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 تشكرات
 لىل هلل امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني س يدان دمحم

 .عليه وسمل وعىل اهل وأ حصابه أ مجعني 

 

بداية أ تقدم بشكري ا ىل هلل س بحانه وتعاىل وامحلد هلل اذلي أ انر لنا درب العمل واملعرفة 

 .واذلي منحين القوة والصرب وأ عاننا عىل أ داء هذا الواجب ووفقنا ا ىل اجناز هذا العمل

 

خالص ا ىل لك من ساعدين عىل اجناز كام أ توجه جبزيل الشكر والامتنان بلك لدق و  ا 

" متار خدجية " واخص ابذلكر ال س تاذة  ، من لعوابت هذا العمل ويف تذليل ما واهجته

رشاداهتا القمية اليت اكنت عوان يل يف  عىل قبولها ال رشاف عىل هذا العمل وعىل توجهياهتا وا 

متام هذا البحث لهام ما دامت يف خدمة ، و أ ن يبارك لها هلل عز وجل يف ذوهيا و ع  ا 

 .العمل و املعرفة 

 

 .وأ خريا اشكر لك من أ مدين بيد العون واملساعدة سواء من قريب أ و بعيد 

 

 

 



 اإلهداء
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

   وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون  

 صدق هللا العظيم

 

 .حصبه أ مجعني الصالة و السالم عىل س يد البرشية دمحم و عىل أ هل و

 

ىل الوادلين الكرميني اذلين وسعت دعواهتام يف لك خطوة أ خطوها ، اليت ل ميكن لللكامت أ ن تويف  ا 

 .حقهام واليت ل ميكن لل رقام أ ن حتيص فضائلهام ، ابرك هلل يف عرهام 

 "الكرمي يبأ  "فاح وأ وللين ا ىل ما أ ان عليه ا ىل من عل بكد يف سبييل وعلمين معىن الك

 .أ دامه هلل يل 

 ا ىل احلضن ادلائف والقلب احلنون، ا ىل من ربتين وأ انرت دريب وأ عانتين ابلصلوات وادلعوات،

نسان يف هذا الوجود ىل أ غىل ا   ".أ يم احلبيبة" ا 

ىل أ يخ العزيز  وأ خوايت ال روع ىل أ هيل وأ حبايئ ال غىل،  ا   ا 

 .ت أ لدقايئ و زماليئ ا ىل من اكنوا مالذي وملجيئ ا ىل من تذوقت معهم أ مجل اللحظا

 ا ىل لك من شق دربه ا ىل طلب العمل

ا ىل لك من سقط من قلمي سهوا أ هديه هذا العمل
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 المقدمة العامة 



العامــة قدمة امل  

 

 
 أ

 : املقدمة

بكفاءة   هاية تكون مستقلة عن إلادارة تساعد في القيام بوظائفاهتمت أغلب املؤسسات باللجوء إلى أدوات رقاب     

و فعالية ، و ذلك من خالل التحقق من دقة التسجيالت املحاسبية و مطابقتها للعمليات و التأكد من مدى التزام 

 .بالسياسات و إلاجراءات املنتهجة و الحماية املادية لألصول و املمتلكات و مدى صدق القوائم املالية

وظيفىة أهمهىا التىي تتناسىب مىح احتياجا،هىا، و مىن ألانظمىة حيث اعتمدت املؤسسة علىى ممموعىة متعىددة مىن      

التدقيق الداخلي  الذي يعتبر بؤرة داخلية تقوم بعملية التدقيق ، والتي شهدت تطورا مستمرا من حيث أهميته و 

 . دوره في دعم باقي أهداف املؤسسة

ق الىىداخلي أن تسىىىاهم فىىىي تصىىميم و تطىىىوير نظىىىام الرقابىىة الداخليىىىة ، و تعزيىىىز سىىىيطرة تسىىتطيح وظيفىىىة التىىىدقي     

إلادارة علىىى املؤسسىىة وكىىذلك املسىىاهمة فىىي تقيىىيم وإدارة املخىىاطر والحمايىىة مةهىىا وتقىىديم املشىىورة فىىي ماهيىىة السىىبل 

وبالتىىالي املسىىاهمة فىىي .  اعليىىةألانمىىح إلدار،هىىا  و كىىذلك قيىىاس كفىىاءة اسىىتخدام املىىوارد املتاحىىة و تقيىىيم ألاداء و الف

تحقيىىق أقىىىرج درجىىات الكفىىاءة فىىىي إدارة املشىىروعات الاقتصىىادية ممىىا يعىىزف فىىىرض هىىذه املشىىروعات فىىي الاسىىىتغالل 

 . ألامثل للموارد والوصول إلى الجودة الشاملة و بالتالي الصمود في وجه املنافسة العاملية

يىىىز عل هىىىا علىىىى جميىىىح ألاصىىىعدة املهنيىىىة  ن النتىىىائج املتحققىىىة ألي تعتبىىىر الجىىىودة شىىىعار الارتقىىىاء املتىىىي حيىىىث تىىىم الترك

و قد فاد الاهتمام في الفترات ألاخيرة  بإعداد التقارير  من نواحي عدة مةها النىواحي  ،وظيفة مرتبطة بمودة أدائها  

دمىه مىن خىدمات املحاسبية و املالية لتحسىين جىودة ألاداء ممىا أدى إلىى رفىح درجىة التنىافمل بىين املؤسسىات ومىا تق

 .مختلفة 

 : إشكالية الدراسة

 : على ضوء ما تقدم يمكن لنا تحديد مشكلة املوضوع كاآلتي 

 ؟ "الاقتصادية املؤسسات أداء تحسين في الداخلي لتدقيقا تساهم جودة   مدى أي إلى"

  : وهذا التساؤل يقودنا إلى طرح ممموعة من ألاسئلة الفرعية تتمثل في  -

 هي املخاطر املنمرة عن عدم كفاءته ؟  هي املعايير التي تحكمه و ما تدقيق الداخلي و ماما املقصود بال .0

هىىي املنهجيىىة التىىي يتبعهىىا فىىي  هىىل املىىدقق الىىداخلي لىىه دور فعىىال فىىي تحقيىىق فعاليىىة ألاداء فىىي املؤسسىىة و مىىا  .5

 عمله؟ 

 ؟  جودة التدقيق الداخلي على فعالية ألاداء في املؤسسة الاقتصادية كيف تؤثر .3



العامــة قدمة امل  

 

 
ب  

 :فرضيات الدراسة 

 :لإلجابة على إلاشكالية املطروحة يمكن وضح جملة من الفرضيات التي تكون منطلق للدراسة و هي كما يلي 

تعتبر وظيفىة التىدقيق الىداخلي ضىرورية ولهىا أهميىة بالغىة فىي جميىح املؤسسىات الاقتصىادية و الصىناعية  .0

 . تساعد على تحسين ألاداء و صناعة القرارات الرشيدة

 . في املؤسسة الاقتصادية ة ألاداء بمدى فعالي الداخلي  التدقيقجودة تأثير  يكمن  .5

ملتخىىىىىذي القىىىىىرار  و توج هىىىىىات و إرشىىىىىادات  تصىىىىىحيحية تعليمىىىىىات التىىىىىدقيق الىىىىىداخلي بإعطىىىىىاء جىىىىىودة  تقىىىىىوم  .3

  .باملؤسسة

 : منهج الدراسة

أبعىىىىاد املشىىىكلة و إلاجابىىىىة عىىىىن ألاسىىىىئلة  مىىىن أجىىىىل وظيفىىىىة إلاملىىىام و إلاحاطىىىىة بمختلىىىىف جوانىىىىب املوضىىىوع وتحليىىىىل      

املطروحة و اختبار صحة الفرضيات املوضوعة اتبعنا املنهج الوصفي  املوافق للدراسة النظرية لتوضيح أهمية و 

و ذلك من خالل التعرف على أساسيات التدقيق  دور التدقيق الداخلي في تحسين أداء املؤسسات الاقتصادية ،

ختلف املفاهيم النظرية ، و املنهج التحليلي الذي ينسجم في تحليل املعطيات املتىوفرة فىي الداخلي و التطرق إلى م

 . املؤسسات

 :أهمية الدراسة

عتبر كأداة إدارية فعالة وركيزة أساسية   يمكن الاستغناء تالتدقيق الداخلي  جودة تكمن أهمية الدراسة في أن     

بحيث تعمل على تقييم و تطوير نظام الرقابة الداخلية من اجل . مات عةها في التحقق من صحة البيانات و املعلو 

و التوصىيات و الاقتراحىات     كشف و إدراج ممموعة مىن التصىحيحات املمكنىة، و التأكىد مىن تطبيىق إلاجىراءات 

 . ساهم في تحسين أداء املؤسسة الاقتصادية مما يعود بالنفح على الاقتصاد الوطنيلي تبالتاو .واللوائح

 : سباب اختيار املوضوعأ

  : هناك عدة أسباب  ختيار هذا املوضوع مةها

 .الاهتمام الشخىري باملوضوع نظرا  رتباطه بممال التخصص تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير 

    مفهوم الحديث للتدقيق الداخلي الذي أصبح يركز على ألادوار املختلفة التي يقوم بها ، فلم يعد ينحصر  

 . املالية للمؤسسة بل أصبح يشمل جميح النواحي في الناحية

 .لتدقيق الداخلي داخل املؤسسات الاقتصاديةجودة اعدم التطبيق الفعلي ل 

 .الرغبة الشخصية إلى احتراف مهنة التدقيق وأيضا رغبة التعرف والتعمق في هذا املجال 



العامــة قدمة امل  

 

 
ت  

 .طوير أدائهااملؤسسات الاقتصادية بحاجة ماسة إلى التدقيق الداخلي قصد تقييم وت  

 .تقديم قيمة مضافة للمكتبة قصد إثرائها من أجل إفادة الباحثين مستقبال 

 

 : أهداف الدراسة

 التعريف بالتدقيق الداخلي وإبراف أهميته ومدى الحاجة إليه . 

  التىىىدقيق الىىىداخلي والعمىىىل علىىىى تطويرهىىىا مىىىن خىىىالل كافىىىة ألاسىىىاليب  بمىىىودة التنبيىىىه إلىىىى ضىىىرورة الاهتمىىىام

 . الحديثة

  إبىىىىىىىراف عمىىىىىىىل املىىىىىىىدقق الىىىىىىىداخلي والخىىىىىىىدمات واملهىىىىىىىام التىىىىىىىي يقىىىىىىىوم بهىىىىىىىا ملسىىىىىىىاهمته فىىىىىىىي تحسىىىىىىىين أداء املؤسسىىىىىىىة 

 . تحقق من وضعيتها ومدى قدر،ها على تحقيق ألارباح ومدى استمرارية نشاطهاالو الاقتصادية 

  سىىييرية التىدقيق الىىداخلي فىىي املؤسسىىة وإظهىىار مىدى فعاليتهىىا فىىي العمليىىة التجىىودة تشىخيص واقىىح وظيفىىة

 .والرقابية

   : هيكل الدراسة
حيىث  ، تطبيقىي آلاخىر و نظىريين فصىول فصىلين علىى ثالثىة دراسىتنا فىي إعتمىدناه الىذي البحىث هيكىل يتمثىل      

تعلىق بىاملتغير املسىتقل التىدقيق  إلىى سىرد ووصىف كىل مىاألاول الىذي يعتبىر نقطىة بدايىة الدراسىة  الفصىل خصىص

تناولنا فيه مدخل مفىاهيمي للتىدقيق بصىفة عامىة ،  له إلى ثالثة مباحث ألاول ، إذ سوف نتطرق من خالالداخلي 

مراحىل تطبيىق تمحىور حىول املبحىث الثالىث  أمىاثم تطرقنا في املبحث الثىاني إلىى عموميىات حىول التىدقيق الىداخلي 

 .التدقيق الداخلي وهيكلته ومعاييره

ي في تحسين أداء املؤسسة الاقتصادية ، وقد تم تقسيمه أما الفصل الثاني جاء بعنوان جودة التدقيق الداخل      

املبحىىث  أمىىااملبحىىث ألاول عىىن ماهيىة الجىىودة و أيضىىا جىىودة التىدقيق الىىداخلي  حيىىث تطرقنىا فىىي إلىى ثىىالب مباحىىث ،

أما بخصوص املبحث الثالث قد تحىدثنا عىن   الثاني تناولنا مفاهيم أساسية حول ألاداء في املؤسسة الاقتصادية

 . جودة التدقيق الداخلي في تحسين فعالية ألاداء مساهمة
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 : تمهيد 

خاصة التدقيق الداخلي الذي ظهر كأداة رقابية هامة  لقد نشأ التدقيق وتطور نتيمة الحاجة بخدماته ،              

ات املاليىىىة وإلاداريىىىة وكىىىذلك التشىىىغيلية داخىىىل املؤسسىىىات ، حيىىىث قهىىىدف للتحقىىىق مىىىن مىىىدى سىىىالمة وصىىىحة البيانىىى

للمؤسسىة ، ومىدى التىزام العىاملين داخلهىا بتطبيىق السياسىات والقواعىد وإلاجىراءات املوضىوعية لتسىيير أنشىطتها 

وهىىىىذا بغىىىىرض تفىىىىىادي مختلىىىىف ألاخطىىىىاء وحمايىىىىىة ممتلكا،هىىىىا مىىىىن حىىىىىا ت الغىىىى  والتالعىىىىب والاخىىىىىتالس والعمىىىىل علىىىىىى 

 . تصحيحها وتحقيق ألاهداف

تخىىىص وظيفىىىة التىىىدقيق  التىىىي الجوانىىىب بعىىى  عىىىرض أجىىىل مىىىن إلىىىى ثالثىىىة مباحىىىث الفصىىىل ألاول  سىىنتطرق فىىىي        

وظيفىىىة  املبحىىىث الثىىىاني إلىىىى ماهيىىىة و أيضىىىا فىىىي التىىىدقيق عامىىىة فىىىي املبحىىىث ألاول حيىىىث تناولنىىىا مىىىدخل عىىىن  ،الىىىداخلي

 . داخلي وهيكلته ومعاييرهأما في املبحث الثالث  تحدثنا عن مراحل تطبيق التدقيق ال التدقيق الداخلي
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 ةمدخل للتدقيق عام: املبحث ألاول 

 نبذة تاريخية عن التدقيق ومفهومه عامة: املطلب ألاول 

 :نبذة تاريخية حول التدقيق: الفرع ألاول 

عل ها في  تستمد مهنة التدقيق نشأ،ها من حاجة إلانسان إلى التحقق من صحة البيانات املحاسبية التي يعتمد        

اتخىىاذ قراراتىىه ، والتأكىىد مىىن مطابقىىة تلىىك البيانىىات للواقىىح، وقىىد ظهىىرت هىىذه الحاجىىة أو  لىىدى الحكومىىات ، حيىىث 

تىىىدل الوثىىىائق التاريخيىىىة علىىىى أن حكومىىىات قىىىدماء املصىىىريين واليونىىىان كانىىىت تسىىىتخدم املىىىدققين للتأكىىىد مىىىن صىىىحة 

ىان املىىدقق وقتهىىا يسىىتمح إلىىى القيىىود ا.الحسىىابات العامىىة . ملثبتىىة بالىىدفاتر والسىىجالت للوقىىوف علىىى مىىدى صىىحتها وكى

 1.ومعناها يستمح   Audire مشتقة من الكلمة الالتينية Audit وهكذا نمد أن كلمة تدقيق

 2م  1500 سنة حتى القديم العصر من الفترة : 

 العائليىة، شىروعاتوكىذا امل الحكوميىة الوحىدات على مقتصرة كانت أنها الفترة هذه في املحاسبة عن يعرف ما      

 املدقق وكان .املحاسبية بالدفاتر أو غ  تالعب أي حدوب منح و ، الدقة إلى الوصول  هو خاللها من الهدف وكان

 املعلومات هذه صحة مدى على يقف أن على تتلى عليه، كانت التي للحسابات با ستماع يكتفي الفترة هذه خالل

 .تمربته على بناء

 م 1850 حتى 1500 من الفترة :  

 والتزوير الغ  والتالعب اكتشاف على اقتصر إذ السابقة، الفترة عن الفترة هذه خالل التدقيق هدف يتغير لم  

 رغىم و ، املىدققين إلىى الحاجىة فاد مىن مىا وهىو ، امللكيىة بانفصىال يسىمج مىا شىهدت أنهىا غيىر .املحاسىبية الىدفاتر في

 .تفصيلية بصفة التدقيق ممارسة بقيت ذلك

  3: م 1905 حتى 1850 من ةالفتر  

 وبالتىالي ، اململكىة املتحىدة فىي الصىناعية الثىورة مىح تزامنىا الكبيىرة املسىاهمة شىركات ظهىور  الفتىرة هىذه شىهدت       

 علىى أمىوالهم  حفاظىا علىى املىدققين الطلىب فىي املسىاهمين إلحىاح مىن فاد مىا ، وإلادارة املىالك بىين التىام الانفصىال

 تىدقيق املسىاهمة شركات على أوجب الذي ،0295سنة  البريطاني الشركات قانون  صدور  كذل و عزف  . املستثمرة

 .مستقل مدقق قبل من حسابا،ها

 

 

                                                             
 .01 - 01ص ، 2000 ، ألاردن للنشر ، وائل دار ، ألاولى الطبعة ، (والعملية النظرية الناحية) الحسابات تدقيق علم ، هللا عبد أمين خالد  1
 . 01، ص 0229، الطبعة الرابعة ، دار الةهضة العربية ، لبنان ،  تاملراجعة معايير وإجراءاإدريمل عبد السالم اشتيوي ،    2
3

 . 41ص ذكره، سبق مرجع ، اشتيوي السالم عبد إدريس 
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 : 1 كاآلتي فكانت الفترة هذه خالل التدقيق أهداف أما      

 والخطأ ؛ الغ  اكتشاف -   

 الفنية ؛ ألاخطاء ومنح اكتشاف -   

 . املحاسبية بادئامل تطبيق في ألاخطاء اكتشاف  -   

 3691حتى  م 1905 من الفترة : 

 فىي كبيىرة الداخليىة بدرجىة الرقابىة نظىام علىى الاعتماد وكذا الكبرى  الشركات ظهور  هو الفترة هذه ميز ما أهم       

 .علمي أساس وفق إلاحصائية العينات أسلوب استعمال إلى باإلضافة التدقيق، عملية

 هىو هىذه الحىا ت مثىل فاكتشىاف والخطىأ ، الغى  اكتشىاف يعد فلم لتدقيق،ا عملية من الهدف يخص فيما أما

 البيانات كانت إذا املحايد فيما و املستقل املدقق تقرير هو الرئيسري التدقيق غرض إن بل . إلادارة مسؤولية من

 . 2املالي املركز عدالة تبين املحاسبية

  3حتى وقتنا الحاضر 3691الفترة من:  

 من ألاحداب، من أهمها انهيار  ل هذه الفترةخال             
ً
وحتج وقتنا الحالي تطور التدقيق بشكل كبير نتيمة عددا

وكىان مىن أسىبابها وجىود غى   العديىد مىن املؤسسىات، ففىي الو يىات املتحىدة انهىارت مؤسسىات القىروض والادخىار

مىن املؤسسىات فىي العىالم واملعىروف بانهيىار وتالعبات من قبل القائمين عل ها، وكىذلك الانهيىار غيىر املتوقىح للعديىد 

  .ألاسواق املالية

 

تلىك ألاحىىداب وغيرهىىا جىىددت التسىاؤ ت عىىن دور املىىدققين فىىي اكتشىىاف الغى  والتالعبىىات، وخىىالل هىىذه الفتىىرة      

 من املعايير تطالب املدققين بمسؤولية أكبر نحو اكتشاف الغ  والتقرير عنه، والتأكيد على أهمي
ً
ة صدرت عددا

نظىىام الرقابىىة الداخليىىىة ودوره فىىي منىىىح الغىى  والتالعىىب، وأن هنىىىاك مسىىؤولية أكبىىىر علىىى املىىدققين فىىىي فحىىص نظىىىام 

 4.الرقابة الداخلية والتقرير عنه للجهات املعنية

 

 

 

 

                                                             
 العلوم في املاجستير شهادة لنيل تخرج ، مذكرة" الجزائر في تطييقها إمكانية ومدى الدولية منظور  من املحاسبي التدقيق املعايير" دمحم أمين مافون، 1

 .3، ص5100 -201 1الجزائر، التمارية  ، جامعة العلوم  ارية ، قسمالتم
 . 02-01ص ، 2006 ، ألاردن للنشر ، وائل دار ، الثالثة الطبعة ، والعملية النظرية الناحية من التدقيق إلى مدخل ، التميمي هادي 2
 ، 5111ولى، قسم املحاسبة ى كلية التمارة ى جامعة املنصورة ى مصر، ، الطبعة ألا املراجعة النظرية واملمارسة املهنيةإبراهيم طه عبد الوهاب،  3

 . 05 -00ص 

.05-00إبراهيم طه عبد الوهاب ،مرجح سبق ذكره، ص   4  



الداخلي قيقدتلاو   قيقدتلل  ي ر ظنلا راطإلا                                                                          الفصل ألاول      

 

4 
 

يار في املؤسسات معظمها نهتأثرت مهنة التدقيق بعدد من ألاحداب، فقد ظهر املزيد من حا ت الفشل والا          

كمىا حصىلت تطىورات هامىة فىي مهنىة املحاسىبة والتىدقيق وفىي طبيعىة . ان نتيمة الغ  والتصىرفات غيىر القانونيىةك 

ىىان السىىبب الكبيىىىر فىىىي تلىىىك  مكاتىىب التىىىدقيق القىىىانوني، وفىىي أسىىىلوب التىىىدقيق وفىىي عمليىىىة وضىىىح معىىايير التىىىدقيق، وكى

 :1بع  في آلاتي ال التغيرات يرجح إلى العديد من ألاحداب والتغيرات البيئية حددها 

انتشار مفهوم العوملة في الاقتصاد العالمي والحاجة إلى مكاتب تدقيق ضخمة تخدم عمالئها حول العالم  .0

 .بكفاءة 

 .قضية التعقيدات املتزايدة في بيئة ألاعمال وتزايد استخدام أنظمة الحاسب آلالي في املؤسسات .5

التكنولوجيا وإلى كثير من أساليب تحليل ألاعمال  أدى استمرار املنافسة في أعمال التدقيق إلى استخدام .3

 . املتقدمة في عملية التدقيق 

اسىىىىتمرار فيىىىىادة التكىىىىاليف التىىىىي تتحملهىىىىا مكاتىىىىب التىىىىدقيق نتيمىىىىة  رتفىىىىاع مبىىىىال  التىىىىأمين وفيىىىىادة الىىىىدعاوي  .1

 .القضائية املرفوعة ضدها

 .    أثناء عملية التدقيق فيادة التدخالت الحكومية في شؤون املهنة بفرض املزيد من املتطلبات .2

وخالصىىىة القىىىول إن التىىىدقيق فىىىي الوقىىىت الحاضىىىر أصىىىبح يقىىىوم علىىىى العينىىىات إلاحصىىىائية للعمليىىىات املختلفىىىة           

 علىىى نظىىم الرقابىىة 
ً
 كليىىا

ً
املختىىارة علىىى أسىىاس علمىىي ولىىيمل علىىى أسىىاس الحكىىم الشخىىىري للمىىدقق، ويعتمىىد اعتمىىادا

صبح الهدف ألاساسري للمدقق هو إعطاء رأي فني محايد حول القوائم املالية الداخلية املطبقة فعال باملؤسسة، وأ

ومىدى عىىدالتها فىىي تمثيىل املركىىز املىىالي ونتىائج ألاعمىىال للمؤسسىىة، أمىا اكتشىىاف الغىى  والتالعىب وغيرهىىا فهىىو هىىدف 

 عن عدم اكتشاف أي تالعب أو غى  إذا . ثانوي وليمل أساسري
ً
مىا أثبىت ومن ذلك يستنتج أن املدقق ليمل مسؤو 

 .عدم تقصيره في إتباع إلاجراءات الضرورية للتدقيق في سبيل تحقيق معايير التدقيق املقبولة واملتعارف عل ها

   :  2 يعود للعوامل التالية أن التطور السريح ملهنة التدقيق  ويتضح لنا من خالل هده النبذة التاريخية

 . فيادة حجم مشروعات من حيت العمل ف ها و نشاطا،ها 

 .تفوي  السلطات للغير اقتصاديا  

 . ظهور شركة ألاموال مما أدى إلى فصل امللكية عن إلادارة  

صىىىىىدور بعىىىىى  القىىىىىوانين والتشىىىىىريعات كقىىىىىانون الضىىىىىرائب والسىىىىىوق املاليىىىىىة وغيرهىىىىىا ممىىىىىا دعىىىىىا إلىىىىىى توظيىىىىىف  

 . املدققين وافدياد الطلب على خدمتهم

 

                                                             
 .53، ص5111، مركز ألامين للنشر والتوفيح، صنعاء ى اليمن، أصول مراجعة الحساباتعبيد سعد شريم، لطف حمود بركات،  1

لة لنيل شهادة ماجستر ، تخصص اقتصاد و م، مذكرة مك "راجعة في تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة الاقتصاديةدور امل"عزوف ميلود، 2 

 .2 -1، ص 5111- 511، سكيكدة ،0222أوت  51تسيير املؤسسات، قسم علوم التسيير، جامعة 
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 :مفهوم التدقيق:الفرع الثاني 

                          التىىىىىىىىىدقيق و تطورهىىىىىىىىىىا جىىىىىىىىىاء كنتيمىىىىىىىىىىة حتميىىىىىىىىىىة للتطىىىىىىىىىور الىىىىىىىىىىذي عرفتىىىىىىىىىه ألانشىىىىىىىىىىطة الاقتصىىىىىىىىىىادية إن ظهىىىىىىىىىور مهنىىىىىىىىىىة     

     و انفصىىال امللكيىىة عىىن إلادارة، ففىىي ظىىل هىىذه املعطيىىات تغيىىرت أهىىداف التىىدقيق املحاسىىبي مىىن اكتشىىاف ألاخطىىاء 

ائم املاليىىىة للمؤسسىىىىات و إيصىىىال نتىىىائج عمليىىىىة و التالعبىىىات إلىىىى إبىىىىداء الىىىرأي الفنىىىي املحايىىىىد علىىىى مىىىدى صىىىىدق القىىىو 

 . التدقيق لألطراف املعنية ذات مصلحة

 :من بين التعاريف التي أعطيت للتدقيق املحاسبي نذكر ما يلي      

          عمليىة منظمىة و منهجيىة لجمىح ألادلىة : " التىدقيق علىى أنىه (*AAA) عرفىت الجمعيىة املحاسىبية ألامريكيىة .0

                     موضىىىىىىىىويي و التىىىىىىىىي تتعلىىىىىىىىق بنتىىىىىىىىائج ألانشىىىىىىىىطة و ألاحىىىىىىىىداب الاقتصىىىىىىىىادية لتحديىىىىىىىىد مىىىىىىىىدى التوافىىىىىىىىق  و القىىىىىىىىرائن بشىىىىىىىىكل

 . 1و التطابق بين هذه النتائج و املعايير املقررة و تبلي  أطراف املعنية بنتائج التدقيق

ن إلاثبىات املرتبطىىة فحىص انتقىادي لالدلىة و قىرائ: " فقىد عىرف التىدقيق بأنىه friédérich et autres أمىا .5

بالعناصىر الدالىة علىى ألاحىداب الاقتصىادية ، يقىوم بىه  ىخص متىي مىن أجىل إعطىاء رأي الفنىي املحايىد حىول مىىدى 

 .    2اتساق هذه العناصر مح املعايير املقررة 

                     الرقابىىىىىىىة التىىىىىىىي يمارسىىىىىىىها الشىىىىىىىخص املتىىىىىىىي املؤهىىىىىىىل قانونيىىىىىىىا:"كمىىىىىىىا يعىىىىىىىرف احمىىىىىىىد لطفىىىىىىىي التىىىىىىىدقيق علىىىىىىىى أنىىىىىىىه  .3

                   و حسىىىىىىب ألاصىىىىىىول املهنيىىىىىىة بغيىىىىىىة التأكىىىىىىىد و املصىىىىىىادقة علىىىىىىى صىىىىىىدق و عدالىىىىىىىة القىىىىىىوائم املاليىىىىىىة السىىىىىىنوية للمؤسسىىىىىىىة

 . 3و املتمثلة في امليزانية العامة ، قائمة الدخل ، قائمة التدفقات النقدية 

تقل و محايىد ألجىىل التوصىل إلىىى رأي إلاجىىراءات املختلفىة التىىي يقىوم بهىىا  ىخص مسىى" يعرفىه التميمىىي بأنىه   .1

كانىىت املعلومىىات املسىىجلة بالىىدفاتر و املسىىتندات تعكىىمل و بعدالىىة ألاحىىداب الاقتصىىادية التىىي  إذافنىىي محايىىد فينىىا 

و ان هىذه البيانىات املحاسىبية تىم تحضىيرها وفقىا للمبىادىء  مىن خىالل فتىرة معينىة باملؤسسىة محىل التىدقيق  تمت

  "4. املتعارف عل ها  املحاسبية

             التحقىىىق الانتقىىىادي املنىىتظم ألدلىىىة و قىىىرائن إلاثبىىىات ملىىىا تحويىىىه دفىىىاتر : " كمــا يمكـــن تعريـــف التـــدقيق بأنـــه .2

و سجالت املنشأة من بيانات في إطار مبادىء محاسبية متعارف عل ها من خالل برنامج محدد مقدمها بهدف إبداء 

 . 5"املالية لقراء و مستخدمي هذه التقارير الرأي الفني املحايد عن صدق و عدالة التقارير

 

                                                             
 .   011، ص  5113، دار وائل للنشر، عمان ، ألاردن، ارف إلاسالميةاملراجعة عن املسؤولية الاجتماعية في املصمميد حاسم الشرع ،  1

2 M friédérich ¸Georges langloois ¸alain burlaud ¸renébonnault ¸ comptabilité et audit ¸manue I& application  

      2008/2009 ¸editions fowcher ¸ p441france .2007.  

. 03، ص  0222، دار وائل للنشر والتوفيح، عمان، ألاردن، قيق الحسابات من الناحية النظرية ، علم تدخالد أمين عبد هللا   3  

.  51، ص 5111، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر ، عمان ،ألاردن،  مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العلميةهادي التميمي ،   4  
 . 03ص ، 0222 ،دار وائل للنشر والتوفيح عمان الاردن ،من الناحية النظرية علم تدقيق الحسابات ،خالد أمين عبد هللا 5
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علم يتمثل في ممموعة من املبادىء و املعايير و القواعىد و ألاسىاليب التىي يمكىن بواسىطتها : " ويمكنه تعريفه بأنه 

و القىىىوائم     القيىىىام بفحىىىص انتقىىىادي مىىىنظم ألنظمىىىة الرقابىىىة الداخليىىىة و البيانىىىات املثبتىىىة فىىىي الىىىدفاتر و السىىىجالت

ية بهدف إبداء فني محايد في تعبير القوائم املالية الختامية ، ولىه مبىادئ و معىايير و قواعىد متعىارف عل هىا بىين املال

 . أصحاب املهنة

 : 1من خالل التعاريف السابقة نجد أن التدقيق املحاسبي يضم عدة نقاط مهمة و هي    ●       

 :  التدقيق عملية منتظمة و منهجية -0

مراحل متتابعة تتابعىا منطقيىا و كىل مرحلىة تحتىوي علىى ممموعىة مىن الخطىوات ، و تتكىون عمليىة  ألنها تتم خالل

 :هي  أربع مراحل أساسيةالتدقيق املحاسبي من 

مرحلىىة قبىىول التكىىاليف، مرحلىىة تخطىىيت أعمىىال التىىدقيق ، مرحلىىة تنفيىىذ عمليىىة التىىدقيق ، و أخيىىرا مرحلىىة بلىىورة  

 .النتائج و إعداد و عرض التقارير

 :  ضرورة الحصول على أدلة إلاثبات و القرائن و تقييمها بطريقة موضوعية -5

حيىىىث تمثىىىل عمليىىىة جمىىىح و تقيىىىيم ألادلىىىة جىىىوهر عمليىىىة التىىىدقيق للحكىىىم علىىىى مىىىدى تم ىىىري تأكيىىىدات املؤسسىىىة مىىىح 

ات ، إلاقرارات الوجود املادي ، املالحظة ، املصادق: املعايير املوضوعية ، ومن صور أدلة إلاثبات في التدقيق نمد 

 . إلادارية، الشهادات من داخل و خارج املؤسسة

 :  مجال و نطاق التدقيق -1

قائمىة املركىز املىالي و الىدخل و قائمىة التىدفقات : يشير إلى القوائم املاليىة الخاضىعة لعمليىة التىدقيق و املتمثلىة فىي 

املكملىىىة لهىىىذه القىىىوائم املاليىىىة، أمىىىا نطىىىاق  النقديىىىة و قائمىىىة التغيىىىر فىىىي حقىىىوق املسىىىاهمين و إلايضىىىاحات التفسىىىيرية

التىىدقيق فيشىىىير إلىىى إجىىىراءات التىىىدقيق التىىي تبىىىدو ضىىرورية و مالئمىىىة فىىىي ضىىوء الظىىىروف املحيطىىة لتحقيىىىق أهىىىداف 

 . عملية التدقيق

 : عملية التدقيق تشمل  -4 

 . 2قياس محاسبيهو التأكد من صحة قياس العمليات التي تم تسجيلها و تحليلها ، أي :  الفحص -ٲ      

و يعنىىي إمكانيىىة الحكىىم علىى صىىالحية القىىوائم املاليىىة الةهائيىىة كتعبيىر سىىليم لألعمىىال املشىىروع عىىن : التحقيـق -ب     

 . فترة مالية معينة

و يعني بلورة النتائج الفحص و التحقيق و إثبا،ها في تقرير يقدم إلى من قهمه ألامر داخل املشروع و :  التقرير -ج     

 .خارجه

 

                                                             
 . 12، ص  5100 - 5101، في تفعيل الرقابة على إدارة ألارباح، مذكرة ماجيستير، جامعة سطيف  ، دور التدقيق املحاسبيبوسنة حمزة  1

 
2

  . حمزة، مرجع سبق ذكرهبوسنة 
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 : معايير قياس صدق القوائم املالية  -5 

نظىرا ألهميىة املعلومىة التىي تحتوقهىىا القىوائم املاليىة ألطىراف ذات مصىلحة يمىىب التأكىد مىن مسىايرة إعىداد و عىىرض 

هىىىذه القىىىوائم للمعىىىايير املوضىىىوعية ووفىىىق إطىىىار محىىىدد يشىىىمل كىىىال مىىىن املبىىىادىء املحاسىىىبية املقبولىىىة قبىىىو  عامىىىا و 

الوطنيىىىة و معىىىايير املحاسىىىبة الدوليىىىة ، و يتحقىىىق هىىىذا الهىىىدف مىىىن خىىىالل امتثىىىال املىىىدقق ملعىىىايير  معىىىايير املحاسىىىبة

 . التدقيق الدولية أثناء عملية التدقيق

  :إيصال نتائج عملية التدقيق إلى ألاطراف ذات مصلحة و املهتمة بنشاط املؤسسة  -9

املدقق يعبىر عىن صىدق و صىحة و عدالىة القىوائم من خالل عرض تقرير يتضمن رأي فني محايد ، باعتبار أن رأي 

  .املالية الختامية للمؤسسة

 

  أنواع التدقيق: املطلب الثاني 

تختلىىىف أنىىىواع التىىىدقيق بىىىاختالف الزاويىىىة التىىىي ينظىىىر مىىىن خىىىالل عمليىىىة التىىىدقيق ، يمكىىىن تلخىىىيص هىىىذه ألانىىىواع      

 :حسب التبويبات املختلفة التي أعطيت له في ما يلي

  :القائم بعملية التدقيق من حيث  1-

 :التدقيق الداخلي -ٲ

هو تقويم ألانشطة املتعارف عل ها داخل املنشأة كخدمة للمنشأة و تشمل وظائفها من بين أشياء أخرى مراقبة      

 . 1الرقابة الداخلية 

 . 2أو يعرف بأنه هو التدقيق الذي يتم تنفيذه داخليا خدمة ألهداف املؤسسة 

  :ارجي التدقيق الخ -ب 

هو التدقيق الذي يتم تنفيذه من قبل هيئة خارجية مستقلة عىن املؤسسىة ، بهىدف إبىداء الىرأي الفنىي املحايىد      

 .عن مدى صدق و عدالة القوائم املالية للمؤسسة خالل فترة فمنية محددة

 

 

                                                             
.  37، ص  9002ر التدقيق و التأكيد الدولية ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى، عمان ، أحمد حلمي جمعة ، تطور معايي 
1
  

2
  friédérich ¸ Georges langloois alain brulaud ¸ réné ¸op ¸cit ¸p 1448. 
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 : كما يلي أوال  الجدول التالي يوضح أوجه الاختالف بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي●

 .أوجه الاختالف بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي ( : I- 3)جدول  رقم -

 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي البيان

 

 الهدف

خدمىىىة إلادارة عىىىىن طريىىىىق التأكىىىىد مىىىىن أن  -

النظىىىىىىىام املحاسىىىىىىىبي كىىىىىىىفء ويقىىىىىىىدم بيانىىىىىىىات 

 .سليمة ودقيقة لإلدارة 

 

ي فىىىي خدمىىة املىىىالك عىىىن طريىىىق إبىىىداء الىىىرأ -

سىىالمة وصىىدق تمثيىىل القىىوائم املاليىىة التىىي 

 ..تعدها إلادارة 

اكتشىىىىاف ألاخطىىىىاء والغىىىى  فىىىىي حىىىىدود مىىىىا  -

 .تتأثر به التقارير والقوائم املالية 

 نوعية من يقوم بالتدقيق
موظىىىىىىىف مىىىىىىىىن داخىىىىىىىىل الهيكىىىىىىىىل التنظيمىىىىىىىىي  -

 .للمؤسسة ويعين من طرف إلادارة 

 خص متي مستقل عن املؤسسىة يعىين  -

 .املالك  من طرف

 

 التوقيت املناسب ألداء التدقيق 
يىىتم الفحىىص والتىىدقيق بصىىورة مسىىتمرة  -

 .على مدار السنة املالية 

يىىتم التىىدقيق ملىىرة واحىىدة فىىي نهايىىة السىىنة  -

 .املالية 

 .قد يكون كامل او جزئي  -

 .استقالل جزئي  - درجة الاستقالل
اسىىىىىىىتقالل كامىىىىىىىل عىىىىىىىىن إلادارة فىىىىىىىي عمليىىىىىىىىة  -

 .ييم وإبداء الرأي الفحص والتق

 

 املسؤولية

مسىىىىىىىؤول أمىىىىىىىام إلادارة ، ومىىىىىىىن ثىىىىىىىم يقىىىىىىىدم  -

تقريىىىىره عىىىىن نتىىىىائج الفحىىىىص والدراسىىىىة الىىىىي 

 .املستويات إلادارية العليا 

مسؤول أمام املالك ،حيث يقىدم تقريىره  -

عىىىىىىىىىن نتىىىىىىىىىىائج الفحىىىىىىىىىىص ورأيىىىىىىىىىىه الفنىىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىىن 

 .القوائم املالية إلى املالك 

 

 نطاق العمل

 

تحدد نطىاق عمىل املىدقق  إلادارة هي التي -

 .الداخلي 

يحىدد ذلىك أمىىر التعيىين والعىرف السىىائد  -

ومعىىىىىىىىايير التىىىىىىىىدقيق املتعىىىىىىىىارف عل هىىىىىىىىا ،ومىىىىىىىىا 

تىىىىىىىىنص عليىىىىىىىىىه القىىىىىىىىوانين املنظمىىىىىىىىىة ألعمىىىىىىىىىال 

 .التدقيق الخارجي املستقل 

 .التقارير املالية ةقراء - إدارة املنشأة املستفيدون 

 .أصحاب املصالح-

 .إدارة املنشأة-

 .01ص ،مرجح سبق ذكره ،بوسنة حمزة  :املصدر 
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 :1 ثانيا العالقة بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي ●

إيمىىاد نظىىام  يقىىوم املىىدقق الىىداخلي و املىىدقق الخىىارجي بالعمىىل فىىي نفىىمل امليىىدان ولهمىىا غىىرض واحىىد يسىىعيان إلىىى     

حاسىبي فعىال يمىد باملعلومىات الضىرورية تطبيىق نظىام م فعال للمراقبة الداخليىة لتمنىب ومنىح أي خطىأ أو تالعىب

التىىىي تمكىىىىن مىىىىن إعىىىىداد تقىىىىارير صىىىىحيحة إ  أن طريقىىىىة العمىىىىل فىىىىي هىىىىده الحالىىىىة تختلىىىىف إذ أن طريقىىىىة عمىىىىل املىىىىدقق 

