبد هللا1 
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يجب توفير وضع تنظيمي إدارة التدقيق الداخلي ، يسمح لها بأداء  التنظيمي للتدقيق الداخلي: الوضع 0ـ.2

 .إدارة العليا ومجلس اإلدارةمسؤولياتها، كما يجب أن يحصل املدقق الداخلي على دعم من 

تعتبر املوضوعية أمرا ذهنيا يجب أن يتحقق لدى املدقق الداخلي أثناء تنفيذ  موضوعية املدقق الداخلي: 3ـــــ 1

 .مهامه، حيث يجب أن يكون غير تابع للغير ، عند إصدار رأيه حول عملية التدقيق التي يقوم بها 

 

 : الكفاءة املهنية للتدقيق الداخلي - 2

 :تتمثل الكفاءة املهنية ألعمال التدقيق الداخلي في ما يلي

 :يجب أن يتوفر قسم التدقيق الداخلي على ما يليبالنسبة لقسم التدقيق الداخلي:  2ـــ 2

ـــ يجب أن يقوم مسؤول قسم التدقيق الداخلي ، بالتأكد من توفر التأهيل العلمي والفني املناسب للمدققين 

  الداخليين؛

واألصول الالزمة ، من أجل الوفاء بمسؤوليات ــــ يجب أن يتوفر لقسم التدقيق الداخلي املعرفة واملهارات 

 التدقيق؛

 .ـ يجب على مسؤول قسم التدقيق التأكد من اإلشراف الكافي على جميع أعمال التدقيق الداخلي

 :يجب تحديد املواصفات واملؤهالت والخبرات للمدقق الداخلي على النحو التالي بالنسبة للمدقق الداخلي: 0ــــ 2

 .ام بمعايير أخالقية وسلوك املهنةقق الداخلي االلتز ـــ يجب على املد

 ــــ يجب أن يتوفر لدى املدقق الداخلي املهارات ، والقدرة على االتصال والتعامل بفاعلية مع األفراد؛

 ــ يجب على املدقق الداخلي املحافظة على تأهيله الفني من خالل التعليم املستمر؛

 .لعناية املهنية الالزمة أثناء أداء مهامهـــ يجب على املدقق الداخلي بذل ا

  

 : نطاق التدقيق الداخلي- 3

 :يشمل هذا املعيار بعدين أساسيين لنطاق عمل التدقيق الداخلي هما

 ـــ فحص وتقييم هيكل نظام الرقابة الداخلية املطبق في املؤسسة؛  

   .التدقيقـــ جودة األداء وتنفيذ املهام واملسئوليات املرتبطة بعملية   

 

 : أداء عمل التدقيق الداخلي-4

 :وتتمثل في معايير األداء املنهي للتدقيق، وتشمل العناصر التالية

 .ــ تخطيط عملية التدقيق 

  :ــ فحص وتقييم املعلومات من أجل التأكد من أنها

 .ـــ معلومات كافية

 .ـــ معلومات مالئمة ومناسبة

 .ـــ معلومات مفيدة
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 .ــ معلومات تخدم عملية التدقيق 

 .إبالغ نتائج عملية التدقيق -

 .ـ متابعة تنفيذ النتائج

 

 إدارة قسم التدقيق الداخلي- 5

 :يشمل هذا املعيار العناصر التالية 

 

 :ــــ مدير قسم التدقيق الداخلي هو املسؤول عن إدارة قسم التدقيق، ويجب عليه التأكد من

 .أهداف القسمـــ 

  .موارد القسم البشرية واملادية ـــ 

 .ـــ خطة عملية التدقيق الداخلي

 :ـــ يجب على إدارة قسم التدقيق الداخلي مراعاة الجوانب التالية

 ــ أهداف وسلطات ومسؤوليات قسم التدقيق الداخلي؛ 

 ـــ التخطيط في القسم والتي تشمل األهداف والبرامج واملوازنات؛ 

 ـــ اإلجراءات والسياسات املناسبة لطبيعة أعمال القسم؛ 

 ـــ إدارة األفراد العاملين في القسم؛ 

 ـــ التنسيق مع املدقق الخارجي؛

 لىألعــــ الضمانات اإلضافية لجودة عمل التدقيق الداخلي ، من أجل الرفع من مستوى أداء التدقيق الداخلي 

 .1مستوى ممكن ، بما يتماش ى مع معايير التدقيق الداخلي

 

  : املعايير الدولية للتدقيق الداخلي : املطلب الثاني    

 فهوم املعايير و أنواعها كالتالي : خالل هذا املطلب سنتطرق الى ممن  

  :مفهوم معايير التدقيق الداخلي  األول الفرع 

 إليهاالحكم على مستوى الكفاءة املهنية و درجة االتساق التي يصل  أداةيعرف معيار التدقيق على انه ''    

 2لوظائفهم " أدائهماملدققون عند 

و           معايير التدقيق الداخلي تحديدا تعرف على انها "املقاييس و القواعد التي يتم االعتماد عليها في تقييم  أما

ذج ممارسة التدقيق الداخلي كما يجب ان تكون ملعايير نمو قياس عمليات قسم التدقيق الداخلي ، حيث تمثل ا

                                                           
 190ص  194العيد محمد، بن زازة منصورية، التدقيق الداخلي ودوره في عملية اتخاذ القرار، مجلة املالية واألسواق، دون تاريخ، ص1 

 2003البنوك اليمنية "،رسالة ماجيستير ، جامعة اليرموك ،عمان ،عبد الغاني و فضل علي ،"مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي املتعارف عليها في 2 

 91ص
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و ذلك وفقا ملا تم التوصل إليه و اعتماده من قبل معهد املدققين الداخليين، و هذا يعني ان معايير التدقيق 

 1الداخلي املتعارف عليها تمثل أساسا لعمل املدققين الداخليين  و تحديد مسؤولياتهم و متابعة أدائهم املنهي "

 معايير التدقيق الداخلي  أنواعالفرع الثاني : 

 من : تتألفو هي   2009نافذة سنة أصبحتو   2003لقد وضعت هذه املعايير سنة 

 األفرادو  بالصفات )السمات( الخاصة باملؤسسات: تعني معايير الخواص  (2222معايير الخواص )سلسلة  -1

 من املعاير التالية :و تتضمن كال التدقيق الداخلي  أعمالالذين يؤدون 

التدقيق الداخلي و تضع املقاييس النوعية التي  أنشطة: فهي تصف طبيعة  (0222)سلسلة  األداءمعايير  -2

 التدقيق الداخلي بواسطتها . أداءيمكن ان يقاس 

في حاالت محددة ، يتم وضع  األداء: فهي تطبيق كل معايير الخواص و معايير  (nnnn-c1معايير التطبيق ) -3

لها  االستشارة اشير  أعمالمتصال برقم املعيار و  Aاشير لها بحرف  التوكيد ألعمال أساساايير التطبيق مع

 .متصال برقم املعيار  Cبحرف 

 

  األداءمعايير الخواص و معايير : 20م رق الجدول 

 معايير الخواص  األداءمعايير 

 التسمية  الرقم  التسمية  الرقم 

، الصالحية و  األهداف 1000 نشاط التدقيق الداخلي  إدارة 2000

 املوضوعية 

االستقاللية و  1100 التخطيط  2010

 املوضوعية 

 االستقالل التنظيمي  1110 االتصال و املصادقة  2020

 موضوعية املدققين  1120 املوارد  إدارة 2030

ضعف االستقاللية او  1130  اإلجراءاتالسياسات و  2090

 املوضوعية

البراعة و بدل العناية  1200 التنسيق  2090

 املهنية 

             اإلدارةملجلس  التقرير  2080

 التنفيذية  اإلدارةو 

 البراعة  1210

 بدل العناية املهنية  1220 طبيعة العمل  2100

 التطوير املنهي املستمر 1230 الخطر إدارة 2110
                                                           

 39عبد الغني و فضل علي ،مرجع سبق ذكره،ص1 
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الرقابة النوعية و برامج  1300 الرقابة  2120

 التحسين 

 تقييم برنامج النوعية  1310 التحكم املؤسس ي  2130

 التقييمات الداخلية  1311 التخطيط للمهمة  2200

 التقييمات الخارجية  1312 اعتبارات التخطيط  2201

التقرير عن برنامج  1320 املهمة  أهداف 2210

 النوعية 

استخدام"انجز طبقا  1330 نطاق املهمة  2220

 للمعايير"

اإلفصاح عن عدم  1390 تخصيص موارد املهمة  2230

 االلتزام 

 برنامج عمل املهمة  2290

 تنفيذ املهمة  2300

 تعريف املعلومات  2310

 التحليل و التقييم  2320

 تدوين البيانات  2330

 على املهمة  اإلشراف 2390

 النتائج  إيصال 2900

 مقاييس االتصال  2910

 و الحذف  األخطاء 2921

عن عدم االلتزام  اإلفصاح 2930

 باملعايير 

 نشر النتائج  2990

 رصد مراحل االنجاز  2900

 للمخاطر  اإلدارةقبول  2800

 معايير التدقيق الداخلي  أهدافو  أهمية:  الفرع الثالث 

 يلي معايير التدقيق الداخلي فيما أهميةتكمن   معايير التدقيق الداخلي : أهمية -2

التي ينتظر منهم ان يلتزموا بها عند ممارستهم  األساسية املبادئ، كونها تضع قين الداخلين  تعتبر ضرورية للمدق -

 ملهامهم بحيث يحققون الهدف من وجودهم .
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من االعتماد على  اإلدارةوجود معايير مهنية يلتزم بها املدققون الداخليون يمكن  أن إذ،  لإلدارةاملعايير ضرورية  -

 ملهامهم في املؤسسة . أدائهمعند و التقارير التي يقدمونها لها  التأكيدات

 1املواد التدريبية للمهنيين الجدد. إعداديتم االسترشاد باملعايير عند  -

 

معايير التدقيق الداخلي على  أهدافاملدققين الداخليين    حدد معهدقد معايير التدقيق الداخلي :  أهداف -0

  أنها

 التى تحدد الكيفية التي يجب ان يكون عليها التدقيق الداخلي . األساسية املبادئبيان  -

التدقيق الداخلي الى  أنشطةالتدقيق  الداخلي و تعزيز  القيمة املضافة  التي تحققها  األداءعام  إطاروضع  -

 مدى ممكن . سعأو 

 املدققين الداخليين. أداءلقياس  أسسوضع  -

 2حالة الفهم لدى جميع املستويات اإلدارية في مؤسسات األعمال .تعميق  -

 

 وظيفة التدقيق الداخلي  آليةاملطلب الثالث : 

من سالمة السجالت و  التأكديتم التدقيق الداخلي عادة بعد تنفيذ العمليات املحاسبية ، و ذلك بهدف       

و الغش في البيانات  الخطأاملؤسسة و منع و اكتشاف و تصحيح  أصول البيانات املحاسبية و املحافظة على 

 املحاسبية.

 وظيفة التدقيق الداخلي  :   األول الفرع 

 يمكننا تحديد وظيفة التدقيق الداخلي كمايلي : الفحص و التقييم       

 

 :اآلتي من للتحقق املاضية والوقائع األحداث تدقيق الفحص مفهوم يعني  : الفحص/ األولى الوظيفة    

 البيانات املحاسبية. على االعتماد إمكانية ومن املحاسبية، الرقابة وتطبيق دقة - 

 .اإلهمال، و انها محاطة بالحماية الكافية من السرقة و عنها املحاسبة تم قد املنشأة أصول  إن  -

ق بما خاصة الداخلية الرقابة اختبار -
 
 .املحاسبة ووظيفة التنفيذ ووظيفة االحتفاظ وظيفة بين لفصلبا يتعل

  موظف كل يدقق بحيث ، العمليات تنفيذ تسلسل يحقق بما األعمال تقييم حيث من الداخلي الضبط تقييم -

 . األعمال تكرار الى يؤدي ال وبما ، قبله الذي املوظف عمليات

   الرقابة أوجه جميع وتقييم انتقاد من ليتمكن ، والخبرة الوقت من لديه الداخلي املدقق ان   لذكربا جدير هو وما

 . املالي التدقيق الفحص وظيفة على يطلق ولذلك ، الداخلية

                                                           

 922خلف عبد هللا الوردات، مرجع سبق ذكره ،ص1 

  924خلف عبد هللا وردات، مرجع سبق ذكره، ص 2 
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 التقييم مفهوم فان   لذا ، املالية األحداث لتدقيق امتداد التقييم وظيفة تعدالوظيفة الثانية / التقييم : 

 مراقبة موضع املنشأة نشاط من جزء كل ان   من  التأكد يتضمن

هذه الوظيفة يكون من خالل تأسيس برنامج للتدقيق الداخلي عن طريق الخريطة  فان تحقيق  و عليه  -

 التنظيمية و ليس على أساس التقارير  املالية مثل التدقيق الخارجي .

