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وأسلم  وأصلى وآالئه بمننه املعترف شكر وأشكره نعمه، جزیل على هللا أحمد

 :بعد أما هوأوليائه وصحبه آله وعلى أنبیائه صفوة

 "هللا یشكر لم الناس، یشكر لم من"

 املذكرة ھذه إعداد من ساعدني في یسعني ال للجمیل، وتقدیرا بالفضل منا واعترافا

 إلى: انيوامتن شكري  بجزیل أتوجه أن إال 

 ھذه على اإلشراف قبولها بن حراث حياة على األستاذة ومشرفتي، أستاذتي -

 ھذا إلنجاز ودعم وتشجیع، إرشاد وتوجيهات و وجهد وقت من لي منحته وملا املذكرة

 العمل؛

 وتفضلوا تكرموا الذین املناقشة لجنة أعضاء إلى بالشكر أتقدم أن یفوتني ال كما -

 من بدا ما وتصویب وتقویم، وتقییم مناقشة، عناء ملواوتح البحث ھذا بقراءة

 وھفوات؛ أخطاء

 مهدوا لنا والذین الحیاة، في رسالة أقدس حملوا الذین األفاضل أساتذتي إلى -

 ھذه إلى والوصول  املذكرة ھذه إلتمام علي لهم فضل كان و واملعرفة العلم طریق

 ؛ املرحلة

 دربي، في التفاؤل  وزرعوا لي عونا كانوا الذین زمالئي كل إلى وامتناني األكید عرفاني -

 فلهم املذكرة ھذه إتمام على الدائم وحرصهم املتواصلة تشجیعاتهم نسیان دون 

 الشكر؛ كل منى

 _دون أن أنس ى مؤسسة التربص التي لم تبخل لي باملعلومات الخاصة بها 

اتمام هذا العمل عمال املكتبة دون خصوص الذين ساعدونا كثيرا في   كل إلى -

 املتواضع

 البحث شروط إلى ویستجیب ھؤالء، كل تطلعات إلى العمل ھذا یرقى أن فأملي

 بدایته  في لها رسمت التي الغایة إلى ویصل العلمي،

 العاملين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر                                               

 



                                                     
  



 
 اللهم لك الفضل والحمد الذي أنعمته علينا و وفقتنا في انجاز هذا العمل املتواضع.

أهدي هذا العمل إلى من علمني أن اإلنسان من يصنع الحياة إلى من بذل الغالي 

والنفيس ألجل أن أتم مشواري التعليمي .......إلى والدي حفظه هللا ورعاه وأطلب من 

 هللا أن يطيال في عمره.

النبع الطيب كطيبة األرض, غلى من كانت أحن صدر علي في الوجود......إلى أمي  إلى

الغالية رحمها هللا وأسكنها فسيح جنانه إنشاء هللا والتي اريد ان اقول لها يا أمي الغالية 

 في الحياة لي تحققت بعون هللا ها أنا أكمل دراستي . األخيرة أمنيتك

 إلى روح جدي الطاهرة رحمه هللا.

أن يترحم عليهما وأن يقرأ على روحهما الفاتحة وعلى  اإلهداءأرجو من كل من يقرأ هذا 

 كل املسلمين واملسلمات.

 إلى جدتي الغالية أطال هللا في عمرها.

إلى إخوتي األعزاء بداية من أخي الصغير  عبد الحفيظ الذي أتمنى له النجاح في شهادة 

 مى وفاطمة وايمان وزوجة ابي رعاهم هللاالتعليم املتوسط واخي أمير و محمد وسل

 الى جميع افراد عائلة الوعلة  من صغيرهم الى اكبرهم

الى جميع اصداقائي وزمالئي في الجامعة وخاصة منهم من ساعدني طيلة املشوار 

 الدراس ي دون ان انس ى اصدقائي في الحياة اليومية .

 إليكم مجيعا
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 األخيـة،  اآلونـة فـ  العـال  شـدداا التـ  واتقتصـايةة واتجتماعيـة السياسـية للتحـالت  كانـ  لقـد

 اليـال  فاملؤسسـة اتقتصـايةة  للمؤسسـا  واتجتمـاي  املحـي  اتقتصـاي  علـ  مباشـة، آثـا 

 وفعاليـة  بكفـاء، املةغالبة وتحقيق أادافدا ملتعامليها الكافية الضمانا  إلعطاء مضطة، أصبح 

مـ   والخـال  الشـدةد، املخـارة، تطبعـ  محـي  فـ  واتسـتمةا  البقـاء لنفسـدا تضـم  حتـ  اـااو 

 .املستقبل

 إ ضـاء اـال خدميـة أو كانـ  إنتاجيـة مؤسسـة أةة  سالة ف  األساس   الدد  أن معلالما أضح  ولقد

