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ى بسمة الحٌاة وسر إلمعنى الحنان والتفانً..........لى إلى مالكً فً الحٌاة.............إ

 الوجود

ى أغلى وأرقى إنسانة إلا سر نجاحً وحنانها بلسم جراحً لى من كان دعاؤهإ 

 أ طال هللا فً عمرها  ي الحبيبةـــــــأمفً الدنٌا 

لعمل لى من علمنً التفانً فً اإ.....ً وأملً الذي ٌنٌر لً دربً لى نور عٌنإ

حفظه هللا تعالى وأطال فً  ي العزيزــــــبألى إ.......وعلمنً الصبر وحب العمل

 عمره.

 لى من كانوا ٌضٌئون لً الطرٌق.إ

 وٌساندوننً وٌتنازلون عن حقوقهم.

 إلرضائً والعٌش فً سعادة وهناء.

 إخوتً وأخواتً.

 قارب.هل واألى كل األإل

 صدٌقاتً وأصدقائً.الى كل 

 إلى كل من ٌتصفح مذكرتً الى كل من أحبهم فً هللا.

 والى كل الطلبة المقبلٌن على النجاح

 



 

            

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: "من ال ٌشكر الناس ال ٌشكر                 

  هللا"

 صدق رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم                             

 سم هللا الرحمان الرحٌمــب                           

التً أنعمت علً وعلى والدي وأن أعمل صالحا  كوزعنً أن أشكر نعمتأربً 

ترضاه وأدخلنً برحمتك فً عبادك الصالحٌن فالحمد هلل حتى ترضى والحمد هلل 

ل عملً هذا صالحا لوجهك ان تجع وأسألكإذا رضٌت والحمد لك بعد الرضا 

 ولو بالدعاء لنا. ٌقرآهن تنفعنً وتنفع من أالكرٌم و

هلل عز وجل الذي أنار دربنا وٌسر لنا السبٌل أول ما |أبدأ به الحمد والشكر 

إلنجاز هذا العمل المتواضع وأتوجه بجزٌل الشكر واالمتنان للذي لم ٌبخل علٌنا 

لى كل األساتذة إحاج" وبن زٌدان الحه ومعلوماته، األستاذ والدكتور"بنصائ

لى كل إو خاصة زحاف لخضرل وحدة المٌاه بمستغانم،لى كل عماإالكرام، و

 مكتبة العلوم التجارٌة، وكل من ساهم فً إنجاز هذا العمل من قرٌب وبعٌد عمال 



 شكرا جزيال
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 ملخص

ات اجلزائرية ضرورة فتح قسم للتدقيق الداخلي ساتضح لنا أنو يقتضي على املؤس،من خالل الدراسة اليت قمنا هبا 

يث من خاللو ميكن أن يقوم بدوره الفعال الذي يتمثل يف فحص وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية حمستقبل،

القوة و الضعف ،من أجل اختاذ القرارات املناسبة ،اليت ،وتسري خمتلف أنشطة املؤسسة ،عن طريق حتديد نقاط 

 وصوال إىل اىل األداء املتميز. وتطويرهللمؤسسة اجلزائرية تقييم أدائها تيح ت

واهلدف من ىذا البحث ىو معرفة واقع التدقيق الداخلي ومدى مسامهتو يف حتقيق فعالية أداء املؤسسة ،مسامهة 

للموارد املتاحة بطريقة أمثل ،بصفة مستمرة ودورية،ذلك من  استغاللو،ومدى  املدقق الداخلي يف تقييم األداء

 أفضل. داءأجل ضمان السري اجليد للمؤسسة وحتقيقيها أل
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 قدمة عامةم
لقد شهدت السنوات األخرية من القرن املاضي العديد من التغريات العاملية السريعة والعميقة يف آثارىا وموجهاهتا 
املستقبلية، وقد كانت املؤسسة االقتصادية مستهدفة من كل التغريات،حيث اخذت على عاتقها الكفاءة 

رقابة فعالة على أنشطة املؤسسة حبيث أصبحت متثل مهنة والفعالية، دما أدى الظهور التدقيق الداخلي الذي 
التدقيق الداخلي إحدى القضايا اهلامة اليت تشغل الفكر احملاسيب يف اآلونة االخرية على الصعيدين احمللي والدويل 

القيام  وىذا األخري ميكن ربقيقو نتيجة حرية العمل وحرية أخذ القرار الرتقاء دبستوى اداء املؤسسة وربفيزىا على
 بالنشاط املوكل اليها لتحقيق االىداف املسطرة هلا.

يف ىذا اإلطار لوحظ اىتمام متزايد من قبل املؤسسات خاصة يف الدول املتقدمة بالتدقيق الداخلي حىت أنو مت 
إنشاء إدارات مستقلة خاصة بو مع العمل على دعمها دبختلف الكفاءات البشرية من أجل ربقيق األىداف بكل  

 ءة وفعالية.كفا
ـ تتمثل معايري التدقيق الداخلي يف ربديد الطريقة اليت يتم هبا دمارسة وظيفة التدقيق الداخلي وبشكل خاص ركزت 
ىذه املعايري على ضرورة استقاللية املدقق الداخلي وبذلو العناية املهنية الكافية، وعليو التمسك دببادئ وأخالقيات 

امو بكل مسؤولية ونزاىة واحلفاظ على موضوعية يف اصدار القرارات وتنفيذىا املهنة، ىذا من أجل أن يتوىل مه
 على أكمل وجو، وكذلك ركزت ىذه املعايري على نطاق وكيفية أداء عمل املدقق الداخلي. 

ـ كما يستطيع املدقق الداخلي أن يساىم يف تصميم وتطوير نظام الرقابة الداخلية، وكذا مدى التزام بالسياسات 
وائح والقوانني املوضوعية والعملية والتشغيلية لألنشطة ومجيع االجراءات والعمليات للتحقق من كفايتها ومدى والل

انتظامها التأكد من صحة املعلومات واكتماهلا ودرجة االمان املصاحبة هلا ومدى ربقيق أقصى أداء بأقل تكلفة 
 لذلك فوجود إدارة مستقلة للتدقيق أمر حتمي جلميع.

ؤسسات على اختالف أحجامها ونشاطاهتا ولكسب امليزة التنافسية، تويل أمهية كبرية لتطوير أنظمتها بغية ـ امل
ربقيق االىداف املوجودة ومن مث الرفع من مستوى األداء وربسينو عن طريق تقييم االداء داخل املؤسسة وتقدمي 

داهتا من شىت أعمال التالعب والغش واألخطاء النصح واإلرشاد لإلدارة العليا ومحاية حقوق ىذه املؤسسات وجمو 
 والتزوير. 

املدقق الداخلي ىو شخص مهين مستقل ومسؤول عن عمليات وأنشطة املؤسسة وكذلك مساعدة االخرين يف 
توجيههم للقيام بالعمل املطلوب للوصول اىل مستوى جيد من االداء والذي يعين تقدير كفاءة العاملني لعملهم، 

م األداء يف كل املؤسسات من أجل معرفة نقاط القوة والضعف وقياس درجة املخاطر بكل حرية ومنو يتم تقيي
واستقاللية ،ولتحقيق أىداف املؤسسة ،والعمل على اجياد نظام تدقيق داخلي فعال لتقييم اإلجراءات املعمول هبا 

 األداء يف املؤسسة.
 الية:طرح اإلشكالية التلدراسة موضوع البحث ومعاجلتو، ميكن 
 يم أداء المؤسسة ؟يكيف يساهم التدقيق الداخلي في تق
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 انطالقا من ىذه االشكالية ميكن طرح االسئلة الفرعية التالية: 
 / ما املقصود بالتدقيق الداخلي وما ىي أنواعو وأىدافو؟ 1
 / فيما تتمثل معايري التدقيق الداخلي يف املؤسسة؟2
 / ماذا نعين بتقييم أداء املؤسسة وما ىي أمهيتو؟ 3

 الفرضيات:
 / التدقيق الداخلي وظيفة ضرورية جلميع املؤسسات االقتصادية يساعد على ربسني االداء وترشيد القرارات.1
 / يتوقف ذماح عمل املدقق الداخلي على جمموعة من املعايري املتعارف عليها دوليا.2
 تسمح بالتحقق من كفاءة استخدام املوارد املتاحة.   / تقييم األداء طريقة3

تتمثل أمهية موضوع البحث يف ابراز دورا لتدقيق الداخلي يف املؤسسة االعتماد على صحة تقاريره أهمية الدراسة: 
 واالستفادة منها، والعمل على تقييم مستوى االداء وتطويره للوصول اىل االداء املتميز.

 التدقيق وتطبيقها على مستوى ادارة املؤسسة.  ـ ضرورة دواسة معايري
 ـ معرفة أساليب وطرق تقييم األداء من أجل التفوق والتميز. 

 ـ املساعدة يف ذماح املؤسسات االقتصادية واحلفاظ على استمراريتها دما يعود بالنفع على االقتصاد الوطين. 
 أهداف الدراسة:

 ع يف املؤسسات اجلزائرية.ـ حماولة ربط اجلوانب النظرية دبا ىو واق
 ـ التعريف بالتدقيق الداخلي وربديد أىدافو وأمهيتو.

 ـ معرفة االذباىات احلديثة للتدقيق الداخلي فيما خيص املعايري الدولية.
 ـ تقييم االداء داخل املؤسسة والنظام.

 ـ مسامهة املدقق الداخلي يف ربقيق فعالية االداء.
 أسباب اختيار الموضوع:

 ـ ىناك عدة أسباب الختيار ىذا املوضوع منها: 
 ـ االىتمام الشخصي باملوضوع نظرا الرتباطو دبجال التخصص.

 ـ عدم التطبيق الفعلي للتدقيق الداخلي داخل املؤسسات االقتصادية.
 ـ امليول الشخصي لدراسة ىذا املوضوع من أجل ربقيق أىدافو.

 يم أدائها وتطوير.ـ املؤسسة اجلزائرية حباجة ماسة اىل تقي
 هيكل الدراسة:  -

مت تقسيم ىذا البحث اىل ثالثة فصول حيث الفصل االول والثاين متعلق باجلانب النظري للبحث، والفصل 
 الثالث متعلق باجلانب التطبيقي.
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املبحث  ـ الفصل االول بعنوان االطار العام للتدقيق الداخلي وتطوره، وىذا الفصل بدوره يتقسم اىل مبحثني،
األول عموميات حول التدقيق الداخلي، واملبحث الثاين معايري التدقيق الداخلي وآليات تطبيقو، أما الفصل الثاين 
تطرقنا اىل تقييم األداء يف املؤسسة وعالقتو بالتدقيق الداخلي، ينقسم إىل مبحثني أيضا األول ماىية تقييم األداء 

ؤسسة ،والفصل التطبيقي قمنا بدراسة ميدانية اىل وحدة اجلزائرية كاملياه والثاين:مكانة املدقق الداخلي يف امل
دبستغاًل تطرقنا يف املبحث األول :بطاقة فيو عن الوحدة واملبحث الثاين:أمهية التدفق الداخلي يف املؤسسة،وخنتم 

 خبامتة عامة،تعرض فيها أىم النتائج أىم النتائج املتواصل إليها.
 منهج الدراسة: -
مدنا يف ىذا البحث على املنهج الوصفي،من أجل مجع وربليل املعطيات والبيانات وخمتلف املعلومات يعرض اعت

 استنباط املفاىيم واألسس املكونة  لإلطار النظري والتطبيقي ملوضوع البحث.
 حدود الدراسة: -

 ًل.احلدود املكانية،قمنا بدراسة ميدانية على مستوى وحدة اجلزائرية للمياه دبستغا
 30من السنة احلالية،وفًتة الًتبص ملدة  2012و 2012احلدود الزمانية:متت ىذه الدراسة خالل الفًتة مابني 

 يوما ،من خال إجراء مقابلة مع مسؤول يف املؤسسة )مدير العام(
 مرجعية الدراسة: -

حات ،إضافة إىل القوانيني اعتمدنا على جمموعة من املراجع تتمثل يف الكتب،مقاالت علمية ،مذكرات ماسًت أطرو 
 واملراسيم ،ملتقيات،.....اخل.

 صعوبات الدراسة: -
ترتكز الصعبوبة أساسا يف نقص املراجع خاصة بالتدقق الداخلي،وواجهنا صعوبة يف إجراء الًتبص للفًتة املطلوبة 

 ،وكذلك صعوبة احلصول على املعلومات املهنة يف املؤسسة.
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 مقدمة الفصل :

 ذاىنتشار ا أن إال األنشطةويف سلتلف  ألعمالل أساسية و كحاجة ملحة جبديةالتدقيق الداخلي نفسو  فرض
ويعترب التدقيق , 1941دولية عام مهنية الداخليُت ىيةة ُتقللمدق أصبح أنكمهنة بدا منذ ادلفهوم واالعًتاف بو  

يعمل على محاية ادلوارد و , كن االعتماد عليها ديومعلومات يوفر بيانات  مكونات التنظيم فهو أىمالداخلي من 
 إلدارةلكد ويؤ  ,األداء الفعالية  و الكفاءةرفع  إذل إدارةمن خالل لك يعمل وكذ ,االستعمال سوءمن الضياع 

ادلؤسسة  أىدافلك من اجل ربقيق ادلرسومة ذلم وذ واإلجراءاتيمات والتعل باألنظمةمدى التزام العاملُت 
 صلاحها يف ادلستقبل .فاظ على مستوى احل االقتصادية و

 مبحثُت: إذلقسم ىذا الفصل ينحبيث 
  عموميات حول التدقيق الداخلي  :األولادلبحث 
 آليات تطبيقومعايَت التدقيق الداخلي و  :ادلبحث الثاين. 
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 عموميات حول التدقيق الداخلي  األول:المبحث 

والغش والتالعب وتطور  األخطاءادلؤسسة حبيث يقوم باكتشاف  أنشطةالة على فعرقابة  أداةالتدقيق الداخلي ىو 
شلا جعلو ضرورة  ,ىذا بسبب توسع ادلؤسسة وكرب حجمها وزيادة وظائفها ,األخَتةتطورا ملحوظا خالل السنوات 

 .ية يف سلتلف ادلؤسسات االقتصاديةحتم

 التدقيق الداخلي وتطوره نشأة :األولالمطلب 

ىذه اخلطوة 1941 ا عام  م خليُت يف الوامعهد ادلدققُت الد إنشاء إذلكانت بداية االىتمام بالتدقيق الداخلي 
ساىم يف تطوير  إنشائولتدقيق الداخلي حيث منذ لادلهٍت  يف رلال التجسيد األساسيةديكن اعتبارىا اخلطوة 

قائمة تتضمن مسؤوليات التدقيق  أول إصدارمت 1947تفاع خبدماتو ويف عام التدقيق الداخلي واتساع نطاق االن
قائمة معدلة دلسؤوليات  أول إصدارم مت 1957( ويف عام IIA)درة عن معهد ادلدققُت الداخليُت الداخلي الصا

والسجالت تتم  األعمالمراجعة  :مت اعتماد دليل تعريف التدقيق الداخلي على انو 1964التدقيق الداخلي عام 
ادلختلفة اخلاصة الكبَتة  تادلنشآيف  التدقيق الداخلي كثَتا وأىدافوخيتلف نطاق  داخل ادلنشاة بصفة مستمرة

وضع ب قيامو ة دلعهد التدقيق الداخلي على صعيد التطور ادلهٍت للتدقيق الداخليوتعترب احد اجلهود الفعال ,منها
متكامل  إطارلدراسة واقًتاح  1974 حيث مت تشكيل جلان عام ق الداخليقيادلهٍت للتد األداءمعايَت رلموعة من 

انتهت اللجان من أعمالو و قدمت تقريرا بنتائج  1977, و يف عام لتدقيق الداخلياادلهٍت يف  األداءدلعايَت 
 نسيسكو. دراستها و مت التصديق النهائي على ىذه ادلعايَت يف ادلؤسبر الدورل السابع و الثالثُت يف سان فرا

حبيث  ,بية شلارسي ادلهنة وروادىا شلثلُت يف معهد التدقيق الداخليغالادلعايَت من  إقرارمت  1978ويف عام  
خدمتو عن طريق فحص داخل ادلشروع لغرض  أنشةت"وظيفة تقومي مستقلة  :بأنواجلمعية تعريف  أصدرت
 ختلفة".ادل أنشطتوومراجعة 

طور 1997( وخالل عام IIAمهنة التدقيق الداخلي الصادر عن ) ألخالقياتدليل  إصدارمت  1996ويف عام 
مرشدة  ظو ظحالكفاءة للمدققُت الداخليُت من اجل توفَت  إطارخليُت امركز البحوث التابع دلعهد ادلدققُت الد

 1.َتةهتم  ادلطلوبة للبقاء على تواصل مع بيةة العمل ادلتغءمعرفتهم وكفافما خيص  ,للمدققُت الداخليُت

                                                           
مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع, الطبعة األوذل, عمان,  ,IIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن خلف عبد اهلل الواردات,  1

 30, 25, ص: 2014
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مت صياغة دليل جديد لتعريف التدقيق الداخلي من قبل معهد ادلدققُت الداخليُت على انو نشاط  1999و يف عام
مت صياغة دليل جديد دلمارسة مهنة  2001نوعي و استشاري و موضوعي مستقل داخل ادلنشأة, و يف عام 
م ري توكيدي مستقل و موضوعي مصمستشاالتدقيق الداخلي و مت تعريف التدقيق الداخلي على انو نشاط ا

م و دقيق ظقيمة للمنشأة لتحسُت عملياهتا. و ىو يساعد ادلنشأة على ربقيق أىدافها بإجياد منهج من إلضافة
 لتقييم و ربسُت فاعلية عمليات إدارة اخلطر, الرقابة و التوجيو.

ديكن القول أن التدقيق الداخلي قد أصبح اليوم متمثل يف وحدة مستقلة تضم أفراد مهنيُت يساعدون اإلدارة يف 
التجارية و ادلالية و التشغيلية و العمليات التسويقية, و ىكذا يتضح مدى التطور الذي  األعمالإدارة سلاطر 

ح ىذا ادلفهوم يساير التغَتات اليت ربدث يف خالل ىذه السنوات حبيث أصبحدث يف مفهوم التدقيق الداخلي 
 ادلؤسسات.

 المطلب الثاني: تعريف التدقيق الداخلي

 ديكن تعريف التدقيق الداخلي على انو:

 يف الدقة إفراط,ضبط,فحص,النظر معن االتدقيق الداخلي يف اللغة يعٍت 

للقيام  اإلدارةنشاط مستقل داخل ادلؤسسة تنشةو   األوجوو  األنظمةانو رلموعة من  علىيعرف التدقيق الداخلي 
من  التأكديف  اإلحصائيةة البيانات احملاسبية و ضمان دقل خبدماهتا يف ربقيق العمليات و القيود بشكل مستمر

 موظفي ادلؤسسة للسياسات  إتباعو شلتلكات ادلؤسسة و يف التحقق من  أصولاالحتياطات ادلتخذة حلماية 

درجة  إذلعليها و لذلك حىت تصل ادلؤسسة  إدخاذلازم و اقًتاح التحسينات الال أغراضها ءأداو اخلطط يف 
 1القصوى. اإلنتاجيةالكفاية 

كخدمة للمنظمة ,هبدف   األنشطةداخل ادلنظمة لفحص و تقييم  أداخلي ىو وظيفة تقومي مستقلة تنشالتدقيق ال
 بادلنظمة بالتحليالت و التقييمات  األفرادبفعالية من خالل تزويد  ادلنظمة على تنفيذ مسؤوليتهم أفرادمساعدة 

                                                           
, دار الوراق لنشر و التوزيع, الطبعة لمعايير التدقيق الداخلي الدولية التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقاخلف عبد اهلل الواردات,  1

 36, ص: 2006االوذل, عمان, 
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 رقابة فعالة فَتتو  أيضاالتدقيق  أىدافو تشمل  األنشطةو التوصيات و ادلشورة و ادلعلومات ادلتخصصة بفحص 
 1.بتكلفة معقولة

نشاط توكيدي استشاري "  على انونشرة  آخرعرف معهد ادلدققُت الداخليُت التدقيق الداخلي حسب      
 أىدافهاة على ربقيق أتحسُت عملياهتا و ىو يساعد ادلنشة لأقيمة للمنش إلضافةمستقل وموضوعي مصمم 

 ".اخلطر ,الرقابة ,التوجيو )احلكومة( إدارةمنهج منظم و صارم لتقييم و ربسُت كفاءة عمليات  بإجياد

 :فيما يلي اإلدارةمساعدة  إذلو بناءا على ىذا التعريف فان التدقيق الداخلي يهدف  

 ,ادلخاطر إدارةتقييم و ربسُت فعالية  .1
 ,تقييم و ربسُت فعالية الرقابة  .2
 .فعالية عمليات التحكم ادلؤسسيتقييم و ربسُت  .3

 التدقيق الداخلي ذا صيغة : أصبح أعالهو من التعريف 

 .قيمة ادلنشاة إلضافةو استشاري مستقل و موضوعي  تأكيديعلى انو نشاط 

  بان ادلخاطر ادلرتبطة بادلنشاة مفهومة و يتم التعامل معها بشكل مناسب اإلدارةلتطمةن :تأكيدي. 
 بالتحليالت و الدراسات و االستشارات و االقًتاحات الالزمة الزباذ القرارات اإلدارةلتزويد : استشاري. 
 داخل التنظيم إداريمستوى  بأعلىارتباطو : مستقل.  
 تعمل من  األدواتو مجيع ىذه  ناآلخري لتأثَتبنزاىة ,غَت خاضع  إليوادلوكلة  األعمال بأداء: موضوعي 

ة من خالل خفض التكاليف واكتشاف وضع الغش و فحص و تقييم الرقابة الداخلية و أقيمة ادلنش إضافةاجل 
 2.أىدافهاة على ربقيق ألتحسُت عملياهتا و مساعدة ادلنش العمل على اقًتاح ما يلزم

 

 

 
                                                           

 46, ص:2011, دار صفاء للنشر و التوزيع, عمان, الطبعة االوذل, التدقيق الداخلي و الحكوميامحد حلمي مجعة,  1
 34, 33مرجع سابق, ص: ,IIAالدولية الصادرة عن دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير خلف عبد اهلل الواردات,  2
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 المطلب الثالث: أنواع التدقيق الداخلي و أىدافو

 أوال: أنواع التدقيق الداخلي

قسم معهد ادلدققُت الداخليُت األمريكي التدقيق الداخلي إذل ستة أنواع أساسية مرتبطة فيما بينها و ال ديكن 
 األنواع تتمثل يف: فصلها أثناء عملية التدقيق الداخلي و ذلك من اجل ربقيق أىداف التدقيق الداخلي و ىذه

ىو عملية التحقق و التأكد من التزام اإلدارات بالقوانُت و األنظمة و التعليمات يف أدائها زام: تتدقيق اإلل-1
 لعملها لتحقيق األىداف ادلرسومة وفق اخلطط ادلوضوعة بكفاءة و فعالية و الوقوف على نواحي القصور

كرارىا, و تقع على عائق إدارة التدقيق الداخلي عبء التأكد و اخلطأ. ومن مث العمل على عالجها و عدم ت 
 من تطبيق القوانُت و اللوائح و التعليمات اليت تصدرىا ادلنشأة.