 وذلك ، املالية لإلدارة ممثال وليس العامة لإلدارة ممثال الحالة هذه في يعد   الداخلي املدقق فان ذلك على وبناءا

م ألنه  النظام تماش ي مدى او لها العليا اإلدارة وضعتها التي األهداف مع الفرعية األنظمة أهداف تقارب ندى يقي 

به مع
 
 . اإلدارة ما تتطل

 

 1الفرع الثاني : مراحل التدقيق الداخلي 

 ألخرى،با مرتبطة مرحلة كل املراحل من مجموعة تباعبإ املدقق يقوم الداخلي التدقيق بعملية القيام اجل من

ز  :  هي أساسية مراحل ثالثة  ويمي 

 التدقيق محل لألنشطة التحضيرية األعمال كافة انجاز يتم خاللها من التي املرحلة وهي : الدراسة /مرحلة1   

 ، الداخلي التدقيق الى العامة اإلدارة طرف من توكيل تتضمن رسالة في وتتمثل  :  التدقيق بعملية األمر 1-1

د  . الداخليين للمدققين القريب لتدخلبا املعنيين الرئيسيين املسؤولين خالله من،  يحد 

 يكون  ان ويجب ، التدقيق عملية بتخطيط الداخلي املدقق يقوم : الداخلي التدقيق عملية تخطيط 1-2

 التالية الخطوات من مجموعة خالل من ويتم موثق التخطيط

 عمل املدقق الداخلي . و نطاق تحديد أهداف  - 

 . املاضية الفترات في ، تدقيق العمل أوراق مثل التدقيق محل لألنشطة الخلفية تمثل معلومات على الحصول   -

زمة املوارد تحديد  -
 
 . التدقيق ألداء الال

 . الداخلي التدقيق عملية حول  معلومات تعرف أن تحتاج التي األطراف كافة مع التواصل -

د ان يجب -          ه .   إدارت تقارير تقديم سيتم وملن والكيفية توقيت الداخلي التدقيق إدارة مدير يحد 

 :والضعف القوة نقاط تبيان جدول  إعداد 1-3       

 ألهدافحول تحليل  مصادر القوة و مواطن الضعف بالنسبة تقديم راي املدقق من خالل هذا الجدول   و يتم

بهدف تحضير  تقرير التوجيه ، تتوقف مخاطر التدقيق على تقدير  و تقليل مخاطر التدقيق، الرقابة الداخلية 

 كل من املخاطر الثالثة التالية و التي تعتمد على الحكم املنهي للمدقق و هي : املخاطر الكامنة ، مخاطر الرقابة

 الداخلية ، مخاطر الكشف .

 انطالقا وذلك التدقيق محل األنشطة مسؤولي الى التدقيق أهداف توضيح خالل من يتم : تقرير  التوجيه 1-4

 .  سابقا املدروس والضعف القوة نقاط تبيان جدول  نتائج  من

 

                                                           
عبد الوهاب نصر و شحاتة السيد ، الرقابة و المراجعة الداخلية  في بيئة تكنولوجيا المعلومات ، الدار الجامعية ، الطبعة االولى،  1 

  105مصر، ص
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 :  التالية العناصر وتشمل ميدانيا لعملبا الداخلي التدقيق فريق يقوم التي املرحلة وهي / مرحلة التنفيذ :0

 لتدعيم وذلك املعلومات وتوثيق وتفسير تحليل و بجمع الداخلي املدقق يقوم : املعلومات وتقييم فحص 2-1

 :حيث الداخلي التدقيق عملية نتائج

 . التدقيق عملية نطاق أهداف يحكمه ان يجب املعلومات جمع-

نتائج  الى للتوصل سليم أساس توفر ومناسبة و نافعة وان لكفاءةبا وتتميز كافية املعلومات تكون  ان يجب -

 .التدقيق  لعملية سليمة وتوصيات

 مسبق. بشكل تحديدها يتم ان يجب املعاينة أساليب فيها بما اإلجراءات -

 . املدقق الداخلي إشرافعملية جمع البيانات و تحليلها و تفسيرها يجب ان تتم تحت  -

بواسطة املدقق الداخلي على ان يتم  إعدادهاالعمل الخاصة بعملية التدقيق الداخلي يجب ان يتم   أوراق -

 التدقيق الداخلي بفحصها . إدارةمدير 

فني  رأي إعطاء اجل من الكافية األدلة عن لبحثبا الداخلي املدقق يقوم واإلثبات : األدلة عن البحث 0-0

الفحص  خالل من املعالجة املحاسبية للبيانات و عرض املعلومات ، وكذا سالمة من التأكد على محايد ، اعتمادا

على  يستطيع متينة معقوال و قاعدة رايا معقوال وقاعدة للمدقق توفر التي واملصادقات واالستفسارات واملالحظة

  التدقيق. موضوع حول  محايد فني رأي إبداء من ضوئها

التدقيق ، و تخطيط  فريق مهام وتوزيع لتحديد موجهة التدقيق إلدارة داخلية وثيقة وهو برنامج الفحص :  2-3

 التوجيه. بتقرير املتعلقة األهداف تحقيق اجل من املدققين أعمال ومتابعة

 ألنه   قبل و بعد نهاية مهام املحددة في برنامج التحقيق وذلك لفترة إعدادها يتم ورقة وهي  :1ورقة التغطية  2-9

ما تتغير العمل  تنفيذ شروط التدقيق أهداف لذلك ، ويتضمن ضرورة هناك كان اذا اإلجراءات نطاق يتسع او رب 

 ومفهومة. واضحة بصورة واالستنتاجات

 (  عناصر ورقة التغطية24الشكل رقم )

 
 املحرر                       برنامج الفحص              حول... التدقيق            

 
 التعليمات  حول التغطية ورقة

  الهدف

  شروط تنفيذ العمل 

  النتائج 

  االستنتاجات 
Sourse: Pierre Schick, Memento D audit Intern, Dunod, Campus, France, 2007, p. 10 
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ة من تتشكل عمل ورقة في : وتتمثل املشكل وتحليل إظهار ورقة  0-5 عن  لبحثبا املدقق عناصر، يقوم عد 

 الحلول. ونتائجه، واقتراح أسبابه وشرح ومعاينته املشكل

 التالي:  الشكل يلخصها التي العناصر من املشكل وتحليل إظهار ورقة وتتكون 

 

 املشكل تحليل و إظهار ورقة : (25(رقم الشكل                                               
 المشكل :  وتحليل إظهار ورقة

 

 رقم :  م ت و                                               العمل :         أوراق

                                                             

 المشكل : 
 املعاينة : 

 األسباب :                                                                          

 النتائج : 

 الحلول املقترحة :  

 ل صالح             عليه                          المصادقة                                                                                         إعداد 

 :يوم                                      يوم :                                                               يوم :          

 
Sourse, Pierre Schick, Op. Cit, P. 108 

 

عن  عبارة هي التي العمل أوراق خالل من عمله عناصر بجمع املرحلة هذه في املدقق يقومالختامية :  / املرحلة3

يتبعها و  اإلجراءاتما قام به من عمل ، و الطرق و  إلظهارو القرائن التي يتم تجميعها بواسطة املدقق  األدلةكل 

التقرير و القرائن ملدى  إعدادالتي يستند عليها في  األسسيكون لدى املدقق  النتائج التي يوصل اليها ، و بواسطتها

 1عملية الفحص . أثناءالفحص الذي قام به و الدليل على نتائج العناية املهنية 

 التقرير النهائي. إعدادتقرير مبدئي حول نتائج املراحل السابقة من اجل  بإعداد: يقوم املدقق هيكلة التقرير 3-1

الى مسؤول الوحدة محل التدقيق: يقوم مسؤول عملية التدقيق بتقديم ملخص حول  تقديم ملخص نهائي 3-2

 عملية التدقيق الى مسؤول الوحدة محل التدقيق .

 إعدادق الداخلي بتوصيل نتائج عملية التدقيق الداخلي التي قام بها من خالل : يقوم املدق تقرير التدقيق 3-3

 ذلك بعد االنتهاء من عملية الفحص.تقرير في شكل مكتوب، و يجب ان يكون موقعا و 

 وعي غير متحيز و خالي من التحريف.يجب ان  يكون التقرير موض-

حتى  املتخصصة التقنية اللغة من ممكن قدر اقل على يحتوي  ان مفهوم، منطقي ، و التقرير يكون  ان يجب -

عليها  يشتمل التي واالستنتاجات الحقائق لتدعيم كافية معلومات على يحتوي  العاملين ، وان لجميع مفهوما يكون 

 التقرير.
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 طبيعة على بناءا تختلف التقرير الداخلي و كذلك محتويات هذا التدقيق تقرير عليه يكون  الذي الشكل ان   -

 عملية هدف على احتوائها ضرورة التقارير وهو أنواع كافة في مشترك ادنى  حد هناك ولكن اتهذا عملية التدقيق

 إليها . توصل التي النتائج أخيرا و الفحص التدقيق ونطاق

 ملخص على يحتوي  ويمكن ان التدقيق محل للموضوع الخلفية معلومات تمثل على التقرير يحتوي  ان يمكن -

 سابق . داخلي تدقيق تقارير من االستنتاجات وبعض التفسيرية املعلومات بعض معينة، مثلألمور 

 إنمن  لتأكدتقريره النهائي عنها و ذلك  إعداديتابع املدقق الداخلي عملية التدقيق بعد  أن: يجب  املتابعة 3-9

مناسبة اتجاهها ، حيث يجب ان يحدد املدقق الداخلي  إجراءاتالنتائج و التوصيات التي اقترحها قد تم اتخاذ 

 التصحيحية الالزمة لتصحيح أي نواحي الضعف . اإلجراءات

من ان هذه اإلجراءات التصحيحية قد حققت النتائج  يتأكدلذلك فان املدقق الداخلي يجب ان                            

في الحسبان الخطر املصاحب لتجاهل هذه اإلجراءات و هناك اإلدارة و مجلس اإلدارة قد أخذا  إناملرغوبة و 

عدد من األساليب لتحقيق متابعة فعالة على سبيل املثال الحصول و تلقي تعديالت بشكل دوري من اإلدارة و 

ذلك للتعرف على املجهودات املبذولة لتصحيح أي أخطاء كانت موجودة عند إعداد التقارير لإلدارة العليا عن 

 . 1ستجابة لنتائج عملية التدقيق الداخليمدى اال 
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 األول  خالصة الفصل

، يعتبر أحدى الركائز  األساسية التي تساعد و  من خالل دراسة هذا الفصل يمكن القول ان التدقيق الداخلي  

و تحديد نقاط قوتها و ضعفها ، و إضافة قيمة لها من خالل توفير الحماية  أهدافهاتساهم في بلوغ املؤسسة 

عمليات الحكم على مدى سالمة الالالزمة من املخاطر و حاالت التالعب و الغش و األخطاء  املمكن مواجهتها ، و 

و موارد          و تنبيهها بما يتاح اليها من فرص مناسبة ، و توفير الحماية ألصول املسجلة من طرف املحاسب 

  املؤسسة و ضمان دقة البيانات و املعلومات و تقييم كفاءة نظام الرقابة املعتمد . 
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 مقدمة الفصل الثاني

ن هدف املؤسسة بصفة عامة هو العمل من اجل تحقيق مرد ودية جيدة حيث تعتبر بمثابة املحرك الرئيس ي ا      

للمؤسسة من اجل التوسع في نشاطها وتحقيق االستمرارية في مزاولة النشاط ، كما أن للتدقيق الداخلي دورا 

 . سسة و بالتالي الرفع و تحسين مرد ودية املؤ  األداءفعاال في تحقيق فعالية 

و سنعالج من خالل هذا الفصل اإلطار النظري للمردودية بشكل عام و محاولة الوصول الى دور و مدى        

مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين وظائف املؤسسة و الرفع من مردوديتها ، بحث قمنا بتقسيم هذا الفصل 

 الى مبحثين كالتالي :  

 أساسيات حول املردودية . -

 املردودية  التدقيق الداخلي علىاثر  -
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 املبحث األول :  أساسيات حول املردودية 

املردودية  مفهوم واسع تتعدد استخداماتها كونها أداة لقياسلقيا و تقييم نشاط املؤسسة ، حيث أن             

أو مزدوجة هو املحافظة على مكانتها  الغرض األساس ي ألي مؤسسة مهما كانت طبيعة نشاطها تجارية أو صناعية

تسيير  في السوق، و حتى تتمكن من تحقق مردودية موجبة على املؤسسة توفير ادارة تتميز بالكفاءة و الفعالية في

 دافها املخطط لها .مواردها املتاحة لتحقيق أه

 املطلب األول : املردودية و أنواعها 

   سنتطرق من خالل هذا املطلب الى ماهية املردودية و أنواعها :  

 الفرع األول : تعريف املردودية

 لقد تعددت تعاريف املردودية من باحث ألخر ، و فيما يلي سنتطرق لبعض التعاريف الخاصة بها :         

حيث تحدد مدى مساهمة  هي عبارة عن ذلك االرتباط بين النتائج و الوسائل التي ساهمت في تحقيقها -1

  1رأس املال املستثمر في تحقيق النتائج املالية .

هي عبارة عن النسبة بين النتيجة املحققة و الوسائل املستعملة لتحقيق هذه النتيجة ،            و لذلك  -2

 2هي قدرة املؤسسة على تحقيق الوفرة النقدية بمعنى تحقيق األرباح.