 أصـبح  املتزاةـد، للمنافسـة ونتيجـة أجلدـا  مـ  أنشـت  التـ  تحقيـق األاـدا  ةضـم  بمـا زبائنهـا

  لـال غيةاـا  يون  خدمـة أو سـلعة املسـههل  تختيـا  قـةا  فـ  تـتحك  التـ  العالامـل أاـ  مـ  الجالي،

 تحدةـد إســتةاتجيا  فــ  األساسـية املــداخل أحـد أصـبح  أنظمههــا وتطـالرة الجــالي، فدـ  فـنن

 .العاملية األسالاق ف  التنافس   مالقعدا وتحسين املسههل   غبا  تحقيق نحال املؤسسة

 تزورـد فـ  عنهـا غنـ  ت حتميـة الـداخل  التـدقيق مدمـة إلـ  الحاجـة تبـدو لظـةو ا اـا  كـل ظـل فـ 

 . مصـداقية وذا  ومالثالقـة يقيقـة بمعلالمـا  خا جيـة  أو ياخليـة سـالاء كانـ  األرـةا  مختلـ 

 واتقتصـايةة املاليـة األوسـا  لـد  كافـة ومتزاةـد كبيـة بااتمـا  ةحظـ  أصـب  الـداخل  فالتـدقيق

 القـةا ا  اتخـاذ نحـال املؤسسـة إيا ، تةشـيد علـ  أثـة مـ  الـداخل  املـدقق لـةأ  ملـا والقانالنيـة 

 أاميتـ  لـ  فـنن عمالمـا  للمؤسسـا  األاميـة تـل الـداخل  للتـدقيق كـان وإذا .املناسـبة والحـحيحة

 كالن  الجالي، بضب  ةتعلق فيما الخاصة

 والخـدما  سـل ال إلنتـا  ممكنـة كفاةـة بأفضـل املتاحـة املـالا ي تخصـي  فـ  ومسـاعدا مدمـا عـاما

 لـديا ، اامـة كـأيا، الـداخل  التـدقيق أاميـة علـ  الجـالي، مختلـ  أنظمـة تؤكـد حيث عالية بجالي،

 .فعاليهها م  والتأكد الجالي، معاةية تطبيق مةاقبة ف 

 تهـ  التـ  املدمـة املالاضـي  مـ  املنـت  صـناعة فـ  الجـالي، ضـب  مالضـال  علـ  التةكيـز أصـب  انـا ومـ 

 عاليـة جـالي، مسـتالرا  إلـ  التالصـل وأصب  الغش  م  وحماةت  سههل حق امل لضمان املجتمعا 

 واتسـتمةا  البقـاء فـ  أاـدافدا إلـ  تحقيـق والسـي  مؤسسـة أةـة لنجـا  الضـةو رة العناصـة مـ 

 .وعامليا محليا والتالس 

 :اإلشكالية -

 : التال رةحدا ك ةمك  الت  البحث إشكالية معال  لنا  تبلال   تقد  ما ضالء وعل 

  ؟ االقتصادية ةملؤسسا في الجودة ضبط في الداخلي التدقيق ساهمي كيف-
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 : التالية الفةعية التساؤت  صياغة مك ة اإلشكالية اا  عل  ولدجابة

 ؟ جاليتها بضب  اتقتصايةة املؤسسا  وااتما  وي  مد  ما -

 ؟ اتقتصايةة باملؤسسا  الجالي، ضب  ف  الداخل  التدقيق يساا  كي  -

 حل الد اسة.محاجة الغةب سيد  لخضة مستغان  م  التدقيق الداخل  ف  مؤسسة ال يو ا ما -

 :الدراسة فرضيات -

  اتقتصايةة املؤسسا  أنشطة وتطالرة تحسين ف  حاسما يو ا الجالي، تلعب -

 املعاةية. م  مجمالعة عل  الداخل  التدقيق نجا  ةتالق  -

 .لديها  ياخل  مةاج  ووجالي باملؤسسة الجالي، ضب  بين عاقة الجدة -

 :املوضوع اختيار مبررات -

 الد اس    تخصصنا م  املالضال  مائمة -

 ضـب  بمالضـال  ةتعلـق فيمـا خاصـة الـداخل  املـدقق عمـل مجـا  عـل أكثـة تعـة الةغبـة فـ  ال -

 الجالي، 

 املؤسسة جيا يإستةات تحدةد عل  قد ،ال  و بالغة أامية م  الجالي، مالضال  ةكتسي  ملا نظةا -