: ىو رلموعة من األنشطة اليت تتعلق باألداء اإلداري وعملية التخطيط و أنظمة الرقابة  التشغيلي التدقيق -2
كفاءة والفعالية واالقتصادية يف األنشطة ادلراد تدقيقها ومساعدة على اجلودة, حبيث يهدف إذل التحقق من ال

اإلدارة على حل ادلشاكل بتقدمي توصيات رلدية من اجل سلوك هنج عمل واقعية وىو عبارة عن فحص وتقييم 
ءة جلميع عمليات ادلنشأة ادلختلفة هبدف التأكد من أن سلتلف ادلستويات اإلدارية تنجز وظائفها وعملياهتا بكفا

 وفعالية واقتصادية .

روض فقة من ادلفاىيم والت:  ىو رلموعة من ادلبادئ والسياسات وادلعايَت العلمية ,وادلشالتدقيق المالي -3
 إطارالية التدقيق يف عالزمة للقيام بعملية ادلراجعة واليت ربكم مدى دقة وفلمع طبيعة العمليات ا, ةقسنادل

ومدى االعتماد على  التحقق من الدقة البيانات إذلويهدف . مجتمعاالقتصادية واالجتماعية لل األىداف
  األصول.ادلعلومات ادلالية وكذلك احملافظة على 

عملية تطبيق أي نوع من األنظمة باستخدام ":  يقتصد بالتدقيق االلكًتوين تدقيق نظم المعلومات-4
واذلدف من تدقيق نظم  "ق أعمال التدقيقتكنولوجيا ادلعلومات دلساعدة ادلدقق يف التخطيط والرقابة وتوثي

 ادلعلومات ىو التحقق من امن وسالمة ادلعلومات إلعطاء التقارير ادلالية و التشغيلية يف الوقت ادلناسب 
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 1و صحيحة و كاملة و مفيدة.

: تتعدد التسميات اخلاصة بالتدقيق اإلداري, و لعل أبرزىا و أكثرىا انتشارا تدقيق األداء تتم تدقيق األداء -5
عمليات تدقيق اإلدارة و نظم إدارهتا, و ذلك لتقييم مدى فعاليتها يف استخدام مواردىا. و يعرف تدقيق األداء 

 نشطة و الوظائف التنظيمية". على انو " ربسُت االقتصادية و الكفاءة و الفعالية اليت تؤدي هبا األ

 و اذلدف منو ىو التأكد من الفعالية و االقتصادية ألداء ادلوظفُت و مدى االلتزام باألنظمة و القوانُت.

البيةي على " أهنا عبارة عن فحص موضوعي  التدقيق عرفت الوكالة محاية البيةة األمريكيةالتدقيق البيئي: -6
بيةة للمنشأة للتحقق من الوفاء بادلتطلبات البيةية اليت تفوضها القوانُت ادلنظمة منظم, دوري و موثق للممارسات ال

 للبيةة و سياسات ادلنشأة".

و يهدف إذل قياس مدى االلتزام باألنظمة اخلاصة بالبيةة و التلوث, و ما ديكن أن يواجو ادلنشأة و احلفاظ على 
دي إذل تدىور األنظمة البيةية و مواردىا و محاية البيةة من األنظمة البيةية ومحايتها من سلتلف ادلصادر اليت تؤ 

 االستنزاف و االنقراض.

 2:ثانيا: أىداف التدقيق الداخلي

تطورت أىداف التدقيق الداخلي مع تطور الزمن و اختلف مفهومو حبيث سبكن من التمييز بُت األىداف التقليدية 
 و األىداف احلديثة.

 األىداف التقليدية:-أ

 من صحة البيانات احملاسبية و مدى االعتماد عليها. التأكد 
 .إبداء رأي فٍت استنادا إذل أدلة و براىُت من عدالة القوائم ادلالية 
 .اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر و السجالت احملاسبية من األخطاء و الغش 
 .التقليل من فرص ارتكاب األخطاء من خالل التأكد من وجود رقابة داخلية جيدة 
 عدة اإلدارة على وضع السياسات و ازباذ القرارات اإلدارية ادلناسبة.مسا 

                                                           
 .49 -46من ص, 2015عمان, الطبعة الثانية, , دار صفاء, مدخل الى التدقيق و التاكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيقامحد حلمي مجعة,  1
حالة مؤسسة تكرير السكر, مذكرة زبرج لنيل شهادة , دراسة التدقيق الداخلي كأداة لتحليل و تحسين أداء المؤسسة االقتصاديةبلنوار خَتة,   2

 .17, 16: ص , ص2015, 2014ماسًت, جامعة مستغازل, 
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 .مساعدة الدوائر ادلالية يف ربديد الوعاء الضرييب 
  يف التخطيط االقتصاد الوطٍت األخرىمساعدة اجلهات احلكومية. 

 :تتمثل يف مايلي  الحديثة: األىداف-ب

 واضلرافاهتا أسباهبايذىا وربديد فتن مراقبة اخلطط ومتابعة فحص و. 
  بالنسبة للمؤسسة االقتصادية. األداءتقيم 
 وقوانُت ادلعمول هبا. باألنظمةمن االلتزام  لتأكيدا 
 سلطة تنفيذية أعلى إذل وبنتيجة التدقيق ورفع ودورية تقارير مفصلة إعداد. 
   كفاية االقتصادية.  أقصىالعمل على ربقيق 
   اجملتمع. أفرادجلميع  رفاىية أقصىالسهر على توفَت 
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 تطبيقو  آلياتمعايير التدقيق الداخلي و  المبحث الثاني:

يلتزموا  أناليت جيب  األساسية ادلبادئُت الداخليُت كوهنا تضع قتعترب معايَت التدقيق الداخلي ضرورية خاصة للمدق
ادلؤسسة و ذلك  أىدافو مهامو من اجل ربقيق  آلياتوهبا عند شلارسة مهنة التدقيق الداخلي و كذلك تطبيق 

 .يكون بااللتزام هبذه ادلعايَت الدولية 

 مفهوم معايير التدقيق الداخلي  األول:المطلب 

التماثل  اآلخرونو على  .وزن أوامتياز ادلطلوب لغرض معُت كمقياس  أو األفضليةادلعيار كمصطلح يعٍت درجة 
 .أدائهمعلى دقة  معو و مسايرتو فهو ما يتم بواسطتو احلكم

ادلدققُت  إليهااحلكم على مستوى الكفاءة ادلهنية و درجة االنسياق اليت يصل  أداة "يعرف معيار التدقيق على انو
 ."ملوظائفه أدائهمعند 

يتم االعتماد عليها يف تقييم و قياس عمليات ادلقاييس و القواعد اليت "  بأهنامعايَت التدقيق الداخلي فتعرف  أما
تكون و ذلك وفقا دلا مت  أنقسم التدقيق الداخلي حيث سبثل ادلعايَت منوذج شلارسة التدقيق الداخلي كما جيب 

معايَت التدقيق الداخلي ادلتعارف عليها  أنُت و ىذا يعٍت يخلو اعتماده من قبل معهد ادلدققُت الدا إليوالتوصل 
 .ادلهٍت أدائهممل ادلدققُت الداخليُت و ربديد مسؤولياهتم الفنية و متابعة لع اأساس

لقد اخذ معهد ادلدققُت الداخليُت على عاتقو مهمة تطوير معايَت التدقيق الداخلي ادلتعارف عليها و متابعة 
 مع مرور الزمن. أحداثتطويرىا و ربديثها وفقا دلتطلبات ما يستجد من 

 : معايير التدقيق الداخلي  أوال

و اليت  1978عام  بأمريكاوضعها معهد ادلدققُت الداخليُت  العام دلعايَت التدقيق الداخلي اليت اإلطاريتكون 
 .معيار فرع 25رلموعات و تتضمن  من مخسة معايَت عامة مت تبويبها يف 1993عدلت 

 1:رلموعتُتيَت ادلهنية اجلديدة من العام للمعا اإلطاربينما يتكون 

 

                                                           
.84،ص 3122،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،الطبعة األولى، التدقيق الداخلي والحكوميأحمد حلمي جمعة، - 
1
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 1التدقيق الداخلي. أنشطةالذين يؤدون  األفراد: تتمثل يف خصائص ادلنظمات و s: معايَت السمات األولى

: معايَت األداء: ىي اليت تتصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي و ادلعايَت اليت تتم من خالذلا قياس أداء الثانية
 تلك األنشطة.

و تنطبق كل من معايَت السمات و معايَت األداء على خدمات التدقيق الداخلي بشكل عام , بينما معايَت التنفيذ 
و فحص الغش و  اإلذعانفتتوذل تطبيق معايَت السمات و معايَت األداء على أنواع زلددة من األنشطة مثل تدقيق 

  التدليس و الرقابة الذاتية على ادلنظمة.

 :2003ق الداخلي الجديدة و المعدلة عام التدقيمعايير 

   معايير السمات األولىالمجموعة 
   ادلسؤوليةالغرض و السلطة و  1000
   االستقالل و ادلوضوعية 1100

  االستقالل التنظيمي 1110 
  ادلوضوعية الفردية 1120 
  و ادلوضوعيةهتديد االستقاللية 1130 

   الالزمةالكفاءة و العناية ادلهنية  1200
  الكفاءة ادلهنية 1210 
  الالزمةالعناية ادلهنية  1220 
  التطوير ادلهٍت ادلستمر 1230 

   حسُتبرامج التاجلودة و  تأكيد 1300
  تقييم برامج اجلودة 1310 
 التقييم الداخلي 1311  
 التقييم اخلارجي 1312  
  برامج اجلودةالتقرير عن  1320 

                                                           
 50امحد حلمي مجعة, مرجع سابق, ص:  1
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 وفقااستخدام"لقد دققنا  1330 
 للمعايَت"

 

  اإلذعانعن عدم  اإلفصاح 1340 
   معايير األداء المجموعة الثانية

   التدقيق الداخلي أنشطة إدارة 2000
  التخطيط 2010 
  االتصال و ادلوافقة 2020 
  ادلوارد إدارة 2030 
  اإلجراءات السياسات و 2040 
  التنسيق 2050 
اجمللس و  إذلالتقرير  2060 

 العليا اإلدارة
 

   طبيعة العمل 2100
  ادلخاطر إدارة 2110 
  الرقابة 2120 
  التحكم 2130 

   زبطيط ادلهمة 2200
  اعتبارات التخطيط 2201 
  ادلهمة أىداف 2210 
  نطاق ادلهمة 2220 
  زبصيص موارد ادلهمة 2230 
  عمل ادلهمةبرنامج  2240 

   ادلهمة أداء 2300
  ربديد ادلعلومات 2310 
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  التحليل و التقييم 2320 
  تسجيل ادلعلومات 2330 
  على ادلهمة اإلشراف 2340 

   توصيل النتائج 2400
  معايَت التوصيل 2410 
  جودة االتصال 2420 
 السهو و اخلطأ 2421  
عن عدم  اإلفصاح 2430 

 للمعايَت اإلذعان
 

  نشر النتائج 2440 
   برامج ادلراقبة 2500
   للمخاطر اإلدارةقبول  2600

: ص ،ص3122دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة األولى،  التدقيق الداخلي و الحكومي,احمد حلمي جمعة،  المصدر :

48 ،48. 

 :الهدف من معايير التدقيق الداخلي

 :الداخليُت أىداف معايَت التدقيق الداخلي بأهناقد حدد معهد ادلدققُت 

 .ون عليها شلارسة التدقيق الداخليتك ينبغي أناليت تعرب عن الصورة اليت  األساسيةربديد مبادئ  .1
 التدقيق الداخلي.  أنشطةتعزيز  ألداء إطاروضع  .2
 خلي.القياس التدقيق الد أساسوضع  .3
 بادلنظمة. تعزيز وربسُت العمليات التنظيمية .4
تعميق حالة الفهم لدى مجيع ادلستويات اإلدارية يف ادلنشآت األعمال حلقيقة الدور و ادلسؤوليات  .5

 للتدقيق الداخلي, تعزيز إدراكها ألمهية ادلسامهة يف ربسُت أداء التدقيق الداخلي.
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 المطلب الثاني: مراحل تطبيق التدقيق الداخلي

يف التدقيق الداخلي حبيث حيتاج ادلدقق الداخلي  أنشطةالتدقيق البد من تتبع ادلراحل اليت سبثل  أعماللتنفيذ 
مزاولة ىذه األنشطة أالن يفحص و يراجع ما يراه ضروريا من مستندات و سجالت و تقارير إذل جانب قيامو 

 .......و التتبع و ادلالحظة.

 الفرع األول: مراحل تطبيق التدقيق الداخلي:

 و يكون ذلك من خالل تتبع ادلراحل التالية: 

 التخطيط. المرحلة األولى:

 العمل ادليداين. المرحلة الثانية:

 إيصال النتائج. المرحلة الثالثة:

 ادلتابعة. المرحلة الرابعة:

 التخطيط المرحلة األولى: .1

يستند التخطيط يف التدقيق على تغطية مجيع أنشطة ادلؤسسة على األقل مرة يف السنة وفق ما ورد يف نص البند 
من معايَت األداء) على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وضع خطط مبنية على أساس ادلخاطرة لتحديد  2000

ن توضع خطة التدقيق الداخلي ادلبنية على أولويات نشاط التدقيق الداخلي, منسجمة مع أنظمة ادلنشاة, و أ
 ادلخاطر. على األقل مرة سنويا, و جيب األخذ باالعتبار توجهات اإلدارة العليا و رللس اإلدارة.أساس تقييم 

لقد حددت نشرة ادلعايَت ادلتعلقة بادلمارسة العملية للتدقيق الداخلي, مسؤولية ادلدقق الداخلي يف ربديد نطاق 
 رلال العمل و األىداف اليت جيب أن حيققها التدقيق و اجملال الرئيسي الذي جيب مراجعتو العمل و بيان 

 و تقييمو.
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يع أعضاء ادلنشاة على تأدية عملهم بفاعلية, و يتم ذلك إن اذلدف األساسي للتدقيق الداخلي ىو دلساعدة مج
من خالل قيام التدقيق الداخلي بتزويدىم بالتحليالت و التوصيات و ادلعلومات اليت هتم األنشطة اليت تتم 

 مراجعتها.

 دقيق و تتم عملية التخطيط طبقا للخطوات التالية و اليت تتمثل يف التحضَت دلهمة التدقيق و ربديد أىداف الت

, كذلك اختيار اجلهة اخلاضعة 1األداءو ربديد نطاق العمل الذي يشمل نظام الرقابة الداخلية و تقييم مستوى 
  .للتدقيق و اختبار فريق التدقيق 

بعدىا يأيت ادلسح األورل الذي يهدف إذل احلصول على فهم عام للعمليات و ادلخاطرة و أنظمة الرقابة الداخلية -
سبهيدية مع اجلهة اخلاضعة تصاالت بالنشاط, و يشمل ادلسح األورل يف إجراء ادلقابالت و القيام باالادلرتبطة 

للتدقيق من اجل احلصول على اكرب قدر شلكن من ادلعلومات مث ربضَت برنامج التدقيق الداخلي, حبيث نصت 
 طة لكل مهمة متضمنة األىدافمعايَت التدقيق الداخلي بأنو جيب على ادلدققُت الداخليُت وضع و تدوين خ

و النطاق و الوقت و توزيع ادلصادر, و اذلدف من وضع برنامج التدقيق ىو توثيق ادلعلومات خالل مهمة. و يتم  
وضعو قبل البدء بالعمل ادليداين, على أن يتم تعديلو أينما كان مناسبا أثناء تأدية ادلهمة و حيتوي على نتائج 

 التخطيط للمهمة.

ؤولية إعداد برنامج التدقيق الداخلي على رئيس الفريق دبساعدة باقي أعضائو و يف النهاية يصادق عليو و تقع مس
 مدير التدقيق.

بنجاح  أىدافهانظام رقابة فعال و قوي كي تقوم بتحقيق  إذلتقييم نظام الرقابة الداخلية: ربتاج ادلؤسسات -
 معُت,  ىدفصممت لتحقيق  إذاة تكون كافية و مفيدة فقط لذلك على ادلدقق الداخلي دائما التنبو بان الرقاب

بان أىداف اإلدارة سوف يتم ربقيقها حيث نص  و اذلدف من الرقابة الداخلية ىو احلصول على توكيد معقول
 التوجيو, العمليات  أنظمةمعيار األداء على نشاط التدقيق الداخلي تقييم كفاءة و فعالية الرقابة شاملة و 

 ذلك على صحة ادلعلومات و قابليتها العتماد عليها, االلتزام بالسياسات  يتضمن أنو ادلعلومات, جيب 

  1و اخلطط, اإلجراءات و القوانُت, محاية األصول, استغالل موارد ادلنشاة بكفاءة و اقتصادية.
                                                           

 .511ص:  مرجع سابق,, IIAيل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن دلخلف عبد اهلل الواردات,  1
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 .المرحلة الثانية: العمل الميداني )المعاينة( 2

  التدقيق: أدلةالعينة في 

اجلوىرية اذلامة فان نوع االختبار مهم  اإلجراءاتمن مزيج مناسب من اختيارات الضبط و  أدلةيتم احلصول على 
 التدقيق الختيارات التالية: أدلةالتدقيق عند مجع  إجراءاتيف فهم تطبيق 

 .يتم استخدام العينة يف التدقيق االختبارات الضوابط و اإلجراءات اجلوىرية 
 رصدة و اليت تتضمن إجراءات ربليلية و اختبارات تفصيلية دلعامالت و أرصدة كذلك الختبار األ

تتضمن االختبارات إجراءات للحصول على دليل, و تعتمد على األساليب التالية أمهها: ادلالحظة, 
 التفتيش, التثبت, ادلقارنة, التحليل, االحتساب, االستفسار.

  دليل موضوعي يؤيد صحة القيم ادلسجلة بالدفاترتتم إجراءات الفحص التفصيلي للحصول على 
و اكتشاف سلاطر العمل و سلاطر الرقابة, و فحص عينات للعمليات ادلسجلة, و بذلك فان ىذه  

اإلجراءات سبثل شكال من أشكال التربير استنتاجي و الذي على ضوئو يتم استنتاج معقولية النتائج 
 ليت يتم فحصها. اإلمجالية. من دليل و ثقة يف التفاصيل ا

 العمل:  أوراق 

اإلثبات الداعم ألراء و االستنتاجات و توصيات التدقيق, و تأكيد على أن  عمل التدقيق أوراقتشكل 
 اإلجراءات اليت مت التخطيط ذلا قد نفذت, و وفرت الدعم الالزم.

 جيب أن يقوم ادلدقق الداخلي بإعداد أوراق العمل اليت تستعمل كإثبات للتدقيق كالصور و اخلرائط البيانية 

و اجلداول, و البيانات الوصفية, و جداول تسلسل اخلطوات, و ادللفات االلكًتونية, أو شرائط أو أقراص  
سيلة ادلستخدمة يف توثيق و زبزين أوراق كمبيوتر,...اخل, حبيث الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي حيدد الو 

 العمل.  

