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 االهداء

 جهدي إ�� من جعل هللا ا�جنة تحت أقدامها أهدي ثمرة

 وأق��ن رضاها برضا الرحمان، وارتبطت طاع��ا بطاعة ا�حق

 " والد�ي"

 العمل بمن �سر �� طر�ق العلم وعلم�ي ح عمرها و���حفظها هللا و�ارك �� 

 والص�� واملثابرة

 " والدي"

 حفظھ هللا و�ارك �� عمره، و��� أ�� الوحيد وأخ�ي العز�زت�ن

 وزميال�ي إ�� الساهر�ن ع�� حمل مشعل النور  �� �ل األهل واألقارب و�ل زمالئيو�

 والتقدم یليضيئوا لألجيال طر�ق الهد

 إ�� �ل من ساهم �� انجاز هذا العمل من قر�ب أو �عيد

 

  



 

      

 الشكر وعرفان

 من لم �شكر الناس لم �شكر هللا

 و ان �ان للشكر عنوانا فبابھ �ل معلم و �ل استاذ

 ر�ي ملا وفقت�ي اليھ و ملا هديت�ي اليھشكرا 

 و الصالة و السالم ع�� نور الهدى ا�حبيب املصطفى احمدا سيد املرسل�ن و خاتم النبي�ن محمدا

 و ع�� اهل بيتھ و الھ و �حبھ و من بھ اقتدى

لذكر ، وأخص بالهذا العمل انجاز�� من قر�ب او �عيد أتقدم بالشكر ا�جز�ل �جميع من قدم �� املساعدة 

وما قدمھ �� من  ومالحظاتھ القيمة املذكرة هذهع��  تفضلھ باإلشراف يوسف ع��ش�ي ن بطر األستاذ املؤ 

 م��ان حسناتھ. ن�ح و�رشاد جعلھ هللا ��

اساتذة و عماال و مستغانم  كما أرفع خالص الشكر والعرفان إ�� قسم العلوم املالية وا�حاسبة جامعة

 موظف�ن

 املكتبة بجامعة خرو�ة وكذلك با�جامعة طاقم كما ال نن�ىى أن �شكر

 املركز�ة.

الشكر الوصول ل�ل موظفي مجمع تر�ية الدواجن للغرب من اطارات و عمال ع�� تمكي��م لنا من خوض 

 تجر�ة ميدانية
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الرقابة  � ال�ي حدثت �� السنوات املاضية ضعف أنظمةلقد أبرزت الفضائح املالية ودعاوى االحتيال املا�

 بنا إ�� االهتمام امل��ايد بالتدقيق الداخ�� ودوره �� أدىالداخلية �� العديد من الشر�ات واملؤسسات 

الكث�� من الباحث�ن هذا الضعف �� أنظمة الرقابة الداخلية إ�� عدم  ر�طمنظمات األعمال ا�حديثة، وقد 

سات �ش�ل �اف ع�� وظيفة التدقيق الداخ�� وعدم إعطا��ا األهمية لدور هذه هذه املؤس اعتماد

لتفعيل النظم الرقابية، هذا و�عت�� وظيفة التدقيق الداخ�� من ما �سع إليھ  الوظيفة �أداة ضمن

االقتصادية اليوم نظرا للتوسع الكب�� �� حجم األعمال، والتطورات الكب��ة  الوظائف الهامة �� املؤسسات

اإلدار�ة، وز�ادة حدة املنافسة ب�ن املؤسسات االقتصادية و�التا�� عدم  ل�ي حدثت �� ا�جاالت املالية وا

 .�ا�الرقابية والتدقيقية املنوط  قدرة وتفرغ اإلدارة للقيام بالوظائف

�ستطيع وظيفة التدقيق الداخ�� أن �ساهم �� تصميم وتطو�ر نظام الرقابة الداخلية، و�عز�ز سيطرة 

وا�حماية م��ا  «Management Risk»ع�� املؤسسة وكذلك املساهمة �� تقييم و�دارة ا�خاطر  إلدارةا

إلدار��ا، وكذلك قياس كفاءة استخدام املوارد املتاحة وتقييم  اجعةاملشورة �� ماهية السبل الن وتقديم

املشروعات االقتصادية مما و�تا�� املساعدة �� تحقيق أق�ىى درجات الكفاءة �� إدارة  األداء والفاعلية

املشروعات �� االستغالل األمثل للموارد والوصول إ�� ا�جودة الشاملة و�التا�� الصمود ��  هذه فرص�عزز 

 .العاملية وجھ املنافسة

وع�� هذا األساس قمنا ��ذه الدراسة البراز م�انة وأهمية التدقيق الداخ�� �� الرفع من األداء �� 

 وتحسينھ وكذا املساهمة �� اتخاذ القرارات الصائبة وا�حد من ا�خاطر. املؤسسات اإلقتصادية
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 :الدراسة مش�لة-1

 إ�� أي مدى يمكن للتدقيق الداخ�� أن " :ع�� ضوء ما تقدم يمكن لنا تحديد إش�الية املوضوع �اآل�ي

 �ساهم �� تحس�ن أداء املؤسسات االقتصادية؟

 :طرح مجموعة من األسئلة الفرعية تتمثل ��وهذا التساؤل بدوره يقودنا إ�� 

 ما املقصود بالتدقيق الداخ�� و ما �� املعاي�� ال�ي تحكمھ ؟ -1

هل للمدقق الداخ�� دور �� تحقيق فعالية األداء �� املؤسسة ؟ وما �� املن�جية ال�ي يتبعها املدقق  -2

 عملھ؟ الداخ�� ��

 ء �� املؤسسة ؟هل يؤثر التدقيق الداخ�� ع�� تحس�ن األدا -3

 كيف يؤثر التدقيق الداخ�� �� تحقيق أهداف مؤسسة �غذية األ�عام ؟ -4

 :فرضيات الدراسة- 2 

�� ضوء إش�الية الدراسة و�ساؤال��ا الفرعية يمكننا أن نقدم �عض اإلجابات املؤقتة ألسئلة البحث كما 

 :ي��

�ساعد ع�� تحس�ن األداء و ترشيد  التدقيق الداخ�� وظيفة ضرور�ة �جميع املؤسسات االقتصادية -

 .القرارات و�توقف نجاحھ ع�� إتباع املدقق �جموعة من املعاي�� املتعارف عليا

 .للمدقق الداخ�� دور هام وفعال �� تحقيق فعالية األداء �� املؤسسة -

ھ ملن�جية يؤثر التدقيق الداخ�� ع�� تحس�ن األداء �� املؤسسة بحيث يلعب دورا معت��ا �� ذلك بإتباع

 .من اإلملام ب�ل املعلومات املالية ر ا�حاسبية �غية إبداء رأيھ الف�ي ا�حايد �شأ��ا تمكنھ

 .قيام التدقيق الداخ�� بإعطاء نصائح ت�حيحية ملتخذي القرار باملؤسسة -

 :من�جية الدراسة- 3 

 املن�ج الوصفي لتوضيح للتأكد من �حة الفرضيات ولإلجابة ع�� التساؤالت الفرعية املطروحة اتبعنا

أهمية ودور التدقيق الداخ�� �� تحس�ن أداء املؤسسات االقتصادية وذلك من خالل التعرف ع�� 

التدقيق الداخ�� وكذلك تقييم األداء والتطرق ا�� مختلف املفاهيم النظر�ة، واملن�ج التحلي��  أساسيات

 .الدراسة تحليل املعطيات املتوفرة �� املؤسسات محل الذي ين�جم ��
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افع- 4   :اختيار املوضوع دو

 :تم اختيار هذا املوضوع نظرا لألسباب التالية

 .اندراج املوضوع ضمن ت�و�ننا و تخصصنا -

مفهوم ا�حديث للتدقيق الداخ�� ال�ي يركز ع�� األدوار ا�ختلفة ال�ي يقوم ��ا، قلم �عد ينحصر ��  -

 .وايااملالية للمؤسسة بل انتقل �جميع الن الناحية

 .حاجة املؤسسات ا�جزائر�ة ا�� التدقيق الداخ�� قصد تحس�ن أدا��ا -

 .الرغبة ال�خصية �� التعرف أك�� ع�� التدقيق الداخ�� واملواضيع املتعلقة بھ -

 .تقديم قيمة مضافة للمكتبة قصد إثرا��ا من أجل إفادة الباحث�ن مستقبال -

 :أهمية الدراسية- 5

 إظهار دور التدقيق الداخ�� �� تحس�ن األداء �� املؤسسة االقتصادية من خاللتكمن أهمية الدراسة �� 

 اعتباره الرك��ة واألداة األساسية �� التحقق من �حة البيانات واملعلومات �� املؤسسة وهذا من خالل

التوصيات واالق��احات وا�خدمات ال�ي يمنحها إلدارة املؤسسة، كما �ساعد ع�� نجاح هذه األخ��ة 

 استقرارها واستمرار���ا مما �عود بالنفع ع�� االقتصاد الوط�ي ضمانو 

  :أهداف الدراسة- 6

 :��دف من وراء هذه الدراسة إ��

التنبيھ إ�� ضرورة الهتمام بوظيفة التدقيق الداخ�� �� املؤسسة والعمل ع�� تطو�رها من خالل �ل  -

 األساليب ا�حديثة.

 .داخ�� ال�ي �سمح بتحديد كفاءة وفاعلية األداءالتعرف ع�� مختلف أدوار التدقيق ال

 .إبراز ا�خدمات أو املهام ال�ي يقدمها التدقيق الداخ�� وال�ي من شأ��ا أن �ساهم �� تحس�ن األداء -

 .التحقق من وضعية املؤسسة و مدى قدر��ا ع�� تحقيق األر�اح و ضمان البقاء و االستمرار�ة -
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 :هي�ل الدراسة- 7 

 هذا املوضوع �� ثالثة فصول حيث خصص الفصل األول إ�� سرد ووصف �ل ما �علق باملتغ��تم تقديم 

املستقل التدقيق الداخ�� من خالل ثالثة مباحث، املبحث األول تناولنا فيھ مدخل مفاهي�ي للتدقيق 

ث فتحدثنا عامة، ثم تطرقنا �� املبحث الثا�ي ا�� عموميات حول التدقيق الداخ�� أما املبحث الثال بصفة

أما الفصل الثا�ي جاء �عنوان فعالية التدقيق الداخ��  .معاي�� التدقيق الداخ�� وآليات تطبيقھ فيھ عن

األداء، وقد تم تقسيمھ إ�� ثالثة مباحث، املبحث األول تحدثنا فيھ عن ماهية املؤسسات  �� تحس�ن

واملبحث الثالث عا�جنا فيھ مساهمة  املبحث الثا�ي فتناولنا فيھ مفاهيم حول األداء االقتصادية، أما

 .األداء التدقيق الداخ�� �� تحس�ن

 انية واكتشاف واقع مساهمة التدقيق الداخ�� �� تحس�ن أداء� خصص للدراسة امل� أما الفصل الثالث:

املبحث األول خصص لتقديم  مؤسسة �غذية األ�عام وتم تقسيم هذا الفصل ا�� مبحث�ن رئيس�ن.

 .عام واملبحث الثا�ي تطرقنا فيھ ا�� فعالية التدقيق الداخ�� �� �سي�� الوحدة�غذية األ� مؤسسة

 حدود الدراسة:-8 

دور التدقيق الداخ�� �� تحس�ن أداء املؤسسات االقتصادية "سنتطرق إ�� موضوع  :ا�حدود املوضوعية

 .الفعال �� املؤسسة خالل �سليط الضوء ع�� األداء مع ال��ك�� ع�� التدقيق الداخلية أهميتھ ودوره من

 ."UABوحدة �غذية األ�عام "قمنا بتطبيق دراستنا �� مؤسسة اقتصادية  ا�حدود امل�انية: -

 من السنة ا�حالية وف��ة01/06إ�� غاية 02/01تمت هذه الدراسة خالل الف��ة ما ب�ن  ا�حدود الزمنية:

 2020�ي الرا�ع لسنة املرافقة �� عملية تدقيق الثالأشهر من خالل  3ال��بص �انت ملدة 

 :الدراسات السابقة- 9 

 :إل��اء هذا البحث استعانا ببعض الدراسات وال�ي نوجزها �� النقاط التالية

 تصميم إدارة للمراجعة �أداة لتحس�ن أداء و فعالية املؤسسة دراسة حالة املؤسسة"أحمد �اروس، -1

 هادة املاجست��، غ�� منشورة، فرع ا�حاسبة و، مذكرة مقدمة لنيل ش"الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة

 .2010التدقيق، �لية علوم االقتصاد والتسي�� والعلوم التجار�ة، جامعة ا�جزائر، 

 :وتوصلت هذه الدراسة إ�� النتائج التالية
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التدقيق الداخ�� وظيفة يقوم ��ا موظفون داخل املؤسسة وتتناول التقييم املستمر ل�خطط اإلدار�ة 

 .بيقهاومدى تط

 .التدقيق الداخ�� يقوم بتقييم كفاءة أداء العمليات ع�� مستوى الوحدات التنظيمية الداخلية

 .�شاط التدقيق الداخ�� �شمل التدقيق ا�حاس�ي واملا�� وتدقيق العمليات

 .�عت�� التدقيق أداة إدار�ة تا�عة لإلدارة العامة للمؤسسة

 .تنظي�ي مما �ع�ي وجود استقالليةتحديد موقع التدقيق الداخ�� �� الهي�ل ال

دور التدقيق الداخ�� �� تحس�ن األداء املا�� �� املؤسسة القتصادية دراسة حالة "قسميھ إكرام،  -2

مذكرة لنيل شهادة املاس��، تخصص الفحص  "املطاحن الك��ى ل�جنوب وحدة أوماش �سكرة  مؤسسة

 .2016/2015 ،-�سكرة-تجار�ة، جامعة �حد خيضرعلوم االقتصاد والتسي�� والعلوم ال ا�حاس�ي، �لية

 :توصلت هذه الطالبة إ�� النتائج التالية

 يقوم التدقيق الداخ�� ع�� مجموعة من األهداف تطورت ع�� الزمن مع تطور مفهومھ وأهميتھ، داخل

 .املؤسسة إ�� أن أصبح عنصر مهم ف��ا ال يمكن االستغناء عنھ

 وموضوعيا �� عملھ و�جب أن ي�ون قسم التدقيق الداخ�� مستقل ح�ى ي�ون املدقق الداخ�� مستقال

 .عن األ�شطة ال�ي يدققها

 .�عت�� التدقيق الداخ�� أداة إدار�ة تا�عة لإلدارة العليا للمؤسسة
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 الفصل األول 

 :مقدمة الفصل األول 

 ة التدقيق، ال�ي أخذتإن ز�ادة حجم األعمال �� املؤسسات و�عدد أوجھ �شاطها أدى إ�� االهتمام بمهن

 ح��ا كب��ا ملالها من أدوار ع�� عدة مستو�ات، فالهدف من التدقيق هو التحقق من مدى صالحية و�حة

البيانات ا�حاسبية واملالية املقدمة من طرف املؤسسة ومستوى تمثيلها للمركز املا�� ا�حقيقي ومدى 

 .ع�� املمتل�ات املؤسسة وحسابا��ا األهداف املوضوعة من قبل اإلدارة وذلك للمحافظة تحقيق

تطور  ونظرا لتطورات ال�ي حدثت �� مجال األعمال �ش�ل عام و�مجاالت ا�حاسبة والتدقيق �ش�ل خاص

 التدقيق ليشمل التدقيق الداخ�� ليصبح أوسع نطاقا وأك�� شموال، حيث أصبح �شمل جميع مجاالت

 و�عت�� وظيفة التدقيق الداخ�� من جم هذه األخ��ة.عمل املؤسسة املالية والتشغيلية وذلك �سبب ك�� ح

 :لذلك سنتطرق �� هذا الفصل ع�� العناصر التالية .الوظائف الهامة ال�ي �عمل ع�� تقييم أداء املؤسسة

 .مفاهيم حول التدقيق ا�حاس�ي :املبحث األول 

 .عموميات حول التدقيق الداخ�� :املبحث الثا�ي

 قيق الداخ�� واليات تطبيقھمعاي�� التد :املبحث الثالث
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 مدخل مفاهي�ي للتدقيق :املبحث األول 

 يمتلك التدقيق ا�حاس�ي جانب نظري وف�� �سمح بإم�انية العمل بھ �� ظل �غي��ات البيئة االقتصادية

حيث �عت�� ظهوره أمرا حتميا لك�� حجم املؤسسات و�شعب أ�شط��ا، األمر الذي زاد من صعو�ة مراقبة 

 .لتسي�� مؤسسا��م �� ظل األخطار ال�ي تواجهها ملالكا

وسنحاول من خالل هذا املبحث تقديم مفاهيم حول التدقيق، تتمثل �� �عر�فھ، أهدافھ، أهميتھ 

 .نوعية الداخلية وا�خار�� والتمي�� ب�ن

 :�عر�ف التدقيق :1املطلب 

والية أهم التعار�ف ال�ي اتفقت عل��ا نظرا لك��ة التعر�فات ال�ي تناولت التدقيق نوجز �� النقاط امل

 :الهيئات املهنية واأل�اديمي�ن و��

 :التعر�ف األول 

هو فحص انتقادي �سمح بتدقيق املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة وا�حكم ع�� العمليات ال�ي جرت 

 1".والنظم املقدمة ال�ي أنتجت تلك املعلومات

 :التعر�ف الثا�ي

عملية منتظمة ل�حصول ع�� القرائن املرتبطة "عرفت ا�جمعية األمر�كية للمحاسبة التدقيق ع�� أنھ 

 يرة بالعناصر الدالة ع�� األحداث االقتصادية، وتقييمها بطر�قة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسا

 2"هذه العناصر املوضوعة، ثم توصيل نتائج ذلك إ�� األطراف املعنية

 :التعر�ف الثالث

�ل منسق من مس�� أو طر�قة من�جية مقدمة �ش "وعرفت منظمة العمل الفر��ىي التدقيق ع�� انھ 

طرف م�ي �ستعمل مجموعة من تقنيات املعلومات والتقييم �غية إصدار حكم معلل ومستقل، استنادا 

 3"إ�� معاي�� التقييم، وتقديم مصادقة وفعالية النظام واإلجراءات املتعلقة بالتنظيم

 

 

                                                            
 14ص2014عملیة لمراجعة الحسابات" الدار الجامعیة.االسكندریة مصر محمد مصطفى سلیمان."األسس العلمیة وال-1 
 13ص2004عبد الفتاح الصحن .محمد سمیر الصبان. شریف علي حسن "أسس المراجعة" الدار الجامعة.االسكندریة 2 

  3محمد التھامي طواھر مسعود صدیقي "المراجعة وتدقیق الحسابات" دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 2003ص 10
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ا�ع  :التعر�ف الر

من  وظيفة يؤد��ا موظف�ن "�عرفھ بأنھ  :IIA�عر�ف معهد املدقق�ن الداخلي�ن بالواليات املتحدة األمر�كية 

 لإلجراءات والسياسات والتقييم املستمر ل�خطط والسياسات االنتقادي وتتناول الفحصداخل املشروع 

الداخلية، ذلك ��دف التأكد من تنفيذ هذه السياسات اإلدار�ة والتحقق من  اإلدار�ة و�جراءات الرقابة

 4"أن مقومات الرقابة الداخلية سليمة ومعلوما��ا سليمة ودقيقة و�افية

 :التعر�ف ا�خامس

اختبار تق�ي صارم و�ناء من طرف م�� مؤهل ومستقل  "التدقيق ع�� أنھ  bonnall Germondوعرفها 

يمكنھ إعطاء رأي محايد ومعلل ع�� نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسسة وع�� 

 5"مدى اح��ام املعاي�� �� إعادة هذه املعلومات �� �ل الظروف

 :و�مكن أن نصنف مسار التدقيق من خالل اآل�ي

 الفحص -

 التحقيق -

 التقر�ر -

 :أهداف وأهمية التدقيق :املطلب الثا�ي

 أهداف التدقيق :أوال

 .بع للتطور التار��� للتدقيق ا�حاس�ي يالحظ التغ�� الهائل الذي طرأ ع�� أهداف التدقيقإن املتت

فقديما �انت عملية التدقيق مجرد وسيلة الكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر وال�جالت من أخطاء أو غش 

واألخطاء م أن اكتشاف الغش  897تالعب، لكن هذه النظرة �غ��ت عندما قرر القضاء ال��يطا�ي عام  أو

من أهداف التدقيق، من جهة أخرى �ان هدف التدقيق مقتصرا ع�� التأكد من الدقة ا�حاسبية  ال �عت��

وما تحتو�ھ من بيانات دون إبداء رأي ف�ي محايد، لكن هذا الهدف �غ�� حيث أصبح  للدفاتر وال�جالت

مساهم�ن واألطراف ذات تقديم تقر�ر يتضمن رأي ف�ي محايد عن نتيجة الفحص لل من واجب املدقق

 6". املص�حة

                                                            
 104ص 2002محمد السید سلایر "أصول وقواعد المراجعة وتدقیق". دار المعرفة الجامعیة. اإلسكندریة. 4 

 1955أوت  20في تقییم أداء نضام الرقابة الداخلیة للمؤسسة االقتصادیة ".مذكرة لنیل شھادة ماجیستیر. جامعة عزوز میلود "دورة المراجعة 
  5سكیكدة 2006 ص6.

 14ص2014خالد أمین عبد هللا "تدقیق حسابات" .الشركة العربیة للتسویق المتحدة الطبعة األولى مصر 6 
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 :و��دف إعطاء صورة أك�� وضوحا ع�� التطور التار��� ألهداف التدقيق نورد ا�جدول املوا��

 

 

 

 يقالتطور التار��� األهداف التدق 1ا�جدول رقم 

الهدف من عملية  الف��ة 

 التدقيق 

 أهمية الرقابة الداخلية  مدى �حة

اكتشاف التالعب  م1500قبل عام 

 واختالس 

 عدم اع��اف ��ا  بالتفصيل 

اكتشاف التالعب  م1500-1850

 واختالس

 عدم اع��اف ��ا بالتفصيل

اكتشاف التالعب  م1850-1905

 واختالس 

 اكتشاف أخطاء كتابية

 عدم اع��اف ��ا بالتفصيل

 ةحتحديد مدى � م1905-1933

وعدالة تقر�ر املركز 

 املا��

 اكتشاف التالعب

 واألخطاء

تدقيق تفصي�� 

 واختباري 

 اع��اف مبدئي وسط�� 

 ةحتحديد مدى � م1933-1940

وعدالة تقر�ر املركز 

 املا��

 اكتشاف التالعب

 واألخطاء

بداية اهتمام بالرقابة  تدقيق اختباري 

  الداخلية

 تحديد مدى �حة م1940-1960

 تدقيق اختباري 

وعدالة تقر�ر املركز 

 املا��

االهتمام وترك�� ع��  تدقيق اختباري 

 رقابة الداخلية 
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 إبداء الرأي حول مدى ا�� يومنا هدا -1960

 وعدالة القوائم�حة 

 تدقيق اختباري 

 املالية

ال��ك�� ع�� رقابة  تدقيق اختباري 

 داخلية 

 

 .الطبعة األو�� .تدقيق ا�حسابات املعاصر، دار املس��ة للنشر والتوزيع .فالح املطارنةغسان  :املصدر

 ص 2006األردن 

 والتدقيق الداخ��إلطار النظري للتدقيق 

 7":ن�خصها كما ي�� وأهداف ميداتيةأهداف عامة  إن للتدقيقبتحليل ا�جدول أعاله يمكن القول 

 :األهداف العامة1- 

 :تتمثل األهداف العامة للتدقيق ا�حاس�ي فيما ي��

 .تقليل فرص ارت�اب األخطاء والغش لشعور مرتكب الغش بأن ما يقوم بھ خاضع للرقابة -

 .اإلدارة ع�� وضع السياسات املالئمة واتخاذ القرارات اإلدار�ة املناسبة مساعدة -

التأكد من �حة املعلومات ال�ي تتضم��ا القوائم املالية و إبداء الرأي الف�ي ا�حايد عن مدى صدقها و  -

عتمد ع�� استنادا إ�� أدلة و�راه�ن مالئمة و�افية، و�التا�� خدمة األطراف ذات املص�حة ال�ي � عدال��ا

 القوائم املالية ا�ختامية للمؤسسة �غرض اتخاذ القرارات ورسم السياسات االستثمار�ة.