   أادافدا تحقيق نحال

 :الدراسة فأهدا -

 الشاملة  الجالي، إيا ، ثقافة ونشة الجالي، مفدال  عل  التعة  -

 املؤسسة. ياخل املةض   غية األياء إزالة أسباب ف  الجالي، ضب  أيوا  عل  الضالء تسلي  -

 القـد ، يعـزز  بمـا الجـالي، ضـب  فـ  ومسـاامت  الـداخل  املـدقق يو   علـ  ميـدانيا الالقـال  -

 .للمؤسسة  التنافسية

 :سةالدرا أهمية -

 حيـث تفعيلدـا  فـ  الـداخل  التـدقيق ويو   الجـالي، ضـب  ملالضـال  بمناقشـت  البحـث أاميـة تنبـ 

 لألسـالاق الـدخال   تةغـب مؤسسـة أ  فـ  مدمـة خطـال، بالغـة باعتبا اـا أاميـة العمليـة اـا  تكتسـ  

 اجـ تال  أن عليها إذ بيئة األعما  ف  التغيةا  زراي، ع  الناتجة الشدةد، املنافسة ومالاجدة الدولية

 الكفيلـة اإلجـةاءا  اتخـاذ علـ  والعمـل للعمليـا  املسـتمة التحسـين رةرـق عـ  التحـدةا  تلـ 

 .املؤسسة ملنتجا  املحدي، الجالي، باتلتزا  بمستالرا 
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 :الدراسة تحديد -

 :ـإل  ي اسة الجالانب املتعلقة ب ت  التطةق ف  ااا البحث نظةرا

املكتبــا  املتالاجــد، فــ   د اســية النظةرــة مــ جمــ  املعلالمــا  لغــة  ال تــ   :املكــان  اإلرــا  ✓

أمــا الد اســة امليدانيــة فقـد اعتمــد  علــ  املعلالمــا  املتحصـل عليهــا مــ  مؤسســة   الالتةـة 

   .محاجة الغةب سيد  لخضة بمستغان 

 أشدة. 7امتد  فتة، الد اسة حالال   ن :ااإلرا  الزم ✓

 :منهجية البحث -

 خـا  مـ  النظـة   للجـزء بالنسـبة الالصـف  نهجاملـ اسـتخدمنا الد اسـة  مالضـال  معالجـة بهـد 

 األبعاي بأا  اإلحارة منا محاولة العلمية واملقات  واملجا  الد اسا  والكتب أا  عل  اعتماينا

 حالـة ي اسـة مـنهج فيـ  اسـتخدمنا التطبيقـ  للجزء بالنسبة أما املطةوحة  اإلشكالية عل  لدجابة

نـب التطبيقـ  ومحاولـة تحليـل نتـائ  الد اسـة بنـاء علـ  م  خا  اسقا  الجانب النظـة  علـ  الجا

 املعلالما  املستمد، م  املؤسسة محل الد اسة.

 الدراسات السابقة: -

ما ةتكل   م  خا  إعداينا لداا البحث وم  خا  ما وق  بين أةدةنا م  مةاج  تصب ف  املالضال  منها

النسبة للمؤسسة واخة  تتحدث ع  ع  التدقيق الداخل  ومنها ما ةتحدث ع  الجالي، وأاميهها ب

 ضب  الجالي، وعاقهها بتحسين أياء املؤسسة.

التدقيق الداخلي كأداة لضبط الجودة في املؤسسات ي اسة امينة سعاين    بعنالان  -

  جامعة قاصد   2014سنة  املاستة ف  علال  التسيية ضم  نيل شداي،قدم  ،االقتصادية

ة ال  تالضي  عاقة التدقيق الداخل  بضب  الجالي، مةبا  و قلة   بحيث ادف  اا  الد اس

 ف  املؤسسا  اتقتصايةة.

التدقيق الداخلي وعالقته بضبط الجودة في املؤسسات ي اسة ملحمد فاق بعنالان  -

.بحيث ادف  او  بسكيكد، 20مداخلة بجامعة  االقتصادية الحاصلة على شهادة االيزو 

اخل  وضب  الجالي، ف  املؤسسا  اتقتصايةة الد اسة ال   ب  العاقة بين التدقيق الد

 الحاصلة عل  شداي، اتةزو .

 املؤسسات في اإلنتاجي األداء لتحسین كمدخل الجودةب  شلالرة كاميليا بعنالان دراسة  -

تخص  إيا ، أعما   جامعة قاصد  مةبا  و قلة  مقدمة لينيل شداي، ليسانس العمومیة
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ضي  يو  الجالي، ف  تحسين اياء اتنتاج    بحيث ادف  الد اسة ال  تال 2013 سنة 

 للمؤسسا  العمالمية.