 

 
                                                                                                                                                                                     

 534مرجع سابق, ص   1
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 ملفات أوراق العمل :

, ملفات السنة احلالية و ىي ملفات أعمال التدقيق اجلارية, و ادللفات ىناك رلموعتان من ملفات أوراق العمل
 1الدائم.ادلستمرة تسمى ادللفات الدائمة, و خيصص لكل عملية تدقيق ملف األعمال اجلارية و ادللف 

  الملف الدائم 

يشمل ادللف الدائم على البيانات اخلاصة بالنشاط و ادلذكرات ادلستمرة األثر يطلق عليو "ادللف الدائم" دلا 
 يتضمنو من بيانات سوف يستمر طوال السنُت دون تقييد, ما دل يطرأ عليو التغَتات, حبيث حيتوي على:

 .وصف النشاط 
  كبار ادلوظفُت و مناذج التوقيع.  أمساءادلوظفُت العاملُت اذليكل التنظيمي دبا فيو عدد 
 .برامج التدقيق 
 .طلبات اعتماد ادلهمات 
 .خطط التدقيق 
  ذات العالقة بالنشاط. األحكاماالتفاقيات ادلهمة و العقود و القرارات و القوانُت و 
 .النماذج ادلستخدمة لدى النشاط 
  التوصيات الرئيسية.الداخلي و أىم ملخص تقارير التدقيق 
 .ملخص ألعمال التدقيق القادمة 

 :الملف الجاري 

 جيب أن يكون ىناك ملف مفتوح ألوراق عمل كل عملية تدقيق ديثل ىذا سجال مفصال بأعمال التدقيق

 و االختبارات اليت أجريت أثناء التدقيق. 

 دقيق لكل مهمة و دلرة واحدة.و يعد ىذا ادللف حلفظ ادلستندات و ادلذكرات و البيانات ادلتعلقة بالت

و يفيد ادللف اجلاري األساس الذي يعتمد عليو ادلدقق الداخلي يف إعداد التقارير النهائية كما انو ديثل قرائن أدلة 
 اإلثبات اليت تستند إليها عند اإلفصاح عن الرأي و عدالة التقارير و البيانات.

                                                           
 290, ص:2015, دار صفاء, عمان, الطبعة الثانية, مدخل إلى التدقيق و التأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيقامحد حلمي مجعة,  1
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 :ملف المراسالت 

 1أنواع ادلراسالت من وارل دائرة التدقيق الداخلية منها و اخلارجية.حيتوي ملف ادلراسالت على مجيع 

مسؤول  تكون لدى  لفات الثالث ىي ادللفات األساسية للتدقيق الداخلي, قد يكون لو ملفات أخرى قدىذه ادل
 للتدقيق. أو الرئيس التنفيذي

   رحلة الثالثة: النتائج و التوصياتمال

الداخلية و إجراء االختبارات اجلوىرية ذلذا النظام و من مث إعادة تضمينها إذل  بعد إسبام تقييم نظام الرقابة
استنتاجات يف ورقة خاصة يف ملف العمل يتم إدراج ىذه التوصيات يف التقرير الذي سيتم إعداده عن نتائج 

 التدقيق و جيب على ادلدققُت الداخليُت إيصال نتائج ادلهمة مباشرة.

 دقيق الداخلي على ثالثة مراحل:تتم كتابة تقارير الت

 مرحلة التخطيط و ىي التخطيط لعدد التقارير اليت سيتم إصدارىا ادلرحلية منها و النهائية. .1
 خالل عملية التدقيق و ذلك عندما تتم كتابة ادلالحظات و التوصيات أوال بأول. .2
مجع األجزاء ادلختلفة عن التقرير, و اليت قد سبت كتابتها من قبل عدد كبَت من األشخاص يف وثيقة  .3

التدقيق قبل   أعمالعن التقرير خالل  أوليةواحدة موحدة و مرتبة, و يتوجب على ادلدققُت كتابة مسودات 
 كتابة التقرير بشكلو النهائي.

 .التصحيحية بشكل فوري اإلجراءاتاليت يتم اكتشافها و ازباذ  ديكن كتابة نطاق التدقيق و سلتلف ادلالحظات

جيب أن حيرر ادلدقق مهمة مسودة تقرير التدقيق و أن يقوم مدير التدقيق دبراجعتها و توزيعها. على مدير إدارة 
قرير النهائي النشاط اخلاضع للتدقيق قبل اجتماع ادلراجعة لكي يتمكنوا من اقتناع بالتقرير, يسلم مدير التدقيق الت

إذل ادلدير العام للدراسة و التوجيو, و يتم عرضو بعد ذلك على جلنة التدقيق يف اجتماعاهتا لالطالع على سَت 
 أعمال ادلنشاة و مدى االلتزام من خالل مدير التدقيق.

 ت.: جيب أن ربتوي على ادلالحظات, النتائج و التوصيات, و كذلك خطة عمل لتطبيق تلك التوصياالنتائج

                                                           
 292, 291امحد حلمي مجعة, مرجع سبق ذكره, ص ص :  1
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التوصيات: ىي عبارة عن رأي ادلدقق عن مدى تقييمو لتأثَت ادلالحظات و التوصيات على النشاطات ادلختلفة, 
 و يتم ترتيبهما دبدى تأثَتمها على سَت أعمال ادلنشاة.

 المرحلة الرابعة: المتابعة

تدقيق الداخلي) معيار األداء و للممارسة ادلهنية للكما ىو مطلوب من قبل معهد ادلدققُت الداخليُت يف ادلعايَت 
( " ينبغي وضع آلية للمتابعة لضمان تنفيذ األعمال فعاال  أو أن اإلدارة العليا قد قبلت ادلخاطر عدم 2500

 ازباذ إجراءات على مالحظات التدقيق الداخلي ادلعلقة".

النتائج إذل مت إبالغها إذل جيب أن يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بوضع نظام دلتابعة ما يتخذ حول 
 اإلدارة.

 :تعرف بأهنا عملية يقوم هبا ادلدققون الداخليون من خالل ربديد مدى كفاية و فاعلية و حسن  المتابعة
 .إياىابشان ادلالحظات و التوصيات اليت يتم تبليغها  اإلدارةاليت تتخذىا  توقيت اإلجراءات

ا كانت اإلدارة العليا أو رللس اإلدارة قد ربمال سلاطر عدم ازباذ ما إذ من ربديد أيضاتتضمن عملية ادلتابعة 
 إجراءات التصحيحية حول ادلالحظات اليت مت تبليغها.

  :خطوات المتابعة 

تقوم اإلدارة العليا باالستفسار من اجلهة اخلاضعة للتدقيق الزباذ قرار فيما إذا كان من ادلمكن تطبيق ىذه األولى: 
 م تطبيقها و كيف.التوصيات و مىت سيت

 تقوم اجلهة اخلاضعة للتدقيق بادلباشرة يف تنفيذ التوصيات. الثانية:

يقوم التدقيق الداخلي بعد منح اجلهة اخلاضعة للتدقيق مهلة كافية الزباذ اإلجراءات التصحيحية ادلطلوبة الثالثة: 
 عدم ازباذ مثل ىذه اإلجراءات.دبتابعة ازباذ ىذه اإلجراءات أو التأكد من أن اإلدارة تتحمل مسؤولية 

فانو يتم متابعة اإلجراءات العمل بالتوصيات و تصحيح الوضع خالل مدة أقصاىا سنة أشهر من تاريخ إصدار 
و يرفع جلميع االنتهاء من اصلاز مجيع التوصيات يتم كتابة تقرير عن ذلك  النسخة النهائية من التقرير, و عند
  قرير.اجلهات إذل استلمت نسخة من الت



 الفصل األول                                                   اإلطار العام للتدقيق الداخلي و تطوره
 

28 
 

 : اذليكل التنظيمي للتدقيق الداخلي الفرع الثاني

  إلجراءاتوظيفتو طبقا  بأداءديثل التدقيق الداخلي جزءا شلثال يف اذليكل التنظيمي للمؤسسة حبيث يقوم 

 قسم التدقيق الداخلي  أىدافالعليا و ىي بدورىا تقوم بتحديد  اإلدارةالقوانُت ادلوضوعة من طرف  و

 ادلمكن االعتماد عليها.و مسؤولياتو 

 يكون موقع قسم التدقيق الداخلي مستقل عن اإلدارات التشغيلية من اجل تنفيذ سلتلف أعمالو باستقاللية اكرب

 و مشولية أكثر, كذلك مساعدة اإلدارة العليا يف الرقابة على أعمال ادلؤسسة و توجيو بعض اإلدارات األخرى. 

يؤكد دعم اإلدارة العليا لو, كذلك أن ال يقوم ادلدققُت الداخليُت بتأدية  جيب أن حيدد موقعو عند مستوى الذي
 أي أنشطة تنفيذية من اجل ذبنب تعارض ادلصاحل.

 التدقيق الداخلي: اإلدارةالمراكز الوظيفية في 

يعتمد التنظيم الداخلي لقسم التدقيق الداخلي على عدة عوامل من بينها حجم ادلؤسسة و نوعها و طبيعة 
يكون  أنعدد العاملُت يف قسم التدقيق الداخلي و مؤىالهتم العلمية و العملية, كما جيب  إذل إضافةاطها, نش

وحدات  إذلتقسيم قسم التدقيق الداخلي  األفضلشخص واحد. من  إدارةقسم التدقيق الداخلي منظم ربت 
 جدا و االستفادة منو يف الوقت ادلناسب. ضروري أمر ألنومتخصصة 

  يقوم بإدارة شاملة واسعة النطاق بغية ربديد األىداف السنوية لقسم التدقيق  التدقيق الداخلي:مدير
 الداخلي و اليت تبٌت على أساس خطط و سياسات ادلؤسسة, كذلك حرية االطالع على مجيع العمليات 

 و السجالت و شلتلكات ادلؤسسة مع تقدمي تقارير مباشرة إذل اإلدارة العليا.
 مسؤول عن تنسيق خطط التدقيق و ادلوافقة على أوراق العمل النهائية  يعتربقيق الداخلي :رئيس التد 

 1و يقوم برفع تقاريره مباشرة إذل مدير التدقيق. 

                                                           
, مذكرة زبرج لنيل شهادة ماسًت, زبصص تدقيق دور التدقيق الداخلي في تحسين المردودية المالية للمؤسسة االقتصاديةشرقي أحالم حسنية, 1

 20, ص :2014/2015زلاسيب و مراقبة التسيَت, جامعة مستغازل, 
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 ربت : يعترب مسؤوال عن عمليات التدقيق اجلارية )التدقيق ادلارل و تدقيق العمليات(المدقق الرئيسي .
مشرفا على ادلدققُت ادلساعدين أثناء عملية التدقيق, التأكد من إتباع إشراف رئيس التدقيق, كما يكون 

 خطوات برامج التدقيق ادلعتمدة و إجراء بعض التعديالت على إجراء التدقيق عند احلاجة.
  :يكلف بأداء األعمال و مهام التدقيق التفصيلية ربت إشراف ادلدقق الرئيسي المدقق المساعد 
 للمدققُت ادلساعدين خالل الستة أشهر  دارة ادلؤسسة أن ذبري التدريب الالزمو توجيهاتو. يتعُت على إ

 1األوذل من تعيينهم كوهنم مبتدئُت و حباجة إذل كسب اخلربة و رلال التدقيق الداخلي.

 المطلب الثالث: الخدمات التي يقدمها التدقيق الداخلي و أىميتو

 الداخليالفرع األول: الخدمات التي يقدمها التدقيق 

 2تتمثل يف مايلي:

 : تقوم اإلدارة بالتخطيط و التنظيم تحديد كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلية في المنشاة .1
و اإلشراف بطريقة توفر ضمان معقول بان األىداف و الغايات سوف تتم ربقيقها لذلك فان مجيع أنظمة 

 ي.و عمليات و أنشطة ادلنشاة خاضعة لتقييم التدقيق الداخل
جيب أن تكون ادلعلومات ادلالية و التشغيلية ادلقدمة إلدارة دقيقة و كاملة  قابلية المعلومات العتماد عليها: .2

و مفيدة. و أن تكون قدمت يف الوقت ادلناسب, حىت ديكن لإلدارة االعتماد عليها يف ازباذ القرارات 
 ادلناسبة.

و احلريق, و التصرفات  اخلسائر الناذبة عن السرقةيؤكد ادلدقق الداخلي على ضرورة حبث  حماية األصول: .3
غَت القانونية يف شلتلكات ادلنشاة, لذلك فان الرقابة التشغيلية اجليدة سبنع سوء استخدام األصول و محايتها 

 من ادلخاطر احملتملة و ذلك من خالل التامُت عليها قيد ىذه ادلخاطر.
: يتحقق التدقيق الداخلي من أن موظفي ادلنشاة يقومون دبا االلتزام بالسياسات و اإلجراءات الموضوعية .4

ىو مطلوب منهم القيام بو من إتباع السياسات و اخلطط و اإلجراءات و التعليمات, و يف حالة عدم التزام 
 ادلوظفُت بذلك فعلى ادلدقق ربديد أسباب ذلك و ربديد التكلفة الناذبة و ادلخاطر عن عدم االلتزام 

 قة اليت ربقق التزام العاملُت باإلجراءات و السياسات احملددة.و ماىي الطري
                                                           

 21شرقي أحالم حسنية, مرجع سبق ذكره, ص: 1
 33, ص:مرجع سابق, إلى التدقيق و التأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيقمدخل امحد حلمي مجعة,  2
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يتم وضع األىداف و الغايات و إجراءات الرقابة من قبل اإلدارة و يقوم  الوصول إلى األىداف و الغايات: .5
ادلدقق الداخلي بتحديد فيما إذا كانت متوافقة مع أىداف و غايات ادلنشاة, و تقع مسؤولية وضع األىداف 

شاة على عائق اإلدارة العليا أو رللس اإلدارة, و على ادلدقق التأكد من أن الربامج أو العمليات قد نفذت  ادلن
 كما خطط ذلا.

على ادلدقق الداخلي ربديد ادلناطق و األنشطة إذل تتضمن سلاطرة عالية, و إعالم  تحديد مواطن الخطر: .6
تدقيق و يتم ربديد أماكن اخلطر من خربة ادلدقق اإلدارة عنها لتحديد فيما إذا تطلب األمر إخضاعها لل

السابقة يف ادلنشأة, أو من معلومات مأخوذة من مصادر أخرى, أو من مشاكل موجودة يف شركات ذات 
 نشاط مشابو للمنشاة اخلاضعة للتدقيق أو من خربة ادلدقق و معرفتو العامة.

ادلنشأة و على ادلدقق  إدارةو االحتيال على : تقع مسؤولية منع و الغش منع و اكتشاف الغش و االحتيال .7
دون وقوع الغش, و ليس من  اإلدارةبل و فعالية اإلجراءات ادلطبقة من ق الداخلي فحص و تقييم كفاية

مسؤولية ادلدقق الداخلي اكتشاف الغش و لكن عليو أن يكون لديو معرفة كافية بطرق و احتماالت الغش 
حدوث الغش و االحتيال و قدرتو على بالتحقيق يف ذلك أو ادلشاركة مع ليكون قادرا على ربديد أماكن 

 جهات أخرى.
جيب على ادلدقق الداخلي أن خيطط و ينفذ أعمال التدقيق باعتبار الشك ادلهٍت إذ ال جيب  :الشك المهني .8

ة, و بدال من ادلطلق األمانةعلى ادلدقق اقًتاض عدم األمانة للجهات اخلاضعة للتدقيق, كما ليس لو اقًتاض 
وجدت فال  إناليت  األحوالذلك على ادلدقق تقييم قرائن التدقيق دبوضوعية, و عليو االىتمام بالظروف و 

   1 اخذ احليطة و احلذر يف تطبيق إجراءات التدقيق.بأس عليو 

 الفرع الثاني: أىمية التدقيق الداخلي

دورا ىاما يف ادلؤسسات االقتصادية من خالل ما أثبتتو اكتسبت مهنة التدقيق الداخلي أمهية كبَتة حيث أصبح ذلا 
 من ضبط لالضلرافات و األخطاء عن األىداف اليت تسعى اإلدارة لتحقيقها.

 و من العوامل اليت أدت إذل االىتمام أكثر بالتدقيق الداخلي ىي كاأليت:

                                                           
 34امحد حلمي مجعة, مرجع سبق ذكره, ص: 1
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  بُت اإلدارة العليا و كافة تطور حجم ادلؤسسات و انتشارىا على نطاق واسع, شلا أدى إذل تباعد ادلسافة
 1العاملُت.

  ظهور شركات ادلسامهة و حاجتها للمعلومات من اجل سالمة استثمارىا و صحة و عدالة اإلفصاح عن
 البيانات و القوائم ادلالية ادلنشورة.

  االستقالل التنظيمي لإلدارات ضمن اذليكل التنظيمي, تعدد كذلك ادلستويات اإلدارية يف ادلؤسسة, شلا
دفع باإلدارة إذل تفويض السلطة و ذلك حلاجة اإلدارة للتأكد من سالمة استعمال و ربمل ادلسؤوليات 

 وفقا لإلجراءات و القوانُت ادلعمول هبا.
 .2حاجة اجملتمع إذل البيانات و ادلعلومات ادلثبتة يف التقارير ألجل التأكد من سالمة نظام التدقيق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

, مذكرة زبرج لنيل شهادة ماسًت زبصص تدقيق زلاسيب دور التدقيق الداخلي في تحسين الرقابة و األداء داخل المؤسسةعثمان عبد اللطيف,   1
 08, ص: 2014/2015ة مستغازل, و مراقبة التسيَت, جامع

 8عثمان عبد اللطيف,مرجع سبق ذكره, ص: 2
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 خاتمة الفصل:

من خالل ىذا الفصل ديكننا أن نستخلص مكانة التدقيق الداخلي يف ادلؤسسة مهما كان نوعها أو كرب حجمها, 
لذلك التدقيق الداخلي وظيفة ضرورية لتحقيق أىداف ادلؤسسة, حبيث يقوم على أساس تقييم كفاءة أداء 

أقسام, يساعد كذلك على مجيع العمليات على مستوى الوحدات التنظيمية الداخلية ادلختلفة من إدارات و 
أعضاء اإلدارة على تأدية مسؤولياهتم بأسلوب فعال و منظم وفق إجراءات و سياسات ادلتفق عليها دبعايَت دولية 
إلضافة قيمة للمؤسسة, لذا ديكننا القول بان التدقيق الداخلي ىو الوسيلة الفعالة لتقييم أداء سلتلف أنشطة 

 د لسياسات منها و زيادة فعاليتها للوصول إذل األىداف ادلرغوب فيها. ادلؤسسة, و ضمان السَت اجلي
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 : مواصفات المدقق الداخلي وإجراءات اختياره وتقييمه.لرابعا المطلب
 إن فعالية وظيفة التدقيق لداخلي تتوقف على توفر فئة من ادلدققني فيهم صفات مكتسبة سواء أثناء دراستهم

 أو أثناء دمارستهم لواجبهم ادلهين. 
 1الفرع األول: ومن هذه الصفات ما يلي:

يعين أن ينتظر ادلدقق الداخلي إىل األمور داخل ادلنشاة من منظور إداري حبيث يربط بني  الوعي اإلداري:-1
العالقات ادلتداخلة البشرية كانت أم مادية، ويوازن بني ادلهارات الوظيفية واإلدارية، وحيلل الوضع الداخلي للمنشأة 

 يف ظل البنية االقتصادية اخلارجية.
الشخصي لدى ادلدقق الداخلي عن تطلعاتو ورغباتو يف حتسني نوعية عمليات : يعرب الدافع الدافع الشخصي-2

التدقيق اليت يقوم هبا، وىذا الدافع الذي جيعل ادلدقق تواقا إىل القيام بأعمال إدارية عالية مستوى، وتقدمي خدمات 
 بولة.رقابية أكثر فعالية فضال على أنو يدفعو إىل حماولة تنفيذ واجباتو الرمسية بطريقة مق

بعد النظر خبطط ادلدقق للعمليات اليت سينفذىا قبل ابتدائو هبا وأثناء مباشرتو لعملية التدقيق جيب  الحكم:-3
أن يكون مرنا حبيث يقوم بإجراء التعديالت الالزمة على الربامج اليت خططها مسبقا يف ضوء ادلستجدات من 

بادلشكالت اليت واجهها ويعكف على دراسة أسباهبا لكي الظروف، وعندما خيتم عملياتو ال يتواىن عن االعرتاف 
 يستفيد من دروسها مستقبال.

