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 رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا ** **

الحمد هلل نحمده ونستعين به ونستغفره ، والشكر هلل سبحانه وتعالى جل في عاله أن أعاننا ويسر لنا الدرب 

 هذا املستوى ، لك الحمد ربي حتى ترض ى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاء . لنبلغ

 **** من لم يشكر الناس لم يشكر هللا عز وجل 

حفظه محمد الحبيب مرحوم  بكل امتنان وعرفان ، نقدم أسعى معاني الشكر والتقدير واالحترام إلى الدكتور 

، والذي لم يبخل علينا إطالقا بتوجيهاته القيمة ، والتي  القيملعمل هللا ، الذي ساهم بكثير في انجاز هذا ا

 كان لها األثر البالغ في انجاز هذا البحث .

 . لكل من ساعد في إعداد هذا البحث سواء من قريب أو من بعيد و  
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 وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ** اللهم علمنا ما ينفعنا 

 نرفع قلمينا بين أناملنا ، لندون هاته الكلمات لعلها تبقى خالدة ألبد االبدين ، 

وقف عقاربها لتودع هؤالء دور عقاربها لتجمعنا في عالم مع كل األحبة ثم تشاء أن تتهكذا هي ساعة الزمن  

 حت لنا فرصة اللقاء بهم ، ولكن تبقى الذكرى ناقوسا نالذين س

انصب على األوراق املحدودات والذي نسأل الحق  و جهدنا األوان حين اكتمل  يدق في عالم النسيان قد آن

وها نحن ذا نهديه إلى كل من رض ي باهلل ربا  القيامة.أن يجعله حجة لنا ال حجة علينا يوم  عاله،جل في 
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 جميعهم.إلى أرواح أجدادنا 

 إلى الذين تقاسمنا معهم رحمي أمهاتنا ، إخوتنا وأخواتنا 

 أساتذتنا ومشايخنا  الكلمات،نا و ونا الحروف وعلمإلى كل من لقن نا.أقاربإلى كل أهالينا و  

 ، بطاهر اسماءين الطوال بلجياللي أسماء ، بن عائشة يسرا نجمعتنا بهم الصداقة األخوية والسإلى الذين 
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 مقدمة عامة:

زاء الثورة الصناعية والذي أدى إلى تطور حجم إنظرا للتطور التكنولوجي واالقتصادي الذي شهده العالم      

املؤسسات وانتشارها جغرافيا وتعدد نشاطها ووظائفها وأهدافها . هذا ما فرض عليها ضمان حسن التسيير 

وفعالية نشاطاتها واالهتمام بالعمليات واإلجراءات التنظيمية داخل أقسامها، واتخاذ القرارات التي تمكن 

 تلف الوسائل املادية والبشرية املتاحة بها . املؤسسة من استغالل مخ

ومن أجل أن تتحكم املؤسسة في نشاطها استلزم عليها إيجاد وسائل أو تقنيات تساعد على اتخاذ القرار     

ومن بين أهم هذه الوسائل التدقيق الداخلي حيث ظهر هذا األخير مع التطورات والتغيرات التي شهدها 

يعتبر األداة اإلدارية التي تعتمد عليها املؤسسة الختيار مدى االلتزام باإلجراءات  االقتصاد العالمي، والذي

دورا هاما في تحقيق التقدم والنمو للمؤسسة، ملا يضيفه من ثقة للمعلومات التي  ، كما يلعبالرقابة وتقييمها

على بلوغ أهدافها من  توفرها اإلدارة للمهتمين بشؤون املؤسسة .كما ساهم بقدر كبير في مساعدة املؤسسة

خالل التحقق من البيانات املحاسبية واملالية ومدى صحتها وتمثيلها للمركز املالي والتأكد من أن السياسات 

والخطط واإلجراءات املوضوعة من قبل املؤسسة قد تم تطبيقها بصورة جيدة، كما ساعدها على تبني 

ألنشطتها ومتابعة األداء داخلها، في محاولة من املؤسسة أنظمة رقابية قوية تتابع من خاللها السير العادي 

الوصول إلى أداء فعال وكفء بما يخدم غاياتها، ومن هذه األخيرة أصبحت املؤسسة في حاجة ملحة إلى 

وظيفة التدقيق الداخلي كونها املصدر األساس ي الذي يعتمد عليه متخذو القرارات للحصول على معلومات 

 اذ قرارات رشيدة تساعد في تحقيق املؤسسة أهدافها.مؤهلة تمكنهم من اتخ

و بالنسبة  ملراقبة التسيير فلقد أصبحت في الوقت الراهن مكانة هامة داخل املؤسسات ، باعتبارها من    

أهم النظم الرقابية الفعالة و ملا تضيفه من تطور في األساليب اإلدارية للتسيير، مع تمكينها من تقييم نشاطها 

عن مدى كفاءة عملياتها ونجاعة عملية التسيير فيها، للتقليص من درجة االنحراف وتفادي املخاطر والكشف 

 مستقبال لتحقيق األهداف املرجوة و ذلك عن طريق ضمان القدرة على السير في املسار الصحيح .

تمحور حول التساؤل و بغية اإلملام بهذا املوضوع سنحاول من خالل دراستنا االجابة على اإلشكالية التي ت  

 الرئيس ي التالي :

 كيف يمكن للتدقيق الداخلي ان يساهم في تقييم وظيفة مراقبة التسيير داخل املؤسسة  ؟ 

 التالية:نطالقا من هذا التساؤل يمكن طرح األسئلة الفرعية ا

 املؤسسة ؟ الداخلي داخلما هي آليات ومراحل التدقيق  .1

 التسيير داخل املؤسسة ؟ وظيفة مراقبةما هي أدوات و آليات  .2

 كيف يمكن أن يساهم التدقيق الداخلي في تقييم وظيفة مراقبة التسيير باملؤسسة ؟ .3
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 البحث:فرضيات 

تتمثل آليات ومراحل وظيفة التدقيق في املؤسسة في تسجيل كل املعلومات والبيانات عن نظام  .1

اكتشاف نقاط قوة ونقاط الضعف في نظام العمل الداخلي ، التأكد من صحة املعلومات الواردة ، 

 الرقابة الداخلية ، تم إعداد التقرير النهائي لقياس درجة الكفاءة التي يتم بها تنفيد الوظائف .

تتمثل أدوات وآليات وظيفة مراقبة التسيير داخل املؤسسة في : املحاسبة العامة ، التحليل املالي،  .2

 لوحة القيادة ، املوازنة التقديرية. 

تقييم نظام مراقبة التسيير من خالل اكتشاف االنحرافات ورفعها  يساهم التدقيق الداخلي في .3

 للمسؤولين  التخاذ اإلجراءات الصحيحة.

 سباب ودوافع اختيار املوضوع: أ

 إن اختيارنا ملوضوع البحث كان له أسباب موضوعية وأخرى  ذاتية وهي كالتالي :

  ى البحث العلمي في املؤسسات االقتصادية ؛الحداثة النسبية للموضوع على مستو 

 االهتمام املتزايد بموضوع الدراسة من قبل الباحثين ؛ 

  الجزائر؛شعورنا بأهمية املوضوع في ظل قصور مهنة التدقيق في 

 .امليل الشخص ي للباحث في هذا املوضوع والرغبة في االطالع على كل ما هو جديد فيما يخفي املوضوع 

 اهداف البحث :

 إبراز دور التدقيق الداخلي في املؤسسة االقتصادية باعتبارها أداة فعالة في تقييم نظم  محاولة

 فيها؛الرقابة 

 معرفة مدى فعالية مراقبة التسيير كأداة لترشيد القرارات داخل املؤسسة؛ 

  املؤسسة؛محاولة معرفة تقييم نتائج األعمال وفقا لألهداف املرسومة داخل  

 البحث:أهمية 

 إبراز أهمية العالقة بين  التدقيق الداخلي و وظيفة مراقبة التسيير داخل املؤسسة ؛ 

  املؤسسة؛إظهار أهمية مراقبة التسيير في ضمان استمرارية وفعالية 

 إبراز مساهمة  التدقيق الداخلي في تحسين األداء التسييري للمؤسسة ؛ 

 .تقديم إطار معرفي نظري يمكن االعتماد عليه مستقبال إلعداد دراسات أوسع وأكثر دقة 

 البحث:حدود 

كانت الدراسة باملركب الصناعي والتجاري الحروش والية قاملة و ذلك ملعالجة اشكالية البحث  الحدود املكانية:

 .املتمثلة في دور التدقيق الداخلي في تقييم وظيفة مراقبة التسيير
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 :سابقةدراسات 

تحت عنوان  ، ،والية قاملة 2019شهادة ماستر ،  : مذكرة لنيلالعلوي نسيمة ،بن موهوب نور الهدىدراسة   

 .دراسة حالة املركب الصناعي و التجاري الحروش -دور املراجعة الداخلية في  نظام مراقبة التسيير 

 

 البحث:منهج 

الى االعتماد على املنهج الوصفي ملحاولة الوصول  ارتأيناتماشيا مع طبيعة املوضوع واالشكالية املطروحة 

للدراسة  بالنسبةمعرفة مساهمة التدقيق الداخلي في تقييم وظيفة مراقبة التسيير داخل املؤسسة، و 

 سقاط الدراسة النظرية على واقعقصد ا النوعي باالعتماد على مقاربة نوعيةنهج املامليدانية اعتمدنا على 

 املؤسسة محل الدراسة و لتحليل البيانات و املعلومات املحصل عليها و من تم تحديد النتائج املتوصل اليها.

 هيكل البحث :

وسعيا لتأكيد صحة الفرضيات املوضوعة في هذه الدراسة تم  املوضوع،من أجل اإلجابة على أسئلة      

  يلي:تقسيم هيكل املوضوع كما 

تم تقسيمه ملبحثين  املبحث األول بعنوان  للتدقيق " ياإلطار املفاهيمو الذي يحمل عنوان  "  الفصل األول 

 ملحة عامة عن التدقيق، أما املبحث الثاني بعنوان ماهية التدقيق الداخلي.

تناولنا في مبحثه األول ماهية مراقبة التسيير  راقبة التسيير"ملاإلطار املفاهيمي كان بعنوان "  الفصل الثانيأما 

 دوات مراقبة التسيير.أبينما املبحث الثاني خطوات و 

حول املركب التجاري  سابقة وهو الفصل التطبيق، جاء عبارة عن دراسة تطبيقية الفصل الثالثأما  

و في املبحث الثاني عرض ش تناولنا في مبحثه االول تقديم عام حول املؤسسة محل لدراسة الصناعي الحرو و 

 هذه الدراسة و تحليلها . 

 .ستعرض فيها أهم النتائج املتوصل إليها  عامة،وستختم هذه الدراسة بخاتمة  

 الصعوبات : 

 .قصر الفترة املمنوحة إلعداد البحث 

  البالد و الذي من جراءها تعسر علينا اجراء الدراسة امليدانية.الظروف الصحية التي تمر بها 

 . صعوبات في الجانب التطبيقي من حيث تحليل و مناقشة الدراسة السابقة 
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 :األول  الفصل تمهيد

 وتوسع االقتصادية العالقات مجال في التطور  كذا و الزمن عبر املؤسسة شهدته الذي الكبير التطور  إن   

 بشكل مصالح لها هيئات و مختلفة أطراف عدة مع تتعامل املؤسسة جعل وتشابكها التجارية املبادالت نطاق

 التنظيمي، هيكلها داخل جديدة وظيفة تبني املؤسسة على أوجب مما املؤسسة في مباشر غير أو مباشر

 اإلضفاء بها تقوم التي النشاطات على اطالعهم كذا و الحاصلة التطورات بكل  معاملها كل بإبالغ لها تسمح

 .عنها تصرح التي املعلومات على والشفافية املصداقية

 املسطرة الخطط تحقيق على املؤسسة بمساعدة تسمح أهمية من له ملا التدقيق، نشأ األساس هذا وعلى 

  .ممكن وجه أكمل على بها والقيام

 :هما مبحثين إلى األول  الفصل تقسيم تم وقد

 .ككل التدقيق عن عامة ملحة: األول  املبحث 

 الداخلي التدقيق ماهية: الثاني املبحث
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 ول: ملحة عامة عن التدقيقاملبحث األ 

ن التطور  الكبير الذي شهدته املؤسسات عبر الزمن، وكذا التطور في كل مجال العالقات االقتصادية إ  

طراف مختلفة وهيئات لها مصالح أوتوسع نطاق املبادالت التجارية وتشابكها، جعل املؤسسة تتعامل مع عدة 

غير مباشر مما اوجب على املؤسسة تبني وظيفة جديدة داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة و أبشكل مباشر 

 .لكي نسمح لها بإبالغ كل معاملها بكل التطورات داخل املؤسسة وكذا النشاطات التي تقوم بها

 ول: التطور التاريخي للتدقيق ومفهومهاملطلب األ 

 وال: التطور التاريخيأ

ن معالم التدقيق برزت أاالقتصادية واالجتماعية فالدراسات التاريخية تشير الى  تطور التدقيق بتطور الحياة

الحضارة االنسانية، وقد استمدت نشأتها من حاجة اإلنسان الى التحقق من صحة البيانات  ةمنذ نشأ

الوثائق املحاسبية التي يعتمد عليها في اتخاذ قراراته، وقد ظهرت هذه الحاجة اوال لدى الحكومات، حيث تدل 

واليونان كانت تستخدم املدققين لتأكد من صحة الحسابات  ماء املصريينن حكومات قدألى إتاريخية ال

العامة، وكان املدقق يستمع الى املعلومات املثبتة في الدفاتر والسجالت للوقوف على مدى صحتها، وهكذا نجد 

 .ومعناها يستمع  audire مشتقة من الكلمة الالتينية Auditing ان كلمة تدقيق

ول شكل أثم اتسع نطاق التدقيق خصوصا بعد التطور الذي حدث في علم املحاسبة والتدقيق باعتبارهم 

 . 1من اشكال نظم املعلومات في املؤسسة

هدافها من جهة ومن جهة اخرى كانت نتيجة البحث املستمر أة نالحقة للتدقيق كانت رهيتن التطورات املإ

من الجانب النظري بغية جعلها تتماش ى والتطورات والتغييرات الكبيرة التي عرفتها حركة لتطوير هذه االخيرة 

التجارة العاملية واالقتصاد العالمي بشكل عام، والتي شهدتها املؤسسة االقتصادية بشكل خاص، ويمكن 

 :تقسيم التطور التاريخي للتدقيق الى خمس مراحل كما يلي

 ميالدية 1500يم ولى: من العصر القداملرحلة األ 

عرفت هذه املرحلة ظهور التدقيق حيث كان يقتصر استعماله على امللوك والحكام، وكان الهدف منه هو 

و غش بالدفاتر، كما تميزت هذه الفترة بممارسة التدقيق عن طريق أي تالعب أع نلى الدقة ومإالوصول 

التي كانت تتلى عليه، واستعمال تجربته  ي استماع الشخص الذي يقوم بهذه العملية للحساباتأاالستماع، 

 . 2هميالك االراض ي ملراقبة اعمال فالحملعرفة مدى دقة ما كان يسمعه، فهذه العملية التي كان يستعملها م

 

 

                                                             
 .22، ص2017والتوزيع، الطبعة االولى ، دار الوراق للنشر IIAخالد عبدهللا الواردات، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن    1
بن  02محمد التهامي طواهر ومسعود صديقي، املراجعة  وتدقيق الحسابات: االطار النظري واملمارسات التطبيقية، ديوان املطبوعات الجامعية، ط   2

 .6، ص2005عكنون الجزائر 
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 1850-1500املرحلة الثانية: 

تميزت هذه الفترة بالتمهيد للثورة الصناعية، ولعل ما يمكن استخالصه من هذه االخيرة هو انفصال ملكية 

عمال السرقة واالختالس، معاقبة املختلسين وكذا أدارتها، زيادة الحاجة للمدققين، منع إاملؤسسة عن 

 .  1ةرواملحافظ على الث

 :1920-1850املرحلة الثالثة: 

ن انتشار املصانع الضخمة أذ إلعبت الثورة الصناعية دورا حساسا فهي بمثابة املنعرج الحاسم للتدقيق 

لى ظهور الحاجة الى التمويل ورؤوس االموال، وهذا ما نتج عنه ظهور طبقة وسطى إدى أوالشركات الكبرى 

ي عرفتها االسواق خالل هذه تمول املشاريع واملؤسسات الصناعية والتجارية، وكنتيجة لحالة الفوض ى الت

الفترة ارتفاع نسبة الفشل املالي، وعدم محدودية املسؤولية، تزايدت الحاجة للحماية املالية، فكان التدقيق 

، االمر الذي ادى الى 1862الوسيلة املناسبة. وقد نص على ذلك صراحة قانون الشركات  االنجليزي سنة 

ن الهدف من التدقيق لم أهيل اشخاص للقيام بهذه املهنة، غير تطوير مهنة التدقيق من خالل تدريب وتأ

 2. ن هذه الفترة لم تشهد اعترافا بأهمية الرقابة الداخليةأخطاء كما يتغير وظل متمثال في اكتشاف الغش واأل 

 :1960-1920املرحلة الرابعة: 

 1929يق، فبعد االزمة املالية لسنة مريكي كان له تأثير مباشر في تطور التدقن النمو الذي عرفه االقتصاد األ إ

لى منع قروض بدون ضمانات إ سواق مالية، باإلضافةأاصة وظهرت ارتفعت نسبة االستثمار في املؤسسات الخ

هذا ما شجع على االستثمار فكان هناك زيادة مستمرة للمستثمرين غير انه في املقابل فان هذه الفئة بحاجة 

ه عن وضعية املؤسسة، قاملالية املقدمة تمثل صورة صاد ئمالبيانات والقوان أقناع بإلى ضمانات ووسائل إ

عدت وفق قوائم أن مختلف البيانات أواملصادقة على  ير شالتأنسب من خالل فكان التدقيق الوظيفة األ

 .سليمة وتعكس الوضعية املالية الصحيحة للمؤسسة

ساس ي للتدقيق هو صبح الهدف األ أاك مزاياها، كما در إهمية للرقابة الداخلية بعد أعطينا أففي هذه الفترة 

  .ي فني محايد حول القوائم املالية ومدى سالمتها في تمثيل املركز املالي للمؤسسة و نتائجها املسجلةأابداء ر 

 الى يومنا هذا 1960املرحلة الخامسة: 

االقتصاد العالمي، وبذلك املؤسسات املتعددة الجنسيات وتعاظم دورها على مستوى حجم عرفت تنامي 

هداف التدقيق توسعت أن إبإنشاء فروع لها خارج بلدانها االصلية وفي عدة دول، وكنتيجة لهذه التحوالت ف

السياسات املحددة من طرف االدارة و لتشمل التأكد من تطبيق واحترام االجراءات والقوانين املعمول بها، 

نشطة ل كانت يرتكز في بداية االمر على النواحي املالية للعمليات واألن هذا الشكأالعليا لفروعها ووحداتها. غير 

التي تقوم بها املؤسسة، ثم توسع بعد ذلك الى تدقيق الجوانب االخرى )كالتدقيق االجتماعي، التدقيق 

                                                             
 .5ن ص2000نشر والتوزيع، عمان، االردن، احمد حلمي جمعة، املدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار الصفاء لل   1
 .7محمد التهامي طواهر ومسعود صديقي، مرجع السابق ذكره، ص   2



 الفصل األول                                                                                االطار املفاهيمي للتدقيق

 

9 
 

ن الهدف من التدقيق خالل هذه الفترة هو الحد من الغش وضمان سالمة التسجيالت إ البيئي....الخ(.

