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كا في ال                 الش سسا  اخلي من قبل امل قيق ال ا بالت اي ا األخي اهتماما م شه السن
م ، ا االهتمام في ن املتق ايق تمثل ه متها ت تي في مق د ي ا  احي متع دا كا بإنشاء  اهتمام الش

اف  ي الت تمكنها من تحقيق األه اخلي ،م العمل عل دعمها بالكفاءا البش قيق ال بالكفاء مستقل للت
ب .  الفعالي املطل

ظه  سسا  ج امل كب  ا االهتمام ه فصل اإلدا عن امللكي  ل مثل ه لعل أه األسباب الت أد 
كا م كالش الش د الجنسيا  من تع ل  تعقي عملياتها .ل د مالكيها  لي الت تمتا بتع ا ال

اجبا األساسي  لإلدا  ام بسياسا ال االل اخلي تكفل حسن سي العمل  قاب ال أ تض أنظم لل
ك األم .  تعليما اإلدا العليا أ الش

خاص املالي  ما  سس ،ظه ملا كانت املعل ا في أي م ا منها تشكل األسا ال تبن علي الق
اخلي ،ث   قيق ال د ت ج ع ض  اهتها ، األم ال است ن سالمتها  ك من دقتها  ل الت الحاج 

ه  اخلي باعتبا قيق ال ف الت ا تط ال ع ا اتخا الق قابي  ا كل ي أدا  ه اجه املخاط  ا م حي ك
ال الفعا  قيق ل األهمي القص  يث فقط عل الت سسا ،حيث كا الح جي امل ال يلعب في ت

ج النشا ب  د أ تع سسا  ج األعما بامل س  ب العاملي الثاني ،لكن م  ت جي قبل الح الخا
ي بع السلطا  م تف افيا ، ه جغ دادانتشا يا األدنى ،ا ل أدا ل املست تها العليا  دا  حاج 

ي املخ يا اإلدا افها عل املست ش ف  قاب  ي إلحكام ال قابي ج اخلي نشا  قيق ال تلف ، فالت
ام  ل من خال تقيي م االل فعالي ، قابي بكفاء  ظيفتها ال مستقل يساع اإلدا في القيام ب

ع ،حم ض اءا امل اإلج ه اي األص بالسياسا  اكتما السجال املحاسبي ،بل  التحقق من دق 
امها ،كما أصبح يعتم علي  اتس نطا استخ ل  ل أبع من  اخلي  قيق ال في تقيي االهتمام بالت

دا  أمان العاملي فيها ،كما أصبح يستعمل ك كفاء  سس ، فعالي العمليا التشغيلي للم كفاء 
تقيي اقي لفح  ا مص ما  م اإلدا العليا بمعل قابي ، صالح التخا  م فعالي األسالي ال

سس . ا ما يسمح لها بالتحك أك في امل ه ا ، ا  الق

م الكساد الت  ل ح كبي ب ها  تبط ظه يث النش ،أين ا ظيف ح اخلي  قيق ال غ من ك الت بال
تها يكي سن  شه اليا املتح األم يعا 1929ال ا س فت في الخمسينا من الق املاض  تط ال أنها ع

األخطاء  ظيف الت تعن باكتشاف الغ  نطا فحص ،بحيث ل تع تل ال اف  أه م  في مفه
اخلي البحث في تحسي األداء  قيق ال سساالختالسا ،بل أصبح د الت ل من خال  الكلي ألي م ،

ا  ك اءا  اإلج تقيي السياسا  قابي املختلف  سائل ال تقيي ال كفاء أدا العمليا عل فح 
ا التنظيمي ، ح اجع العمليا املالي  مست ال اخلي ل يع مقتص عل م قيق ال من ث فإ الت

عمليا أنشط  ظائ  ظيف ا املحاسبي فقط ،بل أصبح يغطي كاف  ه ال تقت ه لق ا سس . ل مل
التقيي املست أعل  ها بالتحليل  ي م اإلدا من خال ت ي فعال لخ ظيف استشا أصبحت ك

ام بتنفي السياسا  يق التحقق من االل سس عن ط ج كل الفضل املناس عن أنشط امل ي م ، س امل
يكي لل ل املعه األم ل التط  اخليي في  اجعي ال سس في سن « IIA »م ال أخ عل 1941ال ت ،

سسا . ستها املهني في مختل امل اع مما ساء ق ظيف  ه ال ي ه لي تط  عاتق مس
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ن  سس االقتصادي من ش اخلي باملكان املناسب ل داخل امل قيق ال بالتالي فاعتماد اإلدا عل الت
ائ أصبح عل اإلسهام في  ا سنالح أ املش الج ك املالي ،ل عطاء ص صادق عن امل ي الخلل  تق

افها . نا بتحقيق أه ه ا م تحسي فعاليتها أم احل النم املختلف  ها م اجتيا سس   اقتنا أ نجا امل

طا  سيل األساسيفي  اخلي هي ال قيق ال ظيف الت الشفافي فإ  لتحقيق اإلطا العام املتكامل  الثق 
عي  من جه أخ ش ص حساباتها من جه  عي  ش سس باختبا  بإعطاء الص الحقيقي للم
االقتصاد  سس بشكل خا  م امل أدا تسيي فعال تخ قابي  ظيف تعتب عملي  ه ال م ،فه د املب العق

حماي يق تسيي  ل عن ط طن بشكل عام ، التالع ال االختال  اف  كش حاال اإلس ا   االستثما
سس . ء استعما األص الخاص بامل  س

عنا كاآلتي : ض ئيسي مل لنا صياغ اإلشكالي ال  من خال ما سبق فق حا

  ؟ما هو دور التدقيق الداخلي في تحسين أداء املؤسس االقتصادي 

ه اإلشكالي فق قمنا عي التالي : لإلجاب عل ه ال الف ض بع التسا  ب
  اخلي قيق ال اف ؟ما ه أث الت ما هي أه اخلي ؟ قيق ال م الت  ما ه مفه

 اع ؟ ما هي أن د باألداء ؟  ما املقص

 احل ؟ ما هي م  ما هي أسالي تقيي األداء ؟ 

 ث ال سس االقتكي ي اخلي عل امل قيق ال  ؟دياصت
 فرضيا البحث :

ضيا التالي : نا في بحثنا عل الف معالجتها ،اعتم تحليل اإلشكالي  ض  اس امل  ل
 . سس اخلي د فعا في تحسي أداء امل قيق ال  للت

 . فعالي افها املخطط بكفاء   األداء ه بل املنظم أه

 . احل تقييم تبا م اخلي فعا من خال تقيي األداء  قيق ال  يك الت

  ا ه ا مناسب   ا اتخا ق اجه املخاط  سس يك من خال م اخلي عل امل قيق ال  أث الت
اخلي . قاب ال  من خال تقيي نظام ال

 أهمي البحث :
باعتبا  ائ املالي خالي من األخطاء ، سس للحص عل ق سيل تعتم عليها امل اخلي ه  قيق ال  الت

ائ  ه الق سس ه ا عليها في تحسي أداء امل ين يعتم سس فإ املسي ضعي املالي للم املالي تعتب ال
ج . اف امل اخلي في عملي تقيي األداء من أجل تحقيق األه قق ال ها امل  عل األسالي الت يعتم

 أهداف البحث :
 اخلي ؟ قيق ال م الت ا مفه  ب

 كيفي تقيي م األداء  ا مفه  م ؟ب

 سس ؟ اخلي في تحسي أداء امل قيق ال د الت ا م أهمي   ب

 ؟ سس اخلي في تفعيل نشا امل قق ال  م صالحيا امل

 سس االقتصادي ؟ اخلي عل امل قيق ال ظها أث الت ل   محا
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 أسباب اختيار املوضوع :
 . اضي ه امل اس مثل ه غب الشخصي في د  ال

  قيق سس .د الت ف من أداء امل اخلي في ال  ال

 . سس األداء بالنسب للم اخلي  قيق ال  أهمي الت

 . خل في صمي التخص ض ي  ك امل

 منهج الدراس :

ل منه  ض باإلضاف  ان النظ للم تحليل الج ص  ال يمكننا من  صفي التحليلي  النه ال
ل من أجل التعمق في  اس حال  سس محل د اني للم ا املي يا ض من خال ال ان امل مختل ج

ب .  ال

 هيكل الدراس :

ل ثالث فص حيث  ض البحث  ضيا قمنا بتقسي م اختبا صح الف قنا في لإلجاب عن اإلشكالي  تط
ل  الفصل األ املعن  اخلي "  قيق ال ل الت خل  اخلي فب:"م قيق ال ي املبحث األ ،أما ماهي الت

اخلي . قاب ال في املبحث الثالث اإلطا العام لل اخلي ، قيق ال  املبحث الثاني أساسيا ح الت

ل مفاهي عام  أما الفصل الثاني املعن ب: اخلي " قيق ال عالقت بالت سس االقتصادي  "األداء في امل
تقيي األداء  سسا ح األداء في املبحث األ ،  اخلي عل امل قيق ال أث الت في املبحث الثاني ،

 االقتصادي في املبحث الثالث .

سس  أما الفصل الثالث املعن ب: اني مل اس مي ل "د ب " ب محاج الغ سس محاج الغ ي بم  ،التع

في املبحث الثاني  سس محاج في املبحث األ ، اخلي داخل م قيق ال ي الت ب ،تق أما في املبحث  الغ
ب . سس محاج الغ اخلي في تحسي أداء م قيق ال د الت  الثالث أهمي 

ا استخال  ك ضيا  اختيا صح الف ح  في األخي الخاتم حيث تمت اإلجاب عن اإلشكالي املط
صيا . ع من الت ا مجم اق  النتائ 
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 تمهيد :

ٚقابغ  ثػ ل ٚث ع ڣكفايغ ثإلج ٚقابيغ ثلت يتږ من خاللها فح٨ ڣتقييږ كفا ثػ ثل ٚث يعتبڇ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي من ثإلج
ٚڥ له٘ث ثعتبڇ ثلبع٬ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي بمثاب ڣليغ ثلتحقڄ ثألخ ٚقابغ ثل٘ڬ ينه٬ بمس ٙع ثلًڇكيڈ في ثلهيكل ثل غ ب

جل  لڊ من  كٖ من سالمغ ثلبياناػ ثملاليغ ٗڣ ٚقابغ علګ ثلحمايغ ثملاديغ لألصڤڋ ڣثلت دڣثػ ثل ٙع بقيغ  من قٖ
ٚثفاػ ڣثلتالعباػ ڣثألخطا ثلت نتجـ من كٌڇع ثلعملياػ ، ڣتعتبڇ ڣظيفغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي من ثلڤظا ئڀ ثالنح

سسغ . دث ثمل  ثلهامغ ثلت تعمل علګ تحسيڗ 

ٚ ثلتاليغ : لګ ثلعناص ٚځ في ه٘ث ثلفصل   ل٘ث سنتط

 ماهيغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي املبحث األول :

ساسياػ حڤڋ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي املبحث الثاني : 

ٚقابغ ثلٖثخليغالثالث املبحث ٚڬ ثلعام لل ٙ ثلنظ  : ثإلطا
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 تدقي الداخلياملبحث األول :ماهي ال

لغ مهمغ ،ڣه٘ث للٖٙڣ ثل٘ڬ  صبح مس سسغ لڤظيفغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي في هيكلها ثلتنظيم  ٙع تبن ثمل ٚڣ ڗ ض
حيحڢ ل٘ث سنتناڣلڢ في ه٘ث ثملبحن مڤضڤع ثلتٖقيڄ  تلعبڢ في تقييږ ثلنظام ثلتسييڇڬ ڣثملساهمغ في تقڤيمڢ ڣت

ٚيڀ ڣتطڤيٚ ثلتٖقيڄ ث لګ تع ٚځ  ما ثلٖثخلي بحين نتط نڤثع ثلتٖقيڄ  ثلٖثخلي  لګ  لٖثخلي في ثملطلظ ثألڣڋ ڣ
هٖثف ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي . هميغ ڣ لګ  ٚځ   1ثملطلظ ثلثالن فسنتط

ي وتط التدقي الداخلي   املطل األول :تع

ع األول :نشأ التدق هالف  ي الداخلي وتط

لګ عام  نشا معهٖ ثملٖققيڗ ثلٖثخلييڗ في ثلڤالياػ "ثعتبڇها 1941تعڤد بٖثيغ ثهتمام بالتٖقيڄ ثلٖثخلي  حين تږ 
ٚيكيغ " نشائڢ في ثملتحٖع ثألم  . IIAثلخطڤع ثألساسيغ في مجاڋ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي حين ساهږ من٘ 

ٚ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي تطٙڤ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣثتسٸ نطاځ ثالنتفاع بخٖم اتڢ ڣقٖ عمل ثملعهٖ علګ تٖعيږ ڣتطڤي
جل ثملض  قٖما به٘ه ثملهنغ ،حين تږ في عام  ٚيڄ ب٘ڋ ثلجهڤد ثملختلفغ من  ڣڋ قائمغ 1947عن ط صٖثٙ 

ڣلياػ ثملٖقڄ ثلٖثخلي   .تتضمن مس

دخاڋ تعٖيالػ عليها ڣفي عام1957في عام  جالػ تتږ دثخل1964تږ  سسغ بصفغ  تږ ثعتماد ألعماڋ ڣثل ثمل
ٙع من ثملٖقڄ ثلٖثخلي  هٖثفڢ ڣب٘لڊ طلبـ ثإلدث حيانا ڣتڤسٸ مجاڋ عمل ثملٖقڄ ثلٖثخلي ڣك٘ثلڊ  ٚع  مستم

ٙع ڣمتابعغ تنفي٘ ثلتڤجيهاػ . بٖث ثإلدث  ثلتقييږ ڣثقًڇثٍ ثلحلڤڋ للمشاكل ثملڤجڤدع ڣتڤجيڢ ثلعماڋ ڣ

ٛثػ معهٖ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي هي قيامڢ بڤض نجا هږ  ٸ مجمڤعغ من معاييڇ ثألدث ثملنه للتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣتعتبڇ 
ٙ متكامل ملعاييڇ ثألدث 1974،حين تږ تشكيل لجاڗ عام  طا ٙثسغ  ثنتهـ ثللجاڗ 1997للتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣفي عام لٖ

ٙس  ثملهن ٙها من غالبيغ مما ٚث ق ٙثستها ڣتږ ثلتصٖيڄ عليها ،ڣه٘ه ثملعاييڇ تږ  ٚث بنتائٌ د ٚي عمالها ڣقٖمـ تق غ من 
ها ممثليڗ في معهٖ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣثلجهاػ ثلتابعغ لڢ. ث  ٙڣ

ٙڬ 1999عام  ٚيڀ ثلتٖقيڄ  علګ ثنڢ نشا٭ ثستشا ٙع عن صياغغ دليل جٖيٖ لتع ٙ  دليل ألخالقياػ صاد صٖث تږ 
تباع ثلسياساػ  ٛ  ثألهٖثف من خالڋ ثلتحقڄ من  نجا ٚثجعغ ڣتحسيڗ  ع مصمږ مل ڣمڤضڤعي مستقل دثخل ثملنش

                                                           

حمٖ لطفي ،" اجع ميڗ ثلسيٖ  ٙيغ فلسف امل ٙ ثلجامعيغ ثإلسكنٖ .2008٥،33"ثلٖث 1
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ٙحغ ثلكافيغ لإلنتاجيغ  ڣثلخطٰ لګ ثلٖ ٛمغ حت تصل  ثػ ثملڤضڤعيغ ڣثقًڇثٍ ثلتحسيناػ ثلال ٚث  1.ڣثإلج

ٙسغ مهنغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي تږ صياغغ دلي2001ڣفي عام   ل جٖيٖ ملما

ي التدقي الداخلي ع الثاني :تع  الف

ٚٛ ثملفاهيږ  ب لګ  ٚځ  ثػ ثلت مسـ بڢ ڣسنتط ٚث لتطٙڤ لقٖ تعٖدػ ثملفاهيږ ثلخاصغ بالتٖقيڄ ثلٖثخلي نظ
 ثلحٖيثغ :

ي األول  كيٖ مڤ  التع نڢ "نشا٭ مستقل ،ت ٚثجعيڗ ثلٖثخلييڗ علګ  ٚيڀ معهٖ ثمل ٙڬ :حسظ تع ضڤعي ڣثستشا
ع ڣتحسيڗ عمليتها ڣمساعٖڴه ٜيادع قيمغ ثملنش هٖثفها بڤثسطغ  منه ،مصمږ ل  ٛ منظږ دقيڄ لتقييږ ا علګ ثنجا

 ٚ ٙع ثملخاط دث ٚقابغ ، حڤكڣتحسيڗ فاعليغ عملياػ  سساػ "، ثل  2مغ ثمل

ي الثاني سسغ التع ٙڬ مستقل مڤضڤعي من تحسيڗ عملياػ ثمل مين ڣثستشا :ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي هڤ نشا٭ ت
ليغ منظمغ ڣمنه ثنضباطي لتقييږ ڣتحسيڗ فعاليغ  سسغ  هٖثفها بڤثسطغ ثكتساب ثمل عبڇ مساعٖڴها في تحقيڄ 

ٚقابغ. ٚ ڣثل ٙع ثملخاط  دث

خ ي  ٙين ثلٖثخلييڗ" :  تع ٚثجعغ ڣثملستشا ٚن٦  للم ٚفڢ ثملعهٖ ثلف نڢ "نشا٭ مستقل ڣمڤضڤعي IFCIع "علګ 
ٙجغ تحكمها في ثلعملياػ ثلت تقڤم بها،مٸ تقٖيږ نصائح للتحسس  عطا ضماناػ للمنظمغ حڤڋ د لګ  يهٖف 

 3ڣثملساهمغ في خلڄ ثلقيمغ ثملضافغ ".

  م ثلحٖين فاڗ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي يشمل علګ ڣظيفتيڗ ڣهما :ڣبمڤجظ ثملفهڤ 

ٙع  دث كيٖ ثملڤضڤعي :هي فح٨ مڤضڤعي ألدلغ بغ٩ٚ تڤفيڇ تقڤيږ مستقل لفعاليغ ڣكفايغ  ٚ _خٖمغ ثلت ثملخاط
من نظام  ٜثم بالسياساػ ڣثللڤثئح ثلتنظيميغ ,ڣ ,ثإلل ٚقابيغ ,مثاڋ ٗلڊ ثلعملياػ ثملاليغ ,ثألدث ڣثألنظمغ ثل

 ثملعلڤماػ.

                                                           

ٙدثػ ،" ي والتطبي وفقا ملعايي الدوليخلڀ عبٖ هللا ثلڤث ٙدڗ ،ثلطبعغ ثألڣلګ ، التدقي الداخلي بي النظ يٸ ،ثأل ٚ ڣثلتٛڤ ثځ للنش سسغ ثلٙڤ .2006"،م 1
  

2
The institute of internal auditors ,definitors intenal auditing (on line) ,avaible at :w w w,the iia .org.  

ٚثهيږ ،" ب ٙدڗ ،ثلطبعغ ثألڣلګ ،٥ مخاط األعمال حداث وتط  التدقي القائ عليهاب لطفي  يٸ ،عماڗ ،ثأل ٚ ڣثلتٛڤ ٚبي للنش .12"مكتبغ ثملجمٸ ثلع 3
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ٙجها ,ڣتحٖد  ڣ خا سسغ  ع ثلت تقٖم لڤحٖثػ تنظيميغ دثخل ثمل ٙيغ: ڣهي عملياػ ثملشٙڤ _ثلخٖماػ ثالستشا
ضافغ قيمغ للڤحٖع ڣتحسيڗ عملياڴها طبيعغ نطاځ ه٘ه ثلعملياػ باالتفاځ مٸ تلڊ ث سساػ ڣثلهٖف منها  مل

ٙيظ... ح ڣتصميږ ثلعملياػ ثلتٖ ع ڣثلن  ڣمثاڋ ٗلڊ:ثملشٙڤ

 

 

 

اع التدقي الداخلي  املطل الثاني :أن

ٚ ثألهږ منها :     نڤثع للتٖقيڄ ثلٖثخلي ن٘ك  يڤجٖ عٖع 

 يتضمن ثلتٖقيڄ ثلتشغيلي : ثػ  ثلتٖقيڄ ثلتشغيلي ڣتٖقيڄ ثألدث ٚث ٚځ ڣثإلج ٚثجعغ ثلط )ثلشامل( م
جل تحٖيٖ  سسغ من  جل تقٖڬ للم لڊ من  ڴها ڣفعاليتها,ٗڣ جل تحٖيٖ كفا سسغ من  ثلتشغيليغ للم
ثػ ڣثلتٖقيڄ ثلتشغيلي غالبا ما  ٚث جل تقٖيږ ثلتڤصياػ لتحسيڗ ثإلج لڊ من  ڴها ڣفعاليتها,ٗڣ كفا

ڗ  ٚثجعغ ثلسياساػ في ثملجاالػ ثلت يجظ  سسغ يتضمن م هٖثف ثمل جل تلبيغ  ع من  تعمل بكفا
ع( ڣحين يمكن  ٙد)ثلكفا ٙث للمڤث ٚيقغ ثألقل هٖ حسن ما يمكن ڣبالط )ثلفعاليغ( ڣتحقيڄ ثألهٖثف في 
ڗ تكڤڗ غيڇ ثقتصاديغ  ٙ ثملٖڥ ثلطڤيل يمكن  ين ڣلكن علګ مٖث ڗ يكڤنا فاعليڗ ڣكف ٚث  ڣ ثإلج للسياسغ 

 ٙ م الل٘ث البٖ من ثألخ٘ بعيڗ ثالعتبا ٜيٖ عن تكلفتها  ٚث ت ڣ ثإلج ٗث كانـ ثملنافٸ ثملتعلقغ بالسياسغ   ما 
م ال. 1تكلفتها 

  

  ٖٙجييڗ عن ث ثلتٖقيڄ ثملالي هڤ مساعٖ ثملٖققيڗ ثلخا حٖ ثألهٖثف ٙڣ ڗ  قيامهږ بالتٖقيڄ ثلتٖقيڄ ثملالي:
ٚضـ  ٙيخيغ قٖ ع ٙيٚ تطهٚ ما كانـ ثملعلڤماػ ثملاليغ ثلتا ثملالي ثلتقليٖڬ,ڣينتٌ عن ه٘ه ثلتٖفقاػ تقا
ڗ تشمل خصائ٨ ثلتٖفقاػ ثملاليغ   ٙع بعٖثلغ .ڣيمكن  ٙجيغ مثل ثلٖثئنيڗ ڣك٘لڊ ثإلدث ٚثف ثلخا لألط

 ثألتي:
ضافغ ثملصٖثقيغ لتمثل ثإل  ڗ يكڤڗ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي  ٙع في ثلقڤثئږ ثملاليغ._  دث

خ٨ مستقل. ڗ ثملٖقڄ  _ 

                                                           
ٙ,مٖثع بعنڤثڗ:" 1 بٛڤ مانعيږ ده٤,عفاف  جيا املعل ل قابي والتدقي الداخلي في بيئ تكن ابط ال ٚ ثلعلم ثلٖڣلي ثلسنڤڬ ثلخامس ,الض تم   ",م

ٙيغ,جامع ٙدڗ,كليغ ثالقتصاد ڣثلعلڤم ثإلدث ٜيتڤنغ,ثأل                                                                                                                                                .2005٥,29غ ثل
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ٗث كانـ ثلقڤثئږ ثملاليغ كٖين بشكل قطعي ما   _في ثلڤقـ ثل٘ڬ يكڤڗ فيڢ ثملٖققيڗ غيڇ مت

كيٖث معقڤال باڗ ثلقڤثئږ ثملا     ڗ يقٖم ت  ليغ .صحيحغ فاڗ ثلتٖقيڄ ثملالي يمكن 

 ڣ نظږ ثملعلڤماػ:يقتصٖ بالتٖق ڣ نظږ ثملعلڤماػ عمليغ تٖقيڄ تكنڤلڤجيا  يڄ تكنڤلڤجيا )ثإللكًڇڣني( 
ٚقابغ  ڬ نڤع من ثألنظمغ باستخٖثم تكنڤلڤجيا ثملعلڤماػ ملساعٖع ثملٖقڄ في ثلتخطيٰ ڣثل تطبيڄ 
عماڋ ثلتٖقيڄ "ل٘ث فاڗ ثلتٖقيڄ ثاللكًڇڣني يتمثل في ثستخٖثم تكنڤلڤجيا ثملعلڤماػ عمليغ  ڣتڤثيڄ 

قابغ ڣتڤثيڄ.ثلتٖقيڄ ملساعٖع ثملٖقڄ عبڇ  ٚثحل ثلتٖقيڄ ثملختلفغ من تخطيٰ ٙڣ  1م

  ڗ خٖماػ تٖقيڄ ثاللًڈثم تقيس مٖڥ ثلًڈثم ثلتٖقيڄ ڣمطابقتڢ مٸ بع٬ تٖقيڄ ثاللًڈثم )ثلتطابڄ(:
لګ ڗ تكڤڗ بحاجغ   ثملعاييڇ ثملڤضڤعيغ مسبقا.ڣبع٬ ثملجاالػ ثلت تحتاه فيها تحٖيٖ ثاللًڈثم ڣثلت يمكن 

ٚثجعغ،ڣتشمل ثآلتي:  م

ٙع . ثػ ثملڤضڤعيغ مسبقا من ثإلدث ٚث ڣ ثإلج  _تحٖيٖ ثاللًڈثم بالسياسغ 

ٚيعاػ .           _تحٖيٖ مٖڥ ثاللًڈثم بالقڤثنيڗ ڣثلتش

 املطل الثالث :أهمي وأهداف التدقي الداخلي

هميغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي:أوال :2 

لګ ثلتالي: ٙجي  ٙع ڣ ثملٖقڄ ثلخا ٚ ثإلدث  يمكن تقسيږ ه٘ه ثألهميغ من ڣجهغ نظ

ٙع:1 هميغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي لإلدث _ 

كٖ  سسغ لضماڗ حسن سيڇ ثلعمل ،ڣللت صال ثمل من سالمغ ثألصڤڋ ڣحفظها يصمږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي 
ڣ ثالختالٝ. ٚثف  ڣ ثلضياع ڣثإلس  من ثإلهماڋ 

هميغ ثلتٖقيڄ  ح ثملٖڥ  ع ثإلنتاجيغ في جميٸ ثملجاالػ ،ڣثألمٙڤ ثلتاليغ تڤ ٜيادع ثلكفا نها تصمږ ل كما 
ٙع:  ثلٖثخلي لإلدث

                                                           
1
ما في عملي التدقي طالڋ حمٖڣنغ,عالم حمٖثڗ ,  جيا املعل ل ٚ ٗلڊ علګ ثلحصڤڋ علګ مد استخدام تكن ث  )ثلتٖقيڄ ثلتكنڤلڤجي(في فلسطيڗ ڣ

يغ,مجلغ ثلجامعغ ثإلسالميغ,ثملجلٖ ثلسادٝ عشٚ,ثلعٖد دلغ ٗثػ جڤدع عاليغ تٖعږ ثلٚڬ ثلفن ثملحايٖ للمٖقڄ حڤڋ مٖڥ عٖثلغ ثلقڤثئږ ثملال
 .2008٥,30ثألڣڋ,