الىىداخلي تسىىير نحىىو التأكىىد مىىىن أن النظىىام املحاسىىبي كىىفء بحيىىث يصىىىل إلىىى تقىىديم معلومىىات حقيقيىىة وصىىىحيحة 

فيحكمها التأكد من الحسابات املقدمة للمساهمين و املركز املالي السليم  لإلدارة أما طريقة عمل املدقق الخارجي

 .في نهاية السنة

يستطيح املدقق الخارجي أن يعتمىد إلىى حىد كبيىر علىى قىرار املىدقق الىداخلي بفعاليىة نظىام الرقابىة الداخليىة إذا      

 مىىىن
ً
ىىافي وأنىىىه يغطىىىي جانبىىىا العمىىىل الىىىذي يقىىىوم بىىىه يسىىىتطيح فهىىىذه  اطمىىىأن املىىىدقق الخىىىارجي كىىىون التىىىدقيق الىىىداخلي كى

 .الحالة أن يقلل من الاختبارات والفحوص

كمىا أن يعىد  يستطيح املدقق الداخلي أن يساعد املدقق الخارجي في الكثير مىن عمليىات الجىرد خاصىة املفاجئىة     

 فىي نهايىىة الىدورة املحاسىىبية و 
ً
هىذا كلىىه مىرتبت بمىىدى ألادلىة التىىي يطل هىا املىىدقق الخىارجي لعمليىىة التىدقيق وخصوصىىا

 .خبرة وتأهيل املدقق الداخلي ومدى كفاءة التدقيق الداخلي واملسؤولية املوكلة إلدارة التدقيق الداخلي

 علىى مسىتوى  الىداخلي التىدقيق بوجىود أنىه القىول  يمكىن ، الخىارجي والتىدقيق الىداخلي التىدقيق بىين كىربت     

 ،كمىا ونتىائج أعمالهىا حسىابا،ها ومصىداقية صىحة فىي خىارجيال للمىدقق الثقىة مىن نوعىا يعطىي ذلىك فىإن املؤسسىة

 .2الداخلي التدقيق وأعمال إجراءات بع  على يعتمد أن له يمكن

 :من حيث إلالزام القانوني -2

هىو التىدقيق الىذي تلىزم بىه املؤسسىة وفقىا للقىوانين و التشىريعات السىائدة و غالبىا مىا يسىمج  :التدقيق إلالزامي -ٲ

ي ، و مثال على ذلك القوانين املنظمة لعمل املؤسسات املساهمة ، و من أهم ما تنص عليه هذه بالتدقيق القانون

القىىوانين ضىىرورة تعيىىين مىىدقق حسىىابات يتىىولى تىىدقيق حسىىابات املؤسسىىة و قوائمهىىا املاليىىة الختاميىىة ، وقىىد جىىرى 

للمساهمين قرار تعيينه و أن يقوم مململ إدارة املؤسسة بترشيح مدقق حسابات و تصر الجمعية العامة  العرف

 . 3تحديد أتعابه

                                                             
.012، ص 5119باعة، ، دار املسيرة للنشر و الطتدقيق الحسابات املعاصر من الناحية النظريةغسان فالح املطارنة،   1  

2  Jacques RENARD,Théorie et pratique de l’audit interne , Edition d’organisation, Paris, 1987,p69. 
دار املعرفىىىىىة الجامعيىىىىىة املعـــــايير والقواعـــــد مشـــــامل التطبيـــــق العل ـــــي ،( النظـــــري  إلاطـــــار ) وقواعـــــد املراجعـــــة و التـــــدقيق  أصـــــول دمحم السىىىىىيد السىىىىىرايا،  3

  .11ص ، 5119سكنديرية ،،الا 
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هىىىىو تىىىىدقيق اختيىىىىاري يىىىىتم دون إلىىىىزام القىىىىانون و يرجىىىىح أمىىىىر اعتمىىىىاده إلىىىىى  ( :التعاقــــدي)التــــدقيق غيــــر إلالزامــــي -ب 

أصحاب املؤسسة أو ألاطراف ذات مصلحة ، حيث يموف في هذا النوع تحديد ممال التدقيق بين الجمعية العامة 

 .يق مختلف ألاهدافو مدقق الحسابات لتحق

 :من حيث نطاق التدقيق  -3

هو فحص شامل للعمليات املقيدة في الدفاتر و السجالت للتأكد من صحتها و عىدالتها ، و  :التدقيق الكامل  -ٲ  

الرأي الفني املحايد  إلبداءإن كافة السجالت و ما تتضمنه من بيانات أو حسابات خالية من ألاخطاء و التالعبات 

  . يرفي ألاخ

هو التدقيق الذي يتضمن وضح القيود على النطاق أو ممال الفحص ، حيث يقتصر عمل  :التدقيق الجزئي -ب 

مدقق الحسابات على عمليات معينة و في هذه الحالة تنحصر مسؤولية املدقق في حدود التدقيق املكلىف بىه ، و 

 . 1ية له يبين فيه حدود التدقيق و الهدف منه يتطلب ذلك وجود اتفاق كتابي بين مدقق الحسابات و الجهة املعن

 : من حيث مدى الفحص أو حجم الاختبار -4

ــــامل  -ٲ  ــ ــ ــــدقيق الشــ ــ ــ ــــيلي ) التـ ــ ــ                      و هىىىىىىىىىىو أن يقىىىىىىىىىوم مىىىىىىىىىىدقق الحسىىىىىىىىىابات بتمميىىىىىىىىىىح جميىىىىىىىىىح القيىىىىىىىىىىود ، الىىىىىىىىىىدفاتر :  (التفصـ

لمؤسسىات صىىغيرة الحجىم و   يناسىىب و السىجالت ، الحسىىابات و املسىتندات، و هىىذا النىوع مىىن التىدقيق يصىىلح ل

 .2مؤسسات الكبيرة  ن استخدام التدقيق التفصيلي يؤدي إلى فيادة أعباء عملية التدقيق و الوقت الالفم لها 

و هىىىو يعتمىىىىد علىىىى إقنىىىىاع املىىىدقق بصىىىىحة و سىىىالمة نظىىىىام الرقابىىىة الداخليىىىىة ، و يىىىتم هىىىىذا  :التـــدقيق الاختبــــاري  -ب

 :هذه ألاسباب التدقيق بإتباع املدقق أحد 

 (. العينات الكمية) التقدير الشخىري   ●     

 (. العينات إلاحصائية) علم إلاحصاء  ●      

 

 

                                                             
. 00،ص  5112دار صفاء للنشر ، طبعة الثانية ،عمان ، التدقيق الحديث ، إلىمدخل احمد حلمي جمعة،   1  
الدار ،الجزء ألاول، موسوعة املراجعة الخارجية الحديثة وفقا ملعايير املراجعة العربية الدولية و ألامريكية  دمحم سمير صبان ، عبد الوهاب نصر علي ، 2

  . 39،ص 5112الجامعية ،إلاسكندرية ،
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الوست الحسابي : و إتباع املدقق ألحد هذه ألاسباب يعتمد على الخبرة و إلالهام باملفاهيم إلاحصائية العامة مثل 

لىذلك يعتبىر التىدقيق الاختبىاري هىو  ..... لعينىات إلاحصىائية، التشىتت ، التوفيىح الطبي ىي ، و كىذلك طىرق اختيىار ا

 .1 ألاساس السائد للعمل امليداني و إن التدقيق التفصيلي يمثل الاستثناء

  : من حيث توقيت عملية التدقيق -5

و يىىتم التىىدقيق هنىىا بصىىفة مسىىتمرة علىى مىىدار السىىنة أو خىىالل فتىىرات محىىددة علىىى أن يقىىوم  :التـدقيق املســتمر  -ٲ

ملدقق في نهاية السنة املالية بىإجراء تىدقيق نهىائي القىوائم املاليىة بعىد عمليىة إقفىال جميىح الىدفاتر و الحسىابات و ا

 .2  عادة ما يكون التدقيق بطريقة منتظمة ووفقا لبرنامج محدد مسبقا

الختاميىىة إعىىداد يىىتم عنىىد انتهىىاء إدارة الحسىىابات مىن تقييىىد و ترحيىىل اسىىتخراج الحسىىابات  :التـدقيق الههــائي  -ب 

القىىوائم املاليىىة للمؤسسىىة فىىي نهايىىة السىىنة املاليىىة ، و يلجىىأ املىىدقق الخىىارجي عىىادة لهىىذا النىىوع مىىن التىىدقيق فىىي حالىىة 

 . 3املؤسسات صغيرة الحجم و التي   تحدد ف ها العمليات بصورة كبيرة 

ف مىن إجىراء التىدقيق كمعيىار لتقسىيم و في ألاخير تمدر إلاشارة إلى أن وجهىة نظىر الحديثىة تتمىه إلىى اعتمىاد الهىد

 : 4أنواع التدقيق ، و التي تشمل ما يلي 

يتركىز مىن عمليىة تىدقيق القىوائم املاليىة تحديىد مىا إذا كىان إعىداد القىوائم املاليىىة  :تـدقيق القـوائم املاليـة 

 . قد طبق وفقا ملعايير و مبادىء املحاسبة املتعارف عل ها

داء أو التنفيىىىذ حيىىىث يكىىىون الغىىىرض منىىىه معرفىىىة مىىىدى تقيىىىد أو التىىىزام يعىىىرف بتىىىدقيق ألا  :تـــدقيق الالتـــ ام  

 .املؤسسة بأداء سياسات معينة أو قوانين و لوائح و تعليمات أو مدى التقيد بعقود معينة

يطلىىىق عليىىىه التىىىدقيق إلاداري و يقصىىد عمليىىىات التىىىدقيق التىىىي ( : التـــدقيق التشــغيلي)تــدقيق النشـــاط    

 . كفاءة التنظيم، حيث تقيمل الفعالية كيفية تحقيق املؤسسة ألهدافها،هدف إلى تحديد فعالية و 

 

 

 

                                                             
 01، ص 5105،  5100، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي ،  التدقيق املحاسبي في املؤسسة الاقتصادية أهميةبن ناصر محفوظ ، 1

021دار الجامعية ، مصر ، ص ، ال متقدمة في املحاسبة و املراجعة دراساتكمال الدين مصطفى الدهراوي ، دمحم السيد سرايا ،   2  

. 21، ص  0221، الدار الجامعية ، بيروت ،  التطبيق و النظرية بين املراجعةدمحم سمير الصبان ، دمحم الفيومي ،   3  
 . 51،  53الهادي التميمي ، مرجح سبق ذكره، ص  4
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 أهمية وأهداف التدقيق: املطلب الثالث

 :أهمية التدقيق  :الفرع ألاول 

 باسىتعمالهم للبيانىات والقىوائم يتمّيىزون الىذين ألامىوال أصىحاب و للمسىتثمرين بالنسىبة مهمىة التىدقيق يعتبىر    

  :التدقيق نذكر من املستفيدين من رات، واتخاذ القرا املالية في

ري  - 3  :املؤسسات   بالنسبة إلى مسي 

املتابعة  من نظام قد تم بلوغها والتحقق املسطرة أن ألاهداف من للتأكد كبيرة بدرجة املؤسسات مسّيرو يتمه     

أن تؤخىذ كقاعىدة  تخىاذ التىي يمكىن  وصىادقة و معلومات مقنعة عن عبارة الدورية للحسابات املقدمة واملراجعة

 .التسييرية القرارات

    :بالنسبة إلى املساهمين و مالك املؤسسة -2

 : يتمه اهتمام املسيرون إلى نتائج التدقيق و هذا للتأكد من     

 ؛ قدرة تسيير املسؤولين  

 ؛  الاستغالل الجّيد و ألامثل لألموال املستثمرة قبل الالتزام بقرارات جديدة 

 1.طاء الغ  و منح حدوثها أو على ألاقل الحد من انتشارهاالكشف عن أخ 

 :2أهمية التدقيق بالنسبة للدائنين واملوردين والبنوك ومؤسسات إقراض أخرى -1

 بىين تىتم املعىامالت والتىي فىي املطلوبىة الثقىة تعطىي املىالي املركىز إن سىالمة  :املـوردين و بالنسـبة للـدائنين –أ

 كما أن درجىة املالي ، واملركز املالية القوائم املدقق في برأي حيث يمكن أن يستعينوا ودائن ها متعامل ها املؤسسة،

 املاليىة أو الحالىة سىالمة لتقريىر كأسىاس تعتبىر هىي بالتىالي و لهىم، قصىوى  أهميىة الىربح تعىدان ذات و السىيولة

   .اتماههما

قىىىراض دورا هامىىىا جىىىدا فىىىي تمويىىىل للبنىىىوك ومؤسسىىىات إلا :بالنســـبة إلـــى البنـــوك و مؤسســـات إلاقـــراض ألاخـــرى  -ب

مشىىاريح املؤسسىىات لىىذلك فجىىي بحاجىىة ماسىىة إلىىى القىىوائم املاليىىة الخاصىىة باملؤسسىىة وتقريىىر املىىدقق وهىىذا بغىىرض 

التأكىىىىد مىىىىن صىىىىحة وسىىىىالمة القىىىىوائم املاليىىىىة ومىىىىدى تعبيرهىىىىا للمركىىىىز املىىىىالي للمؤسسىىىىة ومنىىىىه الاطمئنىىىىان علىىىىى قىىىىدر،ها 

 .لتسديد الديون في أجالها املحددة

                                                             
، مذكرة ماجستير كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع " ؤسسةاملراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير امل" شعباني لطفي ،  1

 .55، ص 5111إدارة ألاعمال، جامعة الجزائر، 

 .03-05، ص 0221دار املستقبل، عمان، ألاردن، ألاصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات، خالد راغب الخطيب، خليل محمود الرفايي،  2 
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 :أهمية التدقيق بالنسبة إلدارة الضرائب، نقابة العمال والهيئات الحكومية -4

     :بالنسبة إلدارة الضرائب -أ

 تسىمح بتحقيىق عامىة بصىفة املقبولىة املحاسىبية املبىادئ وكىذا القانونيىة و النصىوص التشىريعية، إن احتىرام      

 املصىداقية إعطىاء الضىريبي و الوعاء لتحديد كذا و يةالجبا إلادارة أمام الحسابات في والثقة املصداقية خاصية

 1.للتصريحات الضريبية

 : بالنسبة لنقابة العمال -ب

إن تقىىارير التىىدقيق املعىىدة مىىىن طىىرف املىىدقق تسىىاعد نقابىىىة العمىىال فىىي تىىدعيم مطال هىىىا املتعلقىىة بالعمىىال بشىىىأن      

 .ألامور املتعلقة بالعمالألاجور والعالوات والتعويضات واملشاركة في ألارباح و مختلف 

 :بالنسبة إلى الهيئات الحكومية -ج

تحتىىاج الدولىىة إلىىىى تقىىارير تىىىدقق القىىوائم املاليىىىة لكىىل املؤسسىىىات الاقتصىىادية وخاصىىىة التىىي تنشىىىت فىىي قطاعىىىات      

حساسىىىىىىة ولهىىىىىىا تىىىىىىأثيرات مباشىىىىىىرة علىىىىىىى الاقتصىىىىىىاد الىىىىىىوطني وهىىىىىىذا ملراقبىىىىىىة النشىىىىىىاط الاقتصىىىىىىادي ورسىىىىىىم السياسىىىىىىات 

ية للدولة مثل الضرائب، تشجيح نشاطات معينة، تحديد أسعار بع  املنتمىات وكىل هىذا   يمكىن أن الاقتصاد

 . 2يتم دون الاعتماد على بيانات واقعية سليمة ومعتمدة من طرف مدققين ذو كفاءة

 :3أهمية التدقيق بالنسبة لرجال الاقتصاد -5

اسىىىىية وهىىىىذا لتقىىىىدير الىىىىدخل الىىىىوطني والقيىىىىام بالدراسىىىىات يعتمىىىىد رجىىىىال الاقتصىىىىاد علىىىىى البيانىىىىات املاليىىىىة والسي      

الاقتصادية املستقبلية وتحليل ألافمات التي قد يتعرض لها الاقتصاد ورسم الخطت الاقتصادية وإصدار ألاحكام 

بشىىىأن الخطىىىت املنهجيىىىة، وتعتمىىىد دقىىىة تقىىىديرا،هم وكفىىىاءة بىىىراممهم علىىىى درجىىىة دقىىىة البيانىىىات املحاسىىىبية واملاليىىىىة 

 .عل هااملعتمدة 

 

 

 

                                                             
  الاقتصادية العلوم ماجستير كلية مذكرة ،"البناء قطاع في تنشط ملؤسسة تطبيقية حالة دراسة مع منهجيتها تقديمها ائيةالجب املراجعة "،  خالصري 1

 .05،  ص5110الجزائر،  التسيير، جامعة وعلوم 

.03-05خالد راغب الخطيب،  مرجح سبق ذكره،  ص   2  
 .01، ص 5115، الطبعة ألاولى، من نشر املؤلف، ألاردن، لتجارية والصناعيةتدقيق الحسابات في املشروعات اعبد الكريم علي الرمحي،   3
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 التدقيق أهداف: الفرع الثاني 

 أهداف من فانتقل انعكمل على أهدافه  التطور  هذا تطور عبر العصور، قد الذكر فان التدقيق أسلفنا و كما     

 1 :نذكر التقليدية ألاهداف فمن حديثة، أهداف إلى تقليدية

 ؛عل ها  الاعتماد ومدى املالية القوائم و البيانات صحة من التأكد 

 املالية ؛ القوائم عدالة عن براهين و أدلة إلى استنادا رأي فني إبداء 

 املحاسبية ؛ والسجالت الدفاتر في وألاخطاء الغ   حا ت اكتشاف 

   ؛ ألاخطاء فرص ارتكاب من للتقليل جيدة داخلية رقابة وجود من التأكد 

 .املناسبة داريةإلا  املالئمة، واتخاذ القرارات السياسات وضح على إلادارة مساعدة 

  :التالية ألاهداف إضافة كما يمكن

 . دفعه الواجب الضريبي ومن ثم مبل  الضريبة الوعاء تحديد في للمؤسسات املالية الدوائر مساعدة 

 .الحكومية الجهات الوطني بمساعدة الاقتصاد تخطيت في املشاركة 

  :يلي ما إلى قهدف التدقيق أصبح ومؤخرا   

 ؛  الانحرافات أسباب و التنفيذ درجة متابعة و لسياساتا و الخطت مراقبة 

 املؤسسات ؛ قبل من املحققة ألاعمال نتائج و ألاداء تقييم 

 وإنتاجية ؛ اقتصادية كفاية أقىرج تحقيق 

 املحاسبية إن وجدت ؛ السجالت و الدفاتر في الجوهرية ألاخطاء اكتشاف 

    حتج تساعد أكثر مصداقية إلعطائها إلادارة طرف من املودعة التقارير و املالية الوثائق على املصادقة 

 2.اتخاذ القرارات في مستخدم ها

 

 

 

                                                             
 .02، ص5112عمان،  الوراق، ، مؤسسة الدولية و ألامريكية املعايير ظل في التدقيق أساسياتممدوح،  حسين يوسف القاضري وحسين أحمد1

.09حسين يوسف القاضري وحسين أحمد، مرجح سبق ذكره، ص   2 ممدوح 
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 ميدانيىة بالنسىبة تعتبىر التىي لألهىداف نتطىرق  للتىدقيق ، سىوف التقليديىة أو العامىة التعىرض لألهىداف وبعىد     

  :1كالتالي هي التي و املدقق أعمال و للتدقيق

 :عرض القوائم املالية  -3

                  فىىىىىىىان املىىىىىىىدقق يمىىىىىىىب أن يكىىىىىىىون معنيىىىىىىىا بىىىىىىىالتحقق مىىىىىىىن أن عناصىىىىىىىر ( إلافصىىىىىىىاح)لتحقيىىىىىىىق هىىىىىىىدف عىىىىىىىرض القىىىىىىىوائم       

فان  حاسبية املتعارف عل ها، ومن هنامكونات القوائم املالية التي قد تم تبوي ها وإلافصاح عةها طبقا للمبادئ امل أو

املاليىىىىة،   حة مىىىىزاعم إلادارة التىىىىي قامىىىىت بإعىىىىداد القىىىىوائمعلىىىىى املىىىىدقق أن ينفىىىىذ إجىىىىراءات التىىىىدقيق للتحقىىىىق مىىىىن صىىىى

أو مرفقات، وان    وبالطبح فان إلافصاح يشمل ما جاء في صلب القوائم املالية أو ما ألحق بها في شكل مالحظات 

 .هدف عرض القوائم يمب أن ينفذ ويستوفي لكافة العناصر الجوهرية بالقوائم املالية

 : (الشمولية)ملالية مشروعية وصحة العمليات ا  -2

يتطلىب هىدف التحقىق مىن مشىروعية وصىحة العمليىات مىن املىدقق ضىرورة التحقىق مىن أن كىل العمليىات املاليىىة    

املسىىىجلة بالىىىدفاتر خىىىالل الفتىىىرة تعكىىىىمل بشىىىكل صىىىحيح وفعىىىال التغيىىىرات فىىىىي مىىىوارد والتزامىىىات الشىىىركة خىىىالل هىىىىذه 

 .الفترة، والتحقق من مشروعية وصحية العمليات 

 (:الحقوق والالت امات)امللكية  - 1   

علىىىىى املىىىىدقق الىىىىداخلي فحىىىىص الوسىىىىائل املختلفىىىىة الالفمىىىىة لحمايىىىىة أصىىىىول املشىىىىروع مىىىىن أي تصىىىىرفات غيىىىىر يمىىىىب      

، وعلىىىى الىىىرغم مىىىن أن الحيىىىافة قىىىد تكىىىون دلىىىيال مقبىىىو  علىىىى ملكيىىىة بعىىى  ألاصىىىول، إ  أن املىىىدقق يمىىىب أن مرغوبىىىة

 .لتي تؤكد له أن ألاصول املسجلة بالدفاتر تملكها املنشأة فعاليعتمد على بع  إلاجراءات ألاخرى ا

 :استقاللية الفترة املالية  4 -

يتمثل هذا الهدف في التحقق من أن إلايرادات والتكاليف قد تم تسجيلها بشكل مالئم بين الفترات املحاسبية،      

دثت قبىل نهايىة الفتىرة املحاسىبية قىد سىجلت وهذا يتطلب من املىدقق التحقىق مىن أن كىل العمليىات املاليىة التىي حى

أن العمليات املالية التي تخص الفترة التالية لم  كمزء من نشاط هذه الفترة، وباملثل يمب أن يتحقق املدقق من

 .تدرج ضمن نشاط هذه الفترة الحالية موضح التدقيق

 

 

                                                             
 .502، ص  2001 مصر، ،  الدار الجامعية الجديدة للنشر ، الطبعة ألاولى،الرقابة واملراجعة الداخليةعبد الفتاح ، كامل سمير، الصحن،  1
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 :التقويم -5

لمدقق، وعادة ما تقوم ألاصول علىى أسىاس التكلفىة غيىر يمثل تقويم ألاصول غير النقدية هدفا هاما بالنسبة ل    

 .املستنفذة أو التكلفة التاريخية، أو السوق أقهما أقل، وذلك طبقا ملبادئ املحاسبة املتعارف عل ها

  (:الحدوث)الوجود -9

يمثىىل التحقىىق والتأكىىد مىىن الوجىىود هىىدفا مىىن أهىىداف تىىدقيق كافىىة حسىىابات ألاصىىول والخصىىوم وحقىىوق امللكيىىة،  

فمسىؤولية املىىدقق ألاساسىىية فيمىىا بتعلىق بحسىىابات ألاصىىول والحقىىوق تتمثىىل فىي التأكىىد مىىن أن ألاصىىول والحقىىوق 

موجىىىودة فعىىىال، أمىىىا فيمىىىا يتعلىىىق بحسىىىابات الخصىىىوم بىىىأن مسىىىؤولية املىىىدقق تتمثىىىل فىىىي التحقىىىق مىىىن أن الالتزامىىىات 

علىىىى طبيعىىة العنصىىىر وفعاليىىة تكلفىىىة املوجىىودة مسىىجلة بالىىىدفاتر، وأن إجىىراءات التحقىىىق مىىن الوجىىىود إنمىىا تعتمىىد 

 1.الحصول على الدليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .551الصحن، عبد الفتاح ، كامل سمير، مرجح سبق ذكره، ص 1
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 :التطور التاريخي ألهداف التدقيق( : I- 2)جدول رقم ●

 أهمية الرقابة الداخلية مدى الفحص الهدف من عملية التدقيق الفترة

اكتشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاف التالعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب  -  م 3511قبل عام 

 والاختالس 

 عدم الاعتراف بها بالتفصيل

 عدم الاعتراف بها بالتفصيل اكتشاف التالعب والاختالس  - م 3551  - 3511

 

 م 3615 -3551

 

 اكتشاف التالعب والاختالس  -

 اكتشاف ألاخطاء الكتابية   -

 عدم الاعتراف بها بالتفصيل

 

 م 3611 - 3615

تحديىىىىىد مىىىىىىدى صىىىىىحة وعدالىىىىىىة  -

 تقرير املركز املالي 

 اكتشاف التالعب وألاخطاء -

 اعتراف مبدئي وسطحي ق تفصيلي واختياري تدقي

 

 م 3641 - 3611

تحديىىىىىد مىىىىىىدى صىىىىىحة وعدالىىىىىىة  -

 تقرير املركز املالي 

 اكتشاف التالعب وألاخطاء -

بدايىىىىىىىىىىىىىة الاهتمىىىىىىىىىىىىىام بالرقابىىىىىىىىىىىىىة  تدقيق اختياري 

 الداخلية

تحديىىىىىد مىىىىىىدى صىىىىىحة وعدالىىىىىىة  - م 3691 - 3641

 تقرير املركز املالي 

ركيىىىىىىىىىىىىىىىىىز علىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الاهتمىىىىىىىىىىىىىىىىىام والت تدقيق اختياري 

 الرقابة الداخلية

 

 يومنا هذا إلى -3691

مىدى صىىحة إبىداء الىرأي حىول  -

 وعدالة القوائم املالية 

التركيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الرقابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  تدقيق اختياري 

 الداخلية

 

 01ص  ،5119،دار املسيرة للنشر والتوفيح ، الطبعة ألاولى ،ألاردن ، تدقيق الحسابات املعاصر ،  غسان فالح املطارنة: املصدر 
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      يعموميات حول التدقيق الداخل: لثاني املبحث ا

 مفهوم التدقيق الداخلي  :املطلب ألاول 

يىىىتم الاعتمىىىاد عل هىىىا فىىىي  إداريىىىةالتىىىدقيق الىىىداخلي أصىىىبح ضىىىرورة   يمكىىىن الاسىىىتغناء عةهىىىا ، باعتبىىىاره أداة  إن            

والتأكىىد مىىن . لسىىير الحسىىن و املحافظىىة علىىى املىىواد املتاحىىة بعمليىىة إلادارة فىىي املؤسسىىة مىىن أجىىل الضىىمان ا القيىام 

ماهيىة : املطلىب ألاول  . سىالمة البيانىات املاليىة ، و تشىجيح الالتىزام بالسياسىات إلاداريىة و رفىح الكفىاءة التشىغيلية

 . التدقيق الداخلي

،مهمتىه  قسىم داخىل املنشىأة نشاط تقييمي مستقل تقىوم بىه إلادارة أو"   :يمكن تعريف التدقيق الداخلي بأنه    

فحىىص ألاعمىىال املختلفىىة فىىي املجىىا ت املحاسىىبية و املاليىىة و التشىىغيلية، و تقيىىيم أداء إلادارات و ألاقسىىام فىىي هىىذه 

تؤدى عن طريق قياس و تقييم فعالية الوسائل  إداريةكما أنها رقابة . املنشأة،و ذلك كأساس لخدمة إلادارة العليا 

 .1"الرقابية ألاخرى 

التىىىىدقيق الىىىىىداخلي هىىىىىو أداة مىىىىىن أدوات الرقابىىىىة الداخليىىىىىة ، فجىىىىىي تسىىىىىاعد إلادارة علىىىىى متابعىىىىىة و مراقبىىىىىة كافىىىىىة         

، فىىىىىي تقريىىىىىر أو تقىىىىىارير يقىىىىىدم ملجلىىىىىمل إلادارة أو لجىىىىىان  ومخرجا،هىىىىىاو مراكىىىىىز و أنشىىىىىطة املشىىىىىروع  أقسىىىىىامالعمليىىىىات و 

سىىىتقالل تنظيمىىىي فقىىىت ، ويتحقىىىق هىىىذا الاسىىىتقالل املجلىىىمل املباشىىىرة ، و القىىىائم بهىىىا موظىىىف مشىىىروع و اسىىىتقالله ا

 .  2بتبعية إدارة التدقيق الداخلي مباشرة

                         نشىىىىىاط مسىىىىىتقل ، تأكيىىىىىد موضىىىىىىويي: " التىىىىىدقيق الىىىىىداخلي بأنىىىىىه (ILA) عىىىىىرف معهىىىىىد املىىىىىدققين الىىىىىداخليين       

ها علىىىى إنمىىىىاف أهىىىىدافها بواسىىىىطة تكىىىىوين و استشىىىاري مصىىىىمم لزيىىىىادة قيمىىىىة املنظمىىىة و تحسىىىىين عمليا،هىىىىا و مسىىىىاعد،

 .  3"مدخل منظم و منضبت لتقييم و تحسين فعالية إدارة املخاطر و الرقابة و عمليات التحكم

عمليات تتأثر بإدارة " الرقابة الداخلية املتكامل التدقيق الداخلي بأنه  إلطارعرفت لجنة املنظمات الداعية          

فىىىىىي النىىىىىواحي التاليىىىىىة كفىىىىىاءة  ألهىىىىىدافهاتأكيىىىىىد معقىىىىىو  ، حىىىىىول تحقيىىىىىق املؤسسىىىىىة  املؤسسىىىىىة، يىىىىىتم تصىىىىىميمها لتعطىىىىىي

 .4"العمليات و فعاليتها و الاعتماد على التقارير املالية و الالتزام بالقوانين و ألانظمة املعمول بها 

 

                                                             
  .44، ص  5101سكندرية ، مصر ، ، دار التعليم الجام ي ، إلا  أصول املراجعة الداخلية مدخل عمل تطبيقيحامد حجافي ، وجدي 1 

. 595،ص 5119، دار الجامعية ، إلاسكندرية، مصر،  ، الرقابة و املراجعة الداخلية الحديثةالفتاح دمحم الصحن عبد   2  
 .19، ص 2011، دار صفاء للنشر ،عمان ،  التدقيق الداخلي و الحكومياحمد حلمي جمعة ،  3
 5102، مذكرة ماستر تدقيق و مراقبة التسيير، الجزائر ، جامعة مستغانم ، " يق الداخلي في تحسين الرقابة و ألاداء دور التدق" عثمان عبد اللطيف ،  4

  .11، ص 
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مموعة من ألانظمىة و م: "  بأنهالتدقيق الداخلي هو أحد الوسائل الفعالة للرقابة الداخلية ، يمكن تعريفه         

النشاط املستقل داخل املشروع تنشئة إلادارة للقيام بخدما،ها في تحقيق العمليات و القيود بشكل مستمر  أوجه

داخىل لضىمان دقىة البيانىات املحاسىبية وإلاحصىائية و فىىي التحقىق مىن اتبىاع مىوظفي املشىروع بالسياسىات و جميىىح 

و ذلىىك حتىىج يصىىل املشىىروع إلىىى  .اقتىىراح تحسىىينات الىىالفم إدخالهىىا عل هىىاوسىىائل الرقابىىة ألاخىىرى فىىي أداء أغراضىىها و 

 .1"درجة الكفاية إلانتاجية القصوى 

 . التدقيق الداخليو أهداف   أنواع: املطلب الثاني 

 .أنواع التدقيق الداخلي  :الفرع ألاول 

  :2ا يليالتدقيق الداخلي تتمثل فيم إطارهناك العديد من ألانواع التي تندرج تحت     

  :الالت امتدقيق ●

و تقح على . قهدف إلى التحقق عن مدى التزام بالقوانين و ألانظمة املعمول بها و إلاجراءات املوضوعة في املؤسسة 

  : عاتق إلادارة

 ؛ من تطبيق القوانين و اللوائح و التعليمات التي تصدرها املؤسسة التأكد 

 ؛ ئح و القوانين العامةإلاملام الكامل بالتعليمات و اللوا 

  .  رقابة مدى التزام إلادارات املختلفة بتطبيق النظام الداخلي في إدار،هم 

   :تدقيق العمليات التشغيلية●

تىىدقيق العمليىىات يىىتم مىىن قبىىل املىىدققين الىىداخليين لكىىن فىىي بعىى  الحىىا ت يشىىارك مىىدققين خىىارجين فىىي أداء هىىذا 

 إعالمالتشغيلي على أنه الفحص و التقويم الشامل لعمليات املشروع لفرض  يعرف التدقيقو  النوع من التدقيق

 بأهىىىىىدافإلادارة عمىىىىا إذا كانىىىىىت العمليىىىىات املختلفىىىىىة قىىىىد نفىىىىىذت طبقىىىىىا للسياسىىىىات املوضىىىىىوعية و املتعلقىىىىة مباشىىىىىرة 

اءات مختلىف إلادارة، كما يشمل التدقيق تقويم كفاءة استخدام املواد املالية و البشىرية ، إضىافة إلىى تقىويم إجىر 

العمليىىىات ، و يمىىىب أن يتضىىىمن التىىىدقيق أيضىىىا التوصىىىيات الالفمىىىة ملعالجىىىة املشىىىاكل ، و الطىىىرق لزيىىىادة الكفىىىاءة و 

  . الربحية

                                                             
 .010، ص 5111، الطبعة ألاولى، دار وائل للنشر، عمان ،  تدقيق الحسابات من الناحية النظرية و العلميةخالد أمين عبد هللا، علم  1
، دار الوراق للنشر والتوفيح، الطبعة ألاولى،  التدقيق الداخلي بين النظريةو التطبيق وفقا ملعايير التدقيق الداخلي الدوليةلواردات ، خلف عبد هللا ا 2

 . 22، ص 5119
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  : التدقيق املالي●

قهدف إلى التحقق من دقة البيانات و مدى الاعتماد على املعلومات املالية و كذلك املحافظة على ألاصول تخضح 

،وهىو النىوع الشىائح مىن التىدقيق يقىوم بىه املىدققين التىابعين  ات املاليىة للتىدقيق املسىتندي واملحاسىبيكافىة العمليى

ممكنىىىة  وإنتاجيىىىةكتحقيىىىق اكبىىىر كفايىىىة إداريىىىة  إلادارةللمؤسسىىىة وذلىىىك مىىىن أجىىىل حمايىىىة أموالهىىىا لتحقيىىىق أهىىىداف 

 .إلاداريةللوحدة وتشجيح الالتزام بالسياسات 

  :تدقيق نظام املعلومات●

الهدف من تدقيق نظام املعلومات هو التحقيق من أمن وسالمة املعلومات إلعطاء التقارير املالية والتشغيلية  إن

 .في الوقت املناسب وصحيحة وكاملة ومقيدة

  :ألاداءتدقيق  ●    

 باألنظمةلتزام املوظفين ومدى الا ألداءهو التأكد من الفعالية والكفاءة و الاقتصادية  ألاداءالهدف من تدقيق  إن

 .وألاساليب إلادارية لإلجراءاتكونه يقوم بفحص شامل  إلاداري والقوانين يطلق على هدا النوع من التدقيق 

  :التدقيق البيئي●

باألنظمىىىة الخاصىىىة بالبيئىىىة والتلىىىوب ومىىىا يمكىىىن أن يواجىىىه  الالتىىىزامقهىىىدف هىىىدا النىىىوع مىىىن التىىىدقيق إلىىىى قيىىىاس مىىىدى 

 .نظمة البيئية ومواردها وحماية البيئة من إلاستنزاف أو إلانقراضاملنشأة والحفاظ على ألا 
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  : التدقيق الداخلي أهداف :الفرع الثاني 

التىىىىدقيق الىىىىداخلي مىىىىح تطىىىىور الىىىىزمن و اختلىىىىف مفهومىىىىه بحيىىىىث تمكىىىىن مىىىىن التمييىىىىز مىىىىن ألاهىىىىداف  أهىىىىدافتطىىىىورت 

 . 1التقليدية و ألاهداف الحديثة 

 :ألاهداف التقليدية 1-

انحصىىرت فىي املراحىىل ألاوليىة فىىي اكتشىاف ألاخطىىاء و الغى  و التالعىىب و ضىاق نطاقىىه فىي العمليىىات املاليىىة ، أي قىد 

التحقىق مىىن سىىالمة السىجالت و البيانىىات املاليىىة ، بعىىدها حىدب تطىىور منطقىىي ألهىداف التىىدقيق الىىداخلي لتشىىمل 

ذات صىىىىبغة تأكيديىىىىة و استشىىىىىارية  نشىىىىاط تقييمىىىىي و وقىىىىائي و إنشىىىىىائي إ  أن هىىىىذه النظىىىىرة قىىىىد تطىىىىىورت و أصىىىىبحت

 .قيمة املنشأة إلضافة

  : ألاهداف الحديثة2-

املتعلقة باملمارسة العلمية للتىدقيق الىداخلي ، و اعتبىرت هدفىه ألاساسىري  0222كما حدد،ها املعايير الدولية سنة 

لتىىىدقيق الىىىداخلي هىىو مسىىىاعدة جميىىىح أعضىىىاء املنشىىىأة علىىى تأديىىىة أعمىىىالهم بفعاليىىىة ، و يىىىتم ذلىىك مىىىن خىىىالل قيىىىام ا

بتزويىىىىىدهم بمختلىىىىىف التحلىىىىىيالت و التقويمىىىىىات و التوصىىىىىيات و املشىىىىىورة و املعلومىىىىىات التىىىىىي ،هىىىىىم ألانشىىىىىطة التىىىىىي يىىىىىتم 

 :ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق ممموعة من ألاعمال . مراجعتها

ى، و العمىل علىى جعلهىا مراجعة و تقويم فعالية و كفايىة و تطبيىق الرقابىة املاليىة و الرقابىة علىى العمليىات ألاخىر  - 

  ؛ أكثر فعالية و تكلفة معقولة

 ؛  التحقق من مدى التزام بالسياسات املنشأة و خططها و إجراءا،ها املوضوعية 

 ؛ الخسائر أنواعالتحقق من وجود الحماية الكافية ألصول املنشأة من جميح  

 .التحقق من مدى الاعتماد أو الوثوق بالبيانات إلادارية 

  ؛ ألاداء املنفذ على مستوى املسؤوليات التي كلف بها العاملون  تقويم نوعية 

 ؛ رفح الكفاءة إلانتاجية عن طريق التدريب باقتراح الالفم مةها 

  .  إجراء الدراسات و الاختبارات الخاصة بناءا على طلب من إلادارة 

 

 

                                                             
. 91خلف عبد هللا الواردات ، مرجح سبق ذكره ،ص   1  
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 دور التدقيق الداخلي في املؤسسة  :املطلب الثالث 

 : 1بمساعدة إلادارة في تحمل مسؤوليتها بتقديم الخدمات التاليةيقوم التدقيق الداخلي 

  تحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة. 