 3مالية ، وبشرية مادية، وسائل فيه تستعمل اقتصادي اطنش كل على تطبيقه يتم مفهوم -3

 بين العالقة وبالتالي هي للمؤسسة والداخلية الخارجية العمليات بين الفرق  عن الناتج النقدي الفائض -9

 .4املستثمرة األموال تكلفة وحجم النتائج تحقيق قوة

قسمة  هي '' حاصل االقتصادية املؤسسة في أصنافها، بمختلف املردودية إن القول  يمكن األساس هذا ـــــــــــ وعلى

 5عليها ) العنصر الثاني (  املحصل بالنتيجة األول( معوض املبذول )العنصر الجهد قيمة مدى إلى تبين عنصرين

 

 الفرع الثاني : مكونات  املردودية

 كالتالي :  وهي مكوناتها معرفة يجب املردودية لفهم

 في والكفاية األهداف إلى للوصول  بالفعالية ترتبط للكفاية :  عرفها بول مالي كونها مؤشرا اإلنتاجية -أ

 املتاحة بغية بلوغ األهداف . اإلنتاجية والعناصر استخدام املوارد حسن

                                                           
 .261، ص :  2011بن ساس ي الياس ، قريش ي يوسف ، التسيير املالي ، دار وائل للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، عمان ،    1 

 .19ص  2006، اثر التشريع الجبائي على مردودية ملؤسسة و هيكلها املالي ، دار املحمدية  ، الجزائر ، الطبعة األولى ، ناصر دادي عدون 2 
3  pierre conso, la gestion financière de l’entreprise,7ème édition , DUNOD , paris , 1997, p513  
4. p. LAUZEL, contrôle de gestion et budgets , SIREY, paris,1996, p24 
5  B.COLLASSE, la rentabilité de l’entreprise, 3ème édition , DUNOD, paris, 1999,p 21 
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فبالنسبة  ككل، واملجتمع واملستهلك واملؤسسة العامل للفرد بالنسبة عدة مستويات في أهميتها وتتمثلـــــــ 

 ممكنة. نتيجة أحسن على للحصول  واإلمكانيات املوارد استغالل في الكفاءة عن تعبر للمؤسسة

 

 ــــــ و يعبر عليها بالعالقة التالية :  

 اإلنتاجية = القيمة املضافة/ األصول الثابتة

مع  مباشرة عالقة له وبالتالي اإلنتاج لعناصر االقتصادي األداء يبين مهم اقتصادي مؤشر هي فاإلنتاجية

 هي : فرعية أقيام ثالثة إلى اإلنتاجية تقسيمه ويمكن مباشرة، عليها ويؤثر للمؤسسة االقتصادية املردودية

 بـ : أساسا تتعلق وهي   :التصنيع إنتاجية 

 مادة وكل عامل كل مردودية قياس

 مؤسسة كل مستوى  على عامل لكل اإلنتاجية قياس

 قدرتها على مدى وكذا املؤسسة في البيع مصالح فعالية تعكس التي اإلنتاجية هياملبيعات :  مصالح إنتاجية 

 واالقتصادية. املالية املردودية تحقيق

 االقتصادي  التحليل طرق  وكذا واألبحاث رسات ا الد مصالح تطور  بهذا ويعنيالدراسات :  مصالح إنتاجية

 وبالتالي مبيعاتها حجم من والرفع املؤسسة قبل من املسطر اإلنتاجي البرنامج تحقيق أجل من والتخطيط

 1.وتحسينها املالية تحقيق مردوديتها

  الفعالية :  -ب

 . على أنها القدرة على تحقيق النشاط املراقب و الوصول الى النتائج املرتقبة VINCET PLAWCHEعرفها 

 2و يعبر عليها بالعالقة التالية : 

 

 :  الربحية  -ج

 في وجود فائض تعني املردودية كانت فإذا األرباح، تحصيل على املؤسسة قدرة مدى الحالة، هذه في الربحية، تعني

 أي النواتج لألعباء فائض تغطية تعني الربحية فإن الخارج، النقدي التدفق نع باملقارنة الداخل النقدي التدفق

 باألعباءتعني فائض في النواتج مقارنة ،  الربح تحقيق غلى القدرة

                                                           
نس في علوم فيصل سويقات ، مبارك مبروكي ، اثر الرفع املالي على املردودية املالية في املؤسسة االقتصادية ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة اليسا1 

 .10، ص  2013، جامعة ورقلة التسيير 

املالية ، جامعة  مغريش هارون ، دور املراجعة الداخلية في تحسين املردودية املالية في املؤسسة االثتصادية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في العلوم2 

 .2013محمد خيضر ، بسكرة ، 

 / إجمالي األصول الفعالية = رقم األعمال
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 ان املردودية من الناحية املالية ترتكز على مفهومين اساسيين هما :   املكونات املالية : -د

: وهى رصيد التدفقات املتعلقة باملشروع خالل فترة معينة ويقصد بذلك الفرق بين  التدفقات النقديةـــ 

 .التدفقات الداخلة والخارجة والذي يمثل التغير الذي طرأ على رصيد النقدية

عن الفرق بين املبيعات من البضاعة وتكاليف  اإلجماليبحيث يعبر الهامش   :ـــ الهامش اإلجمالي للتمويل الذاتي

 .اشرائه

 الفرع الثالث : أنواع  املردودية

 املردودية االقتصادية :  -2

الثانوية و تلك ذات الطابع االستثنائي ، حيث  األنشطةتستبعد  وتهتم املردودية االقتصادية بالنشاط الرئيس ي 

تحمل في مكوناتها عناصر دورة االستغالل ممثلة بنتيجة االستغالل من جدول حسابات النتائج و األصول 

 1االقتصادية من امليزانية ، و للمردودية االقتصادية عدة مؤشرات لقياسها من بينها العالقة التالية :

 معدل املردودية االقتصادية = نتيجة االستغالل بعد الضريبة / األصول االقتصادية 

 املردودية املالية :  -0

تهتم املردودية املالية بإجمالي أنشطة املؤسسة و تدخل في مكوناتها كافة العناصر و التدفقات املالية ، حيث نأخذ 

لخاصة من امليزانية و يمكن أن نختار مؤشر لقياسها من النتيجة الصافية من جدول حسابات النتائج و األموال ا

 بين عدة مؤشرات و حسابها بالعالقة التالية : 

 

 املردودية املالية = النتيجة الصافية / األموال الخاصة 

باملقارنة بيت النتيجة و رقم االعمال املحقق   املؤسسة أداء هذا املستوى يتم تقييم علىاملردودية التجارية :  -3

)خارج الضرائب( و هو الذي يشمل مستوى النشاط ، ملعرفة اذا كانت املؤسسة تحقق نتيجة كافية من 

املبيعات لتغطية تكاليفها الثابتة و املتغيرة و تعكس هذه النسبة قدرة الشركة على تقديم املنتجات بكلفة 

هي تؤثر غلى قدرة الدينار من املبيعات غلى تحقيق الربح ، و لها ثالث مؤشرات ادنى او بسعر اغلى لدلك ف

 2هي : 

 

                                                           
، ص  2011في املؤسسة االقتصادية ، مذكرة لنيل شهادة املاجيستير في العلوم التجارية ،  بوقابة زينب ، التدقيق الخارجي و تأثيره على فعالية االداء 1 

109. 
ت نيل عكوش محمد امين ، اثر تطبيق معايير املحاسبة الدولية على املردودية املالية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية،مذكرة مقدمة ضمن متطلبا2

   92 91، ص3،2011شهادة املاجيستر في العوم التجارية ،جامعة الجزائر 
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 نسبة الهامش االجمالي : / 3-1

تستعمل بشكل واسع في املؤسسات التجارية و تحسب من جدول حسابات النتائج ، و هي مستقلة عن السياسة 

 رية ، و تحسب بالعالقة التالية : املالية للمؤسسة حيث تساعد على تقييم استراتجيتها التجا

 نسبة الهامش = النتيجة اإلجمالية / رقم األعمال خارج الضريبة  

 

تقيس هذه  النسبة أداء املؤسسة على املستوى التشغيلي و التجاري و / نسبة الهامش اإلجمالي لالستغالل : 3-0

كذا قدرتها على توليد موارد للخزينة من خالل طاقتها التشغيلية ، و تكون مرتفعة في املؤسسة التي تشتغل 

 1بمعدات ثقيلة ، و تحسب بالعالقة التالية : 

 تغالل / رقم األعمال خارج الضريبة نسبة الهامش اإلجمالي الستغالل = الفائض اإلجمالي لالس

 

  / نسبة هامش الربح الصافي :3-3

تعد هذه النسبة من أكثر النسب استخداما و لها تأثير كبير على النمو املتوقع للمؤسسة و موقعه التنافس ي في 

األجل الطويل و تستعمل عادة في املقارنة بين املؤسسات حيث تتغير بتغير نسبة املبيعات و التكاليف التشغيلية 

 2و تحسب بالعالقة التالية : 

 خارج الضريبة  األعمالالنتيجة الصافية / رقم  نسبة هامش الربح الصافي =

 

 املطلب الثاني :  أهمية املردودية 

 هو ما وذلك معها، للمتعاملين ثقة للمؤسسة ، و مصدر بالنسبة مالية ضرورةللمردودية أهمية بالغة كونها      

 3يلي :  فيما موضح

 :و ذلك لألسباب املوالي ذكرها   للمؤسسة بالنسبة مالية ضرورة املردودية -1

 وتطورها املؤسسة نمو ضمانل 2-2

 من املؤسسة جاهدة للحصول على مردودية ايجابية لضمان بقائها في السوق ، و توسيع نشاطها  إدارةتعمل 

 إن عامل مالرأس  و ثابتة أصول في شكل  باستثمارات إضافية القيام منها يتطلب واملبيعات اإلنتاج رفع خالل

 تهالكالالست املخصصة املبالغ في ذلك ، معتمدة على املوارد املالية املتاحة لديها بصورة مباشرة واملتمثلة أمكن

 تمويلها لها يوفر التي املالية املوارد مجموع أي شكل احتياطات، في بها احتفظ التي األرباح إلى وباإلضافة واملؤونات
                                                           

 92عكوش محمد امين ، مرجع سبق ذكره ،ص  1 

 64، ص2010حفيز و املردودية في املؤسسة ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستر في الغلوم االقتصادية ، الجزائر ، شيخي عائشة ، الت 2 
3  B.COLLASSE, la rentabilité de l’entreprise ,op.cit, PP28،29 
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 املردودية، من ومقبولة مرضية مستويات على تتحصل املؤسسة كانت إذا تحقيقه يسهل الذي األمر وهو الذاتي،

 االستعمال بفعل وتآكلت تقادمت التي اإلنتاجية الطاقة إعادة تكوين إلى االستهالك مخصصات توجه بحيث

 أخرى، إنتاجية شراء تجهيزات  تمويل طريق عن الطاقة تلك بتطوير وتنمية االحتياطات تسمح كما الزمن، ومرور

 مصادر من لها الالزمة املالية املوارد تجد أن مقبولة مردودية التي تحقق املؤسسة باستطاعة أخرى  جهة ومن

 .معقولة للفائدة وبمعدالت املطلوبة أي باألحكام الظروف، أحسن وفي بسهولة خارجية

 

  :املالية استقالليتها على للحفاظ 2-0

 موارد تمثل وهي الخاصة ، األموال نمو في هاما تلعب دورا احتياطات شكل في املؤسسة بها تحتفظ التي األرباح ان 

 املالية االستقاللية تحسين األموال على هذه تعمل حيث جديدة، أصول  القتناء استعمالها يمكن إضافية مالية

 إذا ما حالة في أما الخارجية، مصادر التمويل إلى املفرط أو االضطراري  اللجوء يجنبها قد مما املعنية للمؤسسة

 التي االحتياطات أن يعني ال ذلك إطالقا، فإن تحققها ال أو للمردودية، متدنية مستويات تحقق املؤسسة كانت

 بواسطة وتغطيتها الخسائر املحققة لتعويض نتيجة ) تدريجيا التقلص في ستأخذ سابقا بها احتفظت

 .املالية استقالليتها حيزا معتبرا من تدريجيا املؤسسة فتفقد الخاصة، األموال على سلبا يؤثر مما (االحتياطات

 : املؤسسة مع للمتعاملين بالنسبة ثقة مصدر املردودية -2

 لدى املتعاملين املؤسسة بها تتمتع التي الثقة درجة رفع في هاما ر ا دو املؤسسة قبل من املحققة املردودية تلعب

 كما يلي :  تلكو  كانوا أطراف داخلية أو خارجية ، سواء

 للمساهمين : بالنسبة 2-1

حصصهم  بضياع يخاطرون بذلك وهم الدعامة األساسية لألموال املستثمرة في املؤسسة ، املساهمون  يعتبر

الثروة  من ضمان جزء خالل من بمكافئتهم تسمح التي الكافية املستويات املؤسسة مردودية تبلغ أن يجب ولذلك

لحصصهم و خلق الثقة و رفع رغبة  أرباح أو عوائد شكل في لفائدتهم يخصص املؤسسة، تخلقها التي أي األرباح

له  يسمح الذي املجال في االستثمار في رغبته األولى بالدرجة فيه تتحكم املساهم سلوك أن االستثمار ، وبما

 بأن مدى اقتناعه على أساسا يتوقف أكثر رفعها بحصته أو االحتفاظ رر  ا ق فإن ممكن، ربح أكبر على بالحصول 