ية وبالتالي الوصول الى قوائم مالية ختامية تعبر بصدق عن حقيقة نتيجة نشاط املؤسسة، ومركزها املحاسب

 . 1دارة العليا للمؤسسةاملالي وااللتزام بالسياسات واالجراءات والقواعد املوضوعية من طرف اإل 

 : التطور التاريخي ألهداف عملية التدقيق )Ⅰ - 01 (جدول رقم

 عملية التدقيقالهدف من  الفترة

 اكتشاف التالعب والغش ميالدي 1500قبل 

 اكتشاف التالعب والغش )االختالس( 1850- 1500

اكتشاف التالعب والغش 'االختالس(  1850-1920

 وكذا االخطاء الكتابية

 اكتشاف الغش واالختالس 1920-1960

راي حول مدى سالمة صدق ابداء ال

 لي.املركز املا

ابداء الراي حول مدى سالمة وصدق  هذاالى يومنا  1960

 املركز املالي

 . من اعداد الطالبتيناملصدر: 

 التدقيقمفهوم : ثانيا

 حظي التدقيق بعدة تعاريف منها:تعريف التدقيق: 

ية منظمة للحصول على القرائن املرتبطة بالعناصر لنه: " عمأ: على عرفته جمعية املحاسبة االمريكية -1

كد من درجة مسايرة هذه أاالقتصادية، وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض التحداث الدالة على األ 

 .2العناصر للمعايير املوضوعة، ثم توصيل نتائج ذلك الى االطراف املعنية"

نظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات والحسابات أنه:" فصح أعلى  مين التدقيقأعرف خالد  -2

صد الخروج براي فني محايد قالتدقيق فحصا انتقاديا منظما، بوالدفاتر الخاصة باملشروع تحت 

ع في نهاية فترة زمنية معلومة، ومدى و على مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املالي لذلك املشر 

 .3عمالها من ربح وخسارة عن تلك الفترة"أتصويرها لنتائج 

                                                             
 .17ص 2000خالد امين، علم تدقيق الحسابات، دار وائل للنشر، عمان، االردن،    1
 .06ص، 2000/2001محمد سمير الصبان، نظرية املراجعة واليات التطبيق، الدار الجامعية، مصر،   2
 .09تهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، صتمحمد ال  3
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منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف و طريقة أنه: "مسعى أعلى  كما عرفته منظمة العمل الفرنس ي -3

منهي يستعمل مجموعة من تقنيات املعلومات والتقييم بغية اصدار حكم معلل ومستقل، استنادا 

 .1واالجراءات املتعلقة بالتنظيم" النظام على معايير التقييم وتقدير مصداقية وفعالية

بإخالص في القوائم  ن نشاط املؤسسة ترجمألى تحقق من إ: "فحص يهدف نهأيضا على أوعرف  -4

  2املالية وفقا للوائح".

ن مفهوم التدقيق ينصب على البيانات املحاسبية التي تتضمنها أومن التعاريف السابقة يمكن القول 

هو فحص منهي شامل  التدقيق نأي أنواعها، أدفاتر وسجالت ومستندات املؤسسة وقوائمها املالية بكافة 

داء جل ابأكفاءة من  ظمة الرقابة الداخلية، يقوم به شخص محترف ذو نأللدفاتر والسجالت املحاسبية و 

 ي فني محايد حول صحة وسالمة ومصداقية املعلومات محل الفحص.أر 

نه "قاعدة أالفرض ب  kohlerتقوم عملية تدقيق الحسابات على مجموعة من الفروض، حيث يعرف 

تحظى بقبول عام ويعبر عن التطبيق العملي ويستخدم في حل نوع معين من املشاكل"، اتفق الباحثين 

  3هم هذه الفروض ما يلي:أيبنى عليها التدقيق ومن ن أن هناك فروض علمية يمكن أعلى 

 عدم دلة االثبات الكافية إلزالة حالة أ: ويظهر ضرورة وجود مجموعة من فرض عدم التأكد

التأكد، ويرجع عدم التأكد في املجال املحاسبي الى االستخدام غير املتكامل للبيانات املحاسبية، 

وعدم القدرة على تقدير كافة الظروف املستقبلية عند اتخاذ القرارات، وعدم نظام جيد 

 لالتصال في التنظيم.

 يه فيما كلف به من أ: فاملدقق عندما يمارس عمله حكما يعتمد على ر فرض استقالل املدقق

ساسين من املقومات، مقومات ذاتية تتعلق بشخص أ نوعين عمال، ويعتمد هذا الفرض علىأ

وهي ما تتضمنه  موضوعية والعملي، ومقومات املدقق بشخص املدقق وتكوينه العلمي

 حكام وقواعد وضمانات.أالتشريعات وما تصدره الهيئات املهنية من 

 حكمه الشخص ي عند ممارسة وظيفته،  : فاملدقق يستخدمفرض توافر تأهيل خاص للمدقق

و فنية وذلك يتطلب قدرة وخبرة علمية أو ضريبية أوهو يتعرض عند الفحص ملشاكل محاسبية 

 وعملية كافية ألداء مهمته. 

                                                             
 09تهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سبق ذكره، صتمحمد ال  1

2
 Khelassi Réda, l’audit interne ; 3

éme
 édition, éditions Houma , Alger, 2010, p p 22-23. 

، ص 2015احمد حلمي جمعة، املدخل الى  التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، االردن،   3

50-51.  
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  فنظام الرقابة الداخلية يشمل هيكل يتكون من بيئة توافر نظام كاف للرقابة الداخليةفرض :

نشطة الرقابة واملعلومات واالتصال، ففهم املدقق لنظام الرقابة أاملخاطر، و وتقدير الرقابة، 

 الداخلية يعتبر نقطة البداية ألداء مهمته.

 و أرباح ساس عند توزيع األ : حيث يعتبر تقرير املدقق األ فرض الصدق في محتويات التقرير

باعتباره محل ثقة جميع االطراف  املدقق القبول االقرار الضريبي، فبعبء االثبات يقع على

 و املستفيدين من تقريره.أاملتعاملين مع املؤسسة 

 هداف التدقيق واهميته أاملطلب الثاني: 

  هداف التدقيق: أ  -1

هداف أهداف التدقيق عدة تطورات وفق املراحل التي مر بها التدقيق، حيث يمكن تقسيم أشهدت 

 1التدقيق الى ما يلي:

 يمكن حصرها فيما يلي: التقليدية:االهداف  - أ

  التأكد من دقة وصحة البيانات املحاسبية املثبتة في دفاتر املشروع وسجالته، وتقرير

 مدى االعتماد عليها. 

  ي فني محايد حول مطابقة القوائم املالية ملا هو مقيد بالدفاتر أالحصول على ر

 والسجالت املستخدمة.

 يلي:همها ما أ: من هداف الحديثةاأل  - ب

 .مراقبة الخطط املوضوعة ومتابعة تنفيذها 

  قص ى قدر ممكن من الكفاية االنتاجية عن طريق الحد من االسراف في جميع أتحقيق

 نواحي نشاط املشروع.

  عمال املشروع مقارنة باألهداف املرسومة.أتقييم نتائج 

  فراد املجتمع الذي يعمل فيه املشروع. تحقيق اقص ى قدر ممكن من الرفاهية أل 

هداف العملية وهي خرى للتدقيق متمثلة في األ أهداف أهداف الحديثة هناك إضافة لألهداف التقليدية واأل 

 2تضم:

 صول والخصوم الواردة في امليزانية وفي القوائم املالية ن جميع األ أ: وهو التأكد من الوجود والتحقق

 الختامية موجودة فعال.

                                                             
 .15، ص1999دار وائل للنشر، االردن،  -الناحية النظرية  –خالد امين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات   1

 .18-16ص     ، مرجع سبق ذكره، طواهر، مسعود صديقي تهاميتمحمد ال  2
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 والخصوم للمؤسسة ملك هي األصول  عناصر كل أن من التأكد خالل من وذلك : واملديونية امللكية 

 عن الناتجة املحاسبية املعلومات وحقيقة صدق تأكيد على يعمل بذلك فالتدقيق عليها، التزام يه

 . خارجية أو داخلية سواء عدة أطراف إلى تقدم والتي لها، املولد املعلومات نظام

 املحاسبية البيانات وصحة ثقة من التأكد ينبغي الشمولية إلى الوصول  بغية:  الكمال أو الشمولية 

 يسمح بشكل البيانات هاته تجهيز على العمل أخرى  جهة ومن جهة من والسجالت بالدفاتر املثبتة

 أهداف أهم من يعتبر والذي للمؤسسة، الحقيقية الوضعية عن ومعبرة شاملة معلومات بتوفير

 املحاسبية. املعلومات نظام املخرجات املصداقية إلعطاء التنفيق

 بها املعمول  املحاسبية للطرق  وفقا املحاسبية األحداث تقييم ضرورة به يقصد: والتخصيص التقييم 

 املعنية، الحسابات في العملية هذه تخصيص ثم املخزونات، تقييم أو االستثمارات، اهتالل كطرق 

 عاما. قبوال املقبولة املحاسبية املبادئ مع وباالنسجام

 ذات معلومات على الحصول  إلى املحاسبية للمعلومات الطالبة األطراف ىعتس: واإلفصاح العرض 

 مخرجات عن األخيرة هذه إفصاح خالل من للمؤسسة الحقيقية الوضعية عن ومعبرة مصداقية

 واملبادئ يتماش ى بشكل وتجهيزها املهنية، املمارسة ملعايير وفقا أعدت التي املعلومات نظام

 . ومصداقيتها صحتها من ليتأكد ققدامل قبل من الفحص محل املعلومات هذه تعتبر املحاسبية،

 بتطبيق االلتزام مدى حول  محايد فني رأي إبداء إلى التدقيق عملية من املدقق يسعى: الرأي إبداء 

 .املحاسبية املعلومات نظام من الناتجة املعلومات وصحة صدق وعن املحاسبية املبادئ

 :التدقيق أهمية  -2

 ورسم قراراتهم اتخاذ في الجهات من العديد تخدم وسيلة أنه في الحساباتتدقيق  أهمية تظهر

 :1هي الجهات وهذه سياستهم

 األداء ومراقبة الخطط وضع في املحاسبية البيانات على اكلي اعتماد تعتمد: املشروع إدارة 

 إلى يؤدي مما بنجاح أعمالها مارست قد املشروع إدارة أن إلثبات وسيلة أنه كما يمه،يوتق

 .مكافآتهم زيادة وكذلك أخرى  لفترة اإلدارة مجلس أعضاء مدة وتجديد انتخاب إعادة

 وذلك والسرقة لالختالس تتعرض لن أموالهم بأن تطمئنهم التدقيق نتائج :املستثمرون 

 العقد انتهاك عدم من والتأكد اإلدارة مجلس تصرفات بمراقبة املدقق قيام نتيجة

 في قرار أي اتخاذ عند املدققة املالية القوائم على املستثمرون يعتمد وأيضا األساس ي،

 .ممكن عائد أكبر لهم تحقق بحيث واالستثمارات املدخرات توجيه

                                                             
 9-8،ص2000يوسف محمود جربوع، مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، االردن، 1
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  املركز وتحليل بفحص تقوم فإنها للمؤسسة القروض منح على توافق أن قبل :البنوك 

 هذه ةقدر  لضمان وذلك قيق،دالت نتائج على بناءا املؤسسات هذه أعمال ونتيجة املالي

 .لها املحددة املواعيد وفي فوائدها مع القروض سداد على املؤسسات

  من العديد في املشاريع تصدرها التي البيانات على الدولة أجهزة تعتمد :الحكومية الجهات 

 فرض أو للدول  االقتصادية السياسات رسم أو االقتصادي النشاط مراقبة منها األغراض

 جهات من ومعتمد فيها موثوق  بيانات دون  األعمال بتلك القيام للدولة يمكن وال الضرائب،

 عليها. والعادل املحايد الفني الرأي اءوابد ادقيق افحص البيانات بفحص تقوم محايدة

 

 نواع التدقيقأاملطلب الثالث: 

 هداف مهمة التدقيق:أمن حيث  -1

  :تدقيق القوائم املالية 

 خارج من للمستخدمين واملوجهة املسيرين طرف من املعدة املالية القوائم هو فحص

 عن قلمستو  خبرة ذو مؤهل شخص التدقيق من النوع هذا على ويشرف املؤسسة،

 صورة  تقدم املالية البيانات كانت إن ما حول  رأيه إبداء بهدف التدقيق، محل املؤسسة

 باملتطلبات االلتزام إلى باإلضافة هذا املالي، ووضعها املؤسسة أداء عن عادلة وصادقة

 حول  دلة واالثباتاتاأل  جمع هو املالية القوائم تدقيق إن القانونية، الصلة ذات التنظيمية

واملتعارف   ملبادئ تتناسب كانت إذا ما تحديد في واستخدامها املؤسسة، ووقائع عمليات

 بكل يهأر  خاللها من ييبد - مستقل وكفء – مدقق شهادة التدقيق هذا عن ينتج ذإ عليها،

 موافقة املالية القوائم في ةضاملعرو  والتأكيدات الوقائع كانت إذا ما حول  موضوعية

 .1بها املعمول  للقواعد

 العمليات تدقيق: 

 االقتصاردون  املؤسسة أعمال كل على تطبق التي قتدقيال مهام مختلف النوع هذا يشمل

 العمليات قلتدقي األساس ي الهدف ويتمثل الختامية، املالية القوائم عناصر على أثارها على

 املخاطر إلى إضافة تحقيقها، وكيفية األهداف تحديد بها تم التي الطريقة على الحكم في

 وتقدير تحقيقها طرق  وفي املالئمة، األهداف تحديد في املؤسسةضعف ت أن يحتمل التي

 أداء تحسين هدفستت العمليات تدقيق مهام فإن أخرى، وبعبارة ذلك. في املؤسسة فرص

                                                             
 .11، ص2005، الجزائر ، 02املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيق، ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة  بوتين، محمد   1
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 إجراءات تكون  قد واقتراحات نصائح  لتقديم املوجودة املخاطر تحليل خالل من املؤسسة

 1.جديدة استراتيجيات او سياسات أو

 قدقيالت عملية نطاق حيث من  -2

 الكامل التدقيق: 

 أية اإلدارة دتحد وال ،ديهيؤ  الذي للعمل محدد غير إطار وضع قمدقلل يخول  الذي وهو

 في الشخص ي رأيه دققامل خدميست هفيو  ،هب يقوم الذي العمل مجال أو نطاق على وديق

 قيودال بفحص املراجع يقوم حيث عمل، من به قومي فيما ليفاصلتا ةجر دديد تح

 ،كلك املالية القوائم صحة حول  دمحاي ينف رأي إلى لصالتو  بقصد والسجالت واملستندات

 حين كلها وغيرها القيود بفحص قدقامل يقوم أي تفصيليا كامال قيقاتد النوع هذا كان وقد

العدد، وقد تحول الى الحجم والعمليات قليلة تدقق حساباتها صغيرة  التي املشاريع كانت

عمال وما صاحبه من ظهور تدقيق كامل اختياري نتيجة التطور الذي حدث في مجال األ 

ن يقوم املدقق بتدقيق أالصناعات الكبيرة وشركات املساهمة، بحيث لم يصبح من املعقول 

ن اتباع اسلوب العينة واالختبار في التدقيق زاد أجميع العمليات والسجالت واملستندات. اذ 

وحجم العينات يعتمد الن كمية االختبارات  من اهتمام املشاريع بأنظمة الرقابة الداخلية، 

على درجة متانة تلك االنظمة املستعملة، حيث يزيد املدقق من نسبة اختباراته في حالة 

 .2ضعف تلك االنظمة ووجود ثغرات فيها

 :التدقيق الجزئي 

هنا يقتصر عمل املدقق على بعض العمليات دون غيرها، نتيجة الجهة التي تعين املدقق 

مسؤوال في نطاق ما تم تحديده، لذلك يجب في مثل هذه لهذه العلميات، هذا ما يجعله 

املراد تحقيقها، اذ هداف و عقد كتابي يبين حدود ونطاق التدقيق واأل أالحاالت وجود اتفاق 

 .3يقوم املدقق بإبراز ذلك في تقريره لتحديد مسؤوليته بوضوح ملستخدمي التقرير

 من حيث درجة االلتزام:  -3

 :التدقيق االلزامي 

هو التدقيق الذي تكون املؤسسة ملزمة بالقيام به حسب النصوص التشريعية والقوانين 

وجود نص خالل ذ يتميز هذا النوع من التدقيق بوجود عنصر االلزام، وذلك من إالنافذة، 

قانونية على املخالفين ت وجزاءالي يمكن فرض عقوبات اصريح في التشريع املعني، وبالت

                                                             
 .12ص ذكره، سبق مرجع بوتين، محمد  1
 .17، ص1992احمد نور، مراجعة الحسابات النظرية والعلمية، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، مصر،   2

 .18احمد نور، املرجع نفسه، ص 3 
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، و كمثال عن ذلك ما ينص عليه القانون التجاري الجزائري في هذه التشريعات ألحكام

حسابات، ويترتب على الذي يلزم الشركات تعيين محافظ  684الى غاية  678مواده من 

 .1عدم القيام بذلك وقوع املخالفين تحت طائلة العقوبات املقررة

 :التدقيق االختياري 

ي وجود قانوني يحتم القيام به، ويناسب هذا التدقيق أهذا النوع من التدقيق غير الزامي 

املؤسسات الفردية وشركات االشخاص، حيث يتم االستعانة بخدمات املدقق في تدقيق 

على صحة املعلومات  طمئناناال جل أحسابات املؤسسة واعتماد قوائم مالية ختامية، من 

وخاصة حالة االنفصال  حقوق الشركاء، واملالية التي تتخذ كأساس لتحديداملحاسبية 

وانضمام شريك  جديد، وفي حالة املؤسسات الفردية يساعد هذا التدقيق على زيادة الثقة 

 .2ألطراف الخارجية خاصةلفي املعلومات املالية املقدمة 

 من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق: -4

  النهائيالتدقيق: 

بمثل هذا النوع من التدقيق بعد انتهاء الفترة املالية املطلوب يكلف املدقق بالقيام 

تدقيقها، وبعد اجراء التسويات وتحضير  الحسابات الختامية وقائمة املركز املالي، وفي ذلك 

ي تعديل في البيانات بعد تدقيقها الن الحسابات تكون قد اقفلت أضمان لعدم حدوث 

ق تأخر النتائج، حدوث ارتباك في مكاتب التدقيق، مسبقا، ويعاب على هذا النوع من التدقي

خطاء والتالعب، وعدم قيام املدقق بالفحص على املستوى عدم اكتشاف الغش واأل 

املرغوب، اذ ترجع هذه العيوب الى قصر الفترة الزمنية الالزمة للقيام بعملية التدقيق، 

ي فني محايد في مواعيد محددة أويعود ذلك اللتزام املدققين بإنهاء عملية التدقيق وابداء ر 

ذ كانت تواريخ نهاية السنة املالية للمؤسسات متقاربة، وكذلك نتيجة ضغط العمل في إو أ

 . 3مكتب التدقيق

 :التدقيق املستمر 

وهو التدقيق الذي يتم على مدار السنة املالية، وغالبا ما يتم وفقا لبرنامج زمني محدد 

بعد اقفال الحسابات للتحقق من التسويات  اخرى مسبقا مع ضرورة اجراء مراجعة 

موال وغيرها الضرورية إلعداد التقارير املالية النهائية، وهذا النوع يعد مناسبا لشركات األ 

من املؤسسات التي تقوم بعمل ضخم من العمليات، حيث تحتاج الى وقت طويل نسبيا 

                                                             
 .32، ص 2007امعي الحديث، االسكندرية، مصر، يا، اصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل، املكتب الجامحمد السيد سر    1
 .32محمد السيد سرايا، املرجع نفسه، ص  2
 .61، ص2002حارم هاشم االلوس ي، الطريق الى علم املراجعة والتدقيق، الجزء االول: املراجعة نظريا، الجامعة املفتوحة طرابلس،   3
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ع في عملية التدقيق، كما لفحصها، كما توفر للمدقق الوقت الكافي مما يساعده على التوس

التدقيق املانع واملصحح في وقت واحد، ومن مزايا اتباعه القضاء على بيطلق على هذا النوع 

ل حمساوئ التدقيق غير متصل، توطيد العالقة االنسانية بين املدقق وموظفي املؤسسة م

 التدقيق.