 .اكتشاف حاالت الغش واألخطاء �� الدفاتر وال�جالت ا�حاسبية -

 التأكد من وجود نظام رقابة داخلية جيد و إمداد إدارة املؤسسة باملعلومات عنھ وأوجھ القصور فيھ -

 .االختالسصول املؤسسة من حماية جميع أ -

 :التدقيق ا�حاس�ي ��دف إ�� ما ي�� ومؤخرا أصبح

 .مراقبة ا�خطط والسياسات و متا�عة درجة التنفيذ و أسباب االنحرافات -

 .تقييم نتائج أعمال املؤسسة �� ضوء ا�خطط املوضوعة -

                                                            
تفعیل الرقابة على إدارة األرباح" مذكرة لنیل شھادة الماجیستر. جامع فرحات عباس. سطیف عام  بوسة حمزة "دورة التدقیق المحاسبي في7 

   11-10ص2012
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 .اكتشاف األخطاء ا�جوهر�ة �� الدفاتر و ال�جالت ا�حاسبية إن وجدت -

 .ملصادقة ع�� الوثائق والتقار�ر املالية املودعة من طرف اإلدارة و�عطا��ا مصداقية أك��ا

 :األهداف امليدانية-2 

 :��وتتمثل األهداف امليدانية للتدقيق ا�حاس�ي 

  عرض القوائم املالية (اإلفصاح) -

 املالية. و�حة العملياتشرعية  -

 امللكية (ا�حقوق و االل��امات) -

 .ل الف��ة املاليةاستقال -

 .التقو�م والتخصيص -

 .الوجود أو ا�حدوث -

 .إبداء الرأي الف�ي ا�حايد

 :ثانيا: أهمية التدقيق

 إن أهمية التدقيق تتمثل �� �ونھ وسيلة تخدم جهات كث��ة ذات مص�حة مع املؤسسة سواء �انت أطرافا

بية التخاذ قرارات ورسم خطط مستقبلية داخلية أو خارجية، إذ �عتمد إ�� حد كب�� ع�� البيانات ا�حاس

 8"ومن ب�ن املستفيدين من التدقيق نجد:

 :إدارة املؤسسة1- 

 التدقيق �ش�ل كب�� خاصة �� عملية التخطيط املستقب�� لتحقيق أهدافها �عتمد إدارة املؤسسة ع��

املسطرة مسبقا، و�التا�� فإن مصادقة املدقق ع�� قوائمها سيمنحها درجة كب��ة من الثقة و�ز�د من �سبة 

 )2(االعتماد علبا، كما �عت�� مفتاح ا�حكم ع�� مستوى أداء أعضاء مجلس اإلدارة.

 :ناملالك واملساهم�2- 

                                                            
عام  3محمد امین مازون "التدقیق المحاسبي من منظور المعاییر الدولیة ومدى تطبیقھا في الجزائر" مذكرة نیل شھادة الماجستر جامعة الجزائر 8 

   10ص2011
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إن ظهور شر�ات املساهمة ذات االمتداد اإلقلي�ي وانفصال اإلدارة عن املالك عزز من أهمية التدقيق، 

ف�ان البد من طرف يضمن التسي�� األمثل ألموال املساهم�ن ومنع حدوث اختالس وتالعبات كما أن تقر�ر 

 مدقق ا�حسابات �ساهم �� جلب مستثمر�ن جدد يضمن لهم أك�� عائد ممكن.

 :الدائن�ن واملوردين- 3

�عتمد هؤالء ع�� تقر�ر املدقق ب�حة وسالمة القوائم املالية، و�قومون بتحليلها ملعرفة املركز املا�� 

 ع�� الوفاء باالل��ام، وكذا درجة سيولة لدى املؤسسة، مل يضمن لهم تحصيلهم �حقوقهم لدىالقدرة و 

 املؤسسة

 الز�انن:-4

ينحصر بمعرفة استمرار�ة الوحدة االقتصادية، وخاصة عند ارتباطهم  اهتمام هذه الشر�حة باملعلومات

 معها بمعامالت طو�لة األجل، و�ذا �انوا معتمدين عل��ا كمورد رئي�ىي وأسا�ىي للبضاعة أو املواد األولية.

 العامل�ن:-5

عامة لألجور اعتماد نقابة العامل�ن ع�� القوائم املالية من أجل مفاوضة مع اإلدارة من أجل وضع سياسة 

 وتحقيق مزايا العمال.

 البنوك ومؤسسات اإلقراض األخرى:-6

�غرض توسيع �شاطا��ا أو ملواجهة عسر ما��، ت�جأ املؤسسات إ�� القروض من املؤسسات املالية غ�� أن 

هذه األخ��ة عل��ا معرفة درجة ا�خطر ومعرف��ا لقدرة املؤسسات ع�� السداد مستقبال، و�عود �� ذلك إ�� 

 قر�ر مدقق ا�حسابات الذي يؤكد صنف القوائم املالية وتمثيلها للمركز املا�� للمؤسسة.ت

 الهيئات ا�حكومية:-7

�عتمد �عض أجهزة ا�ح�ومة (الدولة) ع�� البيانات ال�ي تصدرها املشروعات �� العديد من األغراض م��ا 

فرض الضرائب، وهذه جميعا مراقبة النشاط االقتصادي أو رسم السياسات االقتصادية للدولة أو 

�عتمد ع�� بيانات واقعية وسليمة، وقد بينت �جنة االتحاد الدو�� للمحاسب�ن عند إصدار املعاي�� سنة 

بيانات واقعية وسليمة، وقد بينت �جنة االتحاد الدو�� للمحاسب�ن عند إصدار املعاي��  أن أهمية 2002

د بينت �جنة االتحاد الدو�� للمحاسب�ن عند إصدار أن أهمية بيانات واقعية و سليمة، و ق 2002سنة 

 �ساعد �� رفع القرارات اإلدار�ة السليمة. -أن أهمية 2002املعاي�� سنة 

 �ساعد خ��اء الضرائب �� بناء الثقة والكفاءة عند التطبيق العادل للنظام الضر��ي. -
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 استغالل موارد املؤسسات بكفاءة وفعالية. -

 �� ب�ن التدقيق الداخ�� والبخاري:املطلب الثالث: التمي

يمكن تبو�ب التدقيق إ�� عدة أنواع أساسية حسب نوع العمل الذي يتم من خاللھ سواء �ان هذا العمل 

مرتبط بالتشغيل اإلداري أو بالتحقق من مدى إلزام العميل بقواعد و�جراءات محددة أو بتدقيق القوائم 

ة أنواع أخرى يمكن النظر إل��ا من زوايا مختلفة، وسوف نتطرق املالية، كما يمكن تبو�ب التدقيق إ�� عد

القائم �عملية التدقيق  إ�� نوع واحد من أجل التمي�� ب�ن التدقيق الداخ�� والبخاري، أال وهو من حيث

 الوردة �� ا�جدول املوا��

 : التمي��ين التدقيق الداخ�� وا�خار��:02-أا�جدول رقم 

 التدقيق ا�خار�� تدقيق الداخ��ال أوجھ التشابھ واالختالف

 من حيث الهدف من التدقيق

 القائم بالتدقيق

 خدمة اإلدارة عن طر�ق

 التحقق من سالمة

 البيانات املقدمة �� النظم

 ا�حاس�ي

 اكتشاف و منع األخطاء و -2

 الغش والتالعب

 كفاءة اإلدارة �� استغالل

 .املوارد املتاحة لها

 اكتشاف التالعب و

 لغشاألخطاء وا

 ابداء الرأي �� �حة

 القوائم املالية

 موظف من داخل املؤسسة من حيث قائم بالتدقيق 

 �ع�ن من طرف اإلدارة

 متخصص م�ي مستقل من

 خارج املؤسسة

 

 يتم التدقيق بصورة من حيث توقيت أداء التدقيق

 مستمرة ع�� مدار السنة

 املالية

 

 يتم التدقيق ملرة واحدة ��

 ة��اية السنة املالي

 قد ي�ون ع�� ف��ات

 متقطعة خالل السنة

 (مستمر)

 يتحدد نطاق عملھ عن من حيث نطاق العمل

 طر�ق اإلدارة، وفقا

 للصالحيات واملسؤوليات

 املعطاة لھ.

 يتحدد نطاق العمل عن

 طر�ق العقد املوقع معھ و

 العرف السائد وما تنص

 عليھ التشريعيات و

 املعاي��.

 ديھ استقالل جزئييوجد ل من حيث االستقاللية

 حيث أن يخدم اإلدارة و

 �ع�ن من قبليا

 يتمتع املدقق باستقاللية

 تامة ألنھ �خص محايد و

 من خارج املؤسسة.
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 من حيث املسؤولية (من يقوم

 بتعيينھ)

 �ع�ي من قبل اإلدارة

 املؤسسة و�قدم تقر�ره

 �عد عملية التدقيق

 لإلدارة

 

 �ع�ن من قبل املالك لذلك

 امهمفهو مسؤول أم

 ليقدم التقر�ر ال��ائي لهم

 :املبحث الثا�ي: عموميات حول التدقيق الداخ��

ذلك التدقيق الداخ�� هو وظيفة تقييم مستقل تنشأ من داخل املنشأة لفحص وتقييم �افة أ�شط��ا. و 

للمحافظة ع�� موضعيتھ و�صدار أح�اما غ�� مم��ة بحيث تطور هذا األخ�� تطورا م�حوظا خالل 

األخ��ة �سبب توسع املؤسسات وك�� حجمها و ز�ادة وظائفها، مما جعلھ ضرورة حتمية ��  السنوات

 مختلف املؤسسات االقتصادية.

 :املطلب األول: �شأة التدقيق الداخ�� وتطوره

لقد �ان للتدقيق الداخ�� خالل القرن�ن املاضي�ن أثر وا�ج ع�� العمليات املالية حيث ازدادت أهمي��ا 

قرن املا�ىي من حاجة اإل�سان إ�� التحقق من �حة البيانات ا�حاسبية ال�ي �عتمد عل��ا خالل نصف ال

�� اتخاذ قراراتھ. والتأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع، وقد ظهرت هذه ا�حاجة أوال لدى ا�ح�ومات، 

دقق�ن للتأكد حيث تدل الوثائق التار�خية ع�� أن ح�ومات قدماء املصر��ن واليونان �انت �ستخدم امل

من �حة ا�حسابات العامة، و�ان املدقق �ستمع إ�� القيود املثبتة بالدفاتر وال�جالت للوقوف ع�� مدى 

�ح��ا ولقد أدى التقدم العل�ي والتكنولو�� الذي صاحب هذا العصر إ�� �غ��ات هائلة ناتجة عن 

سسات الدولية وضع إطار جديد الفضائح املالية �� املنظمات األعمال وقد ترتب ع�� ذلك قيام املؤ 

ملمارسة املهنية للتدقيق الداخ��. فضال عن �عقيد املشا�ل اإلدار�ة الناتجة عن تنوع �شاطا��ا وحجم 

أعمالها وتأخ�� نتائج التدقيق ا�خار�� وتد�ي أخالق إدارات املنظمات وم�اتب التدقيق العاملية نتيجة 

�ة والرقابة ا�حاسبية. ولذلك �ان أمرا حتميا وجود التدقيق لذلك فقد ا�جتمع الثقة �� األنظمة اإلدار 

 الداخ�� �� اإلدارة العلمية ا�حديثة

للمحافظة ع�� املوارد املتاحة واطمئنان مجالس اإلدارة من سالمة العمل و حاجا��ا إ�� بيانات دور�ة 

حرافات و رسم السياسة دقيقة �ختلف النشاطات من أجل اتخاذ القرار املناسب و الالزم لت�حيح االن

 9"املستقبلية.

                                                            
" مؤسسة الوراق لنشر والتوزیع الطبعة األولى عمان iia خلف عبد هللا الواردات "دلیاللتدقیق الداخلي وفق معاییر دولیة صادرة عن  9 

 23ص2014
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ن إن وظيفة التدقيق الداخ�� �عت�� عملية سلوكية نظرا الرتباطها بالسلوك والتصرف اإل�سا�ي حيث أ

طرف��ا املدقق و ا�خاضع للتدقيق فهم أفراد من البشر كما أ��ا سلوكية أيضا ألن هدفها التأث�� �� السلوك 

 التصرف عن طر�ق خضوع األفراد أو تصرفا��م للفحص و التقييم. أو

 internal of institute يرجع بداية االهتمام بالتدقيق الداخ�� �� إ�شاء معهد املدقق�ن الداخلي�ن

auditors.iia  وجاء هذا املعهد �عد انتشار مفهوم التدقيق 1941�� الواليات املتحدة األمر�كية عام .

الداخ�� واالع��اف كمهنة ألنھ فرض نفسھ و�جدية كحاجة م�حة أساسية لألعمال و�� مختلف األ�شطة 

الداخ�� قيامھ بوضع  و�عت�� أحد ا�جهود الفعالة ملعهد التدقيق الداخ�� ع�� صعيد التطور املي للتدقيق

لدراسة واق��اح إطار  1974مجموعة من معاي�� األداء امل�ي للتدقيق الداخ��. حيث تم �شكيل �جان عام 

 مت�امل ملعاي��

ان��ت ال�جان من أعمالھ وقدمت تقر�را بنتائج دراس��ا،  1977األداء الف�ي �� التدقيق الداخ��، و�� عام 

 1978ملعاي�� �� املؤتمر الدو�� السا�ع والثالث�ن �� سان فرا�سيس�و عام وتم التصديق ال��ائي ع�� هذه ا

و�حق فإن هذه املعاي�� ال�ي تم إقرارها من غالبية ممار�ىي املهنة وروادها املمثل�ن �� معهد التدقيق 

 10"الداخ�� وا�جهات التا�عة لھ �عد بمثابة والدة و�زوغ مهنة جديدة

 :املطلب الثا�ي: �عر�ف التدقيق الداخ��

يمكن �عر�ف التدقيق الداخ�� ع�� أنھ: التدقيق الداخ�� �� اللغة �ع�ي إح�ام بحث، تحقيق... إفراط �� 

 :دقق�ن الداخلي�ن التدقيق الداخ�� حسب آخر �شرةالدقة عرف معهد امل

 "ع�� أنھ �شاط تأكيدي استشاري مستقل وموضو�� مصمم إلضافة قيمة للمنشأة وتحس�ن عمليا��ا.

وهو �ساعد املنشأة ع�� تحقيق أهدافها بإيجاد من�ج منظم وصارم لتقييم وتحس�ن كفاءة عمليات إدارة 

التدقيق الداخ�� هو وظيفة تقو�م مستقلة تنشأ داخل املنظمة  11")ا�خطر، الرقابة، والتوجيھ (التحكم

لفحص وتقييم األ�شطة كخدمة للمنظمة، ��دف مساعدة أفراد املنظمة ع�� تنفيذ مسؤوليا��م بفعالية 

تخصصة من خالل تزو�د األفراد باملنظمة بالتحليالت والتقييمات والتوصيات واملشورة واملعلومات امل

 12"بفحص األ�شطة و�شمل أهداف التدقيق أيضا توف�� رقابة فعالة بت�لفة معقولة.

                                                            
 " مؤسسة الوراق لنشر والتوزیع الطبعة األولى عمان iiaلتدقیق الداخلي وفق معاییر دولیة صادرة عن خلف عبد هللا الواردات "دلیال10 

 31.30ص 2006
 36المرجع السابق ص11 
 16ص2011احمد حلمي "جمعة التدقیق الداخلي وحكومي" دار الصفاء للنشر والتوزیع عمان طبعة األولى 12 
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 ليات تتأثرعرفت �جنة املنظمات الداعية إلطار الرقابة الداخلية املت�امل، التدقيق الداخ�� "بأنھ عم

بإدارة املؤسسة، يتم تصميمها لتعطي تأكيد معقوال حول تحقيق املؤسسة ألهدافها �� النو�� التالية 

 13"كفاءة العمليات وفعالي��ا واالعتماد ع�� التقار�ر املالية واالل��ام بالقوان�ن واألنظمة املعمول ��ا.

 :والتدقيق الداخ�� هو أحد الوسائل الفعالة للرقابة الداخلية، و�مكن �عر�فھ بأنھ

 مجموعة من األنظمة أو أوجھ النشاط مستقل داخل املشروع تنشئة اإلدارة للقيام بخدما��ا �� تحقيق"

ات والقيود �ش�ل مستمر داخل لضمان دقة البيانات ا�حاسبية واإلحصائية و �� التحقق من العملي

اتباع موظفي املشروع بالسياسات و جميع وسائل الرقابة األخرى �� أداء أغراضها واق��اح تحسينات الالزم 

 F14"إدخالها عل��ا، و ذلك حق يصل املشروع إ�� درجة الكفاية اإلنتاجية القصوى.

 

 

 :املطلب الثالث: أنواع وأهداف التدقيق الداخ��

 أوال: أنواع التدقيق الداخ��:

خ��ة عن �عضها بالرغم من �عداد أنواع التدقيق الداخ�� إال أنھ من الصعو�ة التمكن من فصل هذه األ 

أثناء التدقيق، إال أن معهد املدقق�ن فقد عمد ع�� تقسيم التدقيق الداخ�� إ�� األقسام التالية من أجل 

 فهم �ل نوع و�سهيل التعامل معھ من أجل تحقيق أهداف التدقيق". تبسيط

 :التدقيق املا��1- 

 .و ذلك من أجل حماية أموالها وهو النوع الشائع من التدقيق يقوم بھ املدقق�ن التا�ع�ن للمؤسسة

لتحقيق أهداف اإلدارة كتحقيق أك�� كفاية إدار�ة و إنتاجية ممكنة للوحدة و ��جيع االل��ام بالسياسات 

 اإلدار�ة. إن هذا النوع من التدقيق يتعلق بالعمليات غ�� املالية للمؤسسة أو �ش�ل عام فإن.

 :تدقيق العمليات التشغيلية2- 

يتم من قبل املدقق�ن الداخلي�ن لكن �� �عض ا�حاالت �شارك مدقق�ن خارجي�ن �� أداء تدقيق العمليات 

 .15"هذا النوع من التدقيق

                                                            
اء" مذكرة الماستیر التدقیق المحاسبي ومراقبة التسییر الجزائر جامعة عثمان عبد اللطیف "دور التدقیق في تحسین الرقابة واألد13 

 4ص2015مسثغانم
 181ص 2000د أمین عبد هللا علم التدقیق الحسابات من ناحیة النظریة والعلمیة الطبعة األولى عمان دار وائل خال14 
 55خلف عبد هللا الواردات "التدقیق الداخلي بین النظریة والتطبیق وفقا لمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة" مرجع سبق ذكره ص 15 
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 :تدقيق نظام املعلومات3- 

ن تدقيق نظم املعلومات هو التحقق من أمن وسالمة املعلومات إلعطاء التقار�ر املالية إن الهدف م

 والتشغيلية �� الوقت املناسب و�حيحة و�املة و مفيدة.

 :تدقيق األداء4- 

 إن الهدف من تدقيق األداء هو التأكد من الفعالية والكفاءة واالقتصادية ألداء املوظف�ن ومدى االل��ام

�ونھ يقوم بفحص شامل لقوان�ن، يطلق ع�� هذا النوع من التدقيق التدقيق اإلداري باألنظمة وا

 16""األساليب اإلدار�ةلإلجراءات و 

 :التدقيق البيئي -5

 ��دف هذا النوع من التدقيق إ�� قياس مدى االل��ام باألنظمة ا�خاصة بالبيئة والتلوث وما يمكن أن

 فاظ ع�� األنظمة البيئية ومواردها وحماية البيئة من االستن�اف أو االنقراض...يواجھ املنشأة وا�ح

 ثانيا: أهداف التدقيق الداخ��:

تطورت أهداف التدقيق الداخ�� مع تطور الزمن واختلف مفهومھ بحيث تمكن من التمي�� ب�ن األهداف 

 17" التقليدية و األهداف ا�حديثة.

 :األهداف التقليدية1- 

قد انحصرت �� املراحل األولية �� اكتشاف األخطاء والغش والتالعب وضاق نطاقھ �� العمليات املالية أي 

التحقق من سالمة ال�جالت والبيانات املالية. �عدها حدث تطور منطقي ألهداف التدقيق الداخ�� 

ن هذه النظرة قد تطورت وأصبحت ذات صبغة تأكيدية لتشمل �شاط تقيي�ي ووقائي و��شائي إال أ

 واستشار�ة إلضافة قيمة للمنشأة.

 :األهداف ا�حديثة2- 

املتعلقة باملمارسة العملية للتدقيق الداخ��، واعت��ت  1999كما حدد��ا �شرة املعاي�� الدولية سنة 

. و�تم ذلك من خالل قيام هدفھ األسا�ىي هو مساعدة جميع أعضاء املنشأة ع�� تأدية عملهم بفعالية

التدقيق الداخ�� ب��و�دهم بالتحليالت و التقو�مات و التوصيات و املشورة و املعلومات ال�ي ��م األ�شطة 

 ال�ي يتم مراجع��ا و يتم تحقيق هذا الهدف عن طر�ق مجموعة من األعمال:

                                                            
 59المرجع السابق ص16 
 64بق ذكره صخلف عبد هللا الواردات مرجع س 17 
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العمليات األخرى ، و العمل ع��  مراجعة و تقو�م فعالية وكفاية و تطبيق الرقابة املالية والرقابة ع�� -

 جعلها أك�� فعالية و بت�لفة معقولة.

 .التحقق من مدى االل��ام �سياسات املنشأة و خططها و إجراءا��ا املوضوعية -

 .التحقق من مدى وجود ا�حماية ال�افية ألصول املنشأة من جميع أنواع ا�خسائر -

 .انات اإلدار�ةالتحقق من إم�انية االعتماد أو الوثوق بالبي -

 .تقو�م نوعية األداء املنفذ ع�� مستوى املسؤوليات ال�ي �لف ��ا العاملون  -

 رفع الكفاءة اإلنتاجية عن طر�ق التدر�ب باق��اح الالزم م��ا. -

 ....ع�� طلب من اإلدارة بناءاتإجراء الدراسات واالختبار ا�خاصة  -

ا�ع  :هي�لتھمراحل تطبيق التدقيق الداخ�� و  :املطلب الر

 :أوال: مراحل تطبيق التدقيق الداخ��

 لتنفيذ أعمال التدقيق البد من تتبع املراحل ال�ي تمثل أ�شطة التدقيق الداخ�� بحيث يحتاج املدقق

الداخ�� �� مزاولة هذه األ�شطة إ�� أن يفحص و يراجع ما يراه ضرور�ا من مستندات و �جالت و تقار�ر 

 الحظة... و ي�ون ذلك من خالل تتبع املراحل التالية:إ�� جانب قيامھ بالتتبع و امل

 :املرحلة األو��: التخطيط

�ستند التخطيط �� التدقيق ع�� �غطية جميع أ�شطة املؤسسة ع�� األقل مرة �� السنة وفق ما ورد ��  -

ساس من معاي�� األداء ( ع�� الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخ�� وضع خطط مبنية ع�� أ 2000نص البند 

 لتحديد أولو�ات �شاط التدقيق الداخ�� . ا�خاطرة من�جمة مع أنظمة املنشأة و أن توضع

من�جمة مع أنظمة املنشأة و أن توضع خطة التدقيق الداخ�� املبنية ع�� أساس  خطة التدقيق الداخ��

 يا و مجلس اإلدارة.تقييم ا�خاطر ع�� األقل مرة سنو�ا، و يجب األخذ �ع�ن االعتبار توجهات اإلدارة العل

و تتم عملية التخطيط طبقا ل�خطوات التالية وال�ي تتمثل �� التحض�� ملهمة التدقيق و تحديد أهداف 

كذلك اختيار ا�جهة 18"التدقيق و تحديد نطاق العمل الذي �شمل نظام الرقابة الداخلية و تقييم األداء 

 ا�خاضعة للتدقيق واختبار فر�ق التدقيق.

                                                            
 511"مرجع سبق ذكره صiiaة عن خلف عبد هللا الواردات "دلیل التدقیق الداخلي وفق معاییر دولیة الصادر18 
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�عدها يأ�ي امل�ح األو�� الذي ��دف إ�� ا�حصول ع�� فهم عام للعمليات وا�خاطرة و أنظمة الرقابة 

تصاالت التمهيدية مع الداخلية املرتبطة بالنشاط ، و �شمل امل�ح األو�� �� إجراء املقابالت و القيام باال

ا�جهة ا�خاضعة للتدقيق من أجل ا�حصول ع�� أك�� قدر ممكن من املعلومات ثم التحض�� برنامج 

التدقيق الداخ�� بحيث نصت معاي�� التدقيق الداخ�� بأنھ يجب ع�� املدقق�ن الداخلي�ن وضع تدو�ن 

 خطة ل�ل مهمة متضمنة األهداف

هدف من وضع برنامج التدقيق هو توثيق املعلومات خالل املهمة ، و والنطاق والوقت وتوزيع املصادر وال

يتم وضعھ قبل البدء بالعمل امليدا�ي ، وتقع مسؤولية إعداد برنامج التدقيق الداخ�� ع�� رئيس الفر�ق 

 بمساعدة با�� أعضائھ و�� ��اية يصادق عليھ مدير التدقيق.

إ�� نظام رقابة فعال و قوي �ي تقوم بتحقيق أهدافها تقييم نظام الرقابة الداخلية تحتاج املؤسسات  -

بنجاح لذلك ع�� املدقق الداخ�� دائما التنبھ بأن الرقابة ت�ون �افية و مفيدة فقط إذا صممت لتحقيق 

هدف مع�ن ، و الهدف من الرقابة الداخلية هو ا�حصول ع�� توكيد معقول بأن أهداف اإلدارة سوف يتم 

 ألداء ع�� �شاط تدقيق الداخ�� تقييم معيار ا تحقيقها حيث نص

املعلومات ، يجب أن يتضمن ذلك ع�� �حة  كفاءة و فعالية الرقابة شاملة وأنظمة التوجيھ، العمليات و

املعلومات و قابلي��ا لالعتماد عل��ا ، و االل��ام بالسياسات و ا�خطط و اإلجراءات والقوان�ن ، حماية 

 كفاءة و اقتصادية .ألصول، استغالل موارد املنشأة ب

 املرحلة الثانية: العمل امليدا�ي(املعاينة):

 :العينة �� أدلة التدقيق -

مناسب  اختيارات الضبط و اإلجراءات ا�جوهر�ة الهامة فإن نوع االختيار يتم ا�حصول ع�� أدلة من مز�ج

 مهم �� فهم تطبيق إجراءات التدقيق عند جمع أدلة التدقيق لالختيارات التالية:

 .يتم استخدام العينة �� تدقيق االختبارات الضوابط واإلجراءات ا�جوهر�ة -

كذلك اختبار األرصدة و ال�ي تتضمن إجراءات تحليلية واختبارات تفصيلية ملعامالت و أرصدة تتضمن  -

 التفتيش التثبيت التحليل االحتساب االستفسار .