تساعد ادلدققني على تبادل  االتصالتتطلب وظيفة التدقيق الداخلي قدرة عالية على  القدرة االتصالية:-4
ادلعلومات واحلقائق حول العمليات بينهم وبني األشخاص اخلاضعني للتدقيق من جهة وبينهم وبني اإلدارة العليا 
من جهة أخرى وىذه ادلقدرة ديكن للمدققني تنميتها باخلربة لذلك فهي ختتلف من مدقق إىل أخر ولكن ادلدقق 

ى حتسني قدرتو االتصالية سواء كانت شفهية أم كتابية، حيث دتكنو ىذه الداخلي الناجح ىو الذي حيرص عل
 ضحة وفعالة.اادلهارة من حتقيق أىداف التدقيق بصورة و 

حيتاج تنفيذ إجراءات التدقيق الداخلي جهودا فكرية وجسدية كبرية وعلى مدير التدقيق الداخلي أن  المثابرة:-5
  وادلثابرة ويعلمهم كيف يددون االعمال الصعبة دون ملل أو ضجر.تدريب ادلدققني على الصرب حياول باستمرار

ودائمي البحث عن الطرق  واالبتكار لإلبداعيفرتض بادلدققني الداخليني أن يكونوا حمبني  بتكارية:اإل-6
 واألساليب احملسنة إلذماز االعمال اليت يددوهنا وكذلك األعمال اليت يدديها بقية العاملني يف ادلنشأة.

تنطوي صفة اللياقة على الطريقة اإلجيابية اليت تتعامل هبا ادلدققون مع األشخاص اخلاضعني للتدقيق  اللياقة:-7
 وكذلك القدرة على إبداء ادلالحظات وأحيانا انتقادات البناءة دون استثارة غضب الشخص ادلنتقد.

يسمع ألي شخص أن يدثر بشكل  بقوة الشخصية، حبيث ال ادلدقق الداخلي أن يتمتع جيبقوة الشخصية: -8
 غري عادل على نتائج التدقيق وأن يكون صاحب رأي وقدرة على الدفاع عن رأيو.
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توخى أن يكون ادلدقق الداخلي مستقيما وأمينا وخملصا يف عملو وعليو أن ي جيباألمانة والموضوعية: -9
بأية مصلحة تنال من أمانتو أو جترده مهما  ن يكون ذو استقامة حقيقية، وغري مرتبط أالعدالة وأن يكون متحيزا، و 

 كان أثر تلك ادلصلحة.
جيب على ادلدقق أن حيرتم سرية ادلعلومات اليت حيصل عليها أثناء عملو وأن ال يستخدم  السرية في العمل:-00

 ىذه ادلعلومات لغايات شخصية أو بطريقة تددي إىل إيذاء مصلحة ادلنشأة.
 

 .نالداخلي نققر وتقييم المدقالفرع الثاني: إجراءات اختيا
 1إجراءات إختيار المدققين الداخليين: –أ( 
يتم اختيار ادلدققني الداخليني من عدة مصادر مثل: اجلامعات والكليات حيث جيب أن يكون ادلدقق حاصل  -

 .... وغريىا. CAعلى شهادات جامعية أو مهنية مثل
 خارجها. وقد يكون اختيار ادلدققني من داخل الشركة أو من

 يتم اجراء مقابالت مع طاليب الوظيفة إىل فرتة جتريبية تدريبية قد تكون ثالثة إىل ستة أشهر أو ما يقارب ذلك.-
 جيب حسم قبول أو عدم قبول طالب الوظيفة خالل أو يف هناية الفرتة التجريبية.-
 كيفية تقييم المدققين الداخليين:  (ب

 من األمهية وجود سياسة واضحة لتقييم موظفي التدقيق الداخلي حيث جيب أن يراعي التقييم العناصر االتية:
 حتديد معايري وطرق التقييم.-0
 أن يتم التقييم دوريا مرة يف السنة على األقل وقد يكون بعد إهناء كل مهمة التدقيق.-5
 حتديد عناصر األداء بوضوح.-3
 ار العناصر الشخصية.األخذ بعني االعتب-4
 توضيح فوائد وإجيابيات الربنامج مثال:-5

 يكشف نقاط الضعف ويعمل على معرفة بأنفسهم وبإمكانياهتم.
 التحفيز واكتشاف اإلمكانات والطاقات لدى ادلدققني.

 وضوح الرؤية ادلستقبلية للمدقق وإمكانو على ضوء ذلك التقدم والرقي.
 تقييم األمور العملية:

 ( األىداف اليت مت حتديدىا ومدى كوهنا واقعية بالنسبة لإلذماز.0
 ( االلتزام بدليل التدقيق الداخلي.5
 ( عدد التوصيات اليت مت تقدديها ودتت متابعتها.3
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 ( القدرة على إذماز األعمال ضمن أوقات ادلوازنات التقديرية.4
 تقييم ادلوظف )ادلدقق الداخلي( لنفسو:

داء ادلدقق عملية ذات اجتاىني: يعين تقييم ادلوظف ادلعين بواسطة ادلسدول عن التقييم وحبث أدائو إن عملية تقييم أ
 معو حبثا عامال وصرحيا.

وللمساعدة يف تنفيذ العملية وإذمازىا حتتوي مناذج التقييم قسما خاصا لتقييم ادلوظف لنفسو اذلدف ىو توفري 
اس توفري ادلعلومات بصورة واقعية لكي يتمكن ادلسدول عن الفرصة لكل موظف لتقييم نفسو بنفسو على أس

 .1الشخصي يساعد على حتديد ادلناطق اليت تثري اخلالفات يف الرأي بالرأيالتقييم من مقارنة رأيو 
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 :مقدمة الفصل الثاني
مؤسسة على كافة التنظيم  أي حيث تتوقف كفاءة أداء,ادلؤسسة ف احملور الرئيسي لتحقيق أىدا األداءيعترب 
الوسيلة اليت سبكن ادلؤسسة من التعرف على  يولضمان ذلك عليها االىتمام بوظيفة التدقيق الداخلي فه ,ةيالرقاب

اإلجراءات البلزمة من اجل تصحيحو وتطويره من اجل وازباذ  ,أداء عامليها بتحديد نقاط القوة والضعف فيو
 لوصول إرل النتائج ادلرغوبة فيها.ا
 :يلي سنتطرق يف ىذا الفصل إذل ماف

 األداءتقييم ماىية  :المبحث األول. 
 مكانة ادلدقق الداخلي يف ادلؤسسة :المبحث الثاني 
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 األداءماهية  :المبحث األول
ربقيق ذلا أرباح من  م أنشطة ادلؤسسة االقتصادية ويأداة لقياس وتقي كونومفهوم واسع تتعدد استخداماتو   األداء

التدقيق تتميز بالكفاءة  إدارة استمرارىا وحىت تتمكن من ربقيق أداء جيدة عليها توفَتو بقائها اجل ضمان 
 . مواردىا وربقيق أىدافها ادلسطرةَتيوالفعالية لتس

 وأهميته األداءتعريف  :المطلب األول
 :يلي تعريفو كماف أراء ادلمارسُت والباحثُت حولو, ؽلكن ؼلتلف تعريف األداء باختبل

 تعريف األداء :الفرع األول
االصلليزية ىي اليت أعطت لو معٌت واضح و زلدد دبعٌت تأدية عمل أو اصلاز إن أصل مصطلح األداء التيٍت, فاللغة 

 نشاط أو تنفيذ مهمة, أو دبعٌت القيام بفعل, يساعد على الوصول إذل األىداف ادلسطرة.
 1.و يعرفو توفيق زلمد احملسن:" يقصد باألداء ادلخرجات أو األىداف اليت يسعى النظام إذل ربقيقها"

 يق األىداف بكل كفاءة و فعالية و اقتصادية".األداء ىو" ربق
عبارة عن قدرة ادلؤسسة على ذبسيد أىدافها ادلسطرة يف نتائج فعلية و اليت ربققها من خبلل  "األداء ىو

 2." االستغبلل األمثل دلواردىا ادلتاحة يف ظل ظروف بيئتها الداخلية و اخلارجية
 السابقة ؽلكن االستنتاج: و بالتارل من خبلل التعاريف

 من مكونات األداء:
الكفاءة: "اليت تعٍت االستخدام األمثل للموارد ادلتاحة للمؤسسة" , ؽلكن تعريفها على أهنا " القدرة على احلصول 

 على اكرب قدر من ادلخرجات من خبلل ادلدخبلت ادلتاحة"
 
 

تعٍت قدرة ادلؤسسة على اصلاز األىداف", حبيث يتم االىتمام برعاية مصاحل كافة األفراد و العبلقة الفعالية: "
 بادلؤسسة من اجل ربقيق أىدافها التشغيلية.

 3ؽلكن ربديد رلموعة من اخلصائص يشتمل عليها دبفهوم األداء و ىي: 
 باختبلف اجلهة اليت تستخدمو, حيث ؽلكن أن يشتمل اإلرباح إذا : ؼلتلف مفهوم األداءاألداء مفهوم واسع-

تعلق األمر دبالكي ادلؤسسة, أو يعٍت ادلردودية و القدرة على ادلنافسة عند مسَتي ادلؤسسة, أما بالنسبة للعامل 
 فقد يعٍت األجر اجليد و ادلنح.

                                                           
 03, ص 2006, دار الفكر العريب, مصر, التقييم و التميز في األداءتوفيق زلمد احملسن, 1

 149, ص:2013دار ادلسَتة للنشر و التوزيع, عمان, الطبعة اخلامسة,  ,, إدارة الموارد البشريةخضَت كاظم محود, ياسُت كاسب اخلرشة 2
 64ص ’ 2011, دار صفاء, عمان, الحوكمة المؤسسية و االداء المالي االستراتيجيعبلء فرحان طالب, 3

 و قيمة (الكفاءة = النواتج ) كمية أو قيمة ( / مدخبلت ) كمية أ
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أساسها غلعل من األداء مفهوم متطور باعتبار إن تطور ادلعايَت اليت يتحدد األداء على األداء مفهوم متطور: -
العوامل اليت تتحكم يف صلاح ادلؤسسة يف ادلرحلة األوذل لدخول السوق ؽلكن أن غَت مبلئمة للحكم على أداء 

 ادلؤسسة اليت سبر دبرحلة النمو أو النضج.
ادلؤسسة فمنها ما  أداءاس واسعة من ادلؤثرات لقي: يستخدم ادلسَتين يف ادلؤسسة رلموعة األداء مفهوم شامل-

 ىو مارل, اقتصادي, ....اخ
 الفرع األول: أنواع األداء

 تتمثل يف:
تتكون ادلؤسسة من عدة مكونات بشرية, مالية, مادية و تنظيمية و ىي كلها تساىم  حسب مصدر األداء:-1

يف األداء بدرجات متفاوتة دون أن ننسى ما للبيئة اخلارجية من تأثَت على أداء ادلؤسسة ففي ظل ىذا ادلعيار ؽلكن 
 تقسيم األداء إذل :

 ية للمؤسسة و اليت من خبلل إدراكها و استغبلذلا : يتمثل يف الفرص اليت توفرىا البيئة اخلارجاألداء الظاهري
ربقق ادلؤسسة أداء, و من بُت ىذه الفرص نذكر: انفتاح أسواق جديدة, أسعار تنازل مغرية دلؤسسات أخرى, 
براءات اخًتاع يتم استثمارىا, أزمات اليت تعاين منها ادلؤسسات ادلنافسة, ظهور قوانُت حكومية مغرية...اخل ىذه 

انو ال ؽلكن إسنادىا أساسا ألداء ظاىري أو غَت حقيقي و رغم ذلك فان صادرة ادلؤسسة باكتشاف الفرص مع 
ىذه الفرص و استغبلذلا يدل على أداء داخلي) ذايت( أما مقدرة ادلؤسسة على ذبنب هتديدات اليت تظهر البيئة يف 

 هتها.داخلي بفعل العمل الذي تقوم بو ادلؤسسة دلواج أداءاخلارجية فيدل على 
 يف فعالية و كفاءة وظائف الشراء, النقل و التخزين لتزويد ادلؤسسة بادلواد األولية و : يتمثل التمويني األداء

ادلعدات و التجهيزات اإلنتاجية بالنوعية و الكمية ادلناسبة يف الوقت ادلناسب و يعترب معدل تلف ادلخزون و 
 ٍت.زمن وصول الطلبية من ابرز مؤشرات األداء التموي

 1: يف ظل ىذا ادلعيار ؽلكن تقسيم األداء إذل: حسب الشمولية-2
 :و ىو يتجسد باالصلازات اليت ساعلت يف ربقيقها مجيع العناصر و الوظائف و األنظمة الفرعية  األداء الكلي

 األداءىذا النوع من  إطارعنصر دون مساعلة باقي العناصر و يف  أي إذلللمؤسسة و ال ؽلكن نسب اصلازىا 
أىدافها  الشاملة كاالستمرارية, الشمولية, األرباح و   ؽلكن احلديث عن مدى و كيفيات بلوغ ادلؤسسة

 النمو...اخل

                                                           
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  مذكرةالمورد البشري و تحسين أداء المؤسسة, دراسة تطبيقية لبنك الفالحة و التنمية الريفية, قديد فوزية,  1

 12, ص: 2005/2006ادلاجستَت يف علوم التسيَت زبصص إدارة أعمال, جامعة اجلزائر, 
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 أنواععدة  إذلالفرعية للمؤسسة و ينقسم بدوره  األنظمةو ىو الذي  يتحقق على مستوى  الجزئي : األداء 
لتقسيم عناصر ادلؤسسة حيث ؽلكن أن ينقسم حسب ادلعيار الوظيفي إذل  زبتلف باختبلف ادلعيار ادلعتمد
 وظيفة التموين, وظيفة التسويق.

 فانو ؽلكن تقسيم األداء اقتصادي, اجتماعي, سياسي, و تقٍت....اخل.أما حسب معيار طبيعة: -3
اء االقتصادي أو و يف إشارة إذل ىذا التصنيف ال ؽلكن للمؤسسة أن ربسن صورهتا باالعتماد على األد

االقتصادي  فاألداءيف اخلارج التكنولوجي فحسب بل أن األداء االجتماعي لو وزنو الثقيل على صورة ادلؤسسة 
مستويات استخدام مواردىا و صلد  للمؤسسة يتجسد يف الفوائض اليت ربققها من وراء تعظيمهم نواذبها و تدنية

ماعي فادلؤسسة الناجحة ىي اليت تعرف كيف ؽلكنها ربقيق اكرب االجت األداءاالقتصادي يتبلزم مع  األداء أن
 مستوى من النوعُت معا.

أو األداء الثقايف أو السياسي للمؤسسة كمثال التقٍت  األداءاالجتماعي صلد  األداءاالقتصادي و  األداء جانب إذل
رغبة ادلؤسسة يف السيطرة على رلال تكنولوجي معُت أو سعيها إذل تكوين ثقافة خاصة هبا أو  على ىذه األداءات

تأثَتىا على السلوك الثقايف حمليطها ؼللق أظلاط استهبلكية جديدة أو ردبا رباول التأثَت على النظام السياسي القائم 
 الستصدار امتيازات لصاحلها.

  ألداء: العوامل المؤثرة في االثالثالفرع 
 يلي: يوجد العديد من العوامل نذكر منها ما

و متنوعة سبثل رلموعة من العوامل اليت زبضع إلدارة و سيطرة ادلؤسسة و ىي متعددة  و ىيالعوامل الداخلية: 
 أعلها:
 :و ىو يشكل أىم موارد ادلؤسسة باعتباره العامل الديناميكي ادلؤثر يف مجيع عمليات اإلنتاج  المورد البشري

و ادلتحكم يف سلتلف العوامل األخرى فعملية ازباذ القرار و النشاطات اليت يؤديها اإلنسان يف ادلؤسسة ىي 
 ػلققها.اليت ربدد جودة و كمية اإلنتاج, فاإلنسان ىو الذي يرسم األىداف و ىو الذي 

انطبلقا من ىنا فان مدى ظلو ادلؤسسة و درجة تنافسيها مرىون دبدى قدرهتا على ترغيب و استقطاب موارد    
لتنمية و تطوير ادلهارات  اإلدارةبشرية شليزة يف معارفها و اذباىاهتا و مدى العناية و االىتمام الذي توليو 

 مساعيهم.األفراد و تنمية دوافعهم و والئهم للعمل و توحيد 
 :كبَتة يف االستخدام الفعال جلميع ادلوارد اليت تقع ربت سيطرة ادلؤسسة حيث تؤثر   مسؤولية اإلدارةف اإلدارة

عبلمة  أليتقصَت  أولذلك فان ضعف  اخلاصة بالتخطيط, التنسيق, الرقابة و القيادة األنشطةعلى مجيع 
 .1ككل رةاإلدافويض كفاءة و فعالية يكون سببا يف عجز و ت إدارية

                                                           

.246،ص:6006،دار وائل للنشر ،عمان،الطبعة الثانية،إدارة الموارد البشرية،مدخل إستراتيجيسهيلة محمد عباس، - 1
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 :يشمل على توزيع و ربديد ادلهام و ادلسؤوليات من تقسيم العمل وفقا التخصصات و التنسيق إذ  التنظيم
أن درجة ادلوازنة يف التنظيم و إحداث التغَتات البلزمة وفقا للمستجدات اجلديدة يف نظم و أساليب العمل 

األداء و ربقيق األىداف  و التوظيف و منظومة احلوافز و التنمية و التدبَت من شانو أن يؤثر كثَتا على
 دبستويات عالية من الكفاءة.

  :توجد عناصر عديدة ربيط بالفرد أثناء تأديتو لوظيفتو و ىو ما يعرف دبكونات البيئة الداخلية  بيئة العمل
من عبلقات اجتماعية, تنظيمية, نظام احلوافز, االتصال....اخل كل ىذا لو تأثَت بالغ األعلية على سلوك 

 األدائي للمورد البشري و منو على أداء ادلؤسسة ككل.
 :أعلية الوظيفة اليت يؤديها الفرد مقدار العمل, فرص النمو و الًتقية ادلتاحة لشاغلها تشَت إذل  طبيعة العمل

ادلًتتبة على الوظيفة حيث كلما ازدادت درجة التوافق بُت الفرد و العمل الذي يؤديو  اإلشباعمستويات 
 .األداءو  لئلنتاجيةازدادت دافعيتو و تبعيتو للمؤسسة و بالتارل 

 الت و ادلعدات دور ىام يف التأثَت على األداء كذلك رلاالت الصيانة و طرق تشغيل العوامل الفنية لآل
اآلالت و مدى توافر قطع الغيار و ادلعرفة األدائية لؤلفراد كلها زلددة حلجم و مستوى الطاقة اإلنتاجية 

 1ادلستخدمة و من مث مستويات األداء. 
ذلا حوذلا تتنبو الواعية أن  اإلدارةتلك العوامل اليت تقع خارج سيطرة ادلؤسسة و على وىي  العوامل الخارجية: 

 من التغَتات اغلابية كانت أو سلبية و تتنبأ و تعمل على مواجهتها و التكيف معها و تتضمن ىذه العوامل:
  :االستقرار  ة اخلارجية و مدىسو اليت تنعكس يف طبيعة النظام السياسي و السياالبيئة السياسية

 السياسي.
 :البيئة القانونية 

و التشريعات السائدة يف اجملتمع و تؤثر بدرجة كبَتة على عمل  األنظمةيف مدى مرونة  أساساىي تتمثل  و
 ادلؤسسة. أداءالسياسية ىي اليت تشكل التوجهات القانونية و تضع قوانُت و قيود على عمل و  األوضاعو  اإلدارة
  :يف أساساو ىي تتمثل البيئة االقتصادية: 
 طبيعة النظام االقتصادي السائد يف الدولة 
  االستقرار االقتصادي و الذي ينعكس يف مدى قدرة ادلؤسسة على التجاوب مع التغَتات االقتصادية يف

 و التضخم. األسعاررلال استقرار 
  األسواقالنظام البنكي و السياسات ادلالية و ىيكل. 
  ها الطبيعي و حاالت ادلنافسة السائدة.فقلتها و توظي أو األوليةندرة ادلواد 
 :البيئة االجتماعية و الثقافية 

                                                           
 27خلف عبد اهلل الواردات,مرجع سبق ذكره, ص: 1
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ولع برامج إن , األميةو تتمثل يف العادات و التقاليد ادلوروثة النزاعات الفردية يف اجملتمع, مستوى التعليم و درجة 
توجو و خلفية ادللتحقُت بادلعاىد الفنية التدريب ادلهٍت و مدى تطابق  التعليم الفٍت و ادلهٍت ادلعمول هبا

 .التخصصات مع االحتياجات و ادلهارات ادلطلوبة
 و ىي تعٍت رلموعة ادلتغَتات اليت يستعملها األفراد للسيطرة على ادلتغَتات البيئية احمليطة  البيئة التكنولوجية:

السلع و اخلدمات و الوسائل و العمليات و درجة تعقد التكنولوجيا و تتجسد يف االخًتاعات و التجديدات يف 
 ادلستخدمة.

 المطلب الثاني: مفهوم تقييم األداء و أنواعه
 إن تقييم األداء تعد عملية ضرورية, و ىي مرحلة الحقة االزباذ القرار و خاصة لتحقيق أىداف ادلؤسسة.