 من حيث درجة الشمول: -5

 :التدقيق العادي 

القوائم يتعلق هذا النوع بفحص البيانات املثبتة بالسجالت والدفاتر، والتأكد من صحة 

 ي املراجع الفني املحايد حول ذلك.أعمال واملركز املالي، وابداء ر ومدى داللتها لنتيجة األ 

 :تدقيق لغرض معين 

البيانات هدفا الفحص، وقد تكون الحسابات و منه هو البحث عن حقائق معينة يستالهدف 

 . 1ي محايدأموضوع التدقيق قد سبق تدقيقها تدقيقا عاديا بهدف الخروج بر 

 من حيث القائم بعملية التدقيق: -6

 من االشخاص الخارجيين عن املؤسسة وال  فريق و أ: يقوم به شخص التدقيق الخارجي

 كون هؤالء:ييعتبرون موظفين لديها، ويمكن ان 

  بمهام التدقيق املالي واملحاسبي واملصادقة  : وهم الذين يقومون مدققون قانونيون

 .2على الحسابات

  :يقومون بمهامهم في اطار عقد يربطهم باملؤسسة املراد مدققون متعاقدون

ي هذا العقد. خالفا للتدقيق الخارجي القانونفي  تدقيقها، وتكون واجباتهم محددة

هداف متعددة بتعدد أهدافه معروفة سلفا، ان التدقيق التعاقدي له أعتبر تالذي 

ن يكونوا خبراء، محاسبين، محامين، ومختصين في أذ يمكن إالقائمين به. 

التعاقدي دوافع موضوعية متعددة املعلوماتية،...الخ. وعادة ما يكون وراء التدقيق 

ن يطلب البنك القيام بمهمة تدقيق املؤسسة التي ترغب في االستفادة من قرض كأ

 .3بنكي

 

 

                                                             
 .194، ص2001ومحمد السيد سرايا، دراسات متقدمة في املحاسبة واملراجعة، الدار الجامعية، بيروت،  كمال الدين مصطفى الدهراوي   1
ة عبد الوهاب ناصر علي، دور اليات املراجعة في تفعيل حوكمة الشركات، موسوعة املراجعة الخارجية الحديثة وفقا ملعايير العربية والدولي  2

 . 14، ص2009امعية، االسكندرية، واالمريكية، الجزء االول، الدار الج
 .14عبد الوهاب ناصر علي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 الداخلي: التدقيق 

ترغب الكثير من املؤسسات في التأمين بواسطة موظفيها بالتدقيق املستمر ألنشطتها وانظمة 

عملها، ويكون هؤالء عندئذ موظفين تابعين للمؤسسة كبقية املوظفين االخرين، مهمتهم 

 هؤالءالسهر على تحسين فعالية نظام املراقبة الداخلية لتحقيق اهداف املؤسسة. ينتمي 

، ولتأدية دورها وظيفة التدقيق الداخلي"سم "إفون الى وظيفة مستقلة يطلق عليها املوظ

ن تكون هذه الوظيفة مستقلة تماما عن باقي الوظائف االخرى، وتكون أبفعالية يشترط 

هداف التدقيق أمام مجلس االدارة واالدارة العليا للمؤسسة، ومن بين أاملسؤولية مباشرة 

إلجراءات الرقابة الداخلية، صحة املعلومات املستخدمة في  الداخلي هو السير الحسن

 . 1للقوانين هااملؤسسة، وانسجام العمليات واحترام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

، 2007ني، مقدم عبيرات واحمد نقار، املراجعة الداخلية كأداة فعالة في اتخاذ القرار، مجلة االكاديمية العربية املفتوحة الدانمارك، العدد الثا  1

  .65ص
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 وجه االختالف بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجيأ:  (Ⅰ-02)جدول رقم

 

 

 .18، ص2005حمد حلمي جمعة، مرجع سبق ذكره، أاملصدر: 

 

 

 

 

 

 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي 

الى مؤسسة ويعين من مستخدم ينتمي  و العهدةأالتعيين 

 رة العلياادطرف اإل 

متعاقد خارجي مستقل قانونيا 

 ويعين من طرف الجمعية العامة.

نشطة التي يدققها مستقل عن األ االستقاللية

واستقالله عن االدارة مرتبط بالوضع 

 التنظيمي، والخضوع لتدخالتها ورغباتها

مستقل قانونيا عن ادارة 

مهنة املؤسسة باعتباره يمارس 

حرة، وينبغي ان يكون مستقال 

 عن املالك.

دارة ويعمل لصالح مسؤولي في خدمة اإل  الجهة املستفيدة من التدقيق

 املؤسسة

يعمل لصالح املساهمين، كما 

طراف اخرى أتستفيد منه 

 )املستثمرون، البنوك، املوردون(

 

 هدافنطاق العمل واأل 

مرتبط باهتمامات االدارة، تقييم نظام 

 الرقابة الداخلية واملخاطر

املصادقة على الحسابات وابداء 

ي في سالمة وصدق تمثيل أالر 

 القوائم املالية

وثيقة التدقيق الداخلي، دليل التدقيق  االطار املرجعي

 الداخلي، معايير املمارسة املهنية

الهيئات املنظمة ملهنة التدقيق 

 الخارجي

معايير التدقيق الخارجي املتعارف 

 اعليه

العمل على مدار السنة بطريقة مستمرة  و دورية التدقيقأتوقيت العمل 

 حسب مهام مخططة

غالبا مرة واحدة في نهاية السنة 

 املالية عند غلق الحسابات
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  الداخلي التدقيقماهية  :نيالثا املبحث

 نو ر خآو  علمي أسلوب هبر عتعض يفالب ، تدقيقال أنواع دحكأ الداخلي قيقتدالطبيعة  حول  اآلراء تددتع   

 األهداف معرفة يقتض يالتدقيق الداخلي  ماهية فهم أن إال مستقل، يعلم نشاط أو إدارية، وظيفة يعتبرونه

 ىلإ ادنباالست وتلك املؤسسة، في الرقابية ةظيفالو  عيمدت في يؤديه الذي والدور  تحقيقها، إلى يسعى التي

 باحثين.وال ةخصصاملت تاالهيئ قبل من املقترحة الداخلي دقيقتال تعاريف

 و تطوره التاريخي الداخلي قيقتدالفهوم م األول: املطلب 

  الداخلي الدقيقوال : تعريف أ

 : منها تعاريف ةدع الداخلي لتدقيقل

 املختلفة األعمال فحص مهمته املؤسسة داخل قسم أو ارةدإ به تقوم مستقل تقييمي نشاط: "  هنأب عرف -

 كأساس وتلك ، املؤسسة هذه في واألقسام اإلدارات أداء وتقييم والتشغيلية واملالية املحاسبية املجاالت في

 1.األخرى  الرقابية الوسائل فعالية وتقيم قياس طريق عن ىدؤ ت إدارية ةباقر  أنه كما العليا اإلدارة مةدلخ

 داخل من موظفين يؤديها وظيفة: "  أنه على(  األمريكية املتحدة بالواليات الداخليين املراجعين مجمع عرفه - 

 اإلدارية والسياسات لخططل املستمر والتقييم والسياسات لإلجراءات االنتقادي الفحص وتتناول  املؤسسة

 مقومات أن من والتحقق اإلدارية اتالسياس هذه تنفيذ من التأكد بهدف وذلك الداخلية، الرقابة وإجراءات

 2.  وكافية دقيقة و  سليمة ومعلوماتها الداخلية الرقابة

 ويساعدها عملياتها، على السيطرة من درجة سةؤسللم بمنح وموضوعي مستقل نشاط"  بأنه: أيضا عرف -

  3. عالياتهاف لتعزيز اقتراحات وتقديم التقييم عملية خالل من أهدافها تحقيق على

 التي األنشطة وتقييم فحص رضغب معين تنظيم اخلد تنشأ مستقلة تقييمية وشيقة:  أنه على عرف كما -

 بمسؤولياتهم للقيام التنظيم هذا داخل األفراد مساعدة إلى الداخلي تدقيقال فدويه التنظيم، هذا بها يقوم

 تتعلق التي واملعلومات التوصيات، التقييم، التحليل، توفير طريق عن وتلك ةءالكفا من عالية بدرجة

 4. مراجعتها تتم التي باألنشطة

                                                             
 .11،ص2010، دار التعليم الجامعي، مصر،-مدخل علمي تطبيقي-خليةوجدي حامد حجازي ،اصول املراجعة الدا 1
املعايير و القواعد مشاكل تطبيق العمل ،املكتب الجامعي  ،االطار النظري -،اصول املراجعة و التدقيق الشامل محمد السيد سرايا 2

 .11،ص2008الحديث،مصر،
3 Khalassi Réda ,référence précitée , p48-49. 

 .82-81،ص2002/2003السوافري، احمد عبد املالك محمد، دراسات في الرقابة الداخلية، الدار الجامعية،مصر،فتحي رزق  4
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 1 : هما أساسين هدفين الداخلي قيقتدلل أن نجد قةبالسا التعاريف خالل من

 اإلدارية املستويات في بها املصرح الداخلية الرقابة ووسائل واإلجراءات بالسياسات االلتزام مدى من التحقق -

 ؛ املختلفة

 .املختلفة واألقسام اإلدارات أداء وفعالية كفاءة ىدم من التحقق -

 داخل من شخص به يقوم مستقلتقييمي  نشاط عن عبارة الداخلي التدقيق بان القول  يمكن عامة وبصفة 

 األنظمة فعالية ومتى املحاسبية والسجالت فاتردال وسالمة صحة حول  الرأي إبداء أجل من املؤسسة

 .املؤسسة في القائمة ةتسييريال واإلجراءات

 2:وهي خصائص عدة الداخلي قيقتدال عمليةل أن أيضا تجد قةبالسا التعاريف ومن 

 املخاطر هذه على السيطرة في يساعد مما ة،ؤسسامل تواجه التي باملخاطر العليا دارةتطمئن اال : تأكيدية -

 ؛املناسب الوقت في

 القرارات التخاذ الالزمة واالقتراحات واالستشارات الدراسات كل املؤسسة إلدارة متقد استشارية: -

    ؛املناسبة

 ؛فقط العليا باإلدارة ومرتبطة باملؤسسة األخرى  فظائالو  كل عن مستقلة وظيفة أنها أي :ستقلةم -

 ي.وعضومو  جيد بأداء مهامه الداخلي املدقق يؤدي أن : موضوعية -

 و تطور التدقيق الداخلي نشأة ثانيا :

 قالتدقي ظهر فقد االقتصادية، األنشطة وتوسع لتطور  ةنتيج الداخلي قيقتدال إلى املوت حادة برزت لقد

 هذه ولتفادي صة،ور بال انهيار إلى أدت التي 1929 سنة االنسيابية األزمة بعد األمريكية املتحدة الواليات في

 قدقم طرف من مراقبة البورصة في رةعاملس املؤسسات حسابات تكون  أن األمريكي املشرع لزمأ األزمات

 قامت األخيرة هذه أن حيث الخارجي، قدقيالت مكاتب مع التعامل الشركات على اجبوا أصبح وبالتالي خارجي،

 أجرة يتقاضون  داخليين ينققدم تعيين إلى اتدريجي الشركات عدف مما املعامالت، لزيادة نظرا أسعارها برفع

 التأكد على تصرقت كأندا داخليال قيقتدال مهمة وكانت.  الخارجي ققدامل مهام نفس ي ولهم املؤسسات، من

 وفي ي.حاسبوامل يلاامل دقيقتبال ياحال تعرف والتي للمؤسسة، املالية الوضعية اتثبوا البيانات صدق مدى من

 مهنة تطويرجل ا من لكذو  األمريكية، املتحدة الواليات فيمعهد املدققين الداخليين  ءإنشا تم 1941 سنة

                                                             
 .213،ص2001عبد الفتاح محمد الصحن، سمير كامل، الرقابة و املراجعة الداخلية، الدار لجامعية الجديدة، مصر ، 1
 .2010/2011املعلومات وفق معايير املراجعة الدولية، مطبعة سخري،زين يونس، عوادي مصطفى، املراجعة الداخلية و تكنولوجيا  2
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 ،يمعلومات قيقتد ثم تشغيلي، قدقيت إلى يحاسبم قيقتد من لهاتدخ لجام وتوسيع الداخلي، قتدقيال

 1ي .يجتراتدقيق است اديثوح

 لداخ بها االهتمام زيادةو  الداخلي للتدقيق السريع التطور  في تدأ التي العوامل من مجموعة هناك

 :  يلي ما العوامل هذه أبرز  ومن كبير، بشكل ورهاد وتفعيل املؤسسة

 .انفصال امللكية عن االدارة 

 هاو عمليات تهاطشان وتعقد املؤسسات حجم اعاتس . 

  اتلجنسيا ددةاملتع والشركات الفروع ذات املؤسسات ظهور. 

  تدقيق ال دور  ريوتطو  فصيلتب تصأو  والتي العالم، دول  من العديد في مرت التي والقوانين التقارير

 منها: كرنذو  املؤسسات، في الداخلي

 دفع مما لطاقة،ل نرو دنوا وورلنكوم شركة افالس إعالن عقب ليسكاو  انیر سا قانون  ور صد

 معاد نثياحبال من الكثير نظر وجهة من اعتبر الذي القانون  هذا نس إلى األمريكي سالكونغر 

 والتي داخلي قيقتد نشاءا ةر رو ضب مالز  حيث بازل، لجنة تقرير إلى ةضافباإل  الداخلي، لتدقيقل

 ة.اإلدار  جلسمل تقرير تقديم ويجب يةدحياوال يةستقاللباال  تتمتع

  الداخلي الدقيق وأهداف ميةهأ :نيالثا املطلب

 يلي وفيما وأهميته ألهدافه ةبسلنبا وكذلك ،هاطور بت اإلنسانية الحضارة نشوء رافق ليخالدا الدقيق إن

 ي.الداخل تدقيقال وأهداف أهمية إلى تعرضسن

  الداخلي الدقيق أهميةوال: أ

 من ثبتها ملا وذلك املؤسسات في هاما دورا لها أصبح حيث كبيرة ميةاه الداخلي التدقيق مهنة سبتاكت 

  التحقيقه اإلدارة تسعى التي األهداف عن واالنحرافات للمخالفات ضبط

 ي:تكاآل في الداخلي بالتدقيق االهتمام تطوير في ساهمت التي العوامل ومن    

 العليا اإلدارة بين املسافة تباعد إلى أدى مما واسع، نطاق على جغرافيا شارهانتوا املؤسسات حجم تطور  -

 و كافة العاملين.