ٚثهيږ، ب ٙدڗ،ثلطبعغ ثألڣلګ,٥ ألعمالالتدقي القائ عل مخاط اثيهاب نظږ  يٸ،عماڗ ثأل ٚبي للن٤ ڣثلتٛڤ 21،حٖثثغ ڣتطڤ ،مكتبغ ثملجتمٸ ثلع 2
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ٚع بيڗ - لګ فقٖثڗ ثلصلغ ثملباش دڥ  سساػ ڣتعٖد عملياڴها ڣتعقيٖها  جږ ثمل ٙع ڣثلعامليڗ في كبڇ  ثإلدث
ٜيادع  ٚث ل سسغ ڣممتلكاڴها ،ڣنظ صڤڋ ثمل ڣليغ عن حمايغ  ٙع مس مختلڀ ثملڤثقٸ ڣثألقسام.ملا كانـ ثإلدث
ٙع ثالطمئناڗ  ٚ ثل٘ڬ دفٸ ثإلدث ڣلياػ ڣثالختصاصاػ ثمللقاع علګ عاتڄ  ،ثألم ٛدثد ثملس سساػ ڣث جږ ثمل

سسغ في صڤڋ ثمل ڗ  ليهږ سلطاڴها،ڣ ڣلياڴها  لګ من فڤضـ  ٙع في ثلتخفيڀ مس غبغ ثإلدث مينغ ،ٙڣ يٖڬ 
صبحـ جسيمغ.  ثلت 

كٖ من صحغ ڣدقغ ثلبياناػ ڣثملعلڤماػ - ٙڬ ثلت ٚڣ سساػ جعل من ثلض ٚثف ثلٖڣلغ ثملًڈثيٖ علګ ثمل ش
ٚيعاػ ثملختلفغ ثملتعلقغ بالٖڣلغ ڣثلنشاطاػ.  ،ڣخاصغ بعٖ ظهٙڤ ثللڤثئح ڣثلقڤثنيڗ ڣثلتش

ٙجي:هميغ ثلتٖقيڄ ث-2  1لٖثخلي بالنسبغ للمٖقڄ ثلخا

همها: ٙجي ڣ ڗ يجنيها ثملٖقڄ ثلخا  هناڅ فڤثئٖ عٖيٖع يمكن 

فضل علګ عملياػ ثلعميل في ثملجاالػ يستطيٸ ثملٖققڤڗ  - ٙجيڤڗ ثلحصڤڋ علګ نفاٗ بصيڇع  ثلخا
ٚفغ ثملٖققيڗ ثلٖثخلييڗ.ثملتخصصغ ،مثل: ثملجاالػ ثلقانڤنيغ ڣثلهنٖسيغ ڣغ  يڇها من خالڋ خبڇع ڣمع

لڊ ألڗ ڣجڤد ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ثلجيٖ يسهل - عماڋ ثلتٖقيڄ فيڤقـ قصيڇ ٗڣ نجاٛ مختلڀ  مكانيغ 
ٚ ڣقتا ڣجهٖث كبيڇين.  عماڋ ثلتٖقيڄ ڣيڤف

ڬ ثالستفادع من مبٖ ثألهمي- هميغ، كٌڇ ثملجاالػ  ٙجييڗ بالًڇكيڈ علګ  غ ثلنسبيغ يسمح للمٖققيڗ ثلخا
لڊ باالطمئناڗ علګ ثملجاالػ ثلت تږ ثلًڇكيڈ عليها من قبل ثملٖقڄ ثلٖثخلي ڣثالهتمام بغيڇها.  ٗڣ

ڣ ثلتٖثخل من خالڋ - يتږ تحسيڗ ثلعالقاػ مٸ ثلعميل بسبظ ثلشعٙڤ بالشمڤڋ ڣيقصٖ ب٘لڊ عٖم ثلتشابڊ 
كٖ ثملٖق ڗ يت ٚفيڗ ،ڣيتږ ٗلڊ بعٖ  دث ثلتعاڣڗ ڣتنسيڄ ثلجهڤد لكال ثلط ع  ٙجي من مڤضڤعيغ ڣكفا ڄ ثلخا

ٙجي ثالعتماد علګ  ثملٖقڄ ثلٖثخلي فيحصل بينهما نڤع من ثلتعاڣڗ ڣثلتشاٙڣ في ه٘ه ثلحالغ يمكن للمٖقڄ ثلخا
ٚ عليڢ كثيڇ من ثلڤقـ ڣثلجهٖ.  ثملٖقڄ ثلٖثخلي في كثيڇ من ثألمٙڤ ڣه٘ث يڤف

هٖثف ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي:  2ثانيا 

 يمكن تلخي٨ ثألهٖثف في بع٬ ثلنقا٭ ثألساسيغ هي:
                                                           

ٚجٸ سابڄ ، ٚثهيږم ب .٥،532 يهاب نظږ  1
  

2
www .mawdoo3.com.05/02/2017 ,17 :15. 
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ٚبٰ بنڤعيغ ثملحتڤياػ  - تڤفيڇ معلڤماػ صحيحغ ڣدقيقغ تعتمٖ علګ ثملڤثڤقيغ ڣخصڤصا بما ي
 ثلت تتضمنها .

ع . - ثػ ثملطبقغ في ثلنش ٚث ٙقابيغ تتطابڄ مٸ ثلسياساػ ڣثلقڤثنيڗ ڣثإلج  تقٖيږ خالصغ 
ع ڣثلعمل علګ تڤفيڇ معلڤماػ دقيقغ ڣصحيحغ عنها .حمايغ ممتلكاػ ثمل -  نش
 ثستخٖثم خالصغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي في ثألنشطغ ثالقتصاديغ ،ڣثملاليغ ثملختلفغ  . -
ػ ثحتياليغ . - يغ تجاٛڣ كٖ عٖم ڣجڤد  ع ثلٖثخليغ ڣثلت ٚثقبغ كافغ مكڤناػ ثملنش  م
 
 
 
 
 

 املبحث الثاني: أساسيا التدقي الداخلي
في ه٘ث ثملبحن ألساسياػ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ثلت تحكمڢ ڣثملتمثلغ في :معاييڇ ڣصالحياػ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي سنتناڣڋ 

ما ثملطلظ ثلثالن سنتناڣڋ مقڤماػ ڣمباد  ٚيقغ عمليغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي في ثملطلظ ثلثاني ، في ثملطلظ ثألڣڋ، ڣ ط
ٚثحل ثلتٖقيڄ  لګ م ٚځ  خيڇث سنتط  ثلٖثخلي.ڣظيفغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ،ڣ

 املطل األول:معايي وصالحيا التدقي الداخلي

ع األول:معايي التدقي الداخلي  الف
دث قسږ ثلتٖقيڄ  ٚثعاڴها عنٖ تقييږ عملياػ ڣخٖماػ ڣ ٙع عن مجمڤعغ من ثلقڤثعٖ ڣثملباد ثلت يجظ م هي عبا

سساػ.   ثلٖثخلي في ثمل
ٚثجعيڗ ثلٖثخلييڗ خمسغ معاييڇ  ٙ معهٖ ثمل صٖ ٙسغ ثملهنيغ للتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣهي كاآلتيڣقٖ   :1تحكږ ثملما

 معاييڇ ثالستقالڋ: .1
نشطغ ثلڤحٖثػ ثلت يقڤم بتٖقيقها، كما تشمل ه٘ه ٗ تشيڇ ه٘ه ثمل لګ ثستقالليغ ثملٖقڄ ثلٖثخلي عن  عاييڇ 

ڗ يعمل ثملٖقڄ ثلٖثخلي  ٚعيغ ڣهي ثلڤضٸ ثلتنظيم ڣثملڤضڤعيغ، ڣثملقصڤد بهما  ثملعاييڇ علګ عٖد من ثملعاييڇ ثلف
ڗ يكڤڗ ثملٖقڄ مڤضڤعيا من مٙڤ ثلتٖقيڄ  ضمن ڣضٸ تنظيم يتيح لڢ ه٘ه ثالستقالليغ ڣ بٖث ٙيڢ في  خالڋ 

ڗ ثملڤضڤعيغ تتحقڄ من خالڋ تحٖيٖ ثختصاصاػ ثلعامليڗ في قسږ  حٖ علګ ه٘ث ثلٚڬ، كما  ثيڇ  دڣڗ ت

                                                           
1
ام مدثملجيٖ، عبٖ فٖث   قاب شع لت مي الجامعا في الداخلي التدقي و ال  كليغ مجلغ،الحديث املهني باملعايي الحك

مڤڗ،ثلجامعغ ٚيغ، ثلعٖد ثمل  .76 ٥.٥ 2012،   19 ثملستنص
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ٙثػ  دث عماڋ تخ٨  عضا ثلقسږ من ڣقـ آلخٚ، ڣعٖم قيام ثملٖقڄ بمهام ڣ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣتغييڇ ثملهام بيڗ 
ٚڥ ڣتٖقيڄ ثلنتائٌ قبل ك خ قسام  ٚيٚ.ڣ  تابغ ثلتق

ٚفيغ ثملهنيغ: .2  معاييڇ ثلح

ٚ ثآلتيغ: ٙ من خالڋ ثلعناص  يتحقڄ ه٘ث ثملعيا

هالػ ڣخبڇثػ ثلعامليڗ ثلت تتناسظ مٸ مهام ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي. -  تحٖيٖ مڤثصفاػ ڣم

ثػ ثلحاصلغ في معاي - ملام بالتطٙڤ ع ثلعامليڗ في ثلقسږ ڣك٘ڋ حت يكڤڗ لهږ  ٚفٸ كفا ٚ ل ٙيظ مستم يڇ ڣضٸ تٖ
ثػ ڣتقنياػ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي. ٚث ج  ڣ

خالقياػ مهنغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ثل٘ڬ يشمل مجمڤعغ من ثلقيږ ثألخالقيغ  - ثلًڈثم ثملٖققيڗ بٖستٙڤ 
ٚثد ثلعامليڗ في ثلڤحٖثػ ثلت يتږ  ٙع ثلتعامل ڣثالتصاڋ مٸ ثألف ال مها ڗ يكڤڗ له كاملڤضڤعيغ ڣثألمانغ ڣثلڤال ڣ

 تٖقيقها.
 اځ ثلعمل )ثلفح٨ ثمليٖثني(:معاييڇ نط .3

ڗ يتضمن نطاځ عمل ثملٖقڄ ثلٖثخلي علګ فح٨ ڣتقييږ مٖڥ دقغ ڣفعاليغ نظام  ٙع  ٚڣ يبيڗ ه٘ث ثملعياٙ ض
ٚقابغ ثلٖثخليغ بالڤحٖثػ ڣمٖڥ جڤدع ثألدث في تنفي٘ ثملهام ثملطلڤبغ، حين يحٖد ه٘ث ثملعياٙ ثألهٖثف  ثل

ٚقابغ ثلٖثخليغ ثملتمثل ٚئيسيغ لهيكل ثل ٙجغ عاليغ من ثلنڈثهغ ڣمٖڥ ثاللًڈثم بالخطٰ ثل غ في تڤفيڇ معلڤماػ ٗثػ د
ٙد ثالقتصاديغ.  ڣثلسياساػ ڣثلقڤثنيڗ ڣثلحمايغ ثملاديغ لألصڤڋ ڣثالستخٖثم ثلفعاڋ ڣثلكڀ للمڤث

دث ڣظيفغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي: .4  معاييڇ 
ٚثحل ثملختلفغ لعمليغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ثلت تبٖ بعمليغ ثلتخطيٰ ڣتنته بعمليغ ثملتابعغ،  تتضمن ه٘ه ثملعاييڇ ثمل

هٖثف ڣنطاځ عمل ثملٖقڄ ثلٖثخلي ڣثلحصڤڋ علګ معلڤماػ لألنشطغ  حين تبٖ عمليغ ثلتخطيٰ بتحٖيٖ 
يغ ڣثلنهائيغ مبينا  ٚ ثلٖٙڣ ٙي ٙع تڤصيل ثلنتائٌ بڤثسطغ ثلتقا ٚڣ ٙ ثملٖقڄ بض ٜم ه٘ث ثملعيا ل مڤضڤع ثلتٖقيڄ، كما 

سسغ، ڣعلګ ثملٖقڄ ك٘لڊ متابعغ نتائٌ عمليغ ثلتٖقيڄ هږ ثالستنتاجاػ ثل ٙع ثمل دث ليها ڣمناقشتها مٸ  ت تڤصل 
ثػ ثملناسبغ بخصڤ٥ نتائٌ ڣتڤصياػ عمليغ ٚث كٖ من ثتخاٗ ثإلج  للت

 ثلتٖقيڄ.

ٙع قسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي: .5 دث  معاييڇ 

ٙع قسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ثلقيام  دث  ٚ نڢ علګ مٖي  ٙ  علګ تحقيڄ ثآلتي:يبيڗ ه٘ث ثملعيا

ٙع ثلعليا. - ٚيٖها ثإلدث ڣلياػ ثلت ت  ڗ يحقڄ ثألهٖثف ڣثملس

ٙتڢ. - دث ٙد ثالقتصاديغ ثلخاصغ ب  ثالستخٖثم ثلكڀ ڣثلفعاڋ للمڤث
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ٙف ڣثلتنسيڄ مٸ  - ڗ يكڤڗ عمل ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي يتفڄ مٸ ثملعاييڇ ثملهنيغ للتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣلسعي للتعا يجظ 
ٚقابيغ ثلخ ٙجيغثلجهاػ ثل   .1ا

ع الثاني :صالحيا التدقي الداخلي  الف
ديغ  سسغ علګ ت ٙع ثمل دث عضا  ٚئي٦  للتٖقيڄ ثلٖثخلي يتمثل في "مساعٖع جميٸ  ڗ ثلغ٩ٚ ثل

ٚڣضغ عليهږ ڣ  مٖثدهږ بتحاليل مڤضڤعيغ للبياناػ ثملع ٚيڄ  ٚيقغ فعالغ ،عن ط ٚ ڣصحيحغ عن ڣظائفهږ بط ٙي تقا
ٚ ڣمٖققي  ڗ يكڤڗ مٖي ع ڣفعاليغ  البٖ  سسغ .ڣحت يتمكن ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي من تحقيڄ ٗلڊ بكفا نشا٭ ثمل

همها ما يلي:  2قسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي متمتعيڗ بمجمڤعغ من ثلصالحياػ 
سسغ . -1 نشطغ ڣسجالػ ڣممتلكاػ ڣ مڤظفي ثمل ڣ ثملقيٖ لجميٸ  ٚڣ٭   ثلڤصڤڋ غيڇ ثملش

ٙ ثألنشطغ ڣتطبيڄ ثألساليظ ڣثلتعليماػ ثملطلڤبغ  -2 هٖثف تحٖيٖ نطاځ عمل ثلتٖقيڄ ،بما فيها ثختيا لتحقيڄ 
ٙع ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي تكڤڗ  دث ڗ  عماڋ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي غيڇ مقيٖع. بمعن  ڗ يكڤڗ نطاځ  ثلتٖقيڄ ،حين يجظ 

سسغ. ٙع ثمل دث ٚقابيغ في ثلنظام ككل دڣڗ تٖخل  ثػ ثل ٚث  لٖيها ثلسلطغ ثلت تحتاجها ملتابعغ  ثإلج
سسغ في  -3 سسغ ثلحصڤڋ علګ ثملساعٖع ثملطلڤبغ من مڤظفي ثمل ڗ علګ جميٸ مڤظفي ثمل ڬ  كافغ قطاعاڴها،

عطا ثألڣلڤيغ إلجابغ طلباڴهږ بٖڣڗ قيڤد ،تحقيقا  مساعٖع ثملٖققيڗ ثلٖثخلييڗ ڣثلتعاڣڗ معهږ بشكل كامل ،ڣ
سسغ . ٚجڤع من ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي في ثمل  للفائٖع ثمل

4- . ٚ ٜم ثألم ٗث ل سسغ  ٙه ثمل  ثلحڄ في طلظ خٖماػ خاصغ من خا
يق عمل التدقي الداخلياملطل   3الثاني :ط

دث ثل ٚيقغ عمل ثملٖقڄ ثلٖثخلي تبعا الختالف هناڅ عٖع ناصٚ مشًڇكغ في  تٖقيڄ ثلٖثخلي بحين تختلڀ ط
ٙڴها ڣمن  دث ٙڬ ثلت تسيڇ عليڢ  دث عملياڴها ڣثلنظام ثإلدث ٚ علګ  ث سسغ ڣنڤعيغ ثملشكالػ ثلت ت طبيعغ نشا٭ ثمل

: ٚ ٚ ن٘ك  هږ ه٘ه ثلعناص
كٖ من مٖڥ صحغ ثلعملياػ ثملحاسبيغ من حي-1 لګ ثلت ن ثلٖقغ ثلحسابيغ ڣثملستنٖثػ ثلتحقيڄ : ڣيهٖف 

ڬ ثستنتاه تتڤقڀ علګ  ڗ قڤع  ٙث حين  ٚقغ بيڗ ثلحقائڄ ڣثآل ٜم ثلتحقيڄ ثلتف ڣسالمغ ثلتڤجيڢ ثملحاسب .ڣيستل

                                                           
1
ٚجٸ ثلسابڄ،٥     .77فٖث عبٖ ثملجيٖ ، نفس ثمل

ٚعغ، "  2 بڤ س اجع العبٖ ثلسالم عبٖ هللا سعيٖ  اجع الداخلي وامل جيالتكامل بي امل ٙيغ ،تخص٨ محاسبغ خا ٚع ماجستيڇ في ثلعلڤم ثلتجا "،م٘ك

ٚ  ڣتٖقيڄ  ٜثئ   .2010٥،12، 3جامعغ ثلج

،صالح ميلڤد خال٭، قاب الداخليبشي محمد عاش تم ال ث م ح ،بح ٙ ثألكاديميغ للطباعغ  مصطفى ساس ي فت ثػ ثلٖث ،ثلڤثقٸ ڣثآلفاځ،منشٙڤ 3
 

ٚثبلس ،ثلطبعغ ثألڣلګ ، ٚ ،ط ليڀ ڣثلًڇجمغ ڣثلنش .2007٥،348ڣثلت   
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ساسا بالعملياػ ڣثلحساباػ ڣيعتبڇ عامال مشًڇكا  مٖڥ ثعتماده علګ ثلحقائڄ ،ڣطبقا ل٘لڊ فاڗ ثلتحقڄ يخت٨ 
دث ثلتٖقيڄ بيڗ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣثلتٖقيڄ  ٙ ثلسنغ في  ٚع علګ مٖث ٙجي ، ڣثڗ كاڗ يتږ تفضيليا ڣبصفغ مستم ثلخا

 ثلٖثخلي .
ٚقابغ ثلٖثخليغ -2ً ثػ ثل ٚث ج ٙيغ ،ڣ ثلتحليل: ڣيقصٖ بڢ ثلفح٨ ثالنتقادڬ للسياساػ ثإلدث

ٚ ثلت تقٸ دثخل نطاځ ثلفح٨ ،ڣيتطلظ ثلتحليل من ثملٖقڄ  جالػ ڣثلٖفات ٚث ڣثلحساباػ،ڣثملستنٖثػ ڣثل ج
ٙثستها . لڊ بهٖف ثكتشاف ثلعملياػ ثلشاٗع ڣد ٚبٰ بيڗ ثملعلڤماػ  ٗڣ ٙناػ ڣثل  ثملقا

ٙثػ -3 ٚث ٚځ ڣثلنظږ ڣثلق دث ثلعملياػ ڣفقا للط ٙيغ ثملڤضڤعغ ڣ ثاللًڈثم: يهتږ بمٖڥ ثاللًڈثم بالسياساػ ثإلدث
لګ نتائٌ سسغ ،فقٖ يتږ ثلتڤصل  سسغ بامل ٙيغ بهٖف تحقيڄ ثالنضبا٭ بامل ٙع  ثإلدث ٚضيغ ڣمٸ ٗلڊ يهږ ثإلدث م

ٍٚ بها يتما٧  مٸ ثلقڤثنيڗ ڣثللڤثئح ثملعمڤڋ بها  ٙسغ ثملص ٗث كانـ ه٘ه ثلنتائٌ قٖ تحققـ خالڋ ثملما ٚفغ ما  مع
ٚڥ بخالف  خ ٚفغ  ٚثد ٗڣڬ خبڇع في مجاالػ مع ف ٜڣيٖ هيئغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ب ٙع ت ٚڥ ثإلدث ،ڣتبعا ل٘لڊ قٖ ت

 ثملحاسبغ ڣثلتٖقيڄ .
ثػ ثلتقيي-4 ٚث ٚ ثلشخص  عن مٖڥ كفايغ ڣفعاليغ ڣثقتصاديغ ثلسياساػ ڣثإلج ږ :ڣهي عمليغ تعتمٖ علګ ثلتقٖي

ٚه ڣيقتض  ثلتقييږ تجميٸ  ٚثد يقصٖ بًڇشيٖ ثألدث ڣتطڤي ف سسغ ڣما لٖيها من تسهيالػ ڣ ثلت تسيڇ عليها ثمل
ٙث ثملسئڤليڗ ڣثقًڇث ٙث ڣثالقًڇثحاػ .ثلبياناػ ڣثملعلڤماػ ڣتقض  ثلحقائڄ ڣثالستعانغ ب  حاػ مٸ تقييږ ه٘ه ثآل

ٚيٚ ثل٘ڬ يقٖمڢ ثملٖقڄ ثلٖثخلي -5 ٜه ثلعناصٚ ثلسابقغ مٸ بعضها ڣيبڇٛ ثلتق ٚيٚ يم صٖثٙ ثلتق ٚيٚ: عنٖ  ثلتق
ع ثألڣلڤيغ  ليڢ من نتائٌ ما ڣتڤصياػ . ڣيفضل ع٩ٚ ثلصٙڤ ٚيقغ معالجتها ڣما نتڤصل  هميتها ڣط ثملشكلغ ڣ

ٚ علګ ثملسئڤڋ عن  ٚي ٚ عن للتق ٚي ڣ سڤ ثلتق ڣ تشڤيڢ للحقائڄ  ڬ تشڤيڢ للحقائڄ  ثلنشا٭ محل ثلفح٨ لتجنظ 
ٙتڢ علګ ثلع٩ٚ ثلڤثعي لنتائٌ ما قام بڢ من فح٨ ڣتٖقيڄ .  بع٬ ثألمٙڤ ،ڣتتبلٙڤ قيمغ ثملٖقڄ ثلٖثخلي في قٖ

احل وظيف التدقي الداخلي املطل  الثالث:مبادئ وم
ما واملبادئ . ع األول :املق  1الف

ڗ يكڤڗ مستقال عن  ٙب ثملصالح ثلت تتطلظ من ثملٖقڄ ثلٖثخلي  لګ ثلبعٖ عن تضا "يشيڇ مفهڤم ثالستقالليغ 
ثيڇ ثلجهغ ثلت يتڤلګ تٖقيڄ عملياڴها ،ڣه٘ث يعن شعٙڤ ثألنشطغ ثلت ي ڗ يكڤڗ بعيٖث عن ت قڤم بتٖقيقها ،ڣ

ثيڇ عليهږ." ٙثػ لها ت ٚث ڣ ثنتقاد ملن تكڤڗ ثلق ٙثڴهږ بٖڣڗ ضغڤ٭  ٚث ٙين علګ ثتخاٗ ق نهږ قاد ٙسيڗ ب 2ثملما

  

                                                           
ا املالييڤسڀ سعيٖ،" 1 ٙع،  دو التدقي الداخلي في ضبط األدا املالي واإلدا لألو ٙسالغ ثملاجسًڇ ،ثلجامعغ ثإلسالميغ ،كليغ ثلتجا ،

ٜع،   .2007٥،62غ

2
ٚڣڗ،"    خ ٚث،محمڤد ڣ اجع الدوليفخ ٚثجعغ ثلٖثخليغ" مجلغ (في تڤفيڇ ث10ٙقږ) مد كفاي معيا امل عماڋ ثمل ٙجي لتقييږ  ٚثجٸ ثلخا ٛمغ للم ٙشادثػ ثال إل

ٙع ،ثلعٖد ثألڣڋ، ٙيغ،كليغ ثلتجا ٙثساػ ڣثلبحڤف ثلتجا  .1996٥،496ثلٖ
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 ٚ ٙثػ ڣثألحكام ڣجڤدڴها ثنطالقا من ثلحالغ ثل٘هنيغ ثلت يم ٚث ٚثػ ڣثلق ما مفهڤم ثملڤضڤعيغ فيتعلڄ بنڤعيغ ثلتقٖي
ٚ ثالستقالليغ بالنسبغ للمٖقڄ بها ثملٖقڄ ثلٖثخ ڗ غياب عنص ڗ ثملڤضڤعيغ هي نتائٌ ثالستقالليغ،ڣ لي ،بمعن 

ڗ مفهڤم  ٚ تفقٖ ثلعمليغ ثلتٖقيقيغ قيمتها ،غيڇ  خ سسغ،بمعن  يغ قيمغ للم ضافغ  ٙع علګ  ثلٖثخلي يفقٖه ثلقٖ
سسغ  ٚتبٰ بامل ٙتباطا تعاقٖيا كمڤظڀ دثخل ثالستقالليغ مفهڤم  مطلڄ ڣصعظ ثلتطبيڄ ،فاملٖقڄ ثلٖثخلي م ث

سسغ .  ثمل
ٙثتبڢ  ٜلڢ ڣتحٖيٖ  ٚثٙ تعيينڢ ڣع سسغ يصٖٙ عنها  ثلتفڤي٬ للمٖقڄ ثلٖثخلي للقيام بالعمل ،ڣك٘لڊ ق ڣثمل
ڗ يطلڄ عليڢ "ثالستقالڋ ثلتنظيم "ڣثل٘ڬ يتږ تٖعيمڢ  ٚه من لجنغ ثلتٖقيڄ ،ڣه٘ث ما يمكن  ٚي تڢ ڣتلقي تق ڣمكاف

 م .من خالڋ ثلهيكل ثلتنظي
ٙث ثلغيڇ عنٖ ثلتخطيٰ عمليغ  ثٚ ثملٖقڄ ثلٖثخلي ب دث عمليغ ثلتٖقيڄ : ڣيقصٖ بها عٖم ت ثالستقالليغ في 
خالځ مهنيغ عاليغ  ٚف باملڤضڤعيغ ثلت يتږ تٖعيمها بقڤثعٖ ڣ ثلتٖقيڄ ڣعنٖ ثلقيام بالفح٨ ،ڣه٘ث ما يع

 ٚ  ثف ثل٘ين لهږ عالقغ بعملڢ .ثملستڤڥ يتږ ثحًڇثمها من قبل ثملٖقڄ ثلٖثخلي ڣمن قبل ثألط
دث ثلعمل ثملنسڤب لڢ ،ڣيتږ  االستقاللي الفني ٙع في  ٙجاػ ثملها علګ د : ڣيقصٖ بها ثمتالڅ ثملٖقڄ ثلٖثخلي 

ٙيظ ثملناسظ . هالػ ثلعلميغ ثلعاليغ ڣثلتٖ ٜها من خالڋ ثمل ٜي  تع
ٚع ثلتٖقيڄ ثلٖثخل االستقاللي املالي ٙع ثلعليا ڣمناقشغ : ڣيقصٖ بها ثعتماد مخصصاػ دثئ ي من قبل ثإلدث

ٙع ثلعليا ڣه٘ث ثلنڤع من ثالستقالليغ يع                                                     تبڇ ثمتٖثد لالستقالليغ ثملهنيغ تفاصيلها مٸ ثإلدث
ٙع ث ٚڣ ٚيكي للمٖققيڗ ثلٖثخلييڗ ،علګ ض ٙع عن ثملعهٖ ثألم كٖ معاييڇ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ثلصاد لًڈثم ثملٖقڄ  ت