 الفرع األول: تعريف تقييم األداء و أهميته
 تعريف تقييم األداء:-1

ينظر الباحثُت إذل عملية تقييم األداء على أهنا: " عملية الحقة الزباذ القرار و الغرض منها ىو فحص ادلركز ادلارل  
 1و االقتصادي للمؤسسة يف تاريخ معُت كما يف استخدام أسلوب التحليل ادلارل و ادلراجعة الداخلية"

و أىداف و طرق التشغيل و استخدام ادلوارد البشرية و ادلادية هبدف  "ىو فحص ربليلي انتقادي شامل خلطط
التحقق من كفاءة و اقتصادية ادلوارد, و استخدامها أفضل استخدام, و أعلى كفاءة حبيث يؤدي ذلك إذل ربقيق 

 األىداف و اخلطط ادلرسومة هبا".
ائج األداء الفعلي و مقارنتها بالنتائج ادلقدرة, تقييم األداء ىو "عملية قياس اصلازات ادلؤسسة دبؤشرات تعرب عن نت
 2شلا يسمح للمؤسسة بازباذ اإلجراءات البلزمة لتصحيح االضلرافات"

األعمال لتصبح وظيفة متخصصة ذلا قواعد و أصول, تستعمل دبقاييس تتبلور عملية تقييم األداء يف منظمات 
 ويتُت:الزا من ىاتُت أعماذلمتقييم  علمي موضوعي, أساسرمسية توضع على 

 ربقيقهم للمستويات ادلطلوبة يف إنتاجيتهم؛, و مدى إليهمللوظائف ادلستندة  أدائهممدى  . أ
 مدى قدرهتم على التقدم و االستفادة من فرص الًتقي و زيادة األجور. . ب

 3لذلك فان تقييم األداء ىو قياس األداء الوظيفي لفرد ما, و حكم على قدرهتم و استعداده للتقدم.
 أهمية و أهداف تقييم األداء في المؤسسة:-2
 4أهمية تقييم األداء: -أ

                                                           
 4, ص :2003, 2004دار الفكر العريب, مصر,  ’تقييم األداء مدخل جديد...لعام جديدتوفيق زلمد عبد احلسن, 1

, اجملموعة العربية للتدريب و النشر, مصر, الطبعة األوذل, , تقييم أداء المؤسسات في ظل معايير األداء المتوازنزلمود عبد الفتاح رضوان 2
   22, ص 2013-2012

 237, ص 2011مصر, ’ , دار التعليم اجلامعيإدارة الموارد البشرية, زلمد سعيد سلطان, راويو حسن3
 .10توفيق زلمد عبد احلسن, مرجع سبق ذكره, ص 4
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  اإلشراف؛ إذلحاجة  أكثرمراكز ادلسؤولية اليت تكون  إذلالعليا  اإلدارةتساعد على توجيو 
  يف ادلؤسسة يف ادلستقبل, حيث يتم إبراز العناصر الناجحة و تنميتها, يقوم على ترشيد الطاقة البشرية 

 إبراز العناصر غَت منتجة اليت يتطلب األمر إعادة تدريبها من جديد؛و كذلك 
 و احلكم.ن خبلل توجيو نشاطات زبضع للقيامساعدة ادلسؤولُت على ازباذ القرارات اليت ربقق األىداف م 

 1:أهداف تقييم األداء -ب
 ربسُت األداء و الكفاءة اإلنتاجية؛ 
 ادلنشأة؛ معرفة مدى مساعلة العاملُت يف ربقيق أىداف 
 تشخيص ادلشاكل و حلها و معرفة نقاط القوة و الضعف يف ادلؤسسة؛ 
 تنمية ادلنافسة بُت العاملُت لتحقيق أىداف ادلؤسسة؛ 
 زيادة القيمة ادلضافة و الكفاءة و الفعالية التنظيمية؛ 
  العليا؛ اإلدارةتقييم األداء على مستوى ادلنظمة يكون من طرف 
 التقييم الذايت للمنظمات؛ 
  قبل وقوعها؛ باألخطاءيهدف نظام تقييم األداء تقريب النتائج من التوقعات و التنبؤ 
 نظام معلومايت يتعامل بادلعرفة مع مجيع أقسام ادلؤسسة لتحليل نتائجها 

 الفرع الثاني: أنواع تقييم األداء و خصائص التقييم الجيد
 أنواع تقييم األداء:-أ

و يتمثل ىذا النوع يف التحقق من مدى الوصول ألىداف ادلسطرة, و ذلك من  تقييم األداء المخطط:-1
خبلل مقارنة ادلؤشرات الواردة يف ادلخطط و السياسات ادلوضوعة مع ادلؤشرات الفعلية و ىذا وفق فًتات زمنية 

إذل مخس  دورية, فيمكن أن تكون شهرية, فصلية, سنوية, و ردبا تكون لفًتات زمنية متوسطة ادلدى من ثبلث
سنوات, هبدف إظهار االضلرافات و األخطاء اليت حدثت يف عملية التنفيذ, و ىذا تفسَت ادلبينات و ادلعاجلات 

 البلزمة ذلا.
الفعلية  األرقاميقصد بو تقييم كافة ادلوارد ادلتاحة ادلادية منها و البشرية, و ىذا دبقارنة  تقييم األداء الفعلي:-2

و مستوى األداء يف توظيف ىذه ادلوارد  اليت ربدث و قياس درجةالتعرف على االختبلالت  ألجلالبعض  يبعضها
يف العملية اإلنتاجية, حبيث يتطلب ربليل ادلؤشرات الفعلية و النسب ادلالية ادلعتمدة يف ادلؤسسة, إضافة إذل 

 مقارنتها ما حققتو من نتائج السنوات السابقة أيضا.
حيث يتطرق ىذا النوع من التقييم إذل كافة اجلوانب يف ادلؤسسة باستخدام  لشامل(:تقييم األداء العام) ا-3

مجيع ادلؤشرات ادلخططة و الفعلية يف عملية القياس و التقييم, و للتمييز بُت أعلية نشاط و أخر و ىذا بإعطاء 

                                                           
 .25مرجع سبق ذكره, ص زلمود عبد الفتاح رضوان, 1
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ن اجل الوصول إذل درجة العليا م اإلدارةأوزان ألنشطة ادلؤسسة كل وزن يشَت إذل مستوى األرجحة الذي تراه 
 تقييم عام للمؤسسة.

 خصائص التقييم الجيد لألداء:-ب
 إن نظام التقييم اجليد لؤلداء يتميز دبجموعة من اخلصائص تتمثل فيما يلي:

احلقيقة, و ادلؤشرات ادلوضوعية ىي  إعطاءقياس سبكن من  أداة إهنا: تتمثل السبلمة يف السالمة أوالصدق -1
توجد بكثرة عندما يتعلق األمر بقياس األداء ادلوارد  األخَتةقياس صادقة عكس ادلؤشرات الذاتية, ىذه  أدوات

شلا سبق ذكره يتبُت أن التقييم اجليد غلب أن يرتكز بشكل كبَت على ’ التقييم ىي األفراد أداةالبشرية الن 
 ادلؤشرات ادلوضوعية.

اس تعٍت بصفة عامة أهنا دائما تقدم نفس النتائج عندما يتم إن الوفاء وسيلة القي الثبات أو الوفاء:-2
استخدامها لعدة فًتات لقياس نفس الشيء, ىذه اخلاصية دائما زلققة عندما يكون ادلؤشر كمي عكس ادلؤشر 
النوعي يف جودة سلعة معينة بنفس اخلصائص يف فًتتُت سلتلفتُت ليس بالضرورة نفس الرأي, أما من أنواع الوفاء 

نفس االستمارة لقياس أداء نفس  نو سؤلادلعديدة, نذكر منها الوفاء ادلتكافئ الذي يتحقق عندما يستعمل  فهي
اجملموعة من ادلستخدمُت يف وقت زلدد و ؼللصان إذل نفس النتائج, الوفاء ادلتجانس يشًتط بان تكون رلموعة 

 من أسئلة وسيلة القياس لقياس نفس الشيء تعطي فعليا نفس النتائج.
ادلؤشر ىذا يعٍت إن وجد اختبلف بُت ادائُت فان احلساسية, القدرة على سبييز عدة درجات من األداء, -3

 يستطيع تدارك ذلك.
األداء التجاري, األداء ’ تتمثل يف القدرة على تقييم مجيع جوانب األداء مثل: األداء ادلارل الكفاية:-4

 االجتماعي, األداء اإلنتاجي.
 راحل عملية تقييم األداء و طرقه المستعملةالمطلب الثالث: م

من الضروري عند تقييم األداء للمؤسسة إتباع مراحل و خطوات مع احًتام سلتلف األسس ادلتعلقة بأنشطة 
 ادلؤسسة.

 الفرع األول: مراحل عملية تقييم األداء
 سبر عملية تقييم األداء بعدة مراحل أعلها:

علومات موردا من ادلوارد األساسية يف عملية التسيَت دبختلف مستوياتو, : تعد ادلجمع المعلومات الضرورية-1
فبل ؽلكن أن يوجد زبطيط دون معلومات, و ال ؽلكن ازباذ القرار دون توفر معلومات, و ال ؽلكن أن تكون رقابة 

على غلب  دون معلومات, فادلعلومات شيء ضروري يف التسيَت, و لكن توفر ادلعلومات ليس بالشيء الكايف, بل
ادلؤسسة أن تتحصل عليها باجلودة العالية, و يف األوقات ادلناسبة فادلعلومات فضبل عن أعليتها يف تقييم األداء, 

, و احلصول على مزايا فهي تعد دبختلف أنواعها من الوسائل اليت تلجأ إليها ادلؤسسة لتحسُت أدائها االقتصادي
 تنافسية.
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 من ادلعلومات ؽلكن إرجاعها إذل ثبلث مصادر:إن عملية التقييم تتطلب رلموعة 
 ىي : ادلبلحظة الشخصية, التقرير أو البيان الشفوي, التقارير الكتابية.

من خبلل ىذه ادلرحلة تتمكن ادلؤسسة من قياس كفاءهتا و فعاليتها, و العقبة اليت  قياس األداء الفعلي:-2
َت و ادلؤشرات اليت يتم اللجوء إليها؟, فادلؤسسة تواجو ما ىي ادلعاي -ؽلكن أن تواجهها يف ىذه ادلرحلة ىي:

 مشكلة اختيار ادلعايَت ادلوافقة لطبيعة األداء ادلراد قياسو.
و يتمثل قياس األداء يف العملية اليت تزود مسؤورل ادلؤسسة بقيم رقمية فيما ؼلص أداؤىا بناء على معايَت الفعالية 

ىي تفسر من ياس ال ؽلكن أن تتم إال بتوفر رلموعة من ادلعايَت اليت و الكفاءة, شلا سبق يتضح أن عملية الق
الركيزة اليت  أو األساسيعٍت  فاألولخبلل رلموعة من ادلؤشرات, ىنا نشَت إذل  وجود فرق بُت ادلعيار و ادلؤشر, 

تفسَته من خبلل رلموعة فهو أداة للقياس, أي أن ادلعيار يتم قياسو و  ادلؤشر أماعملية تقييم األداء  إليهاتستند 
 من ادلؤشرات, فقياس األداء و تقييمو مرىون باختيار ادلعايَت و ادلؤشرات اليت تعكس فعبل األداء ادلراد تقييمو.

تقوم دبقارنة أدائها احملقق باألداء ادلرغوب, فالعقبة اليت تواجو  مقارنة األداء الفعلي باألداء المرغوب:-3
ادلرجع الذي تستند إليو يف عملية ادلقارنة, و بصفة عامة ربدد ادلؤسسة العناصر التالية   ادلؤسسة يف ىذه ادلرحلة ىي

 كمراجع دلقارنة األداء, الزمن, أداء الوحدات األخرى, األىداف, ادلعايَت.
إن عملية ادلقارنة تفصح عن ثبلث نقاط ىي: اضلراف موجب, اضلراف : دراسة االنحراف و إصدار الحكم-4

اف معدوم, فاألول يف صاحل ادلؤسسة كارتفاع األرباح, ارتفاع حصة السوق, اطلفاض التكاليف,....أما سليب, اضلر 
االضلراف الثاين فهو ضد ادلؤسسة كاستهبلك ادلواد األولية بكميات كبَتة, اطلفاض اإلنتاجية... أما االضلراف 

خبلل االضلراف الكلي و ربليلو سواء كان الثالث فليس لو تأثَت على نتائج ادلؤسسة, و احلكم على األداء من 
أو معدوما, إن أمكن إذل غاية الوقوف على األسباب الفعلية لبلضلراف, لتشجيع ماىو اغلايب و سلبيا  أواغلابيا 

 معاجلة ما ىو سليب.
 الفرع الثاني: طرق تقييم األداء

, و إجراءات تقييم األداء ذلا مزاياىا و عيوهباىناك أكثر من طريقة و أداة لتقييم أداء العاملُت, حيث كل طرق و 
 هبا. األداءمن طريقة لتحسُت نظم تقييم  أكثربعض ادلنظمات تستخدم 

 و طرق التقييم ؽلكن تقسيمها إذل طرق تقليدية و أخرى حديثة.
مامها جانب اىت إذلحيث تركز الطرق التقليدية على اجلوانب الكمية و استخدامها كمعايَت و مؤشرات مالية 

 األداءالفردي, بينما الطرق احلديثة تعتمد على اجلوانب النوعية و سلتلف الصفات الشخصية, و تركز على  باألداء
 اجلماعي.

 : الطرق التقليدية والا
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 1 أعلها:مد الطرق التقليدية يف عملية التقييم على احلكم الشخصي للرؤساء على ادلرؤوسُت و من تعت
 البسيط:طريقة الترتيب -1
الطرق ادلستخدمة يف تقييم العاملُت حيث يقوم الشخص القائم بعملية التقييم بًتتيب  أقدمرب ىذه الطريقة من تتع

الشخص  أداءو غالبا ما يتم ذلك بعد مقارنة  األسوأ إذل  األحسنزلل التقييم تنازليا حسب كفاءهتم من  األفراد
 واحدة, بل غلب أن يشمل األداء الكلي للشخص. أال يتم التقييم بالنسبة لصفةعلى  باآلخرين

 طريقة المقارنة بين العاملين:-2
هبذه الطريقة يتم تقييم العاملُت دبقارنة كل واحد منهم باآلخرين مقارنة زوجية, و يكون عدد ادلرات اليت اختَت 

 تقييم.فيها الفرد ىو الرقم الذي ربدد على أساسو الرتبة اليت ؽلثلها بُت األفراد زلل ال
 2و ربسب عدد مرات ادلقارنة وفق ادلعادلة التالية:

 2 [1 -عدد األفراد] األفرادعدد ادلرات = عدد 
 طريقة التوزيع اإلجباري:-3

وفقا ذلذه الطريقة يطبل من ادلقيم ) الرئيس( وضع رلموعة ادلوظفُت ) ادلرؤوسُت( دلطلوب تقييمهم يف رلموعات 
 أوزانسلتلفة من حيث درجة أو مستوى التقييم, و عادة ما يتم تقييم األفراد و وضعهم يف فئات تقييم ربمل 

ئات التقييم بُت ضعيف و أقل من ادلتوسط, و سلتلفة و ذلك بناءا على رأي ادلقيم بشكل عام, حيث يًتاوح ف
 متوسط و أعلى من ادلتوسط, و جيد.

أن يقوم ادلقيم بتوزيع األفراد على فئات التقييم احملددة بنسب مئوية موزعة على أساس و تشًتط ىذه الطريقة 
 التوزيع الطبيعي, كما يلي:

 10% )من ادلوظفُت يف الفئة األوذل ) ضعيف. 
 20% يف الفئة الثانية )أقل من متوسط( من ادلوظفُت. 
 40% )من ادلوظفُت يف الفئة الثالثة ) متوسط. 
 20% )من ادلوظفُت يف الفئة الرابعة )أعلى من ادلتوسط. 
 10% )من ادلوظفُت يف الفئة اخلامسة ) جيد. 

 طريقة التدرج: -4
درجة معينة لؤلداء فقد تكون ىناك حسب ىذه الطريقة يتم وضع تصنيفات األفراد العاملُت, إذ ؽلثل كل تصنيف 

 ثبلث تصنيفات كاأليت: األداء ادلرضي, األداء غَت ادلرضي, األداء ادلتميز.

                                                           
 41, 40, ص , ص2012, األوذل, عمان, الطبعة األردنللنشر و التوزيع,  أسامة, دار األفراد أداءاتجاهات التدريب و تقييم عمار بن عيثي, 1
 74, ص 1995, األردن(, دار حنُت, عمان, ) مدخل كمياإلداريةالرقابة مهدي حسن زويلف و امحد قطامُت, 2
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توضع ىذه التصنيفات من قبل اإلدارة أو ادلقيم و من مث مقارنة أداء األفراد وفقا ذلذه التصنيفات احملددة مسبقا, 
من العاملُت إما أن ؽلثلهم درجة متميزة او مرضي, أو غَت حيث يوضع كل فرد وفقا لدرجة أداءه, لذلك كل فرد 

 مرضي.
 طريقة التدرج البياني:-5

تعتمد ىذه الطريقة على ربديد عدد من الصفات أو اخلصائص ادلساعلة يف األداء, و من مث يتم تقييم أداء كل 
لبياين احملدد مسبقا و الذي مقياس التدرج ا ادلقيم يشَت إذل أنفرد وفقا لدرجة امتبلكو ذلذه الصفات, حيث 

  ػلتوي على صفات أو خصائص, و يشَت على ما يعتقد بأن الفرد العامل ادلعُت تتوفر فيو ىذه الصفة. 
 طريقة قوائم المراجعة:-6

من خبلل ىذه الطريقة يستخدم ادلقيم قوائم باألوصاف السلوكية احملددة من قبل أدارة األفراد أو األقسام, و على 
األفراد العاملُت و يكون تأشَت ادلقيم الذي ىو يف الغالب  تصف أداءو ؼلتار العبارة أو الصفة اليت  أن يؤشرادلقيم 

ادلشرف ادلباشر إما بنعم أو ال و عند إسبام قائمة ادلراجعة تذىب إذل إدارة األفراد لتحليلها و ربديد الدرجات و 
حسب درجة أعليتها, مت يعود التقييم النهائي من إدارة األفراد يف القائمة األوزان لكل عامل من العوامل احملددة 

 إذل ادلشرف ادلباشر دلناقشة مع األفراد العاملُت.
 : نموذج قائمة مراجعة لتقييم أداء كاتب المبيعات1 شكل رقم

 ال نعم الفقرات
   ىل يتبع تعليمات و توجيهات ادلشرف-1
    من النصائح ىل يوجو الزبائن لؤلفضل-2
   ىل يقًتح منتجات جديدة للزبائن-3
   ىل يكون مشغوال حىت و إن دل يكن لديو زبائن-4
   ىل يفقد توازنو و ىدوئو أمام الزبائن-5
   ىل يتطوع دلساعدة زمبلئو يف العمل-6
   من كثر العملىل يشكو و يتذمر -7
   ىل يرتكب أخطاء يف عملو -8

     50, ص التدريب و تقييم أداء األفراداتجاهات عمار بن عيثي,  المصدر:
 :اإلخبارياالختيار طريقة -7

العبارة اليت تكون أكثر وصفا للعامل و تتكون كل صفة من زوج من  أوحسب ىذه الطريقة ؼلتار ادلقيم الصفة 
   1الصفات يصف يف الغالب سلوك الفرد إما باإلغلاب أو بالسلب.

                                                           
1

 232احمد اوي وسيلة، مرجع سابق، ص 
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  1األربعة التالية لتوضيح ما سبق:و كمثال على ذلك نورد اجلمل 
 يقابل ادلوظف توقعات اإلدارة يف أوقات رخصة العمل. . أ

 ينجز األعمال ادلطلوبة منو, و األعمال اإلضافية أيضا. . ب
 ػلدد موقفو يف ادلشاكل اليت يصادفها. أنال يستطيع  . ت
 القرارات. ازباذال يعد قادرا على  . ث

الصفات غَت ادلرغوبة و  ث -أداء ادلوظف, بينما تصف العبارتان تب الصفات ادلرغوبة يف -و سبثل العبارات أ
ؼلتار ادلشرف من كل عبارتُت عبارة واحدة سبثل ادلراد قياسها, و ىو يف ذلك ؼلتار العبارة اليت تعرب عن األداء 

 ىي احلقيقي للموظف و ليس على أساس أو واحدة من العبارتُت تعترب أحسن من األخرى ألنو ال يدري ما
 يف التقييم. أو يقل تدخلو الشخصي أو اضليازه القيمة ادلعطاة لكل منهما و بذلك ينعدم

 طريقة الوقائع الحرجة:-8
الذي ترتكز عليو ىو ذبميع أكرب عدد شلكن من الوقائع اليت تتسبب يف صلاح أو فشل العمل و اليت تؤثر  األساس 

إخفاقو, و ربدد قيمة لكل حادثة حسب أعليتها للعمل, ال يطلع على  أويف أداء الفرد, سواء من حيث صلاحو 
ىذه الوقائع يقوم دببلحظة أداء الفرد بشكل دقيق ليحدد أعلى من  أنئم بالتقييم و يطلب منو اتلك القيمة الق

و ذلك على  ربدث من خبلل أداء الفرد لعملو, و بعد االنتهاء من ىذا التقييم تقوم اإلدارة بتحديد كفاءة الفرد,
اليت حدثت يف أدائو و احتساب قيمتها يف القائمة السرية و بذلك نستخرج ادلعدل األخَت  أساس عدد احلوادث

 الذي يعرب عن كفاءة الفرد.
و ربتاج ىذه الطريقة إذل مقدرة و كفاءة عالية من قبل الرؤساء ادلباشرين إذ يتطلب منهم مبلحظة دقيقة ألداء 

إخفاقهم و ربليل األسباب و مقارنة قوف على األعمال اليت يقوم هبا مرؤوسيهم بنجاح أو ادلرؤوسُت و ذلك للو 
 ذلك مع الوقائع احملددة.