�� يؤ�د �حة القيم امل�جلة بالدفاتر تتم إجراءات الفحص التفصي�� ل�حصول ع�� دليل موضو  -

واكتشاف مخاطر العمل ومخاطر الرقابة وفحص عينات للعمليات امل�جلة ، و بذلك فإن هذه اإلجراءات 

 أش�ال الت��ير االستنتاج و الذي ع�� ضوئھ يتم استنتاج معقولية النتائج اإلجمالية. تمثل شكال من
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 :أوراق العمل-

� بإعداد أوراق العمل ال�ي �ش�ل اإلثبات الداعم اآلراء واالستنتاجات و يجب أن يقوم املدقق الداخ�

توصيات التدقيق وال�ي �ستعمل �إثبات للتدقيق �الصور و ا�خرائط البيانية و ا�جداول، والبيانات 

الوصفية، و جداول �سلسل ا�خطوات، و امللفات االلك��ونية، أو الشرائط أو أقراص الكمبيوتر...إ�خ 

 دد الرئيس التنفيذي الداخ�� الوسيلة املستخدمة �� توثيق وتخز�ن أوراق العمل.بحيث يح

هناك ملفات ألوراق العمل، ملفات السنة ا�حالية و�� ملفات أعمال التدقيق ا�جار�ة ، و امللفات  -

 19"�س�ى بامللفات الدائمة وملف املراسالت . املستمرة

 :امللف الدائم- 

�شمل ع�� البيانات ا�خاصة بالنشاط و املذكرات املستمرة ملا يتضمنھ من بيانات سوق �ستمر طوال 

 وصف النشاط . السن�ن دون تقييد، ما لم يطرأ عليھ التغ��ات، بحيث يحتوي ع��:

 هي�ل التنظي�ي بما فيھ عدد املوظف�ن العامل�ن، أسماء كبار املوظف�ن ونماذج التوقيع.ال -

 - برامج التدقيق.

 -طلبات اعتماد املهمات.

 - خطط التدقيق.

 -العالقة بالنشاط.

اط.النماذج املستخدمة لدى النش االتفاقيات املهمة والعقود والقرارات والقوان�ن واألح�ام طات  

لتدقيق الداخ�� وأهم التوصيات الرئيسية.م�خص تقار�ر ا - 

 -م�خص ألعمال التدقيق القادمة.

 - امللف ا�جاري.

ال يجب أن ي�ون هناك ملف مفتوح ألوراق العمل �ل عملية تدقيق، يمثل هذا �جال مفصال بأعم

 التدقيق و االختبارات ال�ي أجر�ت أثناء التدقيق

                                                            
 290ص 2015وفقا لمعاییر الدولیة للتدقیق" دار الصفاء عمان الطبعة الثانیة   أحمد حلمي جمعة" مدخل الى تدقیق والتأكید19 
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و�فيد  رة واحدةوالبيانات املتعلقة بالتدقيق ل�ل مهمة و ملو �عد هذا امللف �حفظ املستندات واملذكرات 

مثل قرائن امللف ا�جاري األساس الذي �عتمد عليھ املدقق الداخ�� �� إعداد التقار�ر ال��ائية كما أنھ ي

 أدلة

 اإلثبات ال�ي �ستند إل��ا عند اإلفصاح عن الرأي وعدالة التقار�ر والبيانات.

 - ملف املراسالت

20 يحتوي ملف املراسالت ع�� جميع أنواع املراسالت من وا�� دائرة التدقيق الداخلية م��ا و ا�خارجية"

�ون لدى هذه امللفات الثالث �� امللفات األساسية للتدقيق الداخ�� ، قد ي�ون لھ ملفات أخرى قد ت

 .مسؤول أو الرئيس التنفيذي للتدقيق

 لة الثالثة: النتائج والتوصيات:املرح

تضمي��ا  ة�عد إتمام تقييم نظام الرقابة الداخلية و�جراء االختبارات ا�جوهر�ة لهذا النظام و من تم إعاد

عن  يتم إعدادهإ�� استنتاجات �� ورقة خاصة �� ملف العمل يتم إدراج هذه التوصيات �� التقر�ر الذي س

الداخلي�ن إيصال نتائج املهمة. نتائج التدقيق و يجب ع�� املدقق�ن  

بيق تلك النتائج: يجب أن تحتوي ع�� املالحظات، النتائج والتوصيات، وكذلك خطة عمل لتط -مباشرة

التوصيات  التوصيات التوصيات: �� عبارة عن رأي املدقق الداخ�� عن مدى تقييمھ لتأث�� املالحظات و

��ها ع�� س�� أعمال املنشأة.ا�ختلفة، و�تم ترتي��ا بمدى تأث ع�� النشاطات  

ا�عة: املتا�عة  املرحلة الر

 كما هو مطلوب من قبل معهد املدقق�ن الداخلي�ن �� املعاي�� و املمارسة املهنية للتدقيق الداخ�� (معيار

)" ينب�� وضع آلية للمتا�عة لضمان تنفيذ األعمال بفعالية أو أن اإلدارة العليا قد قبلت 2500األداء 

املتا�عة: �عرف بأ��ا عملية يقوم ��ا  دم اتخاذ اجراءات ع�� مالحظات التدقيق الداخاي املعلقةع ا�خاطر

 املدققون الداخليون من خالل تحديد مدى كفاية و فعالية و حسن توقيت"

املتا�عة " أيضا  عملية اإلجراءات ال�ي تتخذها اإلدارة �شأن املالحظات والتوصيات ال�ي يتم تبليغها إياها

ية تحديد ما إذا �انت اإلدارة العليا أو مجلس اإلدارة قد تحمال مخاطر عدم اتخاذ إجراءات ت�حيح من

 حول املالحظات ال�ي تم تبليغها

 

                                                            
 292ص 291احمد حلمي جمعة مرجع سبق ذكره ص20 
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 خطوات املتا�عة

مكن تطبيق تقوم اإلدارة العليا باالستفسار من ا�جهة ا�خاضعة للتدقيق التخاذ قرار فيما إذا �ان من امل

تم تطبيقها وكيفالتوصيات و م�ى سي هذه  

 تقوم ا�جية ا�خاضعة للتدقيق املباشرة �� تنفيذ التوصيات

حيحية � �عد منح ا�جهة ا�خاضعة للتدقيق مهلة �افية التخاذ اإلجراءات الت��يقوم التدقيق الداخ

هذه  بمتا�عة اتخاذ هذه اإلجراءات أو التأكد من أن اإلدارة تتحمل مسؤولية عدم اتخاذ مثل املطلو�ة

تة أشهر راءات فإنھ يتم متا�عة اإلجراءات العمل بالتوصيات وت�حيح الوضع خالل مدة أقصاها ساإلج

تابة عن ذلك من تار�خ إصدار الن�خة ال��ائية من التقر�ر وعند االن��اء من انجاز جميع التوصيات يتم ك

 .و يرفع �جميع ا�جهات ال�ي استلمت ��خة من التقر�ر

ءات اإلجراات أو التأكد من أن اإلدارة تتحمل مسؤولية عدم اتخاذ مثل هذه بمتا�عة اتخاذ هذه اإلجراء

من تار�خ  فإنھ يتم متا�عة اإلجراءات العمل بالتوصيات وت�حيح الوضع خالل مدة أقصاها ستة أشهر

لك و يرفع الن�خة ال��ائية من التقر�ر وعند االن��اء من انجاز جميع التوصيات يتم كتابة عن ذ إصدار

ع ا�جهات ال�ي استلمت ��خة من التقر�ر.�جمي  

 الفرع الثا�ي: الهي�ل التنظي�ي للتدقيق الداخ��

 فة طبقايمثل التدقيق الداخ�� جزءا ممثال �� الهي�ل التنظي�ي للمؤسسة بحيث يقوم بأداء وظي

يق إلجراءات و قوان�ن موضوعة من طرف اإلدارة العليا و �� بدورها تقوم بتحديد أهداف قسم التدق

مسؤولياتھ املمكن االعتماد عل��ا الداخ�� و . 

 مالھي�ون موقع قسم التدقيق الداخ�� مستقل عن اإلدارات التشغيلية من أجل تنفيذ مختلف أع

سة وتوجيھ باستقاللية أك�� و شمولية أك�� ، كذلك مساعدة اإلدارة العليا �� الرقابة ع�� أعمال املؤس

ك أن دد موقعھ عند املستوى الذي يؤكد دعم اإلدارة العليا لھ ، كذلاإلدارات األخرى ، يجب أن يح �عض

املدقق�ن الداخلي�ن بتأدية أي أ�شطة تنفيذية من أجل تجنب �عارض املصا�ح ال يقوم   

 -  املراكز الوظيفية �� إدارة التدقيق الداخ��

 وعها واملؤسسة ون�عتمد التنظيم الداخ�� لقسم التدقيق الداخ�� ع�� عدة عوامل من بي��م حجم 

عملية كما طبيعة �شاطها، إضافة إ�� عدد العامل�ن �� قسم التدقيق الداخ�� و مؤهال��م العلمية وال
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الوقت  ي�ون التدقيق الداخ�� إ�� و حدات متخصصة ألنھ أمر ضروري جدا واالستفادة منھ �� يجب أن

 املناسب

 مدير التدقيق الداخ��

ي تب�ى ع�� ق �غية تحديد األهداف السنو�ة لقسم التدقيق الداخ�� و ال�يقوم بإدارة شاملة واسعة النطا

ات أساس خطط و سياسات املؤسسة كذلك حر�ة االطالع ع�� جميع العمليات وال�جالت و ممتل�

 املؤسسة مع تقديم تقر�ر مباشرة إ�� اإلدارة العليا.

 رئيس التدفيق الداخ��-

وافقة ع�� أوراق العمل ال��ائية و يقوم برقع تقر�ره مباشرة �عت�� مسؤول عن تنسيق خطط التدقيق و امل

 21"إ�� مدير التدقيق الداخ��.

 -املدقق الرئي�ىي

ما ي�ون مشرفا �عت�� مسؤوال عن عمليات التدقيق ا�جار�ة التدقيق املا�� و تدقيق العمليات التدقيق، ك

عتمدة و إجراء ع�� املدقق�ن املساعدين أثناء عملية التدقيق، التأكد من اتباع خطوات برامج التدقيق امل

عند ا�حاجة.�عض التعديالت ع�� إجراء التدقيق   تحت إشراف رئيس 

 -املدقق املساعد

 تع�ن ع�� إدارةي�لف بأداء األعمال ومهام التدقيق التفصيلة تحت إشراف املدقق الرئي�ىي وتوج��اتھ. ي

�م �و��م املؤسسة أن تجري التدر�ب الالزم للمدقق�ن املساعدين خالل الستة أشهر األو�� من �عيي�

ة و مجال التدقيق الداخ��.مبتدئ�ن و بحاجة إ�� كسب ا�خ��   

 املبحث الثالث: معاي�� التدقيق الداخ�� واليات تطبيقھ

 ه من اإلدارةإ�� نجاح التدقيق الداخ�� أو فشلھ �� تحقيق أهدافھ يتوقف ع�� مقدار الدعم الذي يتلقا

مهمة و ال�ي لالعليا، معاي�� التدقيق الداخ�� �� مستو�ات األداء امل�ي وضعت من قبل ا�جهات املنظمة ل

 22��دف إ�� توف�� مستوى معقول من ضوابط عملية التدقيق الداخ��"

 

                                                            
شرقي أحالم حسنیة "دورة التدقیق الداخلي في تحسین مردودیة المالیة للمؤسسة االقتصادیة" مذكرة التخرج لنیل شھادة ماستر تخصص تدقیق 21 

 20ص 2014/2015 المحاسبي ومراقبة التسییر جامعة مستغانم
 21شرقي أحالم حسنیة "دورة التدقیق الداخلي في تحسین مردودیة المالیة للمؤسسة االقتصادیة" مرجع سبق ذكره  22 
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 املطلب األول: مفهوم معاي�� التدقيق الداخ��

االمتياز املطلوب لغرض مع�ن كمقياس أو وزن  و ع�� األخرون  املعيار كمصط�ح �ع�ي درجة األفضلية أو

 23"معھ و مسايرتھ فهو ما يتم بواسطتھ ا�حكم ع�� دقة أدا��م.

ع�� انھ " أداة ا�حكم ع�� مستوى الكفاءة املهنية و درجة اال�سياق ال�ي يصل إل��ا و �عرف معيار التدقيق 

 املدقق�ن عند أدا��م لوظائفهم.

أما معاي�� التدقيق الداخ�� تحديدا فتعرف ع�� أ��ا "املقاييس و القواعد ال�ي يتم االعتماد عل��ا �� تقييم 

عاي�� نموذج ممارسة التدقيق الداخ�� كما يجب أن و قياس عمليات قسم التدقيق الداخ�� حيث تمثل امل

ت�ون و ذلك وفقا ملا تم التوصل إليھ و اعتماده من قبل معهد املدقق�ن الداخل�ن و هذا �ع�ي أن معاي�� 

التدقيق لداخ�� املتعارف عل��ا تمثل أساسا لعمل املدقق�ن الداخلي�ن وتحديد مسؤوليا��م الفنية 

 ومتا�عة أدا��م امل��.

د أخذ معهد املدقق�ن الداخلي�ن ع�� عاتقة مهمة تطو�ر معاي�� التدقيق الداخ�� املتعارف عل��ا و لق

 متا�عة تطو�رها وتحدي��ا وفقا ملتطلبات ما �ستنجد من أحداث وتطورات مع مرور الزمن.

 املطلب الثا�ي: أهمية وأهداف املعاي���� ممارسة التدقيق الداخ��

 أوال: أهمية معاي�� التدقيق الداخ��

 24تكمن أهمية معاي�� التدقيق الداخ�� فيما ي��"

 ل��موا ��ا عنددقق�ن الداخلي�ن �و��ا تضع املبادئ األساسية ال�ي ينتظر م��م أن ي�عت�� ضرورة للم

واد يتم االس��شاد باملعاي�� عند إعداد امل ممارسا��م ملهامهم بحيث يحققون الهدف من وجودهم.

 التدر�بية للمهني�ن ا�جدد.

 ثانيا: أهداف معاي�� التدقيق الداخ��

ية ال�ي تحدد بيان املبادئ األساس �ن أهداف معاي�� التدقيق الداخ�� بأنھقد حدد معهد املدقق�ن الداخلي

 الكيفية ال�ي يجب أن ت�ون عل��ا التدقيق الداخ�� .

 الداخ�� إ�� وضع إطار عام ألداء التدقيق الداخ�� و�عز�ز القيمة املضافة ال�ي تحققها أ�شطة التدقيق

الداخلي�ن.وضع أسس لقياس أداء املدقق�ن  أوسع مدى ممكن.  

                                                            
 51ص 2013عبد الغني فضل علي "مدى تطبیق معاییر التدقیق الداخلي المتعارف علیھا في بنوك " مذكرة ماجیستر جامعة الیرموك عمان 23 
اقبة بولنوار خیرة "التدقیق الداخلي كاداة لتحلیل وتحسین أداء المؤسسة االقتصلدیة" مذكرة لنیل شھادة الماجیستر تخصص تدقیق المحاسبي ومر24 

  13ص 2017التسییر جامعة عبد الحمید بن بادیس مسثغانم 
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جميع  �عميق حالة الفهم لدى التأسيس لعمليات تنظيمية متطورة و��جع إدخال تحسينات عليھ

عز�ز إدراكها بالتدقيق، و� املستو�ات اإلدار�ة �� منشآت األعمال �حقيقة الدور املسؤوليات املرتبطة

 األهمية املساهمة �� تحس�ن أداء التدقيق الداخ��. 

 ثالثا: معاي�� التدقيق الداخ��

 ارة ا�خاطر وإن تأدية التدقيق الداخ�� لوظائفھ ا�حديثة واملتمثلة �� خدمة التأكيد املوضو�� حول إد

�� هماالرقابة و عمليات التحكم االستثمار�ة املوجهة �خدمة الز�ون تتطلب مجموعت�ن من املعاي  

ة التدقيق الداخ��معاي�� السمات: املتمثلة �� سمات أو خصائص ا�جهات ال�ي تؤدي أ�شط  

 قو�م أداء تلكمعاي�� األداء: ال�ي تصف أ�شطة التدقيق الداخ�� وتضع املقاييس ال�ي يتم من خاللها ت

 األ�شطة

معاي�� السمات-  

األ�شطة. الهدف و السلطة و املسؤولية-  

 ا�جدول رقم ا3 معاي�� التدقيق الداخ�� ا�حديثة 

 معاي�� السمات  ا�جموعة األو��

 لهدف والسلطة واملسؤولية ا 1000

 االستقاللية واملوضوعية  1100

 االستقالل التنظي�ي  1110

 املوضوعية الفردية  1120

 العوامل ال�ي تمدد االستقاللية واملوضوعية  1130

 الكفاءة والعناية املهنية االزمة  1200

 الكفاءة املهنية  1210

 العناية املركز�ة الالزمة  1220

 تطور امل�ي املستمرال 1230

 تأكد ا�جودة و�رامج التحس�ن   1300

 تقو�م برامج ا�جودة  1310

 التقر�ر عن برامج ا�جودة  1320

 استخدام العبارة 1330

 اإلفصاح عن عدم اإلدمان  1340
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 إدارة ا�شطة التدقيق الداخ��  2000

 التخطيط 2010

 االتصال واملوافقة 2020

 إدارة املوارد 2030

 

 التنسيق  ا�جموعة الثانية 

 السياسات و�جراءات  2040

 التنسيق  2050

 رفع التقر�ر ا�� مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 2060

 طبيعة العمل  2100

 ا�خاطر  2110

 الرقابة  2120

 التحكم املؤس�ىي  2130

 التخطيط العمل  2200

 اعتبارات التخطيط  2201

 اهداف العمل  2210

 نطاق العمل  2220

 تخصص مصادر العمل  2230

 برنامج العمل  2240

 أداء العمل  2300

 تحديد املعلومات  2310

 التحليل وتقو�م  2320

 ��جيل املعلومات 2330

 االشراف ع�� العمل  2340

 توصيل النتائج  2400

 معاي�� توصيل نتائج العمل  2410

 جودة االتصال  2420

 اح عن عدم االدعان للمعاي��  اإلفص 2430

 �شر النتائج  2440

 برنامج الرقابة  2500
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 رضا اإلدارة عن مستوى ا�خاطر  2600

 .بحوث محكمة منتقاة "التدقيق والرقابة الداخلية ع�� املؤسسات ".صا�ج العقدة و آخرون :املصدر

 11-12ص  2012دراسات مصر ا�جديدة القاهرة، املنظمة العر�ية للتنمية إلدار�ة بحوث و 

 املطلب الثالث: ا�خدمات ال�ي يقدما التدقيق الداخ�� وأهميتھ

 :أوال: ا�خدمات ال�ي يقدمها التدقيق الداخ��

 25":تتمثل �� ما ي��

 نظام الرقابة الداخلية �� املنشأة: تقوم اإلدارة بالتخطيط والتنظيمتحديد كفاءة وفعالية  -1

 .واإلشراف بطر�قة توفر ضمان معقول بان األهداف وأ�شطة املنشأة خاضعة لتقييم التدقيق الداخ��

 :قابلية املعلومات لالعتماد عليا2- 

��  ملة و مفيدة ، و أن ت�ون قدمتيجب أن ت�ون املعلومات املالية والتشغيلية املقدمة اإلدارة دقيقة و �ا

 الوقت املناسب، حق يمكن لإلدارة االعتماد عل��ا �� اتخاذ القرارات املناسبة.

 :حماية األصول 3- 

 يؤكد املدقق الداخ�� ع�� ضرورة البحث �� ا�خسائر الناتجة عن السرقة وا�حر�ق، والتصرفات غ��

التشغيلية ا�جيدة تمنع سواء استخدام األصول و حماي��ا  القانونية �� ممتل�ات املنشأة لذلك فإن الرقابة

 ا�خاطر ا�حتملة و ذلك من خالل التأم�ن عل��ا. من

 :االل��ام بالسياسات واإلجراءات املوضوعية4- 

 يتحقق التدقيق الداخ�� بقيام موظفي املنشأة بما هو مطلوب م��م من إتباع السياسات وا�خطط و

�� حالة عدم ال��ام املوظف�ن بذلك فع�� املدقق تحديد أسباب ذلك و تحديد  اإلجراءات و التعليمات و

الناتجة وا�خاطر عن عدم االل��ام وما �� الطر�قة ال�ي تحقق ال��ام العامل�ن باإلجراءات  الت�لفة

 والسياسات ا�حددة.

 :الوصول إ�� األهداف والغايات5- 

                                                            
 33أحمد حلمي جمعة "مدخل الى التدقیق والتأكید وفقا لمعاییر الدولیة للتدقیق" مرجع سبق ذكره ص 25 



 

28 
 

 من قبل اإلدارة و يقوم املدقق الداخ�� بتحديد فيما إذايتم وضع األهداف والغايات و�جراءات الرقابة 

�انت متوافقة مع اإلدارة العليا أو مجلس اإلدارة، وع�� املدقق التأكد من أن ال��امج أو العمليات قد 

 خطط لها. نفذت كما

 :تحديد مواطن ا�خطر- 6

 إعالم اإلدارة ع��ا لتحديد ع�� املدقق الداخ�� تحديد املناطق واأل�شطة ال�ي تتضمن مخاطرة عالية و

فيما إذا تطلب األمر إخضاعها للتدقيق و يتم تحديد أماكن ا�خطر من خ��ة املتفق السابقة �� املنشأة ، 

معلومات مأخوذة من مصادر أخرى أو من مشا�ل موجودة �� شر�ائھ ذات �شاط مشابھ للمنشأة  أو من

 مة.للتدقيق أو من خ��ة املدقق و معرفة العا ا�خاضعة

 :منع واكتشاف الغش واالحتيال7- 

و  تقع مسؤولية منع الغش واالحتيال ع�� إدارة املنشأة و ع�� املدقق الداخ�� فحص و تقييم كفاءة

 فعالية اإلجراءات املطبقة من قبل اإلدارة دون وقوع الغش ، وليس من مسؤولية املدقق الداخ�� اكتشاف

فية بطرق و احتماالت الغش لي�ون قادرا ع�� تحديد أماكن الغش و لكن عليھ أن ي�ون لديھ معرفة �ا

 الغش و االحتيال و قدرتھ ع�� التحقيق �� ذلك أو املشاركة مع جهات أخرى. حدوث

 :الشك املفي8- 

املدقق  يجب ع�� املدقق الداخ�� إن يخطط و ينفذ أعمال التدقيق باعتبار الشك امل�ي، إذا ال يجب ع��

 �جهات ا�خاضعة للتدقيق كما ليس لھ اق��اض األمانة ل�جهات ا�خاضعة للتدقيقاق��اض عدم األمانة ل

 كما ليس لھ اق��اض األمانة املطلقة و بدال من ذلك ع�� املدقق تقييم قرائن التدقيق بموضوعية ،و عليھ

االهتمام بالظروف واألحوال ال�ي إن وجدت فالبأس عليھ أخذ ا�حيطة وا�حذر �� تطبيق إجراءات 

 دقيق.الت

 :أهمية التدقيق الداخ�� -ثانيا

 اكتسبت مهنة التدقيق الداخ�� أهمية كب��ة حيث أصبح لها دورا هاما �� املؤسسات االقتصادية من

 خالل ما أثبتتھ من ضبط لالنحرافات واألخطاء عن األهداف ال�ي �س�� اإلدارة لتحقيقها.

 26":لداخ�� �� �اآل�يو من العوامل ال�ي أدت إ�� االهتمام أك�� بالتدقيق ا

 .تطور حجم املؤسسات وانتشارها ع�� نطاق واسع، مما أدى إ�� تباعد املسافة ب�ن اإلدارة و�افة العامل�ن -

                                                            
  08عثمان عبد الطیف مرجع سبق ذكره ص26 
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ظهور شر�ات املساهمة و حاج��ا للمعلومات من أجل سالمة استثمارها و �حة و عدالة اإلفصاح عن  -

 لقوائم املالية املنشورة.وا البيانات

االستقالل التنظي�ي لإلدارات ضمن الهي�ل التنظي�ي، �عدد كذلك املستو�ات اإلدار�ة �� املؤسسة مما  -

باإلدارة إ�� تفو�ض السلطة و ذلك �حاجة اإلدارة وللتأكد من سالمة استعمال و تحمل املسؤوليات  دفع

 لإلجراءات و القوان�ن املعمول جها . وفقا

 .اجة ا�جتمع إ�� البيانات واملعلومات املثبتة �� التقار�ر من أجل التأكد من سالمة نظام التدقيقح -

ا�ع : مواصفات املدقق الداخ�� و�جراءات اختياره و تقييمھ:  املطلب الر

 إن فعالية وظيفة التدقيق الداخ�� تتوقف ع�� توفر فئة من املدقق�ن ف��م صفات مكتسبة سواء أثناء

 م أو أثناء ممارس��م لواج��م امل�ي.دراس��

 27":أوال: و من هذه الصفات ما ي��

 :الو�� اإلداري 1- 

 ب�ن العالقات �ع�ي أن ينظر املدقق الداخ�� إ�� األمور إ�� داخل املنشأة من منظور إداري بحيث ير�ط

املتداخلة البشر�ة �انت أم مادية ، و�وازن ب�ن املهارات الوظيفية واإلدار�ة، و يحلل الوضع الداخ�� 

 ظل البنية االقتصادية ا�خارجية. للمنشأة ��

 :الدافع ال�خ�ىي2- 

الدافع  �ع�� عن تطلعات ورغبات املدقق الداخ�� �� تحس�ن نوعية عمليات التدقيق ال�ي يقوم ��ا، وهذا

 الذي يجعل املدقق تواقا إ�� القيام بأعمال إدار�ة عالية املستوى، وتقديم خدمات رقابية أك�� فعالية

 فضال ع�� أنھ يدفعھ إ�� محاولة تنفيذ واجباتھ الرسمية بطر�قة مقبولة.