ٜثهتهږ  ڬ شڊ في ن ديتڢ لعملڢ،بحين ال يكڤڗ هناڅ  ثنا ت سس مناسبغ للسلڤڅ ثملنه  ثلٖثخلي بقڤثعٖ ڣ
ديتهږ لعمليغ ثلتٖقيڄ ڣيمكن تلخي٨ قڤثعٖ ثلسلڤڅ ثملنه للمٖقڄ ثلٖثخلي فيما يلي : ثنا ت    1ڣمڤضڤعيتهږ 

 :ثلنڈثهغاملبدأ األول 

ڣليغ؛ - ٙ ڣمس مانغ ڣح٘ دث عملهږ ب  يجظ علګ ثملٖققيڗ ثلٖثخلييڗ 
ٚعيغ ڣثألخالقيغ للمنظمغ ثلت  - ڗ يساهمڤث في تحقيڄ ثألهٖثف ثلش ڗ يحًڇمڤث ڣ يجظ علګ ثملٖققيڗ ثلٖثخلييڗ 

 ؛ يعملڤڗ فيها
ٚڣفغ تكڤڗ معيبغ ملهنغ ثلتٖقيڄ  - ڣ غيڇ مع نشطغ غيڇ قانڤنيغ  ڗ ال يشًڇكڤث في  يجظ علګ ثملٖققيڗ ثلٖثخلييڗ 

ڣ للمنظمغ ثلت يعملڤڗ فيها .  ثلٖثخلي 
 :ثملڤضڤعيغاملبدأ الثاني

 ڣيتضمن ثلقڤثعٖ ثلسلڤكيغ ثلتاليغ :

                                                           
1
ميڗ ،"    يٸ،" ثلناعل تدقي الحساباعبٖ هللا خالٖ  ٚ ڣثلتٛڤ ٙ ڣثئل للطباعغ ڣثلنش ٚيغ ،دث   .1999٥،161حيغ ثلنظ
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نشط - يغ  ٙكڤث في  ڗ ال يشا ڗ تضعڀ يجظ علګ ثملٖققيڗ ثلٖثخلييڗ  ڣ من ثملفًڇ٩  ٙبما تضعڀ  ڣ عالقاػ  غ 
 تقييږ ثلعملياػ ؛

ڗ  - ڣ من ثملفًڇ٩  ٙبما يضعڀ  ڬ ٧  كالهٖثيا ڣثلخٖماػ ڣغيڇها  ڗ ال يقبلڤث  يجظ علګ ثملٖققيڗ ثلٖثخلييڗ 
 يضعڀ من حكمهږ ثملنه ؛

ٚفڤها  - ثنا قيامهږ بڤثجباڴهږ ،فالحقائڄ يجظ علګ ثملٖققيڗ ثلٖثخلييڗ ثإلفصاٍ عن كل ثلحقائڄ ثملاديغ ثلت ع
ٚثجعها . ٚهږ عن ثألنشطغ ثلت ي ٙي لګ تشڤيڢ تقا دڬ  ٙبما ت حڤث عنها   ثلت لږ يف

ٚيغ املبدأ الثالث  :ثلس
 ڣيتضمن ثلقڤثعٖ ثلسلڤكيغ ثلتاليغ :

ثنا ثلقيام بڤ  - ڗ ثستخٖثم ثملعلڤماػ ثملكتسبغ  ڗ يكڤنڤث عقال بش ثجباڴهږ يجظ علګ ثملٖققيڗ ثلٖثخلييڗ 
 ڣحمايتها؛

سلڤب ال يتفڄ مٸ  - ڬ  ڣ ب خص   ڗ ال يستخٖمڤث ثملعلڤماػ ألڬ مكتسظ  يجظ علګ ثملٖققيڗ ثلٖثخلييڗ 
ڗ تكڤڗ سائٖع في ثملنظمغ ثلت يعملڤڗ فيها . ٚ باألهٖثف باألخالقياػ ثلت يفًڇ٩  ڣ يض  ثلقانڤڗ ،

ابع ع ثملهنيغ املبدأ ال  :ثلكفا
 غ ثلتاليغ :ڣيتضمن ثلقڤثعٖ ثلسلڤكي

ٙيغ ؛ - ٚڣ ٙع ثلض ٚفغ ڣثلخبڇع ڣثملها دڣث مهامهږ ثلخٖماتيغ  باملع ڗ ي  يجظ علګ ثملٖققيڗ ثلٖثخلييڗ 
ٙسغ ثلٖثخليغ للتٖقيڄ  - دڣث خٖماػ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي طبقا ملعاييڇ ثملما ڗ ي يجظ علګ ثملٖققيڗ ثلٖثخلييڗ 

 ثلٖثخلي؛

ڗ يحسنڤث باستم- ڴهږ ڣجڤدع  خٖماڴهږ  يجظ  علګ ثملٖققيڗ ثلٖثخليڗ  ٙ كفا  ٚث

احل التدقي الداخلي ع الثاني: م  الف

 ٗلڊ في ڣيستخٖم ثملسطٚ ثلهٖف كاڗ مهما ثملنهجيغ نفس تتبٸ بكڤنها ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ مهمغ تتميڈ
ڣتتكڤڗ  فعاڋ، كامل، عمل، لتحقيڄ مهاثثحًڇ  يستڤجظ محٖدع لقڤثعٖ تخضٸ بها معًڇف تقنياػ

ٚثحل ثالف من مهمغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ٚحلغ :ڣهي ساسيغ م  للمهمغ ثمليٖثني ثلعمل للمهمغ، ثلتحضيڇ م

ٚحلغ( ٚحلغ)ثملهمغ تنفي٘ م  ثملهمغ(. نها( ثلنتائٌ ع٩ٚ ، م

ٚحلغ ثلتحضيڇ للمهمغأوال  : م
ٚع هٖثفها تحقيڄ من لها يتمكن حت جيٖث تحضيڇث تستڤجظ ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ مهمغ ڗ  ثملسط

 ٙساڋ بعٖ غالبا تبٖ ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ فمهمغ تٖخلها، مجاڋ يحٖد ثل٘ڬ إلطاٙث تعتبڇ بمثابغ ڣثلت
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ٙع سسغ ثألمٚ ثلعامغ ثإلدث ٚثحل سنستع٩ٚ يلي ڣفيما ثلٖثخلي، ثلتٖقيڄ قسږ لګ باملهمغ للم  م

ٚحلغ ٚعيغ له٘ه ثمل :ثلف
1
  

ٚ باملهمغ  -أ   :ثألم
عالم  جل  لګ قسږ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي من  سسغ  ٙع ثلعامغ للم ٚف ثإلدث يتمثل ثألمٚ باملهمغ في ثلڤثيقغ ثملسلمغ من ط

ڣليڗ باالنطالځ في عمليغ ثلتٖقيڄ، فاأل  ٚف ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي لصالح ثملس ٚثد تحقيقها من ط ٚ باملهمغ يحٖد ثألهٖثف ثمل م
ڣ حت ثلهيكل  ڣ قسږ  خا٥  ڗ يحٖد ثلعاقغ بيڗ ثلقائميڗ بعمليغ ثلتٖقيڄ ڣثأل  ٚ ٙع ثلعليا، كما يمكن له٘ث ثألم ثإلدث

ڬ غمڤ٩.  محل ثلتٖقيڄ لتفادڬ 

ٚب خطغ -ب  :ثلتق
ٙع حصڤڋ  بعٖ  ثملحيٰ حڤڋ  ڣليغ معلڤماػ جمٸ في تنطلڄ باملهمغ، مٚأل ث علګ ثلٖثخلي ثلتٖقيڄ دث

جلغ تنظيمها ڣثلنتائٌ ثلقسږ، هيكل ثلسڤځ، حڤڋ  معلڤماػ ثلجبائي، ثالقتصادڬ ٚفها . من ثمل  ط
ٚحلغ تعتبڇ ثلت فه٘ه ثلعمليغ   لګ الستماع ك٘لڊ تقڤد كما ثلتٖقيڄ، مهمغ تحضيڇ عنٖ ثانيغ كم

سسغ . ثلقٖثمى ثملڤظفيڗ ٚب خطغ ماك بامل  حڤڋ  ڣليغ معلڤماػ علګ ثلحصڤڋ  في فقٰ تقتصٚ ال ثلتق

ٚع تكڤين لګ تصل بل ثلتٖقيڄ، محل ثلقسږ ٚحلغ ثملهمغ تنفي٘ كيفيغ حڤڋ  ڣليغ نظ ٙثسغ ڬ م  ثلٖ

ٚيقغ تنظيمها ثږ ڣمن تنفي٘ها، تسبڄ ثلت ٚع ثألهٖثف تحقيڄ يمكن بط ڗ مسبقا. ثملسط  خطغ كما 

ٚب ٚحلغ علګ تحتڤڬ  ثلتق  كما يمكن بمهمتڢ، ثلقيام قبل ثملخاطٚ بتحليل ثلٖثخلي ثملٖقڄ يقڤم ين م

ٚب لخطغ خ٘ ڗ ثلتق يجظ  ڣثلت ثألساسيغ ثألعماڋ لګ ثلتٖقيڄ محل ثلنشا٭ يقسږ جٖڣڋ  شكل ت
 بها. ثلقيام

 
 جٖڣڋ ثلقڤڥ ڣثلضعڀ: -ت

ٚحلغ كخاتمغه٘ث ثلجٖڣڋ يعتبڇ  ٚفغث ثألهٖثف ساٝ علګ ثملعٖع ثملخاطٚ تحليل مل ٚب خطغ في ملع  ثلتق

ٚيقغ يع٩ٚ فهڤ ٜع بط ٙثستهږ قام ما كل حڤڋ  ثملٖقڄ ٙڬ ڣ ملالحظاػ ڣمبڇٙع مڤج  يشكل فهڤ بٖ

 تحضيڇ بهٖف ثملخاطٚ بًڇتيظ يسمح ثلجٖڣڋ  فه٘ث ثلنسبيغ، ڣ ثلحقيقيغ ثلقڤع ڣثلضعڀ نقا٭

ٚيٚ . ثلتق  ثلتڤجيه
 ٗلڊ كميغ، ڣ عٖديغ قيمغ شكل علګ حت ڣ نڤعي شكل علګ تع٩ٚ ڣثلضعڀ ثلقڤع فنقا٭
ثػ، ثلقڤثعٖ، حسظ ٚث  هٖثف حڤڋ  ساسا يكڤڗ  ڗ يجظ ثملٖقڄ فٚڬ ثملڤجڤدع، ڣثلنظږ ڣثإلج

                                                           
1
اجع" شعباني، لطفي   سس تسيي تحسي في ومساهمتها مهمتها الداخلي امل ٚع ،"امل ٚع ثقتصاديغ، علڤم ماجستيڇ، م٘ك ٙع ف  دث

ٜثئٚ،  جامعغ عماڋ،  .79-77، ٥.٥ 2003/2004ثلج
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ٚقابغ سسغ، صڤڋ  ڣحمايغ ثملعلڤماػ صحغ من، ثملحًڇمغ غيڇ ثلٖثخليغ ثل  ثلنتائٌ حسظ ڣك٘لڊ ثمل

ٚع. ٚحلغ ثلٖ ثملنتظ ٙع عن تحليال ڗ  يجظ ثلٖثخلي ثملٖقڄ بها يقڤم ثلتٙثسغ فم تكڤڗ في معظمها عبا
ٚضها في جٖڣڋ ثلقڤڥ ڣثلضعڀ.  ٚ ڣثلت يتږ ع  للمخاط

جيهي: -ث ي الت  التق
ٚف ٚيٚ يع  يجظ ثلت ثألهٖثف ڣحٖڣده، ڣيع٩ٚ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي مهمغ تحقيڄ سس ثلتڤجيه ثلتق

ٚف من ليها ثلڤصڤڋ  ڗ ثنطالقا من جٖڣڋ فاختياٙ ثتجاه مهمغ ثلتٖقيڄ يكڤ  به ڣثملعنييڗ ثلتٖقيڄ ط
ٚف ثلتٖقيڄ. ڣ مش ڣڋ  ٚف مس ٚ ثلتڤجيه ڣثل٘ڬ يكڤڗ ممض  من ط ٚي  ثلقڤڥ ڣثلضعڀ ثل٘ڬ يڤلٖ في نهايغ ثلتق

: -ج نامج التحق  ب
ٚع ثألهٖثف لتحقيڄ ثلبڇنامٌ ه٘ث يستعمل ٚيٚ ثملسط ، في ثلتق  دثخليغ ڣثيقغ بمثابغ فهڤ ثلتڤجيه

ٚيڀ مڤجڢ ثلتٖقيڄ، بقسږ يٸ باملهمغ، للتع ٚيڄ، ثلتخطيٰ تٛڤ  فهڤ ثملٖققيڗ، عماڋ ڣمتابعغ ثلف

ٚف لڊ ثملٖققيڗ عماڋ يع كٖ من  خالڢ ثلقڤع ڣثلضعڀ، فمن نقا٭ حقيقغ ڣمن منها، للتحقڄ ٗڣ نت
ثيڇ نقا٭ ثلضعڀ.  ڣجڤد نقا٭ ثلقڤع، ڣمٖڥ ت

ٚحلغ( للمهمغ ثمليٖثني ثلعمل :ثانيا  :)ثملهمغ تنفي٘ م
 ٚ ٚحلغ كانطالقغ ثل الػ مسيڇڬ تعتبڇ ه٘ه ثمل جڤبغ لتسا سميغ لعمليغ ثلتٖقيڄ ڣثلت ڴهٖف ثلګ ثلڤصڤڋ لنتائٌ ڣ

ٚعيغ ڣهي ٚثحل ف يضا علګ م ٚحلغ تحتڤڬ  سسغ ثلطالبيڗ لخٖماڴها، فه٘ه ثمل  :1ثمل
: -أ  تخطيط عمل التدقي

ٚحلغ نهايغ من ڣمكانا، ٛمانا يڄمهمغ ثلتٖق تنظيږ علګ ثلتٖقيڄ عمل تخطيٰ يعمل ٙثسغ م  لګ ثلٖ

يٸ ٚيٚ، تٛڤ ٚثقبغ مٖڥ ثلتقٖم في يعتبڇ فهڤ ثلتق  للمهمغ، ثملنف٘ين ثلٖثخلييڗ ثملٖققيڗ عمل كڤسيلغ مل

ٚنامٌ بمثابغ ثلتٖقيڄ لعمل ثلتخطيٰ ه٘ث ثعتباٙ فيمكن  لها. ب
: -ب ق التغطي  و
ٚيقغ ڣصڀ ثلڤقـ، نفس في تعطي ڣثيقغ ڣهي ٚف ي٘ ثلعملتنف لط ٚنامٌ في ثملع ٚثٛ ثلتحقڄ، ب ب  ڣ

ٚبٰ ثلتغطيغ ڣسيلغ ڣثيقغ تعتبڇ كما ثألخيڇ، ه٘ث في ثملستخلصغ ثلنتائٌ ٚنامٌ بيڗ لل  ثلتحقڄ ب

 بنتائجڢ. منڢ جٜ ڣ لقسږ ثمليٖثني ڣثلعمل

ا وتحليل املشاكل: -ت ق أب  و
قغ باملشاكل ثلت يلتقي بها للمٖقڄ ثلٖثخلي  ٚتبٰ ه٘ه ثلٙڤ  عنٖ قيامڢ بمهمتڢ ، ڣنعن به٘ه ثملشاكل عٖمت

                                                           
1
ٚجٸ ثلسابڄ، ٥.٥     .81-80لطفي شعباني، نفس ثمل
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ٚث معيڗ مكانيغ ج قغ فكل كليغ، غيابڢ ڣ تطبيڄ  ٚث معيڗ، مشكل يقابلها ٙڣ جمٸ  ڣعنٖ في ثج
ٚتيظ مجمل له٘ه ثځ  ڣت ٚيٚ تشكيل يمكن ثألٙڣ قغ علګ ه له٘ ثلنهائي ثلتق ڗ تحتڤڬ ه٘ه ثلٙڤ ثملهمغ كما يمكن 

قغ. ثملشكل ثملتلقي بڢ ڣك٘لڊ ثلحلڤڋ  ما في حالغ عٖم ڣجڤد مشكل ، يمكن ثالستغنا عن ه٘ه ثلٙڤ  ثملقًڇحغ لڢ، 
ٚحلغ :ثالثا  ثملهمغ(:  نها( ثلنتائٌ ع٩ٚ م

ڣ لطالظ  ٙع ثلعليا  دث لګ  ٚ نهائي يسلږ  ٚي عطائها تق خيڇع ملهمغ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ڣثلت ب ٚحلغ  ٚحلغ كم تعتبڇ ه٘ه ثمل
ٚثحل  يضا تتضمن م ه  ٚعيغ ڣهي:خٖمتها ڣبٖٙڣ  ف

ي -أ  :1هيكل التق
قغ  ع في ٙڣ ٚثٛ ڣتحليل ثملشاكل من جهغ ڣثلنتائٌ ثمل٘كٙڤ ب قغ  ع في ٙڣ ٚيٚ من ثملشاكل ثمل٘كٙڤ يتكڤڗ هيكل ثلتق

ٚ ثلنها ٚي ساٝ لتحضيڇ ثلتق ٚڥ، كما يعتبڇ  خ  ئي للمهمغ .ثلتغطيغ فيما يخ٨ ثلنقا٭ ثاليجابيغ من جهغ 
ڣ ثإلقفاڋ:  ثالجتماع ثلنهائي 

 ليها، ثلتڤصل تږ ثلت نتائٌ لګ الستماع ثلتٖقيڄ، ملهمغ ثالفتتاحي ثالجتماع في ثملشًڇكيڗ يجتمٸ

2ساسيغ مباد بخمسغ ثالجتماع ه٘ث يتبٸ ڗ ڣيجظ

: 

 لن : ٚيٚ يتضمن ثلكتاب ثملفتٍڤ ٚضڢ تږ قٖ ما ث ثلنهائي ثلتق  قبل من عليڢ ڣثلتعليڄ ع

ثلشكڤڅ  ٍطٚ  ثملالحظاػ، تلڊ دػ ثلت ثإلثباػ ڣعناصٚ ثلڤثائڄ ع٩ٚ ڣمنڢ يجظ ثملٖققيڗ،
عماڋ ثلتٖقيڄ. كيٖثػ، ثملناقشغ، مالحظغ ثلتناقضاػ بهٖف ثملصادقغ ثلكاملغ علګ   ڣ ثلت

 للتٖقيڄ خضٸ ثل٘ڬ ثلطٚف علګ بٖثيغ ثلتٖقيڄ نتائٌ تع٩ٚ ڗ خطغ ثالنتظاٙ: يجظ 

ڣڋ ثملباشٚ ڣبالضبٰ ٚيٚ نشٚ يتږ ڣال ثلنتائٌ، علګ ثملصادقغ معڢ سيتږ ڣثل٘ڬ ثملس  ال ثلتق
 عليڢ. ڣبعٖ ثملصادقغ ثلنهائي جتماعثال  بعٖ

 ع٩ٚ يتږ ڣعليڢ يستحقها ث ملا ثألهميغ تقٖيږ عٖم علګ ثملبٖ ه٘ث ثلًڇتيظ: يتضمن 

ٚضها تږ ثلت ثملالحظاػ من نطاقا هميتها ثملٖققيڗ حسظ تڤصياػ ثځ ع ٙڣ ٛ ڣتحليل  علګ  ٚث ب
 ثملشاكل ڣثلعڤثقظ.

 ڬ ڬ:  ٚد مبٖ ثلتٖخل ثلفٙڤ ڬ للقيام عن ثملشاكل يتږ تشجيعڢ ٖقڄثمل تبليغ ملج باألعماڋ  ثلفٙڤ
حيحيغ ٚػ ٗث ثلت ٛمغ، ثلڤسائل لڢ تڤف ٙع ڣيتږ ثال ٚيٚ في ٗلڊ ثلګ ثإلشا  ثلتٖقيڄ. تق

                                                           
1
ٚجٸ  شعباني، لطفي    . 81 ٥ سابڄ،ثل نفس ثمل

2
اجع مساهم" ،عيادڬ مليڗ محمٖ   ما نظام تقيي في الداخلي امل سس ياملحاسب املعل ٚع ،"للم  علڤم قسږ ماجستيڇ، م٘ك

ٚع ثلتسييڇ، ٙع ف ٜثئٚ،  عماڋ، دث  .118-177، ٥.٥ 2007/2008جامعغ ثلج
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 ٖٚفغ مب ڗ يجظ :ثملشًڇكغ ثملع كٖ من  ٙكغ كل ثلت ٚثف ثملشا علږ باملشاكل ثملالحظغ ڣ  علګ ثألط
ٍٚ مشاكل لږ ٚځ  يتږ ال يتږ  ط ٚثف ڣتقڤم قبل، من ليها ثلتط ٙكغ ثألط  ثالجتماع في ثملشا

ٚيٚ باملصادقغ علګ ثلنهائي ع ثل٘ڬ ثلق ٙكيڗ علګ يٛڤ  ثلت ثملالحظاػ ع٩ٚ ڣيتږ مسبقا، ثملشا

ٚها تږ ٚي ثځ ثلعمل تح ٙڣ ٚفقغ ب مثلغ ڣثقعيغ ڣم ٚثٛ ڣتجليل ثملشاكل مٖعمغ ب ب ثځ  ٙڣ دلغ علګ   ڣ

حيح ثملشاكل. ثلتڤصياػ ثملناسبغ ثملٖققڤڗ  ڣيقٖم ثإلثباػ،  لت

ي -ب  الداخلي: التدقي تق

ٚيٚ يعٖ ٙع بالٹ في ثألخيڇع ڣثلهامغ ثلخطڤع ثلٖثخلي ثملٖقڄ تق  ثلعملياػ تٖقيڄ نتائٌ عن ثإلدث

نشطغ ڣجڢ ثملختلفغ، ڣ ٙ  ثلخلل ڣ ٚقابغ في ڣثلقصڤ  بالقڤثنيڗ ثاللًڈثم عٖم ڣنڤثحي ثلٖثخليغ نظام ثل

ٙعثإلد ڣتنبيڢ ڣثلتعليماػ ڣثألنظمغ ، ه٘ث ثلخلل مخاطٚ علګ ث ٚيٚ يتضمن حين ڣثلقصٙڤ ٚنامٌ ثلتق  ب

حيحيغ ثألعماڋ ، بماٗث يقڤم من كل ثلتڤصياػ، مقبل ثملٖقڄ يحٖد بحين ثلت  يحتڤڬ  كما ڣمت

ٚيٚ ٚسميغ، كالجٖثڣڋ، ثلنصڤ٥ ثلن٨ ثقاڋ لتفادڬ ثملاحڄ علګ ثلتق ثػ ثلقڤثعٖ ثل ٚث ج  ڣضٸ مٸ ڣ

 بًڇتيبها. يسمح فهٝٚ
قاب الداخلياملبحث ا  لثالث :اإلطا العام لل

سسغ ٗلڊ ألنڢ يًڇتظ علګ نتيجغ ه٘ث  ٚقابغ ثلٖثخليغ في ثمل ٙثسغ ڣتقييږ نظام ثل ثػ ثلتٖقيڄ من د ٚث ج تتطلظ 
ڗ نظام  ساٝ ه٘ث ثلتقييږ يتضح للمٖقڄ  ثلتقييږ تحٖيٖ مٖڥ ڣنطاځ ثلفح٨ ثل٘ڬ يقڤم بڢ ثملٖقڄ ڣعلګ 

ٚقابغ ثلٖثخليغ سليږ ڣفعاڋ ما في ثملطلظ ثلثاني  ثل ٚقابغ ثلٖثخليغ  نڤثع ثل لګ مفهڤم ڣخصائ٨ ڣ ٚځ  ل٘لڊ سنتط
ٚقابغ ثلٖثخليغ . ثػ ثل ٚث ج ٚقابغ ڣسيلخ٨ ثملطلظ ثلثالن  نظمغ ثل ٚځ فح٨ ڣتقييږ  ٚ ط  فسن٘ك

قاب الداخلي اع ال م وخصائص وأن  املطل األول :مفه
قاب الداخلي م وخصائص ال ع األول:مفه  الف

 ٙ ڣ  يٖڣ ٚڣع  ٚثمٌ ثملش ساليظ مختلفغ لعمليغ ثلتقييږ ثلٖثخلي  ألنشطغ ڣب يجاد  ٚقابغ ثلٖثخليغ حڤڋ  مفهڤم ثل
ٚقابغ  ٙع ثملعينغ بحين تتضمن  ه٘ه ثألساليظ مختلڀ نڤثحي ه٘ه ثألنشطغ ڣثلبڇثمٌ ڣتمثل ثل ڣ ثإلدث ثلڤحٖع 

ٙع في مجاڋ قياٝ ڣتقييږ مٖڥ دثع لخٖمغ ثإلدث دثئها من ناحيغ ڣمٖڥ فعاليغ  ثلٖثخليغ بصفغ عامغ  فعاليغ 
ٚڥ . خ ٚڥ من ناحيغ  ٚقابغ ثلٖثخليغ ثألخ دڣثػ ثل  1نڤثع 

ٚثئڄ ثلتٖقيڄ  ٚفـ لجنغ ط ٚيكي ثملحاسبيڗ ثلقانڤنييڗ  Committeeon Auditing Procediresكما ع عن ثملعهٖ ثألم
AICPA  ٚڣع بهٖف نها "تشمل ثلخطغ ثلتنظيميغ ڣڣسائل ثلتنسيڄ ڣثملقاييس ثملتبعغ في ثملش ٚقابغ ثلٖثخليغ ب ثل

                                                           

ٚثيا ،" اجع والتدقي الشاملمحمٖ ثلسيٖ س اعد امل ل وق ٙيغ ،أص .2007٥،77"،ثملكتظ ثلجامعي ثلحٖين،٭ ثألڣلګ،ثإلسكنٖ 1
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يادع ثلكفايغ  كٖ من دقتها ڣمٖڥ ثالعتماد  عليها ٛڣ ٚثجعغ ثلبياناػ ثملحاسبيغ ڣثلت صڤلڢ ،ڣضبٰ ڣم حمايغ 
ٙيغ ثملڤضڤعيغ ."ثإلنتاجيغ ڣتش  جيٸ ثلعامليڗ علګ ثلتمسڊ بالسياساػ ثإلدث

ٚقابغ ثلٖثخليغ ڣثلت تتمثل في : ٚيڀ نستنٌ خصائ٨ ثل  ڣمن ه٘ث ثلتع

لڊ بقسيږ ثلعمل ڣتحٖيٖ -1 ٚقابغ ثلٖثخليغ هي خطغ تنظيميغ تكمل حسن سيڇ ثلعمل ڣثنتظامڢ ٗڣ ثل
ڣلياػ ثلڤظيفيغ .  ثالختصاصاػ ڣثملس

ٚع تح-2 ٙبڢ .ڗ يتږ مباش ڣلياػ في ڣضٍڤ تام للقضا علګ تٖثخل ثالختصا٥ ڣتضا  ٖيٖ ثالختصاصاػ ڣثملس

ٚڣفاػ ,-3 ٙقابغ محاسبيغ فعالغ ثألصڤڋ ڣثاللًڈثماػ ڣعلګ ثلٖخل ڣثملص جيليغ مناسبغ  تتيح  ثػ ت ٚث ج  ڣجڤد 

دڬ -4 ع ڣكل ه٘ه ثلخصائ٨ ت ٚقابغ لګ فعاليغ نڣجڤد هيئغ من ثلعامليڗ علګ مستڤڥ عاڋ من ثلكفا ظام ثل
 .ثلٖثخليغ