 فإن ثقته وعليه األرباح، من كافي بقدر عليه سيعود ذلك وأن األمثل، االستعمال لها ستوفر املؤسسة تلك

 إذا تدهورت صحيح والعكس فيها باالستثمار متمسكا ذلك وسيجعله املؤسسة مردودية زدت ا كلما أكثر ستتعزز 

 املؤسسة  مردودية
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  :للمقرضين بالنسبة  2-2

 التي يقدمونها للقروض أكبر وتسديد كبيرة، مكافأة على الحصول  إمكانية على األولى بالدرجة ون  املقرض يبحث

على  املوافقة قبل املؤسسة قبل من املحققة املردودية بمستويات ر ا كثي يهتمون  نجدهم لذلك للمؤسسة،

تقوى   ال التي املؤسسة من بدال أرباحا تحقق التي املؤسسة مع يتعاملون  أنهم الطبيعي ومن مبلغ، أي اقراضها 

 تزايد منتظم،  وفي مرتفعة كانت فطاملا البورصة، في أسهمها قيم تطور  يراقبون  فهم ذلك إلى وباإلضافة ذلك على

 ثقتهم فيها يعزز  الذي الش يء املعينة، للمؤسسة الجيدة واملالية االقتصادية القدرات على كمؤشر ذلك اتخذوا

 تحتاجها. التي األموال اقراضها في االستمرار على ويشجعهم

 

 املبالغ املطلوبة توفير على موافقتهم حالة في باملقرضين يدفع ذلك فإن متدنية، املردودية مستويات كانت إذا أما

 الذي درجة الخطر ارتفاع مع تماشيا مثال مرتفعة فائدة كمعدالت متشددة شروط فرض إلى املؤسسة طرف من

 للوفاء عدم قابليتها احتمال من يزيد املؤسسة تحققها التي املردودية مستويات تدهور  زيادة ألن له، يتعرضون 

 التي التكاليف املالية ارتفاع للمؤسسة بالنسبة يعني الفائدة معدالت ارتفاع أن نجد وباملقابل التسديد، بالتزامات

 املردودية في مستويات املسجل النقص تدارك في صعوبة األمر نهاية في عنه يترتب مما نتائجها، على سلبا تؤثر

  .املؤسسة لتلك

  :للموردين بالنسبة 2-3

 ثروة بالنسبة مصدر تعد املؤسسة مردودية أن العتبارهم أرباحا تحقق التي املؤسسة مع التعامل املوردون  يفضل

 أهمية تلك و تتزايد  منتظمة، بصفة بمبيعاتهم املعنية املؤسسة تموين في استمرارهم تضمن ألنها وذلك لهم

 من التجارية املمنوحة القروض شروط تكون  الغالب وفي وتطويره، نشاطها توسيع املؤسسة تقرر  عندما املبيعات

 مردودية املؤسسة كانت كلما ترتفع الثقة هذه أن حيث فيها ثقتهم بدرجة مرتبطة للمؤسسة املوردين طرف

 مردوديتها. بانخفاض وتنخفض مرتفعة

 :للزبائن بالنسبة 0-4

 قبل املؤسسة من تقصير أي هناك كان فإذا وثيقة، عالقة والزبائن املؤسسة بين العالقة تكون  أن الضروري  من

 عليها لتسليم املتفق لآلجال رمها ا احت عدم أو الزبائن، يطلبها التي والجودة املواصفات أو الكميات يخص فيما

 عن ذلك يترتب مما بينهم العالقة تنقطع قد وبالتالي سمعتها على سلبا ينعكس أن شأنه من ذلك فإن طلبياتهم

 .ومردوديتها نتائجها في انخفاض وبالتالي املؤسسة، أرقام رقم في معتبر تقلص

   :لألجراء بالنسبة 2-9

 للمردودية حيث مرتفعة ومستويات إيجابية نتائج تحقيق من مؤسستهم تتمكن أن لألجراء بالنسبة جدا املهم من

 .املؤسسات تطبقها التي املرتفعة األجور  لسياسة وكنتيجة كسبب الوقت نفس في املردودية تعتبر

   :للدولة بالنسبة 0-6

 يلي : فيما بالخصوص األهمية هذه وتكمن للدولة بالنسبة كبيرة أهمية املؤسسة ملردودية إن
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على  الضريبة في يتمثل الذي املالية اإليجابية للسنة اإلجمالية النتيجة من املقتطع الجزء من الدولة استفادة -

 األرباح

 .قيم مضافة شكل في نخلقها التي الثروة طريق الداخلي عن الناتج إجمالي تكوين في املؤسسة مساهمة -

 املطلب الثالث : العوامل املؤثرة في املردودية

 

 1 و نذكر منها باإلدارةتتعلق عموما العوامل الداخلية :   -أ

 البشرية املوارد :تسيير  -2

ان العامل البشري عنصر مهم في تسيير املؤسسة ورئيس ي لنشاطها ، ومشكلة تسيير املوارد البشرية في العموم هي 

مشكلة إنسانية اجتماعية قبل أن تكون مالية فاملؤسسة الغير قادرة على التحكم في تسيير مواردها البشرية قد 

 ملصاعب التي تعاني منها املؤسسة في هذا املجال : يؤثر سلبا على مردوديتها، و من بين ا

 ـــــ ظهور الخالفات و االستياء بين املوظفين.

 .ـــــ عدم االهتمام بتطوير العاملين و مشكلة األجور، و ارتفاع حوادث العمل

 : اإلنتاجيةالسياسة  -0

ىور أيضا مؤثر على املردودية، وذلك ألنه من أولى مسؤوليات مدير إدارة اإلنتاج العمليات.  اإلنتاجعدم التحكم في 

يحتل اإلنتاج أهمية خاصة، سواء في املؤسسة إنتاج السلع أو مؤسسات تقديم الخدمات كما يشكل اإلنتاج 

 النوعية ..... الخ ( . عامل املنافسة للمؤسسة ولالقتصاد ككل، ويرتبط بتأثير املنتج في السوق ) السعر ،

 التسيير :  -3

تحقيق مردودية موجبة يتطلب من املؤسسة انتهاج سياسة تسييرية محكمة، من شأنها أن تسمح باالستغالل 

األمثل عند تحقيق أهدافها املسطرة التي يرأسها تحقيق املردودية ، وأخيرا فالتحكم في التسيير أمر ضروري يجب 

 ها بهذا الجانب.عمى املؤسسة أن تولي اهتمام

 السياسة املالية : -4

هي تلك القرارات التي تهدف إلى تخصيص املوارد املالية الضرورية لتحقيق األهداف االستراتيجية و ذلك ضمن 

املالية املتوفرة للمؤسسة  و منه و على هذه األخيرة  اإلمكانياتالقيود املالية التي تفرضها الوضعية املالية و 

 سياستها املالية لضمان تحقيق مردودية عالية.التحكم الكبير في 

 السياسة التجارية :  -5

تتوقف السياسة التجارية على مدى تحقيق املؤسسة لألرباح و حجم رقم األعمال املرتفع، وال يتأتى ذلك إال بدفع 

 2ة نشاط املؤسسة، لدراسة  أسواق جديدة وبالتالي زيادة حصتها السوقية في نفس القطاع.عجل

 و هي كالتالي  باإلدارةو هي تلك التي ليس لها عالقة ل الخارجية :  العوام -ب

                                                           
 9وسطة " نمودج" مرجع سبق ذكره، ص صفاء الغول "دراسة قياسية للعوامل املؤثرة في مردودية املؤسسات الصغيرة و املت1 

 1مرجع سبق ذكره، ص  ،صفاء الغول  2 
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 : السوق  -2

له و عدم  اهتمام  تولي أن املؤسسة على يجب إذ املؤسسة يعتبر عامال مؤثرا على مردودية السوق  أن حيث

و  الزبائنرغبات و احتياجات  على بالتعرف املتعمقة املعلومات لتفسير دراسته طريق عن إهماله  ، و ذلك

 رصدها مع تلبيتها .

 التنافسية ) املؤسسات املنافسة ( : -0

 القدرة بأنها تعرف املفتوحة كما األسواق في بربحية و الخدمات السلع بيع على قدرة املؤسسة  أنها املنافسة تعرف

 إنحيث  معا، ذلك كل الجودة أو تحسين و تخفيض التكاليف أو اإلنتاجية رفع خالل من الربحية زيادة على

 فهو دراية به ، على تكون  أن عليها يعتبر من بين العوامل املؤثرة على مردودية املؤسسة لذا وجب   املنافسة عامل

 سوق  في األساسيان العامالن هما والسعر الجودة أن إذ مردوديتها في حالة عدم االهتمام به ، خطر على يشكل

 املنافسة.

 الضريبية : السياسة -3

 وهي تمثل املؤسسة، مردودية على التأثير في دور  السياسة لهذه أن كما املالية، الساسة أدوات أهم من تعتبر

 1الضرائب  . من أنواع عدة فرض خالل من الحكومي التدخل صورة

 : العوامل املؤثرة على املردودية  26الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبتان باالعتماد على صفاء الغول ، مرجع سابق ذكره

                                                           
 6مرجع سبق ذكره، ص ،صفاء الغول  1  1 

 

 الخارجيةالعوامل  العوامل الداخلية

 

واردتسيير البشرية امل  

ةالسياسة اإلنتاجي  

 التسيير

 السياسة املالية

 السياسة التجارية

 الضريبية السياسة

 التنافسية

 السوق 

العوامل املؤثرة 

 على املردودية 
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 املردودية  الداخلي  على  التدقيق أثر املبحث الثاني :  

و العمليات و  األنظمةتعمل وظيفة التدقيق الداخلي في املؤسسة كوسيلة للوقوف على ضعف و قوة               

 التي تتبعها املؤسسة بغرض تحقيق أهدافها و تحسين  مردوديتها  و بالتالي تحسين أدائها املالي اإلجراءات

 

 :  عموميات حول األداء املالي املطلب األول 

 الفرع األول : مفهوم األداء املالي :

بعرف األداء املالي على أنه '' مدى مساهمة األنشطة في خلق القيمة أو الفعالية في استخدام املوارد املالية املتاحة 

 1من خالل بلوغ األهداف املالية بأقل التكاليف املالية ''

ب مبدأ تقييم املؤسسة على أنه تشخيص الصحة املالية للمؤسسة ملعرفة مدى قدرتها كما يعرف األداء املالي حس

على انشاء قيمة و مجابهة املستقبل ، من خالل االعتماد على ميزانيات ، جدول حسابات النتائج ، و الجداول 

 2امللحقة مع األخذ بعين االعتبار الظروف االقتصادية للقطاع الذي تنتمي ابه املؤسسة .

 3و على هذا األساس فان تشخيص األداء املالي يتم بمعاينة املردودية للمؤسسة و معدل نمو االرباح .   

 

 ع الثاني : أهمية األداء املالي الفر 

 

يهدف االداء املالي الى تحقيق األهداف االساسية للمؤسسة ، و توفير املعلومات حول الوظيفة املالية التي من 

واضحة حول الوضعية املالية مما يساعد ف تحديد مواطن القوة و الضعف و بساعد شأنها اعطاء صورة 

 4في ترشيد القرارات املالية ، و التنيؤ باستمرار  األداء املالي املستقبلي .

و بشكل عام يمكن توضيح أهمية األداء املالي في القاء الضوء على الربحية ، انتاجية و نمو املؤسسة و   

 ي و كل هذه املقاييس تعد ضرورية لنجاح و ديمومة املؤسسة في محيد يتسم باملنافسة .توازنها املال

 الفرع الثالث : أهداف األداء املالي  

 5يساهم األداء املالي في : 

و تفادي   ات املالية املؤسسة على مواجهة االستحقاق األمثل من السيولة و بالتالي قدرةضمان املستوى  -

 الدفع.مخاطر التوقف عن 
                                                           

 .50:  ، ص 9000السعيد فرحات جمعة ، األداء المالي لمنظمات األعمال  ، دار المريخ ، رياض ، 1 

-50، ص.ص: 9006،  05المؤسسات االقتصادية ، مجلة الباحث ، جامعة ورقلة ، العدد دادن عبد الغني ، قراءة في األداء المالي و القيمة في 2 

59. 
،  9009صابر عباسي ، أثر التسيير الجبائي على األداء المالي في  المؤسسات االقتصادية ، مذكرة ماجستير  ، جامعة قاصدي مراح ، ورقلة ،  3

  .20ص :

 .050، ص :  9002مدخل تحليلي ، دار الثقافة ، عمان ،  –ناظم حسن عبد السيد ، محاسبة الجودة 4 

 .99:  ، ص 2010محمد محمود خطيب  ،األداء املالي و أثره على عوائد أسهم الشركات ، دار حامد ، األردن ، 5 
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 و دورة االستغالل . االستثماراتتمويل  -

 تحقيق مردودية عالية عن طريق تدنية تكاليف االستدانة و األموال الخاصة . -

 1أما بالنسبة للمستثمرين يمكنهم األداء املالي من : 

املحيطة متابعة و معرفة نشاط املؤسسة و طبيعتها ، كما يساعد على متابعة الظروف االقتصادية و املالية  -

 ، و تقدير مدى تاثير أدوات األداء املالي من رحيةو مردودية و توزيعات على سعر السهم.