 ثانيا: الطرق الحديثة
 مقياس التدرج على أساس سلوكي:-1

 أعمدةيربط ىذا ادلقياس بُت طريقيت التدرج البياين و ادلواقف احلرجة, و يتم حسب ىذه الطريقة ربديد و تصميم 
لكل سلوك مستقى من واقع العمل مث تقييم الفرد بناءا على مدى امتبلكو للسلوك أو الصفة. كما يتم توضيح 

ادلختلفة للسلوك و مدى فاعليتها شلا يساعد ادلقيم على ربط تقييمو بسلوك الفرد يف العمل أثناء عملية  ادلستويات
 2التقييم.

 
 

                                                           
1
 52عمار بن عيثي، نفس المرج، ص  
2

 236حمداوي وسيلة، مرجع سابق الذكر، ص 
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 طريقة مقياس المالحظات السلوكية:-2
 مت تطوير ىذا ادلقياس للقضاء على عيوب الطريقة السابقة.

تعتمد تقييم األداء حسب ىذه الطريقة على النتائج احملققة فعبل مقارنة باألىداف ادلسطرة, و تركز ىذه الطريقة 
 .األداءو تقييم  اإلدارةو ىو أسلوب حديث يف  باألىدافعلى اإلدارة 

و اليت امثل موافق جوىرية لسلوكيات العمل و يقوم  السلوكية ادلتوقعة األداء الفعالاألبعاد و ػلدد ىذا ادلقياس 
ادلقيم دببلحظة سلوك األفراد موضع التقييم و ترتيبهم حسب مخس أوزان لكل بعد) بدال من وزن واحد حسب 

 العمل.الطريقة السابقة(. و من مث ذبمع الدرجات اليت يتحصل عليها العامل من كل بعد من أبعاد 
 طريقة مراكز التقييم:-3

, اإلنسانية....اخلالتخطيط, التنظيم, و العبلقات ذل قياس مهارات وصفات معينة مثل: تسعى ىذه الطريقة إ
م ىذه الطريقة لتقييم مدراء سلتلف بتحديد مقاييس معينة ذلذه الصفات على الرغم من صعوبة ربديدىا و تستخد

  1ة األفراد ادلرشحُت لئلدارة العليا.ادلستويات اإلدارية و بصورة خاص
 طريقة اإلدارة باألهداف:-4 

تعترب من احدث الطرق و تعتمد على العربة بالنتائج على أن الرئيس ادلباشر لن يلتفت إذل سلوك مرؤوسيو و ال 
 :كاأليتىذه الطريقة بعدة خطوات, ىي   أن ػلققوه من نتائج و سبرصفاهتم, بل سيهتم فقط دبا استطاعوا 

 النتائج( ادلطلوب ربقيقها اليت يتم تقييم العامل على أساسها. أو) األىدافيتم ربديد -
 ربديد ادلدة ادلتفق عليها أيضا.-
 أثناء التنفيذ على الرئيس أن يساعد مرؤوسيو على ربقيق األىداف و أن يتابع ربقيق النتائج.-
األداء يتم مقارنة النتائج الفعلية اليت مت ربقيقها بتلك اليت مت  عند هناية ادلدة ادلتفق عليها, أو عند وقت تقييم-

 و التنفيذ إغلابا و سلبا.وضعها عند بداية ادلدة و ربديد االضلراف 
    درجة: 363 طريقة-5

يتم يف ىذه الطريقة تقييم األداء بواسطة كل ادلهتمُت بو, بعدة طرق و عدة أزمنة يف أن واحد, إذل انو يتم بواسطة 
 الرئيس و الزمبلء, استخدام عدة طرق مثل اإلدارة باألىداف, باإلضافة إذل انو تستخدم يف هناية السنة.

  2سبتاز ىذه الطريقة بتوفَت معلومات دائمة و كاملة من عدة جهات و طوال الوقت غلعل االستفادة منها كبَتة.
ء أن يتم تقييمهم بواسطة مرؤوسهم, كما عيبها األساسي ىو اعًتاض البعض عليها على األخص اعًتاض الرؤسا

 يعاب عليها أن تستحوذ على وقت كبَت من العاملُت على حساب إنتاجية العمل. 
 
 

                                                           
1

  233نفس المرجع، ص 
2
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 المبحث الثاني: مكانة المدقق الداخلي في المؤسسة
إن أي مؤسسة مهما كان نوعها وحجمها تسعى دائما إرل ربقيق أىدافيها ولتحقيق ذلك غلب معرفة رلموعة من 

 الواجبات وادلسؤوليات لكل وظيفة ربدد من خبلل إدارة ادلؤسسة .
ظاىرة اختبلف بُت األداء الفعلي واألداء ادلرغوب فيو, لذلك عليها أن تقوم بتحليل اإلدارة وطبيعة احلال تواجو 

شف ىذه الظاىرة ومعرفة أسباهبا من خبلل التدقيق الداخلي الذي يعترب كدافع فعال تستخدمو ادلؤسسة لك
 األخطاء والتبلعب والتأكد  من مدى تطبيق العاملُت إلجراءات واخلطط ادلوضوعة.

 األداء معاينة تحقيق األول :دور المدقق الداخلي في  المطلب
إن ادلدقق يقوم بعمل لو طبيعة خاصة ذبمع بُت نواحي اإلدارية و ادلالية واالقتصادية. فان تأىيلو يتطلب أن يكون 

مع ادلدقق اإلداري حبيث غلب عليو القدرة على فهم األحداث وادلتغَتات ادلؤثرة يف أنشطة ذو طبيعة تتبلءم 
ادلؤسسة فبلبد أن يدرس مشاكل األعمال وازباذ القرارات و التخطيط اإلداري و النظم احملاسبية و الرقابية 

 وأساليب االتصال .....اخل.
سبية و التحقيق من سبلمة البيانات والسجبلت ؽلثل العمل كان التدقيق الداخلي يتم بعد تنفيذ العمليات احملا

األساسي للتدقيق الداخلي, بعدما حدث تطور منطقي ذلذا النشاط فأصبح التقييم يساعد اإلداري يف حكمها 
على األداء يف ادلؤسسة وعن كيفية التنفيذ األنشطة ادلختلفة, ذلك من خبلل تأسيس برنامج للتدقيق الداخلي 

التنظيمي لذلك ظهرت صورة جديدة للمدقق الداخلي يف تدقيق أعمال األفراد يف انو ينصح وال يأمر  واستغبللو
العليا مع اإلدارة ويصلح وال يفضح ومساعدهتم يف تطوير أداء عملهم بكل دقة وفعالية و توصيل ادلعلومات إذل 

 1وذلك من خبلل وضع برامج التدقيق النصح واإلرشاد  دلختلف القرارات و بوسائل و األدوات ادلتعارف عليها
إن التدقيق الداخلي يف جوىره يهدف إرل التحقيق أىداف ادلؤسسة بفعالية وكفاءة أي انو يسعى إذل ربسُت 
األداء و تقييمو يف مجيع مستويات اإلدارية و التشغيلية وذلك من خبلل التحليبلت والتوصيات اليت يقدمها 

فالتدقيق الداخلي يقوم على رلموعة من القواعد واألسس وليت ؽلكن زبليصها فيما دلختلف ادلسَتين يف ادلؤسسة 
 يلي:

تدقيق وتقومي فعالية و كفاية وتطبيق الرقابة ادلالية على العمليات األخرى والعمل على جعلها أكثر فعالية و -
 بتكلفة معقول.

 دلوضوعية .التدقيق من مدى االلتزام سياسات ادلؤسسة وخططها و إجراءاهتا ا-
 التدقيق من مدى وجود احلماية الكافية ألصول ادلؤسسة من مجيع أنواع اخلسائر. -
 التحقيق من إمكانية االعتماد أو الوثوق بالبيانات اإلدارية.-
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ربسُت نوعية األداء ادلنفذ على مستوى ادلسؤوليات اليت كلف العاملون القيام هبا وتقدمي النوعيات ادلناسبة -
 ليات ادلؤسسة .لتطوير عم

 رفع الكفاءة اإلنتاجية عن طريق التدريب البلزم  منها .-
 ربديد أسباب ادلشاكل اليت ربدث يف ادلؤسسة واقًتاح ما ؽلكن معاجلتو و منع حدوث مثل ذلك مستقببل.-
 .اإلدارةإجراء الدراسات واالختبارات اخلاصة بناء على طلب من -

 يف ربمل مسؤولياهتا بتقدمي اخلدمات التالية :ارة اإلديقوم التدقيق الداخلي دبساعدة 
ربدي وكفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسة,  قابلية ادلعلومات العتماد عليها, محاية أصول ادلؤسسة, -

االلتزام بالسياسات واإلجراءات ادلوضوعية و كذلك الوصول إذل األىداف و الغايات ومنع واكتشاف الغش و 
 تيال .االح

 المطلب الثاني : مساهمة المدقق الداخلي في تقيم األداء
 يساىم ادلدقق الداخلي يف ربسُت األداء اإلداري وذلك من خبلل معرفة أعلية التدقيق اإلداري وطبيعتو.

 أوال: طبيعة التدقيق اإلداري
فروع ونشاط  العاملُت يف إنتاجيتهم   يف العادة تتمثل خطة التدقيق الداخلي مراقبة التنظيم اإلداري يف ادلراكز وال

ومتابعة تنفيذ القرارات اإلدارية الصادرة عن ادلدير العام وتوصيات اللجان ادلختصة ودراسة التنظيم الداخلي واقًتاح 
أي تعديل أو ربسُت يكون مفيدا أو ضروري لتنظيم العمل فيو وتطوير وزيادة فعالية وكفاءتو يف سبيل ذلك تقوم 

 دقيق دبا يلي :دائرة الت
مراقبة وتدقيق حسن تطبيق نظام ادلوظفُت والتعليمات ادلتعلقة بذلك و السيما من حيث اإلجازات ادلرضية -1

 نفقات ادلعاجلة الطبيعية اليت تتحملها ادلؤسسة وغَتىا من األمور اإلدارية شؤون العاملُت يف ادلؤسسة .
موزع بالتكافؤ بُت ادلوظفُت وىل ىناك تأخَت يف اصلاز العمليات مدى انتظام العمل يف األقسام وفيما إذا كان -2

 وىل يعود إذل التقصَت  أو اإلعلال, أو النقص يف األجهزة.
مدى تقيد بالتعليمات النافدة وتأديتهم لواجباهتم على أكمل وجو وكذلك دراسة نشاط العاملُت و إنتاجيتهم -3

 وخربهتم وتصرفاهتم .
 وتقيدىم بالتسلسل الوظيفي. مدى انضباط ادلوظفُت-4
 الوقت نفذت يف القرارات ىذه أن من والتأكد ادلختصة و اللجاناإلدارة  رللس قرارات تنفيذ سبلمة مراقبة -5

 .ادلناسب
 اإلدارات أو للمؤسسة أو احد أقسامها التنظيمي ىيكل بناء على بصورة زبترب وتفحص أداة ىو اإلداري التدقيق
 تنفيذ أىداف و طرق و أساليب من ربققو شلا ادلوضوعة اخلطط واختيار الفحص ويشمل التنظيمي اذليكل داخل

عن طريق كشف نواحي الضعف  اإلدارةوذلك بقصد ترشيد قرارات  وادلادية البشرية ادلوارد واستخدام العمليات, 
 و ما يًتتب عليها من أخطاء زلل الفحص, مت اقًتاح اإلجراءات التصحيحية ادلناسبة.
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 تتمثل يف ناحيتُت: اإلداريطبيعة التدقيق  أنن التعريف الشامل يتضح و م
 و ليس على الدفاتر و السجبلت, القوائم ادلالية.اإلدارة عملية فحص و ربليل و تقييم ينصب على -1
عن طريق بيان نقاط الضعف و اقًتاح احللول اإلدارة هتدف عملية الفحص و التحليل إذل ترشيد قرارات -2

ادلناسبة للمشاكل اليت تواجهها و بالكيفية اليت تتناسب مع إمكانية اإلدارة, و يف الوقت ادلناسب كما أهنا تسعى 
 يف أداء وظائفها.اإلدارة إذل إبداء الرأي يف مدى كفاءة 
 ثانيا: أهداف التدقيق اإلداري

 التدقيق اإلداري إذل ربقيقها تتمثل يف ما يلي: ىناك العديد من األىداف يسعى
 (البشرية و ادلاديةقد استخدمت ادلوارد ادلتاحة )اإلدارة الرأي فيما كانت  إبداء -1
و ادلشاكل و اقًتاح وسائل التصحيح  األخطاءيف ترشيد قراراهتا عن طريق اكتشاف مواطن اإلدارة مساعدة -2

 ادلعلومات لغرض مساعدهتا يف ربسُت كفاءة اصلازىا يف ادلستقبل.ذلذه اإلدارة  إمدادادلبلئمة, مث 
 ادلختلفة من خبلل متابعة التنفيذ الفعلي للمهام احملددة. األقسامداخل  األفراد أداءتقييم -3
 الرقابة ادلستخدمة. أنظمةالعمل على اصلاز وظيفة الرقابة من خبلل اختبار و تقييم -4

 :أهميتهو  اإلداريثالثا: نطاق التدقيق 
و عمليات ادلؤسسة و ذلك لتصحيحها و القضاء  أنشطةنقاط الضعف و عدم الكفاءة يف كفاية  إظهار-1

 عليها بغرض ترشيد ادلوارد االقتصادية.
احدث و انسب النظم و ادلؤسسة و كيفية تنفيذىا و السياسات ادلوضوعة بغرض اقًتاح  أىدافتدقيق -2

 .األىدافالبلزمة لتنفيذ ىذه  اإلجراءات
 يف اصلاز وظائفها الرقابية من خبلل فحص و اختبار نظم الرقابة ادلستخدمة. اإلدارةمساعدة -3

 :إذلالداخلي  اإلدارياالعتماد على جهاز التدقيق  أعليةو ترجع 
مة شلا غلعل دوره الرئيسي ىو خد اإلداريربسُت الكفاءة و زيادة فعالية العمل  إذليهدف  اإلداريالتدقيق  إن-1

 .اإلدارة
العديدة يف ظل كرب حجم ادلؤسسة و تعدد  األنشطةجهود التدقيق الداخلي يف تدقيق  إذل اإلدارةحاجة -2

 فروعها.
التدقيق الداخلي كجهاز داخلي يساىم يف ربقيق الرقابة الذاتية عن طريق الفحص و التقييم ادلستمر و  إن-3

مع زلاولة إغلاد احللول و لكن لتحقيق أىداف التدقيق اإلداري  و أسباهبا مع ادلسؤولُت عنها,مناقشة ادلشاكل 
بصورة فعالة يتطلب قيام تعاون بُت ادلدقق الداخلي و ادلدقق اخلارجي و يستند ىذا الرأي إذل أن ادلدقق اخلارجي 

غبلل  ادلوارد يف است اإلدارةالرأي الفٍت احملايد عن مدى كفاءة  إبداءو ؽلكنو  اإلدارةيتمتع باستغبلل كامل عن 
 ادلتاحة.
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 المطلب الثالث: تقييم المدقق الداخلي لنتائج المؤسسة
 إذلاليت تسعى ادلؤسسة  األىدافإن النتائج النهائية عند انتهاء عملية التدقيق تعتمد على نشاط الفعلي و 

ادلؤسسة  أنشطةعن متابعة كافة العمليات و مراقبة  الرقابة فهو ادلسؤول أدواتمن  أداةربقيقها, فالتدقيق الداخلي 
 جلان التدقيق. أو اإلدارةرللس  إذلسلرجاهتا تقارير تقدم  أىم, و من أقسامهاو 

مسؤولياهتم بكل دقة و كفاءة ذلك من خبلل توفَت ذلم  أداءعلى  األفرادمساعدة  إذليهدف التدقيق الداخلي 
 اليت سيتم تدقيقها. بأنشطةو التوصيات اليت تتعلق  جو مناسب و تقدمي ذلم سلتلف التحاليل

الفعلي باخلطط و ادلعايَت و  األداءو ذلك دبقارنة  األداءيقوم قسم التدقيق الداخلي بفحص و تقييم فعالية 
الرقابية  اإلجراءاتىو تدقيق  األداء . و يعترب ىذا النوع من تدقيقالسياسات ادلوضوعة داخل ادلؤسسة و األىداف

تستخدم مراجعة  أخرىمن نظام الرقابة الداخلية, و من ناحية  أجزاءحيث تعترب كل من السياسات و اخلطط 
يتسموا بادلوضوعية و  أنو حىت يتمكن عنو  اإلدارةالكلي الذي تقوم بو  األداءكجزء من عملية تقييم   األداء

دائما  اإلدارةتد قائمة مسؤوليات التدقيق الداخلي لتقييم االستقبللية يف مجيع مراحل عملية التدقيق الداخلي و سب
 ىي ادلسؤولة عن استخدام تلك ادلوارد. اإلدارةنظرا الن 

 األداءمقبولة تقارن هبا نتائج  أىدافعلى الكفاءة و الفعالية و يتطلب القيام هبا وضع  األداءترتكز مراجعة 
  1.األداءن ادلقاييس ادلوضوعية لتنفيذ مراجعة , فالتدقيق الداخلي يعتمد على جزء كبَت مالفعلي

تساىم مهنة التدقيق الداخلي مساعلة كبَتة يف ىذه اخلدمات االستشارية اليت  : الخدمات االستشارية:أوال
 ادلتعلقة هبا و تتمثل فيما يلي:  األنشطةتضمن ذلا القدرة على العمل يف عدد من 

ػلدد نواحي الضعف و القوة و تقدمي  أنفنظرا خلربة ادلدقق يستطيع  :تهاتطوير المؤسسة و وضع سياس-1
 النصح بشأن تكوين و تنظيم أي وظيفة يف ادلؤسسة.

: و ىنا يستطيع ادلدقق ربديد اآلثار ادلالية للعمليات القائمة و زبطيط اإلنتاج و سياسات إدارة اإلنتاج-2
 ادلخزون و الرقابة عليها.

برنامج التدقيق يتطلب القدرة على اختيار اجلوانب  إذل: فنظرا ية و معالجة البياناتمات اإلدار نظم المعلو -3
الكبَت بالعمليات احملاسبية الن للمدقق القدرة و  اإلدلامالتنظيمية يف النظم ادلعلومات اخلاصة دلعاجلة البيانات و 

 ادلعرفة يف ىذا اجملال.
احلسابات  يساىم بفعالية و كفاءة يف اختيار العاملُت يف  أنيستطيع ادلدقق  الموظفين و التعيينات: إدارة-4

 و الرواتب. األجوريف تطوير السياسة العامة و اخلاصة بادلوارد البشرية و نظام دفع  اإلسهامكما انو يستطيع 
 
 

                                                           
 80, ص 2008, دار اليازوري العلمية لنشر و التوزيع, ادارة الجودة الشاملةرعد عبد اهلل الطائي و عيسى قدادة, 1
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 اإلداريةمراحل خطوات الخدمات االستشارية  ثانيا:
 إلدارةهبا ادلدقق الداخلي عند تقدمي اخلدمات االستشارية اليت يقوم  األوذل: و تعترب اخلطوة تحديد المشكلة-1

 و ىي ربديد ادلشكلة و اذلدف منها تقدمي النتائج ادلتوقعة و العمل الذي ينبغي اصلازه.
 ادلراحل التالية: إتباعو الواقع ػلتم انجاز مهمة الخدمة االستشارية: -2

 تقصي احلقائق. . أ
 ربليل احلقائق. . ب
 احات.صياغة احللول و االقًت  . ت
 التنفيذ. . ث

و اخلطورة و ذلك بأن ادلدقق يتأكد من  األعليةربوز على جانب كبَت من ىذه اخلطوة  إن تقصي الحقائق:-أ
 , و إدخال التعديبلت البلزمة. األوليةخطأ البيانات  أوخبلذلا من صحة 

ادلقارنة و ذلك  إجراءو العبلقات و  األساليبو ربتوي على تطبيق احلقائق و ربليل  تحليل الحقائق:-ب
 1باجلمع بُت العناصر.