                                                             
 .82محمد بوتين، مرجع سبق ذكره،ص 1
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 لبياناتا عن اإلفصاح وعدالة وصحة أموالها استثمار لسالمة للمعلومات وحاجتها املساهمة الشركات ظهور  

  .املنشورة الختامية تلحساباوا والقوائم

 عدف مما املؤسسة، في اإلدارية املستويات عددلو  التنظيمي الهيكل منض اراتدلإل  تنظيميال االستقالل -

 حملتو  استعمال سالمة من للتأكد اإلدارية حاجةتم  ومن واملسؤوليات، السلطات فويضت إلى اإلدارةب

  .بها املعمول  واالجراءات منظوال تسياسالل وفقا املسؤوليات

 امنظ سالمة من البد ذلك من التأكدو ألجل  التقارير في ةثبتامل واملعلومات البيانات إلى عاملجتم حاجة  -

 1.الدقيق

 الداخلي ققيالتد أهدافثانيا:  

 املتحدة بالواليات جمع املدققينم رهصدأ الذي الداخلي التدقيق اتيمسؤول بيان في ورد ملا قاطب 

طريق تزويدهم  عن همتملسؤوليا الفعلي ءاإلبرا يف العليا اإلدارة أعضاء جميع محاولة هو األمريكية

 2راجع.امل تناولتها التي ةنشطباأل ةبطمرت وتعليقات وتوصيات ميوتقي تحليالتب

 تتغيراال مع مينسجل الزمن مع يتطور  أن يجب بل الجمود موقف خليالدا التدقيقن ال يقف ا ينبغيو  

  :ليي کما الداخلي التدقيق أهداف حددت فقد ، ةاملؤسس نشاط على تطرأ التي

 مدى كفاءتها و فعالتها ؛ تقييم و الداخلي والضبط الداخلية الرقابةانظمة  وتحليل ودراسة فحص -

 بكافة الخسائر من حمايتها وسائل وكفاية فاتربالد هايدتق حةصو  املؤسسة أصول  وجود من التحقق  -

 ؛ أنواعها

 تقبال؛مس حدوثها تكرار ومنع والتالعب األخطاء الكتشاف املستندات فحص و  والسجالت الدفاتر تدقيق -

 ةختلفامل اإلدارات تعدها التي التقارير أو املاليةلقوائم با اهرةظال ةحسابيال البيانات حةص نم التحقق -

 ليا؛الع واالدارة

 قررة؛امل السياسات تنفيذ في األداء نوعية ميتقي  -

 ؛العمل أساليب لتحسين التوصيات ابداء -

 ؛ ةسوماملر  واإلجراءات ططبالخ وااللتزام وعةضاملو  السياسات مراعاة ىمد من التحقق -

 3.االدارة ألعضاء الخدمات بتقديم ةنمكم وإنتاجية إدارية كفاية برأك حقيقت -

 

 

                                                             
 .127، ص2010مفاهيم حديثة في الرقابة املالية و الداخلية ، مكتبة املجتمع العربي،  خالد راغب الخطيب، 1
 .178،ص2006هرة،القبطان محمد، قواعد املراجعة في اعمال البنوك ، دار النصر،القا 2
 .  179القبطان محمد، املرجع نفسه،ص 3
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 : الحماية هدف -1

 من لكل مسبقا املوضوعةواملعايير  الفعلي األداء بين واملطابقة الفحص بأعمال الداخلي قاملدق قيام 

 املؤسسة، قيم املؤسسة، التسج الداخلي، الضبط نظام املحاسبية، اإلجراءات املؤسسة، ةسياس

  1.التشغيل أنشطة

 :البناءهدف   -2

 ةنصح لإلدار ال وتقديم واملطابقةنتائج الفحص  لتصحيح الالزمة الخطوات نواعأ الهدف هذا و يعني 

 : يلي ما واملالية يةحاسبامل ياتملالع تدقيق إلى باإلضافة الداخلي املدقق يقوم ذلك وعلى

 ؛املوضوعة والخطط واإلجراءات بالسياسات االلتزام مدى من التحقق  -

 2. األصول  حماية اتءإجرا سالمة مدى من التحقق  -

 هدف الشراكة: -3

 شركة املؤسسة في العاملين نبيو  بينه يبني أن الداخلي املدقق على يجب السابقة األهداف تحقيق أجل من

  3.العاملين هؤالء عند ونفسية سلوكية السباب شاتن قد التي العقبات تذليل خاللها من حقيقية

  قيمة مضافة: خلق هدف  -4

 وأن املؤسسة في لالستثمار النهائي ئدالعا تحقيقب مؤسسةلل القيمة إضافة على الداخلي التدقيق قدرة هوو 

 على: تتوقف املضافة يمةقال خلق في الداخلي التدقيق فعالية

 املستفيدة من خدماتهم. واألطراف الداخليين يندققامللدى  املشترك الفهم توافر ضرورة:  األول  

 4.القيمة تلك من املستفيدة واألطراف القيمة سلسلة ضوء في الداخلي التدقيق يفةظلو  نظرال هو: الثاني 

 ما يلي:في الداخلي التدقيق أهداف مثلتت

 املؤسسة؛قسام أ من قسم كل داخل الكفاءة  -

 ؛املالية واملوقف العمليات نتائج نع صادقة صورة يعطي الذي ملحاسبيا النظام كفاءة -

 هاتحسين بغرض الرأي وإبداء ها،ب املتعلقة التقليدية واإلجراءات اإلدارية للسياسات الدوري يميقتال -

 ؛ إدارية كفاءة لىغأ لتحقيق وتطويرها

                                                             
 46،ص2002االتجاهات في املراجعة و املراقبة الداخلية ،دار الجامعة الجديدة ،السكندرية، . السوافيري فتحي و أخرون،1

 .47سوافري فتحي و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص 2
املراجعة الداخلية في تفعيل االقتصادية في منضمات االعمال ، املجلة العلمية لكلية التجارة ، جامعة االزهر  بكري علي حجاج،دور  3

 .31،ص30،2005،العدد
 .32بكري علي حجاج ،مرجع نفسه،ص 4
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 عملياتها؛ وتحسين ؤسسةامل قيمة يادةز  -

 ؛ ؤسسةامل تواجهها التي لمشاكلل والتوصيات ةناملمك الحلول يقدم   -

 1." مالتحك وعمليات ةرقابوال املخاطر إدارة فعالية وتحسين ميقيت -

  الدقيق الداخليومعايير أنواع املطلب الثالث : 

 وال : انواع التدقيق الداخليأ

االنشطة  وتنوعنتيجة التطور الزمني وتوسع  اتساعاوال و شملي أكثر خالداصبح املفهوم املعاصر  للتدقيق أ

وفي مقدمتها  جوانب االنشطة املختلفة باملؤسسة كلها، دقيق املاليإلى جانب ال صبح يضمأاالقتصادية، ف

صبحت بدورها أالتي السياسات واإلجراءات املوضوعية و  النظمتدقيق العمليات التشغيلية في ضوء البرامج و 

التحقق من قابليتها للتطبيق والتقييم الدوري لنتائج تنفيذها الداخلي، ملدقق ساسيا عن مسؤوليات اأجزءا 

 و قياس االنحرافات و تقديم االقتراحات البناءة لتنمية جوانب القوة و معالجة جوانب الضعف . 

 :تي كاآليمكن توضيح هذين النوعين   -

 : التدقيق املالي  -1

،  ؤسسةل املامو عين للمؤسسة وذلك من أجل حماية االتاب دققينيقوم به امل لتدقيقع من االشائوهو النوع 

 2بالسياسات االدارية.االلتزام و تشجيع جية نتاكفاية إدارية وإبر أك تحقيق كة دار تحقيق أهداف اإل و 

ا والتحقق : تتبع القيود املحاسبية للعمليات التبادلية التي تكون املؤسسة طرفا فيه مفهوم املدقق املالي 1-1

 وما يتعلق بها من  قوائم وتقارير  . نها حسابيا و مستنديام

في إعداد التقارير هو إعطاء رأي بشكل موضوعي من التدقيق املالي هدف ال نإ : هداف التدقيق املاليأ 1-2

 األهداف الخاصة  ضيحيمكن تو  و ،طبيقها بطريقة مماثلة م تتوالتي  لقواعد محاسبية محددة املالية وفقا 

 بالتدقيق املالي فيما يلي :

 التحقق من السجالت و الطرق املحاسبية املستعملة ؛ -

 التحقق من اتمام العملية املالية بطريقة صحيحة؛ -

 دراء املاليين؛ من مسؤولية امل قتحقال -

                                                             
للبحوث و التدريب، جدة، سعداني ابراهيم احمد، دور حوكمة الشركة و املراجعة الداخلية في تطوير االقتصاد الوطني، املعهد االسالمي  1

 .4،ص2008
 .13ص 2012جامعة ابو ظبي، مدونة،ايمن عبد هللا ابو بكر ، التدقيق الداخلي، 2
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 محاسبيةلقواعد  طبقاعادلة، بصورة سة املؤس نها تمثل واقعأ ة التقارير املالية ومنقد التحقق من -

 طبقت بثبات خالل املدة املحاسبية الجارية باملقارنة مع املدد املحاسبية املاضية؛محددة 

 لألصول؛التحقق من الوجود الفعلي  -

 جراءات التسجيل والترحيل تمت بصورة صحيحةفة والتأكد من أن إختلوتدقيق االيرادات املفحص  -

 الى الحسابات املعنية؛ ورحلت

عليها عارف تة املقبولة واملحاسبامل بادئلتأكد من أن املاو ت املالية معامال لل سابيةالتحقق من الدقة الح  -

 قد تم اتباعها ؛

 منع و اكتشاف التالعب و التزوير بالدفاتر و السجالت. -

 :  التشغيلية العمليات تدقيق -2

 ططخ اإلدارة، أداء تقييم تتضمن والتي األنشطة في التنوع ملعرفة السابق في العمليات تدقيق استخدام 

 التدقيق من النوع هذا إن األقسام، تقييم عن فضال ةنمعي عمليات وأنشطة الجودة رقابة نظم اإلدارة،

 بالعمليات يتعلق التدقيق من العمليات تدقيق فإن عام بشكل أو للمؤسسة، املالية غير بالعمليات يتعلق

 بعض في لكن الداخليين، املدققين قبل من يتم العمليات تدقيق فإن عام بشكل أو للمؤسسة، املالية غير

 . التدقيق من النوع هذا أداء في خارجيين مدققين يشارك الحاالت

 خالل من اإلدارة أنشطة دمتخ أداة بأنه العمليات تدقيق يعرف:  التشغيلية العمليات تدقيق مفهوم 1 -2

 . ضرورية ياتتوص ديموتق سةؤسامل ألنشطة يمهيتق

 :  اآلتي تحقيق إلى العمليات تدقيق بهدف :التشغيلية العمليات تدقيق أهداف 2-2

 وغيرها وأموال وممتلكات موظفين من املتاحة مواردها وتستعمل تدير املؤسسة كانت إذا ما تحديد   -

  ؛ بكفاءة

 ؛ بالكفاءة تتم التي والتعليمات باألنظمة التزمت قد املؤسسة كانت إذا ما على التعرف  -

 - ؛املناسب الوقت وفي العمليات عن دقيقة معلومات توفير -

 ؛ والقوانين والقواعد واإلجراءات والخطط السياسات مع االتفاق ىمد -

 .االستعمال سوء من األصول  حماية -

 إلى التدقيق من النوع هذا يهدف كما الفاعلية، من قدر بأكبر املقررة األهداف هذه تحقيق يغوينب  -

 تاحة.امل ملواردها استغاللها طرق  تحسين من املعنية الجهات تمكن التي االفتراضات وضع
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  الداخلي قيقتدال معاييرثانيا : 

الحجم  ،تتم عملية املراجعة في بيئة ثقافية وقانونية مختلفة وضمن مؤسسات تختلف من حيث األهداف

والهيكلة، وهذه االختالفات قد تؤثر على ممارسة التدقيق الداخلي، حيث تستدعي وجود معايير دولية 

ققين الداخلين معايير املمارسة املهنية ألول مرة سنة در معهد املدللممارسة املهنية املتفق عليها، ولقد أص

 25يبها في خمسة مجموعات وتتضمن وتتضمن خمسة معايير عامة، وتم تبو  1993وتم تعديلها في  1978

، في حين كان أخر  2003نة سوالتي وضعت  معیار فرعي، بينما يتكون اإلطار العام للمعايير املهنية الجديدة

. حيث 2011ية من ریان تطبيقه بداسمع  2010، وتم تعديله في مسنة  2008إصدار للمعايير املهنية في 

 :ن مجموعة من املعايير هيد املدققين الداخليهتتضمن معايير مع

 املعايير والصفات : -1

داخلي ق اليسؤولية نشاط التدقمرض وسلطة و غيد د، يجب تح الغرض ، السلطة واملسؤولية 1000 -

قيق، بما يتماش ى مع تعريف التدقيق الداخلي ومبادئ وأخالقيات املهنة تدتحديدا رسميا ضمن ميثاق ال

لتدقيق الداخلي ليجب أن يقوم الرئيس التنفيذي  ذق الداخلي ، ايقتدايير الدولية املهنية ملمارسة الواملع

 لموافقة عليه .لديمه إلى اإلدارة ومجلس اإلدارة بمراجعة ميثاق التدقيق الداخلي بصفة دورية وتق

ما يجب أن يكون املدققون ق الداخلي مستقال، كيقتديجب أن يكون ال :االستقاللية واملوضوعية 1100  -

 .ين أثناء أداء أعمالهم يوضوعن ميالداخلي

يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي املحافظة على برنامج  :والعناية املهنية الالزمة املهارة 1200 -

 1للتأكد و تحسين الجودة، بحيث يغطي كافة جوانب نشاط التدقيق الداخلي .

 : معايير االداء -2

ن يدير نشاط التدقيق أيجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق دارة نشاط التدقيق الداخلي :إ  2000 -

 الداخلي بفاعلية لضمان تحقيق قيمة مضافة للشركة.

ن يقوم نشاط التدقيق الداخلي بالتقييم و االسهام في تحسين عمليات أيجب  طبيعة العمل : 2100 -

 سلوب منهجي منظم.أتباع إالحوكمة، ادارة املخاطر ، والرقابة و كذلك 

 العمل خطة قيوتوث بتطوير ون يالداخلدققون امل يقوم أن يجب:  التدقيق الداخلي مهام تخطيط 2200 -

 .لها املخصصة واملوارد توثيقها، ،نطاقها املهمة، أهداف تتضمن ،تدقيقال مهام من مهمة كلل

 قيوتوث وتحليلحديد بت خليون الدا ون ققدامل يقوم أن يجب الداخلي : قيقتدال مهام تنفيذ 2300  -

  .ةهمامل أهداف لتحقيق الزمةوال يةافالك املعلومات

                                                             
1
 The institute of internal auditor , international standars for professional practice of internal auditing  florida , 

2008,p15-16. 
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 . املهامنتائج  غیتبل نداخلييال نققياملد على يجب: نتائجال غتبلي 2400 -

 ماتنفيذي للتدقيق الداخلي بوضع نظام متابعة ال ئيسالر  يقوم أن يجب :لعمال ريس ةاقبمر  2500  -

 ة.اإلدار  إلى إبالغها تم التيالنتائج  يتخذ

االدارة  نأ خليالداعندما يعتقد الرئيس التنفيذي للتدقيق  حسم مسالة قبول االدارة للمخاطر: 2600 -

.  ةلمؤسسل ول بمقتوى غير مس هداقباعت يكون  أن يمكن ،مستوى من املخاطر املتبقية ول ببققد قامت 

 ل،و املقببشان املستوى  القرار سم مسالةح يتم لم فإذا ارة،داإل  معتلك املسالة  قشناي أن عليه فيجب

  .بمعرفته حسمهال الشركة إدارة مجلس إلى داخلي رفع املسالةال قدقامل على ية،تبقامل للمخاطر

 الخدمات إلى  Cالحرف و  التأكيد خدمات الىA  حرف زمير  يثح معينة، لةحاب يتعلق عاييرامل من نوع وكل

 1االستشارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 The institute of internal auditor , op cit , p16. 
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 IIA  معايير التدقيق الداخلي وفق معهد  ( :Ⅰ-1) الشكل

 

  

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .25،ص2017الرمحي زاهر عطا،التجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي وفقا للمعايير الدولية ، دار املأمون للنشر و التوزيع،عمان، املصدر:

 

   تمعايير الصفا

Attribute standards 

1000 سلسلة  

 

 

 ءمعايير األدا

Performance standards  

 2000ة سلسل

1000 

االهداف و 

 الصالحيات

 و املسؤوليات

1100 

 االستقاللية

املوضوعيةو   

1200 

 املهارة و العناية 

 املهنية 

1300 

 برنامج تحسين 

 الجودة

2000 

 ادارة

 نشاط

 التدقيق

 الداخلي

     

 

 

   2100 

 طبيعة  

 العمل  

 

 

 

2200 

 التخطيط 

 للمهام

2300 

 تنفيذ 

  املهام

 

 2400 

 ايصال

 النتائج

2500 

 املراقبة

 و املتابعة

 

2600 

 قبول 

 االدارة 

 للمخاطر
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 خالصة الفصل:

اتسع مفهومه نتيجة الثورة الصناعية وما  النشأةمن خالل هذا الفصل نستنتج أن التدقيق قديم    

لحقها، وتطورت أهدافه نتيجة املراحل التاريخية التي مر بها، فهو عبارة عن فحص منهي شامل 

للدفاتر والسجالت املحاسبية بغية إبداء الرأي حول مصداقيتها، تكمن اهميته في كونه وسيلة تخدم 

 اسات الخاصة بها .العديد من الجهات في اتخاذ القرار ورسم السي

يقوم التدقيق على مجموعة من املبادئ منها ما هو متعلق بركن الفحص ومنها ما هو متعلق بركن  

 رض توافر نظام كاف للرقابة الداخلية. فأنه ينطلق من مجموعة من الفروض ككما  التقرير،

ظهر التدقيق الداخلي نتيجة عدم كفاية التدقيق الخارجي، ونظرا لحاجة اإلدارة إلحكام عملية 

الرقابة على املستويات التنفيذية والتأكد من فعالية األنظمة التسييرية، يهدف إلى التأكد من مدى 

، للمؤسسةية، فهو يقدم عدة خدمات صحة وسالمة القوائم املالية، ومدى فعالية األنظمة التسيير 

كما له عدة أنواع من بينها التحقيق الداخلي املالي واملحاسبي الذي يعني بالتأكد من صحة وسالمة 

القوائم املالية ومدى تعبيرها عن املركز املالي للمؤسسة، مما يساعدها في تقييم وظيفة مراقبة 

 التسيير و هذا ما سنتطرق إليه في الفصل املوالي
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 تمهيد:

وذلك عن  هدافال  ي  تكمن في تحقيقيبها مارابة  السيير  داخل املؤسسهمي  الةالغ  التي تكال ن إ   

طاريق ضمان بدرة التحكم والسيير  في امليار الصحيح مع تقديم النصائح واالرشادات الالزم  والكافي  

 لتجنب االنحارافات اليلةي  التي تعيق تحقيق تلك االهداف .