تقييم دور املراجع الداخلي في تحسین نظام الرقابة الداخلية في  ي اسة بةاب  با   بعنالان -

  قدم  اا  ي اسة لينيل شداي، مجستا    تخص  محاسبة   املؤسسات االقتصادية

يث ادف  الد اسة لتالضي  يو  املةاج    بح2015جامعة امحمد بالقة،   بالمةياس   لسنة 

 الداخل  ف  تحسين نظا  الةقابة الداخلية ياخل املؤسسة اتقتصايةة .

 :البحث صعوبات -

 قلة املعلالما  واملاحق باملؤسسة محل الد اسة. -

صـــعالبة ومحدويةـــة إســـقا  الجانـــب النظـــة  علـــ  الالاقـــ  العملـــ  لعـــد  وجـــالي تطـــابق فـــ  بعـــ   -

 ب الةقابة املعمال  بها ومعاةية التدقيق الداخل .العناصة األساسية كألي

 هيكل الدراسة: -

تـ  از كـل مـا اـال ذو أاميـة للمالضـال  عال  اإلشكالية واإلجابة عنها واختبا  الفةضيا  وإبة مدملا  بل

تقســي  مالضــال  البحــث إلــ  فصــلين نظــةرين وفصــل تطبيقــ  مــ  املحافظــة علــ  التسلســل املنطقــ  

 د  اإلمكان حيث تناو :والتد   ف  رة  األفكا  ق

الفصــل األو  مبحنــين أساســيين  املبحــث األو  تمنــل فــ  تحدةــد ماايــة الجــالي، وأمــا املبحــث النــان  

فقد تضم  عمليت  ضب  ومةاقبة الجالي،  وفيما ةتلعق بالفصـل النـان  فدـال ةضـ  ثاثـة مباحـث  

الــــداخل  فــــ  تقيــــي  نظــــا  املبحــــث األو  ماايــــة التــــدقيق الــــداخل ه املبحــــث النــــان  أاميــــة التــــدقيق 

الةقابــة الداخليــة واملبحــث النالــث ةضــ  تفعيــل العاقــة بــين التــدقيق الــداخل  وضــب  الجــالي، أمــا 

فيمــــا ةخــــ  الفصــــل التطبيقــــ  فقــــد شــــمل علــــ  مبحنــــين  املبحــــث األو  تقــــدة  مؤسســــة محــــاجة 

خل  ياخـــل الغــةب ســـيد  لخضـــة مســـتغان  أمـــا املبحـــث النــان  حاولنـــا تحدةـــد مكانـــة التـــدقيق الـــدا

 املؤسسة ومد  مساامت  ف  ضب  الجالي،.
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 تمهيد:

 أن يعتقد بعض أن إال املختلفة، املنظمات ونشاطات توجهات في مهما موقعا وأهدافا إدارة الجودة تحتل

 يمكن بمصاريف املنشاة وإرهاق كبير بصورة اإلنتاج تكاليف ارتفاع إلى يؤدي بالجودة عالي بإنتاج االلتزام

 ايجابية نفقات تعتبر الجودة عالية منتجات إلى الوصول  سبيل في النفقات من يدفع فما عنها ذلك االستغناء

 السلبية الجودة تكاليف من قسم هناك ذلك إلى إضافة الجودة، سوء عن ناتجة سلبية نفقات خفض على تعمل

 خسارة يمثل وهو السوق  حصتها من لجزء املنشاة فقدان مثل املالية القوائم في يظهر ال املنشاة تتحمله الذي

 خطورة يشكل بدوره وهذا املالية القوائم على انعكاسها تجاهل إلى تؤدي املستترة طبيعتها أن إال األرباح في مؤكدة

 من املستترة الجزء هذا قياس من تمكن حسابية طرق  ايجاد من البد لذلك السوق، في املنشأة استمرارية حول 

 املناسبة الوقت في املناسبة اإلجراءات التخاذ عنها التقرير وامكانية الجودة لتكاليف املالية األثر لبيان التكاليف

 :إلى الفصل هذا قسمنا وقد الحادة املنافسة ظروف ضمن األعمال سوق  في املبحث املنشاة استمرار لضمان

 

 املبحث األول : ماهية الجودة

 الثاني: ضبط ومراقبة الجودة في املؤسسةاملبحث 
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 ماهية الجودة: ملبحث األول ا

 القرن  إلي تمتد جذورها أن ،بل الصناعية والثورة الصناعة عصر وليدة ليست الجودة أن الكتاب بعض رأى لقد

 من تركوا وما معابدهم بناء في العمل وإتقان دقة من الفراعنة عن عرف ما ،كذلك امليالد قبل عشر الثامن

 ال هذا عصرنا حتى أنه ،إال سلف كما القدم في موغلة الجودة أن من الرغم وعلى هذا، عصرنا حتى باقية شواهد

 من نتمكن وكي إليه؛ تنتمي الذي القطاع بحسب املفاهيم تتعدد ،إذ للجودة موحد مفهوم حول  كلي إتقان يوجد

 واضح تعريف إلى لنصل املتعددة مفاهيمها ونحلل الجودة ماهية على نتعرف أن ؛البد الشاملة الجودة معنى فهم

 للجودة.