والغايىىىىات سىىىىوف يىىىىتم  ألاهىىىىدافتقىىىىوم إلادارة بىىىىالتخطيت والتنظىىىىيم وإلاشىىىىراف بطريقىىىىة تىىىىوفر ضىىىىمان معقىىىىول بىىىىان 

 .تحقيقها

  قابلية املعلومات لالعتماد عليها: 

كاملة ومفيدة وان تكون قد قدمت في الوقت ،تكون املعلومات املالية والتشغيلية املقدمة لإلدارة دقيقة  يمب أن

 .حتج يمكن لإلدارة الاعتماد عل ها في اتخاذ القرارات املناسبة  ،املناسب 

  حماية ألاصول: 

رفات غيىىىر القانونيىىىة فىىىي يؤكىىىد املىىىدقق الىىىداخلي علىىىى ضىىىرورة بحىىىث الخسىىىائر الناتمىىىة عىىىن السىىىرقة والحريىىىق والتصىىى

 .ممتلكات املؤسسة

  الالت ام بالسياسات وإلاجراءات املوضوعية: 

يتحقىق التىدقيق الىداخلي مىن أن منتسىبي املؤسسىة يقومىون بمىا هىو مطلىوب مىةهم القيىام بىه مىن إتبىاع السياسىات 

 .دقق تحديد أسباب ذلكوالخطت وإلاجراءات وألانظمة والتعليمات وفي حالة عدم التزام املوظفين بذلك فعلى امل

  الوصول إلى ألاهداف والغايات: 

ويقىوم املىىدقق الىداخلي بالتحديىىد فيمىا إذا كانىىت ،يىتم وضىىح ألاهىداف والغايىىات وإجىراءات الرقابىىة مىن قبىىل إلادارة 

وعلىىىى املىىىدقق ،وتقىىىح مسىىىؤولية وضىىىح أهىىىداف املؤسسىىىة علىىىى عىىىاتق إلادارة العليىىىا  ،متوافقىىىة مىىىح أهىىىداف املؤسسىىىة 

 .من أن البرامج أو العمليات قد نفذت كما خطت لهاالتأكد 

 

 

 

                                                             
. 14- 72ص  ،مرجع سبق ذكره  ،خلف عبد هللا الواردات  
1  
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 تحديد مواطن الخطر: 

وإعىالم إلادارة عةهىا لتحديىد فيمىا إذا  ،على املدقق الداخلي تحديد املناطق وألانشىطة التىي تتضىمن مخىاطر عاليىة 

او مىىىىىن  ،تطلىىىىب ألامىىىىر إخضىىىىاعها للتىىىىىدقيق ويىىىىتم تحديىىىىد مىىىىواطن الخطىىىىىر مىىىىن خبىىىىرة املىىىىدقق السىىىىىابقة فىىىىي املؤسسىىىىة 

أو مىىىىىن مشىىىىىاكل موجىىىىودة فىىىىىي مؤسسىىىىىات أخىىىىىرى نشىىىىىاط مشىىىىىابه للمؤسسىىىىىة ،معلومىىىىات مىىىىىأخوذة مىىىىىن مصىىىىىادر أخىىىىىرى 

 .الخاضعة أو من خبرة املدقق ومعرفته العامة 

  منع واكتشاف الغش واحتيال: 

اءات تقح مسؤولية الغ  والاحتيال على إدارة املؤسسة وعلى املدقق الداخلي فحص وتقييم كفاءة وفعالية إلاجر 

ولىىيمل مىىن مسىىؤولية املىىدقق الىىداخلي اكتشىىاف الغىى  ولكىىن  ،املطبقىىة مىىن قبىىل إلادارة للحيلولىىة دون وقىىوع الغىى  

عليه أن يكون لديه معرفة كافية بطرق واحتما ت الغ  ليكون قادر على تحديد أماكن حدوب الغ  والاحتيىال 

ختبىىارات إضىىافية للتأكىىد  مىىن عىىدم حىىدوب وعلىىى املىىدقق عنىىد اكتشىىافه ضىىعف فىىي نظىىر الرقابىىة الداخليىىة عمىىل ا،

 .الغ  

  الشك املنهي: 

إذا   يمب على املدقق افتراض  ،يمب على املدقق الداخلي أن يخطت وينفذ إعمال التدقيق باعتبار الشك املتي 

يم كمىا لىيمل لىه افتىراض ألامانىة املطلقىة وبىد  مىن ذلىك علىى املىدقق تقيى ،عدم ألامانة للجهات الخاضىعة للتىدقيق 

وعليه الاهتمام بالظروف وألاحوال التي ان وجدت فال يأس عليه حيث اخذ الحيطة  ،قرائن التدقيق بموضوعية 

 .والحذر في تطبيق إجراءات التدقيق 

  : املخاطر املترتبة عن عدم كفاءة التدقيق الداخلي●

 :إن عدم نماح التدقيق الداخلي يؤدي إلى املخاطر التالية

 ؛ املالية و التشغيلية عدم دقة املعلومات 

 ؛ السياسات و إلاجراءات و القوانين و التنظيمات املعمول بها إتباععدم التقيد و   

 ؛  ضياع أو فقدان ألاصول  

 ؛ الاستخدام غير الاقتصادي للموارد 

 ؛  عدم تحقيق ألاهداف املوضوعة و املخططة  

  .  فيادة نسبة الغ  و ألاخطاء 

 



الداخلي قيقدتلاو   قيقدتلل  ي ر ظنلا راطإلا                                                                          الفصل ألاول      

 

24 
 

  : دارة املخاطرعالقة التدقيق الداخلي بإ●

              تتمثىىىىل العالقىىىىىة بيةهمىىىىىا فىىىىي مسىىىىىاعدة مملىىىىىمل إلادارة و إلادارة العليىىىىا علىىىىىى رسىىىىىم السياسىىىىة العامىىىىىة إلدارة املخىىىىىاطر    

و ذلىىىك بتقىىىديم اقتراحىىىات و خىىىدمات استشىىىارية ، و التحقىىىق مىىىن مىىىدى التقيىىىد باألنظمىىىة و إلاجىىىراءات الىىىواردة علىىىى 

 عةها و العمل على معالجتها و تقييم مدى كفاية و فعالية أنظمة التعرف على  مستوى الشركة و سرعة إلابالغ

املخىىاطر علىىى مسىىتوى املؤسسىىة ، و كىىذا رفىىح التقىىارير إلىىى مملىىمل إلادارة لتقيىىيم فعاليىىة إدارة املخىىاطر و تحديىىد    

ملخاطر عالقة وطيدة ، و عليه يتضح أن العالقة بين التدقيق الداخلي و إدارة ا نقاط الضعف و الانحرافات ف ها

املستعملة من طرف الشركات من أجل تقوية و تحسين الطرق التي تدير بها  ألادواتفالتدقيق الداخلي يعتبر أحد 

بخاطرهىىىىا و أهىىىىم املخىىىىاطر التىىىىي يتىىىىولى املىىىىدقق الىىىىداخلي تقييمهىىىىا و إدار،هىىىىا تتمثىىىىل فىىىىي عىىىىدم دقىىىىة املعلومىىىىات املاليىىىىة و 

سىىات و الخطىىت و إلاجىىراءات و القىىوانين ، ضىىياع ألاصىىول ، الفشىىل فىىي تحقيىىق السيا إتبىىاعالتشىىغيلية، الفشىىل فىىي 

  1ألاهداف املسطرة، استخدام غير كفء للموارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                             
مداخلة حول مساهمة التدقيق الداخلي ، ملتقى وطني حول املحاسبة و التدقيق مداهمة لتحسين إلاستثمار باملؤسسات الجزائرية ،  هدى بصاشري1 

  .5101|00|31، يحي فارس املادية،  مآلية مساعدة في تفعيل حوكمة الشرمات
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 . و معاييره  مراحل تطبيق التدقيق الداخلي و هيكلته: املبحث الثالث 

 مراحل تطبيق التدقيق الداخلي و هيكلته: املطلب ألاول 

  :حل تطبيق التدقيق الداخليمرا  : ألاول الفرع 

لتنفيذ أعمال التدقيق  بد من تتبح املراحل التي تمثل أنشطة التدقيق الداخلي بحيث يحتاج املدقق في مزاولة      

هذه ألانشطة إلى أن يفحص و يراجح ما يراه ضروريا من مستندات و سجالت و تقارير إلى جانب قيامىه بىالتتبح و 

  : من خالل املراحل التاليةو يكون ذلك   املالحظة 

 التخطيط: املرحلة ألاولى 

يستند التخطيت في التدقيق على تغطية جميح أنشطة املؤسسة على ألاقل مرة في السنة وفق ما ورد فىي نىص       

املخىاطرة  أسىاسعلى الرئيمل التنفيذي للتىدقيق الىداخلي وضىح خطىت مبنيىة علىى ) من معايير ألاداء  5111البند 

د أولويىىىىات نشىىىىاط التىىىىدقيق الىىىىداخلي، منسىىىىجمة مىىىىح أنظمىىىىة املنشىىىىأة ، وأن توضىىىىح خطىىىىة التىىىىدقيق الىىىىداخلي لتحديىىىى

تقيىيم املخىاطر علىى ألاقىل مىرة  أساسمنسجمة مح أنظمة املنشأة و أن توضح خطة التدقيق الداخلي املبنية على 

 . ويمب ألاخذ بعين الاعتبار توجهات إلادارة العليا و مململ إلادارة. سنويا 

 أهىىىىدافو تىىىىتم عمليىىىىة التخطىىىىيت طبىىىىق الخطىىىىوات التاليىىىىة و التىىىىي تتمثىىىىل فىىىىي التحضىىىىير ملهمىىىىة التىىىىدقيق وتحديىىىىد     

التدقيق و تحديد نطاق العمل الذي يشمل نظام الرقابة الداخلية و تقييم ألاداء  كذلك اختيار الجهة الخاضعة 

  1. للتدقيق و اختيار فريق التدقيق

ولي الذي قهدف إلى الحصول على فهم عام للعمليات و املخاطرة و أنظمة الرقابة الداخلية بعدها يأتي املسح ألا      

و يشىمل املسىح ألاولىي فىي إجىراء املقىابالت و القيىام با تصىا ت التمهيديىة مىح الجهىة الخاضىعة . املرتبطة بالنشاط 

تىىىدقيق الىىىداخلي بحيىىىث نصىىىت للتىىىدقيق مىىىن أجىىىل الحصىىىول علىىىى أكبىىىر قىىىدر مىىىن املعلومىىىات ثىىىم التحضىىىير برنىىىامج ال

معىىايير التىىدقيق الىىداخلي بأنىىه يمىىب علىىى املىىدققين الىىداخليين وضىىح تىىدوين خطىىة لكىىل مهمىىة متضىىمنة ألاهىىداف و 

ويىىىتم . النطىىاق و الوقىىىت و توفيىىح املصىىىادر و الهىىىدف مىىن وضىىىح برنىىامج التىىىدقيق هىىىو توثيىىق املعلومىىىات خىىالل املهمىىىة 

مسىؤولية إعىداد برنىامج التىدقيق الىداخلي علىى رئىيمل الفريىق بمسىاعدة و تقىح . وضعه قبل البدء بالعمىل امليىداني 

 .باقي أعضاءه و في الةهاية يصادق عليه مدير التدقيق

                                                             
 .200، مرجح سبق ذكره ص  ila لصادرة عندليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية اخلف عبد هللا الواردات ،   1
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تقييم نظام الرقابة الداخلية تحتاج املؤسسات إلى نظام رقابة فعال و قوي كي تقىوم بتحقيىق أهىدافها بنمىاح      

و . صممت لتحقيق هدف معين  إذالرقابة تكون كافية و مفيدة فقت لذلك على املدقق الداخلي دائما التنبه بأن ا

إلادارة سىوف يىتم تحقيقهىا حيىث نىص  أهىدافالهدف مىن الرقابىة الداخليىة هىو الحصىول علىى توكيىد معقىول بىان 

معيىار ألاداء علىىى نشىىاط التىدقيق الىىداخلي تقيىىيم كفىاءة و فعاليىىة الرقابىىة شىاملة و أنظمىىة التوجيىىه ، العمليىىات و 

علومىىىات يمىىىب أن يتضىىىمن ذلىىىك صىىىحة املعلومىىىات و قابليتهىىىا لالعتمىىىاد عل هىىىا والالتىىىزام بالسياسىىىات و الخطىىىت و امل

 . إلاجراءات و القوانين ، حماية ألاصول ، استغالل موارد املنشأة بكفاءة و اقتصادية

 ( املعاينة)العمل امليداني: املرحلة الثانية:  

o العينة في أدلة التدقيق :  

ول علىىي أدلىىة مىىن مىىزيج مناسىىب مىىن اختيىىارات الضىىبت و إلاجىىراءات الجوهريىىة الهامىىة فىىإن نىىوع الاختيىىار يىىتم الحصىى

  :مهم في فهم تطبيق إجراءات التدقيق عند جمح أدلة التدقيق الاختيارات التالية

 .يتم استخدام العينة في تدقيق الاختبارات الضوابت و إلاجراءات الجوهرية  -

و التىىىىىي تتضىىىىىمن إجىىىىىراءات تحليليىىىىىة و اختبىىىىىارات تفصىىىىىيلية ملعىىىىىامالت و أرصىىىىىدة تتضىىىىىمن  ةألارصىىىىىدكىىىىىذلك اختبىىىىىار - 

 :الحصول على دليل و تعتمد على ألاساليب التالية  إجراءاتالاختبارات و 

 . املالحظة، التفتيش ، التثبت ، التحليل ، الاحتساب ، الاستفسار 

يؤيد صحة القيم املسىجلة بالىدفاتر و اكتشىاف  تتم إجراءات الفحص التفصيلي للحصول على دليل موضويي - 

مخاطر العمل و مخاطر الرقابة و فحص عينات للعمليات املسجلة ، و بذلك فإن هذه إلاجراءات تمثل شكال من 

 .أشكال التبرير والاستنتاجي و الذي على ضوئه يتم استنتاج معقولية النتائج إلاجمالية

o أوراق العمل :  

                      داخلي بإعىىىىىىىىىىداد أوراق العمىىىىىىىىىل التىىىىىىىىىىي تشىىىىىىىىىىكل إلاثبىىىىىىىىىات الىىىىىىىىىىداعم آلاراء و والاسىىىىىىىىىىتنتاجاتيقىىىىىىىىىىوم املىىىىىىىىىدقق الىىىىىىىىىى أنيمىىىىىىىىىب 

للتىىىىىىىدقيق كالصىىىىىىور و الخىىىىىىرائت البيانيىىىىىىة و الجىىىىىىداول ، و البيانىىىىىىىات  كإثبىىىىىىاتو توصىىىىىىيات التىىىىىىدقيق و التىىىىىىي تسىىىىىىتعمل 

الخ بحيث .....الكمبيوتر  أقراصت أو ، أو الشرائ الالكترونيةالوصفية ، و الجداول تسلسل الخطوات، و امللفات 

 . يحدد الرئيمل التنفيذي الداخلي الوسيلة املستخدمة في توثيق و تخزين أوراق العمل
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العمىىىل ، ملفىىىات السىىنة الحاليىىىة وهىىىي ملفىىىات أعمىىال التىىىدقيق الجاريىىىة و امللفىىىات املسىىىتمرة  ألوراقهنىىاك ملفىىىات   - 

 . 1تسمج بامللفات الدائمة و ملف املراسالت

o مللف الدائما:  

يشىمل علىىى البيانىىات الخاصىة بالنشىىاط و املىىذكرات املسىىتمرة ملىا يتضىىمنه مىىن بيانىىات سىوق تسىىتمر طىىوال السىىنين 

  : لم يطرأ عليه التغيرات بحيث يحتوي على دون تقييد، ما

 ؛ وصف النشاط 

 ؛ وقيحالهيكل التنظيمي بما فيه عدد املوظفين العاملين ، أسماء كبار املوظفين و نماذج الت 

 ؛ برامج التدقيق  

 ؛  طلبات اعتماد املهمات 

 ؛ خطت التدقيق 

 ؛ الاتفاقيات املهمة و العقود و القرارات و القوانين و ألاحكام التي لها عالقة بالنشاط 

 ؛ النماذج املستخدمة لدى النشاط 

 ؛ ملخص تقارير التدقيق الداخلي و أهم التوصيات الرئيسية 

 . مةالتدقيق القاد ألعمالملخص  

o  امللف الجاري :  

                العمىىىىىل فىىىىي كىىىىىل عمليىىىىة تىىىىىدقيق ، يمثىىىىل هىىىىىذا سىىىىجال مفصىىىىىال بأعمىىىىىال ألوراقيكىىىىىون هنىىىىاك ملىىىىىف مفتىىىىوح  أنيمىىىىب      

يعىىىىد هىىىىذا امللىىىىف لحفىىىىك املسىىىىتندات و املىىىىذكرات و البيانىىىىات املتعلقىىىىة  وو الاختيىىىىارات التىىىىي أجريىىىىت أثنىىىىاء التىىىىدقيق،

دة ،و يفيىىىد امللىىىف الجىىىاري ألاسىىىاس الىىىذي يعتمىىىد عليىىىه املىىىدقق الىىىداخلي فىىىي إعىىىداد بالتىىدقيق لكىىىل مهمىىىة و ملىىىرة واحىىى

التقىىارير الةهائيىىة كمىىا أنىىه يمثىىل قىىرائن أدلىىة إلاثبىىات التىىي تسىىتند إل هىىا عنىىد إلافصىىاح عىىن الىىرأي و عدالىىة التقىىارير و 

 .البيانات

 

 

 

                                                             
 .521، ص  5102، دار الصفاء، عمان، الطبعة الثانية،  مدخل إلى التدقيق و التأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيقاحمد حلمي جمعة،  1
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o ملف املراسالت:  

 . 1إلى دائرة التدقيق الداخلية مةها و الخارجية  املراسالت من و أنواعيحتوي ملف املراسالت على جميح 

هذه امللفات الثالب هي امللفات ألاساسية، للتدقيق الداخلي ، قد يكون هناك ملفات أخرى موجودة لدى املسؤول 

 .أو الرئيمل التنفيذي للتدقيق

  النتائج و التوصيات: املرحلة الثالثة .  

الاختيارات الجوهرية لهذا النظام و من تم إعادة تضىميةها إلىى  إجراءاتو  بعد إتمام تقييم نظام الرقابة الداخلية

اسىىتنتاجات فىىي ورقىىة خاصىىة فىىي ملىىف العمىىل يىىتم إدراج هىىذه التوصىىيات فىىي التقريىىر الىىذي سىىيتم إعىىداده عىىن نتىىائج 

 . التدقيق و يمب على املدققين الداخليين إيصال نتائج املهمة مباشرة

 .لى مالحظات ، النتائج و التوصيات، و كذلك خطة عمل لتطبيق تلك التوصياتيمب أن تحتوي ع: النتائج - 

هي عبىارة عىن رأي املىدقق الىداخلي عىن مىدى تقييمىه لتىأثير املالحظىات و التوصىيات علىى النشىاطات :  التوصيات -

 .املختلفة ، ويتم ترتي ها بمدى تأثيرها على سير أعمال املنشأة

  املتابعة: املرحلة الرابعة .  

معيىار ألاداء )كما هو مطلىوب مىن قبىل معهىد املىدققين الىداخليين فىي املعىايير و املمارسىة املهنيىة للتىدقيق الىداخلي 

ينبغىىىي وضىىىح آليىىىة للمتابعىىىة لضىىىمان تنفيىىىذ ألاعمىىىال بفعاليىىىة أو أن إلادارة العليىىىا قىىىد قبلىىىت املخىىىاطر عىىىدم ( "5211

  ." قةاتخاذ إجراءات على مالحظات التدقيق الداخلي املعل

املىىدققون الىىىداخليون مىىن خىىىالل تحديىىد مىىدى كفىىىاءة و فعاليىىة و حسىىىن   تعىىرف بأنهىىىا عمليىىة يقىىىوم بهىىا:  املتابعــة -

تتضىىمن عمليىىة املتابعىىة  . توقيىت إلاجىىراءات التىىي تتخىىذها إلادارة بشىأن املالحظىىات و التوصىىيات التىىي يىىتم تبليغهىا

إلادارة قىىد تحمىىال مخىىاطر عىىدم اتخىىاذ إجىىراءات تصىىحيحية كانىىت إلادارة العليىىا أو مملىىمل  إذاأيضىىا مىىن تحديىىد مىىا 

 . حول املالحظات التي تم تبليغها

 

 

 

                                                             
 .520،  521أحمد حلمي جمعة ، مرجح سبق ذكره، ص  1
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  : خطوات املتابعة

كان من املمكن تطبيق هذه  إذاتقوم إلادارة العليا با ستفسار من الجهة الخاضعة للتدقيق  تخاذ قرار في ما  -0

  .التوصيات و متج سيتم تطبيقها و كيف

 . الخاضعة للتدقيق املباشرة في تنفيذ التوصيات تقوم الجهة -5

يقوم التدقيق الداخلي بعد منح الجهة الخاضعة للتدقيق مهلة كافية  تخاذ إلاجراءات التصحيحية املطلوبة  -3 

مىن أن إلادارة تتحمىل املسىؤولية ، فإنىىه يىتم متابعىة العمىل بالتوصىىيات و  التأكىىدبمتابعىة اتخىاذ هىذه إلاجىراءات أو 

مىىن تىىاريد إصىىدار النسىىخة الةهائيىىة للتقريىىر و عنىىد الانتهىىاء مىىن إنمىىاف  أشىىهرح الوضىىح فىىي مهلىىة أقصىىاها سىىتة تصىىحي

 .جميح التوصيات يتم كتابة ذلك و يرفح لجميح الجهات التي استلمت نسخة من التقرير

  .الهيكل التنظي ي للتدقيق الداخلي :الفرع الثاني 

يقىوم بىأداء وظيفىة طبقىا إلجىراءات  يىثفىي الهيكىل التنظيمىي للمؤسسىة بح اليمثل التدقيق الىداخلي جىزءا ممىث      

وقوانين موضوعة من طرف إلادارة العليا وهي بدورها تقوم بتحقيق أهىداف قسىم التىدقيق الىداخلي ومسىؤولياته 

  . املمكن إلاعتماد عل ها

مختلىىىىىىىف أعمالىىىىىىىه  تنفيىىىىىىىذجىىىىىىىل يكىىىىىىون موقىىىىىىىح قسىىىىىىىم التىىىىىىىدقيق الىىىىىىىداخلي مسىىىىىىىتقل عىىىىىىن إلادارات التشىىىىىىىغيلية مىىىىىىىن أ      

بإسىىىتقاللية أكبىىىىر وشىىىىمولية أكثىىىىر كىىىىذلك مسىىىىاعدة إلادارة العليىىىىا فىىىىي الرقابىىىىة علىىىىى أعمىىىىال املؤسسىىىىة وتوجيىىىىه بعىىىى  

إلادارات ألاخرى يمب أن يحدد موقعه عند املستوى الذي يؤكد دعم إلادارة العليا له كذلك أن   يقوم املدقيقين 

  .من أجل تمنب تعارض املصالح تنفيذيةالداخليين بتأدية أي أنشطة 

  :املراكز الوظيفية في إدارة التدقيق الداخلي

يعتمد التنظيم الداخلي لقسم التىدقيق الىداخلي علىى عىدة عوامىل مىن بيىةهم حجىم املؤسسىة ونوعهىا وطبيعىة        

مىىىب أن يكىىىون نشىىىاطها إضىىىافة إلىىىى عىىىدد العىىىاملين فىىىي قسىىىم التىىىدقيق الىىىداخلي ومىىىؤهال،هم العلميىىىة والعمليىىىة كمىىىا ي

  . التدقيق الداخلي إلى وحدات متخصصة ألنه أمر ضروري جدا وإلاستفادة منه في الوقت املناسب
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  :مدير التدقيق الداخلي●

يقوم بإدارة شاملة واسعة النطاق بغية تحديد أهداف السنوية لقسم التدقيق الداخلي والتي تبنج على أساس       

ة إلاطىالع علىىى جميىح العمليىات والسىجالت وممتلكىىات املؤسسىة مىح تقىىديم خطىت وسياسىات املؤسسىة كىىذلك حريى

  .تقرير مباشرة إلى إلادارة العليا

  :رئيس التدقيق الداخلي●

يعتبر مسؤول عن تنسيق خطىت التىدقيق واملوافقىة علىى أوراق العمىل الةهائيىة ويقىوم برفىح تقريىره مباشىرة إلىى       

  .مدير التدقيق الداخلي

  :لرئيس ياملدقق ا●

تحىت إشىراف رئىيمل التىىدقيق ( التىدقيق املىالي وتىدقيق العمليىىات)يعتبىر مسىؤو  عىن عمليىات التىىدقيق الجاريىة       

يكىىىىون مشىىىىرفا علىىىىى املىىىىدقيقين املسىىىىاعدين أثنىىىىاء عمليىىىىة التىىىىدقيق التأكىىىىد مىىىىن إتبىىىىاع خطىىىىوات بىىىىرامج التىىىىدقيق  كمىىىىا

  .الحاجة املعتمدة وإجراء بع  التعديالت على إجراء التدقيق عند

        :املدقق املساعد●

يكلف بأداء ألاعمال ومهام التدقيق التفصيلة تحت إشراف املدقق الرئيسري وتوج هاته، يتعين على إدارة املؤسسة 

أن تمري التدريب الالفم للمدقيقين املساعدين خالل الستة أشهر ألاولى من تعينيةهم كونهم مبتدئين وبحاجة إلى 

 .1 التدقيق الداخليكسب الخبرة وممال 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، مذكرة تخرج لنيل شهادة املاستر ، تخصص تدقيق تحسين املردودية املالية للمؤسسات الاقتصاديةدور التدقيق الداخلي في شرفي أحالم حسنية ،  1

 . 51، ص  5102/ 5101محاسبي و مراقبة التسيير، جامعة مستغانم، 
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 .مواصفات املدقق الداخلي وإجراءات اختياره وتقييمه  :املطلب الثاني

إن فعاليىىة وظيفىىة التىىدقيق الىىداخلي تتوقىىف علىىى تىىوفر فئىىة  مىىن املىىدققين فىى هم صىىفات مكتسىىبة سىىواء أثنىىاء        

 .دراستهم أو أثناء ممارستهم لواج هم املتي 

 : 1ليومن هذه الصفات ماي :أوال

 :الوعي إلاداري   -3

يعنىىىىي أن ينظىىىىر املىىىىدقق الىىىىداخلي إلىىىىى ألامىىىىور الىىىىى داخىىىىل املنشىىىىاة مىىىىن منظىىىىور إداري  بحيىىىىث يىىىىربت بىىىىين العالقىىىىات       

ويحلىىل الوضىىح الىىداخلي للمنشىىاة فىىي ،ويىىوافن بىىين املهىىارات الوظيفيىىة والاداريىىة  ،املتداخلىىة البشىىرية كانىىت ام ماديىىة 

 .ارجية ظل البنية الاقتصادية الخ

 :الدافع الشخص ي  -2

وهىىذا الىىدافح  ،يعبىر عىىن تطلعىىات ورغبىات املىىدقق الىىداخلي فىي تحسىىين نوعيىىة عمليىات التىىدقيق التىىي يقىوم بهىىا         

وتقديم خدمات رقابية أكثر فعالية فضال على  ،الذي يمعل املدقق تواقا إلي القيام بأعمال إدارية عالية املستوى 

 .تنفيذ واجباته الرسمية بطريقة مقبولة انه يدفعه إلى محاولة 

 :الحكم  -1

بعىد النظىىر بخطىت املىىدقق للعمليىات التىىي سىينفذها قبىىل ابتدائىه بهىىا أثنىاء مباشىىرته لعمليىة التىىدقيق يمىىب أن       

يكىىىىون مرنىىىىا بحيىىىىث يقىىىىوم بىىىىإجراء التعىىىىديالت الالفمىىىىة علىىىىى البىىىىرامج التىىىىي خططهىىىىا مسىىىىبقا فىىىىي ضىىىىوء املسىىىىتمدات مىىىىن 

ما يختتم عملياته   يتوانى عن الاعتراف باملشكالت التي واجهها ويعكف علىى دراسىته أسىبباها لكىي الظروف وعند

 .يستفيد من دروسها مستقبال 

 :القدرة الاتصالية  -4

تتطلب وظيفة التدقيق قدرة عالية على الاتصال تساعد املدققين على تبادل املعلومات حول العمليات بيةهم       

لخاضىىىىعين للتىىىىدقيق مىىىىن جهىىىىة وبيىىىىةهم وبىىىىين إلادارة العليىىىىا مىىىىن جهىىىىة أخىىىىرى وهىىىىذه املقىىىىدرة يمكىىىىن وبىىىىين ألا ىىىىخاص ا

للمىدققين تنميتهىا بىىالخبرة لىذلك فجىي تختلىىف مىن مىدقق الىىى اخىر ولكىن املىىدقق الىداخلي النىا ح هىىو الىذي يحىىرص 

حقيق أهداف التدقيق حيث تمكنه هذه املهارة من ت ،على تحسين قدرته الاتصالية سواء كانت شفهية ام كتابية 

  .بصورة واضحة وفعالة

                                                             
. 22،ص  5112،دار الصفاء للنشر والتوفيح ،الطبعة الثانية ،"التدقيق الحديث  إلىمدخل "،احمد حلمي جمعة   1  
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 :املثابرة  -5

يحتىىىىاج تنفيىىىىذ إجىىىىراءات التىىىىدقيق الىىىىداخلي جهىىىىود فكريىىىىة وجسىىىىدية كبيىىىىرة مىىىىدير التىىىىدقيق الىىىىداخلي أن يحىىىىاول       

 .باستمرار تدريب املدققين على الصبر واملثابرة ويعلمهم كيف يؤدون ألاعمال الصعبة دون ملل أو ضجر 

 :ة الابتكاري -9

يفتىىىىىرض باملىىىىىدققين الىىىىىداخليين أن يكونىىىىىىوا محبىىىىىين لإلبىىىىىداع و الابتكىىىىىار ودائمىىىىىىي البحىىىىىث عىىىىىن الطىىىىىرق وألاسىىىىىىاليب       

 .املحسنة  نماف ألاعمال التي يؤدونها وكذلك ألاعمال التي يؤدقها بقية العاملين في املنشاة 

 :اللياقة  -7

يتعامىىل بهىىا املىىىدققون مىىح ألا ىىىخاص الخاضىىعين للتىىىدقيق  تنطىىوي صىىفة اللياقىىىة علىىى الطريقىىىة الايمابيىىة التىىىي       

 .وكذلك القدرة على إبداء املالحظات وأحيانا الانتقادات البناءة دون استشارة غضب الشخص املنتقد

 :قوة الشخصية  -5

بحيىىث   يسىىمح ألي  ىخص أن يىىؤثر بشىىكل غيىر عىىادل علىىى ،يمىب أن يتمتىىح املىدقق الىىداخلي بقىىوة الشخصىية      

 .التدقيق وان يكون صاحب رئي وقدرة على الدفاع عن رأيه  نتائج

 :ألامانة و املوضوعية  -6

يمىىب أن يكىىون املىىدقق الىىداخلي مسىىتقيما وأمينىىا ومخلصىىا فىىي عملىىه وعليىىه أن يتىىوحى العدالىىة وان يكىىون متحيىىزا     

 . ما كان اثر ذلك املصلحةوغير مرتبت بأي مصلحة تنال من أمانته او تمرده مه ،وان يكون ذو استقامة حقيقية ،

 :السرية في العمل  -31

يمىىىب علىىىى املىىىدقق أن يحتىىىرم سىىىرية املعلومىىىات التىىىي يحصىىىل عل هىىىا أثنىىىاء عملىىىه وان   يسىىىتخدم هىىىذه املعلومىىىات      

 .لغايات  خصية أو بطريقة تؤدي إلى إيذاء مصلحة املنشاة 
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 : اختيار املدقق الداخلي وتقييمه إجراءات: ثانيا

 :1راءات اختيار املدققين الداخليين إج -3

الجامعىات  والكليىات حيىث يمىىب أن يكىون املىدقق حاصىىل :يىتم اختيىار املىدققين الىىداخليين مىن عىدة مصىار مثىىل  -

 .وغيرها ........على شهادات جامعية أو مهنية 

 .وقد يكون اختيار املدققين من داخل الشركة أو من خارجها 

 .ما يقارب ذلك بي الوظيفة إلى فترة تمريبية تدريبية قد تكو ثالثة إلى ستة أشهر أويتم إجراء مقابالت مح طال -

 .يمب حسم قبول أو عدم قبول طالب الوظيفة خالل أو في نهاية الفترة التمريبية  -

 :كيفية تقييم املدققين الداخليين  -2

 :أن يرايي التقييم آلاتية من ألاهمية وجود سياسة واضحة لتقييم موظفي التدقيق الداخلي حيث يمب 

  ؛تحديد معايير وطرق التقييم 

  ؛أن يتم التقييم دوريا مرة في السنة على ألاقل وقد يكون بعد إنهاء كل مهمة تدقيق 

  ؛تحديد عناصر ألاداء بوضوح 

  ألاخذ بعين الاعتبار العناصر الشخصية. 

  توضيح فوائد وايمابيات البرنامج مثال: 

 ؛ل على معرفته بانفسم وبإمكانيا،هم يكشف نقاط الضعف ويعم 

  ؛التحفيز واكتشاف إلامكانات والطاقات لدى املدققين 

 التقدم والرقي  وضوح الرؤية املستقبلية للمدقق وإمكانيته على ضوء ذلك. 

 

 

 

 

                                                             
. 21مرجح سبق ذكره، ص ،"التدقيق الداخلي والحكومي " ،حلمي جمعةاحمد   1  
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 :تقييم ألامور العملية  -

 .ألاهداف التي تم تحديدها ومد كونها واقعية بالنسبة لالنماف -3

 .دليل التدقيق الداخلي الالتزام ب -5

 .عدد التوصيات التي تم تقديمها وتمت متابعتها  -3

 .القدرة على انماف ألاعمال ضمن أوقات املوافنات التقديرية  -1

 :لنفسه ( املدقق الداخلي ) تقييم املوظف  -

بواسطة املسؤول عن تقييم إن عملية تقييم أداء املدقق عملية ذات اتماهين يعني تقييم املوظف املعني              

 .وبحث أدائه معه بحثا عمال صريحا 

وللمساعدة في تنفيذ العملية وانمافها تحتوي نماذج التقييم قسما خاصا لتقييم املوظف لنفسه الهدف              

تىىىوفير الفرصىىىة لكىىىل موظىىىف لتقيىىىيم نفسىىىه بنفسىىىه علىىى أسىىىاس تىىىوفير املعلومىىىات بصىىىورة واقعيىىىة لكىىىي يىىىتمكن  هىىو 

 .1سؤول عن التقييم من مقارنة رأيه بالرأي الشخىري يساعد على تحديد املناطق التي تثير الخالفات في الرأي امل

 

 .معايير التدقيق الداخلي و آليات تطبيقه  :املطلب الثالث 

دارة إن نمىاح التىدقيق الىىداخلي أو فشىله فىي تحقيىىق ألاهىداف يتوقىف علىىى معيىار الىدعم الىىذي يلقىاه مىىن إلا            

العليىا، وهىىي تمثىىل مسىتويات ألاداء املتىىي وضىىعت مىن قبىىل الجهىىات املنظمىة للمهمىىة والتىىي ،هىدف إلىىى تىىوفير مسىىتوى 

  .2معقول من ضوابت عملية التدقيق الداخلي

 .مفهوم معايير التدقيق الداخلي  :الفرع ألاول 

مقياس أو وفن ، فيتم بواسطته الحكم املعيار كمصطلح يعني درجة ألافضلية أو الامتياف املطلوب لغرض معين ك 

  .3على دقة أدائهم

أداة الحكىىىىم علىىىى مسىىىىتوى الكفىىىىاءة املهنيىىىة و درجىىىىة الانسىىىىياق التىىىي يصىىىىل إل هىىىىا " و يعىىىرف معيىىىىار التىىىىدقيق علىىىى أنىىىىه 

  ."املدققين عند أدائهم لوظائفهم

                                                             
.25،مرجح سبق ذكره، ص "التدقيق الداخلي والحكومي "احمد حلمي جمعة،   1  

. 50، مرجح سبق ذكره ، ص الاقتصادية للمؤسسات املالية املردودية تحسين في الداخلي التدقيق دور " شرقي أحالم حسنية   2  

.20ص  ،5113، مذكرة ماجيستر، جامعة اليرموك، عمان، مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي املتعارف عليها في البنوكضل علي،عبد الغني ف  3  
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يىىىتم الاعتمىىىاد عل هىىىا فىىىي تقيىىىيم و قيىىىاس املقىىىاييمل و القواعىىىد التىىىي " أمىىىا معىىىايير التىىىدقيق الىىىداخلي فتعىىىرف أنهىىىا          

عملية قسم التدقيق الداخلي حيث تمثل نموذج ممارسة التدقيق الداخلي كما يمب أن تكون و ذلك وفقا ملا تم 

التوصىل إليىىه و اعتمىاده مىىن قبىل معهىىد املىدققين الىىداخليين و هىىذا يعنىي أنهىىا أساسىية فىىي عمىل املىىدققين و تحديىىد 

لقىىد أخىىذ معهىىد املىىدققين الىىداخليين علىىى عاتقىىه مهمىىة تطىىوير هىىذه  . بعىىة أدائهىىم املتىىيمسىىؤوليا،هم الفنيىىة و متا

 . يستنمد من أحداب و تطورات مح مرور الزمن املعايير املتعارف عل ها و تطويرها و تحديثها وفقا ملتطلبات ما

 .أهمية وأهداف املعايير في ممارسة التدقيق الداخلي  :الفرع الثاني

 . 1معايير التدقيق الداخلي ةأهمي:  أوال● 

 :يلي  فيما الداخلي التدقيق معايير أهمية تكمن

 تعتبر ضرورية بالنسبة للمدققين الداخليين ألنها تضح املبادئ ألاساسية التي ينتظر مةهم أن يلتزموا بها عند -0

 .ممارستهم ملهامهم بحيث يحققون الهدف من وجودهم

رة؛ إذ أن وجىود معىايير مهنيىة يلتىزم بهىا املىدققون الىداخليون سىيمكن إلادارة مىن املعىايير ضىرورية بالنسىبة لىإلدا -5

 .الاعتماد على التأكيدات والتقارير التي يقدمها لها املدققون الداخليون عند أدائهم لوظائفهم في املنشأة

 بالنسىىبة للمىىدقق الخىى -3
ً
متانىىة  إلىىىارجي ليطمىى ن وجىود معىىايير مهنيىىة يلتىىزم بهىىا املىىدققون الىىداخليون يعتبىىر ضىىروريا

 .وكفاءة عمل املدققين الداخليين

   .يتم الاسترشاد باملعايير عند إعداد املواد التدريبية للمهنيين الجدد -1

 .أهداف معايير التدقيق الداخلي : ثانيا ●

 :قد حدد املدققين الداخليين أهداف معايير التدقيق الداخلي بأنها 

 حدد الكيفية التي يمب أن تكون عل ها التدقيق الداخلي ؛بيان املبادئ ألاساسية التي ت 

وضح إطار عام ألداء التدقيق الداخلي وتعزيز القيمة املضافة التي تحققها أنشطة التدقيق الداخلي إلىى  

 أوسح مدى ممكن ؛

 وضح أسمل لقياس أداء املدققين الداخليين ؛ 

                                                             
في املجلة ألاردنية  ،اليمنية التجارية البنوك في عليها املتعارف الداخلي التدقيق معايير تطبيق مدى ٬احمد دمحم العمري و فضل عبد الفتاح عبد املغني 1

 .319ص ،5119، 3العدد ، 5املجلد  ٬إدارة ألاعمال
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 ل ها ؛التأسيمل لعمليات تنظيمية متطورة وتشجح إدخال تحسينات ع 

تعميق حالة الفهم لدى جميح املستويات إلادارية في منشات إلاعمال لحقيقة الدور املسؤوليات املرتبطة  

 .بالتدقيق ، وتعزيز إدراكها ألاهمية املساهمة في تحسين أداء التدقيق الداخلي 

 :معايير التدقيق الداخلي  :ثالثا ●

ة واملتمثلة في خدمة التأكيد املوضويي حول إدارة املخاطر والرقابة إن تأدية التدقيق الداخلي لوظائفه الحديث     

 :وعمليات التحكم الاستثمارية املوجهة لخدمة الزبون تتطلب ممموعتين من املعايير هما 

 .املتمثلة في سمات أو خصائص الجهات التي تؤدي انشطة التدقيق الداخلي  :معايير السمات   -3

ــايير ألاداء  -2 تصىىىىف أنشىىىىطة التىىىىدقيق الىىىىداخلي وتضىىىىح املقىىىىاييمل التىىىىي تىىىىتم مىىىىن خاللهىىىىا تقىىىىويم أداء تلىىىىك التىىىىي  :معــ

 .ألانشطة
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 :معايير التدقيق الحديثة ( :  I- 1)الجدول رقم ●

 معايير السمات املجموعة ألاولى

 الهدف والسلطة واملسؤولية  0111

 الاستقاللية واملوضوعية  0011

 مي الاستقالل التنظي 0001

 املوضوعية الفردية  0051

 العوامل التي تمدد الاستقاللية واملوضوعية  0031

 الكفاءة والعناية املهنية الالفمة  0511

 الكفاءة املهنية  0501

 العناية املهنية الالفمة  0551

 التطوير املتي املستمر  0531

 تأكد الجودة وبرنامج التحسين  0311

 (داخلي وخارجي ) جودة تقويم برامج ال 0301

 التقرير عن برامج الجودة  0351

 (لقد دققنا وفقا للمعايير) استخدام عبارة  0331

 إلافصاح عن عدم إلادمان  0311

 إدارة أنشطة التدقيق الداخلي  5111

 التخطيت 5101

 الاتصال واملوافقة  5151

 إدارة املوارد  5131
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 ألاداء معايير  املجموعة الثانية 

 السياسات وإلاجراءات  5111

 التنسيق 5121

 رفح التقرير إلى مململ إلادارة وإلادارة العليا 5191

 طبيعة العمل  5011

 املخاطر 5001

 الرقابة 5051

 التحكم املؤسسري 5031

 تخطيت العمل  5511

 اعتبارات التخطيت  5510

 أهداف العمل  5501

 نطاق العمل  5551

 صيص مصادر العمل تخ 5531

 برنامج العمل  5511

 أداء العمل  5311

 تحديد املعلومات  5301

 التحليل والتقويم 5351

 تسجيل املعلومات  5331

 إلاشراف على العمل  5311

 توصيل النتائج  5111

 معايير توصيل نتائج العمل  5101

 جودة الاتصال  5151

 يير إلافصاح عن عدم الادعان للمعا 5131

 نشر النتائج  5111

 برنامج الرقابة  5211

 رضا إلادارة عم مستوى املخاطر  5911

املنظمىىىة ،مصىىر الجديىىدة القىىاهرة  ،بحىىوب محكمىىىة منتقىىاة "التــدقيق والرقابـــة الداخليــة علــى املؤسســات"،صىىالح العقىىدة وآخىىرون  :املصــدر