م  الهام  داخل املؤسي  نظمن ال تعتب  التي وظيف  مارابة  السيير  وعليه سنتعارف في هذا الفصل على 

ساس ي ن تطةق بشكل صحيح ولكي تؤدي هذه االخر ة وظيفتها بشكل جيد وتقوم بالدور ال أ يجبلذلك 

دوات التي تؤدي الى تثبيت ركائزها داخل ن تعتمد على مجموع  من ال أجله يجب أالذي وجدت من 

 . املؤسي  

 هما : لى مةحثرنإو بد تم تقييمه ما سنسناوله في فصلنا هذا 

 . وظيف  مارابة  السيير  عن ام املةحث الول: ملح  ع

 دوات مارابة  السيير  . أاملةحث الثاني: خطوات و 
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 ول: ماهي  مارابة  السيير املةحث ال 

ن، ومن برن تعتب  وظيف  مارابة  السيير  من املفاهيم التي مارت بعدة ماراحل لتصل الى ماهي عليه ال    

دائها وتنظيمها وتحقيق أالوسائل الهام  التي تيتخدمها املؤسي  ملياعدتها في اتخاذ بارارها وتحيرن 

التطارق همي  كةر ة وبالتالي سنحاول في هذا املةحث أجل هذا فان لهذه الوظيف  أهدافها امليطارة، ومن أ

  اع.هداف واالنو ال  ظيف  السيير  وخصائصها اضاف  الىالى تعاريف و 

 ول: تعاريف مارابة  السيير  وتطورها التاريخي املطلب ال 

 وال: تعاريف مارابة  السيير أ

 ملارابة  السيير  عدة تعاريف يذكار منها ما يلي: 

جاراء التي يتأكد من )مارابة  السيير  هي اإل  dearden ودايردن antoonyيعارف انتوني  :01تعاريف 

بفعالي  )بالنية  لألهداف( وفاعلي   عليها ويتم استعمالهان املوارد تم الحصول أخاللها املير ون 

 هداف املؤسي .ألتحقيق )بالنية  للوسائل امليتعمل ( وذلك 

املحاسةات )مارابة  السيير  هي النظام شامل  اومحافظو  مقدم من طارف خب اء املحاسة  :02تعاريف 

تارتيب املعلومات وتارجمتها بصد للمعلومات الداخلي  للمؤسي ، هذا النظام ييمح بماركزي  وتجمع و 

 .  1الفهم وتبيرن نجاع  كل نشاط او وظيف  في املؤسي 

نها عملي  يتم تنفيذها داخل كيان ابتصادي لضمان التنشيط أب  khemakhemعارفها  :03تعاريف 

 .2والتحاريك الفعال والدائم للطابات واملوارد املتاح  لتحقيق الهدف من ذلك

دائهم وبمقارن  أنها تلك العملي  التي تيمح للمير ين بتقييم أ P.BERGERONيعارفها : 04تعاريف 

 هداف امليطارة وباتخاذ االجاراءات التصحيحي  ملعالج  الوضعيات غر  مالئم .نتائجهم مع املخططات وال 

مارابة  السيير  هي الطاريق  التي من خاللها نيتطيع توجيه موارد املؤسي  وضمانها نحو  :05تعاريف    

 . 3هداف التنظيمأاالستخدام االمثل لتحقيق 

                                                             
 .06، ص2011هواري معاراج، مصطفى الةاهي، مدخل الى مارابة  السيير  بدون طةع . ديوان املطةوعات الجامعي ،   1
 . 01، ص2012محمد خليل، عةد الحميد احمد، منى عةد اليالم، مارابة  السيير  في املؤسي ، شةك  االبحاث والدراسات،   2
 . 07، ص2018لسيير ، كلي  العلوم االبتصادي  والسيير  ،جامع  باصدي مارباح، وربل  ،خالد رجم، شاربي محمد، دروس في مقياس مارابة  ا  3
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 من خالل هذه التعاريف يمكن استنتاج تعاريف شامل ملارابة  السيير  يتمثل في ان:

  خطاء للموارد وتصحيح ال مثل لى االستخدام ال إداة تعديل تهدف أمارابة  السيير  هي

جل أمن خالل توفر  املعلومات من للعاملرن وذلك  السيير ي  الداءفات. وهي تتحكم في واالنحارا

 هداف املؤسي  بكفاءة وفعالي .أاتخاذ القارارات الالزم  لتحقيق 

 : مفهوم مارابة  السيير ) Ⅱ)01-الشكل ربم                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7مارجع سةق ذكاره،صخالد رجم، شاربي محمد،  املصدر:

 مارابة  السيير 

 الارباب 

 

 السيير 

املارابة : التحكم والييطارة في االداء من 

جل تحقيق االهدافأ  

للموارد السيير : االستخدام االمثل 

النادرة املتاح  للمؤسي  وهو العملي  

يتم من خاللها تخطيط وتدبر   التي

جل تحقيق أابة  موارد املؤسي  من ار وم

 االهداف امليطارة

السيير  مارابة  داءالتحكم في ال    
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 ثانيا: التطور التاريخي ملارابة  السيير 

1ساسي  التالي  الذكار:صةح نظاما متكامال غر  املاراحل ال أن ألى إلقد تطور مفهوم مارابة  السيير    

 : ظهور وانسشار مارابة  السيير 

واخار القارن التاسع عشار وبداي  القارن أظهور مارابة  السيير  مارتةط باملارحل  الصناعي  في  كان

في الواليات املتحدة  1910و  1850ولى املةادئ وطارق مارابة  السيير  ظهارت برن أن أالعشارين، حيث 

 وروبا.أماريكي  و ال 

 TAYLORلدراسات وائل اأوكان تطةيقها تدريجيا حيب احتياجات املؤسيات. اذ بدأت مع 

حول التكاليف املتعلق  بالهيكل،  1915سن   Gantحول مارابة  االنتاجي ، وبحوث  1905سن  

الخاص  بالتقييم الهيكلي، حتى هذه الفت ة كانت مارابة  السيير    Saint Gabain والدراسات 

 خذت هذا االسم بعد.أنتاج لكنها لم تكن بد ساسا بوظيف  اإل أتارتةط 

 أماريكي وصف ونظار تطةيق مارابة  السيير ، والتي بدأول جامعي أ Anthony R.Nاعتب ها 

وتمت   General MOTORSوائل العشارينات من القارن املاض ي في مؤسي  أول مارة في أتنفيذها 

 .1960و  1920وروبي  والدولي  ما برن ماريكي  وال مزاولتها فيها بعد في العديد من املؤسيات ال 

دوات حيابي  أور الكةر  للحارب العاملي  الثاني  التي ساعدت على تطويار بالد كما يجب التنويه

 كالب مج  الخطي .

حتى بداي  سةعينيات القارن املاض ي كانت كب ى املؤسيات الفارنيي  تسةنى نظاما ملارابة  السيير  

مارابة  شبيه بنموذج املؤسيات االماريكي  والذي يقوم على عملي  التخطيط، تيير  املوازنات، 

املوازنات وهذا على املدى الةعيد واملتوسط باالعتماد على تنظيم هيكلي مقيم عموديا الى ماراكز 

ي امكاني  الحصول على معلومات أمن خالل عالب  االهداف بالوسائل ) ميؤولي  ونظام للقيادة

 حول النتائج تيمح بتعديل العمليات (.

سيير  في اطار تيير  تايلوري، يارتكز على االستقارار فمنذ بداي  القارن العشارين، صممت مارابة  ال

الزمني، الةحث عن تخفيض التكاليف على اعتةار ان التكاليف االنتاج تشكل القيم االكب   االجمالي 

 للتكاليف.

حيث شكلت مارابة  السيير  نموذجا لقياس ومارابة  االنتاجي  الصناعي  وبالخص انتاجي  العمل 

مع انشاء  1939ن النشأة الارسمي  لوظيف  مارابة  السيير  كانت سن  ألى إ املةاشار تجدر االشارة

 املعهد االماريكي للمارابةرن بالواليات املتحدة االماريكي .  

                                                             
تقى اليادس جامع  سيدي محمد بن سعد، تجارب نموذجي  لتطةيق اليات مارابة  السيير  في تيير  املؤسيات االبتصادي  محور املشارك  في املل  1

 .5-4 صبلعةاس،
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 هداف مارابة  السيير أهمي  و أاملطلب الثاني: 

 همي  مارابة  السيير :أوال: أ

 1تيتمد مارابة  السيير  اهميتها من العوامل التالي : 

: تواجه كل املنظمات تغير ا في الظاروف الةيئي ، ويشكل متزايد وتحلل املدة برن صياغ  الظاروفتغير   -1

هداف كةر ة في املنظم  وفي الةيئ  معا. مما بد يعيق ال االهداف ووضع الخطط وتنفيذها تغر ات 

توبيع نه يياعد في إليم فوتنفيذ الخطط ونظام مارابة  السيير  اذا ما صمم وتمت ممارس  بشكل س

واالستعداد واالستجاب  له. وكلما طال االفق الزمني للتخطيط كلما ازدادت اهمي  مارابة   التغير  

 السيير .

نه بمارور أداء املنظم  بشكل كةر ، غر  ألى إو املحدودة أخطاء البييط  : ال تؤدي ال خطاءتاراكم ال  -2

من معالج ، فعدم االستفادة  ثارها اذا ما بقيت بدون أخطاء ويتعاظم الوبت بد تت اكم هذه ال 

خصم ممنوح من بةل املوردين على طلةي  واحدة بد ال يشكل خطأ جييما. ولكن االستمارار في 

 رباحها.أسياس  من هذا النوع يعني تضحي  املؤسي  بفارص مالي  مهم  بد تؤثار على 

:  عندما تقوم املؤسي  بإنتاج نوع واحد من اليلع وتشت ي عددا محدودا من املواد ياملنظمالتعقيد  -3

االولي  وتعمل ضمن هيكل بييط وتواجه سوبا رائع  فان مهم  مارابة  السيير  تةدو اييار بالنية  

هيكلها وازدياد حدة  وتعقيد سواقن توسع املؤسي  في املنتجات واملشت يات وال أللمير ، غر  

 كب  بعملي  الارباب  واالستفادة من نتائجها في التخطيط واتخاذ القارار. أي  يجعلها تهتم بدرج  املناف

التي يتخذها امليؤولون في عملي  السيير  التي  وبالتالي فان مارابة  السيير  هي تارشيد علمي القارارات

ما تياهم في بياس تةدا بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والتنييق والتنفيذ واملتابع  والتقييم، ك

هداف مثل للوسائل املتاح  للمؤسي ، وبياس فعالي  االدارة في تحقيق ال الكفاءة باالستخدام ال 

 همي  مارابة  السيير  كالتالي:أوالنتائج زيادة على ذلك يمكن اضاف  

اهمي  الارباب   مد طويل يمكن ايجاز ألقيت مارابة  السيير  اهتماما كةر ا من ادارات املنشآت االبتصادي  منذ 

 2 في النقاط:

 الوبوف على مشكالت والعقوبات التي تعت ض انيياب العمل التنفيذي بصد تذليلها. -

 التأكد من ان العمليات الفني  تؤدي وفقا لألصول املقاررة. -

                                                             
، 09محمد الصغر  باريش ي، وابع السيير  في املؤسيات الصغر ة واملتوسط  في الجزائار، مجل  الةاحث، كلي  العلوم االبتصادي  والسيير  العدد   1

 .167، جامع  وربل ، ص2011
 . 168محمد الصغر  باريش ي، مارجع سةق ذكاره ، ص   2
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جل تارشيد عملي  اتخاذ القارارات وخاص  ما ألى معلومات وابعي  عن سر  العمل من إالوصول  -

 باليياسات العام  للعمل وبأهدافها.يخص منها 

 اكسشاف االخطاء فور وبوعها واثناء وبوعها لكي تعالج فورا او يتخذ ما يلزم ملنع حدوثها.  -

 تقييم املدرين للتأكد من كفاءتهم في جميع امليتويات وحين سلوكهم. -

ت غر  الحيوي  الحد من تكاليف العمل ونفقاته وايقاف االساراف الزائد وضغط االتفاق في املجاال  -

 دارة االبتصادي .وتحقيق اإل 

 ن القارارات الصادرة محل احت ام الجميع.أن القوانرن مطةق  تماما دون اخالل و أالتأكد من  -

جهزة االداري  وسر ها جميعا في اتجاه الهدف وفقا التأكد من توفار االنسجام برن مختلف ال  -

 لليياسات املقدرة. 

 هداف مارابة  السيير أثانيا: 

من خالل سعي مارابة  السيير  الى ضمان نجاع  وفعالي  القارارات السيير ي  للميؤولرن، نجد ان مارابة  

 1هداف التالي :السيير  تيعى الى تحقيق ال 

سةاب التي ادت تحليل االنحارافات التي تكون ناتج  برن النشاط الحقيقي والنشاط املعياري واباراز ال  -

 عن طاريق املرزانيات التقدياري .الى هذه االنحارافات وذلك يتم 

جل تحيرن أهداف التي وضعت مقارن  باملوارد املتاح  ومن تحقيق الفعالي  ونعني بها تحقيق ال  -

الفعالي  يتطلب تطويار ديناميكي لنظم  املعلومات حتى تتمكن من جمع املعلومات في الوبت والحجم 

 املؤسي .املناسةرن اضاف  الى ضارورة معارف  ايارادات وتكاليف 

الوبوف على نقاط الضعف التي تعاني منها املؤسي  لتصحيحها واستنتاج نقاط القوة للت كرز على  -

 تدعيهما.

ساس ي في النظاري  النيوكالسيكي  من االستعمال العقالني والارشيد تحقيق الفاعلي  يعتب  املةدأ ال  -

م مقارن  برن ما خطط له وما املؤسي  ويتم تحقيق ذلك عن طاريق وضع مرزانيات تقدياري  ثملوارد 

 تم تحقيقه.

هداف امليطارة تتمش ى مع الوسائل املتاح  وذلك تةني ن ال أي التأكد من أتحقيق املالئم   -

ن بهاذين العاملرن يتمش ى السيير  الفعال لوسائل أذ إمثل لألفاراد أ   وتيير است اتيجي  مدروس

  . االستغالل وبالتالي تحقيق االهداف بابل تكاليف

 

                                                             
 .06محمد خليل واخارون، مارجع سةق ذكاره، ص  1
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 هداف مارابة  السيير  في الشكل املوالي:أيمكن توضيح    

 اهداف السيير   :( Ⅱ-02الشكل ربم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .01ص، و آخارون مارجع سةق ذكاره محمد خليل: املصدر

 نواع وخصائص مارابة  السيير أاملطلب الثالث: 

 نواع مارابة  السيير أوال: أ

 .1يمكن تصنيف مارابة  السيير  حيب معاير  مختلف  منها: الزمن، التنظيم، املصدر والشمولي 

و بعد أثناء أو أالفعلي سواء بةل التنفيذ  الداءن وظيف  الارباب  تتطلب بياس إ من حيث الزمن:  -1

 التنفيذ، ونجد: 

هذا النوع من الارباب  يتعلق بامليتقةل، ويعتمد على التأكد من توفار املارابة  اليابق  )القةلي ( :  - أ

ن شدة ي هي مارابة  وبائي ، حيث يقلل مأمتطلةات انجاز العمل بةل الةدء في التنفيذ، 

االنحارافات برن النتائج املتوبع  والفعلي ، كما تياعد في مواجه  املشاكل امليتقةلي  التي تعاربل 

 .العمل

                                                             
 .20، ص2004دون ،معزوزي ليندة ولهواس ي هجر ة، مارابة  السيير  في املؤسي  االبتصادي  . الجزائار، دار املحمدي  العام ، ناصار دادي ع  1

 اهداف عام  ) رئييي (

 تياعد في اتخاذ القارار بالنية  للمير ين

 اهداف متفارب  تفصيلي . -

 معالج  املعلومات التخاذها كقاعدة في اتخاذ القارار -

 التخطيط ووضع القارارات . -

 التنظيم والتنييق. -

 املارابة  -
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و أخطاء ي تصحيح ال أوهذا النوع من الارباب  يعتب  مارابة  عالجي  ني (: )ال  نجاز ثناء اإل أاملارابة   - ب

سيتم انجازه باملواصفات املطلوب  وهذا نه أثناء تنفيذ العمل والتأكد من أاالنحارافات اذا حدثت 

 .النوع من الارباب  له كذلك تأثر  في تفادي وبوع االنحارافات

شهاري ، سةوعي ، أتتم هذه الارباب  على شكل دورات عادة ما تكون  )الةعدي (:املارابة  الالحق    - ت

للمارابة  ويتم تنفيذها ميةقا والهدف منها وبائي اكث   بارامج دوري يام محدودة لذلك توضع أو أ

 منه عالجي من االنحارافات وسلةيتها، ويتم هذا النوع من املارابة  بعد انجاز النشاط.

 نواع حيب املعيار:أهناك ثالث  من حيث التنظيم:  -2

 خطاءال  اكسشاف: وهي التي تتم بشكل مفاجئ وبدون انذار ميةق لغارض املارابة  املفاجئ  - أ

فاراد، وذلك بالقيام بجوالت تفتيشي  ملعارف  مدى انضةاطهم واالنحارافات والتمكن من تقييم ال 

 عمالهم وفق الخط  امليطارة.أوسر  

كث  منها أسةوعي ، شهاري ، وتكون هذه الارباب  وبائي  أ: وتكون على شكل دورات املارابة  الدوري  - ب

 عالجي .

دائم  ملتابع  عمليات التنفيذ باستمارار والقيام  يام الين ،أ: تكون طوال املارابة  امليتمارة - ت

 بعملي  التقييم الدائم لألداء.

 وهناك نوعان من مارابة  السيير :من حيث املصدر:  -3

نشط  واملهام. ي تتم داخل املؤسي  على جميع الأوهي املارابة  الذاتي  املارابة  الداخلي :  - أ

هداف املارسوم . وتقوم بها لوصول الى ال عمال الجاري  في املؤسي  لوالغارض منها هو ضةط ال 

  وحدة اداري  مختص  في مارابة  السيير .