  الجودة مفهومتطور األول:  ملطلبا

 الجودة مفهوم .1

تعددت التعاريف واملفاهيم حول الجودة باختالف اراء وتوجهات املفكرين االقتصاديين وعليه يمكن ذكر اهم 

 التعاريف التالية:

مالئمة املنتج الستعمال في الغرض املخصص له بدرجة ترض ى املستهلك، ويختلف يقصد بكلمة الجودة  -

مستوى الجودة املناسب للغرض في مختلف األحوال فعلى سبيل املثال فإن آنية الزهور املوجودة في 

حديقة عامة تكون غير مناسبة لوضعها في بهو الفندق من حيث املظهر الجمالي وتشطيب كل منهما، 

ودة ارتباطا وثيقا باملال و الوقت إذ كلما ارتفع مستوى الجودة زادت تكاليف اإلنتاج و بالتالي وترتبط الج

يزيد السعر . وكلما ارتفع مستوى الجودة زادت تكاليف اإلنتاج وبالتالي يزيد السعر . وكلما ارتفع مستوى 

الجودة املطلوب واملناسب الجودة كلما تطلب ذلك وقتا طويال لإلنتاج وعلى ذلك يجب  ان نحدد مستوى 

الذي يرض ي املستهلك ألنه لو انخفض مستوى الجودة عل املستوى املناسب فقد يؤدي ذلك الى إعراض 

املستهلك ولو ارتفع مستوى الجودة عن املستوى املناسب فقد يؤدي ذلك الى زيادة السعر عن مستوى 

 1القوة الشرائية وبالتالي إعراضه عن شراء السلعة .

 رغبات تحقيق قدرتها على إلى تؤدي التي الخدمة أو للسلعة والخصائص الصفات مجموع هي الجودة -

 2مفترضة. أو معلنة

دة، العميل احتياجات تلبية على تعمل التي والخصائص الصفات إجمالي في تظهر الجودة ن  ا -  أي املحد 

دها التي تلك رة الشاملة أو بآخر، أو بشكل يحد 
 في تتمثل الجودة أن   القول  يمكننا لذا ، املؤسسة طرف من املقد 

 3 .املؤسسة إمكانيات حدود في للمستهلك ىرض  و اإلشباع من مستوى  تحقيق على الخدمة أو السلعة قابلية

                                                           
االدارة العامة لتصميم و تطوير املناهج ، اململكة العربية السعودية  ميكانيكا االنتاج ) ضبط الجودة(،املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي،   1

 .3ص 
 .18,ص2009. دار غريب للنشر والتوزيع, القاهرة, ومتطلبات التأهيل لاليزو إدارة الجودة الشاملة علي السلمي,   2

 حمه الشهید جامعة، أكاديمي ماستر شهادة متطلبات الستكمال مقدمة مذكرة،، اعتماد تكاليف الجودة وفق النظام املحاسبي املالي عوابد رباب  3 

 .11، ص 2015، الوادي، الجزائر ،لخضر
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 :1كما قامت عدة معاهد وهيئات بوضع تعاريف حول الجودة منها

 يلي: كما يعرفها للمعايير  األمريكي الوطني املعهد  -

  عينة"م باحتياجات الوفاء على قادرة تجعلها التي الخدمة أو للسلعة والخصائص السمات من جملة هي " الجودة 

 :  األمريكية الجمعية  -

 .والضمنية الصريحة الحاجات إشباع على القدرة داخله يحمل ،الذي ما لكيان الشاملة الخصائص تمثل الجودة

 : البريطانية املواصفات هيئة - 

 .والضرورية امللحة االحتياجات ويشبع يرض ي بما الخدمة أو املنتج وخواص صفات مجموعة هي 

 .متطلباته على حصوله من العميل يمكن بما صحيحة بطريقة العمل أداء هي الجودة -

 2ورغباته. العميل حاجات تلبية من يمكن بدوره والذي والصيانة

 :ISO  للمواصفات الدولية املنظمة تعريف

 .معينة حاجة تلبية على خدمة أو سلعة مقدرة على تؤثر التي والخصائص الصفات مجموعة الجودة