  :ا�حكم3- 

أن  ملية التدقيق يجب�عد النظر بخطط املدقق للعمليات ال�ي سينفذها قبل ابتدائھ ��ا أثناء مباشرتھ لع

 املستجدات من ي�ون مرنا بحيث يقوم بإجراء التعديالت الالزمة ع�� ال��امج ال�ي خططها مسبقا �� ضوء

الظروف وعندما يختتم عملياتھ ال يتوا�ى عن االع��اف باملشكالت ال�ي واجهها ويعكف ع�� دراستھ 

 �ستفيد من دروسها مستقبال. أسبباها ل�ي
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 :صاليةالقدرة االت4- 

من  تتطلب وظيفة التدقيق الداخ�� قدرة عالية ع�� االتصال �ساعد املدقق�ن ع�� تبادل املعلومات حول 

  �ستفيد من دروسها مستقبال.

املقدرة يمكن للمدقق�ن تنمي��ا با�خ��ة لذلك �� تختلف من مدقق إ�� آخر و لكن املدقق الداخ�� الناجح 

صالية سواء �انت شفهية أم كتابية، حيث تمكنھ هذه املهارة من الذي يحرص ع�� تحس�ن قدرتھ االت هو

 أهداف التدقيق بصورة وا�حة و فعالة. تحقيق

  :املثابرة5- 

 يحتاج تنفيذ إجراءات التدقيق الداخ�� جهود فكر�ة و جسدية كب��ة مدير التدقيق الداخ�� أن يحاول 

 كيف يؤدون األعمال الصعبة دون ملل أو �جر. باستمرار تدر�ب املدقق�ن ع�� الص�� واملثابرة و �علمهم

  :االبت�ار�ة6- 

 يف��ض باملدقق�ن الداخلي�ن أن ي�ونوا محب�ن لإلبداع و االبت�ار و دائ�ي البحث عن الطرق واألساليب

 ا�حسنة إلنجاز األعمال ال�ي يؤدو��ا و كذلك األعمال ال�ي يؤد��ا بقية العامل�ن �� املنشأة.

 اللياقة:-7

و  ي صفة اللياقة ع�� الطر�قة اإليجابية ال�ي يتعامل ��ا املدققون مع األ�خاص ا�خاضع�ن للتدقيقتنطو 

 كذلك القدرة ع�� إبداء املالحظات وأحيانا االنتقادات البناءة دون استشارة غضب ال�خص املنتقد.

 قوة ال�خصية:-8

و أن ي�ون صاحب رأي و قدرة  ع�� نتائج التدقيق بحيث ال �سمح ألي �خص أن يؤثر �ش�ل غ�� عادل

 ع�� الدفاع عن رأيھ.

 األمانة واملوضوعية:-9

 يجب أن ي�ون املدقق الداخ�� مستقيما وأمينا و مخلصا �� عملھ و عليھ أن يتو�� العدالة و أن ي�ون 

 متح��ا، و أن ي�ون ذو استقامة حقيقية، و غ�� مرتبط بأي مص�حة تنال من أمانتھ أو تجرده مهما �ان أثر

 املص�حة. تلك

 السر�ة �� العمل:-10
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املعلومات  �ستخدم هذه وأاليجب ع�� املدقق أن يح��م سر�ة املعلومات ال�ي يحصل عل��ا أثناء عملھ 

 لغايات �خصية أو بطر�قة تؤدي إ�� إيذاء مص�حة املنشأة.

 أوال: إجراءات اختيارة تقييم املدقق�ن الداخلي�ن:

 28"اخلي�ن"الد اختيار املدقق�ن إجراءات-1

 حيت يجبيتم اختيار املدقق�ن الداخلي�ن من عدة مصادر مثل: ا�جامعات وال�ليات  -

 .وغ��ها ....ع�� شهادات جامعية أو مهنية

 اختيار املدقق�ن من داخل الشركة أو من خارجها. وقد ي�ون 

ت مع طا�� الوظيفة إ�� ف��ة تجر�بية تدر�بية قد ت�ون ثالثة إ�� ستة أشهر أو ما يقارب يتم إجراء مقابال 

 ذلك.

 يجب حسم قبول أو عدم قبول طالب الوظيفة خالل أو �� ��اية الف��ة التجر�بية. -

 تقييم املدقق�ن الداخلي�ن: كيفية-2

 ت يجب أن يرا�� التقييم األتية:حيمن األهمية وجود سياسة وا�حة لتقييم موظفي التدقيق الداخ�� 

 تحديد معاي�� و طرق التقييم

 أن يتم التقييم دور�ا مرة �� السنة ع�� األقل و قد ي�ون �عد إ��اء �ل مهمة تدقيق. -

 تحديد عناصر األداء بوضوح. -

 األخذ �ع�ن االعتبار العناصر ال�خصية.-

 توضيح فوائد و إيجابيات ال��نامج مثال:

 لضعف ويعمل ع�� معرفتھ بأنفسهم و بإم�انيا��م.يكشف نقاط ا -

 التحف�� واكتشاف اإلم�انات والطاقات لدى املدقق�ن. -

 وضوح الرؤ�ة املستقبلية للمدقق و�م�انيتھ ع�� ضوء ذلك التقدم والر��. -

 األهداف ال�ي تم تحديدها و مدى �و��ا واقعية بالنسبة لألنجاز : تقييم األمور العملية1 -
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 .ل��ام بدليل التدقيق الداخ��اال -2

 .عدد التوصيات ال�ي تم تقديمها و تمت متا�ع��ا -3

 .القدرة ع�� إنجاز األعمال ضمن أوقات املوازنات التقدير�ة -4

 :تقييم املوظف ( املدقق الداخ��) لنفسھ -

تقييم و  سؤول عنإن عملية تقييم أداء املدقق عملية ذات اتجاه�ن �ع�ي تقييم املوظف املع�ي بواسطة امل

 بحث أدائھ معھ بحثا عمال صر�حا.

 وللمساعدة �� تنفيذ العملية و�نجازها تحتوي نماذج التقييم قسما خاصا لتقييم املوظف لنفسھ

الهدف هو توف�� الفرصة ل�ل موظف لتقييم نفسھ بنفسھ ع�� أساس توف�� املعلومات بصورة واقعية 

نة رأيھ بالرأي ال�خ�ىي �ساعد ع�� تحديد املناطق ال�ي تث�� يتمكن املسؤول عن التقييم من مقار  ل�ي

 29"الرأي. ا�خالفات ��

 خاتمة الفصل

 من خالل هذا الفصل يمكننا أن �ستخلص م�انة التدقيق بصفة عامة و التدقيق الداخ�� بصفة

ن نوعها أو أك�� حجمها، لذلك فإن التدقيق الداخ�� هو وظيفة ضرور�ة خاصة �� املؤسسة مهما �ا

 أهداف املؤسسة. لتحقيق

الداخلية ا�ختلفة من إدارات وأقسام، �ساعد كذلك جميع أعضاء اإلدارة  بحيث يقوم ع�� أساس تقييم

دولية إلضافة  و منظم وفق إجراءات و سياسات متفق عل��ا بمعاي�� ع�� تأدية مسؤوليا��م بأسلوب فعال

التدقيق الداخ�� هو الوسيلة الفعالة لتقييم أداء مختلف  قيمة للمؤسسة، لذا يمكننا القول بأمن

م��ا و ز�ادة فعالي��ا للوصول إ�� األهداف املرغوب  أ�شطة املؤسسة، و ضمان الس�� ا�جيد لسياسات

 ف��ا.
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 :مقدمة الفصل الثا�ي

من  املؤسسة االقتصادية النواة األساسية وا�حور األسا�ىي الذي يدور حولھ أي اقتصاد حيث �عمل �عت��

 خالل وظائفها ا�ختلفة إ�� بلوغ و تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة.

 و من هذا ارتأينا �� فصلنا هذا التعرض أوال إ�� مفهوم املؤسسات االقتصادية ووظائفها و أهدافها بصفة

 وكذلك التعرض إ�� دراسة األداء من مختلف جوانبھ وكيفية مساهمة التدقيق الداخ�� �� تحسينھ. عامة

 :و من خالل هذا الفصل سنتطرق إ�� العناصر التالية

 املبحث األول: ماهية املؤسسة االقتصادية

 املبحث الثا�ي: مفاهيم حول األداء

 س�ن األداءاملبحث الثالث: مساهمة التدقيق الداخ�� �� تح
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 املبحث األول: ماهية املؤسسة االقتصادية

 :املطلب األول : �عر�ف املؤسسة االقتصادية

 إن عملية إعطاء ووضع �عر�ف موحد ووا�ح للمؤسسة اإلقتصادية �عت�� أمر بالغ الصعو�ة، فقد

ملة من أسباب ال�ي أدت �عددت وتباينت أراء االقتصادي�ن حول مفهوم املؤسسة االقتصادية، وهناك ج

التطور املستمر الذي شهدتھ املؤسسة اإلقتصادية �� طرق تنظيمها، و�� أش�الها القانونية منذ ظهور -ا��

 �� هذا القرن. 30"عدم الوقوف ع�� �عر�ف موحد للمؤسسة االقتصادية أهمها و خاصة

�شعب و ا�ساع �شاط املؤسسة اإلقتصادية، سواء ا�خدماتية م��ا أو الصناعية ، وقد ظهرت عدة -

تقوم �عدة أنواع من النشاطات �� نفس الوقت، و�� أمكنة مختلفة مثل املؤسسات املتعددة  مؤسسات

ى ذلك إ�� اختالف نظرة اختالف االتجاهات اإلقتصادية و اإليديولوجية، حيث أد ا�جنسيات

االش��ا�ي إ�� املؤسسة عن نظرة الرأسمالي�ن، وعليھ إعطاء �عار�ف مختلفة  االقتصادي�ن �� النظام

 للمؤسسة.

ومن هنا جاءت �عار�ف شاملة �شمل مختلف أنواع املؤسسات، سواء من ناحية األنظمة االقتصادية 

 النشاط و األهداف . وأنواعھ

 :تعار�ف الشاملة ا�خاصة مهاوفيما ي�� ندرج �عض ال

�عرف ع�� أ��ا" اندماج عدة عوامل ��دف إنتاج أو تبادل سلع وخدمات مع أعوان اقتصادي�ن آخر�ن ، و  -

 إطار قانو�ي و ما�� اجتما�� مع�ن ، ضمن شروط . هذا ��

 عواملتختلف تبعا مل�ان وجود املؤسسة وحجم و نوع النشاط الذي تقوم بھ ، و يتم هذا االندماج ل

 اإلنتاج بواسطة تدفقات نقدية حقيقية و أخرى معنو�ة و �ل م��ا يرتبط ارتباطا وثيقا باألفراد ، وتتمثل

 األو�� �� الوسائل واملواد املستعملة �� �شاط املؤسسة ، أما الثانية فتتمثل �� الطرق و الكيفيات و

و�عرف كذلك ع�� أ��ا " ش�ل اقتصادي و تق�ي و قانو�ي  31"املعلومات املستعملة �� �سي�� و مراقبة األو��

ف��ا و �شغيل أدوات اإلنتاج و فق أسلوب محدد لقيم العمل  و اجتما�� لتنظيم العمل املش��ك للعامل�ن

 32تقديم خدمات متنوعة " اإلجتما�� ��دف إنتاج سلع " أو وسائل اإلنتاج أو

                                                            
 8ص1998 ناصر دادي عدون "اقتصاد المؤسسة " دار المحمدیة العامة.الجزائر.الطبعة الثانیة30 
 10عدون مرجع سبق ذكره صناصر دادي 31 
 58ص1982مؤسسة" دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر الطبعة الثانیة  صمویل عبود "اقتصاد32 
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ال�ي  كما �عرف " أ��ا مجموعة من الطاقات البشر�ة و املوارد املادية ( طبيعية �انت أو مادية أو غ��ها ) و

 �شغل ف��ا بي��ا وفق تركيب معي�ن و تولفية محددة قصد انجاز أو أداء املهام املنوطة ��ا من طرف

 33"ا�جتمع

 

 املطلب الثا�ي: أهداف ووظائف املؤسسة االقتصادية

  :أوال: أهداف املؤسسة االقتصادية

ؤسسة، للم إن أ�حاب املؤسسات االقتصادية سواء �انت عمومية م��ا أو خاصة �سعون وراء إ�شا��م

 إ�� تحقيق جملة من األهداف وال�ي تختلف و تتعدد، باختالف أ�حاب وطبيعة و ميدان �شاط

 املؤسسات، و�مكن تخلص هذه األهداف �� النقاط التالية:

  :األهداف االقتصادية- 1

مج لها بتعز�ز طاق��ا .�عت�� تحقيق الر�ج امل��ر األسا�ىي لوجود املؤسسة ألنھ �س34تحقيق الر�ح: "

الذاتية ال�ي �ستعملها �� توسيع قدرا��ا اإلنتاجية و تطو�رها أو ع�� االقل ا�حفاظ عل��ا و�تا��  التمو�لية

 منافسة املؤسسات األخرى واالستمرار �� الوجود. الصمود أمام

 :عقلنة اإلنتاج- 

 التخطيط ا�حكم و الدقيق لإلنتاج و أي االستعمال الرشيد لعوامل اإلنتاج و رفع إنتاجيا��ا من خالل

 التوزيع ثم مراقبة تنفيذ ا�خطط و ال��نامج و ذلك ��دف تفادي الوقوع �� املشا�ل اإلقتصادية و املالية و

 اإلفالس �� أخر املطاف نتيجة لسوء استعمال عوامل اإلنتاج.

 : �غطية املتطلبات ال�ي يحتاجها ا�جتمع -

  35تاج ما ي��"عناصر اإلنتاج لتلبية ا�حاجات امل��ايدة، و�جب أن يحقق اإلن و هذا من خالل تحقيق �امل-

 مستوى عا�� من املرونة. -

 أو تأخ��.أن يتم االنتاج �� وقت ا�حدد دون تقديم  -

 ي��.تاج ما أن يتم �سليمھ لطالبيھ �� الوقت ا�حدد -

                                                            
 15ص1999احمد طرطار "تقنیات المحاسبة العامة في المؤسسة"  دیوان المطبوعات الجامعیة 33 
  18. 17مرج السابق صص34 
 43ص  2006.مارس 09عمار زیتوني "مصادر التمویل المؤسسات مع دراسة تمویل  بنكي" مجلة العلوم اإلنسانیة جامعة بسكرة العدد 35 
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 األهداف االجتماعية -2

 ي��:من ب�ن األهداف االجتماعية ال�ي �س�� املؤسسة القتصادية ع�� تحقيقها ما 

 �عت�� العمال �� املؤسسة من ب�ن املستفيدين األوائل من �شاطها، حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم

عت�� هذا املقابل حقا مضمونا قانونا وشرعا وعرفا، إذ �عت�� العمال العنصر ا�حيوي وال�� �� ��ا، و �

إال أن مستوى و حجم هذه األجور ت��اوح ب�ن االنخفاض واالرتفاع حسب طبيعة املؤسسة و  املؤسسة

 االقتصادي واملستوى املعي�ىي. طبيعة النظام

 تحس�ن مستوى معيشة العمال

رغبات  يجعل العمال أك�� حاجة ا�� تلبية التكنولو��ع الذي شهدتھ ا�جتمعات امليدان إن التطور السري

 منتوجات جديدة باإلضافة إ�� التطور ا�حضاري لهم. بظهور ت��ايد باستمرار 

 :توف�� تأمينات ومرافق للعمال -

 عمل و كذلك�عمل املؤسسات ع�� توف�� �عض التأمينات مثل التأم�ن ال�ىي و التأم�ن ضد حوادث ال

 التقاعد، باإلضافة إ�� املرافق العامة مثل �عاونيات اإلس��الك و املطاعم.... ا�خ.

 36"تأهيل العمال- 

دورات  يتم تدر�ب و تطو�ر العامل�ن ورفع مستو�ات مهار��م املهنية ، وهذا عن طر�ق اخضاع العمال إ��

 ت�و�ن و تدر�ب من أجل رفع املستوى امل�ي والتخصص حسب القدرة املهنية للعمال.

 :األهداف التكنولوجية3- 

 37" .ي تؤد��ا املؤسسةمن ب�ن األهداف التكنولوجية ال�

  :البحث والتنمية- 

اإلنتاجية  مع تطور املؤسسات عملت ع�� توف�� إدارة أو مص�حة خاصة �عملية تطو�ر الوسائل والطرق 

البحث  علميا، و ترصد لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهميتھ لتصل إ�� �سبة عالية من األر�اح. و يمثل هذا

 �سب عالية من الدخل الوط�ي �� الدول املتقدمة، وخاصة �� السنوات األخ��ة، و إذ تتنافس املؤسسات

                                                            
لیة إبراھیم بختي "دور األنترنیت وتطبیقاتھا في مجال التسویق " دراسة حالة الجزائر أطروحة دكتوراه دولة في علوم اقتصادیة غیر منشورة ك36 

 05ص2003-2002تسییر جامعة الجزائر العلوم االقتصادیة و
 21ناصر دادي عدون مرجع سبق ذكره ص37 



 

38 
 

فيما بي��ا ع�� الوصول إ�� أحسن طر�قة إنتاجية و أحسن وسيلة ، تؤدي ا�� التأث�� ع�� اإلنتاج ورفع املرد 

 اإلنتاجية �� املؤسسة. ودية

 دي دورا مساندا للسياسة القائمة �� البالد �� مجال البحث و التطور كما أن املؤسسة االقتصادية تؤ  -

التكنولو�� نظرا ملا تمثلھ من وزن �� مجموعها و خاصة ال�خمة م��ا من خالل ا�خطة التنمو�ة العامة 

 .للدولة

 لاملتوسطة األجل، ال�ي يتم من خاللها التنسيق ب�ن العديد من ا�جهات إبتداء من مؤسسات البحث الع 

 .مي وا�جامعات ، واملؤسسات االقتصادية

 :ثانيا: وظائف املؤسسة االقتصادية

 :للمؤسسة عدة وظائف تمك��ا أداء دورها االقتصادي واالجتما��

 :الوظيفة املالية1- 

 �عت�� الوظيفة املالية من أهم الوظائف �� املؤسسة فاملؤسسة ال تقوم بنشاطها من إنتاج و

 .موال الالزمة لتمو�ل أوجھ النشاط ا�ختلفة و أوجھ اإلنفاق�سو�ق... دون توافر األ 

 و�عرف الوظيفة املالية ع�� أ��ا مجموعة من املهام والعماليات ال�ي �س�� �� مجموعها إ�� البحث عن

األموال �� مصادرها املمكنة بالنسبة للمؤسسة �عد تحديد ا�حاجات ال�ي تر�دها من األموال من خالل 

 .االستثمار�ة خططا برامجها و

 :وظيفة التمو�ن2- 

 التمو�ن كمجموعة من مهام و عمليات، �ع�ي العمل ع�� توف�� مختلف عناصر ا�خزون ا�حصل من

خارج املؤسسة، بكميات وت�اليف ونوعيات مناسبة طبقا ل��امج وخطط املؤسسة، ومن هذا التعر�ف 

 : مهمة الشراء و مهمة التخز�ن.لنا أن وظيفة التمو�ن تنقسم ا�� منت�ن فرعيت�ن هما يت�ح

 :مهمة الشراء- 

 �� مجموعة من األ�شطة ال�ي تختص بتوف�� مستلزمات النشاط من خارج املؤسسة بالكمية و ا�جودة

 واألسعار املناسبة، و�� التوقيت ومن املصدر املناسب�ن.

 :مهمة التخز�ن- 
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 �� أساس أنظمة محكمة ، ووقف صيغ�� مجموعة من اإلجراءات واألعمال ال�ي تقوم ��ا املؤسسة ع

معينة و ع�� أجهزة مختصة، لتأم�ن اإلمداد املستمر باملستلزمات السلعية لعمليات التشغيل �� الزمن 

 بالكميات والنوعية املطلو�ت�ن. ا�حدد و

 :وظيفة اإلنتاج3- 

 فز ع�� استمرارها�عت�� اإلنتاج الوظيفة األساسية للمؤسسات اإلنتاجية فهو امل��ر لوجودها و ا�حا

و�قا��ا �ون اإلنتاج يرتبط بإشباع ا�حاجات اإل�سانية و�التا�� فإنھ �ستمر مادامت ا�حاجة اإل�سانية 

 قائمة.

 و يمكن �عر�فها بأ��ا " عملية إنتاج املنفعة أو املنافع الذي يقام العمل من أجل خلقها و�يعها �وسيلة

 لتحقيق الر�ح.

  :وظيفة التسو�ق4- 

 سو�ق من املفاهيم ال�ي استقطبت انتباه واهتمام العديد من االقتصادي�ن و الباحث�ن خالل�عد الت

 العقود األر�عة األخ��ة و يركز هذا االهتمام حول كيفية �عر�ف مفهوم التسو�ق.

ويعرف التسو�ق ع�� أنھ مجموع العلميات و ا�جهودات ال�ي تبذلها املؤسسة من أجل معرفة أك�� 

وق و ما يجب انجازه �� مجال مواصفات املنتوج الش�لية والتقنية ح�ى �ستجيب أك�� لهذه الس ملتطلبات

املتطلبات متجهة، و�ل ما يبذل من جهود �� عملية ترو�ج وتوف�� املنتوج للمس��لك �� الوقت املناسب 

 ها.أك�� كمية ممكنة منھ و بأسعار مالئمة تحقق أك�� أر�احا ل و�الطر�قة املالئمة ح�ى تبيع

  :وظيفة املوارد البشر�ة5- 

 تحتل وظيفة املوارد البشر�ة م�انة هامة �� املؤسسة، فهذه األخ��ة لها أموال ، ز�ائن

 .تكنولوجيا، أسواق... ولتشغيل �ل هذا فري بحاجة إ�� محرك أسا�ىي وهو األفراد

ملؤسسة ع�� احتياجا��ا و�عرف وظيفة املوارد البشر�ة ع�� أ��ا مجموعة النشاطات املتعلقة بحصولها ا

املوارد البشر�ة، وتطو�رها و تحف��ها و ا�حفاظ عل��ا بما يمكن من تحقيق األهداف بأع�� مستو�ات  من

 38".الكفاءة و الفعالية

 :هيم حول األداءاملبحث الثا�ي: مفا

 املطلب األول: �عر�ف األداء

                                                            
 36ص 2003جمال الدین محمد المرسي "ااالدارة االستراتیجیة للموارد البشریة " الدار الجامعة األسكندریة 38 
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اللغوي  ال يوجد اتفاق ب�ن الباحث�ن بالنسبة لتعر�ف مصط�ح األداء ، وتجدر اإلشارة بداية ا�� أن االشتقاق

الالتينية  و اشتقت هذه ال�لمة بدورها من اللغة perform tOملصط�ح األداء مستمد من ال�لمة اإلنجل��ية ( 

)performer أما اصطالحا يمكننا تقديم مجموعة من التعر�ف بما  ،39"الذي �ع�ي : تنفيذ مهمة أو تأدية عمل ) و

 يقي بالغرض من الدراسة:

إم�اني��ا  عبادة األداء بأنھ " �ع�� عن �شاط شمو�� مستمر �عكس قدرة املؤسسة ع�� استغالل عرف عبد ا�حليم

 وفق أسس ومعاي�� معينة تضعها بناءا ع�� أهداف طو�لة األجل 

تنفيذ  من وجهة نظر هذا الكتاب فإن األداء يدل ع�� تأدية عمل أو انجاز �شاط أو ( KHERAKHE -A) أما حسب

 40"ام بفعل �ساعد ع�� الوصول إ�� األهداف املسطرةمهمة بمع�ى القي

 " تمكن أهمية 41بأن األداء هو:" قدرة املشروع ع�� تحقيق األهداف طولة األجل "  Roblin Wiersemanو�رى - 

 األداء �� تحقيق األهداف طولة األجل و املتمثلة �� البقاء والنمو و التمي�� إضافة ا�� األهداف األخرى ا�خطط

 لها.