هذه املارابة  تقوم بها جهات متخصص  وميتقل  عن املؤسي  تكون تةعيتها املارابة  الخارجي :  - ب

غالةا لجهاز الدول  كمارابة  مجلس املحاسة  للعمليات املالي  على الدوائار الحكومي  ومارابة  

 حيابات ملرزانيات املؤسيات.مدبقي ال

 نواع:أتنقيم مارابة  السيير  حيب هذا املعيار الى ثالث  من حيث شموليتها:  -4

فاراد لعمالهم والتعارف على سلوك داء ال أتقوم هذه املارابة  بالت كرز على  فاراد:على ميتوى ال  - أ

 ...الغياب، والتأخارفاراد عملهم وهذا باستخدام عدة مؤشارات: الكفاءة، االنتاجي ، معدل ال 

نشط  املؤسي  مثل: السيويق، أوتشمل كل الوظائف و  املارابة  على ميتوى االنشط  الوظيفي : - ب

 1 داء كل منها بمؤشارات.أدارة املوارد البشاري ، وتقوم بقياس إنتاج، و التمويل، اإل 

                                                             
 .21ناصار دادي عدون و  آخارون ،مارجع سةق ذكاره، 1
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الكلي للمؤسي  خالل فت ة زمني   الداء: ومن خاللها يمكن تقييم داء املؤسي  الكليأاملارابة  على  - ت

 1معين  وهذا عن طاريق معاير  ومؤشارات تيتخدم في هذا الخصوص منها: معدل الاربحي ، الحص 

جل معارف  مدى كفاءتها أاملؤشارات وهذا من  لى غر  ذلك منإاليوبي  للمؤسي ، معدل االنتاجي  و 

  هداف امليطارة.في تحقيق ال 

 2:يارتةط بالةني  الهيكلي  للمؤسي كما يمكن اعتماد معيار اخار  -

 حيب ميتويات الارباب :  -5

هداف طويل  املدى للمنظم ، ويتم جاراءات التي تحددها ال وهي مجموع اإل الارباب  االست اتيجي :  - أ

ن توظف مواردها، أوضع االست اتيجي  العام  الكلي  واختيار املجاالت التي يمكن للمؤسي  

 د االست اتيجيات الوظيف .والخيارات االست اتيجي  تم تحدي

خارين لوضع االست اتيجي  موضع فاراد ال أ: والتي بها يتمكن املير  من التأثر  على مارابة  السيير  - ب

 .وبيد التنفيذ

مارابة  املهمات هي التي تضمن املهمات الخاص  بد تم تنفيذها بكل كفاءة املارابة  الوظيفي :  - ت

  جل بصر  املدى.أوفعالي  من 

 مارابة  السيير  ثانيا: خصائص

 يمكن تلخيص خصائص مارابة  السيير  كما يلي:

ن : يعمل نظام مارابة  السيير  على تقديم معلومات صحيح  ملتخذ القارار ل تقديم معلومات صحيح  -1

 و املشوه  تظل متخذ القارار وكثر ا ما تؤدي الى نتائج سيئ .أاملعلومات الخاطئ  

في الوبت املناسب  ارابة  السيير  املعلومات املناسة م م: يوفار نظاحين توبيت املعلوم  املقدم  -2

و كليا. فحصول متخذ القارار على املعلومات أن املعلومات املتأخارة تفقد معناها وفائدتها جزئيا أحيث 

 ثار على القارار.أصحيح  ولكن متأخارة ليس لها 

ذا كان هذا إكاليف خاص  : يياهم نظام فعال ملارابة  السيير  على تخفيض التاالبتصاد في التكاليف -3

لكت وني مةني على الحياب والب مجيات فهو يخفض من تكاليف السشغيل وتكاليف الوبت النظام اإل

خطاء واالنحارافات التي غالةا ما يكون لها تكاليف أيضا تخفيض التكاليف من خالل التقليل من أو 

 باهظ .

                                                             
 

 .27ناصار دادي عدون و  آخارون ،مارجع سةق ذكاره، 2
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خاذ القارار من خالل املعلومات التي يقدمها ات: تياهم مارابة  السيير  في عملي  تيهيل اتخاذ القارار -4

خر  الى متخذ القارار والتي تتصف بالوضوح والجاهزي  دون الحاج  الي التفير  والتحليل هذا ال 

 1واالستقصاء.

ذا لم يفهم املير  إو التطةيق فأيتصف نظام مارابة  السيير  باليهول  سواء في الفهم   سهول  الفهم:  -5

ئ تفير  هذه النتائج مما يوطةيع  املعلومات والنتائج التي يقدمها. فان سوف يينظام الارباب  جيدا 

 2يؤدي الى اتخاذ بارارات خاطئ .

: حيث ال يمكن ان نجد مارابة  السيير  بدون غايات ميطارة ميار  مارابة  السيير  ذات طةيع  هادف  -6

و الجماع  وتكون أمن العمل والنشاط، واملعارف  الواضح  لهداف تمكن معارف  الوجه  سواء للفارد 

ساسا مناسةا لقياس النتائج والحكم على أبذلك حافزا للعمل كما ان بةولها من َبةل الجميع يجعلها 

 .الداء

مع النشاط وتيتمار  أهنا املؤسي  تةد داء وظائفها:أالارباب  عملي  ميتمارة باستمارار املؤسي  في  -7

نشاط وعلى  من حيث تنتهي، كذلك فان الارباب  ال تقتصار على أمعه وال تتوبف وال تنتهي، بل تةد

 .3دوضاع وتياري على كاف  االفاراخارون وال على مارحل  دون مارحل ، بل تشتمل جميع ال أفاراد أ

 دوات مارابة  السيير أاملةحث الثاني: خطوات و 

ن ما تم تحقيقه مطابق لألهداف املارسوم  لي نشاط وذلك أتتمثل وظيف  مارابة  السيير  في التأكد من 

يضا على ادوات التي أباتةاع خطوات معين  ونظارا لألهمي  التي تتمتع بها مارابة  السيير  كان ال بد من الت كرز 

 .مارابة  السيير  دوات أعملي  الارباب  وبالتالي سنحاول في هذا املةحث التطارق الى خطوات و تمارس بها 

 ول: خطوات مارابة  السيير املطلب ال 

 4 خطوات مارابة  السيير  في ما يلي : تتمثل

ساس الذي تقوم عليه مارابة  السيير ، ففي غياب : تعتب  املعاير  الاربابي  ال تحديد املعاير  الاربابي   -1

جاراء إالفعلي وبالتالي ال يمكن معارف  هل هناك انحاراف ييتدعي اتخاذ  الداءاملعاير  ال يمكن تقييم 

 م ال يوجد انحاراف.أمعرن للتصحيح 

                                                             
 .9خالد رجم، مارجع سةق ذكاره، ص 1
2
 .9سةق ذكاره، ص عخالد رجم، مارج 

 .54.ص2001عقون سعاد، نظام مارابة  السيير ، رسال  ماجيتر  في علوم السيير ، كلي  العلوم االبتصادي  وعلوم السيير ، جامع  الجزائار،   3
 .168محمد الصغر  باريش ي، مارجع سةق ذكاره، ص    4
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الفعلي   نها "املقاييس املوضوع  التي تيتخدم لقياس النتائجأحد الكّتاب املعاير   الاربابي  بأيعارف 

بيامها والتي يعب  عنها بشكل يجعل أو أحدى اداراتها إو أهداف التخطيطي  للمؤسي  وهي تمثل ال 

 من املمكن استخدامها لقياس التحقيق الفعلي للواجةات املخصص ". 

ن املعاير  الاربابي  لها صف  مزدوج  فهي تمثل هدفا يارجى تحقيقه وفي نفس أونالحظ من ذلك 

 الفعلي. الداءوات بياس يتم بواسطتها مقارن  دأالوبت تمثل 

ن يتم تحديد املعاير   الاربابي  تحديدا واضحا وربطها أ: بعد الفعلي وتحديد االنحارافات الداءبياس  -2

بماراكز امليؤولي  تأتي الخطوة التالي  وهي جمع املعلومات الالزم  املعب ة عن مختلف جوانب نشاط 

الفعلي عن  الداءؤسي  ككل باالعتماد على نظام املعلومات، ثم بياس و نشاط املأماراكز امليؤولي  

و املعاير  الاربابي  املحددة ميةقا، والوصول الى أاملخطط  الداءجاراء املقارن  بينه وبرن إطاريق 

 االنحارافات التي بد تنشأ عن عملي  املقارن .

احدى الحلقات في سليل  متكامل   الداء: تمثل عملي  تقييم وتحليل االنحارافات الداءتقييم  -3

ومت ابط  من عملي  السيير  والارباب ، تكون بعد وضع املعاير  الاربابي  واتمام التنفيذ الفعلي حيث 

جل تحليل هذه أمقارن  باملعاير  املحددة ميةقا من دور التقييم ومعارف  مدى االنحاراف  أيةد

   لها.سةابها وايجاد الحلول املناسةأاالنحارافات ومعارف  

ن التقييم هو بياس أ، فر ى الةعض الداء: تعددت املفاهيم حول عملي  تقييم الداءتقييم  - أ

ماراجع  النتائج التي تحققت مقارن  بالهداف وتحديد العوامل املؤثارة على النتائج وتشخيص 

 املشاكل وتحديد امليؤولي  االداري .

هو عملي  اتخاذ القارارات بناءا على معلومات ربابي   الداءن: تقييم أي سلم -ويارى الدكتور ع

هدافا محددة من بةل، ويعتب  الكثر  من أتوجيه ميارات انشط  املشاروع بما يحقق  إلعادة

عمال التي تمت( باملعاير  التي الفعلي ) ال  الداءهي مقارن   الداءن عملي  تقييم أالةاحثرن 

الفعلي واملعاير   الداءن وجدت( برن إنحارافات )وضعت ميةقا والقيام بعملي  تحليل اال 

فاراد داء ال أ، فهناك تقييم عمال في مجاالت متعددة في املؤسي ال داء أاملوضوعي ، ويتم تقييم  

 داء املؤسي  ككل.أداء النشاط االنتاجي، التمويلي، السيويقي، و أوتقييم 

 الداءتتحقق الارباب  باالستفادة من االستنتاجات الناجم  عن تقييم   تحليل االنحارافات: - ب

ن أهداف التي رسمتها املؤسي  ، وتجدر االشارة الى ومعارف  االنحارافات ومدى تحقيق ال 

ال اذا زاد االنحاراف عن حدود إالفعلي ليس في حال  جيدة،  الداءاالنحاراف ال يعني بالضارورة ان 

ن يحدث االنحاراف بينهما، ولذلك تاركز عملي  الارباب  على أودا يمكن ن هناك حدأي أالضةط، 
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سةاب عاراض وال تحليل االنحارافات التي تكون محل تقييم، وفي هذه الحال  يجب ان نفارق برن ال 

 انحاراف داخل املؤسي . ثار الناجم  من وجودوال

لوابعي ، ومن ثم يتعرن اعادة و املعيار كعدم األى وجود عيب في الخط  إ بد تارجع االنحارافات   -

 1 النظار في املعاير  وماراجعتها حتى تتالءم مع ظاروف وامكانيات املؤسي .

نجازه. وهنا يجب تحديد إريد أالفعلي بما  الداءلى وجود بصور في إوبد تارجع االنحارافات  -     

 تحديد العالج املناسبالجه  امليؤول  عن هذا القصور ودراس  العوامل التي ادت الى ذلك من اجل 

جاراءات العمل واللوائح، ومن هنا يمكن إو التعقيد في أعيوب التنظيم  تظهار  الداءوعن طاريق الارباب  وتقييم 

و أو عدم وجود االتصال املزدوج برن الفاراد أعادة التنظيم، كما تظهار نواحي القصور في التوجيهات الصادرة إ

و في أوامار االداري  الصادرة، ومن هنا يعاد النظار في سياس  التوجيه عدم الفهم اليليم لليياس  وال 

انعكاس مةاشارة على جميع الوظائف االداري   الداءسياسات االفاراد، ومعنى ذلك ان لوظيف  الارباب  وتقييم 

 االخارى.

ليه تصحيح يارتكز ع سةابها، كأساسأ: تمثل الخطوة اليابق ، تحليل االنحارافات ومعارف  تصحيح االنحارافات

لى وضعها إالعمليات املختلف   إلعادةجاراء محدد وذلك إسةاب يمكن اتخاذ تلك االنحارافات. فعند معارف  ال 

ماراعاة و على املدى الطويل، ففي كل الحاالت يجب أالصحيح، وبد تكون هذه االجاراءات التصحيحي  فوري  

 ى انسجامها مع است اتيجي  املؤسي .فاراد ومدثار هذه القارارات التصحيحي  على التنظيم وعلى ال أ

و التي بد أكث  اهمي  ملارابة  السيير  بقدرتها على تصحيح االنحارافات املوجودة ساس ي والو هنا يتمثل الدور ال 

و أهداف وتقديار درج  الخطورة في الفاروبات الحامل  أصال  من أالفعلي مقارن  بما تم رسمه  الداءتوجد في 

 2 تأثر ها في االهداف االست اتيجي  املقاررة واتخاذ القارارات املناسة  بالتصحيح.التي ستحصل ومدى 

 دوات السيير أاملطلب الثاني: 

تعتمد مارابة  السيير  على مجموع  من ادوات معالج  املعلومات الواردة من مصادر داخلي  وخارجي ، 

اج  املير ين لكب  بدر من دوات حيب تطور املؤسيات وتغير ات محيطها وكذا حوتطورت هذه ال 

نها الحاج  الى نظام أصةحت الحاج  ال تقتصار على حياب التكاليف ومارابةتها و أاملعلومات الدبيق . حيث 

 هداف االست اتيجي .متكامل للقيادة واتخاذ القارار وتحقيق ال 

 

                                                             
 .169محمد الصغر  باريش ي، مارجع سةق ذكاره، ص  1
 .169مارجع سةق ذكاره، ص محمد الصغر  باريش ي،  2
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 دوات التقليدي وال:  ال أ

نظام املعلومات، املحاسة  العام ، املحاسة  هم االدوات التقليدي  ملارابة  السيير ، أن من إ   

 دوات تةعا لحاج  املؤسيات لداء وظائفها االداري .التحليلي . تطورت ال 

  نظام املعلومات: (1

و العناصار املت ابط  واملتفاعل  معا. والتي تتولى أنه مجموع  من املكونات أعارف نظام املعلومات ب

وتوزيع املعلومات الالزم  لدعم عمليات اتخاذ القارارات و است جاع، تشغيل، تخزين أمهام جمع 

 والتنييق والارباب  فبي املنظم .

صةحت مارتةط  أهمي  كب ى للمنظمات املعاصارة بحيث أنيتنتج من هذا نظم املعلومات لها 

نشط  من نها ضاروري  للقيام بمختلف العمليات والأبتكنولوجيا املعلومات واالتصال. كما 

واتخاذ بارارات في ضوء است اتيجي  املؤسي  التي تقوم بتحليلها وفهمها. لذا  تخطيط وتنفيذ

فان نظام املعلومات يكون مالئما لحجم املؤسي  وذا مصدابي  لنه يمثل الذكارة التي تفيد 

في عملي  الارباب . ويمتاز باليارع  والتحديث والفعالي . لنه يعالج املعلومات املتعلق  بوابع 

 ي تةني عليها القارارات املختلف .املؤسي  والت

شكال متعددة تكون بحيب حاج  املنظم  وكيفي  ألى نظم املعلومات لها إيضا أنشر  

نتاجي، السيويقي، املالي تطةيقها. فحيب وظائف املؤسي  نجد نظام املعلومات اإل 

 واملحاسبي، املوارد البشاري  وهكذا وحيب امليتويات االداري  نجد نظام املعلومات

داري معلومات إدارات الوسطي  ولكل ميتوى االست اتيجي، السشغيلي، ونظام املعلومات اإل 

    1وبارارات مناسة . 

 املحاسة  العام :  (2

هي عةارة عن فن السيير  املحكم واملضةوط املتمثل في متابع  ومعاين  كل الحاركات 

تمكننا من معارف  الحال  املالي  للمؤسي  في مدة  املتخصص  لالسسثمار داخليا وخارجيا. التي

 و الخيارة.أمعين  مع تحديد النسيج  من حيث الاربح 

 هداف املحاسة  العام  في:أتتمثل 

 .معارف  نتائج النشاط 

 . معارف  مدى تطور الذم 

  . تزويد املحاسة  التحليلي  واملحاسة  التقدياري  بالةيانات الالزم 
                                                             

اح، محمد الصغر  باريش ي، شاريف  رفاع، مطةوع  دروس في مارابة  السيير ، كلي  العلوم االبتصادي  والتجاري  وعلوم السيير . جامع  باصدي مارب  1

 .96-95، ص  2015وربل ، 
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    باعدة لكل تحليل مالي.تمثل املحاسة  العام 

 :هذه االهداف خاص  باملؤسي  اما بالنية  للغر   هي 

نها نظام اعالمي، وباإلضاف  الى تزويد ميؤولي املؤسي  بالةيانات أتعارف املحاسة  العام  على  -

. فإنها تزود كل من يتعامل مع املؤسي  ) الزبائن، املوردون، املياهمون، الخواص، الةنوك، الالزم 

  لهيئات االخارى(.وكل ا

  جل التخطيط ) دخل مرزان املدفوعات(.أم  بما تحتاجه من تزود املحاسة  الوطني  على ميتوى ال  -

تزود مصلح  الضارائب بالةيانات، مما ييمح باملارابة  وفارض الضارائب املختلف  على النشاط  -

رباح.وال 
 1 

  املحاسة  التحليلي : (3

املحاسة  التحليلي  هي نظام املعلومات داخلي يعتمد على التقنيات لجمع وفحص تكاليف املؤسي   -

 خارى تهدف الى:أمن جه  وتحليل مكونات النتائج من جه  

  و مارض ي فيما يخص اليلع املةاع  من طارف املؤسي .أاملياعدة على تحديد سعار عادي 

  دنى لألسعار.املياعدة على تحديد الحد ال 

 يد املنتجات التي تعود على املؤسي  بالاربح والتي تشكل خيارة.تحد 

 .مارابة  املخزونات وتقييمها 

  و اختالسات.أالكشف عن ضياع، تةذيار 

 . ضمان الت ابط مع الحيابات املالي 

داة توفار للمير ين معلومات داخلي  لتحديد امليؤوليات حيب كل ماركز، أتعتب  املحاسة  التحليلي   -

املياعدة على اتخاذ القارارات وذلك باالعتماد على مةادئ وطارق ملتابع  عناصار  التكاليف وبالتالي 

 وتحليلها.

عةاء والنواتج حيب عادة تارتيب ال إلى املحاسة  التحليلي  ال بد من إللمارور من املحاسة  العام   -

 مصادرها.

و حفضها. فةعد تحليل أتوفار املحاسة  التحليلي  بيانات عن املنتجات التي تياهم في زيادة النسيج   -

تيمح الةيانات عن  جاراءات التصحيحي ،ييتطيع املير  اتخاذ اإل  نخفاضاال و أسةاب الزيادة أ

نفس  التحليلي  بإجاراء مقارن  مع تكاليف مؤسيات مماثل  فيالتكاليف التي تقدمها املحاسة  

 2 الصناع .

                                                             
 .17محمد خليل واخارون، مارجع سةق ذكاره، ص   1
 .09، ص 1988، بينطين ، 2  وتقنيات مارابة  السيير "، الجزء ناصار دادي عدون، "املحاسة  التحليلي  2
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 دوات الحديث : ثانيا: ال 

هم أدوات مارابة  السيير  تةعا لحاج  املؤسيات، وتغير ات محيطها وسنتطارق لةعض ألقد تطورت 

 دوات الحديث  ملارابة  السيير :ال 

 التحليل املالي:  (1

يعني التحليل املالي ايجاد النيب املالي  للةنود املتناسق  في القوائم املالي  الختامي  وغر ها  -

ن الاربم املالي في اي أذ إ، وهن تقدم  املشاروع ونماملعلومات التي تعطي صورة واضح  ع ستخالصال 

ليه في عالبته إليه بشكله املطلق، ويجب ان ننظار إهمي  وال تتضح داللته اذا نظارنا أبائم  ال تظهار 

 ربام املارتةط  به.مع غر ه من ال 

ن دالل  الربام املطلق  مشكوك في صحتها إليعطي صورة لها مدلولها الخاص ومفهومها الواضح، بل 

 واالعتماد عليها غالةا يؤدي الى نتائج ال يمكن االعتماد عليها.