 .  05 -00ص ، 5105العربية للتنمية إلادارية بحوب ودراسات 
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  : خاتمة الفصل

 

من خالل ما تطرقنا يمكننا أن نستخلص مكانة التدقيق بصفة عامة و التدقيق الداخلي بصفة خاصة في            

املؤسسة مهما كان نوعها أو كبر حجمها ، فإن التىدقيق الىداخلي هىو وظيفىة ضىرورية لتحقيىق ألاهىداف املنشىودة 

أداء العمليىىىات علىىىى مسىىىتوى الوحىىىدات التنظيميىىىة الداخليىىىة  تقيىىىيم كفىىىاءة أسىىىاسللمؤسسىىىة ، بحيىىىث يقىىىوم علىىىى 

، يسىىىاعد كىىذلك جميىىح أعضىىىاء املنشىىأة علىىى تأديىىة أعمىىىالهم بفعاليىىة وفىىق إجىىىراءات  أقسىىاماملختلفىىة مىىن إدارات و 

.فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي اكتشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاف ألاخطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء و التالعبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات  أيضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاوسياسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات متفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق عل هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا بمعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىايير دوليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة ، يسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاعد 
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  :تمهيد

تعتبر املؤسسات الاقتصادية الحديثة النواة و املحور ألاساسري الذي يدور حوله أي اقتصاد، حيث تعمل              

من خالل وظائفها املختلفة إلى تحقيق الجودة في مختلف منظمات ألاعمال و جعلها الهدف ألاساسري في ظل عالم 

ات ،كمىىا تعتبىر الجىودة  سىالح تنافسىىري مهىم تسىتخدمه الشىىركات متغيىر يسىوده التنىافمل فىىي تقىديم السىلح و الخىدم

 . لجذب املستهلكين و تحقيق التميز و الزيادة في السوق 

كما شهدت آلاونة ألاخيرة اهتماما متزايدا من قبل املنظمات املهنية  على الصعيد الدولي برقابىة ألاداء املتىي           

التىىىدقيق الىىىداخلي و ذلىىىك اثىىىر العديىىىد مىىىن حىىىا ت فشىىىل الشىىىركات   للمىىىدققين و ذلىىىك للتحقىىىق مىىىن جىىىودة عمليىىىات

الكبرى و انهيارات أسواق املال  في بع  البلدان  لذا ينبغي أن يتم تحسين  أدائها املتي في هذه الخدمات إلى درجة 

 .عالية من الجودة لتتالئم مح متطلبات و مبادئ طبيعة عمل املؤسسات  الاقتصادية 

ي الفصىىىل الثىىىاني إلىىىى  ماهيىىىة الجىىىودة فىىىىي املبحىىىث ألاول الىىىذي يشىىىمل مفهىىىوم الجىىىودة و أيضىىىا جىىىىودة سىىىنتطرق فىىى       

فىىي مفىاهيم أساسىىية حىىول ألاداء فىىي املؤسسىة الاقتصىىادية وأيضىىا التىدقيق الىىداخلي و أمىىا فىي املبحىىث الثىىاني تناولنىىا 

 .ية ألاداء مساهمة جودة التدقيق الداخلي في تحسين فعاللقد تحدثنا عن  املبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  التدقيق الداخلي في تحسين أداء املؤسسة جودة                                   فصل الثاني                    ال

41 
 

  .ماهية الجودة: املبحث ألاول 

تعد الجودة القاسم املشترك  هتمامات املدراء و املختصين من مهندسين و اقتصاديين و إداريين ألنها من             

تضىح املتطلبات ألاساسية الحديثة التىي يمىب توافرهىا فىي املنتمىات و الخىدمات التىي تقىدمها للمؤسسىة ، بعىد أن ا

 . تمثل العامل الرئيسري في نماحها و استمرارها أنها

  .مفاهيم حول الجودة و أهميتها: املطلب ألاول 

 . التطور التاريخي للجودة: الفرع ألاول 

علمية  إلضافاتإن تطور الجودة و بلورة أفكاره لم يأتي دفعة واحدة بل استلزم ردحا من الزمن ، وكان نتيمة         

ستويين الفكري و التطبيقىي ، وتميىز أغلىب ألادبيىات إلاداريىة بىين أربىح مراحىل تاريخيىة لتطىور الجىودة كبيرة على امل

  : كما يلي

  . مرحلة فحص الجودة و هي نظام يستعمل لكشف ألاخطاء في املنتمات ثم تصحيحها :املرحلة ألاولى

ــة  أنشىىىىطة مراقبىىىىة  ألداءسىىىىاليب إلاحصىىىىائية مرحلىىىىة مراقبىىىىة الجىىىىودة فىىىىي ظىىىىل هىىىىذا النظىىىىام تعتمىىىىد ألا  :املرحلــــة الثانيــ

مرحلة ضمان الجودة وفي هذه : املرحلة الثالثة  . الجودة و التحقق من مطابقة املنتوج أو الخدمة ملقاييمل الجودة

  .املرحلة يتم الانتقال من جودة املنتوج أو الخدمة إلى جودة النظام ، و ألاساس في ذلك منح وقوع الخطأ

ــة  مرحلىىىىة إدارة الجىىىىودة الشىىىىاملة و هىىىىي نظىىىىام شىىىىامل للقيىىىىادة و التشىىىىغيل للمؤسسىىىىة يعتمىىىىد علىىىىى  :املرحلــــة الرابعــ

ومىىىن خىىىالل تلىىىك املراحىىىىل . املشىىىاركة جميىىىح العىىىاملين ، و املىىىوردين و العمىىىالء مىىىن أجىىىىل التحسىىىين املسىىىتمر للجىىىودة 

 :املختلفة لتطور الجودة يمكننا القول ما يلي

 الوقاية خير من العالج ؛  مبدأعلى العيوب إلى منح العيوب وهو أن مفهوم الجودة انتقل من السيطرة - 

 مفهوم و ضبت الجودة تدرج من منظور املنتوج إلى منظور الزبون ؛ -

دور إلادارة انتقىىىل مىىىىن الحرفىىىىي ، رئىىىيمل العمىىىىال ، وقسىىىىم الجىىىودة فىىىىي املؤسسىىىىة إلىىىى الىىىىدور الاسىىىىتراتي ي للجىىىودة حيىىىىث تتىىىىو ه  -

 1. إلادارة العليا
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 : مفهوم الجودة: الثاني  الفرع

تعىىىىىددت التعىىىىىىاريف و املفىىىىىىاهيم حىىىىىىول الجىىىىىودة بىىىىىىاختالف آراء و توجهىىىىىىات املفكىىىىىىرين الاقتصىىىىىاديين و عليىىىىىىه يمكىىىىىىن ذكىىىىىىر أهىىىىىىم  

 : التعاريف التالية

يقصىىد بكلمىة الجىىودة مالئمىة املنىتج  سىىتعمال فىي الغىىرض املخصىص بدرجىة ترضىىرج املسىتهلك، و يختلىىف مسىتوى الجىىودة  - 

لغىىىرض فىىي مختلىىىف ألاحىىوال، و تىىىرتبت الجىىودة ارتباطىىىا وثيقىىا باملىىىال و الوقىىت إذ كلمىىىا ارتفىىح مسىىىتوى الجىىىودة فادت املناسىىب ل

وعلىى ذلىك يمىب أن  لإلنتىاجو كلما ارتفح مسىتوى الجىودة كلمىا تطلىب ذلىك وقتىا كبيىرا . تكاليف إلانتاج و بالتالي يزيد السعر 

لىىو انخفىى  مسىىتوى الجىىودة علىىى املسىىتوى املناسىىب  ألنىىهي املسىىتهلك نحىىدد مسىىتوى الجىىودة املطلىىوب و املناسىىب الىىذي يرضىىر

املسىىتهلك و لىىو ارتفىىح مسىىتوى الجىىودة عىىن املسىىتوى املناسىىب فقىىد يىىؤدي ذلىىك إلىىى فيىىادة السىىعر  أعىىراضفقىىد يىىؤدي ذلىىك إلىىى 

 . 1عن شراء السلعة  أعراضهعن مستوى القوة الشرائية و بالتالي 

ص للسىىىىلعة او الخدمىىىىة التىىىىي تىىىىؤدي إلىىىىى قىىىىدر،ها علىىىىى تحقيىىىىق رغبىىىىات معلنىىىىة أو الجىىىىودة هىىىىي مممىىىىوع الصىىىىفات و الخصىىىىائ - 

  . 2مفترضة

الجىىىىودة تظهىىىىر فىىىي إجمىىىىالي الصىىىفات و الخصىىىىائص التىىىىي تعمىىىل علىىىىى تلبيىىىة احتياجىىىىات العميىىىىل املحىىىددة ، أي تلىىىىك التىىىىي  إن -

الجىودة تتمثىل فىي قابليىة السىلعة أو يحددها بشكل أو بآخر ، أو الشاملة املقدرة من طرف املؤسسىة ، لىذا يمكننىا القىول أن 

و رضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرج املسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتهلك فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي حىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدود إمكانيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات املؤسسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  إلاشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىباعالخدمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى تحقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتوى مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن 
3 .

                                                             
يم و تطوير املناهج ، اململكة العربية ، إلادارة العامة لتصم (ضبط الجودة ) املؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب املنهي ، ميكانيكا إلانتاج  1

 . 2السعودية ، ص
 . 01، ص  5112، دار غريب للنشر و التوفيح ، القاهرة ،  إدارة الجودة الشاملة و متطلبات التأهيل لاليزو علي السلمي ،    2
ة ماستر أكاديمي ، جامعة الشهيد حمه لخضر ، الجزائر ، ، مذكرة مقدمة لنيل شهاد اعتماد تكاليف الجودة وفق النظام املحاسبي املاليرباب عوابد ،   3

 .00، ص  5102
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 :كما قامت عدة معاهد وهيئات بوضح تعريف حول الجودة مةها 

 1املعهد الوطني ألامريكي للمعايير يعرفها كما يلي : 

  " لعة أو الخدمة التي تمعلها قادرة على الوفاء باحتياجات معينةالجودة هي جملة من السمات و الخصائص للس"

  ألامريكيةالجمعية: 

              الجىىىودة تمثىىىل الخصىىىائص الشىىىاملة لكيىىىىان مىىىا ، الىىىذي يحملىىىه داخلىىىه القىىىدرة علىىىى إشىىىباع الحاجىىىات الصىىىىريحة " 

 ." و الضمنية

 هيئة املواصفات البريطانية:  

 ." او الخدمة بما يرضري و يشبح الاحتياجات امللحة و الضرورية هي ممموعة صفات و خواص املنتج"

 . 2"العمل بطريقة صحيحة بما يمكن العميل من حصوله على متطلباته أداءالجودة هي  " 

 تعريف املنظمة الدولية للمواصفات : ISO  

 ." جة معينةالجودة ممموعة الصفات و الخصائص التي تؤثر على مقدرة السلعة أو خدمة على تلبية حا"

             الجىىىىودة هىىىىي قىىىىدرة املنىىىىتج: " كمىىىىا يوجىىىىد تعىىىىاريف أخىىىىرى للجىىىىودة بصىىىىياغة أخىىىىرى إ  أنهىىىىا تحمىىىىل نفىىىىمل املىىىىدلول مةهىىىىا 

 . 3"أو الخدمة على إشباع حاجات الفرد بالتركيز على الخصائص و السمات الكلية 

ني جانبين كىل واحىد مىرتبت بىاألخر ارتباطىا نالحك أن مفهوم الجودة يع،مما سبق ومن خالل التعاريف السابقة  -

 .فاألول مرتبت بالخدمة أو املنتج نفسه والثاني يرتبت بالعالقة بين الزبون والخدمة أو املنتج ،وثيقا 

إمىىا الجانىىىب ،وعليىىه فىىان الجانىىب ألاول يىىرى الجىىىودة مىىن حىىث مطابقىىة الخىىدم واو املنىىىتج للمواصىىفات املحىىددة لهىىا 

 .جله أعلى إنها مدى مالئمة املنتج أو الخدمة للغرض التي أنتمت من  الثاني فيرى إلى الجودة

فىىىالجودة عنىىىد املنىىىتج ينظىىىر إل هىىىا مىىىن حيىىىث جىىىودة ،كمىىىا إن مفهىىىوم الجىىىودة لىىىدى املنىىىتج يختلىىىف عنىىىه لىىىدى الزبىىىون 

يحقىق  أمىا بالنسىبة للزبىون الجىودة ينظىر إل هىا مىن خىالل القيمىة أي كيىف للمنىتج أن،التصميم و ألاداء واملطابقىة 

 .الغرض املطلوب منه وبالسعر الذي يريد الزبون دفعه 

                                                             
 .51علي السلمي ، مرجح سبق ذكره ، ص 1
 . 51، ص  5119، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوفيح ، ألاردن ، عمان  تطبيقات و مفاهيم الشاملة الجودة إدارةمحفوظ احمد جودة ، 2
 . 29ه ، ص 0131/م  5101، دار البداية للنشر و التوفيح ، الطبعة ألاولى ،  تطبيقات و مفاهيم،  الشاملة ةالجود إدارةفداء حامد ،  3
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 .والشكل املوالي يوضح معنج الجودة من وجهة نظر الزبون واملنتج 

 الجودة من وجهة نظر املنتج واملستهلك :( II - 3 )الشكل رقم

 معنى الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 . 32ص ،مرجح سبق ذكره ، ودة على ألاداء البشري باملؤسسة الصناعيةتأثير نظام إدارة الج ،إبراهيم بن يحي  :املصدر 

  

يبين الشكل السابق الجودة من وجهة نظر املنتج واملستهلك عموما فان الخالف الذي يىدور بىين البىاحثين حىول    

خىري يتحدد أم انه مفهوم  ،مفهوم الجودة يتمثل فيما إذا كانت الجودة مفهوما موضوعيا يوجد في املنتج ذاته 

 .من خالل قدرة الفرد على معرفة كيف يمكن للمنتج أن يشبح حاجاته 

باإلضافة إلى إن بع  الباحثين من يرى أن الجودة تعني اشياءا مختلفة لكل فرد أو مؤسسة وبالتالي فانه يمكن     

 :تعريف الجودة حسب مبدأ التركيز على النحو التالي 

 

ــــل  - ٲ ــــل العميــ ــــ  عـــ                   "مقابلىىىىىىىة الغىىىىىىىرض  "أو  "إرضىىىىىىىاء العميىىىىىىل "ديمىىىىىىىنج وجىىىىىىوران أن الجىىىىىىىودة علىىىىىىى أنهىىىىىىىا يعىىىىىىىرف  :التركيــ

وهىىىذا ،و هىىذا املسىىلك يعتمىىد علىىى قىىدرة الشىىىركة علىىى تحديىىد متطلبىىات العميىىل وبعىىىد ذلىىك تنفيىىذ هىىذه املتطلبىىات 

ال مباشىر بىالعمالء أو التعريف للجودة الذي يركز على العميل مناسب جىدا للشىركات التىي لهىا خىدمات ذات اتصى

 . التي تعتمد في أداء خدمتها على عدد كبير من املوظفين 

 لك نظر املسته

 املطابقة للموصفات 

 التكاليف 

 جودة التصميم 

 خصائص الجودة 

 السعر 

 مطابقة استعمال املستهلك 

 نظر املنتج 
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 :ومن التعاريف السابقة يمكن تعريف الجودة على أنها 

عبىىىىارة عىىىىن ممموعىىىىة مىىىىن الصىىىىفات والخصىىىىائص التىىىىي يتميىىىىز بهىىىىا املنىىىىتج أو الخدمىىىىة والتىىىىي تىىىىؤدي إلىىىىى تلبيىىىىة حاجىىىىات 

م املنىتج او تصىنيعه او قدرتىه علىى ألاداء فىي سىبيل الوصىول إلىى إرضىاء سواء مىن حيىث تصىمي،املستهلكين والعمالء 

 .رغبا،هم 

وهذا التعريف يعطي أهمية اكبر  ، "مطابقة املتطلبات "يعرف كروسبج الجودة على أنها  :التركي  على العملية  -ب

ي التىىي تحىىدد جىىودة املنىىتج علىىى دور إلادارة فىىي مراقبىىة الجىىودة حيىىث أن دور العمليىىة والطريقىىة فىىي تقىىديم الخدمىىة هىى

 .وبالتالي فان التركيز هنا داخلي وليمل خارجي ،الةهائي 

 "او  "والسىىىىعر بالنسىىىىبة للعميىىىىل  ،التكلفىىىىة بالنسىىىىبة للمنىىىىتج  "تعىىىىرف الجىىىىودة أحيانىىىىا أنهىىىىا  :التركيـــ  علــــى القيمــــة  -ج

التركيىز هنىا ايضىا خىارجي وذلىك وبالتىالي فىان  "وإلامكانيىة  ،والسىعر  ،مقابلة متطلبات العميىل علىى أسىاس الجىودة 

 .بمقارنة الجودة مح السعر وإلامكانية 

 أهمية الجودة: الفرع الثالث 

مىىح تزايىىد املنافسىىة ، و مىىح ارتفىىاع مسىىتوى متطلبىىات الزبىىائن ، أدركىىت املنظمىىات أن بإمكانهىىا أن تمعىىل مىىن الجىىودة 

جميىح املنظمىات ، ذلىك أن الجىودة لىم تعىد فال شك أن تحقيق الجودة هىو حلىم يىراود . مصدرا لقدر،ها التنافسية 

 : ترفا أو اختيارا يمكن التغاضري عنه ، وإنما هي التزام   بديل له و تعد الجودة هامة لثالب أطراف رئيسية

  : تظهر أهمية جودة املنتمات و الخدمات بالنسبة للمنظمة من خالل النقاط التالية :املنظمة  - أ 

فعىىىدم تخصىىىيص الاهتمىىىام الىىىالفم للجىىىودة قىىىد يىىىؤدي إلىىىى  :مـــة فـــي ألاســـواقالصـــورة العامـــة و ســـمعة املنظ 

تىىىىدمير سىىىىمعة املنظمىىىىة ، تخفىىىىي  مشىىىىاركتها التماريىىىىة فىىىىي ألاسىىىىواق املحليىىىىة و العامليىىىىة، و عىىىىدم رضىىىىا عمالئهىىىىا علىىىىى 

  . منتما،ها

تمىات ، فسوء تصميم املنتمات قد يؤدي إلى وقوع حوادب ملسىتعملي هىذه املن:  درجة الثقة في منتجاتها 

 .مما يتسبب في املسائلة القانونية للمنظمة ، كوقوع حادب سيارة بسبب سوء تصميم أو تصنيح نظام املكابح

فىالجودة السىىيئة للمنتمىات تىىؤثر سىلبا علىىى إلانتاجيىة، و ذلىىك مىن خىىالل سىلح معيبىىة : مسـتوى إلانتاجيــة 

  .إلى تكاليف إلاصالح غير قابلة للتسويق ، باإلضافة

ــــة  سىىىىىىىتوى الضىىىىىىىعيف للجىىىىىىىودة يىىىىىىىؤدي إلىىىىىىىى فيىىىىىىىادة تكىىىىىىىاليف املنظمىىىىىىىة ، و ذلىىىىىىىك مىىىىىىىن خىىىىىىىالل فيىىىىىىىادة فامل :التكلفـــ

  . املرفوضات و املعيب ، باإلضافة إلى تكلفة فقدان العمالء و انصرافهم إلى منتمات املؤسسات املنافسة
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ول فعىىىىدم الالتىىىزام بمعىىىايير الجىىىودة الخاصىىىىة باملنتمىىىات يحىىىول دون دخىىىى:  ألانظمـــة و التشـــرلعات الدوليـــة 

العاملية ، وبالتالي عىدم قىدر،ها ، علىى مواجهىة منافسى ها فىي هىذه ألاسىواق ، ممىا يىؤدي إلىى فقىدانها  لألسواقاملنظمة 

 .لجزء من حصتها السوقية ، ولربما معظمها

مىىىىن رقىىىىم أعمىىىىال %  55إن ألاربىىىىاح الناتمىىىىة عىىىىن الجىىىىودة تمثىىىىل نسىىىىبة :  زيــــادة ألاربــــاة و الحصــــة الســــوقية 

م الجىىىىودة فىىىىي رفىىىىح الحصىىىىة السىىىىوقية للمؤسسىىىىة مىىىىن خىىىىالل فيىىىىادة رضىىىىا العمىىىىالء علىىىىى مسىىىىتوى كمىىىىا تسىىىىاه. املنظمىىىىة 

 .1امنتما،ه

يتوقىىىف قىىىرار الشىىىراء علىىىى مسىىىتوى جىىىودة املنىىىتج أو الخدمىىىة املقدمىىىة للزبىىىون و الىىىذي يكىىىون مسىىىتعدا  :العمـــالء -ب 

بالنسبة للعمالء من خالل  يكون ذا جودة جيدة ، و تتضح أهمية الجودة أنلدفح ثمن مرتفح لقاء منتج ما شرط 

  : العنصريين التاليين

فىىال يمكىىن ألي صىىناعة أن تىىدوم أو تسىىتمر إ  إذا كانىىت املنتمىىات التىىي تقىىدمها و تقىىوم بتسىىويقها  :الرضــا  

  . ذات جودة جيدة و ترضري رغبات العمالء و احتياجا،هم

ت اقىىل مىىن اكتسىىاب فبىىون الاحتفىىاظ بزبىىون موجىىود مسىىبقا و ضىىمان وفائىىه يكلىىف خمىىمل مىىرا إن :الوفــاء  

 . جديد ، فضمان وفاء الزبائن   يتحقق إ  من خالل تقديم السلح التي تلبي رغبا،هم و احتياجا،هم

أن تطبيىىق الجىىودة فىىي املؤسسىىة ينمىىي روح املسىىؤولية لىدى ألافىىراد ، و ذلىىك مىىن خىىالل تشىىجيعهم علىىى  :العمـال  -ج 

، فمىىنهج الجىىودة يعىىد بمثابىىة العامىىل املثىىالي لكىىل تغييىىر إيمىىابي فىىي اتخىىاذ القىىرار ، و علىىى تطىىوير كفىىاء،هم الجماعيىىة 

الجيد ينىتج عىن كافىة العىاملين فىي املنظمىة و قىدرا،هم و خبىرا،هم الجماعيىة ، و كىذا تكىاثف جهىود  فاألداءاملنظمة ، 

 : اليةالت ألاوجهالجميح بهدف تحقيق الجودة املطلوبة للمنتمات ، و تتخذ أهمية الجودة بالنسبة للعمال 

تحسىىىين جىىىودة العمىىىل يعىىد عىىىامال هامىىىا لرفىىىح فعاليىىة ألاداء ، و ذلىىىك مىىىن خىىىالل  إن :دعــم نشـــاط مـــل فــرد  

تحسين ظروف العمل ، مما يساهم في تحسين أداء كل فرد في املنظمة ، و بالتالي تحسين إلانتاجية، و رفح مستوى 

  . الجودة

لىى تنشىىيت و تحفيىز فريىق العمىىل إلرضىاء العمىىالء فالتسىىيير قهىدف إ: املسـاهمة فـي تنســيق عمليـة التسـيير  

بصفة دائمة و الذي   يتحقق إ  بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة الذي يقوم على اشتراك كافة ألافراد، عمليات 

 . املنظمة أقسامو 

                                                             
 . 520، ص  0222، دار حامد للنشر ، الطبعة ، الطبعة ألاولى ، عمان ، " ألاعمال ملنظمات الحديثة إلادارة" حسن علي ، 1
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أن سياسة الجىودة تقتىرح أسىلوب جديىد للعمىل فىي املنشىآت الحديثىة ، و املتمثىل فىي  :التناسق و الترابط  

العميل الداخلي ، و املشىاركة / بين مختلف ألاقسام من خالل العالقة بين املورد  ألافقيطوير شبكات الاتصال ت

 . 1 في حل مشاكل العمل

 الجودة أهدافو  أبعاد: املطلب الثاني 

 .أبعاد الجودة : الفرع ألاول 

جوانب التي تحدد مستوى الجودة ، و من كما هو الحال بالنسبة ملفهوم الجودة   يوجد اتفاق بين الباحثين أو ال

  :ما يلي ألابعادبين 

  . خصائص املنتج ألاساسية مثل وضوح ألالوان بالنسبة للصورة :ألاداء  - أ

  . خصائص املنتج الثانوية و تمثل الصفات املضافة إلى املنتج كمهاف تحكم عن بعد : املظهر -ب 

  . طلوبة أو معايير الصناعةإلانتاج حسب املواصفات امل:  املطابقة -ت 

مىىىدى ثبىىىات ألاداء بمىىىرور الوقىىىت ، أو بمعنىىىج آخىىىر متوسىىىت الوقىىىت الىىىذي يتعطىىىل فيىىىه املنىىىتج عىىىىن :  الاعتماديـــة -ج 

  . العمل

  (. أو منتج عمر تشغيلي محدد بشكل مسبق آلةحيث أن لكل ) العمل التشغيلي املتوقح :  الصالحية -د 

الت أو الاهتمىىام بالشىىكاوي باإلضىىافة إلىىى مىىدى سىىهولة التصىىحيح يمكىىن قيىىىاس حىىل املشىىك:  الخــدمات املقدمــة -ر 

 . كفاءة و سرعة التصحيح أساسهذه الخدمات على 

                                                             
 .525، مرجح سبق ذكره ، ص  "مالإلادارة الحديثة ملنظمات ألاع" ، حسن علي  1
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  . مدى تماوب البائح مح العميل مثل لطف البائح في التعامل مح العميل:  الاستجابة -ه 

  . لةهاية الخارجيةإلانسان بالخصائص املتصلة لديه بالتشطيبات ا إحساس:  الجمالية -و 

 أفضلالخبرة و املعلومات السابقة عن املنتج ، كان يعمل العميل فكرة أن املنتج الذي يشتريه من :  السمعة -ي 

 .  1املنتمات في السوق 

  : الذي قسم أبعاد الجودة كاآلتي Evans باإلضافة إلى املفكر

  .ألاداء .0

 .الهيئة .5

 .املعولية .3

  .املتانة .1

 . القابلية للخدمة .2

 . الجمالية .9

ألابعىىىاد الفكريىىة يمىىىب  إنوهىىو املسىىىتهلك ، بمعنىىج آخىىر  إ  أسىىاسإن مضىىمون هىىذه ألابعىىىاد يتمحىىور حىىول عنصىىىر  

  . تسخر لخدمة املستهلك

 : غير وظيفية ، وتتضمن ألاولى ما يلي أبعادقسم ألابعاد إلى أبعاد وظيفية و  starr أما -

  .أجله تمت عملية إلانتاجالغرض الذي تمت من  أيالاستفادة من املنتج  

وظيفىىىة الاعتماديىىىة و هىىىذه تتضىىىمن التطىىىابق مىىىح املعىىىايير ، وخصىىىائص الفشىىىل ، العمىىىر املتوقىىىح ، و تكلفىىىة  

  . الصيانة ، العالجية و الوقائية

  . العوامل إلانسانية وتتضمن توفير عامل ألامان و الراحة 

  : أما ألابعاد غير الوظيفية فتتضمن ما يلي

  . رجي أو املوديلاملظهر الخا 

  .1( السعر ، الشهرة ) الانطباع الذاتي للمستعمل  

                                                             
، ص  5101 - 5109، مذكرة ماستر ، جامعة عبد الحميد ابن باديمل ،  إدارة الجودة الشاملة على املؤسسة الاقتصادية الجزائرية تأثير ، رحال سارة  1

31  ،30. 
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الذي تنىاول الجىودة  Philip Crosby في هذا املجال نمد باحث أفكار، من  starr و evans تقدم به باإلضافة إلى ما

  : من أبعاد فكرية أخرى و هي

  . تكون الجودة مطابقة للمتطلبات أنيمب  .0

  . ألاداء ذات عيب صفري  تكون مقاييمل أنيمب   .5

 . التأكيد على مبدأ الوقاية   التقييم .3

 . 2  (ponc)قياس سعر عدم املطابقة .1

في كتابه الجودة الحرة حيث قدم مفهوم  Crosby تناوله وهذا ما .   يوجد أي شريء اسمه مشكلة الجودة .2

تقىىدم فهنىىاك أبعىىاد أخىىىرى  ة إلىىىى مىىاإضىىاف. العيىىب الصىىفري و هىىذا بالتىىالي سىىيقلل مىىىن التكىىاليف إلاجماليىىة للجىىودة 

للجىىىودة حيىىىث أنهىىىىا تركىىىز علىىىىى مفهىىىوم السىىىىلعة التىىىي تحقىىىىق توقعىىىات املسىىىىتهلك الىىىذي منىىىىه يىىىتم التوجىىىىه نحىىىو جىىىىزئين 

 : رئيسيين للجودة هما

  .جودة التصميم1- 

 .(  مالئمة للتصميم) جودة الانسجام 2 -

ددة في السلعة أو الخدمة اما جودة الانسجام فتشير تشير ألاولى إلى نية املصمم  حتواء أو استثناء خصائص مح

  : تتميز بعدة عوامل مثل ألاخيرةإلى الدرجة التي تنسجم بها السلعة أو الخدمة مح تحقيق نية املصمم ، وهذه 

 . قدرة املعدات املستخدمة على إنتاج السلعة - أ

  . تدريب و مهارة العمال -ب 

  .يم مح إلانتاجالدرجة التي يتطابق بها التصم -ج 

  .درجة و مراقبة التصميم مح إلانتاج -د 

 .  3دافعية العمال -ج 

 

                                                                                                                                                                                              
، دار الوراق للنشر والتوفيح ، الطبعة  إلى املستهلك منهج ك ي، إدارة الجودة الشاملة من املستهلك مؤيد عبد الحسين الفضل ، يوسف حجيم الطائي   1

 . 31،  39، ص  5111ألاولى ، 
2
 . 31، ص  5103، دار الثقافة للنشر والتوفيح ، ليبيا ،  6111: 2111، إدارة الجودة الشاملة و متطلبات الايزو قاسم نايف علوان   

 .31، مرجح سبق ذكره ، ص  6113: 2111لبات الايزو إدارة الجودة الشاملة و متطقاسم نايف علوان ،  3
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 : الجودة  أهداف: الفرع الثاني 

 :الجودة هما  أهدافبشكل عام هناك نوعان من        

 وهىي التىىي تتعلىق باملعىىايير التىىي ترغىب املؤسسىىة فىي املحافظىىة عل هىا ،وهىىي تصىىاغ :تخــدم ضـبط الجــودة  أهـداف -(0

 وإرضاء ألامانتتعلق بصفات مميزة مثل  أدنىعلى مستوى املؤسسة ككل وذلك باستخدام متطلبات ذات مستوى 

 الزبائن 

والفاقد وتطوير منتمات جديدة ترضري  ألاخطاءوهي غالبا ما تنحصر غي الحد من :  تحسين الجودة  أهداف -(5

 :خممل فئات هي  إلىودة بنوع ها الج أهدافحاجات الزبائن بفاعلية اكبر ، وهذا يمكن تصنيف 

 أهداف الجودة: ( II -  2 )الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ص 5110،مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوفيح ،الاسكندرية  الجودة الشاملة طريقك للحصول على شهادة الايزو دمحم الصيرفي ، :املصدر 

59 . 

 

 

 أهداف الجودة 

 

 

 

 

 

أهداف 

متعلقة 

باألداء 
 الخارجي

أهداف 

متعلقة 

بأداء 

أهداف  العاملين 

متعلقة 

باألداء 
 الداخلي

أهداف 

متعلقة 

بأداء 
 املنتج

أهداف 

لقة متع

بأداء 

 العمليات 
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  سواق والبيئة واملجتمح أهداف ألاداء الخارجي للمؤسسة ويتضمن ألا. 

  أهداف ألاداء املنتوج وتتناول حاجات الزبائن واملنافسة. 

  أهداف العمليات وتتناول مقدرة العمليات وفاعليتها وقابليتها للضغت. 

  أهداف ألاداء الداخلي وتتناول مقدرة املؤسسة وفاعليتها ومد استمابتها للتغيرات ومحيت العمل. 

 وتتناول املهارات والقدرات والتحفيز وتطوير العاملين  أهداف ألاداء للعاملين. 

 

 .جودة التدقيق الداخلي : املطلب الثالث 

على املؤسسة أن تواكب هذا النمو الذي انبثقت عنه عدة  ألزمالتطور الذي شهده النشاط الاقتصادي  إن          

املتعاملىىىة ممىىىا دفعهىىىا إلىىىى إيمىىىاد وسىىىيلة  وظىىىائف أخىىىرى يصىىىعب عل هىىىا الىىىتحكم ف هىىىا جميعىىىا ، كمىىىا تعىىىددت ألاطىىىراف

تضىىبت و تقىىىيم و تحمىىىي ممتلكا،هىىىا مىىىن الضىىىياع و كىىىذا تضىىمن لهىىىا الاسىىىتمرار املسىىىتمر لتحقيىىىق ألاهىىىداف املسىىىطرة 

عليىىىىىه و توج هىىىىىه و مراجعتىىىىىه و محاسىىىىىبة القىىىىىائمين  إلاشىىىىىرافمسىىىىىبقا و بالتىىىىىالي تنظىىىىىيم شىىىىىامل لطىىىىىرق أداء العمىىىىىل و 

 . التطبيقباألعمال لضمان صحة التنفيذ و 

 مفهوم جودة التدقيق الداخلي : الفرع ألاول 

عرفىىىت الجىىىودة علىىىى أنهىىىا مىىىدى املطابقىىىة مىىىح املتطلبىىىات ، إذ تسىىى ى املنظمىىىات إلىىىى مراقبىىىة ألاداء و ألانشىىىطة و          

 ألاعمال اليومية للوصول إلى أعلى درجة من درجات الجودة ، و ذلك من خالل تقليل ألاخطاء و كشف الانحرافات

بالشكل الذي يؤدي إلى تلبية احتياجات إلادارة ، وتستند جىودة التىدقيق الىداخلي إلىى ألاداء الجيىد لنظىام الرقابىة 

الداخلية ، و كذلك مدى مالئمة النظام املحاسبي املطبق ، للوصول إلى الفاعلية و الكفاءة املناسبة في العمليات 

  .هدافها و حماية ألاصول والقيود و بشكل مستمر ضمن املنظمة لغرض حماية أ

ومن الناحية املهنية عرفت على أنها القدرة على اكتشاف نقاط الضعف في نظىام الرقابىة الداخليىة ، و تقىديم       

أمىا مىن الناحيىة ألاكاديميىة حقيىق أقىىرج منفعىة ممكنىة للمنظمىة ،التوصيات ملعالجتها أو الحىد مةهىا ، و إمكانيىة ت

 .1التدقيق و قواعد السلوك املتي أثناء القيام بمهمة بمعايير التدقيق، أنها الالتزامفقد عرفت على 

و تعني كذلك مساعدة ألافراد داخل التنظيم للقيام باملسؤوليات املكلفين بها بدرجة عالية من الكفاءة من خالل 

  : تحقيق الهدفين ألاساسيين للتدقيق الداخلي و هما

                                                             
دراسة تطبيقية في الشرمات " اثر تطبيق الحاكمية املؤسسية في جودة التدقيق الداخلي محسن حسن فويلف ، دمحم عبد هللا حامد العبدلي ،  أنعام  1

 . 1،  1، ألاردن ، ص  "الصناعية املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية 
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و إلاجراءات التنفيذية املتعلقة بها و إبداء الرأي حيالها بغرض تحسيةها و  التقييم الدوري للسياسات إلادارية -0

 .تطويرها لتحقيق أعلى كفاية إدارية

ر حسب الخطة من أنها تسي التأكدالتقييم الدوري للسياسات املالية و املحاسبية و كل املسائل املتعلقة بها و  -5 

 .1املوضوعة دون انحراف

م املىىدقق الىىداخلي باكتشىىاف ألاخطىىاء و الثغىىرات فىىي النظىىام املحاسىىبي و القيىىام بتسىىجيل هىىي قيىىا" وفىي تعريىىف آخىىر 

 . " ذلك في التقرير الذي يصدره

فعلى املدقق أن يعد تقريرا يمتاف بالجودة بحيث يكون مكتوبا باستقاللية و موضوعية و يعرض فيه ما توصل      

و أن تكىون لغىىة التقريىر خاليىة مىىن الغمىوض و تىدعم املعلومىىات إليىه مىن نتىائج بطريقىىة مالئمىة فىي نهايىىة كىل عمليىة 

 . باألدلة الكافية التي تؤكد ما توصل إليه من مالحظات

                    و توجىىىىىىد عالقىىىىىىىة بىىىىىىىين الجىىىىىىىودة و التىىىىىىىدقيق الىىىىىىىداخلي حيىىىىىىىث يقسىىىىىىىم التىىىىىىىدقيق الىىىىىىىداخلي ألربعىىىىىىىة مراحىىىىىىىل التأسىىىىىىىيمل   

 تابعة تنفيذ نتائج عملية التدقيق ، و تأكيد و تحسين الجودة و التخطيت ، و تنفيذ الخطة التدقيق ، و م

و فيما يخص املرحلة ألاخيرة تنص املعايير الدولية الصادرة عن معهد املدققين الداخليين على ضرورة وضح آلية 

ل لتأكيد و تحسين جودة عملية التدقيق ، و الخدمات املقدمة من قبل نشاط التدقيق الداخلي ، و ذلك من خال

 . تقييم خارجي و داخلي لها

و هناك وجهة نظر أخرى حيث وجد أن مقياس جودة التىدقيق الىداخلي هىي مصىداقية املعلومىات التىي يتضىمةها    

التقريىىىر و مىىىدى تحقيىىىق هىىىىذه املعلومىىىات املنىىىافح ملسىىىىتخدم ها بحيىىىث يتىىىوفر فىىىي هىىىىذه املعلومىىىات عناصىىىر املالئمىىىىة و 

، و إمكانيىة الثقىة  أمانتهىال و قابلية املعلومىات للمقارنىة و حياديىة املعلومىات و الوقتية ، و إلافصاح الكافي و ألامث

 . بها و الاعتماد عل ها

 

 

 

                                                             
، مذكرة مقدمة ضمن  (دراسة تحليلية آلراء عينة من املدققين في جامعة القادسية ) تحليل العوامل املؤثرة في جودة التدقيقال حربي راضري ، نو  1

 . 1، غير منشورة ، ص  5101متطلبات نيل شهادة املاجستير ، جامعة القادسية ، كلية إلادارة و إلاقتصاد ، قسم املحاسبة ، العراق ، 
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  .العوامل املؤثرة في جودة التدقيق الداخلي: الفرع الثاني

 نتيمىىىىة للىىىىدور الىىىىذي يلعبىىىىه املىىىىدقق الىىىىداخلي فىىىىي تعبيىىىىره عىىىىن مصىىىىداقية و موضىىىىوعية البيانىىىىات املحاسىىىىبية و املاليىىىىة

هىىىىو الوضىىىىح املىىىىالي للشىىىىركة أو املؤسسىىىىة و كيىىىىف يىىىىتم اسىىىىتغالل مواردهىىىىا الاقتصىىىىادية كىىىىل هىىىىذه  املقدمىىىىة إليىىىىه و مىىىىا

الكثيىىىر مىىىىن الدقىىىة و الخبىىىىرة و العنايىىىة مىىىىن قبىىىل املىىىىدقق  إلىىىىىاملطالىىىب هىىىىي مطالىىىب كبيىىىىرة و مهمىىىة و صىىىىعبة و تحتىىىاج 

مىىىىر أن يىىىىتم تحقيىىىىق الجىىىىودة أثنىىىىاء العمىىىىل النتىىىىائج و أصىىىىدقها ، و املهىىىىم فىىىىي ألا  أفضىىىىلالىىىىداخلي لغىىىىرض الوصىىىىول إلىىىىى 

علىىىىىى ضىىىىىرورة أن تقىىىىىىوم  551التىىىىىدقيقي إذ أوصىىىىىت املعىىىىىايير الدوليىىىىىىة املنظمىىىىىة ملهنىىىىىة التىىىىىىدقيق فىىىىىي املعيىىىىىار ذي الىىىىىىرقم 

املؤسسة بالتدقيق وفق الرقابة على الجودة وذلك من أجل ضمان قيام قسم التدقيق الداخلي بخدمىة ألاطىراف 