 ي تتمتع بھ مخرجات املنظمة �عد إجراء العمليات ع��فاألداء هو: "املستوى الذ MEYER WIT أما حسب

 42مدخال��ا، فاألداء هو مخرجات األ�شطة وا�حمالت ال�ي �ش�ل داخل املنظمة "

و  بأنھ :" �عتمد �� مراحلھ القص��ة واملتوسطة دائما ع�� مستو��ن Bernard Danniel ألداء من طرفو عرف ا -

النتائج  هما: الفعالية و�ع�ي درجة بلوغ األهداف مهما �انت الوسائل املستعملة والكفاءة ال�ي تمثل العالقات ب�ن

أي أن األداء مرتبط بمفهومي الكفاءة والفعالية ، بحيث قد  43"املتحصل عليا و الوسائل املستعملة للوصول إل��ا

 وفد يتحقق أي م��م دون األخر. ي�ون األداء كفؤ و فعال �� نفس الوقت،

مصطفى ع�� أنھ:" درجة بلوغ الفرد أو الفر�ق أو منظمة األهداف ا�خططة بكفاءة وفعالية وعرفھ أحمد سيد  -

"44

                                                            
 2013وھیبة الدیجي "دور استراتیجیة التمییز في تحسین أداء المؤسسة االقتصادیة " مذكرة لنیل شھادة الماجستیر جامعة محمد خیضر بسكرة 39 

 51ص
 310ص  2010مجلة الباحث "دوریة علمیة محكمة الصادرة عن كلیة العلوم اقتصادیة" جامعة ورقلة العدد السابع 40 
 310ص2006ة المشروعات الصغیرة مدخل استراتیجي للمنافسة وتمیز " دار الشروق للنشر وتوزیع عمان فالح حسین حسیني "إدار41 
 2017 1طاھر محسن منصوري الغالي وائل محمد صبحي ادریس "االدارة االستراتیجیة منظور منھجي متكامل " دار وائل والتوزیع عمان ط42 

  478ص
43 Bernard martory danniel crozet « gestion des ressources humaines pilotage social performance » dunod paris 
2005p 164 

 415ص 2002أحمد سید مصطفى إدارة البشر "األصول والمھارات " مصر 44 
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 و من خالل التعار�ف السالفة الذكر يمكن استنتاج أن األداء هو :القدرة ع�� تحقيق األهداف

 ملوارد املتاحة و املس��لكة و بذلك نجد أن لألداء مركب�ن أساس�ن يتفاعالن مع �عضهماا�خططة بأقل ت�لفة من ا

 وهما: فعالية املق��نة بتحقيق األهداف والكفاءة املق��نة بتدنيھ الت�اليف و مطابقة املقاييس و �� ضوء هذا

 �س��دفھ املؤسسة وهو ذلك التحليل نصل إ�� أن أحسن مفهوم يمكن أطالقھ ع�� األداء األمثل واملتم�� الذي

 ا قيمة مقدمة للسوق بأقل ت�لفة ممكنة.création aاألداء القادر ع�� إيجاد 

  :املطلب الثا�ي : أنواع األداء ومجاالتھ

 أوال : أنواع األداء

ي و العل� إن األداء كغ��ه من التصنيفات املتعلقة بالظواهر االقتصادية يطرح إش�الية اختيار املعيار الدقيق و

املعاي�� التالية  �� الوقت ذاتھ يمكن االعتماد عليھ لتحديد هذه األنواع ورغم هذه الصعو�ة إال أننا اعتمدنا ع��

 باعتبارها املعاي�� املناسبة.

 45" :معاي�� الشمولية: وتنقسم ا��1- 

جميع  األداء الك�� : و هو عبارة عن تفاعل مجموع األداءات ا�جزئية أي أنھ يتجسد �� اإلنجازات ال�ي ساهمت �� -

 العمل. العناصر و الوظائف أو األ�شطة الفرعية �� تحقيقها ، ومن أهم مؤشراتھ ، فعالية الكفاءة التقدم ��

 داء ا�جزئي: و يقصد بھ األداء الذي يتحقق ع�� مستوى األنظمة النوعية للمؤسسة والوظائف األساسية، واأل  -

 ألداء ا�جزئي �� ا�حقيقة هو عبارة عن تفاعل ع�� أداءات األنظمة ا�جزئية وهو ما �عزز فكرة أو مبدأ الت�امل و

 االتسلسل ب�ن األهداف �� املؤسسة.

 :معاي�� الطبيعة2- 

تنقسم  وال�يتقسيم أداء املؤسسات حسب هذا املعيار تبعا لألهداف ال�ي �س�� املؤسسة ا�� تحقيقها  يمكن

 46"�:إ�

املؤسسة  �س�� ا�� تقديم ا�خدمات للمجتمع الذي �عمل فيھ و�تمثل �� تحقيق األهداف ال�ي االجتما��:األداء 

تحقيق درجة  والوفاء بال��اما��ا اتجاهھ وأداء مستو�ا��ا، و�رى البعض أن فعالية املؤسسة تكمن �� قدر��ا ع��

 من الرضا لدى الفئات املطلو�ة دعمها للمؤسسة سواء �انت �� البيئة الداخلية أو ا�خارجية .

صادي: إن الدور التنموي للمؤسسات �عت�� من املؤشرات االقتصادية الرئيسية ملستوى أداء األداء االقت-

 املؤسسات العمومية ال�ي �ساهم �� تحر�ك املصادر املالية من أجل التنمية الشاملة. هذه

                                                            
   75ص 2010انیة عدد أول جامعة محمد خیضر بسكرة عبد الملیك مزھودة "األداء بین الكفاءة والفعالیة مفھوم وتقسیم " مجلة العلوم اإلنس45 
 20ص 2011حفصي رشید "تقییم األداء المالي للمؤسسات المصغرة" مذكرة لنیل شھادة الماجستیر جامعة قاصدي مرباح ورقلة 46 



 

42 
 

األداء السيا�ىي: �س�� �عض املنظمات لتسط�� األهداف السياسية كتمو�ل ا�حالت االنتاجية من -

أ�خاص معين�ن ا�� حكم مناصب سياسية الستغاللهم لصا�ح املؤسسة و ال�ي لها  يصالأجل إ

 الوقت. البقاء و النمو �� نفس

األداء التكنولو�� : ي�ون للمؤسسة أداء تكنولو�� مع�ن و �� أغلب األحيان ت�ون هذه األهداف  -

 املؤسسة اس��اتيجية نظرا األهمية التكنولوجيا ال�ي ترسمها

�� الوظيفة : يقسم األداء حسب هذا املعيار تبعا للتنظيم املعتمد �� املؤسسة (الهي�ل معاي -3

 47"لهذا تم تقسيم األداء إ�� ما ي��. التنظي�ي) وتبعا

أداء وظيفة التمو�ن : يتمثل حسب هذه الوظيفة �� قدرة املؤسسة ع�� ا�حصول ع�� املواد بجودة 

اآلجال ا�حددة ، و بأقل الت�اليف من خالل قيام املؤسسة بالتفاوض ع�� آجال �سديد  الية ��ع

 املمنوحة للعمالء واالستغالل لكفؤ و ا�جيد ألماكن التخز�ن. املوردين تفوق اآلجال

أداء وظيفة اإلنتاج : يقد بھ تمكن املؤسسة من تحقيق معدالت مرتفعة من اإلنتاجية مقارنة 

املؤسسات املنتمية لنفس القطاع أو املنطقة ا�جغرافية . من خالل إنتاج منتجات ذات  من بنظر���ا

منخفضة و تفادي التأخر �� الطلبيات من خالل االستغالل الكفؤ لتجه��ات  جودة عالية بت�اليف

 اإلنتاج و صيان��ا.

سواء �انت من أ�شط��ا  أداء الوظيفة املالية: و يتمثل �� قدرة املؤسسة ع�� توليد إيرادات مالية

 .ا�جار�ة

الرأسمالية أو االستثنائية، و تحقيق الفوائض املالية من خالل االبتعاد عن العسر املا�� وظاهرة 

بواسطة توف�� السيولة و تحقيق معدل املردودية ا�جيد بت�اليف منخفضة ، و البحث عن  اإلفالس

 �اليف و االستخدام الكفؤ لهذه املوارد املتاحة.الالزمة لتغطية احتياجا��ا بأقل ت املصادر املالية

أداء وظيفة املوارد البشر�ة: يتج�� �� قدرة الفرد ع�� القيام باأل�شطة واملهام ا�ختلفة ال�ي ي�ون  -

تبعا ملا يناسب قدراتھ وطبيعتھ عملھ، فضمان استخدام موارد املؤسسة بكفاءة وفعالية  م��ا عملھ

اد، وهو ما �عطي أهمية كب��ة للدور الذي يلعبھ املورد البشري �� املؤسسة. األفر  ال يتم إال من خالل

األخ��ة أن تقوم بجلب واستخدام املوارد البشر�ة ذات الكفاءة واملهارة  و من ثم يجب ع�� هذه

 العالية و أن تقوم بتسي�� �سي��ا فعاال .

                                                            
  18-17حفصي رشید مرجع سبق ذكره صص 47 
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� االستحواذ ع�� حصص سوقية ألداء وظيفة التسو�ق: يتجسد هذا األداء �� قدرة املؤسسة ع� -

كب��ة من خالال ارضاء العمالء باملنتجات ذات ا�جودة و �سليمها ليم �� األوقات املتفق عل��ا، وكذا 

املؤسسة �� السوق من خالل مردودية �ل منتج و جودتھ و ا�حرص  السمعة ا�جيدة ال�ي تكتس��ا

 ع�� تطو�ره و دخول أسواق جديدة.

لتطو�ر : يقصد ��ا قدرة املؤسسة ع�� إنتاج منتجات جديدة و مدى أداء وظيفة البحث وا -

التكنولوجية ا�حديثة مع استخدامها �� اإلنتاج والتسو�ق وكذا توف�� جو مالئم  مواظب��ا للتطورات

خالل تحف�� العامل�ن ع�� التجديد و خلق جو املنافسة بينم �� هذا  لالخ��اع ، االبت�ار واإلبداع من

 ا�جال .

 48" :حسب معيار املصدر4- 

 :ينقسم األداء وفقا لهذا املعيار ا�� نوع�ن و هما األداء الداخ�� و األداء ا�خاري 

  :األداء الداخ��- 

تقنية الضرور�ة لتسي�� �شاط املؤسسة وهو أداء الناتج عن �ل من املوارد البشر�ة واملالية وال

 هذا األخ�� ما ي�� : ويشمل

األداء البشري : وهو أداء األفراد داخل املؤسسة من خالل صنع القيمة املضافة ، وتحقيق  -

 مهمتمهارا��م وخ��ا األفضلية باستخدام

 . األداء التق�ي: و يمثل قدرة املؤسسة ع�� استعمال استثمار��ا �ش�ل فعال -

 .اء املا��: و�كمن األداء املا�� �� فعالية �عبئة واستخدام الوسائل املالية املتاحةأد

 .األداء ا�خاري (الظاهري)

 هو األداء الناتج عن التغ��ات ا�حاصلة �� ا�حيط ا�خاري للمؤسسة ، وهناك عدة عدة متغ��ات

ا�خاري هو الذي يولده  تنعكس ع�� أداء املؤسسة. فاملؤسسة ال تتسبب �� إحداثھ و لكن ا�حيط

بصفة عامة يظهر �� النتائج ا�جيدة ال�ي تتحصل عل��ا املؤسسة �إرتفاع رقم األعمال  فهذا النوع

أو خروج أحد املنافس�ن ، ارتفاع القيمة املضافة مقارنة بالسنة املاضية  نتيجة إلرتفاع سعر البيع

ه التغي��ات تنعكس ع�� األداء سواء و ا�خدمات ف�ل هذ نتيجة إلنخفاض أسعار املواد و اللوازم

 باإليجاب أو بالسلب.

                                                            
 58.59ص.ص2000عمان  1فالح حسن عدادي الحسني "اإلدارة االستراتیجیة" دار وائل للنشر ط48 
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إن هذا النوع من األداء يفرض ع�� املؤسسة تحليل نتائجها وهذا سهل إذا �علق األمر بمتغ��ات 

 أين يمكن قياسها وتحديد آثرها ولعل من أهم طرق تحليل الظواهر طر�قة اإلحالل املتسلسل كمية

 �� ش�ل التا�� و�مكن توضيح النوع�ن السابق�ن

 

 األداء الداخ�� وا�خاري �� املؤسسة ll—lش�ل رقم 

 

 ا�حيط

 

 أداء 

 قيا�ىي

    

 �سكرة 

 الفائض  

 االجما��  أداء خار��

 أداء مؤسسة

 األداء البشري

 

 األداء مالي                                     األداء التقني 
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 ثانيا: مجاالت األداء

أن  تلف مجاالت األداء �� املؤسسات وذلك باختالف أعمالها وطبيعة �شاطها حيث يرى البعضتتنوع و تخ

 هذه ا�جاالت عبارة عن ا�جوانب ا�خاصة باملؤسسات وال�ي يجب أن �عمل بفعالية لضمان تحقيق نجاح

 املؤسسة .

  :مجاالت ميدان األداء املا��1- 

 ش��ك ب�ن ال�اتب و الباحث�ن و املدراء سواء �ان ضمن�عد استخدام مؤشرات األداء املا�� القادم امل

الدراسات التطبيقية والنظر�ة �� عمليات تقييد األداء ضمن الواقع العل�ي �� مختلف مؤسسات األعمال 

بأن األداء املا�� يبقى املقياس ا�حدد ملدى نجاح املؤسسات و أن عدم تحقيق »  lynch«يرى  حيب

باملستوى األسا�ىي املطلوب �عرض وجودها ل�خطر و يذهب �عض الكتاب ا�� أ�عد املا��  املؤسسات لألداء

 من ذلك �� التأكيد ع��

 M-ORGAN»أهمية األداء املا�� . وذلك إ�� حد اعتباره الهدف األهم �� املؤسسة، وضمن التوجھ �ع��

HUNT»  أن األهداف الثانو�ة عن تلك األهمية بالقول إن األداء املا�� �عد هدف املؤسسات األسا�ىي ، و

 تحقيقها ضمنيا من خالل تحقيق األداء املا��، وضمن املنظور االس��اتي�� لألداء املا��. للمؤسسة يمكن

 مجال امليدان املا�� والعمليات ( �شغي��) : يمثل ا�حلقة الوسطى لداء األعمال �� املؤسسات فباإلضافة -2

 �شغيلھ �� األداء.ا�� املؤشرات يتم اإلعداد أيضا ع�� مؤشرات 

�ا�حصة السوقية ، تقديم منتجات جديدة ، نوعية املنتج وا�خدمة املقدمة، فاعلية العملية التسو�قية  -

أن االعتماد ع�� النسب املالية فقط �� تقييم األداء �عطي رؤ�ة غ�� » macmenamin«اإلنتاجية، و�رى  و

سلوب �� القياس بنسب أداء غ�� مالية لبناء نظام األ�عاد حول املؤسسة لذا يجب �عز�ز هذا األ  مت�املة

 املؤسسة. قياس فعال ��

العملياتية  أن االعتماد ع�� املؤشرات املالية إ�� جانب املؤشرات Ramanujam -Vonkatraman» كما يرى 

 ، �عد ميدان لألداء الذي �ستخدم �� أغلب البحوث اإلدار�ة اإلس��اتيجية ا�حديثة".
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ن الفاعلية التنظيمية : يمثل املفهوم األوسع و األشمل ألداء األعمال و الذي يدخل �� مجال مبيدا -3

 أنھ �� املناسب اعتماد هذا امليدان wende cameranأسس �ل من األداء املا�� ولعمليا�ي ، و يرى  طياتھ

وث اإلدارة بمفاهيمھ و مقاييسھ عند دراسة األداء �� مختلف ا�جاالت اإلدار�ة، خاصة �� مجال بح

و نظر�ة املؤسسة نظرا ملا تتطلبھ من اهتمام، إذ �عطي هذا امليدان أهداف أ�حاب املصا�ح  االس��اتيجية

 القياسات املناسبة ألهداف مختلف األطراف" . �� املؤسسة و يجد

ھ خالل ع�� مفهوم الفعالية و قدر��ا كميدان أداء �ستطيع املؤسسة من :porter و ضمن منطق آخر يؤكد

 التفوق و التنافس.

 : م�ونات األداء والعوامل املؤثرة فيھالثالث املطلب 

 :أوال: م�ونات األداء

بأداء  يت�ون األداء من ثالث م�ونات رئيسية �� الفعالية والكفاءة و اإلنتاجية،أي أن املؤسسة ال�ي تتم��

 ملفهوم هذه العوامل: أفضل �� ال�ي تجمع ب�ن هذه العوامل و�س��هما �ش�ل جيد، وعليھ سنتطرق 

ينظر ال�اتب ا�� فعالية ع�� أ��ا القدرة ع�� تحقيق  : vincent plauchet �عر�ف الفعالية حسب -1

ر: نقصد بالفعالية مدى قدرة املؤسسة ع�� �عر�ف آخ 49"املرتقب و الوصول ا�� النتائج املرتقبة النشاط

�ع�� عن درجة بلوغ املؤسسة من خالل التعر�ف�ن السابق�ن �ستنتج أن العالية  50"تحقيق أهدافها

املقارنة ب�ن عنصر�ن وهما األهداف ا�خططة ال�ى �س�� املؤسسة ا��  ألهدافها املسطرة، مما يدل ع��

 تحقيقها واألهداف املنجزة فعليا و تقاس

 =Rp/Rm الفعالية

 :بالنسبة التالية

 �� قيمة ا�خرجات الفعلية ( األهداف املنجزة) :Rm :حيث

Rp  51"جات املتوقعة (األهداف ا�خططة)قيمة ا�خر 

 �ع�ي القدرة ع�� القيام بالعمل املطلوب بقليل من vincent plauchet الكفاءة: �عرف الكفاءة حسب -2

 اإلم�انيات والنشاط الكفء وهو النشاط األقل ت�لفة.

                                                            
 218ص2009الشیخ الداوي "تحیل األسس النظریة لمفھوم األداء" مجلة الباحث عدد السابع الجزائر 49 
العدد  الھام یھیاوي "الجودة كمدخل لتحسین األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعیة الجزائریة " دراسة میدانیة بشركة االسمنت باتنة مجلة الباحث50 

 46ص 2007الخامس ورقلة 
 219الشیخ الداوي مرجع سبق ذكره ص51 
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 .ارد املؤسساتية بأقل ت�لفة ممكنةكما �عرف الكفاءة ع�� أ��ا االستخدام األمثل للمو 

 :و�تمثل جوهر الكفاءة �� �عظيم الناتج وتدنية الت�اليف وتقاس بالعالقة التالية

 Mr/Rmالكفاءة ج 

 مخرجات Rm= :حيث

=Mr املدخالت 

اإلنتاجية: �عرف بأ��ا استخدام املوارد من ناحية اعتبارها كميات و �� �ستعمل لتباين مدى نجاعة  -3

 52"�� استخدام عناصر اإلنتاج ا�ختلفة. املؤسسة

�عر�ف أخر: �عت�� اإلنتاجية مقياس للكفاءة ال�ي �سمح ��ا املؤسسة �� عملية تحو�ل املدخالت إ��  -

�� �ع�� عن كمية اإلنتاج املنسونة لعنصر أو عدة عناصر من اإلنتاج خالل ف��ة زمنية  بالتا�� مخرجات و

 53"محددة .

 :ثانيا:العوامل املؤثرة ع�� األداء

 ا ما هو ذو طبيعة داخلية يمكن للمؤسسة التحكم ف��ا،يتأثر األداء بالعديد من العوامل ا�ختلفة م��

وم��ا ما هو صادر عن ا�حيط ا�خاري يصعب التحكم فيھ و بالتا�� ع�� املؤسسة التكيف معها، و نفصل 

 54"من العوامل الداخلية وا�خارجية فيما ي�� . �ل

العوامل ا�خارجية: تتمثل �� مجموعة من متغ��ات والقيود ال�ي تخرج عن نطاق التحكم �� املؤسسة و  -1

 فإن آثارها قد ت�ون �� ش�ل فرص، كما تصنف هذه العوامل إ��: عليھ

طبيعة العوامل االقتصادية : تؤثر �ش�ل كب�� ع�� املؤسسة االقتصادية، خاصة الصناعية م��ا ونظرا ل -

املؤسسة من جهة و من جهة ثانية ل�ون البيئة االقتصادية �� مصدر �ختلف موارد املؤسسة و  �شاط

 �ختلف منتجا��ا، وتنعكس آثارها ع�� أداء املؤسسة �� املدى القص��. املستقبل

 للمجتمع ال�ي العوامل االجتماعية والثقافية: تتضمن نماذج ا�حياة و القيم األخالقية و الفنية و الفكر�ة -

 تتواجد فيھ املؤسسة، وقد �ش�ل هذه العوامل عائقا أمام تحس�ن أدا��ا.

                                                            
 16بدر هللا قویدر الواحد وناصر دادي عدون "مراقبة التسییر واألداء في المؤسسة االقتصادیة" دار محمدیة الجزائر ص52 
 32ص2007مجید الكرخي "تقویم األداء بستخدام المالیة " دار المناھج للنشر والتوزیع األردن 53 
 14ص2001صر زھیر ثابت "كیفیة تقییم أداء الشركات والعاملین" دار النھضة العربیة م54 
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العوامل السياسية والقانونية: تظهر هذه العوامل عموما �� االستقرار السيا�ىي واألم�ي للدولة مثل  -

لعوامل فرص النظام السيا�ىي للدولة، العالقات مع العالم ا�خاري القوان�ن... ا�خ و�ش�ل هذه ا طبيعة

املؤسسة لتحس�ن أدا��ا ، كما يتأثر أداء املؤسسة بالسياسات ا�خارجية املتبعة من قبل  �ستفيد م��ا

 .الدولة و العالقات الدولية و نوعي��ا

 العوامل التكنولوجية : تتمثل هذه العوامل �� التغ��ات والتطورات ال�ي تحد��ا التكنولوجيا �إيجاد طرق  -

 قت.اإلنتاج وكسب الو 
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العوامل الداخلية : تنتج هذه العوامل عن تفاعل مختلف العناصر الداخلية للمؤسسة لذا فري -2

�حكم املؤسسة و �شمل مختلف املتغ��ات ال�ي تأثر ع�� أداء املؤسسة سواء سلبا أو إيجابا و  خاضعة

 عناصر نذكر م��ا: تصنف ا�� عدة

 نمو تنافسية و تطور املؤسسة مرهون بمدى استقطا��االعنصر البشري : �ش�ل أهم مورد �� املؤسسة ف -

لعناصر �شر�ة متم��ة �� مهارا��ا و معارفها و قدرا��ا ع�� اال��جام �� ا�جماعة، ومدى �عاو��اكما �عمل 

 بذل جهد أك�� و تحقيق أداء أفضل. ع��

يع املوارد ال�ي تقع ضمن اإلدارة: إن لها مسؤولية كب��ة �� تخطيط و تنظيم و تنسيق و قيادة ورقابة جم -

مسؤوليا��ا و سيطر��ا �� بذلك تؤثر ع�� جميع األ�شطة �� املؤسسة ومنھ �� مسؤولة بنسبة كب��ة  نطاق

 معدالت األداء داخل املؤسسة. عن ز�ادة

التنظيم: �شمل التنظيم توزيع وتحديد املهام واملسؤوليات وفقا للتخصصات ع�� العمال داخل  -

م العمل عل��م وفق مهارا��م و إم�انيا��م ا�خاصة، كما أن درجة التنظيم تؤثر ع�� أداء تقسي املؤسسة أي

وجب أن ت�ون ألي مؤسسة مرونة ديناميكية �� أي تنظيم �ش�ل تجعلھ قابال للتغ�� وفق  املؤسسة ، لذا

 املستجدات ا�حالية .

ء تأديتھ لوظيفتھ و إن عدم انتظام بيئة العمل : و�ش�� ا�� مدى أهمية العناصر ا�حيطة بالفرد أثنا -

 اال��جام والغيابات �عد سببا رئيسيا �� سلبية بيئة العمل. العمل و

طبيعة العمل : �ش�� إ�� أهمية الوظيفة و املنصب الذي �شغلھ الفرد و مدى مقدار فرص النمو و  -

املتاحة أمامھ ،  ھ للعمل ووالئھ�لما زادت درجة توافق الفرد ووظيفة أدى ذلك إ�� ز�ادة دافعية وحب ال��قية

 حيث للمؤسسة.

 : املطلب الرا�ع: مستو�ات األداء ومقا�سھ

 إن ملؤسسة �� مجملها عبارة عن مجموعة من املوارد املادية والبشر�ة واملالية، ف�ل مؤسسة ��دف عن

أنما يجب أن  طر�ق هذه املوارد الوصول ا�� أفضل مستونات األداء ،إال أن ذلك ال يتم بصورة �سيطة و

هناك تقييم فعال لألفراد و إعطا��م ملتا�عة واإلهتمام ال�افي�ن ، ألن أداء املؤسسة ك�ل �عتمد ع��  ي�ون 

فإذا �ان أداء هذا األخ�� جيد أو ضعيف فإن أداء املؤسسة ي�ون باملثل ، ونما أن املؤسسات  أداء الفرد،

 وحدات جزئية من

 داء العام يرتبط بأداء املؤسسةالنظام الك�� ( الدولة) ، فإن األ 

 :أوال: مستو�ات األداء
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 55" .توجد ثالثة مستو�ات لألداء �� كما ي��

 تقييم األداء العام -1

 قطاع من قطاعات اإلنتاج األخرى ا�� تقييم خطط التنمية��دف تقييم األداء العام للدولة أو أي 

اإلجتماعية واالقتصادية للدولة ملعرفة ما لها وما عل��ا و�التا�� الوقوف ع�� نقاط القوة والضعف 

لد��ا و هذا ��دف تحليلها ما �سمح لها بوضع اق��احات �ساعد �� وضع ا�خطة القادمة �� أي  والقصور 

 �ونة للدولة.القطاعات امل قطاع من

و�تضمن تقييم أداء املؤسسة �ش�ل عام أو أي وحدة تنظيمية ضمن هي�لها  تقييم األداء املؤس�ىي -

عملية التقييم من خالل مجموعة من مؤشرات األداء ال�ي �سمح بقياس مستوى  التنظي�ي بحيث تتم

 56"مستو�ات محددة لألداء املرغوب . اإلنجاز الفع�� �� ضوء

 و بصدد التحدث عن األداء املؤس�ىي، فهناك مستو�ات عديدة لألداء تفيد بالتعرف ع�� مستوى األداء

 57"الذي تم تحقيقھ و �� �اآل�ي .