 ،لتلبية ومتميزة عالية نوعية ذو خدمة أو ممنتج هي: تقدي فالجودة طرفنا من اقتراحه تم الذي التعريف أما - 

 3.تكاليف العميل بأقل ومتطلبات حاجات

 للجودة التاريخي التطور  .2

 محطات تاريخية يمكن تلخيصها في املراحل التالية:مر مفهوم الجودة بعدة 

 الجودة : فحص مرحلة 1-2

املنتوج،  لصنع الالزمة الخطوات تحديد إلى باإلضافة املنتوج ملواصفات الواضح التحديد على التركيز كان

مطابقة ملنتجات غير ا العميل،أما إلى تسليمها يمكن الفنية للمواصفات املطابقة املنتجات فإن وبالتالي

 كان املنتج فحص عملية أقل،إن بأسعار بيعها يتم أو عليها العمل يعاد أو تتلف أن إما للمواصفات الفنية فإنها

 4بتصحيحها. والقيام األخطاءاكتشاف  على فقط تتركز

 

                                                           
 .20علي سلمي مرجع سبق ذكره ، ص   1
 .20, ص2006. الطبعة الثانية, دار وائل للنشر والتوزيع, األردن عمان, , إدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقاتمحفوظ أحمد جودة  2
 .27,ص2010عمان األردن,  فتحي أحمد يحيا العالم, نظام إدارة الجودة الشاملة واملواصفات العاملية. دار اليازوري للنشر والتوزيع,  3
تميز للمنظمات محمد البشير الغوالي, أحمد علماوي, إدارة الجودة الشاملة مدخل فعال لتحقيق األداء املتميز في املؤسسة االقتصادية. ملتقى األداء امل  4

 .3,ص2011والحكومات, ورقلة, نوفمبر, 
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 الجودة: مراقبة مرحلة 2-2

 األولى للمرحلة باإلضافة مستخدمة  (  املنتجات في )العيب  املعيبات نسبة تقليل إلى دفهنا ته الجودة كانت

 ملقاييس املنتج مطابقة من والتحقق الجودة أنشطة ألداء الجودة ضبط في اإلحصائية األساليب تطبيق

 الجودة إدارة في التقدم أن إال الفحص مدخل مجرد من تقدما أكثر الجودة مراقبة أن من الرغم وعلى الجودة،

 1املستمر. التحسين لتحقيق بمفرده مالئم وغير بل كافي غير الجودة مراقبة على االعتماد جعل

 :الجودة تأكيد مرحلة 3-2

 األولية، كاملواد اإلنتاجية، العملية في تساهم التي باملوارد أيًضا بل باملنتج، فقط ال تهتم الجودة تأكيد إن 

 مواطن الكتشاف  مستمرة بصفة الجودة نظام فعالية بتقويم أيًضا تقوم .كما العاملة واليد التجهيزات،

 الجودة تأكيد عمليات وتشمل العميل احتياجات وتلبية الجودة مستوى  تحسين وهذا بهدف وتالفيها، القصور 

 محلًيا املطلوب الجودة مستوى  وتحقيق العمالء ثقة لضمان الضرورية املخططة والتصرفات القرارات كافة

 املؤسسات إليمان ،9000 اإليزو  كمقاييس الجودة تأكيد بأنظمة الخاصة بالشهادات االهتمام زاد ولقد وعاملًيا

 2العاملية. األسواق في البقاء على القدرة لضمان واملعايير املقاييس لهذه املنتجات خصائص مطابقة بضرورة

 : الشاملة الجودة إدارة مرحلة   4-2

 وما للخدمة الشاملة الجودة بأن اإليمان على وتقوم التحديات، وزيادة اإلداري  الفكر تقدم مع ظهرت والتي

هي  خصائص ثالثة منظمة أي من األمر ويتطلب منظمة، ألية النجاح مفتاح يمثل املستفيدين رضا من ايرتبط به

: 

 .تكلفة وبأقل طلبها وقت احتياجاته وإشباع املستفيد يريده ما فهم  -

 .واالجتماعية والسياسية التكنولوجية الجوانب في التغيير مجاراة - 

 3.املستقبلية الزمنية الفترات ينفي املستفيد احتياجات توقع - 

 : للجودة اإلستراتجية اإلدارة 2-5 

 اهتمام خالل من الترافق هذاويظهر  السابقة األربعة املراحل في التطورات عناصر جميع مع املرحلة هذه وتترافق 

 على يركز الذي اإلستراتيجي للتخطيط مهعمليات في تنافسية كمنفعة الجودة بدراسة العليا اإلدارة ينفي املدير