  .ما يتفق مح معايير التدقيق الداخليذات العالقة بشكل مناسب و ب

 :   1و من بين العوامل التي تؤثر على جودة التدقيق الداخلي نذكر مةها

  و تتمثىىل فىىي تحديىىد إجىىراءات عمليىىة التىىدقيق و التخطىىيت للعمليىىة و تحديىىد العمىىل و  :عوامــل تنظيميــة

نهايىىة عمليىىة التىىدقيق و تقىىاس جىىودة أداء  الوقىىت الىىالفم إلتمىىام العمليىىة و كىىذلك مهىىارة املىىدقق فىىي تحديىىد بدايىىة و

و تتعىىىىدد  . املهىىىام مىىىن خىىىالل دقىىىة و كفايىىىىة بىىىرامج التىىىدقيق ، و نطىىىاق التىىىدقيق باإلضىىىىافة لبىىىذل العنايىىىة الالفمىىىة

 إذاإلاجىىراءات التىىىي يؤدقهىىا التىىىدقيق الىىداخلي فهىىىو متعىىدد الخطىىىوات حيىىث قهىىىدف التىىدقيق الىىىداخلي إلىىى تحديىىىد مىىىا 

يوجىىد انحىراف عىىن الامتثىىال  أم( املعىايير)ءات تتسىىق مىح القواعىىد و اللىىوائح املحىددة سىىلفا كانىت العمليىىات و إلاجىرا

للمعيىىار و تبىىدأ عمليىىة التىىدقيق الىىداخلي بتحديىىد و فهىىم املعىىايير ، ثىىم يقىىوم املىىدققين الىىداخليين بممىىح ألادلىىة ، و 

 . راءاتأخيرا القيام بتحليل و تقييم ألادلة ، و التي تشمل مراقبة العمليات و إلاج

  و تتمثىىىىل بىىىىالتزام املىىىىدقق باألمانىىىىة و الاسىىىىتقاللية و التعىىىىاون مىىىىح الفريىىىىق لتىىىىوفير عوامىىىىل : عوامــــل ســــلوكية

الجىىودة فىىىي العمليىىىة ، حيىىىث يمىىىب علىىى املىىىدقق الاتفىىىاق مىىىح الفريىىىق علىىى درجىىىة جىىىودة عمليىىىة التىىىدقيق الىىىداخلي ، و 

لمعىىايير و إلارشىىادات املهنيىىة التىىي تناولىىت جىىىودة ووفقىىا ل . احتىىرام السىىلوكيات الخاصىىة بالحياديىىة و الاسىىتقاللية

التىىىىدقيق الىىىىداخلي هنىىىىاك ثىىىىالب عوامىىىىل هامىىىىة لجىىىىودة التىىىىدقيق لكىىىىل عامىىىىل معىىىىايير تحىىىىدد خصىىىىائص الجىىىىودة و هىىىىي 

 . املوضوعية و القدرة املهنية و جودة تنفيذ املهام

قيق الىىىداخلي حيىىىث تتعلىىىق و تتمثىىىل العوامىىىل السىىىلوكية بمعىىىايير الخىىىواص فجىىىي مقيىىىاس هامىىىا لجىىىودة عمليىىىة التىىىد 

 .بصفات ألافراد القائمين على العملية مثل أن يتصف املدقق با ستقاللية و النزاهة

 

                                                             
 .95،  91، ص  2009، الطبعة الثانية ، مكتبة افنان ، عمان ،  ، تدقيق الحسابات في ضوء املعايير الدوليةالذنبيات ، علي عبد القادر   1
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 و تتمثىىىل فىىىي املؤهىىىل العلمىىىي و الخبىىىرة العلميىىىة للمىىىدقق ، و الحىىىرص علىىىى الاشىىىتراك  : عوامـــل يخصـــية

مىىل مهىىىم فىىىي جىىودة خدمىىىة التىىىدقيق بالىىدورات التدريبيىىىة ، حيىىىث وجىىد أن التىىىدريب املسىىىتمر الىىذي يتلقىىىاه املىىىدقق عا

املهنية للمدقق من خالل املستوى التعليمي و الشهادات التي يحصل عل ها ،  ألاهليةالداخلي و يمكن قياس عامل 

 .و يمب أن يتمتح بالعوامل الشخصية و خاصة متابعة التطوير املتي الذي يؤدي إلى التحسين املستمر

 العوامل البيئية : 

من أهم العوامل جودة عملية التدقيق الداخلي و فعالية أدائها وجود دعم من قبل إلادارة  :دارة اتجاهات إلا  1 - 

لقسىىم التىىدقيق الىىداخلي ، و كىىذلك دعىىم مملىىمل إلادارة فىىي املؤسسىىة فعىىادة مىىا يكىىون هنىىاك اجتماعىىات دوريىىة مىىح 

 .يق الداخلي و جودة أدائهمململ إلادارة يتم ف ها استبعاد إلادارة التنفيذية مما يدعم استقاللية التدق

حيث يؤثر موقح قسم التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي على فعالية أدائه لكونه يتبح  :الهيكل التنظي ي 2 -  

 .إلادارة العليا مباشرة

حيىث يلعىب تىدريب املىدققين الىداخليين و تنظىيم العالقىات بيىةهم دورا هامىا فىي :  سياسة املـوارد البشـرية 

 . مجودة أدائه

 .املنشأة أهدافالتدقيق مح  أهدافيتضمن وضح خطت إستراتيمية تربت  :تخطيط التدقيق  

ــة   ــ ــــات املهنيــ علىىىىىىى مىىىىىىوظفي قسىىىىىىم التىىىىىىدقيق الالتىىىىىىزام بقواعىىىىىىد السىىىىىىلوك املتىىىىىىي مثىىىىىىل الاسىىىىىىتقاللية و  :املتطلبــ

  . الاستقامة و املوضوعية و السرية ، و كذلك بذل العناية املهنية الالفمة

إذ على موظفي التدقيق أن يتمتعوا بمستوى تكنولوجي عىال و كفىاءة مهنيىة تمكىةهم  :دارة الكفاءة و الج 

من إنماف مسؤوليا،هم و بذل العناية املطلوبة و املحافظة على هذا املستوى العالي عن طريق الاستمرار بالتدريب 

  . و التعليم

على كافة املستويات  لألعمالتمرة كافيان و مراجعة مس إشرافيمب أن يكون هناك توجيه و  : إلاشراف 

 . من أجل الحصول على التأكيد املعقول بان كافة ألاعمال املنمزة بحسب مستوى نوعية مقبولة

  . يمب أن يكون هناك مراقبة و كفاءة فاعلية نظام التدقيق الداخلي بشكل مستمر :التفتيش  
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 .همحدداتو معايير جودة التدقيق الداخلي : الفرع الثالث 

 :معايير جودة التدقيق الداخلي ●

تعتبر املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي بمثابة املقاييمل و القواعد التي : املعايير املهنية  

يمكىىىن بواسىىىتطها تقيىىىيم عمليىىىات و خىىىدمات وظيفىىىة التىىىدقيق الىىىداخلي، باعتبىىىار أن إلالتىىىزام بهىىىا يىىىؤدي إلىىىى تحقيىىىق 

و ذلىىك ألن هىىذه املعىىايير تىىم وضىىعها علىىى إطىىار نظىىري واضىىح، يحىىدد املبىىادئ ألاساسىىية التىىي أهىىداف هىىذه الوظيفىىة ،

 . تحكم مهنة التدقيق

ــــة    ــايير رقابيــ ــ تعلىىىىىىب دور مهىىىىىىم علىىىىىىى إعتبىىىىىىار أن املعىىىىىىايير الراقبيىىىىىىة ،هىىىىىىتم بفحىىىىىىص و تقيىىىىىىيم مىىىىىىدى إلتىىىىىىزام : معــ

 .ول إلى رفح كفاءة املنشأبالسياسات و إلاجراءات التي من شأنها تسهيل عملية تخصيص املوارد للوص

 : حددت محددات التدقيق الداخلي كالتالي (SAS65)إن معايير التدقيق  ●

 .متوست سنوات الخبرة ، و نسبة املدققين الداخليين الخبراء في قسم التدقيق الداخلي -0 

  . التقرير العائد إلى املدير التنفيذي للتدقيق -5 

خلي في مساعدة التدقيق الخارجي ، و الوقت الذي يقضيه املدقق الداخلي في الزمن الذي يقضيه التدقيق الدا -3

 . أداء املهام التنفيذية التدقيقية

عىىن محىىددات جىىودة التىىدقيق الىىداخلي ، مىىن  (IIA) كمىىا تحىىدثت معىىايير التىىدقيق الىىداخلي الدوليىىة الصىىادرة عىىن 

أشىارت إلىى  0011ألافراد ، ففي املعيار رقىم باملؤسسات و  خالل معايير الخواص ، التي تتضمن الصفات الخاصة

أن نشاط التدقيق يمب أن يكون مستقال ، و على املدققين الاتصاف بالنزاهة و عدم التحيز ، أيضا املعيار أشار 

 . على مدير التدقيق أن يتصل بمستوى إداري داخل املؤسسة يسمح با طالع بمسؤولياته

 : تحدد من خالل إذ بشكل عام جودة التدقيق الداخلي ت 

 . 1العمل املنمز ، املدة ، حجم إدارة التدقيق الداخلي و عدد مدقق ها 

 

 

 
                                                             

شهادة  ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل (دراسة ميدانية في سوريا )اثر جودة املراجعة الداخلية على تحديد أتعاب املراجع الخارجي رشا الجرد ،   1

 .50، غير منشورة ، ص  5111، قسم املحاسبة ، سوريا ،  الاقتصاداملاجستير ، جامعة دمشق ، كلية 
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 .  مفاهيم أساسية حول ألاداء في املؤسسة الاقتصادية :املبحث الثاني 

 ماهية املؤسسة الاقتصادية:  ألاول املطلب 

 تعريف املؤسسة الاقتصادية و أنواعها: الفرع ألاول  

  : قتصادية تعاريف عدة ، فهي لم تقتصر على تعريف واحد فتذكر مههاللمؤسسة الا1- 

  املؤسسىىة هىىي ممموعىىة أفىىراد و أمىىوال لهىىا كيىىان واق ىىي خىىاص تتمتىىح با سىىتقاللية و الذاتيىىة و تتكىىون مىىن

 . 1عناصر مختلفة يتم تعييةها في سبيل تحقيق غاية املؤسسة

  قيمىة سىوقية معينىة مىن خىالل الجمىح بىين عوامىل  تنظيم إنتىاجي معىين ، الهىدف منىه إيمىاد"املؤسسة هي

 .2"إنتاجية معينة ، ثم تتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح املتحصل من الفرد بين إلايراد الكلي و تكاليف إلانتاج

  كىىل تنظىىيم اقتصىىادي مسىىتقل ماليىىا فىىىي إطىىار قىىانوني و اجتمىىايي معىىين ، الهىىدف منىىه دمىىىج " املؤسسىىة هىىي

بادل سىلح و خىدمات مىح أعىوان اقتصىاديين آخىرين بغىرض تحقيىق نتيمىة مالئمىة ، وهىذا ضىمن عوامل إلانتاج أو ت

 .  3"شروط اقتصادية تختلف باختالف الحيز املكاني و الزماني الذي يوجد فيه ، و تبعا لحجم و نوع نشاطه

  عملية إلانتاج منظمة اقتصادية مرفقة بوسائل بشرية و مادية و مالية ، التي تستعملها في " املؤسسة هي

 .4"لعرضها في السوق على شكل سلح و خدمات 

مىن خىالل التعىىاريف السىابقة يمكىن أن نسىىتخلص بىان املؤسسىة هىىي عبىارة عىن وحىىدة اقتصىادية ، تقىوم بممارسىىة 

نشىىاط اقتصىىادي فىىي إطىىار قىىانوني و اجتمىىايي ، كمىىا أنهىىا تضىىم ممموعىىة مىىن الوسىىائل املاديىىة و البشىىرية تشىىارك فىىي 

مهيكل من أجل إنتاج سلح و خدمات موجهة إلى السوق ، و هذا وفق شروط اقتصادية مختلفة من  إطار منظم و

 .أجل بلوغ ألاهداف التي وجدت املؤسسة من أجلها

 

 

 

 

                                                             
 . 02، ص  5111، ممد املؤسسات الجامعية للنشر و التوفيح ، عمان ،  إدارة و تنمية املؤسسات الصغيرة و املتوسطةنبيل جواد ،  1
 .51، ص  5119،  1ملطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة ، ديوان ا اقتصاد املؤسسةعمر الصخري ،   2
 . 01، ص  0221، دار املحمدية العامة ، الجزائر ، الطبعة الثانية ،  اقتصاد املؤسسةناصر دادي عدون ،   3

4 Lasary , économie de l'entreprise , ouvrage imprimé à compte d'auteur , 2001 , p 07. 
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  : املؤسسات الاقتصادية أنواع -2

 : للمؤسسات الاقتصادية وفق معايير مختلفة للتصنيف نذكر مةها أشكالو  أنواعهناك 

 1 :سسات تبعا للشكل القانوني وهي املؤ  أنواع -3 

  :وهي املؤسسات التي يمتلكها الشخص او عائلته و لهذا النوع من املؤسسات مزايا من أهمها :مؤسسات فردية  -ٲ

  . السهولة في التنظيم و إلانشاء 

  . صاحب املؤسسة هو املسؤول ألاول و ألاخير عن نتائج أعمال املؤسسة 

م لوحده بإدارة و تنظيم املؤسسة و هذا يسهل العمل و اتخاذ القرار كما صاحب املؤسسة هو الذي يقو  

 . يبعد الكثير من املشاكل التي تنمم عن وجود شركاء

      و هىىي املؤسسىىة التىىي تعىىود ملكيتهىىا إلىىى  خصىىين أو أكثىىر ، ليلتىىزم كىىل مىىةهم بتقىىديم حصىىة مىىن املىىال :الشــرمات  -ب  

  : رة ، و ينقسم هذا النوع إلى قسمينأو العمل قد ينشأ عةها أرباح أو خسا

   كمؤسسىىات التضىامن ، مؤسسىات التوصىىية البسىيطة ، و املؤسسىات ذات التوصىىية  :مؤسسـات ألايـخا

 . املحدودة

  كمؤسسات التوصية باألسهم ، و مؤسسات املساهمة :مؤسسات ألاموال . 

 

 : املؤسسات تبعا لطبيعة امللكية أنواع -2 

 : نيف ما يليينتج عن هذا التص 

 

ــة  -ٲ  ــ ــ ــــات العموميــ ــ                        املؤسسىىىىىىىىات الوطنيىىىىىىىىة: هىىىىىىىىي تلىىىىىىىىك املؤسسىىىىىىىىات التىىىىىىىىي تىىىىىىىىؤول ملكيتهىىىىىىىىا إلىىىىىىىىى الدولىىىىىىىىة مثىىىىىىىىل  :املؤسســ

 . 2و الو ئية و البلدية و تدار وفق قوانين متميزة تحدد قواعد تسييرها 

شىىركات ألا ىىخاص، )و ممموعىىة مىىن ألافىىراد وهىىي املؤسسىىات التىىي تعىىود ملكيتهىىا للفىىرد أ :املؤسســات الخاصــة  -ب

 3.شركات ألاموال 

  . هي تلك املؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع الخاص و القطاع العام :املؤسسات املختلطة  -ت 

 

 

 

 

                                                             
 .51رجح سبق ذكره ، ص عمر صخري ، م 1
 .02، ص  5110، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  الرشيد الاقتصادي للطاقات إلانتاجية في املؤسسةاحمد طرطار ،  2
 .51عمر صخري ، مرجح سبق ذكره ، ص  3
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ذه يمكن تصنيف املؤسسات تبعا ملعايير اقتصادية و عليه نميز ه : املؤسسات تبعا للطابع الاقتصادي أنواع -1

 1:ألانواع إلى 

 : حيث تنقسم بدورها إلى :املؤسسات الصناعية  - ٲ

 . كمؤسسة الحديد و الصلب ، و مؤسسة الهيدروكربونات: مؤسسات صناعية ثقيلة  

 . كمؤسسة النسيج و الجلود:  مؤسسات صناعية التحويلية و الخفيفة 

ــة   ــ ــ ــــات املاليـ ــ ىىىىىىالبنوك ، مؤسسىىىىىىىات التىىىىىىىىأمين و هىىىىىىىي املؤسسىىىىىىىات التىىىىىىىي تقىىىىىىىوم بالنشىىىىىىىاطات املاليىىىىىىىة  :املؤسسـ كى

  . مؤسسات الضمان الاجتمايي

هىىي املؤسسىىات التىىي ،هىىتم بزيىىادة إنتاجيىىة ألارض أو إصىىالحها و تقىىوم بتقىىديم ثالثىىة  :املؤسســات الفالحيــة  

 . إلانتاج الحيواني ، إلانتاج النباتي ، إلانتاج السمكي: أنواع من إلانتاج 

 .ي تقوم بالنشاط التماري كمؤسسات الجملة و التمزئة هي املؤسسات الت:  املؤسسات التجارية 

هىىىي املؤسسىىىات التىىىي تقىىىدم خىىىدمات معينىىىة كمؤسسىىىة النقىىىل ، البريىىىد و املواصىىىالت ، :  املؤسســـات الخدماتيـــة -ب 

 .... املؤسسات الجامعية و مؤسسات ألابحاب العلمية

 :أنواع املؤسسات تبعا لحجمها  -4

وهنىىاك اخىىتالف فىىي ،ورقىىم ألاعمىىال  ،وعىىدد العمىىال  ،قيمىىة رأس املىىال :يتحىىدد الحجىىم بعىىدة عوامىىل نىىذكر مةهىىا        

ومراحىىىل  ،ومسىىىتويات التطىىىور الاقتصىىىادي  ،مىىىن كىىىل دولىىىة بتبىىىاين إلامكانيىىىات واملىىىوارد  معىىىايير التصىىىنيف املعتمىىىدة

 :ولهذا سوف نتعرض لتصنيف املعايير في الجزائر من خالل الجدول التالي  ،النمو من دولة إلى أخرى 

 .يمثل تصنيف املؤسسة الاقتصادية الجزائرية تبعا لحجمها  :(  II – 3 ) جدول رقم

 رقم ألاعمال عدد العمال حجم املؤسسة

 مليون دينار جزائري  51إلى  0من  2إلى  0من  مؤسسة مصغرة

مليون دينار  511إلى  51من  12إلى  01من  مؤسسة صغيرة

 جزائري 

 إلى مليارين دينار جزائري  511من  512إلى  21من  مؤسسة متوسطة

 أكثر من مليارين دينار جزائري  521أكثر من  مؤسسة كبيرة

 .2 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ومشكالت تمويلها،رابح خولي  :در املص

                                                             
 .51ناصر دادي عدون ، مرجح سبق ذكره ، ص  1
 . 31، ص 5111طباعة والنشر والتوفيح ،الجزائر ، للايتراك ، ت تمويلهااملؤسسات الصغيرة واملتوسطة ومشكال رابح خولي ،  2

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100009600884071&attachment_id=142249567882451&message_id=mid.%24cAAAAAEG6_bF_URu46F5H9Zce9JY9
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100009600884071&attachment_id=142249567882451&message_id=mid.%24cAAAAAEG6_bF_URu46F5H9Zce9JY9
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100009600884071&attachment_id=142249567882451&message_id=mid.%24cAAAAAEG6_bF_URu46F5H9Zce9JY9
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  .ووظائف املؤسسة الاقتصادية أهداف: الفرع الثاني 

 :املؤسسة الاقتصادية أهداف●

إن أصىىىىحاب املؤسسىىىىات الاقتصىىىىادية سىىىىواء كانىىىىت عموميىىىىة أو خاصىىىىة يسىىىىعون وراء إنشىىىىائهم للمؤسسىىىىة إلىىىىى            

تىي تختلىف و تتعىدد بىىاختالف أصىحاب و طبيعىة و ميىدان النشىاط ، و نلخصىها فىي النقىىاط جملىة مىن ألاهىداف و ال

  : التالية

 : ألاهداف الاقتصادية -3

يسىمح بتعزيىز طاقتهىا التمويليىة الذاتيىة  ألنىهيعتبر تحقيق الربح املبرر ألاساسري لوجود املؤسسة : تحقيق الربح  - 

و تطويرها أو على ألاقل الحفاظ عل ها و بالتىالي الصىمود أمىام منافسىة  التي تستعملها في توسيح قدرا،ها إلانتاجية

 . 1املؤسسات ألاخرى و الاستمرار في الوجود 

مىىن خىىالل التخطىىيت املحكىىم و الىىدقيق  إنتاجيتهىىاأي الاسىىتعمال الرشىىيد لعوامىىل إلانتىىاج و رفىىح : عقلنــة إلانتــاج  -

رامج و ذلىك لتفىادي الوقىوع فىي املشىاكل الاقتصىادية و املاليىة و و التوفيىح ثىم مراقبىة و تنفيىذ الخطىت و البى لإلنتاج

 . إلافالس في آخر املطاف نتيمة لسوء استعمال عوامل إلانتاج

و هىىذا مىىن خىىالل تحقيىق كامىىل العناصىىر إلانتىىاج لتلبيىىة الحاجىىات  : تغطيـة املتطلبــات التــي يحتاجهــا املجتمــع - 

 : املتزايدة ، و يمب أن يحقق إلانتاج ما يلي

 . مستوى عالي من املرونة 

 .أن يتم إلانتاج في وقت محدد دون تقديم أو تأخير 

 . 2أن يتم تسليمه لطالبيه في الوقت املحدد  

 : من بين ألاهداف الاجتماعية التي تس ى املؤسسة الاقتصادية على تحقيقها ما يلي : ألاهداف الاجتماعية -2

في املؤسسة من بين املستفيدين ألاوائل مىن نشىاطها ، يعتبر العمال  : ضمان مستوى مقبول من ألاجور  

         حيىىىث يتقاضىىىون أجىىىورا مقابىىىل عملهىىىم و يعتبىىىر هىىىذا املقابىىىل حقىىىا مضىىىمونا قانونىىىا و شىىىرعا و عرفىىىا ، إ  أن مسىىىتوى 

              و حجىىىىىم هىىىىىذه ألاجىىىىىور تتىىىىىراوح بىىىىىين الانخفىىىىىاض و الارتفىىىىىاع حسىىىىىب طبيعىىىىىة املؤسسىىىىىة و طبيعىىىىىة النظىىىىىام الاقتصىىىىىادي

 . و املستوى املعي ري

                                                             
 .02، ص  0222، ديوان املطبوعات الجامعية ،  "تقنيات املحاسبة العامة في املؤسسة "احمد طرطار ،  1
 .13، ص  5119، مارس  2رة ، العدد ، جامعة بسك إلانسانيةمجلة العلوم ،  مصادر تمويل املؤسسات مع دراسة التمويل البنكيعمر فيتوني ،  2
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إن التطىور السىريح الىىذي شىهدته املجتمعىات فىىي امليىدان التكنولىىوجي  : تحسـين مسـتوى معيشــة العمـال 

يمعل العمال أكثر حاجة إلى تلبية رغبات تتزايد باستمرار بظهور منتوجات جديدة باإلضافة إلى التطور الحضاري 

 . لهم

افـــق للعمــال  ؤسسىىىات علىىىى تىىىوفير بعىى  التأمينىىىات كالتىىىأمين الصىىىحي و تعمىىل امل : تــوفير تأمينـــات و مر

التىىىىىىىأمين ضىىىىىىىد حىىىىىىىىوادب العمىىىىىىىل و كىىىىىىىذلك التقاعىىىىىىىىد باإلضىىىىىىىافة إلىىىىىىىىى املرافىىىىىىىق العامىىىىىىىة مثىىىىىىىىل التعاونيىىىىىىىات الاسىىىىىىىىتهالك و 

 . الخ ......املطاعم

حيىىث يىىتم تىىدريب وتطىىوير العىىاملين و رفىىح مسىىتويات مهىىارا،هم املهنيىىة وهىىذا عىىن طريىىق  : تأهيــل العمــال 

 .1العمال إلى دورات تكوين و تدريب من أجل رفح املستوى املتي و التخصص حسب القدرة املهنية للعمالإخضاع 

  : من بين ألاهداف التكنولوجية التي تؤدقها املؤسسة ما يلي : ألاهداف التكنولوجية -1 

الطىرق إلانتاجيىىة حيىث مىح تطىور املؤسسىات عملىت علىى تىوفير إدارة أو مصىلحة خاصىة بعمليىة تطىوير الوسىائل و 

علميا ، و ترصد لهذه العملية مبال  قد تزداد أهميته لتصل إلى نسبة عالية من ألارباح ، و يمثل هذا البحث نسب 

عاليىىة مىىن الىىدخل الىىوطني فىىي الىىدول املتقدمىىة خاصىىة فىىي السىىنوات ألاخيىىرة ، إذ تتنىىافمل املؤسسىىات فيمىىا بيةهىىا علىىى 

وسىىىيلة تىىىؤدي إلىىىى التىىىأثير علىىىى إلانتىىىاج و رفىىىح املردوديىىىة إلانتاجيىىىة فىىىي  أحسىىىنطريقىىىة إنتاجيىىىة و  أحسىىىنالوصىىول إلىىىى 

 .2املؤسسة 

 :وظائف املؤسسة ●

حتج تحقق املؤسسة أهدافها  بد من القيام بممموعة من الوظائف التي تضمن لها البقاء و الاستمرارية في         

 : يليالسوق و الحفاظ على قدر،ها التنافسية ، و يمكن ايمافها فيما 

 3: تختصر هذه الوظيفة في عدة مهام مةها  ( :إلامداد)وظيفة التموين  -3

 مراقبة املخزون ، التنبؤ بالطلب ؛ 

 تقدير وتحديد احتياجات قسم إلانتاج ؛   

  . أحسةهاتحديد مختلف مصادر التوريد املمكنة و اختيار  

 

                                                             
، دراسة حالة الجزائر أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ، غير منشورة ، كلية  "دور الانترنيت و تطبيقاتها في مجال التسويق "إبراهيم بختي ،  1

 .12، ص  5113-5115العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 
 .50ي عدون ، مرجح سبق ذكره ، ص ناصر داد 2
 .05، ص  0221، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  اقتصاد املؤسسةإسماعيل عرباجي ،  3
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 : تختصر هذه الوظيفة في عدة مهام مةها :وظيفة التخزين  -2

 رتيب وحفك املوارد ؛ ت 

 ترميز و ترقيم املوارد الواردة ؛  

 متابعة حركة املخزون ؛ 

 .إقامة و إجراء الجرد الحقيقي و املادي 

هىىىىىي عبىىىىىارة عىىىىىن عمليىىىىىة تغييىىىىىر فىىىىىي خصىىىىىائص و مواصىىىىىفات ألاشىىىىىياء املاديىىىىىة لتصىىىىىبح بعىىىىىد ذلىىىىىك  :وظيفـــــة إلانتـــــاج  -1 

 1:و تختصر هذه الوظيفة في عدة مهام مةها خصائص و مواصفات جديدة ذات فائدة كبيرة للمستهلك ، 

 توفير جودة إلانتاج ؛ 

 تخطيت إلانتاج ؛ 

 مراقبة طبيعة العمل ؛  

 .القيام باألبحاب و املواصفات و التصاميم على املنتمات 

 2: تختصر هذه الوظيفة في عدة مهام نذكر مةها  :الوظيفة املالية  -4

 . استخدامها تقديم الاحتياجات املالية و تحديد مما ت 

  . و تحديد طرق التمويل أحسةهاتحديد مصادر التمويل املختلفة و اختيار  

  .الطرق و الكيفيات التي يتم من خاللها استغالل هذه ألاموال أحسنتحديد  

 3: تعتبر هذه الوظيفة ذات أهمية كبيرة في املؤسسة الاقتصادية تكمن فيما يلي : وظيفة التسويق -5 

 . تعتبر نافذة املؤسسة على املحيت الاقتصادي و الاجتمايي الذي توجد فيه إنها -

 . تطلح على التغيرات الحاصلة في السوق وتتكيف معها للحفاظ على مصالحها و أهدافها املسطرة مسبقا -

 . توفر مستلزمات السوق وهذا لغرض الحفاظ على حصتها السوقية  -

  . توفير معلومات خاصة باملنتوج و السعر -

 

  : هذه الوظيفة فيما يلي أهدافيمكن تلخيص  : وظيفة إدارة املوارد البشرية -9

                                                             
 .10عمر صخري ، مرجح سبق ذكره ، ص  1
 .51ناصر دادي عدون ، مرجح سبق ذكره ، ص  2
 .03، ص مرجح سبق ذكره ، إسماعيل عرباجي  3
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 . إيماد و توفير القوى العاملة الخبيرة ذات الكفاءات العالية 

تىىوفير ظىىروف العمىىل املثلىىى سىىواء كانىىت ماديىىة أو معنويىىة و التىىي مىىن شىىأنها تنظىىيم املردوديىىة و حتىىج تحقىىق  

 : من املهام نذكر مةهاهذه ألاهداف تقوم بممموعة 

 . تخطيت القوى العاملة 

 .تخطيت ووضح سياسة ألاجور  

 .(الرجل املناسب في املكان املناسب)تخطيت الاختيار و التنصيب  

 مفاهيم أساسية في ألاداء :  ثانياملطلب ال 

 .تعريف ألاداء وأنواعه  :الفرع ألاول 

 :تعريف ألاداء  ●

ين بالنسبة لتعريف مصطلح ألاداء ، وتمىدر إلاشىارة بدايىة إلىى أن الاشىتقاق اللغىوي اتفاق بين الباحث   يوجد       

 .(TO PERFORM) ملصطلح ألاداء مستمد من الكلمة إلانمليزية

 .1تنفيذ املهمة أو تأدية العمل : و الذي يعني  (performer) و اشتقت هذه الكلمة بدورها من اللغة الالتينية

 : يم ممموعة من التعاريف بالغرض من الدراسةأما اصطالحا يمكننا تقد 

يعبر عن نشاط شمولي مستمر يعكمل قدرة املؤسسة على استغالل " عرف عبد الحليم عبارة ألاداء بأنه  

 " .طويلة ألاجل أهدافإمكانيا،ها وفق أسمل و معايير معينة تضعها بناءا على 

اء يىىدل علىىى تأديىىة عمىىل أو إنمىىىاف فىىإن ألاد" هىىذا الكتىىاب مىىن وجهىىة نظىىر (A-KHERAKHE) أمىىا حسىىب 

 .2" ألاهداف املسطرة إلىنشاط أو تنفيذ مهمة بمعنج القيام بفعل يساعد على الوصول 

 .3"قدرة املشروع على تحقيق ألاهداف طويلة ألاجل: "بان ألاداء هو  Wierseman & Roblin ويرى  

البقىىاء و النمىىو و التمييىىز إضىىافة إلىىى ألاهىىداف  تمكىىن أهميىىة ألاداء فىىي تحقيىىق ألاهىىداف طويلىىة ألاجىىل و املتمثلىىة فىىي 

 . ألاخرى املخطت لها

املستوى الذي تتمتح به مخرجات املنظمة بعد إجراء العمليات : " هو  فاألداء WIT & MEYER أما حسب -

 ." 1هو مخرجات ألانشطة و الحمالت التي تشكل داخل املنظمة  فاألداءعلى مدخال،ها ، 

                                                             
  20، ص  5103، مذكرة لنيل شهادة املاجستير ، جامعة دمحم خيضر ، بسكرة ،  "في تحسين أداء املؤسسة الاقتصادية  ستراتيجيةإلا دور "وهيبة دي ي ،   1
  .501، ص  2010، جامعة ورقلة ، العدد السابح ،  دورية علمية محكمة صادرة عن ملية العلوم الاقتصادية" ، مملة الباحث  2
  .301، ص  5119، دار الشروق للنشر والتوفيح ، عمان ،  "ارة املشروعات الصغيرة مدخل استراتيجي للمنافسة و التميي  إد"فالح حسن الحسيني ،   3
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يعتمىد فىي مراحلىه القصىيرة و املتوسىطة دائمىا علىى : "بأنىه  Danniel & Bernard وعىرف ألاداء مىن طىرف -

الفعاليىىىىة و تعنىىىىي درجىىىىة بلىىىىوغ ألاهىىىىداف مهمىىىىا كانىىىىت الوسىىىىائل املسىىىىتعملة و الكفىىىىاءة التىىىىي تمثىىىىل : " مسىىىىتويين وهمىىىىا 

 . "2العالقات بين النتائج املتحصل عل ها و الوسائل املستعملة للوصول إل ها

بت بمفهىىىومي الكفىىىاءة و الفعاليىىىة ، بحيىىىث قىىىد يكىىىون ألاداء كفىىىؤ و فعىىىال فىىىي نفىىىمل الوقىىىت ، وقىىىد ألاداء مىىىرت أن أي 

 . يتحقق أي مةهم دون آلاخر

درجة بلوغ الفرد أو الفريق أو منظمة ألاهداف املخططة بكفاءة  " : على أنه احمد سيد مصطفىو عرفه  

 ".3و فعالية 

 :ألاداء أنواع ●

              التصىىىىىىنيفات املتعلقىىىىىىة بىىىىىىالظواهر الاقتصىىىىىىادية يطىىىىىىرح إشىىىىىىكالية اختيىىىىىىار املعيىىىىىىار الىىىىىىدقيقإن ألاداء كغيىىىىىىره مىىىىىىن         

و العلمىىي و فىىي نفىىمل الوقىىت يمكىىن الاعتمىىاد عليىىه لتحديىىد هىىذه ألانىىواع و رغىىم هىىذه الصىىعوبة إ  أننىىا اعتمىىدنا علىىى 

 . املعايير التالية باعتبارها املعايير املناسبة

 : و تنقسم إلى :معيار الشمولية  -3 

و هىىو عبىىارة عىىن تفاعىىل مممىىوع الاداءات الجزئيىىة أي أنىىه يتمسىىد فىىي إلانمىىافات التىىي سىىاهمت فىىي  :ألاداء الكلــي  - 

جميىىىح العناصىىىر و الوظىىىائف أو ألانشىىىطة الفرعيىىىة فىىىي تحقيقهىىىا ، و مىىىن أهىىىم مؤشىىىراته فعاليىىىة الكفىىىاءة التقىىىدم فىىىي 

 . العمل

لذي يتحقق على مستوى ألانظمة النوعية للمؤسسة و الوظائف ألاساسية ، و يقصد به ألاداء ا: ألاداء الجزئي  -

و ألاداء الجزئي في الحقيقىة هىو عبىارة عىن تفاعىل علىى اداءات ألانظمىة الجزئيىة ممىا يعىزف فكىرة أو مبىدأ التكامىل و 

  . 4التسلسل بين ألاهداف في املؤسسة

 

  : معايير الطبيعة -5

                                                                                                                                                                                              
، دار وائل للنشر و التوفيح ، عمان ، الطبعة ألاولى ، " إلادارة الاستراتيمية منظور مةه ي متكامل" طاهر محسن منصور الغالي ، وائل دمحم صبحي إدريمل ،  1

  .111، ص  5101
2  Bernard Martory , danniel crozet , Gestion des ressources humaines , pilotage social et performance  , dunod , paris , 2005 , p 164. 

 . 102، ص  5115، مصر ، "  ألاصول و املهارات" أحمد سيد مصطفى ، إدارة البشر    3
، ص  5101، مملة العلوم الانسانية ، عدد أول ، جامعة دمحم خيضر ، بسكرة ، "  اء بين الكفاءة و الفعالية مفهوم و تقسيمألاد" عبد املليك مزهودة ،   4

12. 
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التىي تسى ى املؤسسىة إلىى تحقيقهىا و التىي تنقسىم  لألهىدافهذا املعيار تبعا  يمكن تقسيم أداء املؤسسات حسب  

 :إلى

و يتمثىىىىىل فىىىىىي تحقيىىىىىق ألاهىىىىىداف التىىىىىي تسىىىىى ى إلىىىىىى تقىىىىىديم الخىىىىىدمات للممتمىىىىىح الىىىىىذي تعمىىىىىل فيىىىىىه  :ألاداء الاجتمـــــاعي  -

ر،ها علىىىى تحقيىىىق املؤسسىىة و الوفىىىاء بالتزامهىىىا و أداء مسىىىتويا،ها ، و يىىىرى الىىىبع  أن فعاليىىة املؤسسىىىة تكمىىىن فىىىي قىىىد

 . 1 درجة الرضا لدى الفئات املطلوبة ودعمها للمؤسسة سواءا كانت في البيئة الداخلية أو الخارجية

أن الىىىىدور التنمىىىىوي للمؤسسىىىىات يعتبىىىىىر مىىىىن املؤشىىىىرات الرئيسىىىىية الاقتصىىىىادية ملسىىىىىتوى أداء  :ألاداء الاقتصــــادي  - 

 . ية من أجل التنمية الشاملةاملؤسسات العمومية التي تساهم في تحريك املصادر املال

تسىىى ى بعىىى  املنظمىىات لتسىىىيطر ألاهىىىداف السياسىىية كتمويىىىل املحىىىالت إلانتاجيىىة مىىىن أجىىىل  :ألاداء السياســ ي  - 

معينين إلى حكم مناصب سياسية  ستغاللهم لصالح املؤسسة و التي لها البقاء و النمو في نفمل  أ خاصإيصال 

 . الوقت

للمؤسسىىة فىىي أغلىىب ألاحيىىان أداء تكنولىىوجي معىىين تكىىون هىىذه ألاهىىداف التىىي ترسىىمها يكىىون  :ألاداء التكنولــوجي  - 

 .التكنولوجية  لألهميةاملؤسسة إستراتيمية نظرا 

 :معايير الوظيفة  -1

و تبعا لهذا تم تقسيم ألاداء ( الهيكل التنظيمي)يقسم ألاداء حسب هذا املعيار تبعا للتنظيم املعتمد في املؤسسة  

 : 2إلى ما يلي

يتمثل حسب هذه الوظيفة فىي قىدرة املؤسسىة علىى الحصىول علىى املىواد بمىودة عاليىة فىي  :أداء وظيفة التموين  - 

 آلاجىىالتسىىديد املىوردين تفىىوق  أجىالاملحىىددة ، و بأقىل التكىىاليف مىن خىىالل قيىام املؤسسىىة بالتفىاوض علىىى  آلاجىال

 . املمنوحة للعمالء و استغالل الكفؤ و الجيد ألماكن التخزين

يقصىد بىه تمكىن املؤسسىة مىن تحقيىق معىد ت مرتفعىة مىن إلانتاجيىة مقارنىة بنظريتهىا مىح  :أداء وظيفـة إلانتـاج  - 

املؤسسىىات املنتميىىة لىىنفمل القطىىاع أو املنطقىىة الجغرافيىىة ، مىىن خىىالل إنتىىاج منتمىىات ذات جىىودة عاليىىة بتكىىاليف 

 . لتمهيزات إلانتاج و صيانتهامنخفضة و تفادي التأخر في الطلبيات من خالل استغالل الكفؤ 

و يتمثىل فىي قىىدرة املؤسسىة علىى توليىد إيىرادات ماليىة سىواء كانىت مىن أنشىطتها الجاريىىة ، : أداء الوظيفـة املاليـة  - 

الرأسىىىىىمالية و الاسىىىىىتثنائية ، وتحقيىىىىىق الفىىىىىوائ  املاليىىىىىة مىىىىىن خىىىىىالل الابتعىىىىىاد عىىىىىن العسىىىىىر املىىىىىالي و ظىىىىىاهرة إلافىىىىىالس 

                                                             
 . 51، ص  5100، مذكرة لنيل شهادة املاجستير ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، " تقييم ألاداء املالي للمؤسسات املصغرة" حفىري رشيد ،   1
 .01،  01، مرجح سبق ذكره ، ص  حفىري رشيد 2
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تحقيق معدل املردودية الجيد بتكاليف منخفضة ، و البحث عن مصادر املالية الالفمة بواسطة توفير السيولة و 

 .لتغطية احتياجا،ها بأقل التكاليف و الاستخدام الكفؤ لهذه املوارد املتاحة

ه يتملى في قدرة الفرد على القيام باألنشىطة و املهىام املختلفىة التىي يكىون مةهىا عملى :أداء وظيفة املوارد البشرية  -

تبعىا ملىىا يناسىب قدراتىىه و طبيعىة عملىىه ، فضىمان اسىىتخدام مىوارد املؤسسىىة بكفىاءة و فعاليىىة   يىتم إ  مىىن خىىالل 

ألافراد ، و هو ما يعطي أهمية كبيرة للدور الذي يلعبه املورد البشري في املؤسسة ، ومن ثم يمب على هذه ألاخيرة 

 . و مهارة عالية و أن تقوم املؤسسة بتسييرها تسييرا فعا  أن تقوم بملب و استخدام املوارد البشرية ذات كفاءة

يتمسىىد هىىذا ألاداء فىىي قىىدرة املؤسسىىة علىىى الاسىىتحواذ علىىى حصىىص سىىوقية كبيىىرة مىىن  :أداء وظيفــة التســويق  - 

خالل إرضاء العمالء باملنتمات ذات الجودة و تسليمها لهم في ألاوقات املتفىق عل هىا ، و كىذا السىمعة الجيىدة التىي 

 . تكتس ها املؤسسة في السوق من خالل مردودية كل منتج و جودته و الحرص على تطويره و دخول أسواق جديدة

يقصد بها قدرة املؤسسة على إنتاج منتمات جديدة و مدى مواظبتها للتطورات  :أداء وظيفة البحث و التطوير  - 

ا توفير جو مالئم لالختراع ، الابتكار و إلابداع من التكنولوجية الحديثة مح استخدامها في إلانتاج و التسويق و كذ

 . خالل تحفيز العاملين على التمديد و خلق جو منافسة بيةهم في هذا املجال

  :1حسب معيار املصدر  -1

 : ينقسم ألاداء وفقا لهذا املعيار إلى نوعين و هما ألاداء الداخلي و ألاداء الخارجي  

النىىىاتج عىىىن كىىىل مىىىن املىىىوارد البشىىىرية و املاليىىىة و التقنيىىىة الضىىىرورية لتسسىىىير و هىىىو ألاداء  :ألاداء الـــداخلي  

 : نشاط املؤسسة و يشمل هذا ألاخير ما يلي

وهىو أداء ألافىىراد داخىل املؤسسىة مىىن خىالل صىنح القيمىىة املضىافة ، و تحقيىق ألافضىىلية : ألاداء البشـري  

 . باستخدام مهارا،هم و خبرا،هم

 . ة املؤسسة على إستعمال استثمارا،ها بشكل فعالو يمثل قدر : ألاداء التقني  

 . و يكمن ألاداء املالي في فعالية تعبئة و استخدام الوسائل املالية املتاحة :ألاداء املالي  

    هو ألاداء الناتج عن التغيرات الحاصلة في املحيت الخارجي للمؤسسة ،  ( :الظاهري )ألاداء الخارجي  

نعكمل علىى أداء املؤسسىة فجىي   تتسىىبب فىي إحداثىه و لكىن املحىيت الخىارجي هىو الىىذي و هنىاك عىدة متغيىرات تى     

يولده فهذا النوع بصفة عامة في النتائج الجيدة التي تتحصل عل ها املؤسسة ، كارتفاع رقم ألاعمال نتيمة  رتفاع 

                                                             
 . 5101بسكرة ، ، جامعة دمحم خيضر ، كلية الحقوق العلوم الاقتصادية ، رسالة ماجستير ،" املالي للمؤسسات املصغرة ألاداءتقييم " ،عادل ع ري   1
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املواد  أسعارة نتيمة  نخفاض سعر البيح أو خروج أحد املنافسين ، ارتفاع القيمة املضافة مقارنة بالسنة املاضي

 . و اللوافم و الخدمات فكل هذه التغييرات تنعكمل على ألاداء سواءا باإليماب أو بالسلب

 :ويمكن توضيح النوعين السابقين في الشكل التالي 

 .ألاداء الداخلي والخارجي في املؤسسة  :(  II -  1 )شكل رقم 

 املحيط                

 لقياس أداء ا      

 

 

 

 

 

 ألاداء الخارجي          

 الفائض إلاجمالي           

 

 . 9، ص 5115مذكرة ماجستير في علوم التسيير ،جامعة بسكرة ،  ،"ألاداء املالي للمؤسسة الاقتصادية "، عادل ع ري : املصدر 

 

 

 

 

 

 .مؤشرات ألاداء  :الفرع الثاني 

 أداء املؤسسة 

 ألاداء البشري 

 

 ألاداء التقني                                            ألاداء املالي            
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و نىويي يتىيح التحقيىق مىن املتغيىرات التىي تىنمم عىن تىدخل إنمىائي بالنسىبة إلىى مىا مؤشرات ألاداء هو متغير كمي أ -

 .كان مخططا 

 .1لتحديد مستوى أداء املؤسسة بالنسبة إلجراءات أو مخرجات معينة (مقياس.معدل .نسبة ) هو وسيلة كمية   -

 ؟كيف يختار مؤشرات ألاداء  -3

 :ن هما يمب أن تتوفر في مؤشرات ألاداء سمتان رئيسيتا

ــتراتيجية ألاساســــية   وذلىىىىك بىىىىان تقىىىىيمل نتىىىىائج العمليىىىىات ألاساسىىىىية وألارقىىىىام  :التركيــــ  علــــى ألاهــــداف إلاســ

 .الحساسة

 :بعقد املقارنات بين ألاداء الحالي وألاداء السابق  :العمل مإنذار مبكر على انحراف ألاداء  

 .مؤشرات ألاداء  :(  II -  2 )ر قمجدول  ●

 أمثلته تعريفه نوع املؤشر 

 .املعدات الالفمة  - .مقياس للموارد املستخدمة  مؤشر املدخل 

 .عدد املوظفين املطلوبين  -

 .التموين املستخدم  -

 .عدد املشاريح  - .كمية الخدمة املقدمة  مؤشر الكمية 

عىدد ألافىراد الىذي يقىدم لهىم الخدمىىة  -

. 