األداء اإلستثنائي : و هو ب�ن تفوق املؤسسة ضمن الصناعة أي تفوق املؤسسة �� أدا��ا مقارنة  -

األخرى ، وذلك من خالل امتالكها الستثمارات ناجحة ، وكفاءات �شر�ة غ�� سهلة  باملؤسسات

 فكري) و كذلك ازدهار و ضعها املا��: التقليد(رأسمال

لبارز: و ي�ون بإمتالك املؤسسة إلطارات و كفاءات ذات تحف�� عا�� و كذلك الوضع للمؤسسة األداء ا -

أي املؤسسة ال �عا�ي نقص �� مواردها املالية ، بإضافة ا�� حصول املؤسسة ع�� عقود عمل كب��ة  مزدهر

ة مهامها و (استثمارات و التوسع �� �شاط) و بإمتالكها لطاقات �شر�ة مؤهلة سيمنكها ذلك من تأدي

 وفعالية. أي أداء املؤسسة بارز مقارنة باملؤسسة األخرى. بكفاءة

األداء ا�جيد جدا: و هذا املستوى يتحقق بامتالك املؤسسة إلطارات كفؤة و توفر الدالئل املستقبلية  -

 بوضع ما�� جيد: التمتع

 :األداء ا�جيد -

                                                            
  55محمد الطعامنھ "معاییر األداء الحكومیة وطرق استنباطھا دراسة تطبیقیة وحدات الحكم المحلي" دون تاریخ ص31 

  32المرجع سبق ذكره ص محمد الطعامنھ56 
نشر والتوزیع خالد محمد بن ھمدان وائل محمد صبحي ادریس "االستراتجیة والتخطیط االستراتیجي" منھج المعاصر دار البازوري العلمیة لل57 

 385عمان ص
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 نقاط الضعف �� املنتجات وا�خدمات وقاعدةما يم�� أداء املؤسسة هو وجود توازن ب�ن نقاط القوة و 

العمالء...... باإلضافة إ�� امتالك املؤسسة لوضع ما�� غ�� مستقر و هو ما يم�� األداء ا�جيد عن األداء 

 ا�جيد جدا

األداء املعتدل : و هذا املستوى ب�ن أن أداء املؤسسة دون املعدل (أداء املؤسسة أقل من املستوى  -

 املرغوب)

لك عندما تتغلب نقاط الضعف ع�� نقاط القوة �� املنتجات وا�خدمات و قاعدة العمالء و و��ون ذ

 ال�وادر

البشر�ة كما أن املؤسسة �عا�ي أيضا صعو�ة �� ا�حصول ع�� أموال الالزمة لتمو�ل �شاطها وذلك البقاء 

 النمو. و

وانب املالية ، وكذلك وجود األداء الضعيف : وما يم��ه هو مواجهة املؤسسة ملشا�ل خط��ة �� ا�ج -

استطالع �� األفراد املؤهل�ن يمكن القول بأنھ أداء متد�ي أو دون املعدل بكث�� ، ففي هذه  صعو�ات

 تتغلب نقاط الضعف ع�� نقاط القوة �� املؤسسة. املستوى من األداء

النحرافات أو وجود فجوة األداء املتأزم: أداء غ�� كفؤ تماما، نتيجة لعدم كفاءة األفراد و كذلك وجود ا -

التخطيط لھ ب�ن االنجاز الفع��، كما أن هذا الوضع قد �سبب مشا�ل �� جميع مجاالت عمل  ب�ن ما

 املؤسسة.

 :املستوى الثالث: تقييم األداء الفردي

 و يتضمن تقييم األداء ل�ل فرد من العامل�ن بإعتبار املورد البشري هو من أهم موارد املؤسسة ، و�تم

يم من استعمال جملة من املعاي�� ( املؤشرات) وذلك ملعرفة مستوى أداء األفراد ع�� مستوى �ل التقي

 وظيفة.

املستونات  تتأثر املستونات السالفة الذكر ببعضها و تؤثر فيما بي��ا، و هذا نظرا لطبيعة العالقة ب�ن هذه

 �� أهداف العامة لعملية فالفرد جزء من املؤسسة واملؤسسة جزء من القطاع العام ف�لها �ش��ك

التقييم، ونقاط الضعف ألداء األفراد و املؤسسة أو القطاع العام، ومن ثم يمكن إيجاد اإلجراءات 

أو التعز�ز�ة و بما أ��ا عمليات ت�املية فإن تقييم أداء الدولة يتطلب تقيما ألداء مؤسسا��ا ،  الت�حيحية

لكن نقطة االختالف ب�ن هذه املستو�ات �� أن ل�ل م��ا  املؤسسات يتطلب تقييم أفرادها و وتقييم أداء

أداء خاصة بھ ولتدعيم ما سبق قولھ فإنھ من املستحيل أن تنجح املؤسسة �� تحقيق  مجاالت ومؤشرات

 أفراد أكفاءة قادر�ن ع�� انجاز وظائفهم بدرجة عالية. أهدافها دون أن يتوفر لها



 

52 
 

 ثانيا : مؤشرات األداء

متغ�� ك�ي أو نو�� يتيح التحقيق من املتغ��ات ال�ي تنجم عن تدخل إنمائي بالنسبة ا��  مؤشرات األداء هو

 �ان مخططا. ما

هو وسيلة كمية ( �سبة ، معدل، مقياس) لتحديد مستوى أداء املؤسسة بالنسبة إلجراءات أو مخرجات  -

 58".معينة

 كيف يختار مؤشرات األداء ؟ -1

 :يجب أن تتوفر �� مؤشرات األداء سمتان ئيسيتان هما -

ال��ك�� ع�� األهداف اإلس��اتيجية األساسية: وذلك بأن تقيس نتائج العمليات األساسية واألرقام -

  .ا�حساسة

 ف األداء: �عقد املقارنات ب�ن األداء ا�حا�� واألداء السابق:العمل �إنذارمبكرع�� انحرا -

 :مؤشرات األداء1-11جدول رقم 

 أمثلتھ �عر�فھ نوع املؤشر

 املعدات الالزمة مقياس للموارد املستخدمة مؤشر املدخل

 عدد املوظف�ن املطلو��ن

 التمو�ن املستخدم

 عدد املشاريع كمية ا�خدمة املقدمة مؤشر الكمية

عدد  ألفراد الذي تقدم لهم ا�خدمةعدد ا

 ا�جلسات أوالساعات

   

 نوعية ا�خدمة املقدمة بناء ع�� املستخدم مؤشر ا�جودة

 أو املعني�ن

 الوقت املستغرق مدى رضا

 العمالء (الزائن)

 ت�لفة وحدة ا�خدمة ووصولها للمس��لك  ت�لفة وحدة ا�خرج والوقت املستغرق  مؤشر الكفاءة

 الل ف��ة زمنية معينة�سبة اإلنجاز خ

 

                                                            
 2004المصطلحات التخطیط والمراقبة والتقییم اذار مسرد  02منظمة الصحة العالمیة شعبة خدمات االشراف األداء رقم 58 
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 زادة �سبة التوظيف مدى تحقيق ا�خدمة للدف املرجو م��ا مؤشر الفعالية

 خفض معدل األمراض. ا�جر�مة

املصدر: عبد الوهاب ملهد ج�ن. تقييم اإلدارات ال�حية بمديرة الشؤون ال�حية بمحافظة الطائف. 

امعة سانت �ليمنتس إدارة �حية، ج مذكرة تخرج لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص

 .I، ص ()2009العاملية،سور�ا.
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 :مؤشرات األداء واملؤشرات املساعدة -3

 من ا�خطأ قياس أداء ل�ل مركز من مراكز املسؤولية اعتمادا ع�� مؤشر واحد لألداء ولكن من األفضل

 مساعدة مثل: مساندة املؤشرات األساسية لألداء بمؤشرب

 .نظمة من السوق، درجة رضاء العمالء، �سبة �سرب العمالءاملؤشرات التسو�قية: نصيب امل -1

 املبيعات، معدل السيولة. املؤشرات املالية: اإليرادات، نمو -2

 .املؤشرات التشغيلية: �سبة الطاقة املشغلة إ�� الطاقة املعطلة ، درجة ا�جودة -3

�سبة طلبات التقدم للوظائف  املؤشرات البشر�ة: معدل دوران العمالة، ساعات التدر�ب ل�ل ملوظف، -4

 التعي�ن. إ��

املؤشرات البيئية: ا�خالفات القانونية ا�جلة ضد املنظمة، الدعاوى القضائية املرفوعة ضدها،  -5

 األطراف ا�حيطة ��ا. موقف

 .املؤشرات التنافسية: وشمل جميع مؤشرات املقارنة املرجعية -6
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 الداخ�� �� تحس�ن األداء املبحث الثالث: مساهمة التدقيق

فعالية  سنتطرق �� هذا املبحث إ�� مفهوم و�جراءات تحس�ن األداء، وأهمية التدقيق الداخ�� �� ضبط

 األداء ، كما أننا سنتطرق إ�� أهم عنصر وهو دور التدقيق الداخ�� �� تحقيق األداء �� املؤسسات

 االقتصادية وكذلك دوره �� تحس�ن إدارة ا�خاطر.

 لب األول: مفهوم و�جراءات تحس�ن األداءاملط

 أوال: مفهوم تحس�ن األداء

تحقيق  إن تحس�ن األداء هو استخدام جميع املوارد املتاحة لتحس�ن ا�خرجات و إنتاجية العمليات و

ومن املبادئ األساسية  59"الت�امل ب�ن التكنولوجيا ال�حيحة ال�ي توظف رأس املال بالطر�قة املث��

 لتحس�ن األداء ��:

 الو�� تحقيق احتياجات وتوقعات الز�ون ( الداخ�� / خاري). -

 إزالة ا�حواجز والعوائق و��جيع مشاركة جميع العامل�ن .

 ال��ك�� ع�� النظم والعمليات -

 تمر و متا�عة األداء.القياس املس -

 ثانيا: إجراءات تحس�ن األداء

 إن من أهم تقييم األداء هو تحس�ن األداء من خالل ا�خطوات التالية:

 ا�خطوة األو��: تحديد األسباب الرئيسية ملشا�ل األداء:-

تقييم  والبد من تحديد أسباب االنحراف �� أداء العامل�ن عن األداء املعياري ، إذا أن تحديد األسباب ذ

 أهمية ل�ل من اإلدارة والعامل�ن ، فاإلدارة �ستفيد من ذلك �� الكشف عن كيفية ، األداء ، و فيما

 العملية قد تمت بموضوعية و هل أن انخفاض األداء للعامل�ن و أن ندرة املواد املتاحة لهم �� السبب

 خالل تحديد األسباب املؤدية ا��الرئي�ىي كما أن الصراعات ب�ن اإلدارة و العامل�ن يمكن تقيل��ا من 

�عكس  انخفاض األداء ومن هذه األسباب الدوافع والقابليات والعوامل املوقفية �� بيئة العمل فالفعالية

مثل  املهارات و القدرات ال�ي يتمتع ��ا العاملون ، أما الدوافع فتتأثر بالعديد من املتغ��ات ا�خارجية

 غ��ات الذاتية (ا�حاجات) والعوامل املوقفية ال�ي تتضمن الكث�� مناألجور و ا�حوافز إضافة ا�� املت

 العوامل التنظيمية املؤثرة ع�� األداء سلبا و�يجابا كنوعية املواد املستخدمة ونوعية اإلشراف و نوعية
                                                            

  11ص1999یا األداءمن التقیم الى تحسین " مكتبة ابن سینا القاھرة عبد الحكم أحمد الخزامي "تكنولوج59 
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 التدر�ب وظروف العمل ا�خارجية أي غياب أحد العوامل قد يؤدي إ�� ضعف األداء لذلك البد من دراسة

 لعوامل بدقة عند تحديد أسباب االنخفاض �� األداءهذه ا

 ا�خطوة الثانية: تطو�ر خطة العمل للوصول ا�� ا�حلول 

 تمثل خطة العمل الالزمة للتقليل من مشكالت األداء ووضع ا�حلول للتعاون ب�ن اإلدارة و

 باشرة واألداءالعامل�ن من جهة واالستثمار��ن من جهة �� مجال تطو�ر وتحس�ن األداء فاللقاءات امل

��  املفتوحة واملشاركة �� مناقشة املشا�ل وعدم السر�ة �� كشف ا�حقائق واملعلومات حول األداء �ساهم

 وضع ا�حلول املقنعة للعامل�ن وتحس�ن أدا��م و إزالة مشكالت األداء.

 ا�خطوة الثالثة: االتصاالت املباشرة -

 �� تحس�ن األداء و البد من تحديد محتوى إن إتصاالت ب�ن املشرف�ن والعامل�ن ذات أهمية 

 اإلتصال وأسلو�ھ و أنماط اإلتصال املناسبة ، ومن أمثلة اإلتصال الفعالة �� هذا ا�جال هو سؤال

البد  العامل�ن عن أسباب وانخفاض أدا��م �� الف��ة األخ��ة دون ال�جوء ا�� سلوكيات غ�� وا�حة ، كذلك

يجب أن  �� تحس�ن أدا��م. ا�خطوة الرا�عة: مراقبة وتقييم األداءمن استشار��م حول كيفية الوصول ا

تحس�ن و تطو�ر  ت�ون هذه العملية مستمرة ألن �عض األساليب و ا�حلول ت�ون لها أثار مباشرة ع��

لتوف�� �غذية  األداء، كما يجب أن ت�ون هناك رسائل مراقبة متا�عة تركز ع�� قياس التغي�� ا�حاصل

األداء يجب  لنتيجة تلك الوسائل ، ولتقييم التأث�� ا�حاصل ع�� محاولة سد الفجوة ��مرجعية و مبكرة 

معلومات من  املقارنة و�ش�ل مستمر مع التقييم ب�ن األداء الفع�� واملرغوب مما �ساعد ع�� ا�حصول ع��

إن هدف تحس�ن األداء ال 60" التقييم يمكن استخدامها واإلستفادة م��ا �� عمليات تقييم أخرى من جديد

العوامل التنظيمية املؤشرة فيھ،  يتحقق إال من خالل الدراسة الشاملة لعناصر و مستو�اتھ و تحليل

 فة.والبحث عن األساليب الفعالة لتحس�ن وتطو�ر تلك العوامل، وفلس

 

 

 

 

                                                            
 50ص2000الرقابة اإلداریة على المال وأعمال" مكتبة رائد العالمیة األردن الطبعة األولى علي عباس "60 
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 تحس�ن األداء تمثل سياسة عامة تنتجها املنظمات ا�حديثة حيث �سود االنتفاع بضرورة التحس�ن

 61"املستمر ل�افة العوامل التنظيمية املتبعة �� املنظمة ال�ي تؤثر ع�� األداء العامل�ن ف��ا

 املطلب الثا�ي : دور التدقيق الداخ�� �� تحقيق فعالية األداء �� املؤسسة : 

 لقد �ان التدقيق الداخ�� يتم �عد تنفيذ العمليات أ�حاسبة فقد �ان اكتشاف الغش واألخطاء

 و ضبط البيانات يمثل العمل األسا�ىي للتدقيق الداخ�� أي التحقيق من سالمة ال�جالت و البيانات و

 حافظة ع�� أصول املؤسسة �عدها حدث تطور منطقي لوظيفة التدقيق الداخ�� فهو �شاط التقييما�

 ملساعدة اإلدارة �� حكمها عن األداء �� املؤسسة وعن كيفيتھ التنفيذ لأل�شطة ا�ختلفة وذلك من خالل

 ق الداخ��تأسي�ىي برامج للتدقيق الداخ�� من استقاللھ التنظي�ي لذلك ظهرت صورة جديدة للمدق

 اتجاه األفراد الذي يراجع أعمالهم فهو ين�ح و ال يأمر و يص�ح و ال يف�ج بل �ساعدهم �� تطو�ر

 وتحس�ن أعمالهم وكذلك توصيل املعلومات ا�� اإلدارة العليا والتوجيھ اإلرشاد بالوسائل و األدوات

 املتعارف عل��ا.

التنظيم  م املؤسسات و ارتباطھ ع�� مستو�اتلقد أخذت وظيفة التدقيق الداخ�� م�انة بارزة �� معظ

تطو�رها  ليس �أداة رقابية بل كنشاط تقيي�ي للتدقيق و فحص �افة األ�شطة والعمليات ا�ختلفة ��دف

من  وتحقيق أق�ىى كفاية إنتاجية م��ا و ما �انت لتبليغ هذه املرتبة التنظيمية لوال تضافر العديد

 و�رها و إزدياد أهمي��ا ووقائي من خالل تدقيق األحداث و الوقائعالعوامل ال�ي �ساعد ع�� نموها وتط

 املاضية و إ�شائي لتشمل التأكد من �ل �شاط من األ�شطة املؤسسة و ذلك من خالل وضع برامج

إن التدقيق الداخ�� �� جوهرة ��دف ا�� تحقيق أهداف املؤسسة بفعالية وكفاءة أنھ �س��  62"التدقيق

 تحس�ن األداء ، وذلك �� جميع مستو�ات سواء �انت عالية أو دنيا و ذلك من خالل التحليالت و ا��

 يقوم ع��التوصيات واملنشورة ال�ي يقدمها �ختلف املس��ين والعمل�ن �� املؤسسة فالتدقيق الداخ�� 

تدقيق و تقو�م فعالية و كفاءة و  -63" مجموعة من القواعد واألسس وال�ي يمكن ت�خيصها فيما ي��

 جعلها أك�� فعالية و بت�لفة معقولة . تطبيق الرقابة املالية والرقابة ع�� العمليات األخرى و العمل ع��

 .ماية ال�افية ألصول املؤسسة من جميع أنواع ا�خسائرالتحقيق من مدى وجود ا�ح

 .التحقيق من إم�انية اإلعتماد أو الوثوق بالبيانات اإلدار�ة -

                                                            
 287ص1995علي سلمي "السلوك في منظمات االعمال "دار غریب للطباعة ونشر القاھرة 61 
 29ص2006خلف عبد هللا واردات "التدقیق الداخلي بین النظریة والتطبیق" دار الوراق األردن الطبعة األولى 62 
 30خلف عبد هللا واردات مرجع سابق ص 63 



 

58 
 

 تحس�ن نوعية األداء املنفذ ع�� مستوى املسؤوليات ال�ي �لف العاملون بالقيام ��ا و تقديم النوعيات -

ءة اإلنتاجية عن طر�ق التدر�ب بإق��اح الالزم رفع الكفا -املناسبة لتحس�ن عمليات املؤسسة وتطو�رها

 م��ا.

اق��اح  تق�ىي و تحديد أسباب املشا�ل ال�ي تحدث �� املؤسسة وتجيد ا�خسائر واألضرار الناجمة ع��ا و -

 ما من شأ��ا معا �ج��ا و منع حدوث مثل ذلك �� املستقبل.

 . دارةع�� طلب من اإل  بناءاتإجراء الدراسات واالختبارات ا�خاصة  -

 املطلب الثالث: دور التدقيق الداخ�� �� اتخاذ القرارات

 .إن للتدقيق الداخ�� دور �� تحس�ن األداء من خالل مساهمتھ �� اتخاذ القرارات �� املؤسسة

 أوال: �عر�ف القرار

مية املبنية العل ب�ن بدل�ن أو أك�� بينما عملية اتخاذ القرار �� ، تلك االختيارعرف القرار ع�� أنھ " عملية 

املدرك ب�ن  باراالختكما عرف ع�� أنھ " هو  64"ع�� دراسة والتفك�� املوضو�� الوا�� للوصول ا�� القرار

حلول بديلة ملواجهة مش�لة معينة و اختبار  البدائل املتاحة �� موقف مع�ن أو هو عملية املفاضلة ب�ن

 65"ا�حل األمثل من بي��ا،

 مساهمة التدقيق الداخ�� �� اتخاذ القرارات -1

و��خص  هناك خطوات منطقية ينب�� إتباعها للوصول ا�� القرارات الرشيدة وا�جيدة و تتمثل �� تحليل

وتقييم  البديل األمثل تنفيذ البديل الذي تم اختياره اختيار البدائلاملوقف و تحديد البدائل ، تقييم 

بحيث  ما يلعب التدقيق الداخ�� أدوارا مهمة �� �ل خطوة من خطوات عملية اتخاذ القراراتالنتائج، ك

القرار  �ساعد ع�� تأهيل املعلومة لت�ون جيدة موصفات �املة و �افية ليتم استعمالها �� عملية صنع

التدقيق  نل�حصول ع�� القرارات ذات جودة و فعالية، و�املوازاة مع خطوات علمية اتخاذ القرارات فإ

تبدأ  الداخ�� لھ دوره حياة ي�ون آخرها الوصول ا�� تقديم معلومات مؤهلة التخاذ القرارات اإلدار�ة و

 عملية التدقيق بإعطاء نظرة حول موضوع العملية و إعداد إجراءات التدقيق املناسبة لذلك

 اس��اتيجيةن ثم وضع املوضوع و بذلك يتم ��خيص الوضع ا�حيط و تحديد و درجة ا�خطر الناجم و م

 للقيام �عملية التدقيق لتلبيتا وضع اس��اتيجيةللقيام �عملية التدقيق لتل��ا وضع ا�خطة ومن ثم وضع 

                                                            
نھاد إسحاق عبد السالم أبو ھویدي "دور المعلومات المحاسبة في ترشید قرارات االنفاق الرأس مالي الى قسم المحاسبة والتمویل " مذكرة 64 

 27ص 2011ماجستر جامعة اإلسالمیة غزة 
ناصر محمد المجھلي "خصائص المعلومات المحاسبة وأثرھا في اتخاد القرارات" مذكرة ماجستیرتخصص محاسبة قسم علوم تسییر جامعة 65 

  11ص2009اتنة لخضر ب
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 ا�خطة الالزمة لذلك ليبدأ املدقق بتنفيذها مع العمل �� �ل مرة ع�� ضبط األداء و يتم ذلك من قبل

 إدخال التحسينات الضرور�ة ع�� �ل نقص و هكذااملدير املسؤول ع�� مدير�ة التدقيق الداخ�� و�قوم ب

 �� �ل مرة يتم إعداد تقر�ر حول �ل هذه ا�خطوات معلومات مؤهلة التخاذ القرارات و�ساهم بذلك ��

تكشف �ل تقار�ر ال�ي �عدها املدقق الداخ�� أهمية بالغة لإلدارة  66"إعداد قرارات ذات جودة و فعالية

يمة مضافة للمتعامل�ن مع التوضيحات و اق��اح التحسينات ، ويعطي هذه التقر�ر ق العليا بإعطاء

والتمو�ل حيث ملساهم�ن وهذا �ساعد املؤسسة �� بلورة جملة من القرارات كقرار االستثمار املؤسسة 

 اإلدارة العليا ع�� هذه التقار�ر التخاذ قرارا��ا ال�ي ت�ون �� صا�حها ، حيث أن اتخاذ اإلدارة العليا. �عتمد

 لتوصيات املدقق �ع�ن االعتبار و ع�� أساساها يتم اتخاذ قرارا��ا هذا �ساهم �� التحس�ن من أداء

 � ذلك أن يتمتع املدقق الداخ�� �� املؤسسةاملؤسسة ويعط��ا مركز تناف�ىي �� السوق و �ستوجب �

 املطلب الرا�ع تقييم املدقق الداخ�� لنتائج املؤسسة: باالستقاللية ال�افية لقيام مهامھ

 إن النتائج ال��ائية عن الن��اء من عملية التدقيق �عتمد ع�� �شاط الفع�� و األهداف و ال�ي

 اة من أدوات الرقابة، فهو املسؤول عن متا�عة �افة�س�� املؤسسة ا�� تحقيقها فالتدقيق الداخ�� أد

�جان  العمليات و مراقبة أ�شطة املؤسسة وأقسماها ومن اهم مخرجا��ا تقار�ر تقدم إ�� مجلس اإلدارة أو

من  التدقيق.��دف التدقيق الداخ�� إ�� مساعدة األفراد ع�� األداء مسؤوليا��م ب�ل دقة و كفاءة ذلك

سيتم  اسب و تقديم لهم مختلف التحاليل والتوصيات ال�ي تتعلق بأ�شطة ال�يخالل توف�� لهم جو من

 تدقيقها.