قاب الداخلي  اع ال ع الثاني :أن  الف

1) : ي قاب اإلدا     Administrative controlsال

ثػ     ٚث ٙ ممكن من ثلكفايغ ثإلنتاجيغ  ڣتشمل ثلخطغ ثلتنظيميغ ڣڣسائل ثلتنسيڄ ڣثإلج كبڇ قٖ ثلهادفغ  لتحقيڄ 
ٙيغ ٙثػ ثإلدث ٚث ،ڣهي تعتمٖ في سبيل تحقيڄ هٖفها ڣسائل متعٖدع مثل ثلكشڤفاػ  مٸ تشجيٸ ثاللًڈثم بالسياساػ ڣثلق

ٙيغ  ٚيغ ڣثلتكاليڀ ثملعيا ٛناػ ثلتقٖي ٚقابغ علګ ثلجڤدع ڣثملڤث ٙيٚ ثألدث ڣثل ٚكغ ڣتقا ٙثساڴها ثلڤقـ ڣثلح ثإلحصائيغ ڣد
ٚڥ متعلقغ  ٙيظ ثملتنڤعغ للمستخٖميڗ ڣهي كما ن ٚثمٌ ثلتٖ ٚسڤم ثلبيانيغ ڣب ٚثئٰ ڣثل ٚع ڣثستخٖثم ثلخ ٚيقغ غيڇ مباش بط

ڣ ثملاليغ . جالػ منها   بال
قاب املحاسبي (2     : Accounting controls    ال

ٙ ثلبياناػ ثملحاسبيغ ثملثبغ    لګ ثختيا ثػ ثلهادفغ   ٚث ڣتشمل ثلخطغ ثلتنظيميغ ڣجميٸ ڣسائل ثلتنسيڄ ڣثإلج
ٙجغ ثالعتماد عليها ڣيضږ ه٘ث ثلنڤع ڣسائل  ٚ ڣثلحساباػ ڣد تباع نظام بالٖفات متعٖدع منها علګ سبيل ثملثاڋ :

تباع نظام ثملصادقاػ  يغ ڣ ٚثجعغ ثلٖٙڣ ٛين ثمل تباع مڤث ٚثقبغ )ثإلجماليغ( ڣ ٜدڣه ڣثستخٖثم حساباػ ثمل ثلقيٖ ثمل
تباع نظام ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ،ڣفصل  ڣڋ ڣڣجڤد نظام مستنٖڬ سليږ ڣ ڣثعتماد قيڤد ثلتسڤيغ من مڤظڀ مس

ٜين .ثلڤثجباػ ثلخاصغ بمڤظ  1ڀ ثلحساباػ عن ثلڤثجباػ ثملتعلقغ باإلنتاه ڣثلتخ
 

                                                           

ميڗ عبٖ هللا ،" قاب في البنخالٖ  يٸ ،عماڗ،٭ ثألڣلګ،التدقي وال ٚ ڣثلتٛڤ ٙ ڣثئل للنش .2012٥،192"دث 1
  



 ل مدخل                                                                                                  األول  الفصل

 الداخلي التدقي

[21] 

 

  Intemal checkالضبط الداخلي : (3

لګ حماي ثػ ثلهادفغ  ٚث ٚڣع من ڣيشمل ثلخطغ ثلتنظيميغ ڣجميٸ ڣسائل ثلتنسيڄ ڣثإلج صڤڋ ثملش غ 
هٖثفڢ علګ تقسيږ ثلعمل  ڣ سڤ ثالستعماڋ  ،ڣيعتمٖ ثلضبٰ ثلٖثخلي في سبيل تحقيڄ  ثالختالٝ ڣثلضياع 
ٙكڢ تنفي٘ ثلعمليغ كما يعتمٖ علګ  ٚ يشا خ ٚثجعغ مڤظڀ  ٚثقبغ ثل٘ثتيغ حين يخضٸ عمل كل مڤظڀ مل مٸ ثمل

ڣلياػ .  تحٖيٖ ثالختصاصاػ ڣثلسلطاػ ڣثملس

قاب الداخلياملطل الثا  ني :ط فحص وتقيي أنظم ال
ٚ عنڢ فحصڢ  ٚقابغ  ثلٖثخليغ نقطغ ثالنطالځ  ثلت عنٖها يبٖ ثملٖقڄ عملڢ ،ڣعلګ ضڤ ما يفس تعتبڇ ثل
جږ ثلعيناػ  ٛمغ ڣ ٙثػ  ثلال ٚثمٌ ثلتٖقيڄ ثملناسظ مٸ تحٖيٖ كميغ ثالختبا ٚسږ ب ألنظمتها ثملختلفغ يقڤم ب

 ثملناسظ .
ٚڣع ڣتقييږ مٖڥ كفايتڢ ما يلي :ڣمن ثلڤسائل ث ٚف علګ ثلنظام ثملطبڄ في ثملش  لت يستعملها ثملٖققڤڗ للتع

1) : ٚقابغ ثلٖثخليغ  االستبيا ڗ تكڤڗ عليڢ ثل ٙثػ كتابيغ تحتڤڬ علګ ثألساليظ ثلسليمغ كما  ڣيضږ ثستفسا
د ٚڣع ثملتخصصيڗ لإلجابغ عليها ٙڣ لګ مڤظفي ثملش لګ ثملٖقڄ ثلٖثخلي ڣتقٖم ه٘ه ثلقائمغ من ثألسئلغ  ها 

ٙجغ متانغ ثلنظام  لڊ للحكږ علګ د ٙ ڣثلعينغ ٗڣ ٚيڄ ثالختبا كٖ من ثإلجاباػ عن ط ه بالت ثل٘ڬ يقڤم بٖٙڣ
 ثملستعمل .

ٚ مايلي: ٜثيا ثالستبياڗ ن٘ك  ڣمن م

ػ ؛-  سهڤلغ ثلتطبيڄ بالنسبغ ملختلڀ ثملنش

ٚڣنغ ثألسئلغ بما يضمن معظږ خصائ٨ ثلنظام ثملحاسب ألڬ من- ع ؛م  ش

ٚدع .-      ٚثمٌ جٖيٖ لكل عمليغ تٖقيڄ منف نشا ب  تڤفيڇ ثلڤقـ حين يستغن ثملٖقڄ عن 
كي  (2 لڊ دڣڗ  امللخص الت ٚقابغ ثلٖثخليغ سليږ ٗڣ سس نظام ثل : ڣيقڤم ثملٖقڄ هنا بڤضٸ قڤثنيڗ ڣ

ٙثػ معينغ كما في ثالستبياڗ .  تحٖيٖ ثألسئلغ ڣثستفسا

ٚيقغ ثالقتصاد في ٚ في كڤنها ال تقڤد  ميڈع ه٘ه ثلط ما ثلعيڤب فتنحص غفاڋ مجمڤعغ من ثلنقا٭  ثلڤقـ دڣڗ 
ٚڣعاػ  نها ال تنطبڄ علګ ثملش ٚڣع ثملعن ،كما  ٚقابغ ثلٖثخليغ في ثملش لګ تٖڣين كتابي كما هڤ عليڢ نظام ثل

ٚ مًڇڣڅ لكل مٖقڄ علګ حٖع يضٸ ثألسس ڣي م لګ كڤڗ ه٘ث ثمللخ٨  قڤم ٗثػ ثلطبيعغ ثلخاصغ باإلضافغ 
ٚثها مناسبغ . ثػ ثلت ي ٚث  باإلج

صفي (3 ي ال ٚڣع لكل عمليغ من ثلعملياػ مٸ التق ثػ ثملتبعغ في ثملش ٚث :ڣيقڤم ثملٖقڄ هنا بڤصڀ ثإلج
ٚڣعاػ ثلصغيڇع ڣثملتڤسطغ ،ڣيلخ٨  ٚيقغ مناسبغ للمش ع ثملستنٖيغ ڣهي ط ٚقابغ ڣثلٖٙڣ ڣصڀ نظام ثل
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ٚ ثلڤصفي نقا٭ ثلضعڀ في ثلنظږ ثملست ٚي ٍٚ ثلتق ما عيبڢ فيتلخ٨ في صعڤبغ تتبٸ ثلش عملغ ڣمحاسبتها 
. ٚ ٚي ٚقابغ في ٗلڊ ثلتق  ثملطڤڋ لنظام ثل

 
ائط التنظيمي (4 اس الخ ٙثسغ  د ٚقابغ ثلٖثخليغ من خالڋ د ٙثسغ ڣتقييږ نظام ثل :ڣهنا يقڤم ثملٖقڄ بٖ

ٚيطغ ثلتنظيميغ ثلعامغ ،ڣخ ٚڣع مثل ثلخ ٚثئٰ ثلتنظيميغ ثملستعملغ في ثملش ثػ ثملستنٖيغ للخ ٚثئٰ ثلٖٙڣ
ٙسمها  ٚيقغ صعڤبغ عٖم  ٚڣع كاملبيعاػ ڣثلنقٖيغ ڣثألجٙڤ ...ثلخ ڣمن عيڤب ه٘ه ثلط ملختلڀ عملياػ ثملش
ثػ غيڇ  ٚث ما ثإلج ٚثئٰ تظهٚ ثلڤقائٸ ثلعاديغ ، ٚقابغ ثلٖثخليغ من ڣثقعها الڗ ثلخ ڣثستخال٥ نظام ثل

ٚغږ من كڤنها مهمغ لعمليغ  ٚها بال  ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي في معظږ ثألحياڗ ڣثلحاالػ .ثلعاديغ فال تظه

ڣليڗ عن  فحص النظام املحاسبي (5 سما ثملس جالػ ثملحاسبيغ ڣ :ڣهنا ثملٖقڄ يحصل علګ قائمغ ثل
ع ثملستنٖيغ ...ثلخ .ڣمن تلڊ ثلقڤثئږ يستطيٸ  نشائها ڣتٖقيقها ڣقائمغ ثانيغ بطبيعغ ثملستنٖثػ ڣثلٖٙڣ

ٚقا ٚڣف ثلخاصغ لكل ثلحكږ علګ حسن سيڇ نظام ثل ٜ علګ ثلظ ٚك نها ت ٚيقغ ب بغ ثلٖثخليغ ڣتتميڈ ه٘ه ثلط
ٚڬ بخصڤ٥ ثملڤظفيڗ  ٗث قام ثملٖقڄ بالتح ػ ثلكبيڇع خاصغ  نڢ قٖ تصبح مطڤلغ في ثملنش ڣيعاب عليها 

جالػ ڣما شابڢ .  ڣثل

ٚقابغ  نظمغ ثل ٙثسغ ڣتقييږ  كٌڇ من ڣسائل د ڣ  ڗ يجمٸ بيڗ ڣسيلتيڗ  ثلٖثخليغ  ڣعليڢ في ڣيجظ علګ ثملٖقڄ 
ٙجغ  لګ ثلحكږ علګ د ڬ ڣسيلغ  كانـ هڤ ثلتڤصل  جميٸ ثلحاالػ ثالجتماع بمساعٖيڢ ڣه٘ث مهږ ،ڣثلهٖف من 
ٙع علګ  ٚث  عادڬ ألڗ ثلجٜ ثملهږ يتمثل في مقٖ ج ٚد  ڗ ثلڤسيلغ مج ٚقابغ ثلٖثخليغ ثملستعمل . كفايغ نظام ثل

ٚڣه بحكږ  ثػ ڣثلخ ٚث ٚث٩ نتائٌ تلڊ ثإلج ٚقابغ ثلٖثخليغ .ثستع  1دقيڄ خڤڋ نظام ثل
قاب الداخلي  ا ال ا ج  املطل الثالث:

ثػ من  ٚث ج ٚقابغ ثلٖثخليغ ڣسائل متعٖدع لتحقيڄ ثألهٖثف ثملستڤحاع منڢ ل٘ث ڣجظ سن  يستعمل نظام ثل
يضا ػ  ٚئيسيغ ڣجا نها تٖعيږ مقڤماڴها ثل ٚقابغ ثلٖثخليغ ثلسليږ ڣل٘لڊ نتناڣڋ في ه٘ث  ش لتحقيڄ خصائ٨ ثل

ثػ : ٚث ج  ثملطلظ ثالف 
ع األول  ٙيغ الف دث ثػ تنظيميغ ڣ ٚث ج : 

 ڣتشمل مايلي:
ٙع ڣثألقسام . .1  تحٖيٖ ثختصاصاػ ثإلدث
2. . يٸ ثلڤثجباػ بيڗ ثملڤظفيڗ ليساعٖ علګ تحٖيٖ تبعيغ ثلخط  تٛڤ

3.  ٙ يٸ ثلڤثجباػ بيڗ ثإلدث  ع ڣثملڤظفيڗ بحين يتږ فصل ثلڤظائڀ ثلتاليغ :تٛڤ

                                                           

ٚه ،٥ ٥ ٚجٸ سبڄ ٗك ميڗ عبٖ هللا ،م .204-202خالٖ  1
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ٚيح بالعملياػ ڣثملڤثفقغ .            -  ڣظيفغ ثلتص
 ڣظيفغ ثالحتفاٱ بعهٖع ثألصڤڋ . -
 ڣظيفغ ثلقيٖ ڣثملحاسبغ .                  -

           
ٚفغ ڣثحٖع . 4     .تنظيږ مڤظفي ثألقسام بحين يكڤڗ مڤظڀ كل قسږ في غ

ثباػ .                 5                            ڗ يڤقٸ كل مڤظڀ علګ ثملستنٖثػ ملا قام بڢ من عمل ك  .منح  تعليماػ ب
يعها علګ ثألقسام ثملعنيغ.            6                           خ منطبڄ ثألصل ڣتٛڤ ٚثه ثملستنٖثػ ثألصل ڣعٖع ن  .ثستخ

ٙع قيام كل مڤظڀ ب7           ٚڣ ٛتڢ ثلسنڤيغ دفعغ ڣثجٖع ..ض  جا
                         8-. ٚ ٚث تنقالػ بيڗ ثملڤظفيڗ من حيڗ آلخ ج  محاڣلغ 

ا محاسبي ا ج ع الثاني :  الف
ثػ في : ٚث  ڣتتمثل ه٘ه ثإلج

ٚ فٙڤ حٖڣڵها لتقليل من ثلغ٤ ڣثإلحتياڋ . .1 ثباػ ثلعملياػ بالٖفات ٙ تعليماػ ب  صٖث
ٙ تعليماػ بع .2 ڣليڗ .صٖث ڬ مستنٖثػ ما لږ يكن معتمٖث من ثملڤظفيڗ  ثملس ثباػ   ٖم 

ٚعغ ڣدقغ ثملعلڤماػ . .3  ثستعماڋ ثآلالػ ثلحسابيغ لس

ٚثقبغ . .4 ٚثجعغ ڣحساباػ ثمل ڬ مثل ثمل ٛڗ ثلحاسظ ثلٖٙڣ  ثستخٖثم ڣسائل ثلتڤث

ٙصٖع ڣثلكشڤ  .5 ٙه ڣبيڗ ثأل ٙدع من ثلخا يغ بيڗ ثلكشڤف ثلڤث ثػ مطابقاػ دٙڣ ٚث ٙدع من ج ف ثلڤث
 ثلٖثخل .

ٙصغ ثلٖفًڇيغ . .6 يا للنقٖيغ ڣثلبضاعغ ڣمطابقغ ٗلڊ لأل ٚد مفاجت دٙڣ  ثلقيام بج

ٚثقبغ عملڢ . .7  عٖم ثلسماٍ ملڤظڀ م

ا عام ا ج ع الثالث :  الف

ثػ ثملتعلقغ بالجانظ ثملحاسب نت ٚث ٙڬ ڣثلتنظيم ڣثإلج ثػ ثملتعلقغ بالجانظ ثإلدث ٚث لګ ثإلج ٚځ  ناڣڋ في بعٖ ثلتط
ثػ ثلعامغ ثملكملغ لسابقها. ٚث ٚث ثألخيڇ ثإلج  ثإلج

1. . ٙ سسغ من كل ثألخطا ميڗ علګ ثمل  ثلت
سسغ ألنڢ يعمل علګ: .2  دخاڋ ثإلعالم ثآللي للم

 تحٖيٖ عٖد ثلعملياػ .-       

ٚعغ في معالجغ ثلبياناػ .-        ثلس

 تخفي٬ نسبغ ثلخط في ثملعالجغ .-     
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ٚعغ . مكانيغ-      ڣ معالجغ ثملعطياػ بس ٚجڤع   ثل

3. ٙ ٙد ڣثلصاد ٚثقبغ ثلبڇيٖ ثلڤث  .ڣضٸ نظام مل

ٚقابغ ثلحٖيغ .4  .ثستخٖثم ڣسيلغ ثل

ٜدڣجغ مثل تڤقيٸ ثلشيكاػ .5 ٚقابغ ثمل  1.ثستخٖثم ڣسائل ثل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سس االقتصاديصڤلغ فتحي،"1 ٚه لنيل شهادع ماسًڇ في ثلعلڤم دو التدقي الداخلي في امل ٚع تخ  ثملاليغ ،تخص٨ تٖقيڄ محاسب ،كليغ ثلعلڤم "م٘ك

ٙيغ ،جامعغ عبٖ ثلحميٖ ثبن باديس ،مستغانږ ،دفعغ   .٥،32،33 2015٥-2014ثلتجا
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 :خالص الفصل

جالػ ڣتقييږ  ڗ ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي يتږ من خالڋ فح٨ ثلٖفاتٚ ڣثل ٙثستنا له٘ث ثلفصل نستنٌ  من خالڋ د
عطا ثلٚڬ ث يغ ثألنشطغ ڣ نها تعتبڇ ڣظيفغ شاملغ ڣدٙڣ لفن حڤڋ مٖڥ ڣمصٖثقيغ ڣعٖثلغ ثلقڤثئږ ثملاليغ ،حين 

ٚثجعغ تشغيليغ ڣثلت  ٚثجعغ محاسبيغ ڣماليغ ڣم ع م ڗ تكڤڗ مڤجڤدع في صٙڤ سسغ ،حين  مستقلغ دثخل ثمل
حيحاػ في ثلڤقـ ثملناسظ .كل ه٘ه ثلعڤثمل ساعٖػ  لګ ثكتشاف ثألخطا ڣ ثلتالعباػ ڣت ٛيادع ڴهٖف  علګ 

ٜم بها ثملٖقڄ ثلٖثخلي  ل لڊ من خالڋ تطبيڄ جملغ من ثملباد ڣثملعاييڇ ثلت  ع ثلتٖقيڄ ثلٖثخلي ٗڣ فعاليغ ڣكفا
ثنا قيامڢ بعملي ثلتٖقيڄ ثلت يمكن من خاللها تقييږ  ٚيقغ عمل ثملٖقڄ ثلٖثخلي  ٚثعيا في ٗلڊ صالحياػ ڣط م

ٚقابغ ثلٖثخليغ .  نظام ثل
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 تمهيٖ:

هږ  دا من  هميغ بالغغڗ ا سساػ ملا تحظى بڢ املڤاضيٸ الت تكتس   ي امل ي بيئغ  ڣمًڈايٖع  مكانغ متميڈع 
ٚعغ انتشاٙ املعلڤماػ من جهغ ،ڣك٘ا لٖٙڣ عمليغ  ٙعها س عماڋ ،ڣخ٘ا من منطڄ تٖاخل املتغيڇاػ ڣتسا ا

ٙد املتاحغ ،ڣالحكږ علګ  ع باستخٖام املڤا لګ تحقيڄ الكفا دا الهادفغ  ي تحقيڄ تقييږ ا مٖڥ نجاحڢ 
ٚڥ  خ هٖاف املخططغ من جهغ  ششطهاا .ل٘ا ستسعګ معظږ املا ي عمليهاا ڣ لګ تحقيڄ النجا   سساػ 

ٜ اسًڇاتيجي  ٚك ٙ ،لبنا م ٚا ي ظل البيئغ الت تعمل فياا باستم دا  ڣتنافس  متميڈ يضمن  لها البقا ڣتحسيڗ ا
. 

لګ ثالثغ مباحن ڣهي  سسغ االقتصاديغ ،فقٖ تږ تقسيږ ه٘ا الفصل  ي امل دا  حغ عن ا ع ڣا ڣإلعطا صٙڤ
: 

دااألول :املبحث   مفاهيږ عامغ حڤڋ ا

دا املبحث الثاني :  تقييږ ا

سساػ االقتصاديغاملبحث الثالث: ٚ التٖقيڄ الٖاخلي علګ امل  ث
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 بحث األول :مفاهيږ عام حڤل األداءامل

سساػ  ٚيا ڣهاما بالنسبغ للم دا االقتصادڬ مفهڤما جڤه ٙج قتصاديغ ،فمن خاللڢ يتږ تحٖيٖااليعتبڇ ا غ د
لګ مفهڤم   نڢ يتږ التڤصل  ال  دا  بحاف الت تناڣلـ ا ٙاساػ ڣا ٚغږ من كٌڇع الٖ ڣتنظيږ االقتصاد .ڣعلګ ال

. دا ي ا ٚع  ث خيڇا العڤامل امل دا ڣ نڤاٵ ا لګ  ٚځ  ما املطلظ الثاشي سنتط ڣڋ ، ي املطلظ ا دا   ا

   املطلظ األول:مفهڤم األداء

دا ٚيڀ بسيط  يستخٖم مصطلح ا عطا تع غږ ٗلڊ من الصعظ  عماڋ ،ٙڣ ي ميٖاڗ ا علګ نطاځ ڣاسٸ 
دا هڤ الًڇجمغ اللغڤيغ للكلمغ االنجليڈيغ ٜ To performe" ،الت تعن perfermance  " ڣمحٖد لڢ ،فا ڬ ننج ،

دا  ٚف ا ٚشسيغ منحـ حقال ڣاسعا للتطبيڄ .ڣيع لګ اللغغ الف ٚجمهاا  دڬ عمال ،ڣبعٖ ت نڢ"العملياػ ڣ ن ب
هٖاف  ه٘ه النشاطاػ  لګ  ٚيقها القيام بالنشاطاػ للڤصڤڋ  ساليظ يتږ عن ط تباٵ ڣسائل ڣ الت تتضمن 

مكاناػ معينغ" ٙد ڣ لګ  1،باستخٖام مڤا هٖاف الت يسعګ النظام  ڣ ا ٚجاػ  نڢ "املخ يضا ب دا  ٚف ا كما يع
 تحقيقها "

دا غالبا ما يختلط مٸ بع٬  ٚيبغ منڢ ،فكثيڇا ما استخٖمـ بع٬ ڗ مفهڤم ا املفاهيږ الت تعتبڇ ق
دا  عاملصطلحاػ لٖاللغ علګ مفهڤم ا ل٘لڊ سنحاڣڋ تبياڗ معن كل من مصطلح   مناا :الفعاليغ ڣالكفا

ع .  الفعاليغ ڣالكفا
 الفعاليغ: -1

هٖاف ٙجغ تحقيڄ ا ٚجاػ  هي د ٚجاػ الفعليغ ڣاملخ ٛادػ ڣتقاٝ من خالڋ العالقغ بيڗ املخ ٙع ، فلكما  املقٖ
كٌڇ فعاليغ  سسغ  هٖاف كانـ امل ي تحقيڄ ا ٚجاػ   .2مساهمغ املخ

 ڣتحسظ كالتالي

ٛ املحقڄ                االنجا
 الفعاليغ=___________________

ٛ املقٖٙ                                اإلنجا

 
 الكفاءع:-2

لڊ من خالڋ  سسغ،ٗڣ ٙد املتاحغ للم ي املڤا ڣ تحجيږ الفاقٖ  ٙع علګ خف٬  ناا "القٖ ع علګ  ٚف الكفا تع
ٚجاػ  ٚتبط بيڗ املخ ع مفهڤم ي ٙ املناسظ ڣفڄ معاييڇ محٖدع للجٖڣلغ " ل٘لڊ فالكفا ٙد بالقٖ استخٖام املڤا

كبڇ من املٖخالػ تږ الحكږ علګ امل  ٚجاػ  ع .ڣاملٖخالػ ،فكلما كانـ املخ ناا ٗاػ كفا  سسغ ب
 ڣتحسظ بالعالقغ التاليغ :

 
 

                                                           

ٙع ،" ٚاهيږ د ب ٙڬ  ٚڬ في املنظماػ عبٖ البا ٚع ،مصٚ،تكنڤلڤجيا األداء البش ٙيغ ،القاه ٚبيغ للتنميغ اإلدا اػ املنظمغ الع .2003٥،33" منشٙڤ 1
  

ٙدڗ،1،٭اقتصادياػ األعمال"فليح حسن خلڀ ،" .2009٥،335،عالږ الكتاب الحٖين،ا 2
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  تكلفغ املٖخالػ 
   الكفاءع=_________________    

ٚجاػ    تكلفغ املخ
دا من منظٙڤ   ي الشكل التالي:الكفاءع والفعاليغ ڣيمكن تڤضيح ا

ٙقږ   :األداء من منظٙڤ الكفاءع والفعاليغ (II-1)شكل 
 
 

  
  
 
 
 

                                                                                 
                                                                                                                                                     

                                                                    تٖنيغ                                                                                                      
 تعظيږ     

 
                 

 
 
 

ٜهڤدع ، املصٖٙ: ٚع، ،01مجلغ العلڤم اإلشسانيغ ،العٖداألداء بيڗ الكفاءع والفعاليغ مفهڤم وتقييږ ،عبٖ املليڊ م  .2001٥،48جامعغ بسك

 املطلظ الثاني :أنڤاع األداء
ٙ الٖقيڄ  ٙ املعيا شكاليغ اختيا   ٚ ٚ االقتصاديغ ،يط دا كغيڇه من التصنيفاػ املتعلقغ بالظڤاه ڗ تصنيڀ ا
ننا اعتمٖنا علګ املعاييڇ  ال  غږ ه٘ه الصعڤبغ  نڤاٵ .ٙڣ ي ڣقـ ٗاتڢ يمكن االعتماد عليڢ لتحٖيٖ ا ڣالعملي ڣ

 التاليغ :
ٙ األداء: - ٙ يمكن تقحسظ مصٖ لګ :ي ظل ه٘ا املعيا دا   1سيږ ا

  : ٚڬ سسغ ڣالت من األداء الظاه ٙجيغ للم ٚها البيئغ الخا ي الف٥ٚ الت تڤف ٚڬ  دا الظاه يتمثل ا
 ٙ سعا سڤاځ جٖيٖع ، ٚ :انفتا   دا ،ڣمن بيڗ الف٥ٚ ن٘ك سسغ  ٙاكها ڣاستغاللها تحقڄ امل د خالڋ 

ٙها اػ االخًڇاٵ يتږ استثما ٚا ٚڥ ب خ سساػ  ٚيغ مل ٛڋ مغ  ...الخ .. تنا

  : عضا األداء ال٘اتي ي مجمڤعها بفعل الجهڤد الت يب٘لها  سسغ  دا امل ي  دا ال٘اتي  يمثل ا
اػ  التاليغ : دا سسغ ،ڣهڤ ما ينتج من تڤليفغ ا ٙد امل ي العمل ڣاستغالڋ مڤا ڣليڗ  ٙع ڣاملس  اإلدا

                                                           
1
 Bernad Martory,daniel crozet,gestion des ressources humaines ,pilotage social et performance ,dunoud ,pris,2005 .pp168-169. 
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 : ٚڬ سسغ مهاألداء البش ي امل دا العامليڗ  ي   مڤقعهږ ڣمستڤياهږ الڤظيفيغما كاڗ يتمثل 

  : ٙد املاليغ ڣتڤظيفها .األداء املالي ي تعبئغ املڤا سسغ  ع امل دا املالي مٖڥ فعاليغ ڣكفا  يصڀ ا
 : ٜين لًڈڣيٖ األداء التمڤيني ٚا ،النقل ڣالتخ ع ڣظائڀ الش ي فعاليغ ڣكفا دا التمڤين  يتمثل ا