 منها:  الخصائص من بمجموعة املرحلة هذه تميزت وقد الزبون، قيمة

 . األرباح تحقيق على املنظمة وقدرة الجودة قضية بين الكامل الربط -

                                                           
  2011والحكومات،ورقلة،نوفمبر للمنظمات املتميز األداء ،مداخلة في ملتقىاملتميز واألداء الشاملة الجودة إدارة يوسف،مداخلة تحت عنوان  بومدين  1

 .30،ص
 .9،ص  2005الجزائر، التسيير،جامعة علوم أعمال ادارة في منشورة غير ماجستير ،رسالةالتنافسية امليزة تحقيق في الجودة فلة،   العيهار  2
 .194،ص  2008الحديث، الجامعي ،املكتباالجتماعية الرعاية بمنظمات الشاملة الجودة إدارةمحمد، الفتاح محمد عبد  3
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 .العميل نظر وجهة من الجودة تعريف -

 .تنافس ي كسالح الجودة للمنشأة واستخدام االستراتيجي التخطيط عملية من كجزء الجودة إدخال-

 بالجودة االهتمام أسباب:  الثاني املطلب

 الجودة أهمية .1

 أو أنشطتها اختالف على املؤسسات مستوى  أو املستهلكين مستوى  على سواء كبيرة إستراتيجية أهمية للجودة

 منتجات على الطلب حجم تحدد التي األساسية العوامل أهم أحد تمثل اأنه إذ للبالد، الوطني مستوى  على

 :1كالتالي األهمية هذه تناول  ويمكن املؤسسة

 سمعة املؤسسة :  1- 1

 زبائن وحاجات رغبات تلبي منتجات تقديم ،ومحاولةمن مستوى جودة منتجاتها اتستمد املؤسسة شهرته 

 املؤسسة تحقق لكي الجودة هذه تحسين فيمكن منخفضة جودة ذات املؤسسة منتجات كانت ما فإذا  املؤسسة.

 تنتمي الذي القطاع أو الصناعة في املماثلة املؤسسات مع التنافس من تمكنها والتي الواسعة السمعة و  الشهرة

 .املؤسسة إليه

 :للجودة القانونية املسؤولية 2-1 

 تقديم أو منتجات بتصميم تقوم مؤسسة قضايا في الحكم في النظر تتولى التي املحاكم عدد باستمرار تزايد

 توزيعها أو إنتاجها في جيدة غير خدمات

 العاملية: املنافسة 1-3 

 تحقيق من التمكن تحقيقها بهدف إلى  ملجتمعوا املؤسسة من كل تسعى إذ متميزة أهمية الجودة تكتسب

 .املؤسسة بأرباح الضرر  إلحاق إلى ذلك أدى املؤسسة منتجات في الجودة مستوى  انخفض فكلما املنافسة،

 املستهلك:  حماية  4-1

 رضا عدم املؤسسة. إن منتجات شراء عن املستهلك إحجام إلى ذلك يؤذي منخفضا الجودة مستوى  يكون  عندما

 املوضوعية املواصفات جودة عدم أو الجودة انخفاض وبسبب بشرائه، يقوم الذي املنتج فشل هو املستهلك

 .وأمانا جودة األكثر املنتجات أفضل إلى وإرشاده وحمايته املستهلك حماية جماعات ظهرت

 

 

                                                           
 إدارة ماجستير في رسالة ،األداء على وأثرها البشرية املوارد إدارة ومجاالت الشاملة الجودة إدارة بين العالقةاملحمود، هللا عبد محمد نسرين  1

  .15-14,ص,ص 2004اليرموك, األردن,  أعمال،جامعة
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 : السوق  وحصة التكاليف 5-1  

 وتلقيه األخطاء الكتشاف الفرص يتبع أن شأنه من اإلنتاج ومراحل عمليات لجميع املطلوبة الجودة تنفيذ

 وبالتالي اإلنتاج عن العاطل الزمن طريق عن اآلالت زمن من القصوى  االستفادة إلى إضافية كلفة تحمل التجنب

 املؤسسة.  ربح وزيادة الكلفة تخفيض

 بالجودة االهتمام أسباب .2

 ضرورة وتتجلى تطبيقها نحو والسعي بالجودة االهتمام إلى املؤسسة تقود التي أسباب و عوامل عدةك هنا

 1:يلي فيما الجودة

 : املالية الضرورة   1-2

 في أساسا تتمثل باهظة تكاليف تحمل ،إلى املؤسسة و باملستهلك تؤدي املنتجات جودة في األخطاء و العيوب إن

 األوروبية الصناعية الدول  أهم في الخبراء تقدير على ،وبناءا العمال أجور  وتكاليف املعيب، املنتج إصالح تكاليف