تتمثل يف صياغة احللول و طرحها على اجلهة ادلسؤولة بأسلوب منطقي و  صياغة الحلول و االقتراحات: -ت
و القدرة على  اإلبداعو يتمتع ادلدقق باخلربة  أنالبديلة و اختيار احلل ادلناسب, لذلك غلب احللول  إغلاديتطلب 

 كذلك.  اإلرشادقياس البدائل ادلناسبة و تقدمي النصح و 
 إبداءىذه اخلطوة تتمثل يف تنفيذ العمل و توزيع ادلسؤوليات و ربديد الزمن و التكلفة لكل عميل و  التنفيذ:-ث

 موظفي ادلؤسسة و توفَت ادلساعدة البلزمة. إذلالنصح و التوجيهات 
نتيجة تدقيقو لعدة عمليات سلتلفة و فضبل عن خربتو يف تفسَت و ربليل البيانات ادلالية  نظرا خلربة ادلدقق الداخلي

 فإننا صلد الطلب على خدمات ربليل النظم و ربسُت و تطوير النظم ادلوجودة.
 تتعلق ىذه اخلدمات باجملاالت التالية:

 قابة الوظائف ادلختلفة.و تقدمي ادلساعدة ذلا خبصوص زبطيط و ربليل و تنظيم و ر  اإلدارةنصح -1
 التوصيات و اقًتاح اخلطط و الربامج  إعدادو  اإلداريةالقيام بالدراسات اخلاصة مثل: اجلوانب احملاسبية و -2

 و تقدمي ادلساعدة لتنفيذىا.
 و العبلقات التنظيمية. اإلجراءاتالعمل على تقييم و تطوير للسياسات و  -3
 ادلؤسسة.  إدارةو ابتكار كل ما ىو موجود يف  لئلدارةو ادلفاىيم احلديثة  األفكارتقدمي -4
 تقدمي خدمات التدقيق الداخلي لتلبية احتياجات ادلؤسسة.-5
 1للمهنة و العمل على تطبيقها يف ادلؤسسة. األخبلقيةادلهنية, و ادلعايَت  اإلجراءاتتشجيع االلتزام بادلعايَت و -6

                                                           
 35, مرجع سابق, ص ق الداخلي بين النظرية و التطبيقالتدقيخلف عبد اهلل الواردات, 1
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متميز و فعال للخدمات ادلهنية  األداء إذلالتدقيق الداخلي بالًتكيز الوصول  إلدارةتسمح  اخلدمات االستشارية إن
التدقيق الداخلي و ادلدققُت الداخليُت و ذلك بغرض التحسُت  ألقساماخلدمات زبلق منافع جوىرية  أن أي

 ادلستمر خلدماهتم.
اختبلف دور مستويات  أدىو قد  اإلداريةالتدقيق الداخلي و اخلدمات االستشارية  إدارةىناك عبلقة وثيقة بُت 

اخلدمات  أيابتعاده عن وظيفة التدقيق ادلارل و مراجعة مدى االلتزام بالنظم الرقابية الداخلية  إذلالتدقيق الداخلي 
 االستشارية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 37خلف عبد اهلل الواردات, نفس ادلرجع السابق, ص 1
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 خاتمة الفصل الثاني: 

 
نستنج أن عملية تقييم األداء تلعب دورا فعاال يف الكشف عن بعض ادلشاكل و العيوب و نقاط الضعف اإلدارية 

اطلفاض   أسبابو التنظيمية الناذبة عن وجود تناقضات بُت ادلستويات اإلدارية أمام أىداف ادلؤسسة, فقد تعود 
ادلوارد البشرية بادلؤسسة أو إعلال إدارة التدقيق الداخلي,  إدارة أسلوبقص يف ن إذل األفراد أداءكفاءة و فعالية 

و احلفاظ  أىدافهامث أداء ادلؤسسة ككل, بغية ربقيق  أوال أدائولذلك على ادلدقق الداخلي القيام بعملية تقييم 
 , ككل  ءااالدادلادية و البشرية و العمل على ربسُت و تقييم  إلمكانياهتا األمثلستمراريتها, باستغبلل إعلى 

  أداء كفء و فعال.استعمال سلتلف معايَت التقييم و طرقو ادلختلفة بصفة زلددة, لتحقيق 
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 مقدمة

يف اطار التطور الكبَت الذي عرفتو احلياة االقتصادية وتزايد التغَتات الداخلية يف ادلؤسسات االقتصادية ،ويف ظل 

أنظمة رقابية وإدارية  جيادكل ىذه التغَتات أصبح تقييم وتطوير وترشيد األداء يف ادلؤسسات أمرا ملحا وضروريا إل

على الًتكيز والقيام بالتدقيق الداخلي يف صبيع  الدولةقوية ومتطورة سبكنها من احملافظة على وجودىا ،لذلك ربت 

ادلؤسسة وربسُت أدائها وتقييمو ،حيث قمنا بدراسة ميدانية على مستوى  ادلؤسسات ،من أجل تدعيم نشاط

 ،للوقو  على سَت عملية التدقيق ادلساةمة يف تقييم أدائها من خلال مؤسسة اجلزائرية للمياه لوالية مستغازل

 اىتمامها الكلي للمؤسسة و العمل على تطوير مستقبلا ،وإصلازه سلتلف ادلشاريع الكربى.

 وديكن أن نقسم ىذا الفصل إذل:

 ادلبحث األول:بطاقة فنية عن وحدة اجلزائر للمياه دبستغازل.

 قيق الداخلي يف ادلؤسسة.ادلبحث الثاين:أةمية التد
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 .عموميات حول ادلؤسسة العمومية وحدة مستغازل المبحث األول : 

 و أىدافها.التعريف بادلؤسسة المطلب األول :

 التعريف بادلؤسسة .الفرع األول :

 01/101انشأت دبرسوم تنفيذي رقم  اجلزائرية للمياه ىي : مؤسسة ذات طابع عمومي ، صناعي و ذباري،

، مهامها الرئيسية تتمثل يف التسيَت ادلنظور للخدمة العمومية يف رلال االنتاج ، التسيَت  2001ريل بأ 21بتاريخ 

و التوزيع للمياه،و كذلك ربصيل فواتَت استهلاك ادلياه الصاحلة للشرب و تلك ادلستعملة للصناعة و التصنيع من 

 .مواطنُت ، مؤسسات ....( قبل ادلشًتكُت )

كائنة   ادلقر االجتماعي للمديرية العامة كائن بادلنطقة الصناعية لوادي السمار اجلزائر العاصمة ، أما وحدة مستغازل

 __ مستغازل  528ص/ب  ىدبخزن ادلياه بسيدي بن حو 

 أهداف المؤسسة .الفرع الثاني :

 ضمان اخلدمة العمومية و تطويرىا . -

 ادلاء يف أحسن الظرو  . توصيل -

 توفَت قدر شلكن من ادلياه الصاحلة للشرب . -
دات و سد النقائص و ذلك ما يفرض اتقوم بتنظيم التوزيع و التأطَت ادلركز و ذبديد الشبكة و وضع العد -

 لتحكم فيها اال بعد سنوات طويلة ديكن ا عليها مصاريف عالية ال
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 . الهيكل التنظيمي للجزائرية للمياه وحدة مستغانم  المطلب الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من وثائق ادلؤسسة المصدر:

 

 

المالية و  دائرة
 المحاسبة       

 دائرةاالستغالل

 مصلحة الزبائن    

التجارة دائرة لوسائلوا دارةاإلدائرة   

التموين ةمصلح  

االدارة والعالقات  مصلحة
                             

االدارة والوسائل مصلحة                

 مركز مستغانم مركز سيرات مركز عين تادلس مركز سيدي علي   مركز حاسي ماماش مركز سيدي لخضر 

الموارد البشرية دائرة  

 مصلحة المحاسبة العامة 

و الشؤون  ورجمصلحة اال
 االجتماعية

الموارد  مصلحة
 البشرية

 مصلحة تسيير العمال

ريفواتال مصلحة   

تحصيل مصلحة 
 الفواتير    

مصلحة التوزيع ، التنظيم، 
 االنتاج

  النشاطات مصلحة تنمية

التسيير  مصلحة المحاسبة مصلحة الصيانة   
       

مصلحة الميزانية 
 والمالية

الوحدة مديرية  

االعالم االلي خلية  

 أمانة المديرية

قانوني مساعد  

 خليةأمن
 الممتلكات

 المخبر        

 مساعدالمدير
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 تقديم وحدة مستغانم.-

 بيان دوائر الوحدة وأىم مهامها كما يلي:

 اجلزائرية للمياه ىي مديرية تتكون من مخسة دوائر)أقسام(، وثلاثة خلايا، وسبعة مراكز. وحدة مستغازل

أما الدوائر فنجد دائرة الغدارة والوسائل الضرورية تتمثل مهامها يف تزويد صبيع األقسام بالوسائل الضرورية للعمل 

األنابيب، القنوات، آالت احلفر، وكذلك مثل، تزويد رؤساء األقسام الفرعية باليات الضرورية ألشغال ميدانية ك

 قطع الغيار كالعجلات ......

 تزويد األقسام اإلدارية بأجهزة االعلام اآلرل وصيانتها، األوراق، ادلكاتب -

التنقل بالعلاقات اخلارجية مثل التنقل بأشخاص وافدين اذل الوحدة يف مهمات عمل سواء من ادلنطقة اليت -

 يرية العامة.ربكم الوحدة او من ادلد

 واستخراج الفواتَت وربصيلها، ومهامها: التعامل مع الزبائن او ادلشركُت، القيام بعملية الفوترة، دائرة التجارة/2

 ارسال إنذارات للمتأخرين عن السداد، إحصاء مديونية ادلستهلكُت.

 واألشغال، تنمية النشاطات : تتمثل مهامها يف أهنا تتحكم يف اإلنتاج، التنظيم، التوزيعدائرة االستغالل/3

ت الكربى ضخاعلى ادل واإلشرا وكذلك االمر ادلهم ىو الوقو  على استمرارية الصيانة وخاصة القنوات، 

 اخضاع ادلياه للفحوص ادلخربية. اإلعطابومعاجلة 

 القيام بعمليات التطهَت بشكل دوري. 
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 وأمحاسبة وادلالية وربويل أي حركة لل واألمثلدورىا الرئيسي ىو التسيَت احلسن  :دائرة المالية والمحاسبة/4

عمل اقتصادي اذل حسابو اخلاص بو، شلا يعٍت ربليل وكتابة سلتلف احلسابات واستخراج ىذه ادلعلومات يف شكل 

ذل جداول سلصصات ميزانيات واحلصول على القوائم ادلالية مثل ميزانية زلاسبية، ميزانية جبائيو، إضافة ا

 االستهلاكات وادلؤونات. 

 ادلكافأة التأديب التوظيفىي تقوم بتسيَت مصاحل العمل ادلهنية واالجتماعية من  دائرة الموارد البشرية:/5

 وأجور وتصرحيات لدى الضمان االجتماعي وغَتىا.

 تتكون ىذه الوحدة من ثلاثة خلايا تتمثل فيما يلي: 

 تحكم يف كل ادلعطيات على شكل برامج تنفيذية زلكمة ومنظمة. : تخلية االعالم االلي/1

أىم مهامو: متابعة ادلنازعات القضائية مع مستهلكي ادلياه، متابعة ادلنازعات  خلية المنازعات والقضايا:/2

 القضائية مع مؤسسات اآلخرين.

 توفَت االمن دلمتلكات ادلؤسسة.-

 أي اعتداء على شلتلكات ادلؤسسة.استقبال بلاغات وشكاوى مصاحل ادلؤسسة عن -

 إن تعرضت العتداءات السرقة، إتلا  العتاد. ادلؤسسةإرسال اللجان األمنية إذل مصاحل 

يتمثل يف رلموعة من ادلوظفُت االخصائيُت يف رلال التحاليل يسهرون على ادلتابعة ادلستمرة فيما خيص  ادلخرب:

 نوعية ادلياه ادلعاجلة وىذا على مستوى كل نواحي الوالية، دوائر وبلديات ودواوير......اخل
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 االطار التنظيمي الستعمال ادلاء:-

  اال دبوجب ترخيص أو تنازل صادر عن اإلدارة ادلكلفة طبقا لقانون كل استعمال للموارد ادلائية الديكن ان يتم

 ادلتعلق بادلاء. 2005ادلؤرخ يف اوت  05-12رقم

  تعد أنظمة تسعَتة خدمات ادلاء حسب ادلنطقة التسعَتية، وفق الشروط والكيفيات اليت ربدد دبوجب مرسوم

 قتصادية العامة لذلك.(وديكن مراجعة األسعار إذا ما اقتضت الظرو  اال137ادلادة )

 من حيدد تسعَتة ادلاء؟-

الذي حيدد قواعد 2005 جانفي  09ادلؤرخ يف 13 -03الدولة ىي اليت ربدد تسعَتة ادلاء وفقا دلرسوم رقم 

 التسعَتة للمصاحل العمومية يف التزود بادلاء الشروب وأنظمة الصر  وكذا األسعار اخلاصة بذلك.

:ربدد ىذه األسعار جبدول خاص بكل منطقة تسعَتية إقليمية وربسب على أساس شبن  أسعار الماء الشروب

وتضم فئات  وأجزاء استهلاك ادلاء اخلدمة العمومية يف التزويد بادلاء الشروب وتوزيعها عرب سلتلف فئات ادلستعملُت

 االستعمال:

 .سر:األالفئة األولى

 اخلدمات.:اإلداريون،احلرفيون،مصاحل،قطاع الفئة الثانية

 :الوحدات الصناعية والسياحية.الفئة الثالثة

 .قيمة االشًتاكات للخدمات العمومية للتزود بادلاء الشروب والتطهَت 
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 حبيث :2005أفريل 10ىي زلددة بفئات ادلستعملُت بقرار وزاري ادلؤرخ يف 

أما قيمة االشًتاك يف خدمة دج، 240الفئة األوذل اليت تضم األسر،قيمة االشًتاك يف خدمة ادلاء الشروب ىي 

 .دج، والتحصيل يتم كل ثلاثة أشهر60التطهَت فهي 
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 المبحث الثاني:أهمية التدقيق الداخلي في المؤسسة

 سير عملية التدقيق الداخلي::  المطلب األول

تقوم ادلؤسسة بالتدقيق الداخلي من أجل تقييم نظام الرقابة الداخلية ،اكتساب القدرة على التحكم يف ادلخاطر -

الوحدة  ألنشطةاليت ديكن أن تواجهها وذبنب سوء التسيَت وتقييم مستوى األداء من أجل ضمان السَت اجليد 

 يلي: ،ويتم ذلك وفق عدة خطوات ديكن إبرازىا فيما

 سنوي للعمل.المخطط ال

 التحضَت لربنامج العمل:)نطاق العمل(.-

يقوم قسم التدقيق الداخلي كل سنة بوضع خطط للتدقيق الداخلي على سلتلف ادلهمات ادلمكن القيام هبا -

،ذلك على أساس تقييم ادلخاطر وربديدىا وحصرىا لتفاديها والتقليل من أثارىا من أجل ربقيق أىدا  ادلؤسسة 

 باالعتماد على:

 ملفات التدقيق مثلا:دليل إبرازات التسيَت ،ملف الدائم للوحدة.-

 تقارير التدقيق الداخلي للسنوات الثلاث السابقة.-

 تقارير التدقيق اخلارجي للسنوات الثلاث السابقة.-

 تقارير أنشطة ادلؤسسة .-
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عمالو ومراقبة مدى إمكانية تطبيقو اإلجراءات والقوانُت ادلتعار  عليها لتحضَت ادلخطط السنوي والقيام بأ وبإتباع

دلعرفة السَت احلسن للعمل،أحيانا ظهور مهام مفاجئة غَت سلطط ذلا ذلذا جيب تسويتها يف الوقت احملدد من طر  

 ادلسؤول عنها.

 تطبيق مهام التدقيق:-

 :يتم تطبيق التدقيق وفق ادلراحل التالية

يقوم دبهمة التدقيق على أساس ادلوضوع ادلراد تدقيقو وحسب خربة اختيار فريق ادلهمة :يتم اختيار الفريق الذي -

 واختصاص كل شخص يف الفريق.

 رسالة ادلهمة:يقوم مسؤول مصلحة التدقيق بإرسال رسالة إذل القسم الذي سيتم تدقيقو وتتضمن الرسالة مايلي:-

 ىل ادلهمة سلطط ذلا أو فجائية؟-

 )األمساء،ادلناصب(. التنظيم اخلاص هبذه ادلهمة،فريق ادلهمة-

 ادلدة الزمنية .-

 عقد اجتماع توزيع ادلهام:يتم التعر  على من يقوم بادلهمة وتقسيم ادلسؤوليات على الفريق.-

 طلب الوثائق اليت حيتاجها الفريق السبام مهمتو.-

 شرح أىدا  ادلؤسسة وأىم االبرازات ادلتبعة.-
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 إعداد جدول المخاطر:

ببعض ادلخاطر عن أعمال معينة أو احتمال حدوث سلاطر من اجل مواجهتها يف الوقت ادلناسب  يتم التنبأ

 والتحكم يف أثارىا.

بتقييم نظام الرقابة الداخلية ، من خلال تقسيم كل نشاط إذل رلموعة إجراءات وربليلها وذلك  ادلدقدقونيبدأ 

 واليت تعيق ربقيق ىذه األىدا . بدراسة أىدافها ومنو ديكن ربديد االخطار اليت تنجم عنها

بعد ربديد االخطار ،يتم وضع النتائج اليت تنتج يف حالة حدوث كل خطر من االخطار السابقة،وتقييم مدى 

 تغطية ىذا اخلطر دبعٌت:

 ىي طرق مراقبة ىذه االخطار؟ ما

هناية ىذه ادلرحلة يكون قد  قائص اليت يوجو ادلدقق توصيات خبصوصها يفنويف حالة غياب الرقابة تعترب ىذه من ال

 مت وضع جدول االخطار اخلاص بادلهمة.

 تعليمة توجيو مهمة التدقيق.-

يتم تصنيف ادلخاطر اليت وجدت يف جدول ادلخاطر السابق حسب أةميتها، وحسب األخطار ادلقبولة توضع 

دقيقها حيث تتناول ىذه الوثيقة أىدا  ادلهمة ويتم تثبيتها يف وثيقة توجو على مسؤورل القسم والوحدة اليت يتم ت

 ما يلي:

 ماذا سيدقق ادلدققُت؟-

 االعمال ادلتعلقة بكل ىد  من األىدا  اليت مت ربديدىا؟-
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 الوسائل اليت سيتم استعماذلا أثناء التدقيق؟-

 من سيقوم هبذا التدقيق؟ وما ادلدة اللازمة لذلك؟-

 تطبيق المهمة:-

 تعتمد ىذه ادلرحلة على برنامج العمل الذي مت وضعو يف ادلرحلة السابقة حيث حيدد :-

 األىدا  اليت مت اختيارىا.-

 ادلسؤول احملدد لكل ىد .-

 الوسائل اليت سيتم استخدامها.-

 ادلدة اللازمة لتحقيق كل ىد .-

مقارنة ما مت تطبيقو دبا ىو سلطط لو يف برنامج العمل من خلال اكتشا  األخطاء واالضلرافات وتصحيحها -

 ويتم تصحيحها من خلال مطابقتها مع اإلجراءات ادلعمول هبا. األخطاءهبد  االمتناع عن إعادة 

ومتابعتها بصفة مستمرة  مستوى ادلؤسسة وتصحيح األخطاء ىئج ويكون بتحقيق أىدا  ادلهمة علربصيل النتا-

 ن بإعداد تقارير عن ذلك.

ادلدقق الداخلي رأيو الفٍت احملايد بكل نزاىة ومصداقية، يقًتح بعض التوصيات إبداء  التقرير النهائي، وفيو يكون -

 اليت يراىا مناسبة تفيد الغرض وديكن االعتماد عليها ويتم ترتيب ىذه التوصيات حسب األولوية مع ربديد ادلدة

 اللازمة لتطبيق ىذه التوصيات ويتم متابعتها فيما بعد من قبل خلية التدقيق.
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حيتوي ىذا التقرير على أىم نقاط مهمة التدقيق إضافة إذل التوصيات ادلقًتحة ليطلع عليها ادلدير العام للوحدة -

 يشكل ضمن اجتماع.

 ثانيا: إعداد تقارير التدقيق الداخلي:

دير إعداد تقارير التدقيق الداخلي بعدة مراحل ذلك بعد إجراء العديد من االختيارات لكي يصل إذل صياغة 

 ادلعلومات مقدمة لإلدارة وادلدققُت اخلارجيُت. للوحدةتقريره النهائي حول حقيقة الوضعية ادلالية 

 بالنسبة ألطراف اإلدارة:

ق بالنقاط الضعف اليت تظهر على مستوى نظام الرقابة الداخلية فإن تقرير ادلدقق الداخلي يوجو ملاحظات تتعل

 وذلك بتفادي ارتكاب األخطاء والعيوب مستقبلا.

جيب على مصلحة ادلالية واحملاسبة إبراز األخطاء الشكلية وادلوضوعية يف القرارات وعمليات التسجيل والطرق -

 ر  عليها.ادلتبعة ومدى االلتزام بتطبيق القوانُت وادلبادئ ادلتعا

وىو مكلف بتحديد اسًتاتيجيات الوحدة والتخطيط ألفاق  للوحدةادلدقق الداخلي يقدم تقرير إذل ادلدير العام -

 جديدة.

 بالنسبة للمدقق اخلارجي:

يعتمد ادلدقق اخلارجي يف كثَت من األحيان على التقرير الذي يعده ادلدقق الداخلي، أي أنو يوجد تكامل بُت 

ي واخلارجي، فالتدقيق الداخلي يعترب نقطة البداية اليت ديكن للمدقق اخلارجي االعتماد عليو خاصة التدقيق الداخل

 يكون ذلك بوجود لنظام الرقابة الداخلية. التقاريريف عملو وأثناء قيامو بإعداد 
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 المطلب الثاني: منهجية الدراسة الميدانية وعرض أسئلة وأجوبة المقابلة.