 .عدد الجلسات أو الساعات  -

مىىىىىىىىىىىة املقدمىىىىىىىىىىىة بنىىىىىىىىىىىاء علىىىىىىىىىىىى نوعيىىىىىىىىىىىة الخد مؤشر الجودة 

 .املستخدم أو املعنيين 

 .الوقت املستغرق مدى رضا -

 ( .الزبائن )العمالء  -

تكلفة وحدة املخىرج والوقىت املسىتغرق  مؤشر الكفاءة 

. 

تكلفىىىىىىىىىىىىة وحىىىىىىىىىىىىدة الخدمىىىىىىىىىىىىة و وصىىىىىىىىىىىىىولها  -

 .للمستهلك 

نسىىىىىىىىىىبة الانمىىىىىىىىىىىاف خىىىىىىىىىىىالل فتىىىىىىىىىىىرة فمنيىىىىىىىىىىىة  -

 .معينة 

لهىىىىىدف املرجىىىىىو مىىىىىدى تحقيىىىىىق الخدمىىىىىة ل مؤشر الفعالية 

 .مةها 

 .فيادة نسبة التوظيف  -

 الجريمة ،خف  معدل إلامراض -

مىىىىذكرة تخىىىىىرج لنيىىىىل شىىىىىهادة  ، تقيـــــيم إلادارات البــــحية بمــــديرة الشـــــؤون البــــحية بمحافظـــــة الطــــائف ،عبىىىىد الوهىىىىىاب دمحم جىىىىبن  : املصــــدر

 . 01ص  ، 5112 ،سوريا  ،جامعة سانت كليمنتمل العاملية  ،تخصص إدارة صحية ،الدكتوراه 

                                                             
اقبةمسرد ،  15منظمة الصحة العاملية ، شعبة خدمات إلاشراف ،ألاداء رقم  1  . 5111،آذار  والتقييم مصطلحات التخطيط واملر
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 :مؤشرات ألاداء واملؤشرات املساعدة  – 1

مىىن الخطىىأ قيىىاس أداء لكىىل مركىىز مىىن مراكىىز املسىىؤولية اعتمىىادا علىىى مؤشىىر  واحىىد لىىألداء ولكىىن مىىن ألافضىىل          

  :مساندة املؤشرات ألاساسية لألداء بمؤشرات مساعدة مثل 

 .نسبة تسرب العمالء  ،ء العمالء درجة رضا ،نصيب املنظمة من السوق  :املؤشرات التسويقية  .0

 .معدل السيولة  ،نمو املبيعات  ،إلايرادات :املؤشرات املالية  .5

 .درجة الجودة  ،نسبة الطاقة املشغلة إلى الطاقة املعطلة  :املؤسسات التشغيلية    .3

ــــرية  .1 ــــرات البشــ نسىىىىىىبة طلبىىىىىىات التقىىىىىىدم  ،سىىىىىىاعات التىىىىىىدريب لكىىىىىىل موظىىىىىىف  ،معىىىىىىدل دوران العمالىىىىىىة  :املؤشــ

 .ظائف إلى التعيين للو 

ــة  .2 ــ الىىىىىدعاوى القضىىىىىائية املرفوعىىىىىة ضىىىىىدها  ،ملخالفىىىىىات القانونيىىىىىة املجلىىىىىة ضىىىىىد املنظمىىىىىة ا :املؤشـــــرات البيئيـ

 .موقف ألاطراف املحيطة بها ،

 .وشمل جميح مؤشرات املقارنة املرجعية  :املؤشرات التنافسية  .9

 .مكونات ألاداء  :الفرع الثالث 

 أفضل بأداءيسية هي الكفاءة و الفعالية و إلانتاجية ، أي أن املؤسسة التي تتميز يتكون ألاداء من ثالب مكونات رئ

 : هي التي تممح بين هذه العوامل و تسيرها بشكل جيد ، وعليه سنتطرق ملفهوم هذه العوامل

   plauchet vincent : تعريف الفعالية حسب -3

 . 1النتائج املرتقبة إلىاملرتقب و الوصول  ينظر الكاتب إلى الفعالية أنها القدرة على تحقيق النشاط

  .2 نقصد بالفعالية مدى قدرة املؤسسة على تحقيق أهدافها :تعريف آخر 

املسطرة ، مما يدل على  ألهدافهامن خالل التعريفين السابقين نستنتج أن الفعالية تعبر عن درجة بلوغ املؤسسة 

تحقيقها و ألاهداف املنمزة فعليا و تقاس  إلى ي تس ى املؤسسةاملقارنة بين عنصرين و هما ألاهداف املخططة الت

قيمىة :  Rpو    (.ألاهىداف املنمىزة)هي قيمة املخرجىات الفعليىة  : Rm : الفعالية حيث  :Rp/Rm = بالنسبة التالية

 .3( ألاهداف املخططة )املخرجات املتوقعة

                                                             
1

 .501، ص  5112، مملة الباحث ، العدد السابح ، الجزائر ، "  تحليل ألاسس النظرية ملفهوم ألاداء"الشيد الداوي ،  
، باتنة ،  (عين توتة)، دراسة ميدانية بشركة ألاسمنت  الجودة كمدخل لتحسين ألاداء إلانتاجي للمؤسسات الصناعية الجزائرية"املهام يحياوي ،   2

 . 19، ص  5111مملة الباحث ، العدد الخاممل ، ورقلة ، 
 .502الشيد الداوي ، مرجح سبق ذكره ، ص   3
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لقىدرة علىى القيىىام بالعمىل املطلىوب بقليىل مىىن تعنىي ا plauchet - vincent تعىرف الكفىاءة حسىب:  الكفـاءة -2

 . إلامكانيات و النشاط الكفء و هو النشاط ألاقل تكلفة

 . كما تعرف الكفاءة على أنها الاستخدام ألامثل للموارد املؤسساتية بأقل تكلفة ممكنة 

،هم من املوارد مقارنة من خالل التعريفين السابقين يتضح لنا أن الكفاءة تعني كيفية استخدام املؤسسة ملدخال 

 . بمخرجا،هم

  : و يتمثل جوهر الكفاءة في تعظيم النتائج و تدنية التكاليف و تقاس بالعالقة التالية 

    = Mr/Rp  الكفاءة

  مخرجات : Rm حيث

 . املدخالت : Rp و  

ين مدى نماعة املؤسسة تعرف بأنها استخدام املوارد من ناحية اعتبارها كميات و هي تستعمل لتبا :إلانتاجية  -1

 .  1في استخدام عناصر إلانتاج املختلفة

مخرجىات و بالتىالي  إلىىتعتبر إلانتاجيىة مقيىاس للكفىاءة التىي تسىمح بهىا املؤسسىة فىي عمليىة تحويىل املىدخالت  :تعريف آخر   -

هي تعبر عن كمية إلانتاج املنسوبة لعنصر أو عدة عناصر من إلانتاج خالل فترة فمنية محددة 
2 . 

 

 . مستويات ألاداء و مقاييسه و العوامل املؤثرة عليه: الث املطلب الث

إن املؤسسىة فىىي ممملهىا عبىىارة عىن ممموعىىة مىن املىىوارد املاديىة و البشىىرية و املاليىة ، فكىىل مؤسسىة ،هىىدف عىىن        

و انمىا يمىب أن يكىىون املسىتويات ألاداء ، إ  أن ذلىك   يىتم بصىىورة بسىيطة  أفضىلطريىق هىذه املىوارد الوصىول إلىىى 

و إعطائهم املتابعة و الاهتمام الكافيين ، ألن أداء املؤسسة يعتمد على أداء الفىرد فىإذا  لألفرادهناك تقييم فعال 

 . كان هذا ألاخير ضعيف أو جيد يكون باملثل بالنسبة للمؤسسة

 

 

 

                                                             
اقبة التسيير و ألاداء في املؤسسة الاقتصادية " بدر هللا قويدر الواحد و ناصر دادي عدون ،   1 ، دار املحمدية ،  (املؤسسة العمومية الجزائرية )مر

 .09الجزائر ، ص
 . 35، ص  5111، دار املناهج للنشر و التوفيح ، ألاردن ،  "تقويم ألاداء باستعمال املالية " مميد الكرحي ،   2
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   : ومقاييسه  مستويات ألاداء: الفرع ألاول 

 : 1و هي كما يلي  اءلألدتوجد ثالثة مستويات  -0

  : تقييم ألاداء العام -3 

قهىىىىىىدف تقيىىىىىىيم ألاداء العىىىىىىام للدولىىىىىىة أو أي قطىىىىىىاع مىىىىىىن قطاعىىىىىىات إلانتىىىىىىاج ألاخىىىىىىرى إلىىىىىىى تقيىىىىىىيم خطىىىىىىت التنميىىىىىىة            

الاجتماعية و الاقتصادية للدولة ملعرفة ما لها و ما عل ها و بالتالي الوقوف على نقاط القوة و الضعف و القصور 

و هىىىىذا بهىىىىدف تحليل هىىىىا مىىىىا يسىىىىمح لهىىىىا بوضىىىىح اقتراحىىىىات تسىىىىاعد فىىىىي وضىىىىح الخطىىىىة القادمىىىىة أو أي قطىىىىاع عىىىىن  لىىىىدقها

 . القطاعات املكونة للدولة

      :تقييم ألاداء املؤسس ي  -2

و يتضىمن تقيىيم أداء املؤسسىة بشىكل عىام أو أي وحىدة تنظيميىة ضىمن هيكلهىا التنظيمىي بحيىث تىتم عمليىىة          

الل ممموعىىىة مىىىن مؤشىىرات ألاداء التىىىي تسىىىمح بقيىىىاس مسىىىتوى إلانمىىاف الفعلىىىي فىىىي ضىىىوء مسىىىتويات التقيىىيم مىىىن خىىى

  .2املرغوب  لألداءمحددة 

  : 3تفيد في التعرف على مستويات ألاداء الذي تم تحقيقه و هي كالتالي لألداءهناك مستويات عديدة         

تفىوق املؤسسىة فىي أدائهىا مقارنىة باملؤسسىات  أيوهىو تفىوق املؤسسىة ضىمن الصىناعة :  ألاداء الاستثنائي 

 . ألاخرى من خالل امتالكها  ستثمارات نا حة و كفاءات بشرية

يكىىىىون بىىىىامتالك املؤسسىىىىة إلاطىىىىارات و الكفىىىىاءات و   تعىىىىاني أي نقىىىىص فىىىىي مواردهىىىىا املاليىىىىة ،  :ألاداء البــــارز  

و امتالكهىىا طاقىىات بشىىرية مؤهلىىىة ( نشىىاط اسىىتثمارات ، توسىىح فىىي ال) بإضىىافة إلىىى حصىىولها علىىى عقىىود عمىىل كبيىىرة 

 .مهامها بكفاءة و فعالية ، أي أداء املؤسسة بارف مقارنة باملؤسسات ألاخرى  بتأديةسيمكةها ذلك 

كفىؤة و تىوفر الىد ئل املسىتقبلية و التمتىح بوضىح  إلطىاراتيتحقق بامتالك املؤسسىة  :ألاداء الجيد جدا  

 . مالي جيد

اء املؤسسىىىة هىىو وجىىىود تىىىوافن بىىين نقىىىاط القىىوة و نقىىىاط الضىىعف فىىىي املنتمىىىات و يميىىز أد مىىىا:  ألاداء الجيــد 

 . الخدمات و قاعدة العمالء باإلضافة إلى امتالك املؤسسة لوضح مالي غير مستقر

أداء املؤسسىىىىىة اقىىىىل مىىىىىن املسىىىىىتوى )و هىىىىىذا املسىىىىتوى يبىىىىىين أن أداء املؤسسىىىىىة دون املعىىىىدل :  ألاداء املعتــــدل 

دما تتغلب نقاط الضعف على نقاط القوة في املنتمات و الخدمات و قاعدة العمالء و و يكون ذلك عن( املرغوب 

 . الكوادر البشرية كما أن املؤسسة تعاني صعوبة في الحصول على أموال  فمة لتمويل نشاطها

                                                             
 30، دون تاريد ، ص "  الحكومية و طرق استنباطها دراسة تطبيقية على وحدات الحكم املحلي ألاداءمعايير قياس " دمحم الطعامنة ،   1
 . 35ذكره ص  دمحم الطعامنة ، مرجح سبق 2
منهج معاصر ، دار اليافوري العلمية للنشر و التوفيح ، عمان " الاستراتيجية و التخطيط الاستراتيجي" خالد دمحم بن حمدان ، وائل دمحم صبحي إدريمل ،  3

 .312، ص 
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و مىىا يميىىزه هىىو مواجهىىة املؤسسىىة ملشىىىاكل خطيىىرة فىىي الجوانىىب املاليىىة ، و كىىذلك وجىىىود : ألاداء الضــعيف  

 . ات استطالع في ألافراد املؤهلين يمكن القول بأنه أداء متدني أو دون املعدل بكثيرصعوب

أداء غير كفؤ تماما ، نتيمة لعىدم كفىاءة ألافىراد و كىذلك وجىود انحرافىات أو وجىود فمىوة :  ألاداء املتأزم 

 .املؤسسة بين ما تم التخطيت له و الانماف الفعلي ، هذا الوضح يسبب مشاكل في جميح مما ت عمل

 :تقييم ألاداء الفردي : املستوى الثالث 

ويتضمن تقييم أداء لكل فرد من العاملين باعتبار املورد البشري هو من أهم موارد املؤسسة ، ويتم التقييم          

 .باستعمال جملة من املعايير و ذلك ملعرفة مستوى أداء ألافراد على مستوى كل وظيفة

ات السىىالفة الىىىذكر ببعضىىها و تىىىؤثر فيمىىىا بيةهىىا ، و هىىىذا لطبيعىىة العالقىىىة بىىين هىىىذه املسىىىتويات ، تتىىأثر املسىىىتوي        

عمليىىة التقيىىيم ، و نقىىاط  أهىىداففىىالفرد جىىزء مىىن املؤسسىىة و املؤسسىىة جىىزء مىىن القطىىاع العىىام فكلهىىا تشىىترك فىىي 

التصحيحية و بما أنها عمليات إلاجراءات  إيمادألافراد و املؤسسة و القطاع العام ، ومن ثم يمكن  ألداءالضعف 

مؤسسا،ها ، و تقييم أداء املؤسسات يتطلب تقييم أفرادها ، و  ألداءتكاملية فإن تقييم أداء الدولة يتطلب تقييما 

 . لكن نقطة الاختالف في أن لكل مةها مما ت و مؤشرات خاصة به

 .العوامل املؤثرة على ألاداء: الفرع الثاني

عديىىد مىىن العوامىىل املختلفىىة مةهىىا مىىاهو ذو طبيعىة داخليىىة يمكىىن للمؤسسىىة الىىتحكم ف هىىا ، ومةهىىا يتىأثر ألاداء بال     

مىىىاهو صىىىادر عىىىن املحىىىيت الخىىىارجي يصىىىعب الىىىتحكم فيىىىه و بالتىىىالي علىىىى املؤسسىىىة التكيىىىف معهىىىا و نفصىىىل كىىىل مىىىن 

 : 1العوامل الداخلية و الخارجية فيما يلي

املتغيرات و القيود التي تخرج عن نطاق التحكم في املؤسسىة فىإن  تتمثل في ممموعة من :العوامل الخارجية  -3 

 :آثارها قد تكون في شكل فرص ، كما تصنف هذه العوامل إلى

تؤثر بشكل كبير خاصة الصناعية مةها و نظرا لطبيعة نشاط املؤسسة من جهىة : العوامل الاقتصادية  

ارد املؤسسىىىة و املسىىىىتقبل ملختلىىىف منتما،هىىىىا ، ومىىىن جهىىىىة أخىىىرى لكىىىىون البيئىىىة الاقتصىىىىادية هىىىي مصىىىىدر ملختلىىىف مىىىىو 

  .وتنعكمل آثارها على أداء املؤسسة في املدى القصير

تتضمن نماذج الحياة و القيم ألاخالقيىة و الفنيىة و الفكريىة للممتمىح :  العوامل الاجتماعية و الثقافية 

 . التي تتواجد فيه املؤسسة

 

                                                             
 .01، ص  5110، دار الةهضة العربية ، مصر  "كيفية تقييم أداء الشرمات و العاملين "فهير ثابت ،  1
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وامل عموما في الاسىتقرار السياسىري و ألامنىي للدولىة مثىل تظهر هذه الع: العوامل السياسية و القانونية  

الخ ، و تشكل هذه العوامل فرص تستفيد مةها املؤسسة ...طبيعة النظام السياسري، العالقات مح العالم الخارجي 

 . لتحسين أدائها ، كما يتأثر ألاداء بالسياسات الخارجية املتبعة من قبل الدولة و العالقات الدولية و نوعيتها

تتمثىل فىي التطىورات و التغيىرات التىي تحىدثها التكنولوجيىا كايمىاد طىرق إلانتىىاج و :  العوامـل التكنولوجيـة 

  .كسب الوقت

تنىىىتج هىىىذه العوامىىىل عىىىن مختلىىىف العناصىىىر الداخليىىىة للمؤسسىىىة لىىىذا فجىىىي خاضىىىعة لحكىىىم :  العوامــل الداخليـــة -2

  : ذكر مةهاو تصنف إلى عدة عناصر ن إلايماباملؤسسة سواءا بالسلب أو 

ــــري   ــــر البشـ يشىىىىىكل أهىىىىىم مىىىىىورد فىىىىىي املؤسسىىىىىة فنمىىىىىو التنافسىىىىىية و تطىىىىىور املؤسسىىىىىة مرهىىىىىون بمىىىىىىدى :  العنصـ

اسىتقطابها لعناصىىر بشىىرية متميىزة فىىي مهارا،هىىا و معارفهىىا و قىدرا،ها ، كمىىا تعمىىل علىىى بىذل جهىىد أكبىىر و تحقيىىق أداء 

 . أفضل

سيق و قيادة و رقابة جميح املوارد التي تقح ضمن لها مسؤولية كبيرة في تخطيت و تنظيم و تن إن: إلادارة  

نطىىاق مسىىؤوليا،ها فجىىي بىىذلك تىىؤثر علىىى جميىىح ألانشىىطة فىىي املؤسسىىة و منىىه فجىىي مسىىؤولة بنسىىبة كبيىىرة عىىن فيىىادة 

  . معد ت ألاداء داخل املؤسسة

سسة اي يشمل التنظيم توفيح و تحديد املهام و املسؤوليات وفق تخصصات العمال داخل املؤ :  التنظيم 

تقسىىيم العمىىل علىى هم وفىىق مهىىارا،هم و إمكانيىىا،هم الخاصىىة ، كمىىا أن درجىىة التنظىىيم تىىؤثر علىىى أداء املؤسسىىة ، لىىذا 

  .تكون ألي مؤسسة مرونة ديناميكية في أي تنظيم بشكل تمعله قابال للتغير وفق املستمدات الحالية أنوجب 

بىىالفرد أثنىىاء تأديتىىه لوظيفتىىه و ان عىىدم انتظىىار و تشىىير إلىىى مىىدى أهميىىة العناصىىر املحيطىىة  :بيئــة العمــل  

 . العمل و الانسجام و الغيابات يعد سببا في سلبية بيئة العمل

تشىىىير إلىىىى أهميىىىة الوظيفىىىة و املنصىىىب الىىىذي يشىىىغله الفىىىرد و مىىىدى مقىىىدار فىىىرص النمىىىو و  :طبيعـــة العمـــل  

ؤدي ذلك إلى فيادة دافعية و حبه للعمل و الترقية املتاحة أمامه ، حيث كلما فادت درجة توافق الفرد و الوظيفة ي

 .و ئه للمؤسسة
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  .مساهمة جودة التدقيق الداخلي في تحسين فعالية ألاداء: ملبحث الثالث ا

سنتطرق في هذا املبحث إلى مفهوم و إجراءات تحسين ألاداء ، و أهمية جودة التدقيق الداخلي في ضبطه ،           

 لي فىي تحقيىق فعاليىة ألاداء فىي املؤسسىات الاقتصىادية و كىذلك دوره فىي إدارة املخىىاطرو دور جىودة التىدقيق الىداخ

 . وايضا تقييم جودة التدقيق الداخلي 

  .مفهوم و إجراءات تحسين ألاداء: املطلب ألاول 

 :مفهوم تحسين ألاداء ●

إنتاجيىىىىىة العمليىىىىىات و تحقيىىىىىق  هىىىىىو اسىىىىىتخدام جميىىىىىح املىىىىىوارد املتاحىىىىىة لتحسىىىىىين املخرجىىىىىات و إن تحسىىىىىين ألاداء        

 1: مال بالطريقة املثلى  رأسالتكامل بين التكنولوجيا الصحيحة التي توظف 

 : ومن املبادىء ألاساسية لتحسين ألاداء هي

  (.خارجي/داخلي )تحقيق احتياجات وتوقعات الزبون  

 إفالة الحواجز و العوائق و تشجيح مشاركة جميح العاملين . 

 و العمليات التركيز على النظم. 

 القياس املستمر و متابعة ألاداء. 

 :إجراءات تحسين ألاداء● 

  : إن من أهم تقييم ألاداء هو تحسين ألاداء من خالل الخطوات التالية        

 : تحديد ألاسباب الرئيسية ملشاكل ألاداء: الخطوة ألاولى 

داء املعيىىاري ، إذ أن تحديىد ألاسىىباب ذو أهميىة لكىىل الانحىىراف فىي أداء العىىاملين عىن ألا  أسىباب بىد مىن تحديىىد       

تسىىتفيد مىىن ذلىىك فىىي الكشىىف عىىن كيفيىىة تقيىىيم ألاداء ، و فيمىىا العمليىىة قىىد تمىىت  فىىاإلدارة. مىن إلادارة و العىىاملين 

بموضوعية و هل أن انخفاض أداء العاملين و ندرة املواد املتاحة لهم هي السىبب الرئيسىري كمىا أن الصىراعات بىين 

رة و العاملين يمكن تقليلها من خالل تحديد ألاسباب املؤدية إلى انخفاض ألاداء و من هذه ألاسباب الدوافح إلادا

و القابليات و العوامل املوقفية في بيئة العمل فالفعالية تعكمل املهارات و القدرات التي يتمتىح بهىا العىاملون ، أمىا 

       (الحاجىىات)ل ألاجىىور و الحىىوافز إضىىافة إلىىى املتغيىىرات الذاتيىىة بالعديىىد مىىن املتغيىىرات الخارجيىىة مثىى فتتىىأثرالىىدوافح 

و العوامىىل املوقفيىىىة التىىي تتضىىىمن الكثيىىر مىىىن العوامىىىل التنظيميىىة املىىىؤثرة علىىى ألاداء سىىىلبا و إيمابىىا كنوعيىىىة املىىىواد 

                                                             
 .00، ص  0222، مكتبة ابن سينا ، القاهرة ،  ، تكنولوجيات ألاداء من التقييم إلى التحسينعبد الحكم احمد الخزامي  1
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ؤدي إلىىى و نوعيىىة التىىدريب و ظىىروف العمىىل الخارجيىىة أي غيىىاب أحىىد العوامىىل قىىد يىى إلاشىىرافاملسىىتخدمة و نوعيىىة 

 .انخفاض ألاداء أسبابضعف ألاداء لذلك  بد من دراسة هذه العوامل بدقة عند تحديد 

  :الخطوة الثانية 

تطوير خطة العمل للوصول إلى حلول تمثل خطة العمل الالفمة للتقليل من مشكالت ألاداء ووضح حلول للتعاون 

في ممال تطوير و تحسين ألاداء فاللقاءات املباشرة و  بين إلادارة و العاملين من جهة و الاستثماريين مت من جهة

ألاداء املفتوحة و املشاركة في مناقشة املشاكل و عدم السرية في كشف الحقائق و املعلومات حول ألاداء تساهم 

 .مشكالت ألاداء إفالةفي وضح الحلول املقنعة للعاملين و تحسين أدائهم و 

 : الخطوة الثالثة  

شرة إن الاتصا ت بين املشرفين و العاملين ذات أهمية في تحسين ألاداء و  بد من تحديد مستوى الاتصا ت املبا

و أنماطه املناسبة ، و من أمثلة الاتصال الفعالة في هذا املجال هو سؤال العاملين عن أسباب  أسلوبهالاتصال و 

كىىذلك  بىىد استشىىار،هم حىىول كيفيىىة . ضىىحة و انخفىاض أدائهىىم فىىي الفتىىرة ألاخيىىرة دون اللجىىوء إلىىى سىلوكيات غيىىر وا

 . الوصول إلى تحسين أدائهم

 :الخطوة الرابعة  

تكىون هىذه العمليىة مسىىتمرة ألن بعى  ألاسىاليب و الحلىول تكىون لهىا آثىار مباشىىرة  أنمراقبىة و تقيىيم ألاداء يمىب  

علىى قيىاس التغييىر الحاصىل على تحسين و تطوير ألاداء ، كما يمب أن تكون هناك رسائل مراقبة و متابعة تركز 

لتوفير تغذية مرجعية و مبكرة لنتيمة تلك الوسائل ، ولتقييم التأثير الحاصل على محاولة سد الفموة في ألاداء 

يمب مقارنة و بشكل مستمر مح التقييم بين ألاداء الفعلي و املرغوب مما يساعد على الحصول على معلومات من 

 .1فادة مةها في عمليات تقييم أخرى من جديدالتقييم يمكن استخدامها و الاست

هىىىىىىىدف تحسىىىىىىىين ألاداء   يتحقىىىىىىىق إ  مىىىىىىىن خىىىىىىىالل الدراسىىىىىىىة الشىىىىىىىاملة لعناصىىىىىىىر و مسىىىىىىىتوياته و تحليىىىىىىىل العوامىىىىىىىل  إن

التنظيمية املؤشرة فيه ، و البحث عن ألاساليب الفعالة لتحسين و تطوير تلك العوامل ، وفلسفة تحسين ألاداء 

املنظمىىىات الحديثىىة حيىىىث يسىىود الانتفىىاع بضىىىرورة التحسىىين املسىىىتمر لكافىىة العوامىىىل تمثىىل سياسىىة عامىىىة تنتمهىىا 

 . 2التنظيمية املتبعة في املنظمة التي تؤثر على أداء العاملين ف ها 

 

                                                             
 .21، ص 5111، مكتبة الرائد العلمية ، ألاردن ، الطبعة ألاولى ،  "الرقابة إلادارية على املال و ألاعمال "علي عباس ،  1
 .511، ص  0222، دار غريب للطبح و النشر ، القاهرة ،  "نظمات ألاعمالالسلوك في م"علي السلمج ،   2
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 دور جودة التدقيق الداخلي في تحقيق فعالية ألاداء و اتخاذ القرارات في املؤسسة: املطلب الثاني 

 :ي في تحقيق فعالية ألاداء في املؤسسةدور جودة التدقيق الداخل●

إن التدقيق الداخلي يتم بعد تنفيذ العمليات املحاسبية فىإن اكتشىاف الغى  و ألاخطىاء و ضىبت البيانىات            

و املحافظىىة علىىى    يمثىىل العمىىل ألاساسىىري لجىىودة التىىدقيق الىىداخلي أي التحقيىىق مىىن سىىالمة السىىجالت و البيانىىات 

 . املؤسسة أصول 

حيىىث أصىىبحت لهىىا مكانىىة بىىارفة فىىي معظىىم املؤسسىىات و ارتباطىىه علىىى مسىىتويات التنظىىيم لىىيمل كىىأداة رقابيىىة بىىل       

كنشىىاط تقييمىىي للتىىدقيق و فحىىص كافىىىة ألانشىىطة و العمليىىات املختلفىىة بهىىىدف تطويرهىىا و تحقيىىق أقىىىرج كفايىىىة 

يىىد مىن العوامىىل التىي تسىىاعد علىى نموهىىا و إنتاجيىة مةهىا و مىىا كانىت لتبليىى  هىذه املرتبىىة التنظيميىة لىىو  تضىافر العد

مىن كىل نشىاط مىن أنشىىطة  التأكىدتطويرهىا و افديىاد أهميتهىا مىن خىالل تىدقيق ألاحىداب و الوقىىائح املاضىية لتشىمل 

 . 1املؤسسة و ذلك من خالل وضح برامج التدقيق 

كفاءة و تس ى إلى تحسين  إن جودة التدقيق الداخلي في جوهرها ،هدف إلى تحقيق أهداف املؤسسة بفعالية و     

ألاداء ، وذلك في جميح املستويات سواء كانت عالية أو دنيا وذلك من خالل التحليالت و التوصيات املنشورة التي 

يقدمها ملختلف املسيرين و العاملين في املؤسسة فهو يقوم ممموعة من القواعد و ألاسمل و التي يمكن تلخيصها 

 2: فيما يلي 

عاليىىة و كفىىىاءة و تطبيىىىق الرقابىىة املاليىىىة و الرقابىىة علىىىى العمليىىىات ألاخىىرى و العمىىىل علىىىى تىىدقيق و تقىىىويم ف 

 . جعلها أكثر فعالية و بتكلفة معقولة

  .الخسائر أنواعالتحقيق من مدى وجود الحماية الكافية ألصول املؤسسة من جميح  

  .التحقيق من إمكانية الاعتماد أو الوثوق بالبيانات إلادارية 

وعيىة ألاداء املنفىذ علىى مسىتوى املسىؤوليات التىي كلىف العىاملون بالقيىام بهىا و تقىديم النوعيىات تحسين ن 

 . املناسبة لتحسين عمليات املؤسسة و تطويرها

 . رفح الكفاءة إلانتاجية عن طريق التدريب باقتراح الالفم مةها 

ألاضىىرار الناجمىىة عةهىىا و املشىىاكل التىىي تحىىدب فىىي املؤسسىىة و تحديىىد الخسىىائر و  أسىىبابتقىىىري و تحديىىد  

 . اقتراح ما من شأنها معالجتها و منح حدوب مثل ذلك في املستقبل

 . إجراء الدراسات و الاختبارات الخاصة بناءا على طلب من إلادارة 

                                                             
 .52، ص  5119، دار الوراق للنشر والتوفيح ، ألاردن ، الطبعة ألاولى ،  "التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق"خلف عبد هللا الواردات ،  1
 .31خلف عبد هللا الواردات ، مرجح سبق ذكره ، ص  2
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 .دور التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات●

مىا عمليىة اتخىىاذ القىرار هىىي تلىك العمليىىة عمليىة الاختيىار بىىين بىديلين أو أكثىىر بين"عىىرف علىى أنىىه  :تعريـف القـرار   -3

 .1"املبنية على دراسة و التفكير املوضويي الوايي للوصول إلى قرار

الاختيىىىىار املىىىدرك بىىىين البىىىدائل املتاحىىىىة فىىىي موقىىىف معىىىين أو عمليىىىىة املفاضىىىلة بىىىين حلىىىول بديلىىىىة "كمىىىا عىىىرف علىىىى أنىىىه 

 . 2"ملواجهة مشكلة معينة و اختبار الحل ألامثل من بيةها

 : مساهمة التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات -2

                       للوصىىىىىىىىول إلىىىىىىىىى القىىىىىىىىرارات الرشىىىىىىىىيدة و الجيىىىىىىىىدة و تتمثىىىىىىىىل فىىىىىىىىي تحليىىىىىىىىل  إتباعهىىىىىىىىاهنىىىىىىىىاك خطىىىىىىىىوات منطقيىىىىىىىىة ينبغىىىىىىىىي        

كمىىىا و تشىىخيص املوقىىف و تحديىىد البىىىدائل ، تقيىىيم البىىدائل و اختيىىىار البىىديل ألامثىىل و تنفيىىىذه و تقيىىيم النتىىائج ، 

يلعىىب التىىدقيق الىىداخلي أدوارا مهمىىة فىىي كىىل خطىىوة مىىن خطىىوات عمليىىة اتخىىاذ القىىرارات بحيىىث يسىىاعد علىىى تأهيىىل 

 إناملعلومة لتكون جيدة ليتم استعمالها في عملية صنح القرار للحصول على قرارات ذات جودة و فعالية ، حيث 

                  عمليىىىىىىات مؤهلىىىىىىة  تخىىىىىىاذ القىىىىىىرارات إلاداريىىىىىىةالتىىىىىىدقيق الىىىىىىداخلي لىىىىىىه دورة حيىىىىىىاة يكىىىىىىون آخرهىىىىىىا الوصىىىىىىول إلىىىىىىى تقىىىىىىديم 

و تبدأ عملية التدقيق بإعطاء نظرة حىول موضىوع العمليىة و إعىداد إجىراءات التىدقيق املناسىبة لىذلك املوضىوع و 

بىىىذلك يىىىىتم تشىىىىخيص الوضىىىح املحىىىىيت و تحديىىىىد درجىىىىة الخطىىىر النىىىىاجم ومىىىىن ثىىىىم وضىىىح إسىىىىتراتيمية للقيىىىىام بعمليىىىىة 

يتها وضح الخطة الالفمة لذلك يبدأ املدقق بتنفيذها مح العمل في كل مرة على ضبت ألاداء و يتم ذلك التدقيق لتلب

            مىىىن قبىىىل املىىىدير املسىىىؤول علىىىى مديريىىىة التىىىدقيق الىىىداخلي و يقىىىوم بإدخىىىال التحسىىىينات الضىىىرورية علىىىى كىىىل نقىىىص

مؤهلىة  تخىاذ القىرارات و تسىاهم بىذلك فىي  و هكذا في كل مرة يتم إعداد تقرير حول كل هذه الخطوات معلومىات

 .  3إعداد قرارات ذات جودة و فعالية

 

 

 

 

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة  "دور املعلومة املحاسبية في ترشيد قرارات إلانفاق الرأسمالي إلى قسم املحاسبة و التمويل"حاق عبد السالم ابو هويدي ، نهاد اس 1

 .51، ص  5100املاجستير ، جامعة إلاسالمية ، غزة ، 
، مذكرة لنيل شهادة املاجستير ، تخصص محاسبة ، قسم علوم  "خصائص املعلومات املحاسبية و أثرها في اتخاذ القرارات "ناصر دمحم املجهلي ،  2

 .000، ص 5112التسيير ، جامعة لخضر ، باتنة ، 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة دمحم خيضر ، بسكرة ،  "دور املراجعة الداخلية في تحسين عملية اتخاذ القرار املالي " ، عزيز لوجاني  3

 .411، ص  9047
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 .ته كيفية تحسين جود و تقييم جودة التدقيق الداخلي :املطلب الثالث 

 تقييم جودة التدقيق الداخلي :الفرع ألاول 

ير ألاكثىر أهميىة فىي الحكىم علىى جىودة إن معرفة املدقق الداخلي بعمليات وإجراءات املؤسسة يعتبر من املعاي        

فاملىىىدققين  ،وتقيىىىيم ألاهليىىىة يسىىىتند الىىىى البىىىرامج التدريبيىىىة لوظيفىىىة التىىىدقيق الىىىداخلي  ،وظيفىىىة التىىىدقيق الىىىداخلي 

الخارجيين يعتبرون أن الخبىرة بالتىدقيق الىداخلي تعىد مىن املعىايير ألاكثىر أهميىة فىي تقيىيم أهليىة وظيفيىة التىدقيق 

ود مىىىدققين قىىانونيين بأقسىىىام التىىىدقيق الىىىداخلي يىىىنعكمل إيمابىىا علىىىى أهليىىىة وظيفىىىة التىىىدقيق حيىىىث وجىىى ،الىىداخلي 

 .الداخلي 

ومىىا يتعلىىىق بموضىىىعية وظيفىىة التىىىدقيق الىىىداخلي فىىان املىىىدققين الخىىىارجين يسىىتخدمون اسىىىتقالل هىىىذه الوظيفىىىة     

الىىدور ألاساسىىري لوظيفىىة التىىدقيق إ  أن املىىدققين الخىىارجين يىىرون أن  ،كمعيىىار أكثىىر أهميىىة فىىي تقيىىيم موضىىوعيتها 