عملية التحليل و املقارنة و تفسير  البيانات املالية ، و فهم التفاعل بين البيانات املالية التخاذ القرار  إجراء -

 املالئم ألوضاع املؤسسة .

  

 املالي  األداء: دور التدقيق الداخلي في تحقيق فعالية  الثانياملطلب 

 

قيمة للمؤسسة و لتحسين  إلضافةو استشاري و موضوعي  تأكيدييعتبر التدقيق الداخلي نشاط   

 إدارةمنهج منظم و دقيق لتقييم و تحسين فعالية عمليات  أهدافهاعملياتها ، و هو يساعد املؤسسة على تحقيق 

 2التوجيه .الخطر، الرقابة و 

 

املؤسسة  أهدافنجد من خالل التعريف السابق ان التدقيق الداخلي في جوهره يهدف الى تحقيق 

 املالي . األداء و تحسين بفعالية و كفاءة اي انه يسعى الى تحقيق فعالية

           الخاصة األموالاملالي في تحقيق مردودية عالية عن طريق تدنية تكاليف االستدانة و  األداءحيث ان يساهم 

 و مساعدة املؤسسة على متابعة الظروف االقتصادية و املالية املحيطة .

ذوي املصالح من مساهمين و دائنين و  أهدافاملديعين و تحقيق  أمواليقع على عاتق املؤسسة مسؤولية حماية -

الي التي تعكس الجوانب امل األداءعاملين و غيرهم ، مما يستدعي قيام املؤسسة باستخدام عدد من مؤشرات 

التي قد  األخرى لعملها اي "تحديد كمية او طاقة عنصر معين مما يستبعد استعمال التخمين و الطرق  األساسية

 3تكون غير دقيقة و ال تفي باملطلوب" .

 .الثالثة  بأنواعهاو من بين املؤشرات التقليدية لقياس األداء املالي االعتماد على حساب املردودية 

 خالصة: 

يساهم التدقيق الداخلي بصفة عامة في حماية أصول املؤسسة و ترشيد استخدام مواردها املتاحة بكل 

كفاءة و فعالية و بصفة خاصة يساهم في تحسين األداء املالي للمؤسسة ، و حتى تتمكن املؤسسة من تحديد 

امها بعملية تقييم أداءها املالي و نقاط الضعف و القوة في عملية تسييرها في ظل تحديات املنافسة ، ال بد من قي

 ذلك باستخدام معايير و مؤشرات مالية كاملردودية من اجل بلوغ أهدافها املسطرة و املحددة مسبقا.

                                                           
 .96-91محمد محمود خطيب ، مرجع سابق ذكره ، ص.ص :  1 

 24خلف عبد هللا الوردات ، مرجع سابق ذكره ، ص2 

 89، ص 2004محمد ادريس ، طاهر محسن منصور الغالببي ، أساسيات األداء و بطاقة التقييم املتوازن ، دار وائل ،عمان ،وائل 3 



 

 
37 

 

 عمل التدقيق الداخلي في تحسين مرودية املؤسسة آلية:  الثالثاملطلب 

عدة وظائف متخصصة تخضع كل منها الى التعقد املستمر لنشاط املؤسسة الى تقسيم نشاطاتها الى  أدى لقد     

 اآللياتو تطوير النظم من  األخطاءو سياسات تضمن السير الجيد للعمل ، و تعتبر عملية اكتشاف  إجراءات

املعتمدة من قبل التدقيق الداخلي من اجل تحسين مردودية املؤسسة حيث تكمن مسؤولية املدقق الداخلي في 

و  األخطاءالفني املحايد حول صحة القوائم املالية املقدمة له و يتوجب عليه التحقق من خلوها من  راية إبداء

 ردودية.التي يكون لها تاثير على تطوير النظم و من ثم تحسين امل

  األخطاءالغش و  اكتشاف:  األول الفرع 

التحريفات الغير املقصودة في البيانات املالية  بأنهاوفقا ملعايير  التدقيق الدولية  األخطاءتعرف  

بما في ذلك حذف مبلغ او خطا في جمع البيانات او خطا في تطبيق املبادئ املحاسبية املتعلقة بالقياس او 

 و نجد نوعان من الخطاء من ناحية قصد االرتكاب هما:  اإلفصاحالتصنيف او العرض او 

 حقيقة معينة او اختالس معين . إخفاءبير  املسبق بهدف : و هي التي تتم مع التد عمدية أخطاء -أ

 السهو . أخطاءالتي ترتكب من دون قصد مثل  األخطاء: و هي  غير عمدية أخطاء -ب

 منها :  األخطاءالتي تؤدي الى وقوع  األسبابمن 

 الجهل باملبادئ املحاسبية . -

 املؤسسة . أصول الرغبة في اختالس  -

 من طرف املوظفين اإلهمالالتقصير و  -

 لتحقيق غرض معين مثل التهرب الضريبي . األخطاءو استعدادها الرتكاب  اإلدارةرغبة  -

تحتاج  اإلدارةو هذا ما يزيد من الحاجة له ، و طاملا ان  األخطاءيعمل التدقيق الداخلي على منع و تقليل حدوث 

ملعلومات على درجة عالية من الدقة و بشكل مستمر فمن املتوقع ان يكون للمدققين الداخليين الصالحية و 

الخبرة الكافية لتقييم هذه املعلومات ، كما يقوم املدقق الداخلي بتقديم النصائح للمسؤولين ملحاولة التقليل و 

و يزيد من  األداءالذي يزيزد من املردودية و يحسن  و الضياع ، الش يء اإلسرافمنع الخطاء وكدا الحد من 

 1الكفاءة و الفعالية و منه زيادة االرباح املسجلة من طرف املؤسسة . 

 الفرع الثاني : تطوير النظم 

 يلي :  تتم هذه العملية من خالل الدور الذي يقوم به التدقيق الداخلي في املؤسسة و املتمثل فيما

                                                           
سيير ، جامعة شعباني لطفي ، املراجعة الداخلية مهمتها و مساهمتها في تحسين تسيير املؤسسة ، رسالة ماجيستير ، كلية العلوم االقتصادية و علوم الت1 

 103، ص2009، الجزائر
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 تطوير النظم تقوم بالعمل بفعالية . آلياتبان  اإلدارةعلى  التأكيد:  التأكيد -2

املؤسسة من اجل  إدارةيقوم التدقيق الداخلي باكتشاف املخاطر و العمل على تنبيه التنبيه و التحديد :  -0

 تفادي حدوثها و معالجتها خاصة املخاطر الجوهرية الهامة .

هذه  إدارةحول كيفية  إرشاداتنصائح و   بإعطاء عند اكتشاف املخاطر يقوم املدقق الداخليالنصيحة :  -3

 املخاطر .

الجيدة لتلك املخاطر و ذلك عن طريق التصرف السريع  و عدم  اإلدارةتنشيط التصرف لتامين التصرف : 

 1للمخاطر املتعلقة بنشاط املؤسسة . اإلهمالالتهاون و 

 دث من حيث : مراجعة سابقة للح أنهاو  عملية تطوير النظم يطلق عليها على 

 يؤكد املدقق على ان عملية التطوير سليمة في حد ذاتها . إنيجب  -

 أنيجب  الرأيلم يتأسس ذلك على دليل إثبات حاسم فان  إذايعطي املدقق الداخلي نصيحة مهنية و  أنيجب  -

 يكون مقيدا و متحفظا تبعا لذلك .

 يكون تطوير النظم متسقا مع سياسات الشركة بتنظيم . أنيجب  -

 يتم تنفيذ التقييم الرقابي املطلوب قبل ان يتم التوقيع على العقد . أنيجب  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  14، ص2009امين السيد احمد لطفي ، مراجعة و تدقيق نظم املعلومات ، الدار الجامعية للنشر ، مصر ، 1 
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 الثانيخالصة الفصل 

اذ  األهدافمن مردودية اقتصادية و مالية و تجارية سياسة للوصول الى  أنواعهاتعبر املردودية باختالف        

تسعى املؤسسة الى تحقيق معدالت نمو مرتفعة و ذلك لتحسين مردوديتها ، كما ترتبط نسب املردودية باملؤسسة 

 و بكل من له عالقة باملؤسسة .

عالقة غير مباشرة بمردودية املؤسسة  عملية التدقيق الداخليلو من خالل دراستنا لهذا الفصل تبين لنا ان      

بحيث تعمل على تفادي الوقوع في الغش و االختالس و الداخلي على عناصر املردودية  ،  اذ تؤثر عملية التدقيق

لضمان صحة و مصداقية املعلومات املسجلة التي على أساسها ستتم عملية  و االنحرافات  األخطاءاكتشاف 

 بة .اقتراح الحلول املمكنة و املناسحساب املردودية و اكتشاف الوضع و األداء املالي لها و 
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 مقدمة الفصل الثالث

الدراسة النظرية الى التدقيق الداخلي و املردودية بأنواعها الثالثة و ابراز العالقة املوجودة بينهما ، أما  فيتطرقنا 

ن خالل قيامنا بدراسة ميدانية الجانب النظري على الجانب التطبيقي ، و ذلك م بإسقاطفي هذا الفصل سنقوم 

بالعتماد على مقابالت شخصية ، مالحظة علمية و وثائق و سجالت املؤسسة  ، على مستوى مؤسسة سوناطراك 

 سيتم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين : و 

 تقديم املؤسسة محل الدراسةاملبحث األول :  -

 ودية و عالقته باملردألية عمل التدقيق الداخلي املبحث الثاني :  -
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 املبحث األول :   تقديم املؤسسة محل الدراسة 

تلقب مؤسسة سوناطراك بالرائد اإلفريقي في مجال النفط ، و تحتل املرتبة األولى في افريقيا بحيث تستمد        

 قوتها من قدرتها على تكوين مجموعة متكاملة بالكامل عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها.

 املطلب األول :  ملحة حول مؤسسة سوناطراك األم .   

سنة ، تلعب سوناطراك دورا هاما في تنمية االقتصاد الوطني ،مهمتها األساسية تعزيز  90 منذ أكثر من     

احتياطات النفط و الغاز   في الجزائر ، و هي الشركة الوطنية الوحيدة املسؤولة عن استغالل املصادر النفطية و 

 الغازية في الجزائر و بيعها ، بحيث أنها تعتبر مقود اقتصاد   الجزائر .

حملت الشركة اسم  1446فيفري  11، و في  1483ديسمبر  31بتاريخ  941-83م إنشائها بموجب املرسوم ت

الشركة الوطنية للبحث و اإلنتاج و النقل و التحويل و تسويق املحروقات ، و هي شركة مساهمة رأسمالها 

لكامل ) أصبح االن رأس مال ألف سهم بقيمة مليون دينار لكل شركة با 199مليار دينار مقسمة الى  299قدره

 دج و تم االكتتاب حصريا و إصداره من قبل الحالة االجتماعية للشركة( 1.000.000.000.000الشركة قدره 

 ملجموعة سوناطراك  الهيكل التنظيمي  : 27 الشكل رقم
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 املصدر : من إعداد الطالبتان بناءا على وثائق املؤسسة

 املهام الرئيسية للمؤسسة :

 .التنقيب و البحث عن املوارد الهيدروكربونية 

  معالجته و استرداد الهيدروكربونات.تمييع الغاز الطبيعي و 

 رئيس املدير العام

 لجنة األخالقيات

 مكتب الرئيس التنفيذي 

 التدقيق و إدارة املخاطر 

 
 دائرة األمن الداخلي

 مستشارين 

 

 مديرية العالقات العامة

 

 SH2030مديرية التحويل 

 

 مديرية شؤون الشركات

 

 االمانة العامة

 

 اللجنة التنفيذية

 

املديرية 

التنفيذية 

لالستراتيجية و 

التخطيط و 

 االقتصاد
 

املديرية 

التنفيذية 

 للشؤون املالية

 

املديرية التنفيذية 

للمجمع لتطوير 

 األعمال و التسويق

 

املديرية املركزية 

 للموارد

 البشرية  

 

املديرية املركزية 

للخدمات 

 اللوجيستية 

 

املديرية املركزية 

للموارد 

 الجديدة 

 

املديرية املركزية 

للهندسة و ادارة 

 املشاريع 

 

املديرية املركزية 

للشؤون 

 القانونية

 

املديرية املركزية 

لالعالم االلي و 

 نظم املعلومات 

 

املديرية املركزية 

للبحث و 

 التطوير 

 

املديرية املركزية 

للصحة و االمن 

 و البيئة 

 

نشاط االنتاج و 

 االستغالل

 

نشاط النقل 

 عبر القنوات

 

نشاط التمييع و 

 الفصل

 

نشاط التكرير 

و 

 البيتروكيمياوي 

 

 نشاط التسويق
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 .تحويل و تكرير البترول 

 . تلبية االحتياجات الوطنية و الدولية 

 .تطوير الثروة النفطية و الغازية الكتساب موقع تنافس ي في مناطق التجارة الحرة املستقبيلة 

في خمس أشطة  قامت سونطراك بإعادة تنظيم نشاطها في شكل مؤسسة هيكل كلي 2014ماي  20و في      

 :هي كالتالي    أساسية  

(  : و هو النشاط األولي يثمثل في البحث و التنقيب عن الغاز الطبيعي و EP ) نشاط االستغالل  و االنتاج  -1

 رواسب النفط

: و هي عملية نقل الهيدروكربونات السائلة و الغازية عبر خط    (TRC)األنابيب خط  نشاط النقل بواسطة-2

 االنابيب .