 همها ما يلي:أهداف أجل تحقيق عدة ألي من تيتخدم  املؤسي  التحليل املا -

   داء املؤسي  من خالل التقاريار  املالي  التي تعدها في اليابق.أمعارف  درج 

 .القيام بالدراسات التفصيلي  للةيانات املالي  الخاص  بها 

 . اكسشاف االيجابيات واليلةيات في اليياس  املالي  املطةق  خالل فت ة معين 

  املالي  التي تتمثل في باراري االسسثمار ومصادر التمويل.اتخاذ القارارات 

  1 .املالي   اعالم الغر  يؤدي ذلك الى تحاليل مالي  تةعا ليياستها املالي  اتجاه اليوق 

  :املوازن  التقدياري  (2

غوب تنفيذها   شامل  لوجه نشاط املؤسي  املار نها تعةر  ربمي لخطأ  التقدياري  بتعارف املوازن -

 . في وضعه لةلوغ الهدفالخط  بمثاب  امليار الذي يجب على الجميع املياهم  ميتقةال، وتعتب  هذه 

 .الداءنظاما للمعلومات يياعد على اتخاذ القارارات، املارابة  وتقييم نها تعتب  أكما 

 2 التالي : باالسسناد الى التعاريف اليابق يمكن حصار خصائص املوازن  التقدياري  في النقاط -

  ) و كميات.أيتم التعةر  عن املوازن  بالربام هذه االخر ة تكون في شكل بيم ) مةالغ مالي 

  وجه نشاط املؤسي .أتتمرز املوازن  التقدياري  بالشمولي  لكونها تضم جميع 

 . تتعلق بفت ة زمني  ميتقةلي 

 فت ات املاضي  وكذلك خر  يعتمد على معطيات احصائي  للالتقديار هذا ال  أتقوم على مةد

 على دراس  االتجاهات في امليتقةل.

                                                             
 .21محمد خليل واخارون، مارجع سةق ذكاره، ص  1
 .05نعيم  يحياوي، سليل  محاضارات في مقياس مارابة  السيير ، كلي  العلوم االبتصادي  وعلوم السيير ، جامع  الحاج لخضار، باتن ، ص  2
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   التقدياري  وحتى يياعد ذلك ميار كل ميتويات االداري  في اعدادها باعتةار  املنفذ للموازن

 هداف املوازن .أفي تحقيق 

  )على الجميع احت امه عند التنفيذ. يجبالذي بمثاب  ميار )الدليل 

 للمعلومات نظاما. 

  القارارات.وسيل  التخاذ 

  الداءاداة للارباب  وتقييم. 

تحديد ميؤولي  كل بيم و كل فارد ودوره في تنفيذ الخط : "تطةيق نظام املوازنات التقدياري  يتطلب  -

املوازنات بتلك املاراكز، وهذا  تكون فيه ماراكز امليؤولي  واضح  حتى نتمكن من رابطتنظيم اداري 

 .الداءما يمكننا من تحديد امليؤولي  وتقييم 

 1تياعد املوازن  التقدياري  على تحقيق اهداف املؤسي  باعتةارها: -

 ن التخطيط واملوازن  ييتوجب القيام بعملي  التخطيط، ل ن اعداد املوازن  إداة تخطيط: أ

يشت كان بانهما يتعلقان بامليتقةل، فاملوازن  التقدياري  تعتب  وسيل  جيدة يتحدد من خاللها 

 الالزم  ومتى تتم الحاج  اليها. مقدما كمي  املةالغ

 املوازن  شامل  لجميع انشط  وماراكز املؤسي ، وبذلك تيتخدم كأداة تنييق داة التنييق: أ

 بيام ووحدات املؤسي .نشط  في جميع البرن ال

 من خالل مقارن  النتائج املحقق  مع يتم استخدام املوازن  كأداة ربابي  داة الارباب : أ

وتحليل االنحارافات والتعارف  الداءهداف املحددة بموازن  كل ميؤول، مما ييمح بتقييم ال 

 سةابها ومعالجتها.أعلى 

 لصالحيات، : تياعد املوازن  على تحديد امليؤولي  والتفويض الجيد لتحديد ميؤوليات

الهيئ  ن يتصارف في املوارد املخصص  له دون انتظار موافق  أ حيث يمكن لارئيس املاركز

 االعلى منه.

  لوح  القيادة: (3

هي عةارة عن جداول يتم فيها عارض مجموع  مؤشارات بشكل ملخص وبييط، توفار معلومات  -

ومنظم  بهدف مارابة  نشاطات املؤسي . وهي تعتب  وسيل  ربط واتصال  للميؤولرن بصورة واضح 

 2 برن مارابب السيير  وامليؤولرن.

 دة:هم الخصائص لوحات القياأومن برن  -

                                                             
 .24ه ، ص محمد خليل واخارون، مارجع سةق ذكار    1
 .25، ص  املارجع نفسمحمد خليل واخارون،     2
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 .لكل ميؤول عملي لوح  بيادة 

  والتي تسةع االست اتيجي . الداءهم النقاط التي تيمح بمتابع  أياركز فيها على 

 .يعب  عنها بلغ  مشت ك  تيمح لجميع اعضاء الفاريق بالتحاور حول نتائج ادائهم 

 يل فيها ملطابق  احتياطات امليؤولرن.تيمح بكشف الخلل والتعد 

  االجاراءات التصحيحي  في الوبت املناسب.تيمح بتحديد  

 1دوات لوح  القيادة.أهم أومن برن 

و عنصارين، فهذه النيب حتى تؤدي أالنيب: وهي عةارة عن عالب  برن مجموعترن  (1

 ن تعب  عن حقيق  وتكون بييط  وسهل  االسسيعاب.أدورها التقييمي والقيادي ال بد 

و الجداول وهي أشكال هندسي  معب ة لةعض النيب أالتمثيل الةياني: وهيس عةارة عن  (2

 كث  سهول  لالسسيعاب.أداة أ

 عمدة وصفوف(ألومات في شكل جدول )الجداول: وهي عةارة عن تارتيب املع (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .26، صمارجع سةق ذكارهمحمد خليل واخارون،  1
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 :خالص  الفصل

من خالل دراسسنا لهذا الفصل الذي يتضمن ماهي  مارابة  السيير  و تطورها التاريخي والتطارق إلى    

مفاهيمها من تعاريف وأهمي  مع الت كرز على الدوات التي تمارس بها عملي  الارباب ، باإلضاف  إلى أهداف 

بحيث يهدف هذا الخر  الى تجنيد  النظام، تةرن لنا أن مارابة  السيير  لها وزن فعال في املؤسي  االبتصادي 

جل بلوغ االهداف أجل االستعمال الفعال واملالئم للمواد املتاح  في املؤسي  من أالطابات والقدرات من 

هداف بالنتائج املحقق  وكذلك االنحارافات امليطارة وفقا لالست اتيجي  املؤسي  كما تيمح بمقارن  ال 

واستخاراج الفاروبات واتخاذ القارارات و التدابر  لتصحيحي  لتفادي الوبوع في مثل هذه االنحارافات ميتقةال 

لى جانب هذه إدوات املارابة  )التحليل املالي، املحاسة  العام ، املحاسة  التحليلي ...( أبمختلف  بالخذوهذا 

 رزانيات التقدياري  و الارباب  عليها .الطارق اعداد امل
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 :تمهيد 

على ضوء ما تم تقديمه في الفصلين السابقين من الدراسة النظرية و التعرف على مختلف جوانب البحث      

الداخلي و نظام مراقبة التسيير من خالل التعرض ملختلف املفاهيم األساسية الخاصة بوظيفة التدقيق 

حاولنا إسقاط الجانب النظري على الجانب  األدوات التي يقوم عليها كل منهما،والتطرق ألهم املعايير و 

يدانية في املسسسات املقد تعذر علينا القيام بالدراسة   COVID 19نظرا للظروف الصحية الراهنة و  التطبيقي

في  2019 ماستر سة سابقة ملذكرة تخرج لنيل شهادةمنا بتحليل و تفسير دراق لهذاالحكومية او الخاصة 

 . ة ڨامل بجامعةالعلوم املالية  

 من طرف الباحثين: التي تم االستدالل بها السابقة وفيما يلي الدراسة

دور املراجعة الداخلية في  نظام مراقبة التسيير ، تحت عنوان العلوي نسيمة ،بن موهوب نور الهدى  -

 -دراسة حالة املركب الصناعي و التجاري الحروش -

 هما:بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين حيث قمنا 

   تقديم عام للمركب الصناعي و التجاري الحروش : املبحث األول 

 .عرض حالة دراسة سابقة و تحليلها :الثانياملبحث 
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 الحروش والتجاري  الصناعي ملركب عام تقديم املبحث االول :

 حول  واضحة صورة إعطاء من لنا البد ، الدراسة إطار في شلحرو ا والتجاري  الصناعي املركب وضع أجل من 

دافه، و االدوات املستخدمة لتقييم نظام مراقبة التسيير في أه إلى باإلضافة وتطورها، املسسسة نشأة

 املسسسة .

  تطوره مراحل و الحروش والتجاري  الصناعي بمركب التعريف:  األول  املطلب 

  تطوره مراحل و والتجاري  الصناعي بمركب التعريف إلى بلطاملهذا  في سنتطرق 

  الحروش والتجاري  الصناعي بمركب التعريف:  أوال

 يتمثل ، ةسنطينوق سكيكدة بين الرابط 3 رقم الوطني الطريق محاذاةب شالحرو  بمدينة يقع عمومي فرع هو

 ه 282219  منها هكتار 117101 ب تقدر مساحة على ويتربع ، والدقيق السميد إنتاج في األساس ي شاته

 .عامل 174 فيه العاملة اليد لغبت كما ، خضراء مساحات عن ارةعب يةنمب غير ء 9519818,  يةبنم

  ۰ الحروش والتجاري  الصناعي املركب تطور  مراحل:  ثانيا 

 1981  :لشركة تابعة إنتاج كوحدة الدقيق طحنةم تشغيل بدء .SN SEMPAC   

 2198  :ذلك في بما( د/س 2000  يةمساإل  السعة)  قسنطينة رياض يف الهيكلة إعادة: 

 . يالقاس  القمح سحق من د/  م 1000  -         

 . الشائع القمح في التكسير من أي س ي  1000  -         

 .  يةاستراتيج تخزين صوامع 500.000  -         

 198 :بسعةقسنطينة  لرياض مملوكة إنتاج كوحدة الكسكس تصنيع ووحدة املعكرونة إنتاج 

 . الكسكس من Q/J 240 و املعكرونة من Q / J630)  اسمية

 1996  :3800 اسمية بسعة السميد إنتاج بدأ QD القاس ي القمح لسحق  . 

 1997  :اري جوت صناعي بمجمع الى الوحدات هيكلة إعادة  

  01/01/1998 بتاريخ تابعة شركة في الهيكلة إعادة . 

 2003  :ملموسة غير ةيوترق املعدات ضلبع الفني ويرطالت تم   . 

 2004  :بها قامت التي الفنية رةبالخ بعد والكسكس املعكرونة وحدة إغالق ENACT . 
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 2007  :إتاحة وتم ، سنوات ثالث ملدة 22/12/2007من 9001/2000 األيزو  شهادة على تحصلت 

 التي للقرارات وفقا امتال التخلص خيار مع إيجار شكل في سكيكدة يف CCLS/OAIC له الصوامع

 لصالح االستراتيجية الصوامع بنقل يتعلق فيما 07/03/2007 بتاريخ الوزاري  املجلس ذها اتخ

.OAIC  

 2009 :السميد ملحق إغالق تم (PROKOP  )وجيالتكنول )الرسم ةنعاملص املنتجات وعيةن لسوء 

 (ةمديقال التكنولوجية واملعدات

 الحروش والتجاري  الصناعي املركب أهدافاملطلب الثاني:   

 أجل من أقسامها مختلف جهود وتضافر تكامل خالل من األهداف من مجموعة التحقيق املسسسة تسعى 

 : يلي ما في األهداف هذه وتتلخص ، واستمراريتها مكانتها على الحفاظ

  بها. املكلفة االقتصادية الخطة حسب اإلنتاج لحجم اإللزامي التكيف. 1 

 املحدد. الزمن وفق و املطلوبة الكمية وفق اإلنتاج. 2

 على الوحدة تعمل كما ، املستهلكين لدى املقبولة األسعار أجل من التكاليف من اإلمكان بقدر التقليل. 3 

 .املتاحة ملواردها والعقالني األمثل االستغالل

 . االستيراد من للتقليل السميد مادة من واالحتياجات متطلبات جميع سد. 4 

  املنافسة. ملواجهة وسائله وتطوير اإلنتاج تحسين. 5 

 حدة من للتقليل الشباب وتشغيل املستمر التكوين سياسة اعتماد طريق عن العاملة اليد امتصاص. 6

 . البطالة

 .فيهم والتأثير العمالء لجذب ملنتجاتها الترويج محاولة. 7 

 لتطوير وذلك والخبراء، اإلطارات لتكوين تسعى الوحدة فإن الحر االقتصاد لنظام الدولة انتهاج ظل في. 8 

 من قدر أكبر لتحقيق الداخلية املنافسة إطار في والسعر الكمية الجودة، حيث من اإلنتاج إمكانيات وتحسين

 . األرباح
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 دوات تقييم نظام مراقبة التسيير في املسسسة أالثالث : املطلب 

 دوات املستخدمة لتقييم نظام مراقبة التسيير في املسسسة محل الدراسة سنتطرق في هذا املطلب الى األ     

 : التحليل املالي  -1

 وذلك املالي، أدائها وتقييم تسييرها ملراقبة األدوات أهم من وتعتبر املالي التحليل على املسسسة تعتمد     

 .تصحيحها ومحاولة الضعف نقاط وتحديد تعزيزها ومحاولة القوة نقاط الستخراج

 القيادة: لوحة  -2

 مجالها  عملية الرقابة على أنشطتها و  الحروش فيتعتمد عليها مسسسة  تيدوات الال تعد من بني أهم ا    

تعتمد لوحة حيث  .املسسسةعن وضعية  مختصرةل إعطاء نظرة شاملة ودقيقة، الريي من خيالتسي

له بما تم تحقيقه فعال ومن ثم إيجاد االنحرافات بينهما  خططالقيادة باملسسسة على املقارنة بين ما هو م

لل خاألنشطة كما تظهر ال  صورة السير الحسن ألداء  حفهي توض املسشرات،من خالل مجموعة من 

 .هابالذي يشو 

  امليزانية التقديرية: -3

 بتحضير تتعلق األولى :مرحلتين في الحروش مسسسة في التقديرية امليزانية نظام عمل ألية تتمثل   

 بتحديد االنحرافات و اتخاذ  امليزانية مراقبة عملية حوتسم مراقبتها، بإجراءات تتعلق والثانية امليزانية

 .املنتظرة للتوقعات الحقيقية النتائج تقريب إلى تهدف التي التصحيحية اإلجراءات

 املتاحة اإلمكانيات استغالل في جيد تحكم وجود ظل في إال تكون  أن يمكن ال املسسسة أداء فعالية إن 

 ألهمية ونظرا العامة، اإلستراتيجية من املستمدة والبرامج األهداف لتحقيق وهذا وطاقات موارد من

 :  تسمح أنها إذ كبيرة أهمية لها تولي جدن البرامج تنفيذ ومتابعة التقديرية امليزانية

 املسسسة؛ نشاطات عناصر لجميع التامة واملعرفة املستمرة املراقبة ممارسة 

 قياس إجراءات خالل من الخسارة أسباب وتحديد املريحة املراكز أي الريح مصادر وبدقة تحديد 

 ؛ وتحليلها االنحرافات

 ؛العامة لالستراتيجية الجزئية واألهداف البرامج تنفيذ ضمان 

  املناسب الوقت في األخرى  والجوانب املالي بالجانب املتعلقة الوضعيات تحديد. 
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 دراسة السابقة وتحليلها عرض حالة  املبحث الثاني:

 الدراسة  محتوياتول : عرض املطلب األ  

في دراسته امليدانية لدور املراجعة  في هذا املطلب سنعرض بعض النتائج املتوصل إليها من طرف الباحث

 مركب الصناعي و التجاري الحروش مراقبة التسيير في الداخلية في نظام

 إشكالية الدراسة:  .1

 ما واقع دور التدقيق الداخلي في تقييم و تحسين فعالية نظام مراقبة التسيير داخل املسسسة

 فرضيات الدراسة:  .2

 .املراجعة الداخلية على منع و تقليل حدوث األخطاء و معالجتها تعمل • 

 تساهم وظيفة املراجعة في تقييم و تحسين فعالية مراقبة التسيير  • 

 أهداف الدراسة: .3

 ؛دور التدقيق الداخلي في املسسسة وتأثيره على فعالية مراقبة التسيير إبراز  _ 

ي الرفع من مستوى أداء املسسسة تحديد كيف يساعد كل من التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير ف  _ 

 ؛ قيق األهداف املسطرةاملساهمة في تحو 

 .معرفة مدى فعالية نظام مراقبة التسيير كأداة لترشيد القرارات داخل املسسسة محل الدراسة  _ 

 : املنهج املستخدم .4

  الباحث في دراسته على املنهج الوصفي حيث تطرق فيه إلى عموميات حول  اعتمدفي الجانب النظري

 .التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير أيضا 

  الوصفي من أجل تحليل البيانات  على األسلوب التحليلي اعتمدأما بالنسبة للجانب التطبيقي فقد

 بالواقع  مطابقتهمحاولة إسقاط ما جاء في الجانب النظري و و 

 :املتوصل اليها  املطلب الثاني: مناقشة وتحليل الفرضيات والنتائج

ها في اطرف الباحث في دراسته امليدانية والتي تناولنفي هذا املطلب سنحاول اختبار الفرضيات املعروضة من 

  .املطلب السابق، كما سنناقش بعض من النتائج التي توصل إليها و نبدي رأينا فيها
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 أوال: مناقشة و تحليل الفرضيات

 تعمل وظيفة املراجعة الداخلية على منع و تقليل حدوث األخطاء ومعالجتها، من خالل معرفة الفرضية األولى:

هذا ما أنظمة الرقابة داخل املسسسة، و  أسبابها ومن ثم إعطاء نصائح وتوصيات كي يتم تطبيقها لتفعيل

 .يثبت صحة الفرضية 

ر، وذلك من خالل التأكد من صحة : يساهم التدقيق الداخلي في تقييم مراقبة التسييالفرضية الثانية

وة ونقاط الضعف ومن ثم تقديم اإلجراءات سالمة املعلومات الواردة في السجالت واكتشاف نقاط القو 

 التصحيحية . وهذا ما يثبت صحة هذه الفرضية أيضا

 ثانيا: مناقشة النتائج املتوصل إليها

 :لقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى عدة نتائج نذكر أهمها و نقوم بمناقشتها 

 و األخطاء والعمل على  االختالالت الكتشافتعتبر  املراجعة الداخلية وظيفة رقابية   :النتيجة األولى

  .معالجتها

 خطيطية لتقييم الوضعية املالية يحدث ذلك عن طريق استخدام األدوات الرقابية الت  :املناقشة

اكتشاف تحليل اإلنحرافات و مقارنة األداء الفعلي مع ما تم التخطيط له ومن تم استخراج الفروق و و 

  .ثم معالجتها منأسبابها و 

 تحافظ املراجعة على أصول املسسسة، وتشرف على عملياتها، و تراقب مستوى األداء تيجة الثانيةالن :

 و درجة اإللتزام بتنفيذ قرارتها و الخطط التي سطرتها لبلوغ ذروة أهدافها.