دڣاػ ڣليغ ڣاملعٖاػ ڣا ٙد ا سسغ باملڤا ي  امل ڣالتجهيڈاػ اإلنتاجيغ  بالنڤعيغ ڣالكميغ املناسبغ 
دا التمڤين . ٚاػ ا ش ٚٛ م ب من ڣصڤڋ الطلبيغ من  ٜڣڗ ٛڣ  الڤقـ املناسظ ،ڣيعتبڇ معٖڋ تلڀ املخ

 : ي األداء التقني ٙاػ (  سسغ علګ استخٖام ڣاستغالڋ تجهيڈاػ اإلنتاه )االستثما ٙع امل ي قٖ يتمثل 
ٚٛ العمليغ اإلنتاجيغ ڣك٘ل ب ڊ صيانهاا ڣتعتبڇ كميغ اإلنتاه ڣشسبغ استخٖام  الطاقغ اإلنتاجيغ من 
دا التقن  ٚاػ ا ش   م

 : ٙڬ ي تحقيڄ األداء التجا ٙيغ ڣالتسڤيقيغ  ع ڣفعاليغ الڤظيفغ التجا ٙڬ كفا دا التجا يصڀ ا
ٚدڣديغ عماڋ ،امل ٙقږ ا ٜبائن ڣتعتبڇ. ضا ال ٚا منتجاػ  هٖاف املبيعاػ  ٙڣ ٜبائن ،معٖڋ ش ،عٖد ال

ٙڬ . دا التجا ٚاػ ا ش ٚٛ م ب سسغ من   ڣخٖماػ امل
لګ:حسظ الشمڤليغ :- دا  ٙ يمكن تقسيږ ا  1ي ظل ه٘ا املعيا

 : نظمغ  ڣهڤ األداء الكلي ٚ ڣالڤظائڀ ڣا ي تحقيقها جميٸ العناص ٛاػ الت ساهمـ  يتجسٖ  باالنجا
سسغ ،ڣال يمكن شسظ  ٚعيغ للم ٙ ه٘ا الف طا ي  ٚ ،ڣ ي العناص ٚ دڣڗ مساهمغ با ڬ عنص لګ  ٛها  نجا

هٖافها الشاملغ النڤٵ  سسغ  دا يمكن الحٖين  عن مٖڥ ڣكيفياػ بلڤٹ امل من ا
ٙبا  ڣالنمڤ ...الخ . ٙيغ،الشمڤليغ،ا ٚا  كاالستم

  : ه األداء الجزئي سسغ ڣينقسږ بٖٙڣ ٚعيغ للم نظمغ الف لګ عٖع ڣهڤ ال٘ڬ يتحقڄ علګ مستڤڥ ا
 ٙ ڗ ينقسږ حسظ املعيا سسغ،حين يمكن  ٚ امل ٙ املعتمٖ لتقسيږ عناص نڤاٵ تختلڀ باختالف املعيا
دا ڣظيفغ التمڤين  دا ڣظيفغ اإلنتاه ، ٚاد ، ف دا ڣظيفغ ا دا الڤظيفغ املاليغ ، لګ : الڤظيفي 

دا ڣظيفغ التسڤيڄ...الخ. ، 
ٚع في األدا املطلظ الثالث : ث  ء العڤامل امل

سساػ االقتصاديغ ،بعضها  دا امل ثٚ علګ  ڗ ت ڗ هناڅ عڤامل عٖيٖع ڣمتنڤعغ يمكن  مما الشڊ فيڢ 
ٚها كاآلتي : ٙجي ڣيمكن حص ٚ خا  داخلي ڣاآلخ

 العڤامل الٖاخليغ .-1
سسغ الٖاخليغ ،ڣيمكن للمسيڇ  ٚ امل ي مختلڀ املتغيڇاػ الناتجغ عن تفاعل عناص تتمثل العڤامل الٖاخليغ 

ٙها السلبيغ .  ثا ڣ التقليل من  ٙها االيجابيغ  ثا ٜيادع   2ڗ يتحكږ فياا ڣيحٖف فياا تغيڇاػ تسمح ب
سسغ هي : ٚع امل ٚٛ ه٘ه العڤامل الت تخضٸ لسيط ب  ڣمن 

سسغ ،ڣتضږ ما يلي : يغالعڤامل التقن- ي امل ٚتبط بالجانظ التقن   :ڣهي مختلڀ املتغيڇاػ الت ت
                                                           

ٙيغ علګ أداء العامليڗالصالح جليح،  ٚ القيادع اإلدا ي التٖقيڄ املحاسب ڣالتسييڇ "أث ٚع ضمن نيل شهادع ماسًڇ  ٙاسغ حالغ مجمٸ صيٖاڋ،م٘ك " د
1املالي 

  

.2014،34-2013جامعغ  مستغانږ  ،  
2
ٚي٤ السعيٖ، يحياڣڬ شعيمغ ،"   يادع فعاليتهاب ٚاقبغ التسيير في أداء املنظماػ ٛو ي العلڤم أهميغ التكامل بيڗ أدواػ م ٚع نيل شهادع ماسًڇ  " م٘ك

ٚع ، االقتصاديغ ٚ بسك  .2013٥،51-2012جامعغ محمٖ خيض
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ي الڤظائڀ الفعليغ . - ڣ  ي معالجغ املعلڤماػ   نڤٵ التكنڤلڤجيا املستخٖمغ 
ٙنغ مٸ عٖد العماڋ . -  شسبغ االعتماد علګ اآلالػ باملقا
- . ٙ سعا  مستڤياػ ا
سسغ . - ي للم ٚا  املڤقٸ الجغ
 ڣشكلڢ ڣمٖڥ مناسبغ التغليڀ لڢ .                          نڤعيغ املنتڤه -

ٚاد ،ڣعٖد الهيكل التنظيمي-ب ف ٚسم ال٘ڬ يحٖد التخص٨ ڣتقسيږ العمل بيڗ الڤحٖاػ ڣا ٙ ال : ڣهڤ اإلطا
خا٥ ال٘ين يتبعڤڗ لڢ ،ڣما  خ٨ ڣمن هږ ا ٙع ،ڣملن يتبٸ كل  الڤحٖاػ الڤظيفيغ ،عٖد املستڤياػ اإلدا

ڣلياػ كل مناږ ،ڣكيڀ يتږ التنسيڄ بيڗ ڣحٖاتاږ .هي سلطاػ ڣم ٚيغ :ڣهي مختلڀ القڤڥ -ه س ٙد البش املڤا
سسغ ،ڣتضږ علګ الخصڤ٥ : ي امل ٚڬ  د البش ٚ علګ استخٖام املٙڤ ث  الت ت

 هيكل القڤڥ العاملغ . -
هيل ڣالتنميغ . - ٙيظ ڣالت  التٖ
ػ . - جٙڤ ڣاملكاف  نظام ا
دا . -  نظږ تقييږ ا

2- ٙ ٙع  جيغ :العڤامل الخا سسغ ڣعلګ اإلدا ٚع امل ٙه سيط لګ تلڊ العڤامل الت تقٸ خا ڗ ڣهي تشيڇ  الڤاعٖع 
ڣ سلبيغ ،تتنب ڣتعمل علګ مڤاجههاا ڣالتكيڀ ڣالتعاي٤ معها  يجابيغ كانـ  تتنبڢ ملا حڤلها من املتغيڇاػ ،

 ه٘ه العڤامل :،ڣتتضمن 
؛ البيئغ السياسيغ : - ٙ السياس  ٚا ٙجيغ ڣمٖڥ االستق ي طبيعغ النظام السياس  ڣالسياسغ الخا  ڣالت تنعك٠ 

ڗ تتنبڢ ملا حڤلها من املتغيڇاػ  ٙع الڤاعٖع  سسغ ڣعلګ اإلدا ٚع امل ٙه سيط ڣهي تلڊ العڤامل الت تقٸ خا
ڣ سلبيغ ،ڣتتنب ڣتعمل علګ مڤاجههاا ڣالتكيڀ ڣالتعاي٤ معها ،ڣتتضمن  يجابيغ كانـ   ه٘ه العڤامل:،

ٙجغ - ٚ بٖ ث ي املجتمٸ ڣت ٚيعاػ السائٖع  نظمغ ڣالتش ٚڣنغ ا ي مٖڥ م ساسا  البيئغ القانڤنيغ : ڣهي تتمثل 
دا  ٙع . السياسيغ هي الت تشكل التڤجهاػ القانڤنيغ ڣتضٸ قڤانيڗ ڣقيڤد علګ عمل ڣ كبيڇع علګ عمل اإلدا

سسغ ؛  امل
ساسا  -  ي :البيئغ االقتصاديغ: ڣهي تتمثل 
ي الٖڣلغ ؛ -  طبيعغ النظام االقتصادڬ السائٖ 
ي مجاڋ  - سسغ علګ التجاڣب مٸ املتغيڇاػ االقتصاديغ  ٙع امل ي مٖڥ قٖ ٙ السياس  ڣال٘ڬ ينعك٠  ٚا االستق

ٙ ڣالتضخږ ؛ سعا ٙ ا ٚا  استق
سڤاځ ؛ -  النظام البنكي ڣالسياساػ املاليغ ڣهيكل ا
ي املجتمٸ ،مستڤڥ البيئغ االجتماعيغ ڣالثقافيغ :ڣتتمث- ٚديغ  ڣثغ ،النڈاعاػ الف ي العاداػ ڣالتقاليٖ املٙڤ ل 

ٚامج التعليږ الفن ڣاملنه املعمڤڋ باا،تڤجڢ ڣخلفيغ امللتحقيڗ باملعاهٖ الفنيغ  نڤاٵ ب ميغ ، ٙجغ ا التعليږ ڣد
ٙاػ املطلڤبغ؛ ٙيظ املنه ڣمٖڥ تطابڄ التخصصاػ مٸ االحتياجاػ ڣاملها  ڣالتٖ

ٚع علګ املتغيڇاػ البيئيغ البيئغ الت - ٚاد للسيط ف كنڤلڤجيغ: ڣهي تعن مجمڤٵ املتغيڇاػ الت يستعملها ا
ي ال ٙجغ تعقٖ التكنڤلڤجيا املستخٖمغ .سلٸ ڣالخٖماػ ڣالڤسائل ڣالعملياػ  املحيطغ ،ڣتتجسٖ   ڣد
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 املبحث الثاني :تقييږ األداء
لګ كيفيغ  ٚيفاػ تږ التڤصل  دا عٖع تع ٚيڀ ا سسغ االقتصاديغ بعٖ تع هميتڢ علګ امل ٚفغ  دا ڣمع تقييږ ا

ٚ مفهڤم تقيي ح ٗلڊ من خالڋ ٗك ڣڋ ، تصنيفاػڣنڤ ي املطلظ ا دا  ما تقييږ ا ږ ا ي املطلظ الثاشي  دا 
ي املطلظ الثالن  هميغ  دا سنتناڣلڢ  داتقييږ ا ٚاحل عمليغ تقييږ ا خيڇا تڤضيح م  .ڣ

 تقييږ األداء املطلظ األول :مفهڤم 
ٙيڀ : ٚ ،ڣه٘ػ ما تبينڢ ه٘ه التعا دا ڣاختلڀ من باحن آلخ ٙيڀ تقييږ ا  تعٖدػ تعا

فضل استخٖام لتحقيقڢ  ٙد املتاحغ  كٖ من كفايغ استخٖام املڤا نڢ :"الت دا علګ  ٚف تقييږ ا هٖاف يع ا
ٚجڤع هٖاف امل سسغ بما يحقڄ ا ششطغ بامل ٙاػ ا لڊ بتڤجيڢ مسا  1مناا " املخططغ ،ٗڣ

ي  ليڢ من نتائج  ي ضڤ ما تڤصلـ  ي "تقييږ ششا٭ الڤحٖع االقتصاديغ  نڢ يتمثل  دا ب لګ تقييږ ا  ٚ ڣينظ
 2ناايغ فًڇع معينغ ."

سسغ  ششطغ داخل امل دا يشمل جميٸ  ا ڗ تقييږ ا لڊ باٖف مما سبڄ يمكن القڤڋ  االقتصاديغ ٗڣ
دا  ع  ڗ النتائج املحققغ فعال تسيڇ نحڤ ما هڤ مخطط لها من جهغ ، ڣك٘ا الحكږ علګ كفا كٖ من  الت

سسغ االقتصاديغ  ٚڥ ،ڣه٘ا قصٖ اتخاٗ امل خ جلها من جهغ  قيمـ من  ٚجڤع  الت  هٖاف امل ي تحقيڄ ا ڣ
ٚاف  ي حالغ انح حيحيغ  ٙاػ الت ٚا ٙاػ بع٬ االق  ششطغ عما هڤ مخطط لها .مسا

 3تصنيفاػ تقييږ األداءاملطلظ الثاني :
ڥ الت من  ي البٖايغ تبعا لالتجاهاػ ڣالٚ ٚنا  ش ڗ  دا ،تختلڀ كما سبڄ ڣ تڤجٖ عٖع تقسيماػ لتقييږ ا

لګ ثاللن مس دا  ٚين لألدا ،ڣيمكن تصنيڀ تقييږ ا ٚځ املفك حها الشكل املڤالي :خاللها تط  تڤياػ كما يڤ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٙڬ االقتصاد كاظږ جاسږ  العيساڣڬ ، " يٸ ،عماڗ،1"٭اإلدا ٚ ڣالتٛڤ ٙ املسيڇع للنش .2008٥،57،دا 1
  

ٚجٸ سابڄ ،٥ ٜهڤدع،م .95عبٖ املليڊ م 2
  

ٚجٸ السابڄ . 3نف٠ امل
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ٙقږ  :مستڤياػ تقييږ األداء(II-2)شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٚكاػ والعامليڗ ،ٛهيڇ ثابـ ،املصٖٙ: ٚ ،كيف تقييږ أداء الش ٙ قبا للطباعغ ڣالنش  .2001٥،15دا

سسغ :1-  تقييږ األداء علګ املستڤڥ الكلي للم
ٚاػ التاليغ ش ي امل ٚها  هږ العناصٚ الت تحظى بالتقييږ علګ ه٘ا املستڤڥ يمكن حص ع ، ڗ من  )الكفا

ي العمل (.  1 الفعاليغ ،التقٖم 
ٚئيسيغ:-2  تقييږ أداء األنشطغ ال

ٙبعغ ڣظائڀ  ي  سسغ ،ڣالت تتمثل  ي امل ٚئيسيغ  دا الڤظائڀ ال دا  حسظ ه٘ا املستڤڥ يشمل تقييږ ا
ٚيغ .ٙئيسيغ  ٙد البش  هي :اإلنتاه ،التمڤيل ،التسڤيڄ ڣاملڤا

ٚيغ:-3 ٙد البش  تقييږ أداء املڤا
ٙد  ٚيڊ املڤا سسغ ،ڣمن خاللڢ يمكن تح ي امل د  هږ مٙڤ ٚڬ  د البش ٚڥ ،يعتبڇ املٙڤ خ هٖاف املاليغ ا فا

ٚهڤڗ  سسغ م ٙ امل ٚا ٚيغ ،فاستم ٙد البش ٗا تحقڄ هٖف املڤا ال   ٜ ڗ تنج هٖاف اإلنتاه ڣالتسڤيڄ ال يمكن  ڣ
ٚڬ  دا العامل البش ٙاػ العاليغ.ب ٙ ٗڣڬ املها اػ ڣاختيا  فياا ڣبالتالي علګ الكفا

 2املطلظ الثالث :أهميغ تقييږ األداء 
هميغ سسغ بشكل عام  باستطاعتنا تفهږ  ٚف علګ مٖڥ الفائٖع الت تعڤد علګ امل دا من خالڋ التع تقييږ ا

 ڣعلګ العامليڗ بشكل خا٥ كالتالي :
ٚيڄ ال٘ين يعملڤڗ - عضا الف  ٚ ي تنميغ ڣتطڤي ٙا ڣمٖڥ فعاليهاږ  ٚفيڗ ڣاملٖ تمكيڗ املنظمغ من تقييږ املش

ٚافهږ، ش  تحـ 
دا- ٚاػ عن  ش ٜڣيٖ املنظماػ بم ٙ لألعماڋ، ت  معيا
عمالهږ ڣالعمل علګ تفادڬ ڣالتخل٨ من جڤانظ - ي  ٚفغ نقا٭ ضعفهږ ڣقڤتاږ  تمكيڗ العامليڗ من مع

 القصٙڤ ڣالضعڀ ،

                                                           
ي العلڤم االقتصاديغ ،جامعغ بس 1 ٚع نيل شهادع املاجستيڇ  سسغ االقتصاديغ،م٘ك دا امل ي تحسيڗ  سًڇاتيجيغ التنڤيٸ  ٚ تيمجغٖين،دٙڣ  ٚع، عم ك

2013-2014،٥60.  
ٚ ڣالتنڤيٸ، ٚاڗ للنش ٛه  ٙ ٚيغ،عماڗ،دا ٙد البش ٙع املڤا دا ٚ هللا، .170-٥،169 2001٥حنا نص 2

 

 مستويات تقييم األداء

 التقييم غلى المستوى الكلي تقييم أداء األنشطة الرئيسية تقييم أداء العاملين
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دا العامليڗ ڣاملنظمغ بشكل عام ،- يادع  دا ٛڣ ي تعٖيل معاييڇ ا  يسهږ 
ٜ  يسهږ- ػ ڣالحڤاف ٙيظ ڣتڤفيڇ املكاف ٙسږ خطغ القڤڥ العاملغ للمنظمغ ڣما تتطلبڢ من تنميغ ڣتٖ ي 

 للعامليڗ،
هماڋ ڣعٖم الحماٝ - ي سلڤڅ العامليڗ من غياب ڣ اڗ الڤظيفي ڣالسلبياػ  ي خف٬ معٖڋ الٖٙڣ يفيٖ 

 للعمل،
ٚئي٠ ڣ - ٚڣ  املعنڤيغ للعامليڗ ڣتڤطيٖ الصالػ بيڗ ال ٚفٸ ال ي ال ڣسيڗ ،يفيٖ   املٚ
ٚقيغ - ليڢ من ت ٙتاږ ڣتحقيڄ ما يصبڤڗ  خطائاږ ڣالعمل علګ تجنباا ڣتنميغ مها ٙڅ  ٚصغ للعامليڗ لتٖا يشكل ف

ػ ڣتعڤيضاػ .  ڣالحصڤڋ علګ مكاف
ٚابع : ٚاحل عمليغ  املطلظ ال سسغ االقتصاديغتقييږ م  1األداء في امل

ساسيغ تتمثل  ٚاحل  ٚ بعٖع م دا تم  فيما يلي:ڗ عمليغ تقييږ ا
ٚحلغ جمع البياناػ واملعلڤماػ اإلحصائيغ:-1  م

ٛمغ مثل :القيمغ املضافغ  ٚاػ الال ش ٚ ڣامل ٙي ٚ البياناػ ڣاملعلڤماػ ڣالتقا دا تڤف كميغ ، تتطلظ عمليغ تقييږ ا
ٚ علګ فًڇع  ڗ جميٸ ه٘ه املعلڤماػ ال تقتص جٙڤ ....الخ   ٛمنيغ معينغ.ڣقيمغ اإلنتاه ،عٖد العماڋ ، ا

ٙاسغ البياناػ ڣاملعلڤماػ اإلحصائيغ :-2  تحليل ڣد
ٙ مٖڥ  ٚځ اإلحصائيغ الختبا ي ه٘ه البياناػ ڣقٖ يتږ االستعانغ ببع٬ الط البٖ من تڤفيڇ مستڤڥ من الثقغ 

لګ نتائج معينغ .  صحهاا ،يتږ بعٖ ٗلڊ تجليلها ڣالڤصڤڋ 
ٚاء عمليغ التقييږ :-3  ج

لڊ باستخٖام املعاييڇ املناسبغ للنشا٭ ڗ تشمل عمليغ التقييږ  ٗڣ ٙسڢ الڤحٖع االقتصاديغ ،علګ  ال٘ڬ تما
لګ الحكږ مڤضڤعي ڣدقيڄ  ڣليغ فياا ،باٖف التڤصل  ٜ املس ٚاك ششطغ م ڬ جميٸ  النشا٭ العام للڤحٖع ،

 يمكن االعتماد عليڢ .
ٚافاػ :-4 ٚحلغ الحكږ علګ النتائج وتحٖيٖ االنح  م

ٚ ه٘ه  العمليغ بالخطڤاػ  ڗ تم  التاليغ :ڣيمكن 
   .  ٘ساليظ خطغ التنفي ٚف علګ   التع

 . دا ٚف علګ معاييڇ ڣمقايي٠ ا  التع

  . دا املخطط ٙنتڢ با دا الفعلي ڣمقا  قياٝ ا

 . ڣليغ عناا ٜ املس ٚاك سباباا ڣامل ٚافاػ ڣ  تحٖيٖ االنح

 ٚافاػ  معالجغ تلڊ االنح

 

 

 

                                                           

ٚجٸ سابڄ ،٥ .64كاظږ جاسږ العيساڣڬ ،م 1
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سساػ املبحث الثالث : ٚ التٖقيق الٖاخلي علګ امل  االقتصاديغأث
كيٖڬ  سسغ االقتصاديغ فهڤ ششا٭ ت دا داخل امل ٚفغ عالقتڢ ب ٚيڀ التٖقيڄ الٖاخلي ڣمع من خالڋ تع
حغ ڣمفهڤمڢ، ڣيتږ التعامل معها بشكل مناسظ  سسغ ڣا ٚتبطغ بامل ڗ املخاطٚ امل ٙع ب لتطمئڗ اإلدا

ٛمغ  ٙاساػ ڣاالقًڇاحاػ الال ٙع بالتحليالػ ڣالٖ ٙڬ لًڈڣيٖ اإلدا علګ ،ڣاستشا ٙتباطڢ ب ٙ ،مستقل با ٚا التخاٗ الق
سسغ من خالڋ  ضافغ قيمغ للم جل  دڣاػ تعمل من  سسغ ،جميٸ ه٘ه ا ٙڬ داخل امل دا مستڤڥ 
نڢ  ٚقابغ الٖاخليغ ،ڣالعمل علګ اقًڇا  ما من ش التكاليڀ ڣاكتشاف مڤضٸ الغ٤ ڣفح٨ ڣتقييږ نظام ال

سسغ . دا داخل امل  تحسيڗ العمل ڣا
ٚځ  لګ : ڣعليڢ سنتط   ي ه٘ا املبحن 

ٙع املخاطٚ. - دا ي   دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي 
- . ٙ ٚا ي سيڇ عمليغ اتخاٗ الق  مساهمغ التٖقيڄ الٖاخلي 
ي  - ٚقابغ الٖاخليغ .تقييږ دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي   نظام ال

ٙع املخاطٚ دا  1املطلظ األول :دٙو التٖقيق الٖاخلي في 
ٚ يعتبڇ ضمن ڣاجباػ  ٙع املخاط دا ٙقږ ڗ تقييږ   ٙ  علګ :2110ڣاختصاصاػ املٖقڄ الٖاخلي حين ن٨ املعيا

 ٚ ٙجغ املخاط ٚع التٖقيڄ الٖاخلي عليڢ القيام بڤضٸ خطط للتٖقيڄ تعتمٖ علګ د ٚ التنفي٘ڬ لٖائ "علګ املٖي
ٚع التٖقيڄ الٖاخلي ڣبالتالي ات ششطغ دائ ڣلڤيغ  ي تحٖيٖ ا هٖاف العامغ املتڤقعغ  ساقها مٸ ا

ٙع عن  ٚ الصاد ٚع املهنيغ الثالثغ عش ٚ حسظ امل٘ك ٙع املخاط دا ي  سسغ"،ڣيتمثل دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي   IIAللم
UK et  Ireland   فيما يلي :1998سنغ 

ٚين ڣالعامليڗ طڤاڋ العمليغ . - ٙشاد املٖي ڣ   قيام املسهليڗ بتمكن 

ا من مجمڤعاػ - ٚځ يشكلڤڗ جٜ ٚا٩ . عضا الف  ع

ح املتخص٨ . - ٚ بالن ٜڣد املٖي ٚقابغ ي ٚ ڣال  محلل املخاط

ٚ ڣالضڤا - دڣاػ ڣالتقنياػ املستخٖمغ بڤاسطغ التٖقيڄ الٖاخلي لتحليل املخاط  بط .تڤفيڇ ا

ٚ بحين تتضمن : ٙع املخاط دا ع عمليغ  ٙ املٖقڄ الٖاخلي كفا ڗ يقٖ  ڣينبغي 
ٚ الناشئغ من اسًڇاتيجياػ - ٚف علګ املخاط ڣلڤياتاا .التع ٚتيظ  عماڋ ڣت ششطغ ا  ڣ
ٚع من اجل - ششطغ تخفڀ املخاط ناا مقتصميږ ڣتنفي٘   ٙٚ ٚع عنٖ املستڤياػ الت تق ٙع املخاط دا بڤلغ تقليل ڣ

ٙع  ٙع ڣمجل٠ اإلدا  عنٖ اإلدا
ٚع ڣفعاليغ ضڤابط - ٚ املخاط عادع تقٖي يغ من اجل  ع دٙڣ دڬ بصٙڤ ٚع ڣاملتڤاصلغ ت ٚاقبغ املستم ششطغ امل

. ٚ ٙع املخاط  دا
- . ٚ ٙع املخاط دا ٚع ڣفعاليغ ضڤابط  عادع تقييږ املخاط جل  يغ من  ٚ دٙڣ ٙي ٙع تقا  تلقي مجل٠ اإلدا

                                                           

ٚع لنيل شهادع املاسًڇ  سسغ "م٘ك ٚ امل ٙع املخاط دا ي  ٚاقبغ ،دفعغ  ٙحڤ خيڇع،"دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي  ي العلڤم االقتصاديغ ،تخص٨ التٖقيڄ ڣامل
2011-2014 ٥ ٥،87،88. 1
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 ٚ ٙاسغ ڣتقييږ املخاط ڗ التٖقيڄ الٖاخلي يحتاه لٖ فيتږ العمل بعٖ ٗلڊ دعږ ڣمن خالڋ ما سبڄ شستخل٨ 
ڣليغ للجهاػ ٗاػ العالقغ ڣ  ٚ ا ٙي ٚع عبڇ التقا ٙع مباش ٙ عنٖ اإلدا ي االعتبا  ٚ خ٘ العڤامل الت تخ٨ املخاط

ٚ حڤلها . ٙتفاٵ املخاط ي املناطڄ الت تتميڈ با اػ  ٚا ٚكيڈ ڣتكثيڀ اإلج  ڣضٸ خطغ التٖقيڄ ڣت
ٚاٙ :املطلظ الثاني  مساهمغ التٖقيق الٖاخلي في سير عمليغ اتخاٗ الق

ٚاٙ  أوال:دٙو التٖقيق الٖاخلي في عمليغ اتخاٗ الق
هميغ  ي:ڗ  سسغ فتتمثل  ي امل  ٙ ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق  1التٖقيڄ الٖاخلي 

  ٙ ٚا حيحغ حين تمكن متخ٘ الق ساسيا للمعلڤماػ الٖقيقغ ڣال ٚجعا  يعتبڇ التٖقيڄ الٖاخلي م
ساٝ متيڗ، ٙ مبنيغ علګ  ٚا ڗ يتخ٘ الق  باالعتماد علياا 

  سسغ ٙيغ الت يقٖمها املٖقڄ الٖاخلي ملٖيٚ امل ٚ الخٖماػ االستشا ٚاٙ )مٖي ڣ حسظ متخ٘ الق
ٚيغ، ٚٵ(.املٖي ٙئي٠ الف  ٙئي٠ املصلحغ ،