:  و هي عملية تكرير البترول و البيتروكيمياويات املشتقة من    (RPC) نشاط التكرير و البيتروكيمياويات -3

 الغاز .

 :  و هي عملية تسويق املنتجات النهائية . (COM)نشاط التسويق -9

: و هي عملية تمييع الغاز الطبيعي و فصل املميع ، أي اخراج الهيدروكبونات   (LQS)الفصل نشاط التمييع و -9

 من سلسة اإلنتاج الى التمييع قبل التسويق مباشرة .

 

 : (GNL/PNL)املطلب الثاني :  تقديم قسم الغاز الطبيعي املميع / الغاز البترولي املميع 

 املهام الرئيسية للقسم : 

من خالل االستغالل و  (LQS)و تنفيذ السياسات و االستراتجيات للمؤسسة و نشاط التمييع و الفصل  إعداد*

 التسيير و االستتمار بالتعاون مع مختلف هياكل الشركة و تطويرها و تنفيذها .

 املتابعة و مراقبة التسيير و استغالل وحدات االنتاج هي ظل شروط أفضل و التكلفة املمكنة .*

 املعلومات و اإلبالغ . تنظيم*

 .(GPL) / فصل الغاز البترولي (GNL)تمييع الغاز الطبيعي     إدارة و تشغيل املرافق القائمة :*
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 (GNL/PNL) الهيكل التنظيمي  : 28 الشكل رقم

r 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 على وثائق املؤسسة املصدر : من إعداد الطالبتان بناءا

 ( دائرة الشؤون اإلدارية و املوارد ADM  للقسم  ) GNL/PNL  مهمتها الرئيسية تتمثل في :

تقديم جميع الخدمات من حيث التسيير و صيانة البنية التحتية ، في ظل أفضل الظروف للتكلفة و الجودة و 

باإلضافة الى دعم الخدمات اإلدارية مثل : إدارة كشوف املرتبات و املزايا  GNL/PNL السالمة لفروع قسم 

االجتماعية و الطبية ... الخ مع تمويل الهياكل و تطوير ادارة و مراقبة تنفيذ ميزانية هياكل اقسام الغاز الطبيعي 

 املميع و الغاز البترولي املميع و تنفيذ التقارير الدورية .

 

 

قسم الغاز الطبيعي املميع / الغاز 

 البترولي

 دائرة ابرام الصفقات دائرة االمن الداخلي

 دائرة االعالم و التسيير 

 

 دائرة الصيانة

 

 دائرة االستغالل

 

دائرة الشؤون 

 االدارية
 

 الدائرة التقنية

 

 GL3Zمركب 

 

 GL1Kمركب 

 

 GP1Z مركب 

 

 GP2Zمركب 

 

 GL2Zمركب 

 

 GL1Zمركب 
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 ADM هيكل التنظيمي لدائرة الشؤون اإلدارية ال : 29الشكل رقم 

 

 

 

  

  

    

 

  

 املصدر : من إعداد الطالبتان بناءا على وثائق املؤسسة                                                                  

 دائرة املالية املطلب الثالث : تقديم 

ة و تبرير جميع العمليات املالية و إعداد ميزانية في كل نهاية سنة لالدار هي عبارة عن هيكل رقابي تهدف الى      

القانونية و كل ما يتعلق بامليزانية و الخزينة و التسجيل املحاسبي لها ، مع تنفيذ السياسة املالية وفقا لتوجيهات 

  (LQS)التمييع و الفصل  اإلدارة امللية لنشاط

  املالية: الهيكل التنظيمي لدائرة  22الشكل رقم 

  

  

 

   

  

 

 املصدر : من إعداد الطالبتان بناءا على وثائق املؤسسة  

 دائرة الشؤون االدارية

 األمانــــــــــة

دائرة الشؤون االدارية و 

 االجتماعية

 دائرة الصيانة

 دائرة املالية

 دائرة الوسائل العامة

 دائرة األمن الصناعي 

 دائرة املالية

 األمانــــــــــة

 مصلحة مراقبة التسيير 

 الشؤون القانونية 

 مصلحة املحاسبة العامة مصلحة الخزينة
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 تهتم هذه املصلحة بدفع جميع املشتريات مع تحديد وسائل و طريقة الدفع. مصلحة الخزينة : 

 ملصلحة الخزينة: الهيكل التنظيمي  22الشكل رقم                                  

 

  

 

 

 

  

 إعداد الطالبتان بناءا على وثائق املؤسسةاملصدر : من  

 دورها الرئيس ي يكمن في إعداد امليزانية السنوية و اإلفصاح عن النتائج  مصلحة املحاسبة العامة :

 املحاسبية و تشمل هذه املصلحة ثالث أقسام رئيسية : 

: يقوم بمسك الدفاتر املحاسبية و جميع التحركات املالية بين الوحدات و بين املجموعات  قسم املركزية -1

عن مراقبة و  أيضا، و يشرف  (BIG)، و القسائم املشتركة بين املجموعات  (BIU) من خالل : القسائم الداخلية 

 إعداديد نفقات املهمة و املحاسبية ، كما يتابع حركات القروض و حاالت الرواتب و تسد املستنداتطباعة 

 امليزانية العامة لنهاية السنة .

: يسجل هذا القسم فواتير الشراء بعد التحقق من االمتثال للعقود املقابلة ، و هو  قسم املوردين -2

 املسؤول غن مراقبة العقود و حفظ ملفات املوردين.

و جميع املخزونات  لالستثماراتية : يتناول هذا القسم املتابعة املحاسب االستثماراتو  املخزوناتقسم  -3

و يسجل مدخالت و مخرجات املخزون و يتلقى البيانات الشهرية ، و هذه املهام يحققها بالتعاون مع دائرة 

 الوسائل العامة ، كما يعالج االنحرافات الحاصلة . 

 

 

 

 مصلحة الخزينة 

  GMRقسم ادارة و وسائل الدفع 

 قسم التسجيل املحاسبي 

قسم املداخالت للتدفقات 
 SFFاملستقبيلة 

قسم الرصد و الحكم و االبالغ 

PCR 
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 : الهيكل التنظيمي ملصلحة املحاسبة العامة  20الشكل رقم                                      

 

 

   

 

 املصدر : من إعداد الطالبتان بناءا على وثائق املؤسسة 

 تتمثل مهامها الرئيسية في :   مصلحة مراقبة التسيير  : 

 و نشر املعلومات االدارية .ضمان دخول  -

 تقديم املساعدة  العون لجميع هياكل القسم عند القيام باعداد امليزانية . -

 تحديد الحاالت الدورية ، الشهرية ، الفصلية و السنوية و نشر تقارير دورية للنشاطات . -

 ليمات االدراة و اللوائح املعمول بها في املؤسسة.ضمان احترام و تطبيق االجراءات و تع -

  مراقبة التسيير : الهيكل التنظيمي ملصلحة  23الشكل رقم                                        

 

 

   

 

 املصدر : من إعداد الطالبتان بناءا على وثائق املؤسسة

 و عالقته باملردودية عمل التدقيق الداخلي  آليةاملبحث الثاني : 

 فرعاملؤسسة األم ، و هي   فروع إحدىتعتبر وظيفة التدقيق الداخلي على مستوى مؤسسة سوناطراك من بين      

  التدقيق الداخلي و املخاطر املتواجد على مستوى الجزائر العاصمة حاليا .

و        دليل اجراءاتها كما هو الحال بالنسية للتدقيق الداخلي في وظائفها على توفير مؤسسة سوناطراك  تعتمد 

 الهدف الرئيس ي من هذا الدليل هو تقديم منهجية لتطوير  و ظيفة التدقيق الداخلي .

 

 مصلحة املحاسبة العامة 

قسم املركزيةصلحة املحاسبة  قسم املوردين

 العامة 

 قسم االستثمارات و املخزونات

 مصلحة مراقبة التسيير  

 مراقبة ميزانيتي االستثمار و االستغالل   الرصد الحقيقي و تقديم التقرير
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 1وضع برنامج خطة التدقيق  إجراءاتاملطلب األول : دليل 

لتحديد عمليات التدقيق الداخلي   التدقيق خطة برنامج سوناطراك وضع مجموعةيتم على مستوى        

الواجــــــــــــــــــــــــب القيام بها على مدار السنة و على مستوى كافة فروع املؤسسة ، و تقع مسؤولية وضع الخطة على 

  التدقيق الداخلي إدارةعاتق اإلدارة العامة و تطويرها و تنفيذها من مسؤولية 

 : اآلتيةوضعه وفق املراحل  إجراءاتنهجية و يتم وضع هذا البرنامج حسب دليل م

 االستراتيجية الخطة  إعداد  : 

يتم تحديد األهداف االستراتيجية للمجموعة و مجموعة العمليات التي تسهم في تحقيقها و ذلك من خالل   -1

 .عقد اجتماعات على مستوى املقر الرئيس ي  ، و تتم هذه الخطوة بشكل دوري كل سنة 

 .رابط بين األهداف الرئيسية و األهداف االستراتيجية  إنشاء  -2

ية مقارنة بنتائج تخطيط تحديد مستوى العمليات التي تساهم بشكل أكبر في تحقيق األهداف االسترتيج -3

 (01املخاطر  ) ملحق رقم 

 (02رقم انجاز خريطة املخاطر لكل فرع من فروع املجموعة : أي تحديد املخاطر الرئيسية )ملحق    -9

قائمة مواضع املخاطر و مواضيع املهام املتعلقة بها و املقارنة مع املهام لسابق تنفيذها في السنة  إعداد  -9

 املاضية.

جمع مقترحات  ملواضيع مهام التدقيق جديدة من طرف مصادر داخلية و خارجية : موظفي الرقابة   -8

 القائمة. مديري التدقيق ، محافظي حسابات ، و دمج املقترحات في الداخلية ،

ارسال لكل فرع / نشاط اقتراح ملوضوعات املخاطر و املوضوعات املرتبطة بها مع تحديد لقاء مع كل مديرية    -1

مركزيةو الهدف من هذه املقابلة هو الحصول على رؤية شاملة حول املخاطر و حجم تأثيرها و احتمالية 

 التحكم فيها.

التي تم جمعها بإضافة موضوعات مهمة تتعلق باملخاطر مع  القيام بتحديث قائمة املخاطر و دمج العناصر  -6

 وضع تعليقات توضيحية .

 تصنيف موضوعات مهمات التدقيق حسب الفرع و النشاط.  -4

إعداد برنامج خطة التدقيق االستراتيجي و التحقق منه و يكون الهدف من التحقق هو االنتقال من خطة   -10

 (03رقم )ملحق .   إستراتيجية  الى خطة تشغيلية

 

 

 

                                                           
1 MANUEL DES PROCEDURES D’AUDIT INTERNE Procédure création et contenu du programme de travail Code : SH/ADG : E-011 

sonatrach 
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  التشغيلية اعداد الخطة  : 

لتصبح خطة  بعد االنتهاء من عملية اعداد الخطة االستراتيجية تتم املصادقة عليها من طرف اللجنة التنفيذية 

ات ذات األولوية حسب حجم الخطورة و تنفيذها بداية من شهر يناير للسنة املقبلة ار املهميو اختتشغيلية 

 ( 09) ملحق رقم 

 1 املطلب الثاني :  دليل إجراءات تنفيذ عملية التدقيق 

 سنتطرق في هذا املطلب الى ثالث فروع كالتالي : 

 التحضير للمهمة األول :  الفرع

 اختيار فريق التدقيق  : 2-2

   املنهي الضمير  و  بالكفاءة الداخلي املدقق تحلي هي  من األساسيات الواجب توفرها و التي أكدت عليها املعايير 

 املوارد و املدة  االعتبار بعين باألخذ ، مهمة كل تعقيد و طبيعة تقييم على التدقيق فريق تكوين يعتمد أن يجب

 . املتوفرة

 . مدققين ثالث الى اثنان ، املهمة رئيس ، ( األول  املسؤول ) مشرق  من عادة التدقيق فريق يتكون 

 املهارات و الدراية و املعرفة جماعي بشكل يكتسب التدقيق ملهمة دعامل الفريق أن  من املشرف يضمن أن يجب

   . صحيح بشكل املهمة لتنفيذ الالزمة

 املوضوع. تعقيد مدى و نطاق مع األشخاص عدد حيث من باملهمة املكلف الفريق حجم تكييف يتم

 خارج أو داخل مؤهلين صأشخا من مساعدة على الحصول  املشرف على يتوجب الشروط هذه استيفاء يتم لم اذا

 . املجموعة

   : املهمة رسالة 2-0

 تسمح عندما الداخليين للمدققين الوشيك بالتدخل  املعنيين  الرئيسيين املديرين اعالم في  املهمة رسالة تساهم

  (09 رقم ملحق) . بذلك املهمة طبيعة

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 MANUEL DES PROCEDURES D’AUDIT INTERNE Procédure de conduite d’une mission d’Audit Interne Code : SH/ADG : E-006 

sonatrach 

 

 من املعد العمل برنامج قي لها مخطط مهمة تكون  عندما املهمة عن اإلعالم يتم  : مالحظة