 و يتم ذلك من خالل أدوات مراقبة التسيير املعتمدة في املسسسة واملتمثلة في: التحليل  : املناقشة

املالي، لوحة القيادة، واملوازنة التقديرية، باعتبار أن هذه األدوات تساعد في قيادة املسسسة نحو 

 ها . تحقيق أهدافها و تزويدها باملعلومات الضرورية للتحكم في سيرورتها واملحافظة على أصول

 :تهدف املراجعة الداخلية إلى تقييم و تحسين األداء و رفع من فعالية املسسسة من   النتيجة الثالثة

 خالل إستخدام أدوات مراقبة التسيير املتاحة .

 :وظيفة املراجعة الداخلية و مراقبة التسيير مفهومان مرتبطان ال يمكن تفسير أحدهما  املناقشة

 .و يمثالن حجر األساس بالنسبة املسسسة عند تقييم مركزها املالي بمعزل اآلخر ،
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 االقتراحات :

 :االقتراحاتإليها من خالل الدراسة نقدم مجموعة من من خالل ما سبق و من النتائج املتوصل 

الوعي واالهتمام بالتدقيق الداخلي وضرورة فتح قسم مسهل في جميع املسسسات زيادة  -

 للعمل.لتحقيق السير الجيد  االقتصادية،

من الضروري تبني معايير التدقيق الداخلي املتعارف عليها دوليا في املسسسات الجزائرية لتطوير  -

 املوضوع.لية تهتم بهذا عملها خاصة انه ال توجد معايير مح

ة عن طريق استخدام طرق إحصائية العمل على تحسين األداء والرفع من فعالية املسسس -

 التسيير.تكرة في تقييم نظام مراقبة علمية مبو 

ضرورة إبداء االهمية الكاملة اتجاه التوصيات و االقتراحات التي تندرج ضمن التقارير النهائية  -

 املقدمة من قبل املدققين الداخليين .

 املطلب الثالث: عالقة وظيفة مراقبة التسيير بالتدقيق الداخلي

 تستخدم مواردها أن من كدأبالت للمسسسة تسمح التي والطرق  لياتاآل مجموع تشمل التسيير مراقبة إن

 وتعتبر اإلدارة، وضعتها التي الجارية واألهداف االستراتيجية التوجهات االعتبار بعين وتأخذ فعلة، شريط

 أداة إلى واملوازنات التكاليف تحليل مجرد من تطورت وقد املسسسة، في األساسية الوظائف اذ التسيير مراقبة

 وبالرغم معه ومتكاملة الداخلي التدقيق مماثلة يجعلها ما وهو عملياتها، وتحسين املسسسة أداء لقيادة فعالة

 : في التسيير مراقبة مع يتشابه الداخلي التدقيق أن إال منهما كل في العملية األساليب اختالف من

 املسسسة. أنشطة بكل هتمانت أنهما أي شاملتان، الوظيفتين كال 

 االقتراحات اندميق وإنما عملية صالحيات له ليس التسيير راقبوم الداخلي املدقق من كل 

 االستقاللية. يمنحها إداري  مستوى  بأعلى التنظيمي االرتباط والتوصيات.

 التالي: الجدول  في تلخصيها يمكن بينهما جوهرية اختالفات وجود تنفي ال هذه الشبه أوجه لكن

 

 

 

 



 دراسة حالة املركب الصناعي و التجاري الحروش                               الفصل الثالث                                 

 

57 
 

 :  أوجه االختالف بين التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير. (Ⅲ-01)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لنيل شهادة دكتوراه في العلوم التجارية، اطروحة مقدمة  املسسسة،التدقيق الداخلي كآلية للحكومة على رفع تنافسية  ر محمد، أث صالحياملصدر: 

 .2015، بسكرة ةمحاسبي، جامعتخصص تدقيق  التسيير،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

  

 التدقيق الداخلي       مراقبة التسيير    

 كيف نعمل ما هو موجود؟ كيف نحسنه؟              إلى أين نريد الوصول ؟من أين ننطلق؟        

 صورة دورية و مفصلة . صورة مستمرة و شاملة.     

،املالحظة في امليدان  جه نحو املشكلالتو  عامة.التوجه نحو مسشرات 

 ،والبحث عن اسبابها و نتائجها.

 تخطيط و متابعة العمليات و نتائجها. -

تصميم و تنفيذ نظام املعلومات ألغراض  -

 التخطيط و املتابعة.

 تحليل ميزانية وظيفة التدقيق الداخلي.  -

تطبيق االجراءات و التعليمات  مراقبة -

املعلومات ،و مالءمة  القوانين ،نوعيةو 

 الطرق لشروط تحقيق النتائج.

 تدقيق وظيفة مراقبة التسيير. -

من اجل التحكم في املستقبل )املخطط( ، 

تحليل اسباب االختالف بين املاض ي و 

 الحاضر )الفروق(.

بحث مستمر و عميق في املاض ي )الحقائق( 

من اجل إيجاد فرص التحسين، و تطبيقها في 

 الرغبة في تغيير املاض ي.املستقبل، 

إعداد )من دون اتخاذ القرار ( الهداف  -

 باالستناد إلى فرضيات واضحة.

 تحليل التكاليف و املنافع. -

اكتشاف الوسائل التنظيمية من أجل  -

 تحقيق االهداف .

فحص األهداف للتأكد من صحة و سالمة  -

 طريقة تحديدها، و مدى إمكانية تحقيقها.
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 الفصل: خالصة

 في التسيير مراقبة نظام تقييم في الداخلي التدقيق وظيفة دور  على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت    

 تطابقها مدى واختبار سابقة ميدانية دراسة تحليل خالل من وهذا باألخرى  منهما واحدة كل وعالقة املسسسة

 به تستعين وهي املسسسة في كبير دور  الداخلي للمدقق أن إلى األخيرة هذه خلصت وقد العلمي، بالواقع

 اكتشاف وكذا وتحقيقها، املسطرة أهدافها إلى الوصول  خالل من وذلك التسيير، مراقبة فعالية لضمان

 التصحيحية القرارات اتخاذ على تساعدها التي وأيضا األهداف هذه بلوغ على تساعدها التي اإلجراءات

 .ضعفها نقاط تعديل و القوة نقاط لتدعيم
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   :خاتمة عامة

املؤسسات االقتصادية بإعطاء أهمية كبيرة لحماية ممتلكاتها فهي تسعى للحفاظ عليها خاصة مع كبر تقوم     

حجمها وتشعب أعمالها ، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ضمان بقاءها واستمرارها ، وحتى تقوم املؤسسة بمتابعة كل 

بالتدقيق ومراقبة التسيير، حيث تعتبران وسيلة التي أنشطتها ومهامها فهي أصبحت تولي أهمية خاصة 

تساعد إدارة املؤسسة على تطبيق سياساتها وإجراءاتها وبلوغ أهدافها بفعالية وكفاءة، من خالل الكشف عن 

مواطن االختالل، وتحديد نقاط القوة وتنبيه إدارة املؤسسة بما تواجهه  من أخطاء و استغالل ما يتاح أمامها 

 ير عملياتها وسالمة العمليات املحاسبية والوثائق املالية.من فرص لس

وقد حاولنا من خالل هذا املوضوع التعرف على وظيفة التدقيق وعلى مساهمتها في تقييم نظام مراقبة      

ولإلجابة عليها قمنا بتقسيم بحثنا إلى  البحث.التسيير وذلك عبر اإلجابة عن التساؤالت التي تمثل إشكالية 

سة املؤسن نظريين وقسم تطبيقي األول الجانب النظري الذي تطرقنا فيه إلى دور وظيفة التدقيق في قسمي

وكذا مفاهيم حول نظام مراقبة التسيير باإلضافة إلى العالقة التي تربط وظيفة التدقيق بنظام مراقبة 

ذا البحث والتعمق في التسيير ، أما القسم التطبيقي فخصص لدراسة التطبيقية فقد أردنا دعم مضمون ه

 اشكاليته واإلحاطة بها من جوانها املختلفة من خالل دراسة حالة مؤسسة جزائرية للمياه اإلنجاز هذا الجانب.

توصلنا ملجموعة من النتائج مع  الثالثة،فبعد معالجتنا وتحليلنا ملختلف جوانب املوضوع في فصوله  

 االقتراحات؛مجموعة من 

 :الفرضيات اختبار

 :اختبارهافيما يلي سيتم  تيت دراستنا على ثالثة فرضيات، القام لقد 

 املسؤولينيواجهها  تيال املخاطر  تحديدفي  املؤسسة: تتمثل مراحل وظيفة التدقيق داخل  األولىالفرضية  

مع ذكر  املدققتوصل إليها  تيال االنحرافاتعلى  يحتوي تقرير  فيإليهم ووضعها  املوكلةأثناء تنفيذهم للمهام 

العمليات والقرارات الصائبة  ير ضمن التقرير النتائج الفعلية لسكما يت االقتراحات األخير يفليعطي  األسباب

  .وهذا ما يثبت صحة الفرضية ملاليا واملدير العام  املدير ورفع التقرير للكل من  املتخذة

كل من  يفأدوات رقابية متمثلة  خاللمن  مركب الحروش داخل التسيير مراقبة  : يتم تقييم الفرضية الثانية

 تحقيقو حن املؤسسةتساعد على قيادة  تيال األدواتمن أهم  باعتبارهاالتقديرية  واملوازنةلوحة القيادة 

 التسييرنظام مراقبة  تحسين في مساهمتهاها و ر سي فيالضرورية للتحكم  باملعلوماتأهدافها وتزويدها 

  .ت جزئياوهذا ما يثبت صحة الفرضيا باملؤسسة

 املعلوماتة الموسالتأكد من صحة  خاللوذلك من  التسيير مراقبة فعالية  التدقيق ساهمي :الثالثةالفرضية 

 : عن طريق املناسبة الحلول كتشاف نقاط القوة والضعف وإعطاء بعض او  السجالت يفالواردة 

 التصحيحية؛  اإلجراءاتفيها وأخذ  واملتسببين أسبابها وتحديد االنحرافاتاكتشاف  -

 ؛ترشيد القرارات والسياسات العامةالعمل من أجل  ر يواقعية عن س وتحليالتمعلومات  إلىالوصول  -
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 ؛اإلجراءات واتخاذ واألسبابالنتائج  وتحليل األداءتقييم  -

 ربط الخطط والبرامج باملحاور االستراتيجية للمؤسسة. -

 : نتائج الدراسة

  حيث يعتبر وسيلة للتأكد من  الداخلية،التدقيق الداخلي يعمل على تحسين وتطوير أنظمة الرقابة

والعمل على تصحيحها  املحاسبية.عدم وجود انحرافات وكذا كشف األخطاء والغش في الدفاتر 

 ويساعد على تقييم األداء ؛

  هدف التدقيق يتمثل في التحقق من صحة وصدق البيانات املحاسبية واملالية ومدى تمثيلها املركز

 للمؤسسة؛املالي 

  نظام مراقبة التسيير هو مسار دائم للتعديل يسمح بالتدخل قبل، خالل وبعد األداء ويساعد

 املسؤولين على التحكم في أدائهم ؛

 لطافات والقدرات من أجل االستعمال والفعال واملالئم للمواد نظام مراقبة التسيير يهدف إلى تجنيد ا

 املتاحة في املؤسسة ؛

  نظام مراقبة التسيير يسمح باملتابعة الدقيقة اإلنجازات املؤسسة ومحاولة التنسيق بين مختلف

 ؛ لالستراتيجيةأنشطة األفراد في املؤسسة من أجل التطبيق الجيد 

   يقوم نظام مراقبة التسيير على مجموع من األدوات التي تحكم على األداء الكلي للمؤسسة واملركز

 األهداف؛املالي والتي تساعد على تحقيق 

   وظيفة التدقيق ونظام مراقبة التسيير مفهومان مترابطان ال يمكن تفسير أحدهما بمعزل عن األخر

 املالي؛تقييم مركزها ويمثالن حجر األساس بالنسبة للمؤسسة عند 

 التدقيق الداخلي يعمل على اختبار مدى االلتزام بالسياسات واللوائح والقوانين املوضوعة؛ 

   يحافظ التدقيق على أصول املؤسسة، ويشرف على عملياتها، ويراقب مستوى األداء، ودرجة االلتزام

 بتنفيذ قراراتها ؛

   خطاء من خالل تقييمه لنظام مراقبة التسيير؛يعمل التدقيق الداخلي على منع وتقليل حدوث األ 

   يقوم التدقيق على اكتشاف نقاط القوة والضعف للمؤسسة تساهم وظيفة التدقيق في عملية صنع

 القرار االستراتيجي لدى املؤسسة.

 االقتراحات :

تقييم  فييلية ومعرفة دور وظيفة التدقيق ل الدراسة النظرية التحلالتوصل إليها من خملبناءا على النتائج ا

كن يم تيال االقتراحاتنقدم مجلة من   - باملركب الصناعي والتجاري الحروش  -التسييرنظام مراقبة 

  : ما يلي االقتراحاتمنها، ومن أهم هذه  االستفادة

أدوات رقابية شاملة تساعد  امهباعتبار  املالي التحليلية، التحليل حاسبةامل على املؤسسةضرورة اعتماد  -

 القرارات؛  اتخاذعلى 

 القيام هبا؛  املراد لألعمالبشكل علمي ودقيق  املشاريعدراسة  -
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 التقديرية؛  واملوازنةإعداد لوحة القيادة  فياستعمال طرق إحصائية وعلمية  -

 ؛ داخليينال للمدققينتندرج ضمن التقرير النهائي  تيال واالقتراحاتبالتوصيات  االهتمامضرورة  -

نظرة واقعية حول  إلعطاءعند القيام بإعداد لوحة القيادة  املؤسسةضرورة وضع مؤشرات تعتمد عليها   -

 .القرارات والتنسيق والرقابة على العمليات اتخاذعلى  واملساعدة األداء

 :آفاق البحث

 . دور التدقيق الداخلي في تحسين االداء االستراتيجي للمؤسسة االقتصادية 

 .اثر التدقيق الداخلي كآلية للحكومة على رفع تنافسية املؤسسة 

 .فعالية مراقبة التسيير في تحقيق مردودية ملؤسسات القتصادية 

 الشركات. التسيير في تجسيد حكومة دور التدقيق و مراقبة 
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 اوال: املراجع بالعربية 

 

 : الكتب - أ

احمد حلمي جمعة، املدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،    -1

 .2000االردن، 

احمد حلمي جمعة، املدخل الى  التدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، الطبعة الثانية،  -2

 . 2015دار صفاء للنشر والتوزيع، االردن، 

احمد نور، مراجعة الحسابات النظرية والعلمية، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، مصر،   -3

1992. 

 2012.خلي، جامعة ابو ظبيايمن عبد هللا ابو بكر ، التدقيق الدا -4

حارم هاشم االلوس ي، الطريق الى علم املراجعة والتدقيق، الجزء االول: املراجعة نظريا، الجامعة  -5

 .2000املفتوحة طرابلس، 

، 1999دار وائل للنشر، االردن،  -الناحية النظرية  –خالد امين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات    -6

 .15ص

 .2000الحسابات، دار وائل للنشر، عمان، االردن، خالد امين، علم تدقيق  -7

 ،2010مفاهيم حديثة في الرقابة املالية و الداخلية، مكتبة املجتمع العربي،  خالد راغب الخطيب، -8

، دار الوراق IIAخالد عبدهللا الواردات، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن  -9

 .2017االولى للنشر والتوزيع، الطبعة 

ر الدولية ، دار املأمون للنشر الرمحي زاهر عطا،التجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي وفقا للمعايي -10

 .2017التوزيع،عمان،و 

زين يونس، عوادي مصطفى، املراجعة الداخلية و تكنولوجيا املعلومات وفق معايير املراجعة الدولية،  -11

 .2010/2011مطبعة سخري،

احمد، دور حوكمة الشركة و املراجعة الداخلية في تطوير االقتصاد الوطني، املعهد سعداني ابراهيم  -12

 .2008االسالمي للبحوث و التدريب، جدة، 
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  : لخصامل

أداءها  فيعلى بلوغ أهدافها والتحكم  املؤسسةتساعد  يتال اآللياتأهم  نيمن ب التسيير التدقيق ومراقبة  يعتبر 

العمل ر واقعية عن سي وتحليالتمعلومات  إلىللوصول  املؤسسة في الرقابيل إبراز الدور الخي، من ير يالتس

  .من أجل ترشيد القرارات والسياسات العامة

، املؤسسة يف التسييرمراقبة وظيفة تقييم و تفعيل  يف الداخلي التدقيق توضيح دور  لىهذه الدراسة إ هدفت

الى ان من خالل اجراء دراسة سابقة "  للمركب الصناعي و التجاري الحروش "، وقد خلصت الدراسة 

االنحرافات و تحديد  التدقيق يساهم في تقييم وظيفة مراقبة التسيير و ابراز فعاليته من خالل اكتشاف

 اسبابها و من تم اخذ االجراءات التصحيحية.

 .، موازنة التقديريةلوحة القيادة ، التسيير: تدقيق، مراقبة  الكلمات املفتاحية

Abstract : 

Audit  and management control are among the Most  important mechanisms 

That help the organisation achieve its goals and control its management 

performance , by highlighting the supervisory role in the organisation to access 

realistic  information and analyzes of  the workflow  in order to rasionalize  

public decisions and policies. 

This Study aimed to clarify the role of internal  auditing in evaluating  the 

management control function in the discussion by conducting  a previous study 

of the «  industriel and commercial complex AL-HAROUCH ».Its causes and 

corrective actions have be Taken . 

Keywords : Audit, Steering control, dashboard, Discretionary  budget. 