الىىىىىىداخلي وهيكىىىىىىل املكافىىىىىىآت يىىىىىىؤثران علىىىىىىى موضىىىىىىوعيتها إ  أن هويىىىىىىة مقىىىىىىدم خدمىىىىىىة التىىىىىىدقيق الىىىىىىداخلي   تىىىىىىؤثر علىىىىىىى 

 .الاستقالل و املوضوعية 

وفيمىىىىا يتعلىىىىىق بمىىىىىودة أداء عمىىىىىل وظيفىىىىىة التىىىىىدقيق الىىىىداخلي فىىىىىان املعيىىىىىار ألاساسىىىىىري الىىىىىذي يسىىىىىتخدمه املىىىىىدققين       

وتقييم املدقق الخارجي ألداء عمل وظيفة  ،هو دعم إلادارة لها  ،تقييم جودة أداء عمل هذه الوظيفة الخارجين في 

إجراءات املتابعة املطبقة وإلاشراف على عمل هىذه  ،التدقيق الداخلي يعتمد على مدى رضائه عن أدائها السابق 

لىىداخلي تعتبىىر أكثىىر العوامىىل أهميىىة تل هىىىا وان جىىودة أداء عمىىل التىىدقيق الىىداخلي و موضىىوعية املىىدقق ا ،الوظيفىىة 

أما الثقة فىي إجىراءات التىدقيق الىداخلي وتقيىيم املىدقق الخىارجي ألداء لوظيفىة التىدقيق  ،ألاهلية في املركز الثالث 

فىىىان تقيىىىىيم ألاداء   يتوقىىىف علىىىىى  ،الىىىداخلي حيىىىث عنىىىىدما تكىىىون الثقىىىىة فىىىي إجىىىىراءات التىىىدقيق الىىىداخلي منخفضىىىىة 

فىىي حىىين انىىه إذا كانىىت الثقىىة فىىي إجىىراءات التىىدقيق الىىداخلي  ،وعية وظيفىىة التىىدقيق الىىداخلي مسىىتوى أهليىىة وموضىى

 1فان تقييم ألاداء يتوقف على مقاييمل أهلية وموضوعية وظيفة التدقيق الداخلي  ،عالية 

 

 

 

 

                                                             
، مملة كلية التمارة للبحوب العلمية ،  ، العوامل املحددة لجودة وظيفة املراجعة الداخلية في تحسين جودة  حوكمة الشرماتكامل دمحم عيسرج سمير   1

 . 02 -01، ص  5111، جامعة الاسكندرية ، جانفي ،  12، املجلد  0العدد 
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 : كيفية تحسين جودة التدقيق الداخلي:الفرع الثاني 

 : قيمكن تحسين وظيفة التدقيق الداخلي عن طري 

 . مشاركة جهات خارجية في برنامج تحسين و ضمان الجودة تشارك فيه جهات خارجية .0

 .مقاييمل ألاداء .5

 . مراجعة مدققين خارجيين .3

 . تدقيق الهيئات التنظيمية .1

 أ ىخاصو هناك إمكانية تحسين جودة التدقيق الداخلي بإجراء فحص الجودة مرة كل خممل سنوات من قبل  

املدققين أو مستشارين خارجيين أو مدققين داخليين من منشآت أخرى ، بحيث تصدر يمتلكون خبرة عملية مثل 

العليا يحتوي قياس مدى التزام املنشأة باملعايير ، و يضيف توصيات لتحسين  لإلدارةهذه ألاطراف تقريرا رسميا 

 من  و بناءا على ما سبق نمد أن توافر معايير ألاداء املتي يعتبر .جودة التدقيق الداخلي

               املقومىىىىات ألاساسىىىىية التىىىىي ينبغىىىىي توفرهىىىىا لتنفيىىىىذ أعمىىىىال التىىىىدقيق الىىىىداخلي داخىىىىل املنشىىىىآت حيىىىىث تمثىىىىل املقىىىىاييمل

            و القواعىىد التىىي يىىتم الاعتمىىاد عل هىىا فىىي تقيىىيم و قيىىاس العمليىىات ، بحيىىث تمثىىل نمىىوذج ممارسىىة التىىدقيق الىىداخلي

 . تدقيق الداخلي و التقارير الصادرة عةهاو تعتبر مقياسا للوصول لجودة ال
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  : خاتمة الفصل

 

تساعد جودة التدقيق الداخلي املؤسسة الاقتصادية في تحقيق أهدافها بإضافة قيمة لعمليا،ها وأنشطتها            

دد جودته من من خالل ما تقدمه من توصيات واقتراحات املقدمة في التقرير من طرف املدقق الداخلي حيث تتح

 .خالل عالقتها وتوافقها مح إجراءات ومعايير التدقيق الداخلي وفي نفمل الوقت تعتبر أساسا لتقييم فعاليا،ها 

توجد عالقة وطيدة بين  جودة التدقيق الداخلي ودوره في تحسين أداء املؤسسات الاقتصادية حيث نستنتج            

ك من خالل فيادة الفعالية وتحديد ألاهداف املسطرة للمؤسسة والحفىاظ أن عملية ألاداء  تلعب دورا فعا   وذل

علىىىى اسىىىتمراريتها  و كشىىىف و تحديىىىد  نقىىىاط ضىىىعف وقىىىوة تسىىىىييرها مىىىن خىىىالل معىىىايير ومؤشىىىرات مىىىن اجىىىل تمكىىىىين 

 . اء جيد و لتحقيق أداء كفء وفعالاملؤسسة  الاقتصادية من تسييرها بأد



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 
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 :  تمهيد

إن التطور الاقتصادي ألي دولة مرهون و مرتبت بمدى تطور إنتاجية املؤسسة ، ومدى استخدام ألامثل               

إلنتىىىاج الحليىىب ومشىىىتقاته ،  "بمسىىتغانم"و العقالنىىي للمىىوارد البشىىىرية و مىىن بىىىين هىىذه املؤسسىىىات ملبنىىة السىىىاحل 

لعىىب دورا بىىارفا فىىي الاقتصىىاد إذ يسىىاهم بشىىكل كبيىىر فىىي مىىد التابعىىة للمركىىب الصىىنايي بىىالجزائر حسىىين داي و التىىي ت

الحاجيىىات علىىى املسىىتوى الىىو ئي ، و لىىذلك يعتبىىر وجىىود التىىدقيق الىىداخلي فىىي هىىذه املؤسسىىة ضىىرورة حتميىىة نظىىرا 

 ومىن بىين أهىم املهىام التىدقيق. لتعىدد العمليىات التىي تقىوم بهىا ، كمىا أنهىا تعتبىر أداة مىن أدوات الرقابىة فىي املؤسسىة 

  . الداخلي هو تقييم مدى كفاءة أدائها

مىىىن خىىىىالل موضىىىىوع دراسىىىىتنا السىىىىابقة ملىىىىذكرة دور التىىىدقيق الىىىىداخلي فىىىىي تحسىىىىين ألاداء املىىىىالي فىىىىي املؤسسىىىىة               

سىنحاول فىي هىذا  5151/ 5102الاقتصادية املقدمة من طرف الطالبين املريح رضا ، علي شىريف بوعسىرية لسىنة 

 : ائم الاستبيان و املعلومات النظرية في املؤسسة ، بالتطرق إلى العناصر التاليةالفصل بناءا على قو 

 . تقديم ملبنة الساحل للحليب و مشتقاته :املبحث ألاول  

 . مسار التدقيق الداخلي في املؤسسة :املبحث الثاني  

 . تقييم أداء املؤسسة :املبحث الثالث  
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 GIPLAIT) )ملبنة الساحل إلنتاج الحليب ومشتقاتهتقديم مؤسسة : املبحث ألاول 

وهىي مىادة الحليىب و  إ للمؤسسة أهمية كبيرة لكونه تزود السكان بإحدى أهم املواد ذات الاستهالك اليىومي         

 . مشتقاته

 . ملحة تاريخية عن إنشاء مركبات الحليب: املطلب ألاول  

 . ؤسسات التي تس ى دائما إلى تطوير منما،ها و تحقيق الربحتعد مؤسسة ملبنة الساحل من أقدم امل      

 التعريف باملؤسسة : الفرع ألاول  

بدأ إنشاء الحليب في الجزائر منذ الاستعمار ، حيىث تأسىمل علىى مسىتوى جهىة الغىرب مركىب الحليىب بىوهران        

ىىان عىىىددهم  0221سىىنة  دج و  211.111قىىىدر ب مىىىال  بىىىرأسمنىىىتج  021عىىىن طريىىىق ممموعىىىة مىىىن منت ىىىي الحليىىىب كى

 أصىىبحت 0291عرفىىت هىىذه املؤسسىة عىىدة تغيىىرات حيىث إن سىىنة  . إلىىى يوميىىا 151.111بطاقىة إنتاجيىىة تقىدر ب 

 ONALAIT -حىل مكانهىا الىىديوان الىوطني للحليىب و مشىتقاته 0211تسىميتها تعاونيىة الحليىب بىوهران ، و فىىي سىنة 

 :ة تركيب املؤسسات قسم إلى ثالب فروع وهيالديوان الجهوي الغربي ، وفي إعاد 321-10مرسوم رقم 

 - OROLAIT -الديوان الجهوي الغربي يضم الوحدات التالية : 

 وحدات إلانتاج وهران . 

 وحدات إلانتاج مستغانم . 

 وحدات إلانتاج سعيدة . 

  وحدات إلانتاج معسكر . 

 وحدات إلانتاج تيارت . 

 وحدات إلانتاج بشار . 

- ORLAC- الوست و مقره بالجزائر العاصمة و يضم الوحدات إلانتاجية التاليةالديوان الجهوي في :  

 وحدات إلانتاج ببدواو . 

 وحدات إلانتاج بذراع بن خدة . 
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-OROLAIT-  الديوان الجهوي الشرقي و يضم: 

 وحدة إلانتاج عنابة. 

 وحدة إلانتاج قسنطينة. 

 وحدة إلانتاج سوق أهراس . 

حيث كانت ممرد مشروع ، أما الانطالقة الفعلية  0219تغانم تعود نشأ،ها إلى سنة بالنسبة وحدة إنتاج مس أما     

 0221و فىي سىنة  OROLAI : Office Régional Du Lait 1987 فقىد كانىت الانطالقىة الفعليىة فقىد كانىت سىنة

الواقىح  GIPLAIT اندممت جميح الدواوين في إدارة واحدة تحت اسىم املركىب الصىنايي إلنتىاج الحليىب و مشىتقاته

  .مقره بحسين داي بالجزائر العاصمة

تعتبر مؤسسة ملبنة الساحل لو ية مستغانم ، مؤسسة عمومية ذات أسهم من أهم املؤسسات على املستوى      

املحلي أو الجهوي للشمال الغربي الجزائري ، وتعود أهمية املؤسسة لكونها تزود سكان املنطقة بإحدى أهم املواد 

     ك اليىومي و الضىروري و املتمثلىة فىي مىادة الحليىب و مشىتقاته ، الواقعىة بطريىق  صىونيك بمسىتغانمذات الاسىتهال

و هي عبارة عن مؤسسة ذات طابح صنايي تماري ، تمارس نشاطها في إطار قانوني متمثل في سجل تمىاري، يقىدر 

عامل مؤقتين  52امل دائمين و ع 011عامل مةهم  052حيث يبل  عدد عمالها . دج  2111111111: رأسمالها ب 

  . "الحليب مهنة و هواية: "شعار املؤسسة . في إطار عقود ما قبل التشغيل للسنة الحالية 

 . املؤسسة أهداف: الفرع الثاني 

الحليىىب املبسىىىتر ، الرائىىىب ، اللىىبن ، حليىىىب البقىىىرة ، ) ملبنىىة السىىىاحل بمسىىتغانم تقىىىوم بانتىىىاج و تسىىويق املنتمىىىات  

 : من أهدافهاو ( الزبدة 

 تحقيق ألارباح قبل كل شريء و ضمان الاستمرارية ؛  

 تغطية السوق املحلية بمنتوج محلي و تحقيق الاكتفاء الذاتي ؛  

 القضاء على التبعية الاقتصادية ؛  

 تلبية حاجيات املستهلكين ؛ 

كفىل بهىا التىي تتاو ،( أصىحاب الشىاحنات)ضمان تسىويق منتمىات الوحىدة و التىي تىتم عىن طريىق الخىواص  

 . الوحدة عن طريق الشاحنات املجهزة بأجهزة التبريد
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 ( GIPLAT)الهيكل التنظي ي للمؤسسة :املطلب الثاني 

سنتطرق الى الهيكل التنظيمي الذي يمثل فروع املؤسسة  ،قبل أن نتطرق إلى الهيكل التنظيمي للمؤسسة       

 .املركزية 

 GIPLATؤسسة املركزية الهيكل التنظي ي مل : (III- 3)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثائق الرسمية للمؤسسة :املصدر 

 

 

 

 

 

 

 املجمع الصناعي للحليب ومشتقاته

 بجاية

ادمبير خ  سيدي بلعباس 

 تيارت سعيدة

 مستغانم معسكر

 قسنطينة بودواو

 تلمسان عنابة باتنة عين الدفلى

 بشار

 سطيف
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 "مستغانم  "الهيكل التنظي ي مؤسسة ملبنة الساحل إلنتاج الحليب ومشتقاته  :(  III- 2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ائق الرسمية للمؤسسةالوث :املصدر 

 

 

 

 

 املدير العام

اقبة والتدقيق  قسم املر

اقبة التسيير  مصلحة ومر

 قسم الفالحة قسم إلانتاج
مصلحة إلادارة العامة 

 مصلحة الصيانة مصلحة التجارة وتسسير املوارد البشرية

 ألامانة العامة

 املخبر

قسم املحاسبة 

 واملالية

 مصلحة النظافة

وألامن   

سم التموين وتسيير ق

 املخازن 
 مصلحة النقل
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 : كما تتمثل مهام كل مصلحة في ما يلي

هو املشرف العام و صاحب القرارات ، وهو يعتبر قمة الهرم التنظيمي و يقح علىى عاتقىه مسىؤولية  :املدير العام  

 : حسن اتخاذ القرار و هو املسؤول ألاول في تسيير املؤسسة و ضمان السير الحسن لها ، ومن مهامه

 قبة نشاط الوحدة ؛مرا 

 رسم سياسة إلانتاج ؛ 

 . تسيير و توجيه رؤساء املصالح  

اقبة و التدقيق     : تعتبر أهم مصلحة في املؤسسة و تتمثل مهامها في :قسم املر

 من صحة التقارير التي تصله من املصالح ؛  التأكد -

 مراقبة مصالح املؤسسة و ذلك بأشعارها يومين قبل املراقبة ؛  -

 . العليا لإلدارةقتراحات و توصيات تقديم ا  -

اقبة التسيير     : تتمثل مهامه في :قسم مر

 مراقبة التكاليف ؛ 

 مراقبة التسيير الحسن للعمل و إلاعالم عن أي مشكل ؛ 

 تقارير شهرية من رؤساء املصالح و مقارنتها مح التقديرات املسطرة و حساب الانحرافات بإرساليقوم   

  : التوصيل بين املدير العام و املديريات الفرعية ومن مهامها حلقة :ألامانة العامة 

 استقبال الزوار ملقابلة املدير ؛  

 تسجيل البريد الصادر و البريد الوارد ؛ 

 املدير ؛ إلمضاءتحضير الوثائق الخاصة   

 ملف يممح فيه مختلف كل الوثائق و السجالت املوجودة على مستوى ألامانة ؛ إنشاء  

 . ك املستندات و الوثائق الخاصة باإلدارة لتسهيل عملية البحث عةهاترتيب و حف  

من املقادير ، و هنا يمىرى نوعىان مىن التحاليىل و  التأكدمهامه تحليل تركيب الحليب و مدى صالحيته و : املخبر  

 : هما أساسيان لكل وحدة إنتاجية

 املادة الدسمة ، الكثافة ؛ فيزي كيميائي و يتضمن التحليالت آلاتية مستوى الحموضة ، كمية 

 . ميكرو بيولوجي 
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هي أهم مصلحة في املؤسسة تقوم بتخزين املواد ألاوليىة و متابعىة مراحىل إلانتىاج كمىا ترتكىز أيضىا  :قسم إلانتاج  

علىىىى تسىىىجيل كىىىىل املعطيىىىات اليوميىىىىة التىىىي تخىىىىص املىىىواد املنتمىىىة و املتمثلىىىىة فىىىي كميىىىىة الحليىىىب املسىىىىتعملة فىىىي إنتىىىىاج 

 . بستر ، اللبن ، الرائب ، حليب البقرةالحليب امل

  : تتمثل مهامه فيما يلي :قسم الفالحة  

 جمح الحليب من عدد مراكز للفالحين ؛ 

 . إعادة تحليب الحليب املستلم في الوحدة 

 . تتكفل بتسيير الشؤون الداخلية للمؤسسة :مصلحة إلادارة العامة و تسيير املوارد البشرية 

  : ن مهامهاو م :مصلحة التجارة 

 . توفيح و بيح الحليب و مشتقاته على املستوى الو ئي و ماجاورها 

  : من مهامها :مصلحة الصيانة  

 مراقبة نشاط املصالح التي تشملهم مسؤولياته ؛  

 مراقبة و صيانة معدات إلانتاج ؛  

 . تطبيق صيانة وقائية لتمنب الوقوع في الخطر 

 : قسم املحاسبة و املالية

يساعد املؤسسة على معرفة وضعيتها املالية حيث يتضمن هذا الفرع املحاسبة العامة  : لنسبة للمحاسبة با  - 3

و محاسبة املواد و املحاسبة التحليلية ، كما تستخدم املؤسسة برنامج إلاعالم آلالي في إلادارة و تسجيل العمليات 

 : اليومية من بين املهام التي تقوم بها

 حاسبية من مصاريف و إيرادات ؛مطابقة الوثائق امل 

 املؤسسة و متابعة العقود ؛ أمالكالحرص على  

 .العمل على استهالك املواد في وقتها و املعرفة الحقيقة لسير الوحدة 

و قهتم بالبحث عن مصادر التمويىل الالفمىة و تسىييرها بالشىكل ألامثىل أي أنىه مسىؤول عىن  :بالنسبة للمالية   -5 

 . ولة املاليةكل ما يتعلق بالسي
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عن طريق تموين الوحدة باملواد التي تستعمل في إنتاج الحليب و مشتقاته ، تلك  :قسم التموين و تسيير املخازن  

 . املواد مةها املحلية تنتج محليا و مةها املستورد من خارج الوطن

 : ومن مهامها :مصلحة النظافة و ألامن  

 ملحملة ؛ مراقبة دخول و خروج العمال و البضائح ا 

 على الوحدة و على وسائل العمل ؛  ألامن 

 . تؤمن الصيانة و املحافظة على الوسائل ضد الحريق 

تتمثىىل مهامهىىىا فىىي مراقبىىة الشىىاحنات التىىىي تنقىىل الحليىىب إضىىافة إلىىىى توفيىىح الحليىىب علىىى املنىىىاطق  :مصــلحة النقــل  

 . النقل للوحدة املحددة من طرف مصلحة التمارة ، كما يتمثل دورها في توفير وسائل

 

 نشاط املؤسسة : املطلب الثالث 

تنشىىىت املؤسسىىىة فىىىي قطىىىاع الصىىىناعة حيىىىث تسىىىاهم بشىىىكل كبيىىىر مثلهىىىا مثىىىل املؤسسىىىات ألاخىىىرى فىىىي التنميىىىة            

فىىىىي " ملبنىىىىة السىىىىاحل"الاقتصىىىىادية ، و تلبيىىىىة رغبىىىىات املسىىىىتهلكين ، وبصىىىىفة عامىىىىة يمكىىىىن تلخىىىىيص نشىىىىاط املؤسسىىىىة 

 : العناصر التالية

تقوم امللبنة بعقد صفقات مح املوردين لتزويدها باملواد ألاولية من أجل مباشىرة عمليا،هىا إلانتاجيىة ،  :الشراء  -3

 . الجودة و السعر: عنصرين أساسيين هما  أساسويتم اختيار املورد املناسب على 

فىي املرحلىة الثانيىة و هىي إلانتىاج ، و بعد أن تقوم املؤسسات بعملية شراء املواد ألاوليىة الالفمىة تىدخل  :إلانتاج  -2 

تعتبر أهم حلقىة فىي نشىاط املؤسسىة ، حيىث تقىوم بتحويىل املىواد ألاوليىة إلىى منتوجىات نهائيىة متمثلىة فىي الحليىب و 

 . مشتقاته

 : هذا النشاط يشرف عليه املصلحة التمارية و هناك حالتين :البيع  -1 

ان يىىىىىتم  إمىىىىامضىىىىمون و يبقىىىىىى عنصىىىىر النقىىىىل الىىىىذي يىىىىىتم الاتفىىىىاق عليىىىىه فىىىىي حالىىىىة املنىىىىتج الطلبىىىىىي فىىىىإن البيىىىىح  ( 3.1    

 . بالوسائل الخاصة للمؤسسة أو بوسائل العميل

في حالة املنتج الغير طلبي فإن البيح يكون غير ذلك ، حيث تقوم به املؤسسة باستخدام إمكانياته الخاصة ( 2.3    

 . و قدرا،ها البيعية
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 الداخلي في املؤسسةمسار التدقيق : املبحث الثاني 

سنعرض في هذا املبحث املنهجيىة املسىتخدمة فىي مسىار التىدقيق الىذي تتبعىه مصىلحة التىدقيق الىداخلي التىي         

تدقق مختلف الوحدات و تبين العالقة القائمة بين املتغيرين التدقيق الداخلي و ألاداء و اخترنا في هذه الدراسىة 

  . ب و مشتقاته مستغانممؤسسة ملبنة الساحل إلنتاج الحلي

يقىىىوم املىىىدقق الىىىداخلي بتىىىدقيق و تقيىىىيم النظىىىام مىىىن خىىىالل وقوفىىىه علىىىى مىىىدى فهىىىم وتطبيىىىق إلاجىىىراءات و طىىىرق       

العمىىىىل التىىىىي تىىىىنظم مختلىىىىف عمليىىىىات الاسىىىىتغالل مىىىىن املشىىىىتريات ، الرواتىىىىب و ألاجىىىىور ، املخزونىىىىات ، دورة إلانتىىىىىاج ، 

سىىك الىىىدفاتر إلاجباريىىىة مثىىىل دفتىىىر اليوميىىة ، دفتىىىر الجىىىرد ، دفتىىىر ألاجىىىور ، مىىىن أن املؤسسىىىة تم التأكىىىداملبيعىىات ، و 

سجل مداومات الجمعية العامة و سجل مداومات مململ إلادارة ، و يقوم بالتحقق كذلك من احترام مىا جىاء بىه 

ية النشاط ، النظام املحاسبي املالي من مبادئ أساسية كاستمرارية الطرق املعمول بها استقاللية الدورات استمرار 

التكلفىىة التاريخيىىة ، عىىدم املقاصىىة بىىين الحسىىابات ، الحيطىىة و الحىىذر لينتقىىل مسىىار التىىدقيق إلىىى مراجعىىة كىىل مىىو 

أموال خاصة و خصوم الغير جارية و خصوم ) و خصوم ( ألاصول الثابتة و ألاصول املتداولة ) امليزانية من أصول 

 . و جدول حسابات النتائج( جارية 

             .أ خطىىىىة التىىىىدقيق الىىىىداخلي بتىىىىدقيق النظىىىىام بحيىىىىث يقسىىىىم و يمىىىىزئ و تسىىىىتخدم قائمىىىىة إجىىىىراءات العمىىىىل تبىىىىد        

 . ما نقوم به هو تدقيق الوثائق أول و 

 

  تدقيق جانب ألاصول : املطلب ألاول 

سىىىم مراقبىىىة يقىىىوم ق" مسىىىتغانم"ملعرفىىىة الوضىىىعية املاليىىىة ملؤسسىىىة ملبنىىىة السىىىاحل إلنتىىىاج الحليىىىب و مشىىىتقاته       

التىىىدقيق بفحىىىص عناصىىىر القىىىوائم املاليىىىىة و ذلىىىك مىىىن خىىىالل مراجعىىىة امليزانيىىىىة العامىىىة و التىىىي بىىىدورها تكىىىون ممثلىىىىة 

عناصر امليزانية ، وسنقوم في هذه الدراسىة بىالتركيز علىى مسىار التىدقيق الىداخلي للىدفاتر املتمثلىة فىي امليزانيىة مىن 

 .خالل عرض كيفية التدقيق لألصول 
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  : قيق ألاصول تد -3 

  (SCF) تظهر ألاصول في الجانب ألايمن من امليزانية ، و حسب املخطت املحاسبي املالي    

 : فإن حسابات ألاصول تتكون من املجموعات الجزئية الثالب التالية

 : ألاصول الثابتة و تضم1-1 

 مجموعة التثبيتات و يمثلها الصنف  1-1-1  

 ألاصول املتداولة 2-1

  11جموعة املخزونات و يمثلها الصنف م 1-2-1

  14مجموعة الحقوق و يمثلها الصنف  2-2-1

 : التثبيتات 1-1-1

و هي عناصر قليلة ( أراضري ، مباني ، معدات و أدوات وغيرها من الحسابات)تشمل التثبيتات عدة عناصر           

و  . ماعدا أنها ،هتلك سنويا في املقابل الاستعمالالحركة املحاسبية في املؤسسة كونها تتميز بالدوام لعدة سنوات ، 

 : تتمثل إلاجراءات التي يطبقها املدقق الداخلي فيما يلي

مطابقىىىة الجىىىرد املىىىادي لالسىىىتثمارات مىىىح الجىىىرد املحاسىىىبي بحيىىىث يتحقىىىق مىىىن كىىىل الوثىىىائق مىىىن فىىىواتير  :الوجـــود  - 

 . راتوصو ت و ألاخذ بعين الاعتبار الترتيب الزمني لجرد الاستثما

التحقىىق مىىن صىىحة تقيىىىيم الاسىىتثمارات أو أنهىىا مسىىجلة فىىي الحسىىىابات املناسىىبة مىىح مراجعىىة الطريقىىىة : الكمــال  - 

 . املتبعة  حتساب مخصصات الاهتالك

التحقق من تقييم ألاصول الثابتة للمؤسسة و ذلك من خالل التقييم ألاولي إضافة إلى املصاريف التي  :التقييم  - 

 . ة لقاء الحصول عل هاتتحملها املؤسس

التحقىىىق مىىىن أن املعالجىىىة املحاسىىىبية لالسىىىتثمارات قىىىد تمىىىت وفقىىىا للمبىىىادىء املحاسىىىبية  :التســـجيل املحاســـبي  - 

 . املتعارف عل ها أو أن كل الاستثمارات مسجلة في املجموعة التي تمثله
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 : املخزونات1-2-1

نعة ، منتمات وصلت على مرحلة معينة من إلانتاج عند تشمل املخزونات املنتمات تامة الصنح أو نصف مص       

  ..... تاريد إقفال الدورة املحاسبية ، املواد ألاولية بضائح و غيرها

مىن وجىود  التأكىدالفحص و املراجعة التي يمرقها املدقق الداخلي فىي حسىابات املخزونىات فىي  إجراءاتو تتمثل       

ل وقىىوف املراجىىح علىىى عمليىىة الجىىرد و تمىىدر إلاشىىارة إلىىى أن املؤسسىىة املخىىزون فعىىال علىىى مسىىتوى املخىىافن مىىن خىىال

تخصىىص فىىرقتين مختلفتىىين للقيىىام بعمليىىة الجىىرد و أن أعضىىاء الفىىرقتين مسىىتقلتين تمامىىا عىىن إدارة املخىىافن و فىىي 

ليىة حالة وجود فرق بين النتىائج املتوصىل إل هىا مىن طىرف الفىرقتين يىتم تشىكيل فرقىة ثالثىة إلعىادة التحقىق مىن عم

من ملكية املؤسسة لعناصر املخزونات سواء كانت مخزنة داخلها أو خارجها ، املقارنة بين الجىرد  التأكدالجرد أو 

وجىدت التحقىق مىن صىحة التسىجيل املحاسىبي  إنالاختالفىات  أسباباملحاسبي أو الجرد الفعلي و محاولة معرفة 

مىىن سىىالمة الطىىرق املسىىتخدمة  التأكىىدالتسىىجيل ،  للمخزونىىات عىىن طريىىق مطابقىىة ذلىىك مىىح الوثىىائق املثبتىىة لىىذلك

لتقييم املخزونات الثابتة من سنة إلى أخرى و في حالة وجود انحراف في طريقة التقييم عليه أن يلف انتباه إلادارة 

 .يمب أن يلف انتباه إلادارة

 : الحقوق 2-2-1 

ملجموعىىىة العالقىىات التىىىي تىىىربت املؤسسىىىة  تمثىىل هىىىذه املجموعىىىة جانبىىا هامىىىا فىىىي حيىىاة املؤسسىىىة وهىىىي دليىىل كمىىىي       

بالغير و التي تترتب عل ها حقوقا و تشمل الحقوق ممموعة من العناصر و تتمثل في التسبيقات املقدمة من طرف 

مىن وجىود حسىابات املىدينون  التأكدو يتم تدقيقها من خالل  . املؤسسة ، حسابات العمالء ، و حسابات الخزينة

ة و كىىىىذلك مىىىىن ملكيىىىىة املؤسسىىىىة للعنصىىىىر مىىىىح تحديىىىىد نوعيىىىىة امللكيىىىىة أو التحقىىىىق مىىىىن صىىىىحة بتىىىىاريد إعىىىىداد امليزانيىىىى

املعالجىىة املحاسىىبية مىىح الدقىىة و املوضىىوعية فىىي إلاثبىىات و أن كىىل حقىىوق املؤسسىىة مسىىجلة و أنهىىا ليسىىت وهميىىة و 

 .تكون مدعمة بكل الوثائق و أن هذه الحقوق مقيمة حسب املبادئ املحاسبية املتعارف عل ها

 

 

 

 

 



 " مناغتسم " هتاقتشمو  بيلحلا جاتنإل دراسة حالة  ملبنة  الساحل                                            ثلاثالفصل ال

 

91 
 

 تدقيق جانب الخصوم: املطلب الثاني 

 بعد تدقيق املدقق الداخلي للميزانية من جانب ألاصول ينتقل مسار التدقيق إلى جانب الخصوم و هذا ما           

 . ليهإسنتطرق 

 :تدقيق الخصوم ●

مات املؤسسة سواء كانت يعرف جانب الخصوم باملطالب و يظهر في الجانب ألايسر من امليزانية و يمثل التزا         

  (SCF) هىىذه الالتزامىىات تمىىاه املسىىاهمين و حملىىة السىىندات أو تمىىاه الغيىىر و تتشىىكل حسىىابات الخصىىوم حسىىب

 : النظام املحاسبي املالي

  ألاموال الخاصة ؛ 

  الديون سواء قصيرة ألاجل أو طويلة ألاجل. 

قق الداخلي هو التأكد من عدم تقديرها بغير إن الغرض ألاساسري للتحقق من تدقيق الخصوم من طرف املد       

 .(وجود اختالسات تالعبات وغيرها)قيمتها 

 : ألاموال الخاصة -1-1

تعتبىر ألامىىوال الخاصىىة أهىىم جىىزء مىىن مصىىادر التمويىل للمؤسسىىة و تعىىرف بأنهىىا ممموعىىة وسىىائل التمويىىل التىىي       

بعىىىىد تحىىىت تصىىىىرف املؤسسىىىىة و تعتبىىىىر ألامىىىىوال  أحضىىىرها املىىىىالك عنىىىىد التأسىىىىيمل و كىىىىذلك ألامىىىوال التىىىىي تركىىىىت فيمىىىىا

 . الخاصة عن مدى استقاللية املؤسسة عن الغير

و حسىىىىب النظىىىىام املحاسىىىىبي و املىىىىالي تشىىىىمل ألامىىىىوال الخاصىىىىىة علىىىىى تىىىىدرج ألامىىىىوال التىىىىي يحضىىىىرها املسىىىىاهمون فىىىىىي      

ومىىن الفحوصىىات (  بينمىىا تسىىجل ألامىىوال التىىي تركىىت تحىىت املؤسسىىة فىىي الحسىىابات)05/و ح 01/الحسىىابين رقىىم ح

مال مقيم و  رأساملؤسسة و أن  ألسهمالتي يمرقها املدقق الداخلي التحقق من أن رأسمال يمثل القيمة القانونية 

من محاضر الجمعية العامة و جدول توفيح ألارباح وصحة تسجيل  التأكدمسجل وفق النظام املالي و املحاسبي و 

ل املعلومىىات املتعلقىىة بىىاألموال الظىىاهرة فىىي القىىوائم املاليىىة مسىىىجلة الحسىىابات فىىي جانىىب ألاصىىول كمىىا يتأكىىد مىىن كىىى 

مىىىىال قىىىد صىىىدر وفقىىىا للنظىىىام الىىىداخلي للمؤسسىىىىة و  رأسبطريقىىىة سىىىليمة وصىىىادقة و أن أي قىىىرارات خاصىىىة بزيىىىادة 

 .حسب املبادئ املحاسبية املتعارف عل ها 019/القوانين املعمول بها و كذلك بنسبة لحسابات الاحتياطات ح
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 : الديون  -2-1 

تمثىىل الىىديون ممموعىىة الالتزامىىات الناتمىىة عىىن عالقىىات املؤسسىىة باملتعىىاملين معهىىا و تتضىىمن الىىديون حسىىب       

النظىىام املحاسىىىبي املىىىالي الحسىىىابات الرئيسىىية نفىىىرق فىىىي املجموعىىىة بىىىين الىىديون الطويلىىىة و القصىىىيرة ألاجىىىل و نمىىىدها 

م فحصىىها وتىىدقيقها قيىىدا قيىدا و حسىىابا حسىىابا و ذلىىك مىىن أجىىل مرتبىة فىىي امليزانيىىة بحسىىب تىىاريد اسىتحقاقها و يىىت

التأكد من أن الديون املسجلة تمثل ديون حقيقة للمؤسسة ليست وهمية و أن كل الديون املترتبة على املؤسسة 

قىىد تىىم تسىىجيلها أو أنهىىا مقيمىىة و مسىىجلة محاسىىبيا أو أن جميىىح املعلومىىات متضىىمنة فىىي القىىوائم املاليىىة و أن هىىىذه 

الدائنىىة مىىح الظىىروف الخاصىىة و  ألارصىىدةمىىن إقفىىال حسىىابات ألاصىىول ذات  التأكىىدعلومىىات شىىرعية و صىىادقة و امل

 .لذلك أسبابو تحليلها و تقديم  لألصول ألاسباب التي أدت إلى ظهور ألارصدة الدائنة 

ق مىن املصىاريف فحص جميح العقود و الوثىائق املتعلقىة بهىذه القىروض سىواء طويلىة أو قصىيرة ألاجىل و التحقى     

 . املالية التي تتحملها املؤسسة

مراجعىىىة جىىىداول اهىىىتالك القىىىروض و مواعيىىىد الاسىىىتحقاق مىىىح مراقبىىىة القىىىروض السىىىندية و عىىىالوات الاسىىىترجاع      

  امللحقة ، فحص العقود أو الطلبيات مح مراقبة فواتير الشراء مح السندات و الطلبيات

 

  2136-2135لنتائج خالل السنوات تدقيق جدول حسابات ا: الثالث املطلب 

 :جدول حساب النتائج  -3

بعىىىد تىىىدقيق كىىىل مىىىن ألاصىىىول والخصىىىوم ملؤسسىىىة ملبنىىىة السىىىاحل إلنتىىىاج الحليىىىب ومشىىىتقاته مسىىىتغانم يتوجىىىب     

وطرق تعتبر حسابات التسيير  آلياتالانتقال املدقق الداخلي لفحص وتدقيق جدول حسابات النتائج باستخدام 

لجىىىدول حسىىىابات النتىىىائج حيىىىت يعطينىىىا تفاعلهمىىىا  ألاساسىىىيةاملكونىىىات (1حسىىىابات )والنىىىواتج (9ات حسىىىاب)ألاعبىىىاء 

 :كل ممموعتين هما إلىحسب النظام املالي واملحاسبي (T. C. R)حسابات النتائج وينقسم

 .وألاعباءمجموعة حسابات النفقات : املجموعة السادسة 

 .نواتجال أو  إراداتي إلا مجموعة  :املجموعة السابعة 
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يقىىىىوم املىىىىدقق الىىىىداخلي بمراجعىىىىة وفحىىىىص حسىىىىابات التسىىىىيير مىىىىن خىىىىالل جىىىىدول حسىىىىابات النتىىىىائج حيىىىىت يقىىىىوم      

بالعديىىىىىد مىىىىىن الفحوصىىىىىات مةهىىىىىا مقارنىىىىىة مممىىىىىوع نفقىىىىىات الىىىىىدورة بمممىىىىىوع النفقىىىىىات للسىىىىىنوات السىىىىىابقة أو بممىىىىىوع 

التنقيت  أوراقلالهتالك ومراجعة  ثماراتالاستلتأكد من قابلية  أووجدت  إنالتكاليف املقدرة للموافنة السنوية 

 .املصاريف إلاعدادية لم تسجل كنفقات أنلعمال املؤسسة والتحقق من  وإلامضاء

التحقق من وجود تأشيرة املؤدات على ظهر وثيقة إلاثبات مح مراعاة أن هده التكاليف تقح حقيقة على عاتق       

تىىب وألاجىىىور باملراجعىىىة الحسىىابية للبطاقىىىات سىىىجل الرواتىىىب املؤسسىىة أو لتحقىىىق مىىىن سىىالمة وكيفيىىىة حسىىىاب الروا

سىىجيل ألاجىىور التحقىىق مىىن التصىىريح  لىىىإعتمىىادا ع  إلاجتماعيىىة  وألاجىىور و كىىذلك التسىىجيل املحاسىىبي لإلشىىتراكات

املحقىق وكىذا الحسىابات املمثلىة لىرقم ألاعمىال ومقارنىة جىدول  ألاعمالومقارنة ما صرح به مح رقم (G50) الشهري 

 .النتائج مح مختلف عناصر امليزانية العامة وفحص العقود املختلفة والتأكد من أقساط التأمينحسابات 

كانىىىىت  اإذاملاليىىىىة للمؤسسىىىىة، والتأكىىىىد فيمىىىىا دراسىىىىة الوثىىىىائق واملسىىىىتندات املبىىىىررة للنفقىىىىات املسىىىىجلة فىىىىي القىىىىوائم      

املحاسىىىىىبية مىىىىىىن قيىىىىىىود مسىىىىىىجلة التسىىىىىجيالت صىىىىىىحيحة وفىىىىىىي الحسىىىىىىابات املناسىىىىىبة ومراجعىىىىىىة العمليىىىىىىات الحسىىىىىىابية و 

ومشىىىىتريات وبضىىىىائح لعمىىىىال الشىىىىركة ومبيعىىىىات لفىىىىواتير البيىىىىح والتحقىىىىق مىىىىن أسىىىىمل تقيىىىىيم إلانتىىىىاج املبىىىىاع وشىىىىرعية 

التأشىيرات املوجىىودة علىىى الوثىىائق املؤيىدة للتسىىجيل املحاسىىبي لتكىىاليف إلانتىاج وقانونيتهىىا وتأشىىيرة املسىىؤولين علىىى 

 .إلاثباتوثائق 
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 تقييم أداء املؤسسة: الثالث املبحث  

والتعرف على كيفية إنماف " مستغانم"بعد أن قمنا بإعطاء تقديم عام للملبنة الساحل إلنتاج الحليب ومشتقاته  

مهمىة التىدقيق الىداخلي فيمىا سىنتعرف ألان علىى كيفيىة تقيىيم ألاداء املىالي وذلىك مىن خىالل القيىام بعمليىة املقارنىىة 

 .خالل السنتين ألاخريتين

 تطور رقم ألاعمال ومبيعات املؤسسة : املطلب ألاول  

 "مستغانم"تطور رقم ألاعمال ملبنة الساحل إلنتاج الحليب ومشتقاته  -3

  :( 5102-5102)الجدول التالي تطور رقم ألاعمال خالل الفترة مابين  يمثل          

 تطور رقم أعمال املؤسسة  :(  III- 3)الجدول رقم 

 2136 2135 2137 2139 2135 السنوات 

 البيان

 رقم ألاعمال 

 دج

71111111111 75511111111 53711111111 62511111111 64111111111 

 النسبة املئوية 

٪ 

39.51 35.57 36.59 22.22 22.51 

 نسبة التطور 

٪ 

 2.14 1.96 2.99 1.25 

 

 ن طرف املؤسسةين باالعتماد على معلومات مقدمة متمن إعداد الطالب :املصدر 
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 تمثيل البياني يوضح مراحل تطور رقم ألاعمال :(  III- 1)الشكل رقم 

 

 

 

 من إعداد الطالبتين :املصدر 

 

 يمثلكان 5102أن تطور رقم ألاعمال كان متزايد باستمرار حيت في سنة نال حك من خالل الشكل السابق            