 ساٝ الخٖماػ الت يقٖمها؛ ٙاػ املتخ٘ع علګ  ٚا  يضمن شسبيا نجا  الق

  ٚبح ٛيادع التٖفڄ النقٖڬ ڣتحقيڄ ال ٚقابي للمستفٖين معلڤماػ تساعٖهږ علګ  ٚا لطبيعغ عملڢ ال نظ
سسغ ؛ فٸ قيمغ امل  ٙڣ

  ٚ فٸ التٖقيڄ الٖاخلي يڤف ٚبح ٙڣ ٛيادع التٖفڄ النقٖڬ ڣتحقيڄ ال للمستفٖين معلڤماػ تساعٖهږ علګ 
سسغ؛قيمغ   امل

  ٙاػ ٗاػ جڤدع ڣفعاليغ من خالڋ ٚا ٙع مهامڢ ڣتڤفيڇ الجڤ املالئږ التخاٗ ق دا ي  يساعٖ املستڤڥ التنفي٘ڬ 
ٚاٙ ڣصعڤباػ الت ع الق لڊ من خالڋ تنبيڢ من حين مستڤڥ خطٙڤ  تتخل تباٵ تڤصياػ املٖقڄ ٗڣ

ٚاٙ  عمليغ تنفي٘ه ڣعڤاقظ فشل الق

ڣ  ٙ ماليغ  ي العمل سڤا كانـ مصاد  ٙ ٚا ٛمغ لضماڗ االستم ٙد الال يبيڗ التٖقيڄ الٖاخلي كيفيغ استغالڋ املڤا
ٙ ماليغ غيڇ  ٙاػ املاليغ من خالڋ اقًڇا  مصٖ ٚا عطا ٙيڢ فيما يخ٨ الق ڬ  هٖاف  ٚيغ لتحقيڄ ا ٙد بش مڤا

ٚيغ؛ مستغلغ ٙد البش يضا فيما يخ٨ املڤا  ڣ

  ٙاػ ٚا ٙاػ علګ املستڤڥ جميٸ املصالح مثل:ق ٚا ٚ التٖقيڄ الٖاخلي معلڤماػ علګ اتخاٗ مختلڀ الق يڤف
 ٙ ٙاػ تخ٨ اختيا ٚا يضا ،ق ٙ التمڤيل ڣالتمڤين  ٙاػ تخ٨ مصاد ٚا ٜڣڗ ،ق ٙاػ تخ٨ املخ ٚا تسڤيقيغ ،ق

ٚ ال ي تحٖيٖ سع ٚځ املحاسبيغ املناسبغ مثل :  ٙاػ تخ٨ اإلنتاه مثل :تحٖيٖ الط ٚا ڣ تكلفغ ...الخ(،ق بيٸ 
ي عمليغ اإلنتاه...الخ(؛ ڣليغ الٖاخلغ  نتاجها منڢ ،املڤاد ا  املنتج ڣالكميغ الت سيتږ 

  ي حيحا ڣتحٖيٖ نقا٭ القڤع  ي الكشڀ عن مڤاطن االختالڋ محاڣلغ ت يساهږ التٖقيڄ الٖاخلي 
سسغ االقتصاديغ .  امل

                                                           

ٚع لنيل شهادع ماس ٚع،م٘ك ٚيغ لنسيج ڣالتجهيڈ بسك ٜائ سسغ الج ٙاسغ حالغ مل ٙ د ٚا ي تفعيل اتخاٗ الق ي العلڤم املاليغ فاطمغ بعڤه ، "دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي  ًڇ 
1ڣاملحاسبيغ

  

.76-٥،75 ٥ 2015-2014تخص٨ فح٨ مالي ،  
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اػ املناسبغ ل٘لڊ املڤضڤٵ ال  ٚا ج عٖاد  ٚع حڤڋ مڤضڤٵ العمليغ ڣ ڣتبٖ عمليغ التٖقيڄ الٖاخلي بإعطا نظ
ٙجغ  ٙجيا ڣتحٖيٖ د ڣ التصٙڤ يتږ تشخي٨ الڤضٸ املحيط باملڤضڤٵ داخليا ڣخا ٚع  ،فمن خالڋ ه٘ه النظ

سًڇاتيجيغ القيام بعمليغ التٖقيڄ  ٚ الناجږ ،ڣمن ثمغ ڣضٸ  ٛمغ ل٘لڊ ، ثږ يبٖ ،لتلياا ڣ الخط ضٸ الخطغ الال
ٙعناملٖقڄ بت دا ڣڋ علګ  ٚ املس دا ڣيتږ ٗلڊ من قبل املٖي ي كل  في٘ الخطغ مٸ ضبط ا التٖقيڄ الٖاخلي ڣ

ٚيٚ حڤڋ ما تږ مالحظتڢ  ڣتقٖيږ االقًڇاحاػ املناسبغ ،فينتج ب٘لڊ ڣمن خالڋ كل ه٘ه  عٖاد تق ٚع  م
ٚاٙالخطڤ  هلغ التخاٗ بالق ٙاػ  اػ معلڤماػ م ٚا عٖاد ق ي   1ٗاػ جڤدع ڣفعاليغ .ڣتسهږ ب٘لڊ 

 ڣالشكل التالي يبيڗ ٗلڊ :

ٙقږ ع حياع التٖقيق الٖاخلي في عملي( II -3)الشكل  ٚاٙ غ:دٙو  اتخاٗ الق

  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ٚجٸ ،املصٖٙ:  .2015٥،73فاطمغ بعڤه ،نف٠ ال

ٚاٙ  ثانيا :أهميغ التٖقيق الٖاخلي في عمليغ اتخاٗ الق
لګ كل  لياا بالتفصيل  ٚځ  ٙ ،ڣالت سڤف نتط ٚا ي كل خطڤع من خطڤاػ اتخاٗ الق يساهږ التٖقيڄ الٖاخلي 

ٚحلغ : ي كل م هميغ التٖقيڄ الٖاخلي   خطڤع مٸ الڤقڤف علګ 

 

                                                           

ٚجٸ ،٥ .78فاطمغ بعڤه ،نف٠ ال 1
  

إعداد وتأسيس إجراءا التدقي 
 الداخلي

فحص الوضع الداخلي -
 والخارجي

التدقي الداخلي-  

إدخال متواصل لتحسينا على 
 عملي التدقي الداخلي

 ضبط أداء التدقي الداخلي

قابل لتحسين خط مرن 
يذ التدقي الداخلي  /تن

صياغ إستراتيجي للتدقي 
 الداخلي

معلوما التخاذ 
 القرار
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 تحٖيٖ املشكلغ:-1

ي عمليغ  ي  هناڅ دٙڣ مهږ للتٖقيڄ الٖاخلي  ٙ علګ جميٸ املستڤياػ ،ڣه٘ا من خالڋ املساعٖع  ٚا اتخاٗ الق
سسغ حت يتسن لها مڤاجههاا  ، ي امل ڬ جهغ  باكتشاف املشاكل املحيطغ ڣاملتڤاجٖع  مهما كاڗ نڤعها ڣمن 

ڣ الٖاخل ، كانـ  ٙه  ٚ حسظ نڤعڢ .من الخا ٚف مٸ كل خط ٚيقغ التص ناا تحٖد ط  كما 
 يجاد املشكلغ :-2

ڗ يكڤڗ هناڅ مشكلغ تتطلظ حال معينا ،ڗ من   ٙ ٚا ٚيغ لڤجڤد الق ٚ الجڤه ڬ العناص كٌڇ من حل ، ڗ يكڤڗ  ڣ
فضل  ٙ الحل ا ٙاسهاا ڣتقڤيمها حت اختبا ٚ  لنقا١ ڣيتږ د مالئمغ ،ل٘ا فإڗ ڣجڤد املشكلغ حلڤڋ متعٖدع تط
ڗ املشكلغ الت لي٠ لها سڤڥ حل ڣاحٖ ال  ٙا حڤلها ، ٗلڊ  ي ٗاتاا ، بل تصبح يقتض  تباين اآل  تعٖ مشكلغ 

عږ  ڗ الغالظ ڣا ڗ تڤجٖ مشكلغ لي٠ لها سڤڥ حل ڣاحٖ بل   ٙ حقيقغ البٖ من التسليږ باا ، ڣلكن من الناد
ٜايا ڣعيڤب .  هڤ ڣجڤد عٖع بٖائل لكل مشكلغ ڣلكل بٖيل مناا م

 تقييږ وتقڤيږ البٖائل:-3
ٚاحل التڗ  هږ امل ڗ  تقييږ ڣتقڤيږ البٖائل تعٖ من  ٙ ،ٗلڊ  ٚا ڬ ق هميغ كبڇڥ قبل صنٸ  ها  عطا يجظ 

نڢ يتږ تحٖيٖ  ي املستقبل ،بمعن  م ال  ٗا كاڗ سينجح  تقييږ البٖائل ثږ تقڤيمها  هڤ ال٘ڬ سيحٖد ما 
ي حل ٗلڊ املشكل ،كي يتسن اختياٙ البٖيل املناسظ ڣال٘ڬ  بعاد كل البٖيل )السلبياػ ڣااليجابياػ( 

فضل النتائ هٖاف .سيعطي  ٙع ا ٚڣ هميغ ڣض لګ  ي حٖ ٗاتڢ يشيڇ  قل عڤاقظ غيڇ السليمغ ،ه٘ا   ج ب
ٙ البٖيل أو الحل األفضل  ٙابعا:اختيا

ٙ يمكنڢ من بلڤٹ الهٖف ڣحل  ٚا لګ ق ي ناايغ املطاف هڤ الڤصڤڋ   ٙ ٚا املشكلغ القائمغ ،هنا ڗ هٖف متخ٘ الق
ٙ الحل من بيڗ عٖع حلڤڋ مقً ٙ باختيا ٚا ي ٗلڊ بمجمڤعغ من املعاييڇ ، يقڤم متخ٘ الق ڇحغ )متاحغ( مستعينا 

ي االختياٙ. ٙجغ كبيڇع من املڤضڤعيغ  ٚ د  تڤف
ٚاٙ  خامسا :تنفي٘ الق

ٚحلغ التنفي٘ ،ڣهڤ  لګ م فضل من بيڗ البٖائل الت تږ تقييمها ،يصل  ٙ البٖيل ا ٚا ڗ حٖد متخ٘ الق بعٖ ما 
 ٩ٙ لګ من سيقڤم بتنفي٘ه علګ  ٚاٙ  ٚاٙ البٖ من تڤفٚ بع٬ ڣصڤڋ الق الڤاقٸ ،ڣلنجا  عمليغ تنفي٘ الق

ٙ املتخ٘ ڣهي : ٚا ي الق ٚڣ٭   الش

  حماسا ٙ ٚا ڬ يلقى الق ٙ قابال للتنفي٘ باإلمكانياػ املڤجڤدع  ٚا ييٖا من قبل ڗ يكڤڗ الق مسانٖع ڣت
 ال٘ين يقڤمڤڗ بتنفي٘ه .

 ، كٌڇ املهماػ اسهاالكا للڤقـ ٚاٙ قٖ تكڤڗ  ثاٙ ڣنتائج ڣ ڗ خطڤع تنفي٘ الق لګ  ساسا  ٗلڊ يعڤد 
ي طياتڢ  هميغ ڣجٖڣڥ ما لږ يتضمن  ٙ املحكږ لن يكڤڗ ٗا  ٚا سسغ ،ڣعليڢ فإڗ الق التنفي٘ علګ امل

ساٝ.  كيفيغ تنفي٘ه من با

 عٖم تعا٩ٙ املصلحغ؛ 

 ع ؛ ٚ ڣاملكاف  يجابيغ عامل الخط

 ڣليڗ ٙ ڣاملس ٚا ٚين. كيفيغ ڣمٖڥ فهږ منف٘ الق خ ٙ ل ٚا يصاڋ الق  عن 
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ځ مما سبڄ يمكن  ٙا علګ ٙڣ ٚا ٗا يتږ تنفي٘ه علګ الڤجڢ املطلڤب ال يتعٖڥ كڤنڢ ق  ٙ ٚا القڤڋ باڗ الق
ليڢ  جلها تږ صنعڢ ڣالڤصڤڋ  هٖاف الت من  ٙ حت يتسن تحقيڄ ا ٚا فقط ،ل٘ا يجظ تنفي٘ ٗلڊ الق

ٚيقغ الت نف٘ باا كانـ غيڇ مالئمغ ،مما ي ڗ الط ال  فضل ، ٙ املتخ٘ جيٖا هڤ ا ٚا لګ ،قٖ يكڤڗ الق دڬ 
ٙه غيڇ سليږ ،بينما يعڤد عٖم  ڗ البٖيل ال٘ڬ تږ اختيا نڢ غيڇ جيٖ ڣ ٙ املتخ٘ ب ٚا ڣلي حڤڋ الق الحكږ ا
ڗ يكڤڗ  ٙ ڣمن املمكن  ٚا ٚيقغ الت ينف٘ باا ه٘ا الق ٚاعاع الط ٚيقغ الت نف٘ باا ،ل٘ا م لګ الط مالئمغ ه٘ه 

ي ٗلڊ بمساعٖع قسږ التٖقيڄ الٖاخلي ڣه٘ا بحكږ طبيعغ ششاط ها ڣتعاملها مٸ جميٸ املستڤياػ 
سسغ . 1امل

 

 سادسا :املتابعغ والتقڤيږ
يغ للنتائج يتږ التڤصل  سسغ الفعالغ تتضمن قياساػ دٙڣ ٚجڤ ڗ امل ٙنهاا بالنتائج الت كاڗ امل لياا ڣمقا

ٚا تحقيقها  ج ٚاف ڣجظ  ٛڗ ،ڣمن هنا تتضح ،فإٗا ما ڣجٖ انح مٖڥ بع٬ التغيڇاػ الت تكفل تحقيڄ التڤا
ي حالغ عٖم تڤافڄ النتائج املطلڤبغ ،يجظ  دا ،ڣ هٖاف ڣالت بمڤجباا يتږ تقييږ مستڤڥ ا هميغ تحٖيٖ ا

ڣ تغييڇ  عادع صياغغ  ڣ حت  ٚاحل تنفي٘ه  ي م ڣ  ٙه ، ي الحل ال٘ڬ تږ اختيا ٙبما  ٚاػ  هٖاف لڤ حٖاف ثغ ا
حيح  ٙ بالكامل ڣت ٚا عادع صياغغ  شسڄ صنٸ الق نڢ من غيڇ املمكن تحقيقها ففي ه٘ه الحالغ يجظ  ڣجٖ 
ٜداد دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي  ي ه٘ه الخطڤع بال٘اػ ي هٖاف املنشڤدع مسبقا . ٙاتڢ حت يتسن تحقيڄ ا مسا

ٚقابي ،بحين تعمل علګ تتبٸ علګ تنفي ٙاػ املتخ٘ع ڣتعمل علګ تقييږ ڣه٘ا لكڤڗ طبيعغ عملها ال ٚا ٘ه الق
ٙاػ املتخ٘ع لًڇفٸ  ٚا ٚ ناائي تنفي٘ الق ٚي ي شكل تق ٚڥ ڣبحكږ نتائج ه٘ا التقييږ  خ ه٘ا من جهغ ، ڣمن جهغ 

 ٙ ڣ الخطڤاػ السابقغ من تحٖيٖ للمشكلغ ثږ للبٖائل ثږ اختيا ٚاحل  ي جميٸ امل ٙكغ التٖقيڄ الٖاخلي  مشا
فضل .... ن البٖيل ا ڗ يجعل ،من ش  ڢ 

ي كل خطڤع  ساس   ا  ڗ للتٖقيڄ الٖاخلي دٙڣ ٙاػ املتخ٘ع .نالحٴ من خالڋ كل ه٘ه الخطڤاػ  ٚا ه٘ه الق
نڢ ي ال  ٙع ،حسظ ، ٚقغ بيڗ املعلڤماػ املختلفغ ڣالت تستخٖم من قبل مستڤياػ مختلفغ من اإلدا جظ التف

ٙ املتخ٘. ٚا  الطبيعغ الهيكلغ لق
ثنا عمليغ اتخاٗ مما سبڄ شستنتج من كل ه٘ه الخ ڗ املٖقڄ الٖاخلي يقٖم خٖماػ ڣمعلڤماػ  طڤاػ 

كٖ من  جل الت ٚجڤع ضمن الحٖڣد القانڤنيغ ڣمن  هٖاف امل جل سيڇ حسن سيڇ العمل حسظ ا ٙ من  ٚا الق
ٙا يقڤمڤڗ بڤاجب سسغ ه٘ا ڗ املڤاظفيڗ ڣاملٖ اتاږ ضمن الحٖڣد املسمڤ  باا ڣكما يمليڢ النظام الٖاخلي للم

 احيغ .من ن
ٚكاػ  سساػ ڣالش تباعها من قبل امل ڣليغ يجظ  ٚا تٖقيڄ العملياػ يعتبڇ كخطڤع  ج ٚڥ فإڗ  خ ڣمن ناحيغ 

ٙجييڗ ،ٗلڊ كڤڗ عمليغ التٖقيڄ الٖاخلي سڤف  ٚا تٖقيڄ لحساباا قبل ڣصڤڋ املٖققيڗ الخا ٜمغ بإج املل
ڬ مشاكل محاس ڣ  ٚقابغ الٖاخلي  ي نظام ال ڬ قصٙڤ  بيغ  قٖ تعٌڇ عمليغ التٖقيڄ تساعٖ علګ كشڀ 

سسغ ٙيا مسانٖا لبياناتاا املاليغ .ڣمن بيڗ الخٖماػ الت يقٖمها  ٙجي من منح امل ڣ تمنٸ املٖقڄ الخا ٙجي  الخا
ٙع  التٖقيڄ الٖاخلي لإلدا

 
 

                                                           

ٚه،٥ ٥:  ٚجٸ سبڄ ٗك .84-83فاطمغ بعڤه ،م 1
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 :خٖمغ التأكٖ املڤضڤعي-1
نظمغ ڣعملياػ  ٚ ڣا ٙع املخاط دا هي فح٨ مڤضڤعي لألدلغ بغ٩ٚ تڤفيڇ تقڤيږ مستقل لفعاليغ ڣكفايغ 

ٙع .  الحڤكمغ باإلدا
ٙيغ:-2  الخٖماػ االستشا

ٙجها ،ڣتحٖد طبيعغ نطاځ ه٘ه  ڣ خا سسغ  ع الت تقٖم لڤحٖاػ تنظيميغ داخل امل ڣهي عملياػ املشٙڤ
ٚكاػ  ضافغ قيمغ للڤحٖع ڣتحسيڗ ،عمليهاا .العملياػ باالتفاځ مٸ تلڊ الش  ،ڣالهٖف مناا 

ٚڥ يقٖمها التٖقيڄ الٖاخلي ڣهي: خ  ڣباإلضافغ لهاتيڗ الخٖمتيڗ هناڅ خٖماػ 

 دا ڣالنظام الٖاخلي؛ ٙع بالتڤجهاػ ڣالنصائح املتعلقغ با ٜڣيٖ اإلدا  ت

  اػ ٚا ٗا ما كانـ اإلج سسغ ؛تقييږ   املتبعغ تتفڄ مٸ سياساػ امل

 سسغ. تقييږ  ما ي امل تباعها ڣتطبيقها   ٗا كانـ السياساػ املڤضڤعيغ يتږ 
ي الڤالياػ املتحٖع  ٙع عن معهٖ املٖققيڗ الٖاخلييڗ  دا املنه للتٖقيڄ الٖاخلي الصاد ڣلقٖ حٖدػ معاييڇ ا

ديغ  سسغ علګ ت عضا امل ي مساعٖع جميٸ  ٚئيس  يتمثل  ٚيكيغ ،هٖف التٖقيڄ الٖاخلي ال م ڣلياتاږ ا مس
ٚاجعهاا  ششطغ الت يتږ م ٜڣيٖهږ بالتحليالػ ڣالتڤصياػ ڣاملعلڤماػ الت تاږ ا لڊ من خالڋ ت بفعاليغ ،ٗڣ

لګ ما يلي :  ،ه٘ا باإلضافغ 
ي تخطيط االسًڇاتيجياػ ڣتڤفيڇ املعلڤماػ - ٙع  ٙكغ اإلدا ٛيادع قيمغ املنظمغ ڣتحسيڗ عملياتاا من خالڋ مشا

ي تنفي٘   االسًڇاتيجياػ ؛الت تساعٖها 
ٚ ؛- ٙع املخاط دا   تقڤيږ ڣتحسيڗ فعاليغ 
 تقڤيږ ڣتحسيڗ فعاليغ ؛-
ٚاقبهاا .- سسغ ڣم ششطغ امل  تقڤيږ ڣتحسيڗ فعاليغ عملياػ تڤجيڢ 

ٚقابغ الٖاخليغ  املطلظ الثالث :دٙو التٖقيق الٖاخلي في تقييږ نظام ال

نڢ مجمڤعاػ ضمانا  ٚقابغ الٖاخليغ علګ  ٚف نظام ال سسغ ڣعليڢ البٖ من تقييږ يع ي امل ي التحكږ  تتساهږ 
ٙها علګ الحساباػ ڣالقڤائږ املاليغ  ثا اػ ڣالتعليماػ املعمڤڋ باا قصٖ الڤقڤف علګ  ٚا ٚځ العمل ڣاإلج كل ط
ٚاقظ فح٨ الحساباػ ،ڣتمكن ه٘ه  لڊ حت يتسن للم ٙع تقييږ ه٘ا النظام ٗڣ ٚڣ كيٖ هنا علګ ض ،ينبغي الت

سب ي ا ٙع  ٚڣ  1اب التاليغ :الض

جيالػ ،ڣال - ٚاجعغ كل الت ٚغږ م جيالػ تعك٠ كل العملياػ بال ڗ الت كٖ من  ي استطاعغ املٖقڄ الت لي٠ 
ال بعٖ تقييږ مختلڀ  كٖ من ٗلڊ  ڗ كل تٖفڄ )داخل يت خطا ڣ ناا خاليغ من ا ٚفغ  ٜئيغ ڣع النظږ الج

ٙه (  ،خا

 تٖقيڄ كل الحساباػ ڣلكن جٜ مناا فقط .ال يمكن للمٖقڄ عمليا -

خيڇع خصڤصا - ي ه٘ه ا ٙاسغ املستنٖاػ املبڇٙع للعمليغ ڣعليڢ لكي يثڄ  ڬ د ٚاجعغ مستنٖيغ   يقڤم املٖقڄ بم

                                                           

ٚجٸ السابڄ ،٥ ٥: .93-92امل 1
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سسغ  ٚ داخل امل  .ٗا كانـ تحض

ي م اػ ڣالتعليماػ املعمڤڋ باا  ٚا ٚځ العمل ڣاإلج ٚحلغ التقييږ يقڤم املٖقڄ بتقييږ كل ط سسغ خالڋ م
ٙها علګ الحساباػ ڣالقڤائږ املاليغ ، ثا كٖ قصٖ الڤقڤف علګ  ٙع تقييږ ه٘ا النظام ڣينبغي الت ٚڣ هنا علګ ض

ٚقابغ الٖاخليغ  اػ نظام ال ٚا ج لڊ حت يتسن للمٖقڄ فح٨ الحساباػ ،ڣيتږ تقييږ  سسغ من ٗڣ ي امل
 (خطڤاػ ڣهي :5خالڋ )

ٚاءاػ :-1 ٚف علګ مختلڀ   جمع اإلج ي ه٘ه يقڤم محافٴ الحساباػ بجمٸ ڣالتع اػ املعمڤڋ باا  ٚا اإلج
سسغ ڣالت ين٨  ٚقابغ الٖاخليغ الخا٥ باا؛امل  علياا نظام ال

ٙاػ الفهږ :-2 لڊ اختبا نڢ فهمڢ ٗڣ كٖ من  ڗ يت ثنا ه٘ه الخطڤع فهږ النظام املتبٸ ڣعليڢ  يحاڣڋ املٖقڄ 
ٙاػ الفه ٚيڄ قيامڢ باختبا حسن تلخيصها بعٖ تتبعڢ عن ط ٜائاا ڣ ج نڢ فهږ كل  كٖ من  ڬ يت ږ ڣالتطابڄ 

ٜبائن  خ٘ املٖقڄ بع٬ طلبياػ ال ٜبائن (ي ٙناا بسنٖاػ تسليږ للعمليغ ،ففي املثاڋ املعطى )عمليغ البيٸ لل ڣيقا
ٙناا  ڗ ه٘ا االختالسلٸ كما يقا ماكن املعينغ ، ٚد عبڇ ا ٚكاػ الج ٚٙع ڣبتح هميغ بفڤاتيڇ البيٸ املح ٙ ٗڣ  با

كٖ  حسن تلخيصڢ ڣلي٠ الهٖف منڢ الت نڢ  ٚا مڤجڤد ، ٚاقظ من اإلج كٖ امل ائڢ هڤ ت محٖڣدع الهٖف من ٙڣ
 من حسن تطبيقڢ .