إليها سنقوم ترمي بعد إعطاء نظرة عامة عن ادلؤسسة ومديرياهتا، وتشخيص البنية اليت تعمل هبا واألىدا  اليت -

من خلال ىذا ادلبحث بعرض نتائج ادلقابلة اليت قمنا هبا، ولكن قبل ذلك ستقوم بتعريف األدوات ادلستعملة يف 

 صبع ادلعلومات والبيانات.

 منهجية الدراسة الميدانية.

ثل ادلنهجية يف الدراسة ادليدانية األسلوب ادلتبع قصد الوصول إذل األىدا  ادلسطرة وباختيار ادلوضوع حبثنا سب

ادلتمثل "يف دور التدقيق الداخلي يف تقييم أداء ادلؤسسة االقتصادية" مثلها مثل أي حبث أخر يتطلب ربديد 

ىذا ادلطلب تعريف سلتلف األدوات ادلستعملة يف صبع اإلطار ادلنهجي للدراسة ادليدانية، ذلذا ستحاول من خلال 

 البيانات وربليلها.

 الفرع األول: أدوات جمع البيانات الميدانية.

أساسا ادلقابلة وادللاحظة بغية معرفة واقع التدقيق  نابغرض صبع ادلعلومات عن مكان الدراسة ادليدانية استخدام

 ادية.الداخلي ودوره يف تقييم أداء ادلؤسسة االقتص

 أوال المقابلة:

ىي حوار أو مناقشة أو زلادثة، تكون بُت الباحث عادة وبُت جهة أخرى سبثل شخص أو عدة أشخاص، وذلك  

 بغرض التوصل على ادلعلومات وذلك من خلال مقابلة مع ادلدير وبعض ادلسؤولُت.
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  :المالحظة ثانيا:

كذلك استعملنا ادللاحظة يف دراستنا وذلك دلا ذلا دور مكمل للمقابلة من صبع البيانات، اليت دل يتم احلصول 

 عليها من األداة السابقة.

 : الحدود الزمانية والمكانية.الفرع الثاني

ا من شهر فيفري بالنسبة للحدود الزمانية ىي الوقت ادلستغرق يف الدراسة ادليدانية وقد استغرقت مدة شهر إبتداء

 إذل غاية افريل.

مؤسسة أما بالنسبة للحدود ادلكانية ىو ادلكان الذي سبت فيو الدراسة ادليدانية أي توزيع استمارة ادلقابلة يف 

 اجلزائرية للمياه دبستغازل

 : صعوبات الدراسة.الفرع الثالث

على سَت العمل وربصيل النتائج  كبَت  اثناء القيام بالدراسة كانت ىناك رلموعة من الصعوبات اليت أثرت بشكل

 بالشكل احلسن وديكن ذكر أىم ىذه الصعوبات ىي:

التحفظ الكبَت من طر  ادلسؤولُت يف ادلؤسسة إلجابة عن بعض األسئلة ادلطروحة وذلك حبجة سرية -

 و أن األمر ليس من زبصصهم أو مسؤوليتهم.أادلعلومات، 

   ادلسؤولُت حىت اهنم دل جييبوا على بعض األسئلة ادلطروحة.اخلو  من تسرب ادلعلومات السرية من طر -
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 المطلب الثالث: عرض أسئلة وأجوبة المقابلة.

اجلزائرية للمياه إذ حاولنا من خلال ىذه ادلقابلة لقد قمنا بإجراء مقابلة مع رئيس قسم احملاسبة وادلالية دلؤسسة 

ادلقابلة طرح عدد شلكن من األسئلة لإلدلام دبختلف جوانب اجلزائرية للمياه إذ حاولنا من خلال ىذه  طرح عدد

 ادلوضوع الذي ضلن بصدد دراستو واحلصول على األجوبة ادلناسبة.

مث  األداءسؤاال سلتلفا بدءا بأسئلة عن التدقيق الداخلي، مث أسئلة حول تقييم  20وقد تضمنت ىذه ادلقابلة طرح 

 تطرقنا إذل العلاقة بُت ىذين العنصرين.

 عليها. واألجوبةفيما يلي عرض مفصل لكل من األسئلة ادلطروحة و 

 ماذا نعني بالتدقيق الداخلي؟: 1السؤال 

التدقيق الداخلي ىو وظيفة مستقلة تعمل على القيام دبختلف عمليات وأنشطة ادلؤسسة، من أجل ربقيق أىدا  
 ادلؤسسة وربديد ومواجهة ادلخاطر.

 من يقوم بالتدقيق الداخلي في مؤسستهم؟ : 2السؤال 

يقوم بالتدقيق الداخلي شخص يدعى ادلدقق الداخلي ىو مسؤول عن عمليات ربليل وفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية 
بشكل منتظم ومساعدة أعضاء اإلدارة على تأدية مهامهم بطريقة فعالة من خلال اقًتاحاتو وتوصياتو ذلك من أجل ضمان السَت 

 احلسن ألنشطة ادلؤسسة.

 هل يوجد قسم للتدقيق الداخلي مستقل في مؤسستكم؟: 3السؤال 

م يف اجلزائر العاصمة لكن ىذه ادلؤسسة تطبق عمليات التدقيق لداخلي مستقل على مستوى مؤسسة األيوجد قسم التدقيق ا-
الفرعية بصفة دورية ليقوم  الوحدة ذهحبيث يأيت ادلدقق الداخلي إذل ى الداخلي وسلتلف مراحلو حسب القوانُت ادلعمول هبا

بإجراءات عملو ومراقبة كل ما مت عملو وفحص سلتلف الوثائق والتأكد من صحتها وإعداده لتقرير شامل عن أداء ادلؤسسة بصفة 
 عامة، وتقدديو اقًتاحات ديكن العمل هبا.

 مؤسستكم؟ما مكانة التدقيق الداخلي في  :4السؤال 

حيتل التدقيق الداخلي مكانة ىامة يف ادلؤسسة فهو وظيفة ضرورية ولو أةمية بارزة من خلال العمل بإجراءات التدقيق الداخلي 
 واالعتماد على توصيات واقًتاحات اليت يقدمها لإلدارة على شكل تقارير مفصلة وحلول مناسبة.
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 لتدقيق الداخلي؟ماهي المعلومات األساسية الالزمة في ا: 5السؤال 

تتمثل ادلعلومات يف تقارير مصاحل ادلؤسسة، باإلضافة إذل القوائم ادلالية ادلوازنات التقديرية والدفاتر احملاسبية، تقارير ادلدقق 
 اخلارجي.

 من أين يقتني المدقق الداخلي المعلومات الالزمة؟ :6السؤال 

يت تتمثل يف ادللف الدائم وكذلك دليل إجراءات التسيَت، االعتماد على يقتٍت ادلدقق الداخلي ادلعلومات من ملفات التدقيق وا
 نظام ادلعلومات ادلستعمل وكذلك بعض ادلعلومات من مصادر داخلية وأخرى مصادر خارجية.

 هل يقوم المدقق الداخلي بالتغيير والتحسين دون اللجوء إلى المدير؟: 7السؤال 

وتقييم الوثائق والبيانات ادلالية نظام الرقابة الداخلية لكنو ليس مسؤوال عن قرارات إن عمل ادلدقق الداخلي يقتصر على فحص 
 التغيَت والتحسُت بل يقدم اقًتاحات وحلول معينة تساعد يف ازباذ القرارات من طر  اإلدارة العليا.

 هل تولي مؤسستكم أهمية ألداء عمالها؟ :8السؤال 

نشاط ادلؤسسة، من خلال القيام بالعمل ادلطلوب وإصلازه على أكمل وجو حيث كل فرد  نعم هتتم بأداء عماذلا وذلك منذ بداية
فوق والتمييز على باقي أو عامل داخل ىذه ادلؤسسة يسعى إذل تقدمي أحسن ما لديو من مهارات وكفاءات، من اجل الت

 واحملافظة على منصبو وترقيتو.العاملُت،

 داء عاملها؟هل تقوم هذه المؤسسة بقياس أ :9السؤال 

 نعم تقوم بقياس أداء عاملها وتستخدم رلموعة من ادلقاييس لقياس ىذا األداء.

 ؟فيما تتمثل هذه المقاييس: 11السؤال 

 خلات وادلخرجات ومقاييس احملصلات والنتائج من خلال قياس ومراقبة توقعات العملاء.اإهنا تستخدم مقاييس ادلد

 تطوير أدائها؟هل تسعى المؤسسة إلى  :11السؤال 

 نعم تسعى ىذه ادلؤسسة جاىدة إذل ربسُت وتطوير أدائها وذلك بإتباع النقاط التالية:

 تقوم بتحديد ادلستوى ادلطلوب من األداء. -1
 تقوم بقياس األداء الفعلي -2
 ادلقارنة مابُت ادلستوى ادلطلوب واألداء الفعلي،مث عملية ربليل الفجوة احلاصلة والبحث عن ذلا. -3

 :هل تقوم المؤسسة بتقييم أداء عمالها؟12السؤال 
 العديد العلمية يف ادلؤسسة اذ على أساسها تتخذتقوم ادلؤسسة بتقييم أدأء عماذلا وذلك يدل على اةمية ىذه 
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عر  على نقاط الضعف يف األداء أدائها،كما أنو من خلاذلا يتم التتخذ العديد من القرارات خبصوص تطوير 

 العاملُت.ادلسجل من قبل 

 :أي فئة من العمال التي يمسها التقييم؟13السؤال 

 إن عملية التقييم سبس كل عمال ادلؤسسة سواء كانوا اداريُت،تنفيذيُت حىت مدير ادلؤسسة ديسو التقييم ال 

 فرق بُت مدير وعامل بسيط الكل مع بعض لتحقيق أىدا  ادلؤسسة.

 : من المسؤول عن عملية التقييم؟14السؤال 
 إن ادلسؤول عن عملية التقييم ىو الرئيس ادلباشر للعامل ويتم ذلك وفق األىدا  احملققة خلال السنة.

 :كيف تتم عملية التقييم؟15السؤال 
فكانت إجابة مسؤول ادلوارد البشرية بأن التقييم يتم عن طريق إعداد ورقة استبيان )ورقة التقييم(،حبيث حيتوي 

 ن األسلة ولكل سؤال نقطة ،وبعدىا يتم إستخراج النتائج التالية:ىذا االستبيان على رلموعة م
إما ترقية العامل ،أوزيادة أجرة ،أو نقلو والغرض من ىذا التقييم ىو ربسُت نوعية األعمال ادلراد إصلازىا،هبد  

 ربقيق األىدا  ادلتوقعة من التقييم بشكل جيد.
 م؟.: ماهو تاريخ إجراء عملية عملية التقيي16السؤال 

إن التقييم يتم يف هناية كل سنة،الذي على أساس ينبثق سلطط التكوين اخلاص بكل فرد وأيضا ربديد ادلردود 
 الفردي.
 :ما هي إستخدمات نتائج التقييم" 17السؤال 

إن عملية تقييم األداء تكون هبد  معرفة نقاط الضعف وتدارك النقص احلاصل من ألجل ربسُت مؤىلات 
 ن خلال برامج التكوين والتدريب والتعليم ادلستمر وبرامج التطوير.وكفاءة العمال م

 :كيف يمكن تعريف تدقيق ااْلداء )التدقيق االداري(؟ 18السؤال 
عملهم حسب ااْلنظمة والقوانُت ادلتعار  عليها  بأداءمن مدى التزام ادلوظفُت  التأكدتدقيق ااْلداء ىو عملية 

 ،وادلتبعة من طر  ادلؤسسة ،وكذلك مدى استخدامهم ااْلمثل للموارد بكل كفاءة وفعالية .
 :كيف يساهم المدقق الداخلي في تقييم ااْلداء ؟19السؤال

ي فٍت زلايد عن فعالية نظام يساىم ادلدقق الداخلي يف تقييم ااْلداء ،من خلال تقدمي تقارير ذات مصداقية وبرأ
الرقابة الداخلية ،واالستخدام ااْلمثل دلوارد ادلؤسسة وكذلك مساعدة ْاعضاء االدارة يف اعطاء اقًتاحات وحلول 

 مناسبة لنقاط الضعف الناذبة عن التقييم .
 :ما الهدف من تقييم اداء المؤسسة ؟21السؤال 
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والتطور وكذلك ربقيق أىدافها ادلالية واإلدارية، من خلال ستمرار ادلؤسسة على البقاء واال يتمثل اساسا يف قدرة
 استغلال األمثل للموارد البشرية وادلادية، وتوضيح جوانب القوة يف أدائها واجلوانب القابلة للتحسن مستقبلا.

 . جابيات و سلبيات المؤسسةياالمطلب الثالث : 

 يلي: تتمثل اجيابيات و سلبيات ادلؤسسة فيما

 جابيات المؤسسة .ي: االفرع األول 

 السهر على اعادة اذلياكل ادلخربة . -

بادلائة من ادلشًتكُت 08 سُت نظام توزيع مياه الشرب و تنقيتها حيث عر  تغيَت جذري اذل انو اصبحرب -

 عند نشأهتا .ادلؤسسة تصلهم ادلياه يوميا عكس ماكان عليو احلال 

 بلدية عند نشأهتا . 850بلدية بعد أن كان ىذا العدد اليتجاوز 5801ب على توزيع ادلياه الصاحلة للشر -

 توفَت قدر شلكن من ادلياه الصاحلة للشرب .

  سلبيات المؤسسة .الفرع الثاني :

 يلي : تتمثل سلبيات ادلؤسسة فيما

 صعوبة ربصيل الفواتَت استهلاك ادلياه من قبل ادلشًتكُت . -

 مًت مكعب . 51تسعَتة ادلياه مقننة ألن مستوى االستهلاك لدى العائلات اجلزائرية زلددب -

 مواجهة ظاىرة تسرب ادلياه . -

 . جد مكلفة تكاليف  تصليح االعطاب -
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 خاتمة الفصل الثالث: 

الحظنا أنو مدى أةمية  من خلال الدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا على مستوى مؤسسة اجلزائرية للمياه دبستغازل،

التدقيق الداخلي وتطبيقو بشكل ديكن االعتماد على سَت عملياتو وسلتلف بياناتو ادلالية واإلدارية بطريقة فعالة، شلا 

يسهل اكتشا  األخطاء وتصحيحها مبكرا ىذا بفضل العمل الذي يعملون بكل كفاءة وفعالية فهذه طاقة ادلوارد 

 دلؤسسة لذلك تعترب من أىم نقاط ضعف تعرقل سَتورة نشاط ادلؤسسة وتطورىا.البشرية اليت سبتلكها ىذه ا

 يلي: ومنو ديكننا أن تقدم بعض االقًتاحات واليت طلتصرىا فيما

 ضرورة فتح قسم للتدقيق الداخلي مستقل للوحدات الفرعية لتحقيق السَت اجليد للعمل.-1

 واضحة عن ادلؤسسة. معرفة أةمية التدقيق الداخلي من خلال إعطاء صورة-2

 فعالية التدقيق الداخلي تكمن يف ربديد االضلرافات واقًتاح احللول ادلناسبة ذلا.-3

 العمل على تطبيق اإلجراءات والقوانُت ادلتعار  عليها خبصوص تقييم األداء بكل موضوعية ومصداقية.-4

هم باإلحساس بادلسؤولية اذباه عملهم السهر على تطوير أداء العمال ىذا يرفع معنوياهتم وتشجيعهم وتوعيت-5

 وربفيزىم ليكون ىناك أداء ملحوظ.
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 خاتمة عامة:
تعترب ادلؤسسة نظام مفتوح يتعامل مع عدة أطراف يف سبيل حتقيق أىدافها فكرب حجم ادلؤسسة ال يعين التطور 

يكن ىناك تسيري عقالين ذلا ، وىذا يسعى التدقيق الداخلي إىل حتقيقو داخل ادلؤسسة ومن ىنا  واالزدىار مامل
ظهرت حاجتو كإطار إرشادي دلساعدة ادلؤسسة يف جتميع ادلعلومات الضرورية لتقدمي نظرة متكاملة لإلدارة عن 

صيات واالقرتاحات البناءة هبدف الواقع العملي من معرفة مدى قدرهتا على حتقيق أىدافها، ومن مث إعطاء التو 
حتسني األداء واختاذ القرارات ادلناسبة فنجد أن الكثري من ادلؤسسات هتتم بقسم التدقيق الداخلي تقوم على 
رلموعة من ادلعايري بدءا من استقاللية ادلدقق الداخلي وصوال إىل إعداد تقريره بكل مسؤولية ومصداقية، والذي 

احنرافات ادلوجودة للمسامهة يف حتقيق فعالية األداء وتطويره على مستوى ادلؤسسة يتضمن حلول مناسبة لبعض 
 واحلفاظ على وجودىا والنجاح يف حتقيق أىدافها.

  نتائج الدراسة:
 :التوصل إىل النتائج التالية مت ، قدوفقا للدراسة اليت قمنا هبا

 تصاد العادلي.للمؤسسة اجلزائرية يف التطور واالندماج يف االق وجود رغبة -
 التدقيق الداخلي أداة يسمح بدراسة احمليط الداخلي واخلارجي للمؤسسة. -

 دلعرفة نقاط القوة وتدارك نقاط الضعف واقتناص الفرص وتفادي ادلخاطر.
يعمل التدقيق الداخلي على تقليل حدوث األخطاء ويزيد من الكفاءة والفعالية وبالتايل زيادة األرباح ادلسجلة  -

 رف ادلؤسسة.من ط
 تتمثل معايري التدقيق الداخلي يف حتديد نطاق عمل ادلدقق الداخلي بشكل متعارف عليو دوليا. -
 يسمح التدقيق الداخلي بفحص وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية وسلتلف أنشطة ادلؤسسة. -
 ال باستغالل األمثل للموارد ادلتاحة.إعداد تقارير دورية تسمح باختاذ القرارات ادلناسبة لتحقيق أداء كفئ وفع -
تعترب عملية تقييم األداء أداة لتشخيص االحنرافات، وادلؤسسات الناجحة تلك اليت تقوم بتقييم أدائها بصفة  -

 مستمرة.
 :إختبار الفرضيات

وترشيد  : التدقيق الداخلي وظيفة ضرورية جبميع ادلؤسسات االقتصادية يساعد على حتسني األداءالفرضية األولى
 القرارات.

حيث أن أداة التدقيق الداخلي يقوم مبختلف أنشطة ادلؤسسة، لذلك فهو وظيفة ضرورية يف ادلؤسسة، ويقوم 
بتحسني األداء وترشيد القرارات من خالذلا إظهار نقاط الضعف ألنو يعمل داخل اذليكل التنظيمي ولديو الكثري 

 من ادلعلومات عن ادلؤسسة.
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يتوقف جناح عمل ادلدقق الداخلي على رلموعة من ادلعايري متعارف عليها دوليا: تتمثل معايري  الفرضية الثانية:
التدقيق الداخلي يف معايري السمات ومعايري األداء اليت هتدف إىل توفري مستوى معقول من ضوابط عملية التدقيق 

دقق، ويكون من خالل احلفاظ على الداخلي، تعترب كدليل عملي لتنفيذ أداء عمل األدوات لنجاح عمل ىذا ادل
موضوعيتو يف إصدار القرارات ومصداقيتو يف إبداء رأيو حول تقارير التدقيق، عدم التحفظ على أعمال الغش 

 والتزوير واحملافظة على استقالليتو ونزاىتو من خالل بذلو العناية ادلهنية الالزمة.
من كفاءة استخدام ادلوارد ادلتاحة بأسلوب فعال ، والقدرة تقييم األداء طريقة تسمح بالتحقق  :الفرضية الثالثة

على حتقيق أىداف ادلؤسسة: حيث تقييم األداء ىو عملية قياس إجنازات ادلؤسسة، ويكون باستخدام ادلوارد 
ادلتاحة للمؤسسة من إمكانيات مادية وبشرية وذات خربة وكفاءة عالية من أجل القدرة على إجناز أىداف 

قيقها بالشكل ادلطلوب، والعمل على تطوير أداء العاملني ومساعدهتم على حتسينو للحصول على ادلؤسسة وحت
 أداء متميز.
 إقتراحات:

زيادة الوعي واالىتمام بالتدقيق الداخلي وضرورة فتح قسم مستهل يف مجيع ادلؤسسات اإلقتصادية، لتحقيق  -
 السري اجليد للعمل.

الداخلي ادلتعارف عليها دوليا يف ادلؤسسات اجلزائرية لتطوير عملها خاصة أنو  من الضروري تبين معايري التدقيق -
 ال يوجد معايري زللية هتتم هبذا ادلوضوع.

جيب توعية وتنمية روح اإلحساس بادلسؤولية من طرف ادلوظفني بأن مالحظات ادلدققني الداخليني تستخدم  -
 كفاءة العمل وليس دلعاقبتهم على أدائهم ادلاضي.  لتحسني قدراهتم بشكل أفضل يف ادلستقبل والرفع من

ادلؤسسة اجلزائرية حباجة ماسة إىل تقييم أداء ادلوارد البشرية وتقييم ادلؤسسة ككل للحفاظ على وجودىا يف  -
 الساحة االقتصادية.
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