 غير تدقيق مهام مصادفة يمكننا حين في السنة مدار على التدقيق ملهام املجموعة طرف

 و املصدر مجهولة رسائل تلقي أو بها مشتبه حاالت وجود حين في عادة تكون  و لها مخطط

 ارج من تدقيق ملهمة السريع التدخل يدفع مما غيره و االختالس من نوع وجود عن التبليغ

 . العمل برنامج
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 إرسال يتم و يوم 19 يتجاوز  ال أجل في بوصوله الداخلي للتدقيق لعملية الخاضعة الجهة بإبالغ املدقق يقوم عادة

 مهمة إجراء سيتم بأنه املعنية الجهة إلبالغ  ورقي شكل في البريد عبر أو فاكس ، الكتروني بريد شكل في مهمة رسالة

 . تدقيق

 

 . ساعة 96 مرور غضون  في هاتفية مكاملة طريق عن ذلك و املهمة رسالة استقبال تم أنه من التحقق يتم

 املدققين و املهمة رئيس اسم الى باإلضافة لها املخطط املدة و بدئها تاريخ  و التدقيق مهمة عن املهمة رسالة تعلن 

 . املرافقين

 

 . املهمة موضوع و الرئيس طريف من املعتمدة التدقيق خطة إلى  اإلشارة يتم كما

 للمهمة(. التحضير قسم ) التدقيق ملف في املهمة رسالة من بنسخة االحتفاظ يتم

 

  : األولية الدراسة 2-3

 املفيدة املعلومات كل جمع و تدقيقها املراد الجهة حول  أولية بدراسة املدققون  يقوم التدقيق مهمة في البدء قبل

 تحديد و املخاطر مختلف تحليل و تدقيقها املراد للجهة مرجعي نظام تكوين أجل من ذلك و جمعها يمكن التي

 . للمهمة االجمالي الوقت من %20  بنسبة هو املتوسط في وةالخط لهذه ملخصص الوقت و التدقيق هدف

 

 

 

 

 

 أته كما له املخصص الوقت و الفريق حجم تغيير و املهمة خطة تكييف إعادة يتقرر  قد املرحلة هذه نهاية في    

 . املهمة إلغاء مثال الجدري  التغيير في األولية الدراسة تساهم

 

  : للتدقيق الخاضعة الجهة مع املقابلة و التعارف 2-3-2

 الخاضعة الجهة مديري  مع مقابلة موعد تحديد للمهمة  املشرف على يجب التدقيق عملية في  البدء قبل     

  : لغرض ذلك و للتدقيق

 لها. الرئيسية الخطوط تحديد و تنفيذها سيتم التي التدقيق مهمة أهداف و مصلحة حول  التشاور  -

 تكميلية تحليلية معلومات جمع و تدقيقها املراد للجهة التشغيلي األداء مع الداخلي التدقيق تنسيق مناقشة -

 . مساعدة اضافية

 . للوظيفة الرئيسية األهداف على املوافقة -

  : يلي بما املناقشة هذه تسمح أن يجب

  :  مالحظة

 ضمن تكون  عموما لكنها الهاتف عبر  استثنائي بشكل األولية الدراسة إجراء يمكن 

 . امليداني العمل
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 . وقوعها احتمال و قابمس تحديدها تم التي املخاطر توافقية و صحة من التحقق -

 األيام. لعدد األصح التقدير طريق عن الكفاءة تحسين -

      التدقيق مهمة ملف في به االحتفاظ يتم و األولى املقابلة محضر شكل في كتابيا االجتماع نتائج تسجيل يتم أخيرا و

  (08 رقم ملحق) (.للمهمة التحضير قسم )

 

  : املخاطر جدول  2-3-0

 الخاضعة الجهة عمل و تنظيم لفهم املقابالت خالل من ذلك و الرئيس ي املقر في املخاطر تحليل مرحلة تنفيذ يتم

  (06-01 رقم ملحق) . للتدقيق

 الخاضعة الجهة إمكانيات و الحقيقية الضعف و القوة لنقاط تقدير إجراء بهدف املخاطر جدول  إعداد يتم

 ( للمهمة التحضير قسم ) التدقيق ملف في به االحتفاظ يجب و  أهداف لتحديد الجدول  هذا يستخدم و للتدقيق

  : يلي ما يجب  إعداده أجل من

 . فرعية مهام الى النشاط تقسيم -

 لم  اذا يحدث أن يمكن الذي ما '' السؤال بطرح املترتبة املخاطر تقدير و منها الهدف و مهمة كل إلى  اإلشارة -

  '' ?    األهداف تتحقق

 .بإيجاز املخاطر تقييم -

 

  : التوجيه مذكرة 2-3-3

  : على تحتوي  و املشرف طرف من مراجعتها و املهمة رئيس طرف من إعدادها يتم

 . الرئيسية األهداف -

  تفصيلي  بشكل املهام -

 . التدقيق مهمة خالل املعلومات جمع في عليها املعتمد الطرق  -

 رقم ملحق ) ( للمهمة التحضير قسم ) التدقيق ملف ضمن ادراجها يتم و التدخل نطاق بدقة تحديد هي بالتالي و

04)  

 

  : العمل برنامج  إعداد 2-3-4

 املدققين عمل تخطيط و ، توزيع ، تحديد هو منه الغرض و التوجيهية املذكرة أساس على العمل برنامج وضع يتم

 . الداخليين

 قسم ) املهمة ملف ضمن به االحتفاظ و امليداني العمل بدء قبل صحته من و منه التحقق و البرنامج مراجعة يجب

 (10 رقم )ملحق . ( للمهمة التحضير
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 الثاني : تنفيذ املهمة  الفرع

 االجتماع االفتتاحي :  2-2

 يعقد االجتماع االفتتاحي في مقر الجهة الخاضعة للتدقيق يشارك فيه : 

مريد الجهة الخاضعة للتدقيق ، رئيس القسم ، رئيس الخدمة ، فريق التدقيق  و من أهم النقاط التي يتم 

 خالل هذا االجتماع :  إليهاالتطرق 

 تقديم املدققين ، وظائفهم وخبراتهم. -

 .على امليثاق األخالقي للوظيفة  اإلشارةوظيفة التدقيق ، و تعريف مبسط و عرض  -

 مناقشة املذكرة التوجيهة. -

 سير  مهمة التدقيق . بإجراءاتالتذكير   -

 (  11ملحق رقم ) يجب تسجيل استنتاجات هذا االجتماع في شكل محضر اجتماع . 

 

 اختبارات التدقيق امليداني :  2-0

من إجراءات الفحوصات املنصوص غليها في برنامج العمل باستخدام أدوات التدقيق يتكون العمل امليداني 

 املناسبة  ) إجراء مقابالت ، مالحظات عينية ، اختبار العينات ...(

يتم توزيع املهام على كل مدقق من الفريق في شكا أوراق اختبار و يتم تنفيذ أعمال التحقق و جمع املعلومات 

جابة و تنفيذ جميع املهام الفرعية الخاصة ن املعلومات كافية و موثوقة مع ايجب أن تكو حول جميع العناصر و 

 (13-12ملحق رقم ) بكل مدقق .

 أخيرا تجمع االستنتاجات في ورقة التغطية و من املهم خالل هذه املرحلة : 

 ر بطرح األسئلة .متعمقا خالل تحقيقاته و أن يستم يظل املدقق منتبها و-

 

 الطابع الرسمي على النتائج و عرضه على الجهات الخاضعة للتدقيق :  إضفاء  2-3

على أسئلة ورقة االختبارات ( و في حالة مصادفة خطأ ما أو حالة  اإلجابةبعد كل خطوة من خطرات العمل )      

ملحق )                     FRAP ورقة اظهلر و تحليل املشكل مشتبه بها يقوم املدقق بوضع استنتاجات جانبية في شكل

 إعدادو هي عبارة عن ورقة تمأل في حالة وجود قصور في العمل و يتم االستناد عليها خالل مرحلة (  19-19رقم 

 تبنى التوصيات الالزمة . أساسهاالتقرير التي على 

 

 االجتماع الختامي ملرحلة التحقق :  2-4

للتأكد من أن األهداف قد تم تحقيقها و أن جميع يجب عقد اجتماع جانبي بين مسؤول املهمة و املدققين      

 نقاط برنامج العمل قد تحققت قبل مغادرة املوقع.
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الخاضعة للتدقيق من أجل اغالق مرحلة التحقق برد شفوي يتم  الجهةو يتم تنظيم اجتماع مع ادارة       

املشاركة فيها نفس األعضاء املشاركين في االجتماع االفتتاحي و من بين النقاط التي يتم مشاركتها خالل هذا 

 االجتماع ما يلي : 

 التشكر ) شكر الجهة الخاضعة للتدقيق على التعاون و توفير الوثائق الالزمة ( -

 .نتائج التي تم التحقق من صحتها تقدم ال -

 مناقشة التوصيات . -

 يجب أن يتيح هذا االجتماع التحقق من صحة التقرير املستقبلي . -

الى مدير هذا االجتماع في التقرير و حفظ نسخة منه في ملف املهمة ، و ترسل نسخة منه  نتائجيجب تسجيل 

 ( 18ملحق رقم الجهة الخاضعة للتدقيق .) 

 

 : اختتام املهمة    ث الفرع الثال

 

 مشروع تقرير التدقيق :  2-2

يوص ى بصياغة مسودة معظم التقرير خالل املهمة و قبل عقد االجتماع الختامي و علبه بقوم املدقق بصياغة      

 الطابع الرسمي على استنتاجاته و توصياته. إلضفاءمسودة التقرير 

 التي تم تحديدها خالل املهمة .يشكل التقرير بيانا للثغرات و الضعف و االختالالت 

و         إعدادهاالتي يتم  FRAP يتم توزيع مسودة التقرير على املديرين املعنيين بنطاق التدقيق مع جميع أوراق 

 و العوائق  و التوصيات . األسبابيشتمل عرض املشاكل و 

 

  اجتماع املراجعة 1-2

و الوقائع و املالحظات ) ايجابية كانت او  اإلحداثبمجرد عودة املدققين من مهمتهم يطلب منهم مناقشة جميع 

 التي يتعين اتخاذه  اإلجراءسلبية ( من أجل تحديد 

 

 اجتماع التحقق :  2-3

جميع عقد اجتماع التحقق بين املدققين حيث يتم فيه مناقشة جميع جوانب مسودة التقرير  و  تعيين يتم 

 ( 11ملحق رقم لالنتهاء منها و تحرير نتائج االجتماع في شكل محضر اجتماع )  التوصيات و املوعد النهائي املقترح

 

 

 

 

عندما ال تسمح القيود الجغرافية املكانية بعقد اجتماع التحقق ، يظل املبدأ غير ملموس  مالحظة : 

 في الجهة الخاضعة للتدقيق .و يتم عقده عبر الهاتف على األقل مع الشخص املسؤول 
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 التقرير النهائي :  2-4

  تشكل مسودة التقرير بعد اجتماع التحقق و التحديثاث التقرير النهائي و هو يتألف من ملخص و جميع ملفات 

FRAP .التي يتم فحصها خالل اجتماع التحقق من الصحة و قائمة التوصيات يتم قراءته من طرف املديرين 

، مدير  اإلدارةالتقرير الى املديرين الخاضعين لعملية التدقيق ، مدير اللجنة التنفيذية ، رئيس مجلس  إرساليتم 

 التدقيق للمجموعة املركزية .

على  الحتوائه:  تقرير التدقيق يجسد عمل املدققين الداخليين كما نصح املستلمون بعدم تمديد توزيعه  مالحظة

 معلومات سرية.

  

 : التدقيق و املردودية  الثالث  املطلب 

قسم الغاز محل الدراسة  ( 20-14-16ملحق رقم ) املؤسسة بعض القوائم املاليةمن خالل تطلعنا على      

 : الطبيعي املميع / الغاز البترولي

و بعد مقابلتنا الطارت املؤسسة توصلنا الى  مال املؤسسة رأسمثل  بعض الحسابات غير موجودةالحظنا أن      

أعباء ستدفق بدورها في ميزانية نشاط تمييع  اال عبارة عن ما هي ADM املديرية العامة للموارد العامة  ان ميزانية

و تحويل الغاز التي سوف تدفق بدورها في في امليزانية العامة للمجموعة مما جعل تقارب الدراسة النظرية مع 

عمليات ما بين  مصداقية الن امليزانية للوحة ما هي اال عبارة عن  ذاتالتطبيقية ال يعطينا نتائج  الدراسة

املتبعة  اإلستراتيجية، و الهدف الرئيس ي من  (   21ملحق رقم )  BIU  عن طريق حافظة بين الوحدات  الوحدات 

فرض عرض ميزانية كل وحدة اك هو تحديد األعباء لكل وحدة و ذلك من خالل ر من طرف مجمع سوناط

 مستقلة.