 يقوم قسم التدقيق الداخ�� بفحص و تقيم فعالية األداء و ذلك بمقارنة األداء الفع�� با�خطط

 .واملعاي�� واألهداف والسياسات املوضوعية داخل املؤسسة

وا�خطط  قيق اإلجراءات الرقابية حيث �عت�� �ل من السياساتو �عت�� هذا النوع من تدقيق األداء هو تد

تقييم  أجزاء من نظام الرقابة ألداخلية، و من ناحية أخرى �ستخدم مراجعة األداء كجزء من عملية

مراحل  األداء الك�� ال�ي تقوم بھ اإلدارة و ح�ى يتمكن عنھ أن يتسموا باملوضوعية واالستقاللية �� جميع

اإلدارة  الداخ�� و تمتد قائمة مسؤوليات التدقيق الداخ�� لتقييم اإلدارة دائما نظرا ألنعملية التدقيق 

ترتكز مراجعة تقارن ع�� كفاءة والفعالة و يتطلب القيام ��ا  �� املسؤولية عن استخدام تلك املوارد.

كب�� من املقاييس  األداء الفع��، فالتدقيق الداخ�� �عتمد ع�� جزء و�ح أهداف مقبولة تقارن ��ا نتائج

 67"املوضوعية لتنفيذ مراجعة األداء 

                                                            
 148ص 2013ة محمد خیضر بسكرة عزیز لوجاني "دور المراجعة الداخلیة في تحسین عملیة اتخاد القرار المالي "مذكرة ماجستیر جامع66 
 80ص2008رعد عبد هللا الطاني وعیسى قداده "إدارة الجودة الشاملة " دار البازوري العلمیة للنشر وتوزیع 67 
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 :أوال : ا�خدمات االستشار�ة

قة ��ا و تتمثل العمل �� عدة من األ�شطة املتعل �ساهم مهنة التدقيق مساهمة كب��ة �� هذه ا�خدمات

 فيما ي�� .

تقديم  طو�ر املؤسسة ووضع سياس��ا: فنظرا �خ��ة املدقق �ستطيع أن يحدد نواي الضعف والقوة و-1

 الن�ح �شأن ت�و�ن و تنظيم أي وظيفة �� املؤسسة.

 اتإدارة اإلنتاج: وهنا �ستطيع املدقق تحديد اآلثار املالية للعمليات القائمة وتخطيط اإلنتاج وسياس -2

 ا�خزون و الرقابة عليا.

 نظم املعلومات اإلدار�ة ومعا�جة البيانات: فنظر إ�� برنامج التدقيق يتطلب القدرة ع�� اختيار - 3

 واإلملام الكب�� ا�جوانب التنظيمية �� النظم املعلومات ا�خاصة ملعا�جة البيانات

 لألن للمدقق القدرة واملعرفة �� هذا ا�جا بالعمليات ا�حاسبية

�حسابات  إدارة املوظف�ن والتعيينات : ليستطيع املدقق أن �ساهم بفعالية و كفاءة �� اختبار العامل�ن ��

األجور و  كما أنھ �ستطيع اإلسهام �� تطو�ر السياسة العامة وا�خاصة باملوارد البشر�ة ونظام دفع

 الرواتب .

 ثانيا: مراحل خطوات ا�خدمات االستشار�ة اإلدار�ة.

 د املش�لة : و�عت�� ا�خطوة األو�� ال�ي يقوم ��ا املدقق الداخ�� عند تقديم ا�خدمات االستشار�ةتحدي -1

 اإلدارة و�� تحديد املش�لة والهدف منا تقديم النتائج املتوقعة والعمل الذي ينب�� إنجازه.

 68"إنجازمهمة ا�خدمة االستشار�ة: والواقع يحتم إتباع املراحل التالية2- 

 .تق�ىي ا�حقائق -

 .تحليل ا�حقائق -

 .صياغة ا�حلول و االق��احات -

 .التنفيذ -

يتأكد  تق�ىي ا�حقائق : إن هذه ا�خطوة تحوز ع�� جانب كب�� من األهمية وا�خطورة و ذلك ألن املدقق -1

 الت الالزمة.من خاللها من �حة أو خطأ البيانات األولية ، و إذا التعدي

                                                            
  35 الواردات مرجع سبق ذكره ص خلف عبد هللا68 
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ب�ن  تحليل ا�حقائق: وتحتوي ع�� تطبيق ا�حقائق وتحليل األساليب والعالقات و إجراء املقارنة با�جميع -2

 العناصر.

و  صياغة ا�حلول والق��احات: تتمثل �� صياغة ا�حلول و طرحها ع�� ا�جهة املسؤولة بأسلوب منطقي - 3

 ناسب، لذلك يجب أن يتمتع املدقق با�خ��ة و اإلبداع ويتطلب إيجاد ا�حلول البديلة واختيار ا�حل امل

 القدرة ع�� قياس البدائل ملناسبة وتقديم الن�ح واإلرشاد كذلك.

و  التنفيذ : هذه ا�خطوة تتمثل �� تنفيذ العمل وتوزيع املسؤوليات و تحديد الزمن والت�لفة ل�ل عميل -4

 املساعدة الالزمةإبداء الن�ج والتوج��ات ا�� موظفي املؤسسة وتوف�� 
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 نظرا �خ��ة املدقق الداخ�� نتيجة تدقيقھ لعدة عمليات مختلفة وفضال عن خ��تھ �� تفس�� و

تحليل البيانات املالية فإننا نجد الطلب ع�� خدمات تحليل النظم وتحس�ن و تطو�ر النظم 

 تتعلق هذه ا�خدمات با�جاالت التالية: املوجودة

 .ل و تنظيم ورقابة الوظائف ا�ختلفةتخطيط و تحلي

 ن�ج اإلدارة و تقديم املساعدة لها بخصوص -

القيام بالدراسات ا�خاصة مثل : ا�جوانب ا�حاسبة واإلدار�ة و إعداد التوصيات و إق��اح  -

 ال��امج و تقديم املساعدة لتنفيذها. ا�خطط و

 .ات التنظيميةالعمل ع�� تقييم وتطو�ر للسياسات واإلجراءات والعالق -

 .تقديم األف�ار و املفاهيم ا�حديثة لإلدارة وابت�ار �ل ما هو موجودة �� إدارة املؤسسة -

 .تقديم خدمات التدقيق الداخ�� لتلبية احتياجات املؤسسة -

 .��جيع االل��ام باملعاي�� واإلجراءات املهنية، واملعاي�� األخالقية للمهنة والعمل ع�� تطبيقها-

 :صلخاتمة الف

العيوب  �ستنتج أن عملية تحس�ن أداء و تقديمھ تلعب دورا فعاال �� الكشف عن �عض املشا�ل و

 ونقاط الضعف ال�ي تواجھ األهداف املسطرة لدى املؤسسة، فقد �عود أسباب انخفاض كفاءة

� وفعالية األداء �� املؤسسة إ�� نقص أو إهمال إدارة التدقيق الداخ�� لذلك ع�� املدقق الداخ�

�عملية تقييم أداء املؤسسة �غية تحقيق أهدافها و ا�حفاظ ع�� استمرار���ا، باستغالل  القيام

 األمثل إلم�اني��ا

املادية والبشر�ة والعمل ع�� تحس�ن و تقييم األداء ك�ل ، استعمال مختلف معاي�� التقييم و 

 ا�ختلفة بصفة محددة لتحقيق أداء كفء وفعال. طرقھ
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 الفصل الثالث
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  : مقدمة

لقد أبرزت الفضائح املالية و دعاوى االحتيال املا�� ال�ي حدثت �� السنوات املاضية ضعف                    

أنظمة الرقابة الداخلية �� العديد من الشر�ات و املؤسسات حذا بنا إ�� االهتمام امل��ايد بالتدقيق 

األعمال ا�حديثة. وقد عزا الكث�� من الباحث�ن هذا الضعف �� أنظمة الرقابة الداخ�� ودوره �� منظمات 

الداخلية إ�� عدم اعتماد هذه املؤسسات �ش�ل �اف ع�� وظيفة التدقيق الداخ�� وعدم إعطا��ا األهمية 

لدور هذه الوظيفة �أداة ضمن ما �س�� إليھ لتفعيل النظم الرقابية . و هذا �عت�� وظيفة التدقيق 

داخ�� من الوظائف الهامة �� املؤسسات االقتصادية اليوم نظرا للتوسع الكب�� �� حجم األعمال. و ال

التطورات الكب��ة ال�ي حدثت �� ا�جاالت املالية و اإلدار�ة. وز�ادة حدة املنافسة ب�ن املؤسسات 

 تدقيقية املنوط ��ا.االقتصادية و بالتا�� عدم قدرة و تفرغ اإلدارة للقيام بالوظائف الرقابية و ال

�ستطيع وظيفة التدقيق الداخ�� أن �ساهم �� تصميم و تطو�ر نظام الرقابة الداخلية.و�عز�ز                     

و   « Risk Management  » سيطرة اإلدارة ع�� املؤسسة و كذلك املساهمة �� تقييم و إدارة ا�خاطر

وكذلك قياس كفاءة استخدام املوارد املتاحة  ل األنجع إلدار��ا.ا�حماية م��ا وتقديم املشورة �� ماهية السب

و تقييم األداء و الفاعلية و�تا�� املساعدة �� تحقيق أق�ىي درجات الكفاءة �� إدارة املشروعات 

االقتصادية مما �عزز فرض هذه املشروعات �� االستغالل األمثل للموارد و الوصول إ�� ا�جودة الشاملة 

 ود ففي وجھ املنافسة العاملية.و�التا�� الصم
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 . و املؤسسة عينة ال��بص التعر�ف مؤسسة   محل ال��بص : املبحث  األول 

 التعر�ف  مؤسسة محل ال��بص : املطلب  األول 

 

 مكتب محافظ ا�حسابات محاسب معتمد وخب�� قضائي ت�ار�� محمد 

شارع بن قادة  14محمد ال�ائن مقره  مكتب محافظ ا�حسابات و معتمد وخب�� قضائي اإلستاد ت�ار��

 . 2010مستغانم والذي ينشط منذ سنة الطيب 

 

تم فتح املكتب �عد ا�حصول ع�� االعتماد ا�خاص بممارسة مهنة ا�حافظ ا�حسابات وفقا ما ينص        

 عليھ القانون.

  

  : هي�ل التنظي�ي للمكتب

 : الش�ل التا�� �ي ت�خص وفقيضم الهي�ل التنظي�ي للمكتب مجموعة من الوظائف وال

 

 

 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 : /املكتب الرئي��ي �حافظ ا�حسابات1

ف�ن تو�ل إليھ مهام مراقبة جميع األعمال املنجزة من طرف األعوان امل�لوهو مكتب الرئي�ىي الذي 

 وتأش��ها واملصادقة عل��ا حيث �عت�� هو املس�� الرئي�ىي .

 

 

 المكتب الرئیسي
  لمحافظ الحسابات

ةالسكرتاری  

 

 

 

الشؤون  مكلف
 القانونیة

قسم 
التربصات 

نیةھلما  

مكلف بمسك 
 المحاسبة

 مكلف بمحافظة
 الحسابات
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 : /مكتب السكرتار�ة2

وتو�ل لھ املهام ا�خاصة بحفظ البيانات و�س�� الرسائل االيدار�ة (الوارد و الصادر) وترتيب املواعيد مع 

 .الز�ائن املكتب

 

  : /م�لف بمحافظة ا�حسابات3

سي��، تو�ل هو مكتب يت�ون من موظف ذو مؤهل عل�ي مستوى ماس�� �� التدقيق ا�حاس�ي ومراقبة الت

لية إليھ مهام مرافقة محافظ ا�حسابات �� مهمات مراجعة ا�حسابات حيث يقوم باملشاركة �� عم

 التدقيق و املراجعة مع املشاركة �� إعداد التقار�ر .

 

 : /م�لف بمسك ا�حاسبة4

ة .هو مكتب يت�ون من عون�ن ذاوي خ��ة �� ا�جال ا�حاس�ي حيث تو�ل إل��ما املهام التالي  

الت�جيالت ا�حاسبة. -  

50إعداد �حيفة ج. -  

 ).cnasاعداد التصر�حات ا�خاصة بالضمان االجتما�� (-

 ).csnsاعداد التصر�حات ا�خاصة بالضمان الغ�� األجراء (-

داد التصر�حات ا�خاصة ...اع-  

 اعداد القوائم املالية ( جدول األصول، جدول ا�خصوم وحساب النتائج.

 

 : / م�لف بالشؤون القانونية5

حكمة وهو مكتب حديث النشا تم استحداثھ �عد ا�حصول ع�� اعتماد خب�� قضائي محاسب لدى ا�

 حيث �شارك �� مهام و�عداد تقر�ر ا�خ��ة القضائية.

 

 : بال��بصات املهنية م�لف/6

ة ا�جامع�ن خاصة هو مكتب خاص باإلشراف ع�� ال��بصات �� مجالت ا�حاسبة والتدقيق بالنسبة للطلب

 طلبة ماس�� كما يتو�� تقديم دروس محاسبة ا�خاصة لألقسام ال��ائية .
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 . �عر�ف باملؤسسة عينة ال��بص : املطلب الثا�ي 

ية الدواجن و ن لنا الشرف مرافقة محافظ ا�حسابات �� مهمة لديوان تر�خالل مدة تر�صنا باملكتب �ا  

ذها حيث �انت األ�عام وحدة مستغانم وذلك �عد تلقينا ل�ل املعلومات املتعلقة باملهمة و كيفية تنفي

 املؤسسة محل ال��بص �اآل�ي.

 

 : �شأة املؤسسة و تطورها

�ي والثالث�ن املورثة عن املعهد االستعماري املوزعة ع�� الديوان الوط�ي القومي �عت�� من الوحدات أالث   

 الوطن.

ورممت من طرف الديوان  « makala » من طرف الشركة األسبانية 1952تم تأسيس هذه الوحدة سنة     

وهذا تحت إشراف وزارة الفالحة والصيد البحري �ش�ل مؤسسة 1969/04/04 القومي األغذية األ�عام ب 

 إنتا�� األغذية األ�عام مركزها الرئي�ىي ا�جزائر العاصمة.عمومية ذات �شاط 

 

 7000.000.000مرت هذه املؤسسة �عدة تحوالت نتيجة اإلصالحات االقتصادية ذات رأس مال إجما�� قرب 

حيث أدمجت ف��ا املؤسسات الثالث    ONAB دج حيث أصبحت مؤسسة ذات �سي�� ال مركزي وسميت ب

ORAVIO    وOREV و ORAC ث �انت هذه الشر�ات �� حالة ا��يار و إفالس فقررتحي ONAB دمجهم

و الشر�ات األخرى ساهمت ب  % 80ليصبحوا شركة واحدة تحت قياد��ا حيث ساهمت برأس مال قدره 

 : و حولت 1998من رأس املال وهذا �لھ �ان بتار�خ ماي  20%

ORAVIO��إ GA0  الغرب.تقع �� ناحية 

OREVI  ��إGAE الشرق. وتقع ناحية 

ORA   ��حولت إGAC .وتقع هذه االخري �� الوسط 

 ) ONAB �ل هذه النوا�� تتعامل مع املدير�ة املركز�ة ( الشركة القابضة

/ 01/ 19و الذي أ�شأ ب  GAO - ORAVIO محل الدراسة �� مجمع تر�ية الدواجن للغرب UAB الوحدة 

دج مقرها مستغانم و توظف  703.000.000.000دج و ارتفع إ��  7000.000.000برأس مال قدره ب  1998

 عامل.  144حاليا 

املتواجدة بصالمندر  ORAVIO يقتصر عمل الوحدة ع�� اإلنتاج و البيع و املدير�ة تا�عة للمؤسسة األم     

مستغانم ، و �عت�� السلطة املشرفة عل��ا كما أ��ا املسؤولية و املتحكمة باألسعار وكذا املصدرة لألوامر �� 

 إنتاج

منتوج مع�ن أو �غ��ه و �� مسؤولية عن س�� الوحدة محل الدراسة و معا�جة أي طارئ كما أ��ا تتحمل نتيجة 

 .السنة
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هذه الوحدة تنت�ي إ�� الغرب و تضم سبع وحدات فرعية:وهران،مستغانم،تلمسان، سيدي    

لتعامل ي�ون مع �عضها البعض ارت،�شار،البيض و ستة مراكز ال��بية الدواجن �ش�ل شر�ات و ایبلعباس،ت

 وهذا السد حاجا��ا الضرور�ة و التبادل املش��ك للمواد األولية.

 

 : الهي�ل التنظي�ي للمؤسسة : املطلب الثالت

: �ع�ي �لمة التنظيم التجديد و هو �ش�ل اإلطار الذي يجب أن �عمل املؤسسة ضمنھ �عر�ف التنظيم

 �: و�مكن �عي�ن ا�جهات املعنية بھ فيما ي�

 

 : مهامهم وضع األهداف و السياسات. املدير العام و املساعدون  -

 

: وظيف��م تنحصر ضمن تطبيق تلك القرارات ا�خاصة بانجاز األهداف  رؤساء اإلدارة و املصا�ح-

 والسياسات املسطرة. 

نھ : هو مخطط يمثل مجموعة هيا�ل املؤسسة املوجودة ب�ن مختلف املصا�ح كما أ الهي�ل التنظي�ي

وسيلة لإلعالم الداخ�� ألنھ يقوم ب��تيب وضعية �ل عامل �� املؤسسة و يب�ن معظم املهام املؤداة من 

طرف املصا�ح و األ�خاص فهو يلعب دورا هاما �� املؤسسة و يمتاز �سرعة التنفيذ و بالبساطة والسهولة 

 . 

 

ب املصا�ح و مراقب امل��انية و أمانة : تحتوي املدير�ة العامة للوحدة ع�� مراقالهي�ل ا�خاص بالوحدة -

 املدير و تت�ون هذه األخ��ة إ�� ستة دوائر و تتفرع بدورها إ�� مصا�ح كما هو مب�ن �� الهي�ل األ�ي.
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لمدیریةا  

 

 مراقب المیزانیة مراقب المصالح األمانة العامة

ألمنا  
ة دائرة املالي

 و ا�حاسبة
إلدارة ا

 العامة

دائرة مراقبة 

 النوعية

دائرة 

لتغالاالس  

دائرة 

 و  التمو�ن

 النقل 

 �س��دائرة 
 المخازن

مص�حة 

مراقبة  

املواد 

ة ل  اال

مص�حة 

 االنتاج

 

مص�حة 

 التمو�ن
مص�حة 

 ا�حاسبة

 العامة

� مص�حة �س�

املوراد  

 البشر�ة

مص�حة 

 االنتاج و

املواد 

 االولية

مص�حة 

 ا�خدمات

مص�حة 

مراقبة 

املنتجات 

ة ا  ال

مص�حة 

 النقل

مص�حة 

قطع 

 الغيار

مص�حة 

محاسبة 

 املادة

مص�حة 

 التجار�ة

مص�حة 

 الصيانة

مص�حة 

ة و املالي

ةامل��اني  

مص�حة 

 الصيانة
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غانم يت�ح أن الهي�ل وضع وفق التقسيم حسب الوظائف من خالل دراسة الهي�ل التنظي�ي لوحدة مست

 .كما يت�ح وجود نوع من التنسيق ب�ن مختلف األقسام

 

عامل موزع�ن حسب أعمالهم و  154إن حجم هذه الوحدة من النوع املتوسط حيث يبلغ عدد عمالها     

 : ذلك ما يظهره ا�جدول املوا��

 

 مهم��م العمال املوزع�ن حسبعدد   : 1ا�جدول رقم 

 

 

 

 وثائق املؤسسة :املصدر-

                                       التعليق:

ن األمن �� يمثلو  %16من عمال هذه الوحدة يمثلون اإلدارة كما أن  %57نالحظ أن أغلبية املقدرة ب    

فقط، وما يمكن مالحظتھ هو أن �سبة عمال اإلنتاج �عت��  % 27ح�ن أن عمال اإلنتاج �سب��م قدرت ب 

 قليلة ما دامت هذه الوحدة إنتاجية.

 

 : الدراسة النظر�ة للدوائر 

 

 : دائرة �سي�� ا�خازن تحتوي ع�� مص�حت�ن هما أوال: 

مص�حة اإلنتاج التام واملواد األولية. -1   

 

: تخزن �� هذه األخ��ة جميع املواد ال�ي تم شراءها من طرف املؤسسة مثل : الذري ،  مخازن املواد األولية -

القمح ، الصوجا ... ا�خ وعند اق��اب نفاذ هذه املواد تقوم مص�حة التخز�ن بإعداد طلب لشراء الكمية 

� ا�جدول الذي يب�ن أهم معلومات الالزمة وتقوم مص�حة التمو�ن �شراء الكمية املطلو�ة و فيما ي�

 .مختصرة عن أهم مادت�ن أوليت�ن �ستوردهما املؤسسة

 البيان عدد العمال النسبة%

 اإلدارة 88 57

 األمن 25 16

 عمال اإلنتاج 41 27

 ا�جموع 154 100
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 .م مادت�ن أوليت�ن �ستوردهما املؤسسةه:   معلومات مختصرة عن أ 2ا�جدول رقم 

 

 

قيمة مخزون أخر السنة 

 (دج)

القيمة السنو�ة 

 للمخرجات (دج)

القيمة السنو�ة 

 للمدخالت (دج)

قيمة ا�خزون أول 

 لسنة (دج)ا

 ةاملادة األولي

 الذرى  11659421 35312626 359272457 5519590

 الصوجا 16740728 21559027 244512903 7822852

 

 -املصدر: وثائق املؤسسة

 

 طن من الصوجا. 7000طن من الذري و 1000مالحظة : ال يقل مخزون األمان �� هذه املؤسسة عن

 

وم هذه املص�حة نتجات التامة املتمثلة �� األغذية الدواجن واألبقار وتقتخزن ف��ا امل مخازن املواد التامة:

و�سلم  بإخراج املنتجات تامة الصنع بناء ع�� طلب من املص�حة التجار�ة وهذا مع إعداد وصل ا�خروج

�ن . ��خة منھ ل�ل من مص�حة ا�حاسبة العامة ومحاسبة املواد ومص�حة التوزيع ومص�حة التخز   

 

: تقوم هذه املص�حة بتخز�ن قطع الغيار بمستحقات املؤسسة وعند ا�حاجة إلها قطع الغيارمص�حة  - 2

 ترسل إذن طلب إ�� املص�حة التجار�ة.

 

: و تتفرع إ�� ثالث مصا�ح:   ثانيا: دائرة التمو�ن والنقل   

 

يحرر طلب : و�قصد ��ا �غطية حاجات املؤسسة من املواد األولية �� حالة نقصها فمص�حة التمو�ن -1

زمة من املادة من ورئيس املص�حة �شراء املادة الالزمة حيث ي�ون مقيدا هذا الطلب بالكمية والنوعية الال 

 املراد شرا��ا.

 

وا ذلك ونقل املادة : تت�لف هذه املص�حة بنقل املنتجات التامة إ�� الز�ائن �� ح�ن طلبمص�حة النقل - 2 

 األولية من املوردين.

 

. : درها صيانة وسائل النقل واملوافقة عل��ا الستخدامها أق�ىى مدة ممكنةانةمص�حة الصي -3  
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 : : تت�ون من ثالث مصا�ح و�ل مص�حة مرتبطة باألخرى دائرة االستغالل ثالثا:

ة : تصنع �� هذه املص�حة أغذية األ�غام والدواجن حسب الكمية والنوعيمص�حة اإلنتاج  -1

 املطلو�ة من الز�ائن. 

 

 : مالحظة

�علن عن نقصها  �� حالة وجود نقص �� املادة األولية تقوم املص�حة بإرسال طلب ملص�حة �سي�� ا�خازن 

 لتل�ي هذه املص�حة األخ��ة طل��ا و �سدد حاجا��ا �شرا��ا للمادة األولية.

 

�سلمھ طلب و : وظيف��ا بيع املنتجات التامة حيث تأخذ من الز�ون الشيك و�ذن ال املص�حة التجار�ة -2 

الز�ون والنوع وصل ال�حب حيث يتوجھ الز�ون إ�� مص�حة اإلنتاج و�تم ��جيل �ل املعلومات ا�خاصة ب

 املراد شرائھ ع الكمية و النوعية. 

        

راج املش��يات ثم �عدها يتوجھ إ�� مص�حة �سي�� ا�خزون فتشملھ هذه األخ��ة وصل �سليم وادن إلخ     

دورها الفاتورة ود الز�ون إ�� مص�حة التجار�ة ليتسلمها وصل اإلخراج و�عطيھ بال�ي قام �شرا��ا ثم �ع

بة العامة قصد شرط أن ت�ون ف��ا �ل املعلومات ا�خاصة باملنتوج املش��ي وتقدم م��ا ��خة إ�� ا�حاس

 ��جيلها.

 

ملص�حة برفع ا : يتم ف��ا صيانة تجه��ات اإلنتاج وا�حر�ات الكهر�ائية. تقوم هذهمص�حة الصيانة -3

لعاملة ومصار�ف تقار�ر شهر�ة إ�� مص�حة ا�حاسبية تتضمن ت�اليف الشراء لقطع الغيار وت�لفة اليد ا

 إدخال �غ��ات ع�� اآلالت...