 يمثىىىلأصىىىبح  5101٪ أمىىىا فىىىي سىىىنة 01.11 يمثىىىل٪ حيىىىث أصىىىبح 5.11بنسىىىبة  5109٪ وارتفىىىح فىىىي سىىىنة 09.13نسىىىبة 

٪ وسىىنة 55.55 يمثىىلحيىىث أصىىبح  5101٪ سىىنة 5.99٪ وارتفىىح بنسىىبة 1.92٪ أي ارتفىىح بنسىىبة تطىىور تقىىدر 02.29

٪، وهدا إلارتفاع راجح لزيىادة الطلىب علىى منتمىات املؤسسىة 20.55٪ حيث أصبح 1.51ارتفح بنسبة قليلة  5102

دل علىىىى حسىىىن التسىىىيير فىىىي املؤسسىىىة وألاداء الجيىىىد ويبشىىىر بمسىىىتقبل أفضىىىل للمؤسسىىىة، وأيضىىىا فىىىي السىىىوق ممىىىا يىىى

إعتبار مادة الحليب مادة أساسية في حياة إلانسان وطبيعته و  يمكن إلاسىتغناء عةهىا فمىن خىالل كىل هىدا تسى ى 

اهو أجود له وهدا يتملى املؤسسة دائما في تطوير منتما،ها من الحليب وجميح أنواعه إرضاء للمستهلك وتوفير م

من خىالل ألانىواع الكثيىرة التىي تنتمهىا حاليىا املؤسسىة مىن حليىب نصىف دسىم وحليىب كامىل الدسىم وحليىب منىزوع 

 .الدسم وغيرها
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 "مستغانم  "تطور مبيعات ملبنة الساحل إلنتاج الحليب ومشتقاته  -2

 تطور مبيعات  :( III- 2)الجدول رقم      

 :(  2136 – 2135)يمثل الجدول التالي تطور املبيعات خالل الفترة مابين 

 
 

 تماد على معلومات مقدمة من طرف املؤسسةالطالبتين باالع من إعداد :املصدر  

 

 

 2136 2135 2137 2139 2135 السنوات 

 املبيعات املنتجات 

 دج

النسبة 

 املئوية

٪ 

 الفراق

٪ 

 املبيعات

 دج

النسبة 

 املئوية

٪ 

 الفراق

٪ 

 املبيعات

 دج

النسبة 

 املئوية

٪ 

 الفراق

٪ 

 املبيعات

 دج

النسبة 

 املئوية

٪ 

 الفراق

٪ 

 املبيعات

 دج

النسبة 

 املئوية

٪ 

 الفراق

٪ 

حليب مبستر 

 مدعم

24611111 51.5 - 26211111 61.6 37.27 13311111 63.5 9.53 13151111 55 1.51 136111111 57.2 3.75 

  3.11 175111 32.13 3.36 415111 -13.9 3.35 161111 95.34 3.77 571111 - 2.22 116111 حليب البقرة 

 -35.7 33.5 4111111 31.5 31.5 5311111 2.32 7.15 2411111 -9 7.12 2151111 - 6.13 2511111 باقي منتجات 

 -1.55 311 19575111 5.54 311 19555111 5.53 311 1156111 35.79 35.79 12321111 -  2771611 املجموع 
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نعتمــد علــى الشــكل البيــاني التــالي الــذي يبــين لنــا نســب تطــور املبيعــات منتــوج بمنتــوج الســابق الجــدول لتحليــل 

 .خالل خمس سنوات ماضية 

 تطور مبيعات :(  III- 4)الشكل رقم

 

 ينتمن إعداد الطالب :املصدر 

 

 أنت حيث يمثل الشكل رسم بياني يوضح مقارنة و تطور املبيعات ملختلف املنتوجات خالل خمس سنوا

و ارتفعت سنة  5102من املجموع العام سنة % 12.2كان في تزايد مستمر حيث بلغت نسبته  :الحليب املبستر ● 

و ارتفعىىت سىىنة % 20.1تمثىىل  5101و أصىىبحت سىىنة % 21.2حيىىث أصىىبحت تمثىىل نسىىبة % 01.51بنسىىبة  5109

 .%11.5و أصبحت  5102و ارتفعت سنة % 1.1بنسبة  5101

و ارتفعت إلى % 0.55نسبة  5102كانت مبيعات حليب البقرة منخفضة حيث كانت تمثل سنة  : البقرة حليب● 

مىىىىىن إجمىىىىىالي % 0.02و أصىىىىىبحت تمثىىىىىل نسىىىىىبة % 30.21فانخفضىىىىىت بنسىىىىىبة  5101أمىىىىىا فىىىىىي سىىىىىنة  5109سىىىىىنة  0.11

 .  %0.13إلى  5102و انخفضت سنة  5101املبيعات سنة 
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 1.35حيث أصبحت  5109سنة % 9و انخفضت ب % 2.10ة نسب 5102كانت تمثل سنة  :املنتوجات ألاخرى ● 

أما في سنة  5101سنة % 03.1من إجمالي مبيعات السنة و ارتفعت إلى %  1.11تمثل  أصبحت 5101وفي سنة % 

 .  %00.1و أصبحت تمثل % 02.92انخفضت ب  5102

ت املؤسسىة حيىث كانىت فىي ارتفىاع نستنتج ممىا سىبق أن مبيعىات الحليىب املبسىتر لهىا نصىيب كبيىر مىن مبيعىا          

 : مستمر بينما مبيعات حليب البقرة و املنتوجات ألاخرى كانت متقلبة و هذا راجح لسببين

 . سياسة الدعم املنتهجة من طرف الدولة لصالح الشعب  -0 

سىىىتهالك الثقافىىة الاسىىىتهالكية حيىىث يرغىىىب الجزائىىىري فىىي اسىىىتهالك املنتوجىىىات املدعمىىة مىىىن طىىىرف الدولىىة علىىىى ا - 5 

رغىم النسىبة الغذائيىة الكبيىىرة التىي يحتوقهىا حليىب البقىىرة فنمىد أن املسىتهلك يحبىىذ  ألسىىعارهااملىواد ألاخىرى و ذلىك 

اختيار السعر على الجودة أحيانا ، و يرجح انخفاض مبيعات املؤسسة إلى قلة و هجىرة الفالحىين إلىى املىدن و تىرك 

 . ت التي كان إلارهاب في املناطق الريفيةالفالحة و تربية البقرة بسبب الجفاف و السنوا

 

 "مستغانم"عرض املي انية املختصرة مللبنة الساحل إلنتاج الحليب و مشتقاته : املطلب الثاني 

كما هي موضىحة فىي  5102 -5101إعداد امليزانية املختصرة لسنتي  أو للقيام بعملية تحليل ألاداء املالي يمب       

 : الجدول التالي

 :نب ألاصول جا -3

 .2136 -2135يمثل الجدول التالي أصول املؤسسة لسنتي      

 املي انية املختصرة ألاصول  :( III- 1)الجدول رقم 

 2136 2135 السنوات

 النسب املئوية  املبالغ  النسب املئوية  املبالغ  البيان 

 2.12<2 112529102 21.11 112191031 ألاصول الثابث

 1.93 91331101 2.12 9111210 قيم الاستغالل

 53.12 011119119 55.15 092923532 قيم محققة

 1.09 91151552 2.95 15123311 قيم جاهزة

 011 112519111 011 129911511 املجموع

 ين باالعتماد على معلومات مقدمة من طرف املؤسسةتمن إعداد الطالب:املصدر 
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 :بالشكل التالي  ومن اجل تحليل معطيات الجدول يمكن الاستعانة

 املي انية املختصرة ألصول  :( III- 5)الشكل رقم 

 

 ين باالعتماد على معلومات مقدمة من طرف املؤسسةتمن إعداد الطالب :املصدر 

 

 : أن السابقخالل الشكل  ننالحظ م

دة كما و هي نسبة جي 5102سنة % 22.12و  5101سنة % 21.11ألاصول الثابتة تحتل أكبر نسبة حيث تمثل  -

نالحىىك أن نسىىبة ألاصىىول ارتفعىىت و ترجىىح هىىذه الزيىىادة إلىىى ارتفىىاع و توسىىح النشىىاط و اقتنىىاء مىىواد أوليىىة جديىىدة و 

 ( .آلا ت ، شاحنات ، لوافم كهربائية) ألادواتتمديد و استبدال املعدات و 

ب هىىىىىىذا و يعىىىىىىود سىىىىىىب 5102سىىىىىىنة % 1.93و % 2.12نسىىىىىىبة  5101قىىىىىىيم الاسىىىىىىتغالل انخفضىىىىىىت حيىىىىىىث تمثىىىىىىل سىىىىىىنة  -

 . الانخفاض إلى قلة املخزونات أو سوء تسييرها

أنها ارتفعت في هذه السنة و  أي% 53.12نسبة  5102و سنة %  55.15نسبة  5101تمثل القيمة املحققة سنة   -

 . يعود هذا الارتفاع إلى فيادة الضرائب أو بسبب فيادة الديون 

و هىىىىذا % 1.09نسىىىىبة  5102و فىىىىي سىىىنة % 2.95بة نسىىى 5101القىىىيم الجىىىىاهزة منخفضىىىة حيىىىىث كانىىىت تمثىىىىل سىىىىنة  - 

 . في الطلبيات تأخرالانخفاض راجح إلى انخفاض املبيعات و قلة أو 
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  : جانب الخصوم -2

 :ومن اجل تحليل معطيات الجدول يمكن الاستعانة بالشكل التالي 

 املي انية املختصرة للخصوم :(  III- 4)الجدول رقم  

 2136 2135 السنوات

 النسب املئوية  املبالغ  النسب املئوية  املبالغ  البيان 

 11.31 331912211 31.11 112191031 ألاموال الخاصة 

 1.15 32219212 2.11 31312292 الديون طويلة ألاجل 

 21.11 311213251 21.12 130921139 الديون قصيرة ألاجل 

 011 112519111 011 129911511 املجموع

 ين باالعتماد على معلومات مقدمة من طرف املؤسسةتلطالبمن إعداد ا :املصدر 

 

 :جل تحليل معطيات الجدول يمكن الاستعانة بالشكل التالي أومن 

 املي انية املختصرة لخصوم املؤسسة:( III- 9)الشكل رقم

 

 ين تمن إعداد الطالب :املصدر 
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 : نالحظ من خالل الشكل أن

إلى فيادة استثمار املؤسسة و  5102و يعود الارتفاع سنة % 11.31و % 33.11ألاموال الخاصة تمثل على التوالي  - 

 . أيضا فيادة الطلب على منتوجات املؤسسة مما يعني تحسين في مستوى أدائها

ممىىا يىىدل علىىى أن  5102و نالحىىك أنهىىا انخفضىت سىىنة % 1.15و % 2.11تمثىل الىىديون طويلىىة ألاجىىل علىى التىىوالي  - 

 .زء من ديونها ، و ذلك من خالل بيح جزء من مخزونها إلى الزبائناملؤسسة قامت بتسديد ج

 أصىىىبحت 5101و سىىىنة % 21.12تمثىىىل الىىىديون قصىىىيرة ألاجىىىل نسىىىبة عاليىىىة مىىىن إجمىىىالي الخصىىىوم حيىىىث كانىىىت   -

وهىىذا يعنىىي أن املؤسسىىة تعتمىىد علىىى املصىىادر الخارجيىىة بشىىكل كبيىىر و هىىذا راجىىح إلىىى عىىدم تىىوفر السىىيولة % 21.21

فهىىىىذا يىىىىدل علىىىىى محاولىىىىة املؤسسىىىىة تقلىىىىيص  5102بمىىىىا أن نسىىىىبة الىىىىديون قصىىىىيرة ألاجىىىىل انخفضىىىىت سىىىىنة الالفمىىىة و 

 . ألارباحالنفقات و تسديد الديون من أجل تحقيق 

 

 التحليل ألاداء املالي في املؤسسة: املطلب الثالث 

إنتاحيىىة خىىالل دورة إنتاجيىىة يعتبىىر التحليىىل املىىالي تشخيصىىا لحالىىة أو الوظيفىىة ماليىىة فىىي املؤسسىىة خىىالل دورة        

معينة أو عدة دورات، قهدف إظهار كل التغيرات التي تطرأ على الحالة املدنية وبالتالي الحكم على السياسية املالية 

 . إلاجراءات التصحيحية الالفمة اتخاذاملتبعة و 

 تحليل ألاداء املالي باستخدام النسب املالية 1 

مسىىىىتغانم باسىىىىتعمال بعىىىى  فىىىىي ملىىىىالي فىىىىي مللبنىىىىة السىىىىاحل إلنتىىىىاج الحليىىىىب ومشىىىىتقاته سىىىتتطرق إلىىىىى تقيىىىىيم ألاداء ا     

 . النسب املالية كنسب الريحية و نسب السيولة و نسب النشاط

 حساب نسب الهيكلية - 1 

خىىىالل فتىىىرة فمنيىىىة معينىىىة و  اسىىتخداما،هاتبىىين هىىىذه النسىىىب املصىىىادر التىىىي اسىىتعملتها املؤسسىىىة مىىىن أجىىىل تمويىىىل     

 :الهيكلة للمؤسسة في الجدول التالي تعطى نسب

 

 

 



 " مناغتسم " هتاقتشمو  بيلحلا جاتنإل دراسة حالة  ملبنة  الساحل                                            ثلاثالفصل ال

 

102 
 

 نسب هيكلة املؤسسة :( III- 5)الجدول رقم 

 السنوات 
2135 2136 

 البيان 

 399955112 352131511 ألاموال الدائمة 

 112529102 112191031 ألاصول الثابنة 

 1.15 1.13 نسبة التمويل الدائم

 101231152 111132912 مجموع الديون 

 112519112 129911511  الخصوم

 1.29 1.95 نسبة املديونية 

 ين باالعتماد على معلومات مقدمة من طرف املؤسسة تمن إعداد الطالب :املصدر 

 

 :يمكن توضيح معطيات الجدول أكثر من خالل الشكل التالي 

 نسب هيكلة املؤسسة :( III- 7)الشكل رقم 

 

 ينتمن إعداد الطالب :املصدر 
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 :الل الشكل أن نالحظ من خ

و هذه القيمة أصغر من الواحد و  1715و 1713على التوالي 5102و 5101نسبة التمويل الدائم كانت تمثل سنتي -

 5102هذا يدل على إن ألاموال الدائمة غير كافية لتمويل ألاصول الثابتة لكن رغم هذا ،هذه النسبة ارتفعت سنة

ألاصىول الثابتىة و ألامىوال الدائمىة وأن تضىمن هىام  آمىات ملواجهىة  و هذا يعني أن املؤسسىة تحىاول أن تىوافن بىين

 .املخاطر

ممىا يىدل علىى أن املؤسسىة لىم تكىن قىادرة علىى اسىترجاع  172نالحك أيضا أن نسب املديونيىة مرتفعىة و أكبىر مىن   -

دت جزء من فيعني أن املؤسسة استعا 5102لكن بما أن هذه النسبة انخفضت سنة استحقاقهافي تاريد  أموالها

 .ديونها عن طريق منح املدنين تقسيت للدفح

 حساب نسبة السيولة - 2 

تقيىيم السىىيولة يسىىاعد املؤسسىىة علىىى تمنىب حىىا ت العسىىر املىىالي و يزيىىد مىن تقىىة الىىدائنين باملؤسسىىة و ستوضىىح  

 : ذلك في الجدول املوالي

 نسب سيولة املؤسسة  :(  III- 9)الجدول رقم

 السنوات 
2135 2136 

 لبيان ا

 522212921 300551003 ألاموال املتداولة 

 311213251 130921139 الخصوم املتداولة 

 1.12 1.15 نسبة التداول 

 91151552 15123311 القيم الجاهزة 

 311213251 391921130 الديون قصير ألاجل 

 1.09 1.01 نسبة السيولة الفورية 

 

 ماد على معلومات مقدمة من طرف املؤسسة ين باالعتتمن إعداد الطالب :املصدر 
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 :يمكن توضيح معطيات الجدول أكثر من خالل الشكل التالي 

 نسب سيولة املؤسسة :(  III- 5)الشكل رقم

 

 ينتمن إعداد الطالب :املصدر 

 

 : أن السابق نالحظ من خالل الشكل

حيث كانت تحث الحد ألادنى أصغر  5102و 5101خالل سنتي  1712و  1715نسبة التداول منخفضة فجي تمثل  -

مىىىن واحىىىد و بالتىىىالي فاملؤسسىىىة كانىىىت فىىىي وضىىىعية ماليىىىة غيىىىر مريحىىىة و غيىىىر قىىىادرة علىىىى تغطيىىىة ديونهىىىا قصىىىيرة ألاجىىىل 

و هذا يعني أن املؤسسة قامت بتسديد جزء من ديونها  5102بموجودا،ها املتداولة لكن هذه النسبة ارتفعت سنة 

 املخزونقصيرة عن طريق بيح جزء من 

هذا يدل على صعوبة في  172و بما أنها أصغر من  5102نالحك أيضا أن نسب السيولة الفورية انخفضت سنة   -

الدفح و هذا راجح إلى إنخفاض القيم الجاهزة و انخفاض مبيعات املؤسسة و على املؤسسة تسديد الديون دون 

 . بيح مخزونها
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 : زن املاليتحليل ألاداء باستعمال مؤشرات التوا  -2

مثلما تم التطرق إلى النسب املالية لتقييم ألاداء املالي للمؤسسة هناك مؤشرات أخرى نستطيح تقييم ألاداء املالي  

 . بها و هي مؤشرات التوافن املالي

 : مال العامل رأسحساب  -3 

    :ويمكن حسابه من زاويتين للمي انية مالتالي 

 ألاصول الثابتة  -ألاموال الدائمة  :ملي انية من أعلى ا 3.3                  

 (من أعلى املي انية ) رأس مال العامل املؤسسة  :(  III- 7)الجدول رقم

 السنوات
2135 2136 

 البيان

 399955112 352131513 أموال دائمة 

 112529102 445460130 أصول ثابتة

 (78634230) (120429922) رأس املال العامل

 ين باالعتماد على معلومات مقدمة من طرف املؤسسة     تمن إعداد الطالب :املصدر 

    

 الخصوم املتداولة  –ألاصول املتداولة  :من أسفل املي انية  2.3             

 (من أسفل املي انية ) رأس مال العامل املؤسسة  :( III- 5)الجدول رقم 

 السنوات
2135 2136 

 البيان 

 522212921 300551003 أصول متداولة 

 311213251 130921139 خصوم متداولة 

 ( 78634230 ) (120429922 ) رأس املال العامل 

 ينتمن إعداد الطالب :املصدر 
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 :يمكن توضيح معطيات الجدول أكثر من خالل الشكل التالي 

 رأس مال عامل املؤسسة  :( III- 6)الشكل رقم 

 

 ينتمن إعداد الطالب :املصدر 

 

و هىىىذا يعنىىىي أن  5102و  5101مىىىال العامىىىل أخىىىذ قىىىيم سىىىالبة خىىىالل سىىىنة  رأسنىىىرى مىىىن خىىىالل التمثيىىىل البيىىىاني أن 

يساعدها على مواجهة  أمانالدائمة و أنها   تمتلك هام   بأموالهااملؤسسة لم تتمكن من تغطية أصولها الثابتة 

        5102 أن قيمىىىة رأس مىىىال العامىىىل ارتفعىىىت سىىىنة الصىىىعوبات و ضىىىمان اسىىىتمرار تىىىوافن هيكلهىىىا املىىىالي ، كمىىىا نالحىىىك 

 .و هذا بسبب الحصول على قروض طويلة ألاجل و التنافل عن التثبيتات التي   تؤثر على نشاط املؤسسة
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 حساب احتياجات رأس املال العامل الجدول  -2

 احتياجات رأس املال عامل املؤسسة :( III- 6)جدول رقم 

 السنوات
2135 2136 

 البيان 

 91331101 91113210 قيم الاستغالل

 011112119 092913532 القيم القابلة للتحقيق 

 311213251 130921139 الديون قصيرة ألاجل 

 ( 193458460 ) ( 193223296 ) احتياجات رأس املال العامل 

 ة        ين باالعتماد على معلومات مقدمة من طرف املؤسستمن إعداد الطالب :املصدر 

 

 :يمكن توضيح معطيات الجدول أكثر من خالل الشكل التالي 

 احتياجات رأس املال عامل املؤسسة  :(  III- 31)الشكل رقم 

 

 من إعداد الطالبين :املصدر 
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مال العامل سالبة خالل فترة الدراسة و هذا يدل على أن املؤسسىة مكنىت مىن  رأسنالحك أن قيم احتياجات      

و قىىىىىىد ارتفعىىىىىىىت  حتياجىىىىىىات بواسىىىىىىىطة املىىىىىىوارد و لىىىىىىدقها سىىىىىىىيولة و   تحتىىىىىىاج إلىىىىىىىى رأس مىىىىىىال العامىىىىىىل موجىىىىىىىبتغطيىىىىىىة الا 

و هىذا بسىبب إنقىىاص حجىم املخزونىات و تقىديم تخفيضىىات تماريىة و أيضىا إنقىاص املىىدة  5102الاحتياجىات سىنة 

 . الزمنية لتحصيل الحقوق على الزبائن

 حساب خزينة املؤسسة  -1

 خزينة املؤسسة  :( III- 31)الجدول رقم 

 السنوات 
2135 2136 

 البيان

 ( 78638231 ) ( 120429922 ) رأس املال العامل 

 ( 139458460 ) ( 193223296 ) احتياجات رأس املال العامل 

 60824229 72793374 الخزينة 

   ين باالعتماد على معلومات مقدمة من طرف املؤسسة      تمن إعداد الطالب :املصدر 

 :يمكن توضيح معطيات الجدول أكثر من خالل الشكل التالي 

 خزينة املؤسسة  :(  III- 33)الشكل رقم

 

 ينتمن إعداد الطالب :املصدر 
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نالحىىىك مىىىن خىىىالل الشىىىكل البيىىىاني أن خزينىىىة املؤسسىىىة موجبىىىة و هىىىذه الوضىىىعية تعتبىىىر غيىىىر مقبولىىىة فىىىرغم أن        

 أنهىىىا تعتبىىىر مىىىن ناحيىىىة املردوديىىىة أمىىىوال مممىىىدة أي أنهىىىا غيىىىر مسىىىتغلة بسىىىبب املبىىىال  املوجىىىودة فىىىي الخزينىىىة كبيىىىرة إ 

 في الحذر  إلافراط

و هذا يدل على أن املؤسسة تقوم بمعالجة وضعية ألاموال املجمدة  5102ونالحك أن الخزينة انخفضت سنة     

 .للزبائنو تقديم تسهيالت و تخفيضات  أوليةعن طريق ، منح قروض ، شراء معدات و أدوات 
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 :خاتمة الفصل 

 

من خالل قيامنا بالدراسة النظرية أردنا تأكيد و تدعيم صحة النتائج املتوصل إل ها عن طريق إسقاط الجزء        

     النظري على الواقىح لكىي تتضىح النتىائج و تتسىم بالدقىة و الوضىوح و قىد تىم إختيىار ملبنىة السىاحل إلنتىاج الحليىب 

اته، مستغانم مؤسسة للدراسة و يعود سبب إختياري للمؤسسة إلى إمتالكها لنظام رقابة فعال ما ساعد و مشتق

 . و سالمة التقارير املالية ضبتعلى 

          حيىىث تىىم التعىىرف علىىى تىىاريد نشىىأة و التطىىور الىىذي صىىاحب املؤسسىىة و كىىذا طبيعىىة نشىىاطها املتمثىىل فىىي إنتىىاج       

 .اته، كما تم عرض مختلف أقسام املؤسسة و هيكلها التنظيميو توفيح الحليب و مشتق

و بتقيىىيم و فحىىىص للنظىىىام و بإتبىىىاع املراحىىل املنهجيىىىة التىىىي تىىىم التطىىىرق إل هىىا فىىىي الجانىىىب التطبيقىىىي و بإسىىىتعانة       

 بمقىىابالت متمثلىىة فىىي إسىىتمواب املىىوظفين ثىىم التوصىىل إلىىى نقطىىة أساسىىية مفادهىىا أن هىىذا النظىىام الىىذي يتىىوفر فىىىي

كمىا تىىم التطىرق إلىىى تىدقيق الحسىىابات و فحصىها إلىىى  . املؤسسىة فعىال يمتىىاف بالتماسىك و املثانىىة و تحسىين ألاداء

 .نظيف يرأسالمة و دقة القوائم و هذا ما تضمنه تقرير إبداء الرأي، حيث تحوصلت نتائمه في إبداء 

مىا  وائم تعبىر عىن الوضىعية الواقعيىة للمؤسسىةومن خالل ماجاء به تقرير إبداء رأي تم تأكيد واعتبار بىأن القى      

جعىىىىىىىىىىىىل املعلومىىىىىىىىىىىىىة مؤهلىىىىىىىىىىىىىة يمكىىىىىىىىىىىىىن إلاسىىىىىىىىىىىىىتفادة مةهىىىىىىىىىىىىىا لصىىىىىىىىىىىىىنح القىىىىىىىىىىىىىرارات، وهىىىىىىىىىىىىىذه القىىىىىىىىىىىىىرارات تعكىىىىىىىىىىىىىمل أدائهىىىىىىىىىىىىىا املىىىىىىىىىىىىىالي
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 :الخاتمة 

 وتحقيقىىا"  الاقتصىىادية املؤسسىىة أداءتحسىىين علىىى  الىىداخلي التىىدقيق جىىودة أثىىر" ملوضىىوع دراسىىتنا خىىالل مىن       

التىىىىىدقيق والتىىىىىدقيق الىىىىىداخلي مىىىىىن خىىىىىالل عىىىىىىرض   جوانىىىىىب ملختلىىىىىىف التطىىىىىرق  حاولنىىىىىا لقىىىىىد البحىىىىىث دراسىىىىىة ألهىىىىىداف

التطورات والتغيرات التي مر بها بصفة عامة  ودوره في تحسين كفاءة  وفعالية املؤسسة باستخدام قواعد ومعايير 

لي أن يتصىىىىف بهىىىا وهىىىىي إمىىىا أن تكىىىىون أبرفنىىىىا كىىىذلك بعىىىى  الصىىىفات التىىىىي يمىىىب علىىىى املىىىىدقق الىىىداخ،املتعىىىارف عل هىىىا 

 . باملوضوع عالقة متعلقة بذاته أو بميدان عمله و تطرقنا  إلى جوانب أخرى لها

 والتسىىىاؤ ت إلاشىىكالية علىىى إلاجابىىىة أجىىل مىىن وامليىىداني النظىىىري  إلاطىىارين بىىين التوثيىىق الدراسىىىة هىىذه فىىي حاولنىىا      

 وظىائف ممىا ت جميىح فىي موضىوعية بكىل تمىارس مسىتقلة يفىةوظ الىداخلي التىدقيق  أن وجىدنا ،حيث بها املرفقة

 سىىىىىىىير وتحسىىىىىىىين حركىىىىىىىة  تنظىىىىىىىيم فىىىىىىىي عل هىىىىىىىا الاعتمىىىىىىىاد يمكىىىىىىىن التىىىىىىىي إلاداريىىىىىىىة ألادوات بىىىىىىىين مىىىىىىىن أيضىىىىىىىا هىىىىىىىو املؤسسىىىىىىىة و

فعلى املؤسسات الاقتصادية التي تس ى الى للنمو والبقاء التحكم ألافضل في أساليب التسيير الحديثة .،املؤسسة

 .ها ككللتحسين أدائ

 املهنيىىة املمارسىىة معىىايير بتطبيىىق الىىداخليين املىىدققين التىزام مىىدى علىىى ترتكىىزالىىداخلي   التىىدقيق جىىودة أن نمىد     

 جىودة ذات خىدمات إلىى بحاجىة هىي التىي ألاطىراف مختلىف وتوقعىات بمتطلبىات الوفىاء فىي ألاخالقي السلوك وقواعد

 ممموعىىىىىة علىىىىىى فيرتكىىىىىز الىىىىىداخلي التىىىىىدقيق لجىىىىىودة سىىىىىتمرامل التحسىىىىىين أمىىىىىا،الىىىىىداخلي  التىىىىىدقيق وظيفىىىىىة مىىىىىن عاليىىىىىة

 علىىى تقىىح التىىي املتطلبىىات تلبيىىة علىىى الىىداخلي التىىدقيق وظيفىىة قىىدرة لزيىىادة املتواصىىلة ، والجهىىود املتكىىررة ألانشىىطة

 .مح املؤسسة  مصلحة لها التي ألاخرى  وألاطراف املساهمين ثقة عاتقها،وتعزيز

 الدراسىىىة هىىىذه جىىىاءت املختلفىىىة للمؤسسىىات بالنسىىىبة ضىىىرورة يعتبىىىر والفعىىال يىىىزاملتم ألاداء عىىىن البحىىىث أن وبمىىا     

التىىي يىىتم مىىن  واملجىىالت املؤسسىىات أداء جودتىىه فىىي تحسىىين تىىأثير وظيفىىة التىىدقيق الىىداخلي و مىىدى توضىىيح ملحاولىىة

        النظىىىري  الجانىىب فىىي سىىواء الجوانىىب ملختلىىف  وتحليلنىىا وعليىىه  بمعالجتنىىا إشىىكالية البحىىث.  التحسىىين خاللهىىا هىىذا

 بعىىىىى  إعطىىىىىاء مىىىىىح نف هىىىىىا أو تأكيىىىىىدها بهىىىىىدف وضىىىىىعها سىىىىىبق التىىىىىي الفرضىىىىىيات إلىىىىىى الرجىىىىىوع مىىىىىح التطبيقىىىىىي الجانىىىىىب أو

 : يلي  فيما إل ها توصلنا التي النتائج نستخلص أن سنحاول  الاقتراحات،
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 ؛الاقتصادية وتعتمد عليه كأداة تسييرية  املؤسسة داخل هامة وظيفة الداخلي التدقيق 

 املعىايير مىن وجملىة أساسىية ودعىائم ركىائز إلىى املطلوب دورها تحقق لكي الداخلي التدقيق وظيفة جتحتا 

 ؛ مسؤوليتها لتحدد عل ها املتعارف

 مىىن ويحسىىن إليىه الحاجىىة يىؤدي مىىا وهىذا ألاخطىىاء حىىدوب مىن والتقليىىل منىح علىىى الىداخلي التىىدقيق يعمىل 

 ؛املؤسسة طرف من املسجلة ألارباح يادةف  ،وبالتالي والفعالية الكفاءة من يزيد و ألاداء

 للقيىىام تحتاجهىىا التىىي املعلومىىات كافىىة علىىى الحصىىول  مىىن تمكةهىىا بسىىلطة الىىداخلي التىىدقيق وظيفىىة تتمتىىح 

 ؛وجه أكمل على بمهمتها

 ؛أهدافها وتحقيق املؤسسة ربحية يضمن وتحقيقه باألداء ،هتم الاقتصادية املؤسسة 

 أدائها بتقييم تقوم التي تلك النا حة ،واملؤسسات الانحرافات شخيصلت أداة ألاداء تقييم عملية تعتبر 

 ؛مستمرة بصفة

 ضىىوء فىىي املنتظىىرة أو املحققىىة النتىىائج قيىىاس خىىالل مىىن املؤسسىىة وضىىعية تحديىىد علىىى يقىىوم ألاداء تقيىىيم 

 ؛مسبقا املحددة املعايير

 بهىا السىارية والقىوانين تصىاديةإلاق باملؤسسىات يىرتبت مىا مةهىا العوامىل مىن بالعديىد التىدقيق جىودة تتأثر 

 ؛ف ها النظر إعادة يلزم مما الوقت بمرور تتغير ومؤشرات عوامل تحدده الداخلي التدقيق جودة ،وكذلك

 املتعلقىىة العوامىىل مىن عىىدد علىىى إيمىابي بشىىكل تىىؤثر الىداخلي التىىدقيق جىىودة أن البحىث نتىىائج أثبتىىت كمىا 

 تحسىين إلىى سىيؤدي الىداخلي التىدقيق أعمىال فىي الجىودة قيىقفتح الاقتصادية املؤسسات داخل العمل بإجراءات

 .العمل وتسهيل
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 :اختبار الفرضيات  

  املؤسسىىىىىىات جميىىىىىىح فىىىىىىي بالغىىىىىىة أهميىىىىىىة ولهىىىىىىا ضىىىىىرورية الىىىىىىداخلي التىىىىىىدقيق وظيفىىىىىىة تعتبىىىىىىر " :الفرضىىىىىية ألاولىىىىىىى 

 ."الرشيدة القرارات صناعة و ألاداء تحسين على تساعد الصناعية و الاقتصادية

 ويقوم ، املؤسسة في ضرورية وظيفة فهو املؤسسة،لذلك أنشطة بمختلف يقوم الداخلي التدقيق أداة أن حيث 

 الكثير ولديه التنظيمي الهيكل داخل يعمل ألنه الضعف نقاط إظهار خاللها من القرارات وترشيد ألاداء بتحسين

 .املؤسسة عن املعلومات من

  الاقتصادية املؤسسة في أداء فعالية بمدى الداخلي قالتدقي جودة تأثير يكمن :"الفرضية الثانية ". 

 مسىاعدة أداة هىو حيىث  وكفاءتىه فعاليتة يضمن بما أداء وتدعيم تقييم على تساعد الداخلي التدقيق إن جودة 

 املؤسسة  احتياجات تلبية أجل من الانحرافات وكشف ألاخطاء من تقليل و الثغرات باكتشاف وذلك للمؤسسة

 .ألاداء الجيد ومنه تعتبر فرضية صحيحة إلى تستند حيث أهدافها تحقيق على والقدرة

  إرشىىىادات و توج هىىات و تصىىحيحية  تعليمىىات بإعطىىاء الىىداخلي التىىدقيق جىىودة  تقىىوم" :الفرضىىية الثالثىىة  

 . "باملؤسسة القرار ملتخذي

 مىا و باملؤسسىة القىرار ذيملتخى إرشىادات و توج هىات و تصىحيحية تعليمىات بإعطىاء الىداخلي التىدقيق جودة تقوم

 بتىىىوج ههم  تقىىىوم العيىىوب و الانحىىىراف و التضىىليل و باألخطىىىاء قيىىىامهم عنىىد  ذلىىىك و للمسىىتخدمين منفعىىىة  لتحقىىق

 . القريب من اجل تحسين ألاداء و ترشيد القرارات  املستقبل في وقوعها اجتناب و ألاخطاء  لتصحيح
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 :الاقتراحات والتوصيات 

 التوصىىىىيات الاقتراحىىىىات و تقىىىىديم يمكىىىىن ، مةهىىىىا العملىىىىي الجانىىىىب علىىىىى بنىىىىاءا و للدراسىىىىة لنظريىىىىةا للمراجعىىىىة اسىىىىتنادا

 :  التالية

 علىىى يسىىاعد الىىذي بالشىىكل الىىداخلي التىىدقيق بأهميىىة العليىىا إلاداريىىة الجهىىات إدراك تعزيىىز الضىىروري  مىىن 

  ؛ الاقتصادية املؤسسة في فعالة كأداة رق ها و الوظيفة هذه تطوير

 أخىىرى  و بهىىا خاصىة عمىىل إجىراءات و معىىايير إرسىاء  خىىالل مىىن ذلىك و الىىداخلي بالتىدقيق تمىىامالاه ضىرورة 

  ، الداخلي املدقق أي بالشخص ترتبت

 أدلىىة ، برناممىه ضىبت ، الىداخلي التىىدقيق جىودة عمليىة بتخطىيت تىىرتبت واضىحة معىايير اعتمىاد ضىرورة 

 لعمل موجهة و مؤطرة املعايير هذه تكون  حيث ، ملالع وثائق ، املحاسبية السجالت سالمة من التحقق ، إلاثبات

  ؛ الداخلي املدقق

 ؛ الاقتصادية املؤسسة أداء تحسين في الداخلي التدقيق جودة أهمية بمدى العاملين ألافراد توعية 

 فيىىىادة يسىىىتلزم الىىىداخلي التىىىدقيق جىىىودة تحقيىىىق بمىىىدى الاقتصىىىادية املؤسسىىىات فىىىي العمىىىل إجىىىراءات تتىىأثر 

 التىىىىدقيق يؤديىىىىه الىىىىذي الىىىىدور  بأهميىىىىة املىىىىوظفين كافىىىىة ولىىىىدى الاقتصىىىىادية املؤسسىىىىات فىىىىي العليىىىىا ارةإلاد لىىىىدى الىىىىويي

 ؛املؤسسات  تلك أهداف تحقيق في الداخلي

 دوره يؤدي أن وينبغي الداخلي املدقق مسؤولية هي الداخلي التدقيق وظيفة في الجودة وتعزيز تحقيق أن 

 .وجه أكمل على املناسب

 إضىافة فيمكننىا مشىتقاته و الحليىب إلنتىاج السىاحل ملبنىة مستوى  على الداخلي التدقيق ةوظيف يخص فيما أما

 :  التوصيات بع 

 بصىىدد هىذا و ، الاقتصىىادية املجمعىات أكبىر طريقىىة علىى إلادارة مملىىمل مسىتوى  علىى التىىدقيق لجنىة خلىق 

 .الداخلي التدقيق مهمة متابعة و أدائها تحسين
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 :أفاق الدراسة 

 ساهمنا قد أننا ،نأمل الاقتصادية املؤسسة أداء تحسين في الداخلي التدقيق أهمية بموضوع ملامإلا محاولة بعد

 الدراسىىىة محىىل املوضىىوع يبىىىق ذلىىك رغىىم و هىىىذا، بحثنىىا فىىي الىىداخلي التىىىدقيق موضىىوع إثىىراء فىىىي البسىىيت بالقىىدر ولىىو

 : مةها نذكر والدراسة البحث من املزيد تستحق التي املحاور  بع  تبقى وعليه

 ؛الاقتصادية املؤسسات وظائف وفعالية كفاءة من الرفح في الداخلي التدقيق أهمية 

  ؛املؤسسات في ألاداء تقييم في الداخلي التدقيق وظيفة دور 

 ؛املؤسسات الجزائرية  داخل الداخلي املدقق استقاللية 

 كفاءته من والرفح  تحسيةها أجل من الداخلي التدقيق جودة وتعزيز تطوير في الداخلي املدقق مساهمة 

 .خبراته وفيادة

 

 مىن إ  التوفيىق ومىا ، دراسىته مىن الهدف إصابة و املوضوع هذا معالجة في وفقنا قد نكون  أن نأمل ألاخير في و     

 . عز وجل هللا  عند
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 :امللخص 

اثر جودة التدقيق الىداخلي علىى تحسىين "هدفت هذه الدراسة إلى تبيان ومعرفة موضوعنا الذي تمحور حول      

ولتحقيىىىىق هىىىىذا الهىىىىدف حاولنىىىىا إبىىىىراف الجوانىىىىب ألاساسىىىىية للتىىىىدقيق  و ألاداء وذلىىىىك " أداء  املؤسسىىىىات الاقتصىىىىادية

راسىىات السىىابقة وتحليىىل متغيىىرات الدراسىىة وكىىان مىىن نتىىائج  هىىذه الدراسىىة أن اعتمىىادا علىىى الدراسىىة النظريىىة والد

جىىودة التىىدقيق الىىداخلي لهىىا  أهميىىة قصىىوى فىىي  مسىىاعدة إدارة املؤسسىىة علىىى تطبيىىق إجراءا،هىىا و سياسىىتها و بلىىوغ 

ي تعكىمل قىوة أهدافها بكفاءة و فعالية بحيث تكون املعلومات مؤهلة ما يمعلها سببا في عمليىة صىنح القىرارات التى

املؤسسىة باملسىىاهمة فىىي تحسىىين أدائهىا فهىىو  يسىىمح لنىىا بالكشىف عىىن بعىى  املشىىاكل و نقىاط الضىىعف التىىي تواجىىه 

ألاهىىداف املسىىطرة لىىىدى املؤسسىىة ، و الىىذي يعتبىىىر لىىه دور فعىىال  مىىىن اجىىل ضىىمان السىىىير الجيىىد وتحقيىىق ألافضىىىل 

 .للمؤسسة 

 .اء ، املؤسسة الاقتصادية جودة التدقيق الداخلي ، ألاد: الكلمات املفتاحية 

 

Summary : 

 

      This study aimed to clarify and know our topic, which revolved around “the impact of internal 

audit quality on improving the performance of economic institutions.” To achieve this goal, we tried 

to highlight the basic aspects of auditing and performance, based on the theoretical study, previous 

studies and analysis of study variables. One of the results of this study was that the quality of internal 

audit  It is of paramount importance in helping the organization's management to implement its 

procedures and policies and achieve its goals efficiently and effectively so that the information is 

qualified, which makes it a reason for the decision-making process that reflects the strength of the 

organization by contributing to improving its performance. It allows us to detect some problems and 

weaknesses facing the goals  The institution’s ruler, which is considered to have an effective role in 

order to ensure the good progress and achieve the best for the institution. 
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