 

ال يمكن أن يكون في الوحدة  للقيام بعملية حساب و تحليل نسب املردوديةو من خالل ما تقدم نستنتج أنه      

محل الدراسة بل على مستوى املديرية العامة لسوناطراك كما توصلنا الى أنه امليزانية العامة ملجمع سوناطراك 

 و املداخيل لكافة األنشطة املذكورة في تقديم املؤسسة . األعباءهي عبارة عن 

 

ان الوصول الى امليزانية العامة ملجمع سوناطراك ليس باألمر الهين ألنها عبارة عن ميزانية نمول ميزانية الدولة      

 . %69بنسبة 

مراقبة العمليات املالية التي غير ذلك من خالل تربصنا الحظنا أن سياسة سوناطراك مبنية أساسا على عملية     

على عمليات  أساسا، و تعتمد  ، رئيس مصلحة ، رئيس القسم ... تكون على كافة املستويات من املصلحة ، القسم

التي تساهم في اكتشاف الثغرات املوجودة و تقييم املخاطر ليتم  التدقيق السنوية املبرمجة و الغير مبرمجة 

معالجتها و التأكد منها عن طريق تقديم توصيات و اقتراحات من خالل تقاريره و التي تاخذ بعين االعتبار و 

 تساهم في تحسين و أداء 



 

 
55 

 خالصة الفصل الثالث

ؤسسة محل الدراسة و ذلك نظرا ألهمية نشاط لعملية التدقيق الداخلي أهمية بالغة على مستوى امل        

 املؤسسة في االقتصاد الوطني . 

التربص في هذه املؤسسة كان لنا بمثابة الصورة  أن إالو البيانات و رغم السرية و التحفظ على املعلومات      

الصحيح و جعلنا  اإلطارالحقيقة من خالل الجهود املبذولة من طرف إطارات و موظفي املؤسسة لوضعنا في 

 و دور التدقيق الداخلي و طريقة سيره على مستوى مجمع سوناطراك . أهميةنقف عند واقع و 
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ـــــــــــــانمة  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــامةخـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــــــــ

تهتم املؤسسات بشكل كبير بموضوع حماية ممتلكاتها ، خاصة مع كبر حجمها و تشعب أعمالها للحفاظ على       

تعطي أهمية كبيرة بقائها و استمراريتها ، و حتى تقوم املؤسسة بمتابعة جميع أنشطتها و وظائفها أصبحت 

 لوظيفة التدقيق الداخلي .

و كان الهدف من الدراسة الحالية هو لتعرف على وظيفة التدقيق الداخلي و على مدى مساهمتها في تحسين      

مردودية املؤسسة ، و ذلك من خالل االجابة عن التساؤالت التي تمثل اشكالية البحث من خالل الفصول التي 

التطرق الى وظيفة التدقيق الداخلي في املؤسسة و كذا مفاهيم اساسية حول املردودية تمت دراستها  ، تم 

 مدعمين هطا بدراسة تطبيقية على مستوى مؤسسة سوناطراك ، نشاط تمييع و فصل الغاز البترولي .

 اختبار الفرضيات :   

 سيتم اختبارهما كالتالي : لقد قامت دراستنا على فرضيتين أساسيتين       

 : 22الفرضية 

، و ذلك من خالل احترام معايير التدقيق الداخلي   ن مردودية املؤسسةيإتباع املدقق ملنهحية تمكنه من تحس       

و تطبيق القوانين و االستناد على امليثاق االخالقي ملهنته ، و اكتشاف األخطاء و الثغرات و تقديم توصيات 

 لتصحيحها و تجنبها و هذا ما يتبث صحة الفرضية.

 :  20الفرضية 

في كون ان عملية التدقيق الداخلي تخدم و تساهم تحسين  تكمن عالقة التدقيق الداخلي بمردودية املؤسسة      

مردودية املؤسسة ، و هذا ملا لها من اسهام في تحقيق نتائج املؤسسة باعتبارها وظيفة حتمية تابعة لإلدارة و 

تعمل على حماية ممتلكات املؤسسة و تجنيبها الوقوع في األخطاء و التالعبات و العمل على تفاديهم لضمان صحة 

مصداقية املعلومات املسجلة التي على أساسها ستتم عملية حساب املردودية اقتراح الحلول املمكنة و املناسبة  و

 و هذا ما يتلبث صحة الفرضية .

 نتائج الدراسة : 

تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي وظيفة أساسية داخل املؤسسة تهدف الى حمايه ممتلكاتها من االختالس و  -

ن األخطاء املحتملة على املسنوى الداخلي و بالتالي الكشف عن كل الثغرات التي تؤدي بها الى التالعبات ، و م

 عدم بلوغ أهدافها .

 الهدف من التدقيق الداخلي هو اظهار نقاط القوة من أجل تعزيزها و نقاط الضعف من أجل معالجتها . -

 مجموعة من املعايير املعتمد عليها. يعتمد التدقيق الداخلي على -

 للتدقيق الداخلي دور فعال في تحسين مردودية املؤسسة . -
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 يمكن اعتبار املردودية مقياس لفعالية انشطة املؤسسة . -

ة الى االدارة العليا فيما يخص ميتضمن تقرير املدقق الداخلي في املؤسسة أهم املالحظات و النصائح املقد -

 .وضع املؤسسة و العمل على تحسينه 

املؤسسة الى تحقيقها من أجل تحسين مركزها املالي و أهدافها و الحفاظ على املردودية غاية تسعى  -

 استمراريتها في املستقبل .

 التوصيات و االقتراحات : 

 ضرورة وضع برنامج دورات تكوينية للموظفين ملواكبة التطورات الحاصلة في مجال التدقيق الداخلي . -

 املدقق الداخلي و العمل بها .ضرورة االهتمام بالتوصيات املذكورة في تقرير  -

خلق ثقافة الرقابة الذاتية من أجل توفير جو مناسب للعمل و تفادي الوقوع في األخطاء و العمل باتقان  -

 لتحقيق أهداف املؤسسة .

 توفير استقاللية تامة لوظيفة التدقيق الداخلي . -

 

 اسة : ر أفاق الد 

 املؤسسة.مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين مردودية  -

 مساهمة التدقيق الداخلي في تقييم االداء املالي للمؤسسة  -
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 قائـــــــــــــــــــــمة املصادر و املراجع                                                     

 أوال / املصادر و املراجع باللغة العربية 

 I –  : الكتب 

،عمان ، 3هادي التميمي ، مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية و التطبيقية ، دار وائل للنشر ، ط -1

 . 2008األردن ، 

معة حازم هاشم االلوس ي ، الطريق الى علم املراجعة و التدقيق )املراجعة نظريا( ، الطبعة االولى ، الجا -2

 . 2003املفتوحة طرابلس ، 

أحمد حلمي جمعة ، املدخل الحديث لتدقيق الحسابات ، الطبعة األولى ، دار صفاء للنشر و التوزيع ،  -3

 . 2000عمان ، 

خلف عبد هللا الوردات ، '' التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق '' ، مؤسسة الوراقة للنشر و   -9

 . 2008التوزيع ، األردن ، الطبعة األولى ، 

 . 2009يوسف محمود الجربوع، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق، األردن، -9

حامد نور الدين، عمار مريم، التدقيق الداخلي للتثبيتات في املؤسسة االقتصادية، دار زهران للنشر  -8

 . 2018،عمان،  1والتوزيع، ط 

أحمد لطفي ، أمين السيد ، أساليب املراجعة ملراقبي الحسابات و املحاسبين القانونيين ، الدار  -1

 . 2000الجامعية القاهرة ، مصر 

شحاتة السيد ، الرقابة و املراجعة الداخلية  في بيئة تكنولوجيا املعلومات ، الدار عبد الوهاب نصر و  -6

 .الجامعية ، الطبعة االولى،  مصر

الجامعية ،  املطبوعات ، ديوان"تباالحسا تدقيق و صديقي ،"مراجعة مسعود و طواهر التهامي محمد -4

 .2009الجزائر، الطبعة الثانية 

، التسيير املالي ، دار وائل للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، عمان ، بن ساس ي الياس ، قريش ي يوسف  -10

2011  

ناصر دادي عدون ، اثر التشريع الجبائي على مردودية ملؤسسة و هيكلها املالي ، دار املحمدية  ، الجزائر  -11

 . 2006، الطبعة األولى ، 

 .131، ص :  2004الثقافة ، عمان ، مدخل تحليلي ، دار  –ناظم حسن عبد السيد ، محاسبة الجودة  -12

 . 2010محمد محمود خطيب  ،األداء املالي و أثره على عوائد أسهم الشركات ، دار حامد ، األردن ،    -13

ملتوازن ، دار وائل محمد ادريس ، طاهر محسن منصور الغالببي ، أساسيات األداء و بطاقة التقييم ا -19

 . 2004وائل ،عمان ،
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 .2009دار الجامعية للنشر ، مصر ، ، مراجعة و تدقيق نظم املعلومات ، ال امين السيد احمد لطفي -19

 . 2000السعيد فرحات جمعة ، األداء املالي ملنظمات األعمال  ، دار املريخ ، رياض ،  -18

 

II –  : املذكرات و األطروحات 

شدري معمر سعاد ، دور املراجعة الداخلية املالية في تقييم األداء في املؤسسة االقتصادية ، مذكرة  -1

 . 2004مقدمة لنيل درجة ماجيستر في علوم التسيير ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ، 

ية و خديجة مراكش ي ، دور التدقيق الداخلي في ادارة املخاطر ، مذكرة لنيل شهدة ماستر ، تخصص مال -2

 . 2012بنوك ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التجارية و علوم التسيير ، جامعة أم البواقي ، 

عبد الغاني و فضل علي ،"مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي املتعارف عليها في البنوك اليمنية  -3

 . 2003"،رسالة ماجيستير ، جامعة اليرموك ،عمان ،

، اثر الرفع املالي على املردودية املالية في املؤسسة االقتصادية ، مذكرة  فيصل سويقات ، مبارك مبروكي -9

 .، 2013ضمن متطلبات نيل شهادة اليسانس في علوم التسيير ، جامعة ورقلة 

مغريش هارون ، دور املراجعة الداخلية في تحسين املردودية املالية في املؤسسة االثتصادية ، مذكرة  -9

 2013في العلوم املالية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، مقدمة لنيل شهادة ماستر 

بوقابة زينب ، التدقيق الخارجي و تأثيره على فعالية االداء في املؤسسة االقتصادية ، مذكرة لنيل شهادة  -8

 . 2011املاجيستير في العلوم التجارية ، 

الية للمؤسسات االقتصادية عكوش محمد امين ، اثر تطبيق معايير املحاسبة الدولية على املردودية امل -1

الجزائرية،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستر في العوم التجارية ،جامعة 

 2011.الجزائر 

طلبات نيل شهادة املاجيستر في شيخي عائشة ، التحفيز و املردودية في املؤسسة ، مذكرة تدخل ضمن مت -6

 .2010لوم االقتصادية ، الجزائر ، عال

، أثر التسيير الجبائي على األداء املالي في  املؤسسات االقتصادية ، مذكرة ماجستير  ،  صابر عباس ي -4

 .2012جامعة قاصدي مراح ، ورقلة ، 

شعباني لطفي ، املراجعة الداخلية مهمتها و مساهمتها في تحسين تسيير املؤسسة ، رسالة ماجيستير ،  -10

 .2009الجزائر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، جامعة 

 

 IV –  : املؤتمرات و املجالت 

براق محمد ، صديقي مسعود ، انعكاس التكامل املراجعة الداخلية و الخارجية على األداء الرقابي ،  -1

 22، ص  2009املؤتمر العلمي الدولي حول األداء املتميز للمنظمات و الحكومات ، جامعة ورقلة ، 

رقابة الداخلية على املؤسسات ، منشورات املنظمة العربية للتنمية كريمة علي الجوهر ، التدقيق و ال -2

 10، ص 2012االيدارية ، القاهرة ، 
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أهدافه ونطاقه، ندوة التدقيق الداخلي، سلطة الكهرباءن  -دهمش نعيم، التدقيق الداخلي: مفهومه -3

 19،ص 2/9/1468-1األردن،

التنظيمية لفعالية وظيفة التدقيق الداخلي في ضوء ، مداخلة حول الضوابط  2010مزياني نور الدين ،  -9

 1-8سكيكدة ، ص .ص :  1499أوت  20املعايير الدولية للتدقيق الداخلي ، جامعة 

العيد محمد، بن زازة منصورية، التدقيق الداخلي ودوره في عملية اتخاذ القرار، مجلة املالية واألسواق،  -9

 190ص  194دون تاريخ، ص

قراءة في األداء املالي و القيمة في املؤسسات االقتصادية ، مجلة الباحث ، جامعة دادن عبد الغني ،  -8

 .92-91، ص.ص: 2008،  09ورقلة ، العدد 

  

 / املصادر و املراجع باللغة األجنبية  ثانيا

1- pierre conso, la gestion financière de l’entreprise,7ème édition , DUNOD , paris , 1997, 

p513 

2-  p. LAUZEL, contrôle de gestion et budgets , SIREY, paris,1996, p24 

 1   

3- B.COLLASSE, la rentabilité de l’entreprise ,op.cit, PP28،29 

4-   B.COLLASSE, la rentabilité de l’entreprise, 3ème édition , DUNOD, paris, 1999,p 21 

5-  MANUEL DES PROCEDURES D’AUDIT INTERNE Procédure création et contenu du 

programme de travail Code : SH/ADG : E-011 sonatrach 

6-  MANUEL DES PROCEDURES D’AUDIT INTERNE Procédure de conduite d’une mission 

d’Audit Interne Code : SH/ADG : E-006 sonatrach
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