 

اقبة النوعية  تجات :  مهم��ا التأكد من جودة املواد األولية الداخلة للمؤسسة واملنرا�عا:دائرة مر

�عدها.التامة أثناء عملية اإلنتاج و   

 

وارد :  تحتوي ع�� قسم الشؤون االجتماعية وع�� مصا�حت�ن هما :  �سي�� املخامسا :اإلدارة العامة  

� �جالت األجور البشر�ة ومص�حة ا�خدمات أما وظيف��ا فتتمثل �� �سي�� ملفات املستخدم�ن وتحض�

ائلية كما ش��ا�ات واملنح العوالعالوات واإلنذارات وملفات التقاعد والضمان االجتما�� وكذلك دفع اال 

 نقوم بت�جيل حوادث العمل واألمراض املهنية والعطل السنو�ة املستحقة.

 : دائرة املالية وا�حاسبة: تتكون من ثالث مصا�ح و�� : سادسا
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 : مص�حة ا�حاسبة العامة: �شمل أقسام ثالث -1

اء من قبل املصا�ح املعنية للوحدة يتم ع�� مستوى هذا القسم استقبال فوات�� الشر  قسم املوردين :-

مص�حة التمو�ن وت�ون م�حو�ة بإذن الطلب و�ذن االستالم وتراقب هذه الوثائق من طرف رئيس  مثل

املص�حة و�عد التأكد م��ا يمضها و��جيل �� اليومية ا�خاصة باملش��يات ثم �سلم من هذه الوثائق ��خ 

 قيمة املبالغ .إ�� مص�حة املالية وامل��انية أين �سدد قيد 

 

ة العامة من : ترسل ��ح الفوات�� مرفقة بإذن اإلخراج و�ذن اإلسالم إ�� مص�حة ا�حاسبقسم الز�ائن  -

ز�ون و�� أخر طرف املص�حة التجار�ة أين يقوم ا�حاسب بمراقب��ا و��جيلها �� اليومية ا�خاصة بال

ل .املطاف �سلك الطر�ق إ�� مص�حة املالية وامل��انية للتحصي  

 

: تقوم مص�حة املوارد البشر�ة �ل شهر بوضع مذكرة األجور ا�خاصة بالعمال ال�ي تحول من قسم األجرة-

 مص�حة ا�حاسبة العامة وتراجع من طرف ا�حاسب ثم ��جل ع�� قسم�ن هما: 

وجھ إ�� �ستقبل شي�ات الز�ائن و ��جل �� دفاتر اإليرادات و النفقات و ت قسم خاص بالبنك : -أ

ألخ�� ترسل إ�� �حة التوزيع ال�ي تقوم بتجميعھ و�عد ��جيلها �� دف�� النفقات و اإليرادات و �� امص

سة للتأكد �حة البنك ي�ون هناك اتصال شهري ب�ن املص�حة و البنك الستخراج الكشف البن�ي للمؤس

 ��جيال��ا الدف��ية . 

دج وهذا لدفع أجور املتمرن�ن  5000دره : البد أن تحتوي ع�� مبلغ احتياطي ققسم خاص بالصندوق  -ب

دج وجب أن  150�سديد ثمن شراء الطوا�ع ويستعمل أيضا لشراء قطع الغيار ال�ي ال يز�د سعرها من 

 ت�ون املدير�ة العامة ع�� علم بالوضعية املالية أسبوعيا . 

 

عر الت�لفة.د األولية وسيقتصر عمل هذه األخ��ة حسب �لفة الشراء املوا مص�حة املالية وامل��انية: -2  

 

ي :  من مهامھ مراقبة املؤسسة والسهر ع�� حماية املمتل�ات العمومية من أسا�عا:مص�حة األمن

 اس��داف داخ�� و خار��. 
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 املبحث الثا�ي: فعالية التدقيق الداخ�� �� �سي�� الوحدة. 

ء �سيط ع�� واقع حقيقة عملية سوف نحاول من خالل هذه الدراسة امليدانية الوقوف ولو بجز       

التدقيق الداخ�� للمؤسسة محل الدراسة قمنا من خاللها �خصيا اإلشراف ع�� تدقيق الداخ�� ع�� 

و الذي من خاللها بفحص مجموعة من الوظائف 01/02/2019مستغانم التار�خ   ( UAB)   مستوى وحدة

 العملياتية للوحدة. 

 

 مة واملوارد البشر�ة. املطلب األول: تدقيق اإلدارة العا*

 : أوال: اإلدارة العامة واملوارد البشر�ة

 ع�� مستوى اإلدارة العامة واملوارد البشر�ة �ان الفحص �شمل مجموعة من الدفاتر و ال�جالت

 القانونية الالزمة و املتمثلة �� : 

�جل العمال . -1  

.ال�جل ا�خاص بالعمال األجانب ( �جل املستخدم�ن األجانب )  -2  

�جل خاص بحوادث العمل . -3  

�جل خاص باإلنذارات. -4  

�جل الرواتب ( دف�� األجور ) .-5  

من  �جل العطل املدفوعة األجر ( و الذي لوحظ فيھ ا�عدام إمضاءات �عض األعوان املستفيدين -6

 العطل السنو�ة ).

ال�جل خاص باملراقبة التقنية و ال��كيبات و املعدات الصناعية . -7  

 ل ا�جرد .�ج -8

 �جل ا�حضور ( لوحظ فيھ عدم اح��ام أوقات العمل من طرف �عض العمال وكذلك التأخر املتكرر). -9

 ت�اليف املهمة . -10

 منحة الصندوق. -11

  

إن املراجعات و املراقبات ال�ي قمنا ��ا عن طر�ق عينات عشوائية لبعض امللفات اإلدار�ة        

من أن ملفات املعاينة سليمة و �حيحة من جهة ، ومن جهة أخرى  للمستخدم�ن سمحت لنا بالتأكد

 الحظنا أن فحص 

 

و  2017ملفات املتعلق باالقتطاعات األجور و كذالك ا�حسابات املتعلقة بمصار�ف املهام الثال�ي األول 

 كذا قوائم منح املر دودية الفرد ال ��جل أي مخالفات أو تجاوزات غ�� قانونية. 
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 : راءات التسي��إج -ثانيا  

إجراءات جرد ا�خزونات واالستثمارات مطبقة بطر�قة سليمة ولم ��جل بخصوصها أي مالحظات             

   أو 

 اح��ازات �� غياب صدور اإلجراءات املتعلقة �عملية الشراء من طرف ا�جميع،فإن الوحدة �عتمد ع�� 

علق األمر باملش��يات ال�ي تقل قيم��ا عن املش��يات ا�جار�ة بواسطة الطلبية البسيطة عندما يت

دج إ�� أن العملية تتم بطر�قة مغايرة عندما يتعلق األمر بقيمة املش��يات ال�ي ت�ون أك�� من 1500000

 دج 15000000

 حيث يتم إعداد دف�� الشروط بوضع تحت تصرف املكتتب�ن من أجل اختيار العرض أقل ت�لفة           

شراء ال يتم تنفيذها إال �عد مرافقة وتأش��ة القبول من طرف ال�جنة املش��يات مناقصة ) عملية ال(

ا�خولة قانونيا بالوحدة أما بالنسبة بما يتعلق بجانب االستثمار فإن تراجم مدى كفاءة املدير�ة العامة 

 ية رقم�جمع تر�ية الدواجن الغرب عملية �سي�� الوقود ع�� مستوى الوحدة املثبتة بواسطة اإلرسال

 1342006/GAO/DAL/  �� وعليھ و�عد الفحص واملراجعة الدقيقت�ن فإنھ لم  2019فيفري  12املؤرخة

��جل �� هذا ا�جال " إجراءات التسي�� " أي تجاوزات أو مخالفات غ�� قانونية وعليھ فإن إجراءات 

 التسي�� املنتجة �� الوحدة تتم بطر�قة سليمة وفقا للقوان�ن املعمول. 

 

 : لثا: الوثائق واملستندات داخ��ثا

مع مختلف (GAO)املؤسسة تتوفر ع�� نظام داخ�� باإلضافة ثقافة جماعية من طرف املدير�ة العامة      

 .التعليمات والتوصيات ا�جماعية وعليھ لم ��جل أي اح��ازات من هذا ا�جانب

 

راجعة و إعادة النظر و ذلك �سبب خروج أما فيما يتعلق بالهي�ل التنظي�ي فإن هذا األخ�� يحتاج إ�� امل

�عض العمال واملوظف�ن إما ع�� تقاعد أو خروج تطو�� وهذا تحت تأث�� النشاط وقدرة اإلنتاج مقارنة 

 بالطاقات ا�حقيقية للوحدة.

 

  : را�عا: املمتل�ات

كذلك األمر بالنسبة ملص�حة التوثيق فلقد �جلنا أن �جل ا�جرد ممسوك بطر�قة سليمة ومحدثة و       

بالنسبة ال�جل االستثمارات و بطاقات ا�جرد ا�خاصة بامل�اتب، وعملية تدو�ن جديدة وفق �عليمات 

 .مح��مة
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 : مؤونات و النقل: خامسا

املستندات املتعلقة بالتسي�� املستعملة �� هذه املص�حة مطابقة لإلجراءات بقوة شديدة  املؤونات : -1

من طرف املدير�ة العامة للديوان  1996أكتو�ر  22املؤرخة ��  DG/96/591خاصة التعليمية رقم 

 و ال�ي ��دف إ�� عقلنة �س�� املؤونات و ا�حزونات  ONAB الوط�ي لتغذية األ�عام

 

 ولكن قمنا بت�جيل �عض التخفيضات ن�خصها ع�� نحو التا��: 

ستقبال املواد األولية ليست معينة و الدفاتر املوجودة ع�� مستوى ا�جهاز و املتعلقة �عملية النقل و ا -

 ممسوكة بطر�قة سيئة. 

 

ج بحيث �� دون معا�جة ا�� غاية اليوم تمت فيھ  CMYالفوارق �� أوزان الكميات املستقبلية من( -

كغ  60�جلت فارق سل�ي ب  2016مارس  4و  3املراجعة و ع�� هذا األساس فإن االستقباالت ا�خاصة ب 

 .021700و رقم  021696�جلة و املصرحة �� االستالم رقم ل�ل م��ا و الغ�� امل

 .استقباالت الشع�� ��جل فوارق �� أوزا��ا غ�� مشروحة و ال�ي يجب أن يتم �سو���ا مع املورد - 

 .غياب ختم املدير�ة ع�� بطاقات املوردين - 

 

لعقد النقل امل��م ب�ن  معا�جة فوارق األوزان امل�جلة عند استقبال املواد األولية مطابقة  مالحظة:

 املؤسسة و الناقل و الذي يلزم بتعو�ض الفارق بمقدار مرة و نصف عن قيمتھ. 

 كغ �ستد�� الناقل لتسديد مبلغ الفارق . 60عندما يتعدى الفارق 

 

طن �� حالة جيدة و ال�ي �ستعمل لنقل  20حجم  SCANAIالوحدة تحتوي ع�� شاحنة من نوعالنقل:  -2 

 امة إ�� مختلف مؤسسات تر�ية الدواجن وجلب املواد األولية إ�� الوحدة .املنتجات الت

 

 مراجعة املوارد املادية واملالية : : *املطلب الثا�ي

  : أوال: �سي�� ا�حزونات 

 لقد قمنا بت�جيل ما ي�� ع�� مستوى �سي�� ا�حزونات: -1

 

 .ينة�جالت ا�خاصة بال��وئة استقباالت املواد األولية ليست مع -

 .�جالت متا�عة �سي�� ا�حزونات ممسوكة بطر�قة سيئة  -

�عض املستندات و الوثائق ال تتوفر ع�� أختام مس�� ا�خزونات ، أم�ن ا�خزن و مسؤول محاسبة املواد  -

  .وعليھ قمنا بتقديم �عليمات صارمة إ�� مسؤول املباشر من أجل ت�حيح األوضاع
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تم من طرف مص�حة النقل ومص�حة قطع الغيار و هذا تطبيقا ي ع�� مستوى �سي�� الوقود : -2

وهنا أيضا قمنا بت�جيل  2006جوان  12املؤرخة ��  GAO/DAL/134/2006  إلرسالية رقم 

 .غياب النظافة خاصة ع�� مستوى مخزن قطع الغيار

 ثانيا: التسو�ق:

ءات هذا غ�� مح��مة حيث ال تتو�� : إن فحص مختلف ملفات الز�ائن قادنا إ�� أن اإلجرا الز�ائنملفات -1

أي أهمية الوثائق امل�ونة للملف و �� هذا اإلطار قمنا بت�جيل عدم توفر �عض الوثائق کبطاقة الفالح ، 

 ال�جل التجاري لبعض امللفات البطاقة ا�جبائية.

 

 بطاقة الز�ون:-2

آل�� و عليھ فإن عملية �عيي��ا لقد �جلنا أن بطاقات الز�ائن ليست �حيحة مقارنة مع امللف باإلعالم ا 

 إجبار�ة.

 

: لقد �جلنا من خالل عملية فحص و مراجعة الفوات�� ا�حررة �� الثال�ي أول الفوترة ( املبيعات ) -3

ال تحتمل أن تجاوزات غ�� قانونية ، خاصة فيما يتعلق �سعر البيع خارج الرسم و املطابق  2017

 . 2014أوت  29خة �� املؤر GAO/DAL/455/2014لإلرسالية رقم 

 

 : الفوات�� ا�حررة تمت استنادا إ�� وجود الوثائق التالية

 .وصل االستالم وصل امل��ان - 

  .وصل خروج املنتوج ال��ائي-

 . تذاكر امل��ان -

 . وصل التحاليل - 

 . يجب إرفاق ��خ من وصل الطلب مع الفوات�� - 

ز�ائن ا�خواص كما �جلنا أيضا غياب حالة التقارب وعليھ فقد �جلتا غياب وصل الطلبات من طرف ال

األرقام األعمال التجار�ة مع ا�حاسبة منھ و ال�ي يجب القيام ��ا تماشيا مع حالة التقارب ل�حقوق (الذمم) 

 �� ��اية �ل شهر.

 

 : ثالثا : الذمم ( ا�حقوق ) 

أن الوحدة ال تقبل بالبيع ع�� اآلجال ت��ز  2017/03/31إن فحص ا�حقوق ع�� ز�ائن و املغلقة بتار�خ       

 إ�� الشر�ات التا�عة للمجمع و املر�ي�ن الذين تم اختيارهم للعملية الثالثية. 

  : ففي هذا اإلطار فإن وضعية ا�حقوق �انت ع�� نحو التا��
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 ذمم تا�ع للمجمع  : 3ا�جدول رقم 

 

 

 اسم الز�ون  القيمة النسبة

  %54 

%03 

%16 

%01 

%26 

 دج75838138748

 دج 47065673278.5

 دج 22017789318.5

 دج 873976513.5

 دج 37366251583

01الز�ون      

02الز�ون   

03 الز�ون   

04الز�ون   

05الز�ون   

 ا�جموع 1408018194.37 %100

 

 

 

فإن �غطية ا�حقوق للشر�ات التا�عة للمجمع قدرت ب  2019خالل الثال�ي أول من 

من مجموع التن�يالت الداخلية للثال�ي األول و املقدرة بقيمة  % 72مثل و ال�ي ت دج9307685549.05

دج و ال�ي تمثل ديون قديمة 5839130151دج با�� الذمم خارج ا�جمع بلغت  130330489.05إجبار�ة 

  : �� طور التحصيل و املصنفة �� ا�جدول التا��
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 ديون قديمة طور التحصيل  :  4جدول رقم 

 

مة (دج)القي  اسم الز�ون  

24940.86 

11145.2739 

4435343.7 

2039153.145 

7751589.81 

617337.045 

32357.529 

29460610.65 

228557844 

44496054.63 

334492.92 

10028.55 

5280 

131290.1145 

109.349.05 

01الز�ون   

02الز�ون   

03الز�ون   

04الز�ون   

05الز�ون   

06الز�ون   

07الز�ون   

08الز�ون   

09الز�ون   

10الز�ون   

11الز�ون   

12الز�ون   

13الز�ون   

14الز�ون   

15الز�ون   

 ا�جموع 38927534.34

 

عند مقران��ا مع مص�حة امل��انيةقيمة ا�حقوق مطابقة   

 

  : را�عا : مص�حة املالية وا�حاسبة

  : تدخالتنا ع�� مستوى هذه املص�حة سمحت لنا بت�جيل �عض النقائص التالية

 2019/12/31 �جل ا�جرد متوقف عند1-

 .2019ال�جل العام متوقف عند شهر فيفري  -2 

 دج.  859046.13عند الرصيد  31/03/2019التقارب البن�ي متوقف عند 3-

دج. لم يتم ��جيل أي  1288569.195عند الرصيد  31/03/2019التقارب البن�ي متوقف عند -1

 مالحظة ما ب�ن التقرب البن�ي و ......البن�ي .
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  التحقيق �� حاالت البن�ي الحظنا وجود شي�ات قديمة واملتمثلة �� :استكماال -3

 دج. 7050عند الرصيد 27/03/2019ل  948588الشيك رقم -

 دج.  600عند الرصيد  20/04/2019ل 1981761الشيك رقم  -

 

 تدخالتنا ع�� مستوى الصندوق أعطت ما ي�� : -6

 دج  626246 عند الرصيد 2019/03/31تقارب الصندوق ��  -أ

 مراقبة حواالت الدفع ( البنك و الصندوق ) سمحت لنا تبيان النقائص ا�خاصة با�حاسبة لشهر فيفري :

 

 ا�ختم الندي و اإلمضاء النائب املدير -1

 ا�ختم الندي و اإلمضاء لرئيس قسم ا�حاسبة -2

 ا�ختم الندى و اإلمضاء للمستفيدين  -3

ل النقائص الضرور�ة و اح��ام هذه الهوامش ( ا�ختم الندى و و أمام هذه ا�حالة يجب معا�جة � 

 اإلمضاء ) 

 االت أخرى و خاصة املستفيد �� ح

دج )  939369يحمل أرصدة إعادة الفتح بمع�ى أرصدة قديمة قدرت قيم��ا املالية(  419ا�حساب رقم  -7

 : ي�� كما
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 2019يجب القيام �عملية تطه�� للمعامالت التجار�ة ما قبل -

 

 

دج2120.40 1الز�ون    

دج1427.46 2الز�ون    

دج141.59 3الز�ون    

دج1962.61 4الز�ون    

دج12574.0 5الز�ون    

دج132.50        6الز�ون  

دج14363.88 7الز�ون     

دج455.88   8الز�ون   

دج 250700.00 9الز�ون           

 دج   6998709                                                  10الز�ون 

دج5651.10 11الز�ون    

دج3004.33  12الز�ون       

دج801.31 13الز�ون    

دج13525.20 14الز�ون    

دج11021.92 15الز�ون    

دج7942.62 16الز�ون    

دج5313.83 17الز�ون    

دج15477.10 18الز�ون    

دج  224.20 19الز�ون    

دج46242.00 20الز�ون    

دج2143.00 21الز�ون    

دج18000.00 22الز�ون    

دج18000.00 23 الز�ون    

 دج86290.27                                                                                                                                                          24الز�ون 

دج 133662.30                                                                                                                                                         25الز�ون   

 دجS/L                                                                                                                                                   7471.93إيداع البيع   
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 : خاتمة 

من خالل تر�صنا  هذا عرضنا مهنة التدقيق الداخ�� و أبرزتا �عض الصفات ال�ي يجب ع��                        

يدان عملھ ، �أن ي�ون مؤهال علميا و املدقق الداخ�� أن يتصف ��ا و �� إما أن ت�ون متعلقة بذاتھ أو بم

صاحب خ��ة �� ا�جال ، حيث تضع فيھ املؤسسة الثقة من أجل التحقق من �حة مركزها عن طر�ق 

الكشف عن مواطن الضعف و القوة و كذا تحديد الفرص و إلغاء االنحرافات و هذا ما �سمح لها 

ها باتخاذ القرارات املناسبة ، و عليھ بات باستغالل مواطن القوة لتدعيمها ومحاولة معا�جة نقاط ضعف

من الضروري أن �عتمد �ل املؤسسات مهما �ان حجمها و طبيعة �شاطها التدقيق الداخ�� ، فع�� 

املؤسسات االقتصادية ال�ي �س�� للنمو و البقاء التحكم األفضل �� أساليب التسي�� ا�حديثة لتحس�ن 

مهنة التدقيق الداخ�� و أبرزتا �عض الصفات ال�ي يجب ع�� أدا��ا ك�ل. من خالل تر�صنا  هذا عرضنا 

املدقق الداخ�� أن يتصف ��ا و �� إما أن ت�ون متعلقة بذاتھ أو بميدان عملھ ، �أن ي�ون مؤهال علميا و 

صاحب خ��ة �� ا�جال ، حيث تضع فيھ املؤسسة الثقة من أجل التحقق من �حة مركزها عن طر�ق 

و القوة و كذا تحديد الفرص و إلغاء االنحرافات و هذا ما �سمح لها الكشف عن مواطن الضعف 

باستغالل مواطن القوة لتدعيمها ومحاولة معا�جة نقاط ضعفها باتخاذ القرارات املناسبة ، و عليھ بات 

من الضروري أن �عتمد �ل املؤسسات مهما �ان حجمها و طبيعة �شاطها التدقيق الداخ�� ، فع�� 

صادية ال�ي �س�� للنمو و البقاء التحكم األفضل �� أساليب التسي�� ا�حديثة لتحس�ن املؤسسات االقت

 أدا��ا ك�ل.

   

�عت�� الشركة الوطنية لوحدة �غذية التا�عة �جمع تر�ية الدواجن الغرب من أهم الوحدات ا�جمع            

صولها و أموالها و تحقيق فوجود نظام رقابة داخلية فعال بالوحدة �عت�� ضرورة حتمية �حماية أ

تھ و ذلك بتقييم أداء یاألهداف املسطرة للوحدة و الذي �ستعمل لضمان وجود هذا النظام و فعال

املؤسسة و تحسي��ا و كذا تحديد مدى كفاءة النظام فالنسبة للمهمة ال�ي قمنا ��ا ع�� مستوى الوحدة و 

يمنا ال��ائي و األخ�� و الذي �جلنا فيھ مجموعة من ذلك بإتباع املراحل املن�جية للتدقيق الداخ�� �� تقي

 : النقائص أهمها

 

   غياب وصف كتا�ي ملهام و أعمال املوظف�ن. -)  1

  

اإلهمال الكب�� �� ��جيل و توثيق العماليات املنجزة ح�ن وقوعها أو تنفيذها هذا ما جعلنا ندق أمام  -)  2

 حس�ن العمليات و ��جيلها �� دف��ها ا�خاصة ��ا.اختالف كب�� �� األرقام لهذا نو�ىي بضرورة ت

 

اإلهمال الكب�� امللفات الز�ائن من جهة و كذا عدم توفر لها بطاقة خاصة بوضعية الز�ائن لهذا  -)  3

 تن�ح باستحداث حالة تقارب لوضعية الز�ائن �� ��اية �ل شهر أو ثال�ي ع�� األك��.
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غذية األ�عام التا�عة للمجمع فيمكننا طرح �عض فيما يخص وظيفة التدقيق الداخ�� بوحدة �

 التوصيات:

  خلق �جنة للتدقيق ع�� مستوى مجلس اإلدارة ع�� طر�قة أك�� ا�جمعات االقتصادية، و هذا

 بصدد تحس�ن أدا��ا و متا�عة مهمات التدقيق الداخ�� با�جمع.

 

ابة الهدف من دراستھ ، و ما التوفيق إال و �� األخ�� نأمل أن ن�ون قد وفقنا �� معا�جة هذا املوضوع و�ص

 من عند هللا عز وجل.
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 :الملخص .

تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة دور التدقیق الداخلي في تحسین أداء المؤسسات االقتصادیة، وذلك 
التعرف على أھم جوانب التدقیق الداخلي واألداء، فالتدقیق الداخلي وظیفة تساعد إدارة  من خالل

إجراءاتھا و سیاستھا و بلوغ أھدافھا بكفاءة وفاعلیة ، كما أن تقییم األداء  مؤسسة على تطبیقال
 .ونقاط الضعف التي تواجھ األھداف المسطرة لدى المؤسسة یسمح لنا بالكشف عن بعض المشاكل

ء في وقد توصلت ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا الدور الفعال الذي یؤدیھ تقییم األدا
 .االقتصادیة و المكانة التي وصلت إلیھا المؤسسة المؤسسة

 الكلمات المفتاحیة: التدقیق الداخلي؛ األداء ؛ و تقییم األداء.

Résumé: 

Cette étude vise déterminer le rôle de l'audit interne dans l'amélioration  

De la performance de la base économique , et à travers l'identification des 
aspects les plus importants de l'audit interne et de la performance, la 
fonction d'audit interne aide les prôcédures d'application de gestion 
d'entreprise , des politiques et à atteindre ses objectifs de maniére 
efficiente et efficace , et que l'évaluation de la performance. 

Cette étude a rejoint les résultats les plus importants du rôle joué par 
l'évaluation de la performance de l'organisation et la position atteinte par 
l'institution . 

Mots-Clés: Audit interne; Performance ; et l'Évaluation de la performance. 

Summary: 

This study aims to determine the role of internal audit in improving 

From performance to the economic base, and through identifying the 
most important aspects of internal audit and performance, the internal 
audit function assists business management application procedures, 
policies and to achieve its objectives efficiently and effectively, and 
performance evaluation. 

This study joined the most important results of the role played by the 
evaluation of the performance of the organization and the position 
reached by the institution. 

Keywords: Internal audit; Performance ; and Performance Assessment. 