ٚقابغ الٖاخليغ :-3 ڣليباالعتماد علګ الخطڤتيڗ السابقتيڗ  يتمكن التقييږ األولي لل عطا تقييږ   املٖقڄ من 
ٚاه مبٖئيا  ٚقابغ الٖاخليغ باستخ ٙع ا لل ي الغالظ استما ي ه٘ه الخطڤع  لنقا٭ القڤع  ڣنقا٭ الضعڀ تستعمل 

ي ناايغ ه٘ه  ڣ ال ، ڣعليڢ يستطيٸ املٖقڄ  ما بنعږ  سئلغ يكڤڗ الجڤاب علياا  ٙع تتضمن  ڬ استما مغلقغ 
 ٙ ٚيغ للنظام  الخطڤع تحٖيٖ نقا٭ قڤع النظام ڣنقا٭ ضعڀ هڤ ٗلڊ من حين القصڤ ڬ من الناحيغ النظ

ٙاسغ. محل  الٖ

ٙيغ:-4 ٚا ٙاػ االستم ڣلي للنظام نقا٭ قڤع فعال اختبا ي التقييږ ا لياا  ڗ نقا٭ القڤع املتڤصل  كٖ املٖقڄ ب يت
ٚع  ي الڤاقٸ ڣبصفغ مستم ڗ يكڤڗ ڬ مطبقغ  اػ هميغ قصڤڥ فه تسمح للمٖقڄ ب ٚا ڗ اإلج علګ يقيڗ ب

ٙاقباا  ٙ ڣال تحمل خلال؛الت  ٚا اػ مطبقغ باستم ٚا  ج

ٚقابغ الٖاخليغ : -5 ٚقابغ الٖاخليغ يقڤم املٖقڄ التقييږ النهائي لنظام ال بالتقييږ الناائي لنظام ال
(Evaluation definitive du contrôle innterne) سسغ ٚقابغ الٖاخليغ مل ( من خالڋ الڤقڤف علګ نقا٭ ال

NCA ڣ عٖم تطبيڄ نقا٭ ڣسڤ سيڇه باعتماده علګ اخ ٙيغ ،ڣه٘ا عنٖ اكتشافڢ سڤ تطبيڄ  ٚا ٙاػ االستم تبا
ڣلي ل٘لڊ  لياا عنٖ التقييږ ا لګ نقا٭ الضعڀ الت تكڤڗ من تصٙڤ املٖقڄ الت تڤصل  القڤع ،ه٘ا باإلضافغ 

ي لياا )نقا٭ الضعڀ ڣنقا٭ القڤع ( يقٖم املٖقڄ حڤصلغ  ڣثيقغ  النظام .ڣباالعتماد علګ النتائج املتڤصل 
ٙ ٗلڊ علګ املعلڤماػ املاليغ ،مٸ تقٖيږ اقًڇاحاػ قصٖ تحسيڗ  Document de syntheseشاملغ  ثا مبينا 

سسغ  ٙع امل دا لګ  ٚقابغ الٖاخليغ يقٖمڢ املٖقڄ  ٚ حڤڋ نظام ال ٚي اػ ،ڣتمثل ه٘ه الڤثيقغ بمثابغ تق ٚا اإلج
 االقتصاديغ .
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 خالصغ الفصل:
ٚبطڢ ٚين من يقڤم ي دا يعتبڇ من بيڗ املصطلحاػ املتعٖدع املعاشي ،فهناڅ من الباحثيڗ ڣاملفك  ڗ مصطلح ا

ال   ٚبطڢ باإلنتاجيغ ، ٚبطڢ بالفعاليغ ،ڣهناڅ من ي ع ،ڣهناڅ من ي ليڢ فإڗ بالكفا نڢ ڣحسظ ما تڤصلنا 
سسغ االقتصا ع ڣالفعاليغ ڣاإلنتاجيغ داخل امل دا يشمل الكفا دا ديغ ا دا فنجٖ ا ڣتتعٖد تصانيڀ ا

ٜئي ...الخ ، دا الكلي ڣالج دا ال٘اتي ،ا ٚڬ ، ا ٚ بمجمڤعغ من الظاه ث ناا تت ال  دا  نڤاٵ ا ڣمهما تعٖدػ 
ٙجها . ڣ من خا سسغ  ڗ كانـ من داخل امل  العڤامل سڤا 

دا ٙتڢ "فإڗ ا دا ٙع "ما يمكن قياسڢ يمكن تحسينڢ ڣ لڊ من خالڋ استعماڋ  ڣمن منطلڄ عبا يتږ تقييمڢ ٗڣ
ٚف املقيږ ڣالت ي ٙها من ط ٚاػ ڣيتږ اختيا ش سسغ مجمڤعغ امل محل التقييږ ٚاها مناسبغ مٸ نڤٵ ڣحجږ امل

ٚقابغ يسعګ املقيږ من خاللها للكشڀ عن النقائ٨ . دا يعتبڇ كعمليغ مساعٖع ڣجٜ من عمليغ ال ڣتقييږ ا
 ٚ ٚڥ ال تنحص خ سباباا حت يتږ تفادياا مستقبال ه٘ا من جهغ ،ڣمن جهغ  ڣمحاڣلغ تحليلها ڣالبحن عن 

ڗ امل سساػ .ڣمن خالڋ ه٘ا الفصل تڤصلنا  دا فقط علګ امل ٖقڄ الٖاخلي لڢ دٙڣ مهږ عمليغ تقييږ ا
ي ڣفعاڋ  خيڇع املتمثل  ٚ علګ ه٘ه ا ث ڗ للتٖقيڄ  الٖاخلي   سساػ االقتصاديغ كما  ي امل دا  ي تحسيڗ ا

ه ٙ  دٙڣ ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق ٚ مساهمتڢ  ٙع املخاط دا ٚقابغ الٖاخليغ ي  ي تقييږ نظام ال ه  خيڇا دٙڣ داع ڣ ك
ششطغ باٖف تطٙڤ ڣتح سسغ االقتصاديغ .فح٨ لكافغ ا نتاجيغ للم قص  كفايغ   قيڄ 
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 تمهيٖ

ٚب  ٚ الغ سسغ محاج ي م سسغ ڣالتابعغ -سيٖڬ لخضٚ–يعٖ التٖقيڄ الٖاخلي  ي امل ٚئيسغ  من الڤظائڀ ال
سسغ علګ ٕليل يحٖٕ األسس ڣالقڤاعٖ  ي امل ٚع, ڣيعتمٖ املٖقڄ  ٙع العليافيها مباش عمليغ  الت تنظږلإلٕا

سساػ علګ مستڤڥ  ي مختلڀ امل ٙاسيغ حڤڋ التٖقيڄ الٖاخلي  سسغ, كما يتږ تنظيږ أيام ٕ ي امل التٖقيڄ 
ٚفع  من مستڤڥ إٔا املٖققيڗ  ٚع التطٙڤ ڣال سساػ الڤطنيغ.التڌاب الڤطن من أجل مساي ي امل  الٖاخلييڗ 

سسغ  ي م ٚب م–ڣمن أجل الڤقڤف علګ السيڌ عمليغ التٖقيڄ الٖاخلي  ٚ الغ ثيڌها –حاج بسيٖڬ لخضٚ,ڣت
ي  ٙاسغ تٖقيڄ املبيعاػ كمثاڋ تطبيقي لعمليغ التٖقيڄ الٖاخلي  ع املعلڤماػ املاليغ,سيتږ القيام بٖ علګ جٕڤ

سسغ .  امل

ي سيڌ  ٚب,ڣمٖڥ مساهمتها  سسغ محاجٚ الغ ي م كما سيتږ تسليٰ الضڤ علګ ڣظيفغ تٖقيڄ الٖاخلي 
سسغ.  الحسن للم

ٚ ڣعليڢ سنتناڣ  سسغ محاج ٙاسغ ،ثانيا تقٖيږ التٖقيڄ الٖاخلي ٕاخل م سسغ محل الٖ ڋ أڣال تقٖيږ امل
سسغ محل التڌب٨ . ٙفع من إٔا امل ي  ٚب ،أخيڌا نقٖم ٕٙڣ ڣمٖڥ أهميغ التٖقيڄ الٖاخلي   الغ
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سسغ.  املبحن األڣڋ: تقٖيږ امل

سسغ .  املطلظ األڣڋ :نشأع امل

ي جلستڢ العإيغ    لقٖ  ٚ ٚيڄ مٖاڣلغ املجلس الشعب البلٖڬ لبلٖيغ سيٖڬ لخض سسغ عن ط نشا امل  تږ 

ٚ ككاتظ 2002-11-04ليڤم  ٙئيسا للبلٖيغ ڣعيڗ السيٖ بلميلٕڤ لخض ٙئاسغ السيٖ قاڄ  ميلٕڤ بڤصفڢ  تحـ 
ٚع ڣامام ه٘ه الڤظعيغعضا املجلس بحظٙڤ جميع أللجلسغ ڣقصٖ الحفاٱ  الشعب البلٖڬ ڣعٖٕهږ عش

سسغ التسييڌ  نشا م ٙئيس صبغغ  ٚماڋ .أقتٍڌ السيٖ  ٛڗ املالي للبلٖيغ ڣبعٖ اإلستغالڋ العشڤائي لل علګ التڤا
ٚ ڣفڄ القڤانيڗ ڣال سيما . ٚملغ لبلٖيغ سيٖڬ لخض ستغالڋ امل  ڣ

  ٙقږ ٙئ 08|90القانڤڗ   املتعلڄ بلبلٖيغ1990-04-07بتا

  ٙقږ ي 11|90القنڤڗ   ّٙ  املتعلڄ بعالقاػ العمل.1990-04-21ال

 ٚسڤم ٙخفي 200|83امل سسغ العمڤميغ املحليغ ڣتنظيمها 1983-03-19امل نشا امل ٚڣ٭  املحٖٕ لش
 ڣتسييڌها.

 :املجلس بإلجماٵ ٙٚ  ڣبعٖ ق

ٚملي بسيٖڬ .1 ستغالڋ القلع ال ٙٵ حقاني  نشا مسسغ تسييڌ ڣ ٚها اإلجتماعي  بشا ٚ ڣالكائن مق لخض
 حمڤ بسيٖڬ لخضٚ.

 ٕه.1000000000ٙأسمالها  .2

ٙقږ08بطلظ من السيٖ ڣالي ڣاليغ املصإقغ علګ املٖاڣلغ ڣفڄ أحكام املإع .3 ٚسڤم  -83من امل
 امل٘كٙڤ أعاله200

سما التاليغ: قتڌاحه سسغ ڣ  ڣبعٖ تٖاڣڋ املجلس الشعب البلٖڬ قصٖ تنميغ امل
ٚب  .1  مناجږ الغ

2.  ٚ  مناجږ سيٖڬ لخض

ٚع  .3  مناجږ الظه

ٙڬ من  ٙاإلسږ التجا ٙڬ املفڤ٩ قانڤنا ڣهڤ ثږ اختيا جل التجا ٜ الڤطن لل ٚك ٙع امل ٚب ’إا ٚع الغ بمقتض  ’محج
ٚقږ  جيل ي135811شهإع الت ٙخغ   .2002-12-17امل

بتٖا من ٙڬ  ٜاڣلغ النشا٭ اإلٕا ي فتِ ابڤابها ڣم سسغ  ٚعغ امل ٙع 2003-01-01ڣبعٖ املصإقغ ش ٕا تحـ 
ٜياطاملخطاٙ مٖيٚ ٚماڋ بمقلع أڣالٕ 2003-04-01ابتٖا من  ,السيٖ م ي عمليغ بيع ال ٚعـ  ٚبي  ش س  الع

 ٚ لګ يڤمنا ه٘ا تنشٰ–سيٖڬ لخض ٛالـ  ٚع ,ڣما  ظه
 
 
 
 



جر الغر   لث:                                              دراسة ميدانية لمؤسسة مح  الفصل الث
 

45 

 

سسغ   املطلظ الثاني :أهٖاف امل

ٚبِ أڣال,حت يتږ البقا  ٚا٩ ڣتكڤڗ ه٘ه األخيڌع مبنيغ علګ ال ال من قصٖ أغ سسغ ال يتږ  نشا أڬ م ڗ 
ٙيغ ٚا ٙيع  ڣمڤاصلغ املسيڌع ڣضماڗ اإلستم ٚب حين ه٘ه األخيڌع تمڤڗ كل مشا ٚ الغ ,ڣه٘ا من مميڍاػ محاج

ي صناعغ القڤالظ  ٚعـ  ٚماڋ الصالحغ للبنا ,كما انها ش ٚڬ  بمإع ال ٜائ ٚب الج البنا علګ مستڤڥ الغ
ي ٕعږ املالي ال٘ڬ تمڤلڢ للڤاليغ  ٚع بها ڣتحقيڄ التنميغ اإلقتصإيغ املتمثلغ  اإلسمنتيغ ڣاملتاج

 60%ڣالبلٖيغ30%

ٜبائن ڣاألڣفيا ,ڣهي  ڣامتصاص البطالغ علګ مستڤڥ املقلع خاصغ كما ناها تسعګ الګ اكبڌ عٖٕ ممكن ال
ٚيڄ األسهږ  ٚيغ عن ط ٜائ ٚكغ خطڤ٭ الجڤيغ الج ٙ مثال مع ش ٙيع تنمڤيغ كاالستثما مشا ا  ٙڣ

ٚملغ :  أفاځ امل

ٙع ڣالتسيڌ  يتصٙڤ مستقبليا مايلي:-  ڗ مجلس اإلٕا

ٚاجعغ تسعيڌع بي - أ ٚماڋ.م  ع املتڌ املكعظ الڤاجٖ من ال

سسغ. - ب ٚاجعغ القانڤڗ األساس  للم  م

ي املڤإ البنا ڣاملناجږ ڣ السياحغ. - ػ  ٙ  اإلستثما

. - ف ٚمل األحمٚ,الجنس,الحڃ   البحن علګ مناجږ األخٚىفي امللح ,ال

ٚا ڣاقتنا بع٬ األالػ. - ه  ش

سسغ من حين املحل ڣاملكاڗ ال٘ڬ تعمل فيڢ ڣ  .1 ٚا تصليِ ڣضعيغ عماڋ امل ٙاػ ڣه٘ا نظ خاصغ اإلطا
 من حين عالقاػ العمل.11-90ملايمليڢ القانڤڗ 

ي املناجږ علګ مستڤڥ املقلع - أ  تڤظيڀ مخت٨ 

ٙع. - ب  تحسيڗ منحـ اعظا مجلس اإلٕا

ٙع . - ػ ٚاعاع كيفيغ تخلي٨ املهماػ الت يقڤم بها أعظا اإلٕا  م

سسغ . - ف  خلڄ مناصظ الشغل لفائٖع امل

 قڤلباإلسمانتيغ.طلظ مساحغ حين يتږ فيها صنع ال - ه

سسغ   املطلظ الثالن: الهيكل التنظيمي ڣالقانوڗ الٖاخلي للم

سسغ أڣال:  القانڤڗ الٖاخلي للم

سسغ علګ يحن  عغ علګ  58القانڤڗ الٖاخلي للم  فصڤڋ.5مإع مٛڤ

سسغ من املإع  ي امل  .15لګ  1الفصل األڣڋ: االنضبا٭ 

 .26لګ 16الفصل الثاني: من املإع 

 .37لګ 27الثالن: من املإع  الفصل
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ٚابع من املإع   .48لګ 38الفصالل

 التٖابيڌ األٕبيغ العامغ 58لګ49الفصل الخامس: من املإع 
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سسغ  ثانيا: الهيكل التنظيمي للم

سسغ الشكل املڤالي يمثال ٚب ": لهيكل التنظيي للم ٚ الغ  "محاج

سسغ: (III-1) الشكل رقږ  هيكل التنظيي للم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚ  املصٖر : ٚب ، سيٖڬ لخض ٚ الغ سسغ محاج  2017-03-15م

 

 المدير

 السكرتارية المدقق

 المصلحة الشخصية مصلحة المحاسبة المصلحة  التجارية

ر           الفواتي
عون  -02

مكتب
الصندوق أمين  

 امين المستودع

 وكيل الحجز

 المشتري

 عون مكتب

 قسم األجور

 عاملة نظافة

 قسم المخالفات

عون أمن    -02
حارس ليلي -02  

 قسم الصفقات

 مصلحة الوظائف

 ةالتقنيالمصلحة

سيارات  رئيس موقف
 وشاحنات

 ميكانيكي

 االت الوزن الثقيل سائق -02
موصالت  -06

 العتاد
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سسغ :- ٚيڀ بأهږ أقسام الهيكل التنظيمي للم  التع

 اإلدارع العامغ: -1

 ٚ سسغ.ڣتتكڤڗ من املٖي ٚاقظ جميع مصالح امل سسغ, تنظږ ڣت ٚ علګ حسن امل ٚاقبغ, ڣالسه ڣظيفتها تسييڌ, امل
سسغ ڣتسييڌها بشكل فعاڋ. ٙع امل ٕا  العام ال٘ڬ مهمتڢ 

ٙيغ ٚتا ي مجاڋ العمل.السك  : تعتبڌ مساعٖع للمٖيٚ, تقڤم بضبٰ املڤاعيٖ للمٖيٚ, ڣتقڤم بجميع االتصاالػ 
ٚف ه٘ه املصلحغ علګ عملياػ البيع ڣتقٖيږ الخٖماػ بالنسبغ لكل ماهڤ مڤجٕڤ مصلحغ املبيعاػ: -2 تش

ٚابٰ األساس  بيڗ مصلحغ االستغالڋ ڣمصلحغ املحاسب سسغ. تعتبڌ ال  غ.ٕاخل امل
ٚئيس ڣه٘ا من أجل  ٚف ال كٖ من ط ٚجغ ڣه٘ا بعٖ الت ي الكميغ املستخ بالنسبغ ملصلحغ االستغالڋ:التحكږ 

تاڣياملنجميغ.  تحٖيٖ 
ختيڗ أڣلګ خاصغ  ٜبائن ڣن خغ لل ٚاه فڤاتيڌ تقٖم ن بالنسبغ ملصلحغ املحاسبغ: يتږ عبڌ ه٘ه املصلحغ استخ

 بالبنڊ ڣالثانيغ خاصغ باملبيعاػ.
ٜبائن.ڣتتعامل  سسغ مع كل أصناف من ال  امل

ٚڣ٭ التييجظ تنفي٘ها إلتمام عمليغ البيع منها: - أ  الخڤاص: ڣمن بيڗ الش

جل- ٜبڤڗ الت ال ٙڬ لل  جا

 بطاقغ الجبايغ-

 سنٖ الطلظ-

ي نقل البضائع(-  بطاقغ النقل)مخت٨ 
ٚڣ٭ السابقغ البٖ من : - ب لګ الش  مقاڣليڗ: باإلضافغ 

ٚيٖ - ٚڣٵ ال٘ڬ ي ٚڣٵ: أڬ املش ٛه.املش  املقاڣڋ انجا

ٚمإيغ للشاحنغ-  البطاقغ ال

سسغ العمڤميغ ڣالخاصغ: - ػ سسغ  إلتمامامل  ڣالٖڣلغ.البيع البٖ من ڣجٕڤ اتفاقيغ مبڌمغ بيڗ امل
ٛمغ إل  تمام عمليغ البيع:الڤثائڄ الال

  ٚف ه٘ه املصلحغ ڣه٘ا بعٖ تحٖيٖ املبلغ ڣالكميغ ڣتسي ه٘ه ٜبائن من ط سنٖ التسٖيٖ: يقٖم لل
سسغ.CA30)الڤثيقغ ٚيفيغ ال٘ڬ بڢ حساب خاص للم ي بنڊ الفالحغڣالتنميغ ال  (.ڣيتږ تسٖيٖ ه٘ا الڤصل 

  ليقٖم للمصلحغ من ٚ خ ي البنڊ تمنِ لڢ باملقابل ڣصل  ع ڣصل االستغالڋ: عنٖ تسٖيٖ املبلغ  فاتٙڤ
ٚاه الكميغ  لګ املصلحغ من أجل استخ ه  ع ڣصل االستغالڋ ال٘ڬ يقٖم بٖٙڣ ٚ فاتٙڤ ٚي  املمنڤحغ.أجل تح

جل كل  ٜبڤڗ ت لګ املحاسبغ من أجل ڣعنٖ االنتها من مهام ال ع البيع( تقٖم  ي ڣثيقغ هي )فاتٙڤ العملياػ 
ي امليڍانيغ ڣاليڤميغ الخاصغ باملبيعاػ ڣالبنڊ.  تقٖيمها 

 مصلحغ التٖقيق:-3
سسغ بهٖف كشڀ األخطا  تقڤم ه٘ه املصلحغ بفح٨ تقٖيږ املعلڤماػ املاليغ ڣاملحاسبيغ ٕاخل امل

ڗ ڣجٖػ كما تقڤم بتقٖيږ إٔا   .ڣالتالعباػ 
ٚعيغ املعلڤماػ املاليغ ڣاملحاسبيغ سسغ بتقٖيږ صحغ ڣمصٖاقيغ ڣش  حين يقڤم املٖقڄ ٕاخل امل



جر الغر   لث:                                              دراسة ميدانية لمؤسسة مح  الفصل الث
 

49 

 

 مصلحغ املستخٖميڗ:-4
سسغ كما تحتڤڬ ه٘ه املصلحغ علګ سجالػ ه٘ه املصلحغ مكلفغ بتسي يڌ ڣتنظيږ املستخٖمينٖاخل امل

 تنظيږ ڣتسييڌ عملها.
ٚڣه املستخٖميڗ:  سجل ٕخڤڋ ڣخ

ٙئ -:يحتڤڬ علګ  ٙئ التشغيل, تا ٙئ ڣمكاڗ امليالٕ, العنڤاڗ,منصظ العمل, تا اسږ ڣلقظ العامل, الجنس, تا
ٙقږ الضماڗ االجتماع نهايغ  ي.عقٖ العمل, 

 بالعطل السنڤيغ: سجل خاص
ٙئ بٖايغ ڣنهايغ العطلغ. باإلضافغ  لګ ماسبڄ, مٖع العطلغ, تا

 تقڤم ه٘ه املصلحغ بمسڊ ملفاػ خاصغ بكل عامل ڣتحتڤڬ علګ ڣثائڄ خاصغ بڢ ڣك٘لڊ ملڀ السلڤڅ.

 مصلحغ املحاسبغ:-5

ي حساب النتائٌ ڣميڍانيغ الخ عٖإ القڤائږ املاليغ املتمثلغ  تاميغ ڣجٖڣڋ تٖفقاػ تقڤم ه٘ه املصلحغ ب
سسغ. ٜينغ الخاصغ بامل  الخ

 مصلحغ التخزين:-6

سسغ الت تستعملها للقيام بجميع املهام ڣمن بيڗ  ٙيغ للم ٚڣ ٜماتالض ٚا املستل ٜين ڣش تقڤم ه٘ه املصلحغ بتخ
 الڤثائڄ املستعملغ:

ٜماػ. سنٖالطلبيغ: ٕ لجلظ املستل لګ املٙڤ سسغ  ٚ امل ٚف مٖي  يمض  من ط

شيڌ عليها.ڋڣصل االستقبا ٕ ڣالت ٚف املٙڤ ٕع من ط ٜني باستقباالمللتڍماػ املٙڤ  : يقڤم املخ

عٖإ ڣثيقغ خاصغ بكل مإع ڣ  بطاقغ التخزين: ٜماػ ڣ إٔڣاػ العمل يقڤم ب ٚ فيها:بعٖ استقباڋ املستل -ي٘ك
ٜڗ, لګ املخ ٚڣه  ٙئ ٕخڤڋ ڣخ  الكميغ.-الثمن,-تا

ٚڣه ٚجـڣصوالػ الخ ٚف العماڋ ڣتحتڤڬ علګ: : يقڤم بتٖڣين املڤإ الت أخ الثمن -الكميغ,-سږ املإع,-من ط
شيڌ عليها.  ڣكما يقڤم بالت

ٚملاملقلع-7  :يتمثلفي مكاڗ ال

ٚيڄ ڣصل التسليږ ٚمل عن ط ٚحلغ األڣلګ: ٕخڤڋ الشاحنغ لشحن ال  امل

لګ املكتظ ڣال٘ڬ يحتڤڬ علګ: ٚحلغ الثانيغ: يسلږ ڣصل تسليږ   امل

ٚقږ التسلسليللشاحنغ-  ال

ٙيغ.ٙقږ ا- ي املصلحغ التجا ع املسٖٕع   لفاتٙڤ



جر الغر   لث:                                              دراسة ميدانية لمؤسسة مح  الفصل الث
 

50 

 

ٜبڤڗ -  سږ ڣلقظ ال

ٚاقظ  ٚاقبغ حين يقڤم امل ٚ الشاحنغ عبڌ نقطغ امل ٚ ڣصل التسليږ تم ٚي ٚمل ڣتح حن ال ٚحلغ الثالثغ: بعٖ  امل
ي سجل  ٕٙع علګ ڣصل التسليږ  ٙ الشاحنغ بتٖڣين املعلڤماػ الڤا شيڌ عليڢ, ڣعليڢ تغإ ٚاقبغ كمايقڤم بالت امل

 ع.املقل

ٚب ٚ الغ سسغ محاج  املبحن الثاني: تقٖيږ التٖقيق الٖاخلي داخل م

ٚب بسيٖڬ لخضٚ مٖقڄ يقڤم بتٖقيڄ جميع  سسغ محاجٚ الغ يتڤاجٖ علګ مستڤڥ الهيكل التنظيي مل
سسغ.  الڤظائڀ ڣالعملياػ الت تتږ علګ مستڤڥ ه٘ه امل

سسغ  املطلظ األڣڋ: التٖقيق الٖاخلي في امل

سسغ بالت ٙع علګ التحكږ تقڤم امل ٚقابغ الٖاخليغ ،ڣبالتالي اكتساب القٖ ٖقيڄ الٖاخلي من أجل تقييږ نظام ال
ٚاحل ڣخطڤاػ  ٙ الت يمكن أڗ تڤاجهها ڣتجنظ سڤ التسييڌ ڣتحسيڗ األٕا ڣيتږ ٗلڊ ڣفڄ عٖع م ي األخطا

ٛها فيما يلي : نجا  يمكن 

 تحضي املخطط التٖقيق السنوڬ :

ٚإ يقڤم قسږ  التٖقيڄ الٖاخلي كل سنغ بڤضع مخطٰ تٖقيڄ السنڤڬ يحتڤڬ علګ مختلڀ املهماػ امل
 القيام بها خالڋ ه٘ه السنغ أڬ األقسام ڣالڤحٖاػ الت سيتږ تٖقيقها .

سسغ ألهٖافها  ٚ علګ ڣصڤڋ امل ث سسغ ڣالت يمكن  أڗ ت ٙ الت تڤاجڢ امل حين يحاڣڋ املٖقڄ تحٖيٖ األخطا
ٚع من خالڋ ح ٙ قضائيغ ڣتحليها ....(باالعتمإ علګ :املسط ٙ )ماليغ ،محاسبيغ ،أخطا ٚ مختلڀ األخطا  ص

ٚ التٖقيڄ الٖاخلي للسنڤاػ الثالف السابقغ .- ٙي  تقا

ٙجي ) محافٴ الحساباػ ( للسنڤاػ الثالف السابقغ .- ٚ املٖقڄ الخا ٙي  تقا

سسغ للسنڤاػ الثالف السابقغ .- ٚ أنشطغ امل ٙي  تقا

ٚفغ مٖڥ سيڌ  ٚاقبغ نسبغ تطبيقڢ ملع ٙ ه٘ا املخطٰ السنڤڬ كهٖف لخليغ التٖقيڄ حين يتږ م ڣيمكن اعتبا
ٚڥ فجائيغ غيڌ  مخطٰ لها يتږ  ي املخطٰ السنڤڬ للتٖقيڄ هناڅ مهام أخ ع  العمل ،باإلضافغ للمهام املڤجٕڤ

ٙ عنٖ تحٖيٖ نسبغ سيڌ العمل .  أخ٘ها باالعتبا
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 تطبيق مهام التٖقيق :

ي : ٚاحل أساسيغ تتمثل   يتږ تطبيڄ املهام ڣفڄ ثالثغ م

 التحضي للمهمغ :

ٚاحل ڣيتږ فيها : ي امل ٚجع ال٘ڬ تعتمٖ عليڢ با ٛمن العمليغ الكليغ ألنها امل ٚاحل من  ٚحلغ أطڤڋ م  تعتبڌ ه٘ه امل

ٚيڄ املهمغ :° ٙ ف  اختيا

ٚيڄ ال٘ڬ يقڤم بمهمغ التٖقيڄ علګ أساٝ ا ٙ الف ٚإ تقٖيمڢ ڣحسظ خبڌع يفتڌ٩ أڗ يتږ اختيا ملڤضڤٵ امل
ٚيڄ . ي الف  ٕٚ  ڣاختصاص كل ف

 ٙسالغ املهمغ :°

ٚسالغ ما يلي  لګ القسږ ال٘ڬ سيتږ تٖقيقڢ ڣتتضمن ه٘ه ال ٙسالغ  ٙساڋ  ڣڋ مصلحغ التٖقيڄ ب  يقڤم مس

 التنظيږ الخاص به٘ه املهمغ .-

ٚيڄ املهمغ )األسما ،املناصظ(-  ف

 .هل املهمغ مخطٰ لها أم فجائيغ 

ٚڅ املجاڋ مفتٍڤ ( ٜمنيغ )مع ت  املٖع ال

يع املهام -  عقٖ اجتماع تٛو

 التٖقيڄ ڣيتږ فيڢ :قغ عمليغ عقٖ االجتماٵ يعتبڌ انطال

ڣلياػ .- ٚيڄ املهمغ ڣتقسيږ املس ٚيڀ بف  التع

ٚيڄ إلتمام مهمتڢ .-  طلظ الڤثائڄ الت يحتاجها الف

اػ التبعغ (.- ٚا ٚاحل ڣاإلج سسغ )امل ٍٚ أهٖاف امل  ش

: ٚ  عٖاد جٖڣڋ املخاط

اػ ڣتحليلها  ٚا ج لګ مجمڤعغ  ٚقابغ الٖاخليغ من خالڋ تقسيږ كل نشا٭  يبٖأ املٖققڤڗ بتقييږ نظام ال
ٙ الت يمكن أڗ تنجږ عنها . ٙاسغ أهٖافها ڣبالتالي تحٖيٖ األخطا لڊ بٖ  ٗڣ

 تطبيق املهمغ :-

ٚحلغ ي امل ٚنامٌ العمل ال٘ڬ تږ ڣضعڢ  ٚحلغ علګ ب  السابقغ حين يحٖٕ : تعتمٖ ه٘ه امل
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ٙها .  -  األهٖاف الت تږ اختيا

ڣليغ املحٖٕع لكل هٖف . -  املس

 الڤسائل الت سيتږ استخٖامها . -

ٛمغ لتحقيڄ كل هٖف . - ٜمنيغ الال  املٖع ال

ٚ النهائي : ٚي  التق

ٚڣٵ أڣلي ٚ النهائي بڤضع مش ٚي ليها املٖققڤڗ ،مع تحٖيٖ  يتږ تحضيڌ التق يحتڤڬ عل التڤصياػ الت ڣصل 
ٛمغ لتطبيڄ التڤصياػ ليتږ متابعتها فيما بعٖ من قبل خليغ التٖقيڄ ،حين يحتڤڬ علګ أهږ نقا٭  املٖع الال

ٚ ضمن اجتماٵ . ٚ بشكل مختص لګ جٖڣڋ يحمل التڤصياػ املقتڌحغ ليطلع عليها املٖي ضافغ   مهمغ التٖقيڄ 

ٚ التٖقيق الٖاخلي املطلظ الثان  ي :تقاري

ٙاػ لكي يصل  ٚڥ العٖيٖ من الفحڤصاػ ڣاالختبا ٚاحل ،ڣيج سسغ بعٖع م ٚ عمل املٖقڄ الٖاخلي به٘ه امل يم
ٙع  ٚب ،املعلڤماػ املقٖمغ لإلٕا سسغ محاجٚ الغ ٚه النهائي حڤڋ حقيقغ الڤضعيغ املاليغ مل ٚي لګ صياغغ تق

ٙجييڗ :  ڣاملٖققيڗ الخا

ٚاف اإل   دارع :بالنسبغ ألط

ٚ علګ مستڤڥ - ٚ املٖقڄ الٖاخلي يڤجڢ مالحظاػ ڣتحفظاػ تتعلڄ بالعيڤب ڣنقا٭ الضعڀ الت تظه ٚي ڗ تق ف
ٙتكاب األخطا ڣالعيڤب مستقبال . لڊ بتفإڬ ا ٚاقبغ الٖاخليغ ،ٗڣ  الفهږ ڣالتطبيڄ لنظام امل

ٚځ املتبعغ  يجظ- جيل ڣالط ٚ ڣعملياػ الت ٙي ي التقا ٛ األخطا الشكليغ ڣاملڤضڤعغ  ٚا ب علګ مصلحغ املحاسبغ ب
ٙف عليها ڣمٖڥ التڍام بتطبيڄ النظام املحاسب املالي الجٖيٖ   . SCFڣمٖڥ االلتڍام بمبإ املحاسبغ املتعا

ٚسږ ڣتحٖيٖ - ٚ  ڣهڤ مكلڀ ب لګ املٖي  ٚ ٚي ٚكغ .املٖقڄ الٖاخلي يقٖم تق  ستڌاتيجياػ الش

 بالنسبغ للمٖقق الخارجي :-

ٚ ال٘ڬ يعٖه املٖقڄ الٖاخلي ،أڬ أنڢ يڤجٖ تكامل بيڗ التٖقيڄ  ٚي ي كثيڌ من األحياڗ علګ التق يعتمٖ املٖقڄ 
ي  ٙجي االعتمإ عليها خاصغ  ٙجي ،فالتٖقيڄ الٖاخلي يعتبڌ نقطغ البٖايغ الت يمكن للمٖقڄ الخا الٖاخلي ڣالخا

ٚقابغ الٖاخليغ .عملڢ ڣأ لڊ بڤجٕڤ نظام لل ٚ ٗڣ ٙي عٖإ التقا  ثنا قيامڢ ب

ٚقابي :- ٚتبطغ بتحسيڗ األدا ال  معلوماػ م

ي ٕفاتٚ تمكن  اػ مضبڤطغ ڣمٖڣنغ  ٚا ج سسغ علګ  ي امل نتاه (  ٚا ، تقڤم كل عملياػ االستغالڋ )ش
ٙسغ ڣظائفهږ علګ النحڤ  خاص املعنييڗ من اإلطالٵ عليها ڣمما ٚيغ التٖقيڄ الٖاخلي األ األفضل ،ڣتقڤم مٖي

ٚيٚ عن  عٖإ تق ٚڣٵ ب ٙيٚ املٖققيڗ الٖاخلييڗ للف ٚب بعٖ اإلطالٵ علګ مختلڀ تقا سسغ محاجٚ الغ ي م
 الڤضعيغ املاليغ ڣك٘ا تقٖيږ التڤجيهاػ فيما يخ٨ ه٘ا األٕا ڣك٘ا تحسينڢ .
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سسغ   املطلظ الثالن :تقييږ األدا بامل

اػ املتخ٘ع من أجل السيڌ الحسن للعمل ڗ تقييږ األٕا يع ٚا سسغ للقڤانيڗ ڣاإلج كس مٖڥ تجسيٖ امل
ٚب . ٚ الغ سسغ محاج لګ كيفيغ تقييږ إٔا م ٚځ   ڣمن خالڋ ه٘ا املطلظ سنتط

ٚيغ -1  تقييږ أدا املوارد البش

ڣليغ عن عمليغ اإلنتاه ڣتتبع في ٗلڊ الخطواػ التاليغ  ٚيغ املس دارع املوارد البش  :تعتب 

خ٨ .-  تحضيڌ ڣثيقغ تتضمن أسس ڣمعاييڌ خاصغ بكل 

لګ مختلڀ املصالح .- ٙساڋ ڣثيقغ التقييږ  ٚيغ ب ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا  تقڤم 

 تقڤم كل مصلحغ بتحليل النتائٌ املحصل عليها .-

ٚإ مصلحتهږ .- سا األعماڋ بتقييږ أعمالهږ ڣتقييږ أف ٚفڤڗ ٙڣ  يقڤم املش

ٚځ املستعملغ في عمليغ - ٚڬ : الط  تقييږ أدا املورد البش

ٚفغ مستڤڥ إٔائهږ  سسغ بتقييږ عمالها من أجل مع ٙيظ تقڤم امل ڣتعڤيضهږ عن النق٨ من خالڋ التٖ
ٙ كل الخصائ٨ املتعلقغ  خ٘ بعيڗ االعتبا ڣالتحفيڍ علګ العمل ڣله٘ا تستعمل عمليغ التنقيٰ ألنها أسهل ڣت

ٙقږ  ي الجٖڣڋ   اصيغ لها نقطغ حسظ مستڤڥ العمل :ڣكل خ01بالعامليڗ ڣكما هڤ مڤضح 

ٚيظ من الجيٖ  جيABٖ=13 ق

 B=19 جيٖ

 ٛ  E=19 ممتا

ٚ القاعٖڬ للعامليڗ .  ڣالجٖڣڋ التالي يڤضح ه٘ه النقا٭ بنسظ مئڤيغ يتږ حسابها مع األج

يغ (III-1)الجٖڣڋ رقږ ٕٕٚڣ  -التنقيٰ ڣالقيږ–:منحغ امل

 B .A B E املعاييڌ
 25 19 13 حجږ العمل

ع  13 09 06 العمل جٕڤ
 احتڌام املطالظ
ٙع التكييڀ  قٖ

06 

 
09 12 

العالقاػ 
 اإلنسانيغ

04 06 08 
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املحافظغ علګ 
 الڤسائل

04 07 08 

 ٙ  25 18 13 الحضڤ
 100 74 50 املجمڤٵ

                                             

ٙ :مصلحغ املستخٖميڗ                                     املصٖ

سسغ -2  تقييږ أدا امل

ٚقږ األعماڋ فيسنغ من خالڋ دراستنا   لنا علګ القيږ املوضحغ في الجٖڣڋ التالي:تحص 2016ل

سسغ لسنغ  :((III-2الجٖڣڋ رقږ  .2016يمثل رقږ أعماڋ امل

RESULTAT BILAN PASSIF BILAN ACTIF  

90134579 8768764301 8605867915 CA 

 

                                                                                                                                                                                                   
ٙ :قسږ املحاسبغ  سسغ –املصٖ  -ميڍانيغ امل
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سسغالثالن :ڣاقع بحن امل  التٖقيق الٖاخلي في تقييږ األدا داخل امل

 ستبانغاملطلظ األڣڋ :اإل 

 حليل عينغ الٖراسغ أڣال:ت

ٚب "علګ  سسغ "محاجٚ الغ ٛمنيغ 71تمتلڊ  م ٚع العمل ملٖع  هالػ جيٖع تسمِ بمباش عامل ٗڣ خبڌع ڣم
ٚاتظ كل عامل حسظ املنصظ ) ٍٚ مجمڤعغ من األسئلغ علګ قمنبحين ( C.D.I /C.D.Dبحين تختلڀ م ا بط

ي تحسيڗ األٕا .ا لهږ عالقغ بمڤضڤعنا ٕٙڣ التٖقيڄالعماڋ   لٖاخلي 

ٚاتبهږ(  III-3)       جٖڣڋ   :عٖٕ العماڋ ڣم

08 00 01 02 07 53 TOTAL 

DEFFECTIF 

71 

 

 املصٖٙ:مصلحغ املستخٖميڗ 

 

 

 

 

 

 

 

PRE-EMPLOI C.D.D C.D.I CATEGORIE 

SICIO-

PROFES 

FE

M

ME 

HOMME FEMME HOMMEE FEMME HOMME 

/ / / 02 / / CARDRE 

DIRIGEANT 
/ / / / 01 02 CADRE 

08 00 / / 06 09 MAITRISE 
/ / 01 00 / 42 EXECUTION 
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 (:III-4ٙقږ)  جٖڣڋ االستبياڗثانيا :

 ال نعږ األسئلغ
سسغ ؟حقق التٖقيق الٖاخلي هٖفڢ فيهل -1   X فع أدا امل
ٚار داخل هل يساعٖ -2 التٖقيق الٖاخلي علګ عمليغ اتخاٗ الق

سسغ؟  امل
X  

ٚقابغ الٖاخليغ ؟هل -3    املٖققوڗ هږ من يكتشفوڗ مشاكل ال
خٚ غي قسږ -4 هل يتږ تلخيص الفواتي ڣتبويبها في قسږ 

 املحاسبغ ؟
 X 

سسغ يوميغ خاصغ باملبيعاػ ؟-5   X هل تمسڊ امل
ٚاقبغ الجودع -6 سسغ ؟هل توجٖ مصلحغ م  X  داخل امل
هل قام املٖقق الٖاخلي بمناقشغ املخاطٚ التي تمكن من -7

ٚف عليها ڣتقييمها من قبل اإلدارع ؟  التع
X  

سسغ املسجلغ في الٖفاتٚ ڣ -8 هل تعتب كل املخزڣناػ امل
 السجالػ املوجودع فعال ؟

X  

ٚيغ املطلقغ لتقييږ -9 ٚ الح هل أنت مقتنع بإعطا رئيسڊ املباش
 أدائڊ ؟

 X 

يع عناصٚ التقييږ األساسيغ حسظ -10 سسغ تٛو هل يتږ في امل
 أهميتها عنٖ كل ڣظيفغ ؟

 X 

سسغ ال تتمي -11 ٚځ التقييږ املتبعغ في امل هل تعتقٖ أڗ ط
ٛمغ ؟ ع الال  بالكفا

X  

  X هل يستفيٖ من نتائج األدا كال من العامليڗ ڣاإلدارع معا ؟-12
ٚ التٖقيق الٖاخلي ؟هل االستقالليغ هي -13   X جوه
ٚاجعغ -14 هل معايي التٖقيق الٖاخلي ڣالخٖماػ املتعلقغ بم

سسغ االقتصاديغ؟ ٚ علګ أدا امل ث  الحساباػ ت
 X 

 

ٚه لنيل شهإع ماستڌ املصٖٙ:  ٚع تخ عٖإ الطالبغ اعتمإا علګ م٘ك ٚباٍ , من  ٚاقبغ التسييڌ  جامعغ قاصٖڬ م ق تخص٨ تٖقيڄ ڣم  بلعالږ-لغٙڣ
 عائشغ .

 املطلظ الثاني :تحليل نتائج االستبياڗ

 من خالڋ التحليل  يمكن تحٖيٖ نقا٭ القڤع ڣالضعڀ 

ٕڬ علګ صعڤبغ تتبع كا-1 ٚقابغ املطبڄ مما ي ٚا ڣالبيع ضعڀ نظام ال اػ عمليغ الش ٚا ج  فغ 
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جيل العملياػ فٙڤ حٖڣںها من أجل تفإڬ التڌاكږ  .-2 سسغ ت  يتږ ٕاخل امل

3- ٚ ٚڣف ڣجٕڤ ال ي مڤاكبغ الظ سسغ  مكانيغ تطڤيٚ املنتٌ ڣبالتالي تڤفٚ فٚص امل ع يحٖ  قابغ علګ الجٕڤ
 االقتصإيغ .

ڣڋ اتجاه العمل املڤكل لڢ ڣهڤ مجبڌ بتقبل تقييږ إٔائڢ من قبل -4 سسغ يكڤڗ مس كل مڤظڀ ٕاخل امل
 ٙئيسڢ.

سسغ ڣه٘ا من أجل -5 ٚقابغ الٖاخليغ ڣمٖڥ البٖ من ڣجٕڤ عمليغ التٖقيڄ الٖاخلي ٕاخل امل تقييږ نظام ال
 فعاليتها .

سسغ علګ عمليغ التٖقيڄ الٖاخلي من أجل تقييږ إٔائها .-6  تعتمٖ امل

ڣقاػ العمل ال٘ڬ قٖ ينجږ -7 لګ عٖم التڍام بع٬ العامليڗ ب ٙاجعغ  ڣقٖ الحظنا بع٬ النقائ٨ الت هي 
 عنڢ تعطيل سيڌ العمل لفتڌع معينغ .

ٚ منها :ڣمن ه٘ا التحليل  ٚع ن٘ك سسغ أهٖاف مسط  نستنتٌ أڗ للم

سساػ تسعګ علګ املٖڥ  يها من امل سسغ ڣك  البعيٖ لتحقيڄ ما يلي :ڗ امل

 . تغطيغ السڤځ املحليغ 

 . تجٖيٖ اآلالػ لتنڤيع املنتڤه ڣضماڗ ڣصڤڋ السلعغ ألصحابها 

 اػ الحاصلغ ٕڣ ٚاقبغ التطٙڤ قلږ ڣم  خڤڋ ميٖاڗ املنافسغ .تحسيڗ األٕا بتكڤين العماڋ بهٖف الت

 . ٚع اإلنتاجيغ ڣانتهاه تقنياػ تسڤيقيغ حٖيثغ لتنسيڄ املنتڤه  تڤسيع الٖائ

 . ڣضع مخطٰ سنڤڬ علګ مستڤڥ املجمع 

 .ڣلياػ ڣأماكن الخلل لڊ قصٖ تحٖيٖ املس ٚڣٵ تطبيڄ املحاسبغ التحليليغ ٗڣ  مش

 النقائص :

سسغ استخلصنا بع٬ الن ٙاستنا التطبيقيغ بامل  قائ٨ :من خالڋ ٕ

 . ٚاقبغ لګ ڣسائل التقنيغ الحٖيثغ للم ٙ قسږ املاليغ ڣاملحاسبغ   افتقا

 . ٖٚسيمهږ بع ٚاحغ املعنڤيغ ڣاملاليغ من حين املنصظ البع٬ لږ يتږ ت  ٕعږ ال

 . ٙڬ ٚا ي ڣضع اضط ٛ املحاسب  لګ املحاسبغ التحليليغ ڣالجها  عٖم تسليږ املعطياػ 

  ي ٚجڤ منها ڣهڤ التحكږ  سسغ فه التحقڄ الهٖف امل ي امل ٙغږ استعماڋ نظام التٖقيڄ الٖاخلي 
ٙاجع لعٖع أسباب . ٚقابغ ڣه٘ا   التكاليڀ ڣال

سسغ فه كالتالي : يجابياػ تحققها امل ال هناڅ   ٙغږ ڣجٕڤ نقائ٨ 
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 اإليجابياػ :

 . ع املنتڤه محليا ڣڣطنيا  جٕڤ

 سسغ ڣت ٙيغ عمل امل ٚا  ڤسعها عبڌ الڤطن .استم

  اكتساب العماڋ الخبڌع. 

 . ٚف املجمع ٙباٍ كبيڌع مقنعغ من ط  تحقڄ أ

ٚ ،الحظنا أڗ   ٚب" بسيٖڬ لخض ٚ الغ سسغ "محاج ٙاسغ امليٖانيغ الت قمنا بها علګ مستڤڥ  م من خالڋ الٖ
ٚهاناػ  ي ظل ال ٜيإع األٕا ڣتحسيڗ مستڤاها االقتصإڬ  سسغ تمتلڊ مڤاصفاػ هي بمثابغ نقا٭ قڤع ل امل

ي الڤقـ ٗاتڢ هناڅ نقا٭ ضعڀ ڣالت ت ٚضها الساحغ االقتصإيغ ،ڣ ٚاقيل أمام السيڌ الحسن الت تف مثل ع
ها . سسغ ڣ تطٙڤ  للم

ٚها فيما يلي : ٙ نتقٖم ببع٬ االقتڌاحاػ ڣالت نختص ي ه٘ا اإلطا  ڣ

ٙع فتِ قسږ يتميڍ بالحٖاثغ للتٖقيڄ لتحقيڄ السيڌ الجيٖ للعمل .1 ٚڣ  /ض

ٚافاػ ڣاقتڌاٍ الحلڤڋ امل2 ي ضماڗ صحغ البياناػ ڣتحٖيٖ االنح  ناسبغ لها ./أهميغ التٖقيڄ الٖاخلي 

ٚاػ اإلنتاجيغ لتقڤيږ األٕا .3 ش تباٵ أسلڤب املعاييڌ أڣ امل / 

ٚإ ڣتشجيعهږ 4 ٚفع معنڤياػ األف ٙيغ ل ٚڣ ٜماػ الض ٙاساػ حڤڋ تطڤيٚ العمل ڣتڤفيڌ املستل /القيام بٖ
 ڣاالهتمام بمقتڌحاڹهږ .

ٚياػ العمل ڣتحٖيٖ نقا٭ القڤع ڣالضع5 ٚاقبغ مج ٚاػ /االهتمام بالضبٰ الٖاخلي ڣم ٚفغ الثغ ڀ ملع
ٙع ڣالتقليل من املخاط  ٚ.ڣمعالجتها من قبل اإلٕا
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 الفصل :خالصغ

ي تحسيڗ إٔا  ي "ٕٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي  ٙاسغ املتمثلغ  شكاليغ الٖ حاڣلنا من خالڋ ه٘ا الفصل اإلجابغ علګ 
ي املبحن  لګ ثالف مباحن ، ٙاسغ امليٖانيغ حين تږ تقسيمڢ  سسغ االقتصإيغ "ڣتناڣڋ ه٘ا الفصل الٖ امل

ٙاسغ أما املبحن الثاني  سسغ محل الٖ ٚيڀ امل ي املبحن تقٖيږ التٖاألڣڋ بتع سسغ ،ڣ قيڄ الٖاخلي ٕاخل امل
ي  ٚب بحين تڤلي اهتمام كبيڌ  ٙ الغ سسغ محا ي تقييږ إٔا م لګ أهميغ التٖقيڄ الٖاخلي  ٚقنا  الثالن تط
ٙع حڤڋ مختلڀ ڣظائڀ  ٙيغ الصإ خليغ التٖقيڄ الٖاخلي ڣيتجلګ ٗلڊ من خالڋ التعليماػ ڣالسياساػ اإلٕا

سسغ سڤا من حين تحٖيٖ االخ سنإ املهام ، ڣتكليڀ مڤظڀ كفئ للقيام بعمليغ التٖقيڄ امل تصاصاػ ڣ
ٕٙع من  ٙيٚ الڤا جالػ ڣالتقا الٖاخلي ڣالت تتجلګ عمليغ فح٨ ڣتٖقيڄ مختلڀ العملياػ ڣالڤظائڀ ڣال
ي  ٚيقغ املثلګ الت تساهږ  ٚڣٵ ڣاملصالح ،الكتشاف نقا٭ القڤع ڣالضعڀ يتږ معالجتها بالط مختلڀ الف

سسغ .تحسيڗ إٔا ا  مل
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ا    استم د  ج ل أصبح  ها ،ل ا استم دها  ج د  يا ته تح با  سسا صع اج الكثير من امل ت
ه  مساي ه اجه  مكانيتها عل م تها  نا بمق ه فا استراتيجيا ، م ه املنظما التي تع ه نجاح ه

سس مستقبال ،فنج أ الكثير من امل كيفي التعامل معها حاليا  قي املتغيرا  ا الكبر تهت بقس الت
حماي أمالكها  سس  اف الكلي للم لتحقي األه سس ، اخلي من أجل املتابع املستم ألعما امل ال

ءا من  ع من املعايير ب م عل مجم اخلي تق قي ال اجه محيطها االقتصاد حي أ مهن الت ا م ك
اد  ع ل  ال  ص اخلي  ق ال اقي امل شادا مص اإل صيا  ال يتضمن الت لي ، ه بكل مس ي تق

ظيف  سس ، تمثل ال ي امل تبط باألداء ال ل د ا مهما  سس منها م ل اإلدا العليا للم مها  التي يق
ي ال  ج أصبح معناه  اتسع نطاق ل ظائف األخ  ي ال ط لبا امل ي  ظيف املغ ه ال ي باعتبا ق الحي
سس . اف للم م لتحقي جميع األه العمليا كخ تقيي كاف األنشط   الحاض يشمل عل فحص 

 نتائج الدراس :

  باح ياد األ بالتالي  الفعالي  ي من الكفاء  ي اخلي عل تقليل ح األخطاء  قي ال يعمل الت
سس . ف امل  املسجل من ط

  اخلي لكي قي ال ظيف الت دعائ أساسي جمل من تحتا  كائ  ل  ب ،  ها املطل تحق د
ف عليها .  معايير املتعا

 . البقاء ا  سس التي تمكنها من االستم ي امل باح  ل األ ف تحسي األداء   يه

  م ي تل التي تق سسا الناجح تتمثل  ا أ امل له تعتبر عملي األداء أدا لتشخيص النقائص ،
مستم .بتقيي أدائها  ي   بصف د

  قاب ا هاما عل فعالي نظام ال ال يلع د قاب  سائل ال سيل من  اخلي يعتبر  قي ال  الت
قاب األداء . ا  ك اخلي   ال

 إختبار الفرضيا :

:الفرضي األولى : االعتماد عليها بحي اخلي يسمح بالتأك من صح البيانا  قي ال  الت

د بشكل مستم لضما دق البيانا ه ال تنشئ القي ي تحقي العمليا  متها   اإلدا للقيام بخ
سس . ممتلكا امل ي التأك من االحتياطا املتخ لحماي أص  اإلحصائي   املحاسبي 

اخلي الفرضي الثاني : قي ال ا تعتبر معايير الت معايير السما :ل اخلي هي معايير األداء  قي ال معايير الت
فير مست معق من  ل ت ف  التي ته ضع من قبل الجها املنظم للمهم  يا األداء املنهي  هي مست

ي سما أ الخصائص من معايير السما تتمثل  اخلي ، قي ال ابط عملي الت د  ض الجها التي ت
اخلي . قي ال  أنشط الت
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ق الفرضي الثالث : اخلي :حي أ امل ق ال بي امل سس  ي امل ي  ا اإلدا ا ج عالق ما بي الق ي
ي الهيكل التنظيمي  ظها نقاط الضعف  ي من حي  ا اإلدا ا شي الق م عل ت اخلي ه ال يق ال

اقترا السياسا  ل أن يعمل داخل الخطط  اخلي عل  ق ال ما يساع امل ح أفضل السبل لحلها 
سس التي يعمل فيها . ما الكثير عن امل ي من املعل ل  الهيكل التنظيمي 

 إقتراحا :

  اجع م ي متابع  ين عن ط ظف ملساع اآلخ ق م اعتبا امل اخلي  االهتمام ال عي  ياد ال
ل الح ص  لي من العمل لل ح املس تنمي اإلحسا ب عي  ا يج ت  األعل من األداء ،له

اخليي  ققي ال مالحظا امل ي  ين بأ تقا ي امل ظفي  لي القناع الكامل ل امل خال ت
ليس  فع من كفاء العمل  لل ي املستقبل  ته بشكل أفضل  مها اته  ي ق م لتط تستخ

  املاض ي .ملعاقبته عل أدائه

  ي يكي لتط اليا املتح األم ي ال اخليي  ققي ال من الض تبني املعايير الصاد عن امل
ع , ض ا امل د معايير محلي تهت به ج م  خاص مع ع اخلي  قي ال  عمل أجه الت

 فع مست األد ي  اخلي  قي ال ي ألهمي الت ائ سسا الج ا جميع امل د  اء .ض 
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 ملخص :

قاب  ه الفعا في فحص وتقيي فعالي نظام ال و سس ل ظائف بامل اخلي من أه ال قيق ال يعتبر الت

م بشأنها اقتراحا باإلضاف ة والضعف والتي يق ي نقاط الق يق تح اخلي عن ط لى تقيي األداء  ال

اف التي يسعى من  يق فعال وأه ة على تأدي مهامه بط من خال التأك من تطبيق تعليما اإلدا

قق  سس االقتصادي ،مساهم امل اخلي في تحسي أداء امل قيق ال ضيح دو الت ا البحث ت ائها ه و

ل من أجل ضما السير الجي للم  اخلي في تقيي األداء و قيتها ملكان أفضل ال يادة فعاليتها وت سس و

. 

: سس اقتصادي .الكلما املفتاحي قيق داخلي ،األداء ،م  ت

Résumé: 

Il est l'audit interne de l'institution des fonctions les plus importantes rôle actif dans l'examen et 

l'évaluation de l'efficacité du système de contrôle interne en identifiant les forces et les 

faiblesses, ce qui leur offre des suggestions en plus de l'évaluation des performances en assurant 

l'application des instructions de gestion pour exercer leurs fonctions de manière efficace et les 

objectifs recherchés derrière cette recherche illustreront le rôle de l'audit interne dans 

l'amélioration de la performance économique de l'institution, la contribution de l'auditeur 

interne dans l'évaluation de la performance afin d'assurer le bon fonctionnement de l'institution 

et d'accroître leur efficacité et d'améliorer le statut des meilleurs. 

Mots-clés: vérification interne, la performance, institution économique. 

 

 

 

 



 قائم الجداول :

 الرق العنوا الصفح
و مست أداء العاملي   01 ج

ق األعما  و   02 ج

اتبه  د العما وم و ع  03 ج

و االستبيا   04 ج

 

 قائم األشكال :

 الرق العنوا الصفح
ضح األداء من منظ الكفاءة والفعالي   01 شكل ي

ضح مست تقيي األداء   02 شكل ي

ا  اخلي في عملي اتخا الق قيق ال ة حياة الت ضح دو  03 شكل ي

ضح الهيكل الت  بنظيمي شكل ي سس محاج الغ مل  04 

 

:  قائم املختصرا

IIA Institute of Internal Auditors 

IFCI International federation of automatic cantrol 

AICPA Committeeo Auditing Procedires 

SCF Système Comtable Financier 

 

 

 

 