 وقت و والطاقة، املصنعة، املنتجات و األولية املواد في تبذيرا او ضياع يمثل الخام الناتج من10 % من أكثر فإن

 حإلى ارتفاع سعر التكلفة و انخفاض األرب يؤدي تبذير عن تعبر الجودة أخطاء أن القول  يجر وهذا العمل،

 .للمؤسسة واملنافسة

 التجارية: الضرورة 2-2

 واملواد الطاقة أسعار فارتفاع هامة، بمراحل تمر الصناعة وأن خصوصا التنافسية، القدرة أساس تعتبر الجودة

 ،كل الصادرات لرفع املاسة الحاجة و الدولية، السوق  ومتطلبات األجنبية املنتجات منافسة على زيادة األولية

 مردوديتها بتحسين مرتبطة املؤسسة حياة أن نستخلص هنا منحرجة،  وضعية في املؤسسة تجعل العوامل هذه

  . التسليم آجال احترام مع جودة/ سعر، عالقة أفضل  وقدر

 :التقنية الضرورة 3-2

 أعمال بجعل يسمح التقنية تحسين و عالية، نتائج ذات منتجات خلق إلى يؤدي التقنيات في املستمر التطور  إن

 فالجودة باستعماله، املرتبطة خصائصه تحسين و تبني أفضل في يساهم و املحققة النتائج من أكبر املنتجات

 2املراقبة.  إجراءات و األساليب تحسين و التصنيع طرق  بتوحيد وذلك التقنيات في الجيد التحكم في تساهم

 

 

 

                                                           
 .18 -17نسرين محمد عبد هللا محمود, مرحع سبق ذكره, ص.ص     1
 . 22جودة،مرحع سبق ذكره ،ص أحمد محفوظ   2
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 الجودة محددات و  الثالث: أبعاد املطلب

  :ة الجود أبعاد (1

في   Garvin قدمها والتي ,الزبائن متطلبات تلبية إلى تحقيقها يؤدي بالجودة مرتبطة متعددة أبعادا املنتوج يمتلك

 1ثمانية عناصر:

  :األداء مستوى  1-1

 بكفاءة؟ وظيفته يؤدي املنتوج أن هل

  :  االعتمادية 2-1 

 عليه؟ االعتماد يمكن مدى أي وإلى يقدر؟ بكم ,ا عجز املنتوج يحقق هل

 :الحياة مدة 3-1 

 لالستخدام؟ قابال املنتوج فيها يبقى التي املدة هي ما 

 :الصيانة إمكانية  4-1

 .املعمرة بالسلع يتعلق فيما خاصة البيع بعد ما خدمات توفر مع ,سهلة املنتوج صيانة تكون  أن أي

  :املواصفات مع)التوافق (التطابق 5-1 

 التصميم؟ في وضعه تم ملا فعال مطابق املنتوج أن هل

 :أخرى  أبعاد ثالث  Garvin أضاف وقد،  ) كالسيكية) نموذجية السابقة األبعاد إن

 :املظهر 1-6

 .املنتوج اختيار حظوظ من يزيد والذي... الشكل ,الطراز ,اللون 

  :الثانوية الوظائف 1-7

 هو الجيد املنتوج ولكن منتجين بين مثال متساوية التكلفة تكون  بحيث التقنية الجودة في الفرق  توضح والتي

 .فيه أساسية الغير الوظائف بعض بتأدية اآلخر عن يتفوق  الذي

  :الجودة تمييز 8-1

 ...والرفاهية الصالبة ,العالمة كاسم ذاتية عناصر عدة على تقوم ,ة معقد جد

  :الجودة محددات (2

 على العمل يتطلب األمر وهذا ,والتسويق والتصنيع اإلنتاج عملية بها تمر التي املختلفة املراحل تعدد أدركنا ما إذا

 ويمكن ,املراحل لهذه وفقا تختلف املطلوبة الجودة طبيعة فإن ,املراحل هذه من مرحلة كل في الجودة تحقيق

 :للجودة محددات أو معاني ثالث استخدام

  :التصميم جودة 2-1

 املنتوج في توفرها يجب التي امللموسة غير أو امللموسة واملواصفات الخصائص مجموع من التصميم جودة تتكون 

 القدرات االعتبار في واألخذ ,العمالء ومتطلبات ألذواق وفقا التصميم مرحلة في تحديدها يتم والتي الخدمة أو

 جودة التصميم ISO 9000( من 9-9) الفقرة تناولت وقد ,التكاليف واعتبارات للمؤسسة والتصنيعية اإلنتاجية

                                                           
,مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير تخصص اقتصاد وتسيير طرق تحسين جودة املنتوج الصناعي و أثرها في تخفيض التكاليفسلطان كريمة ،   1 

 .12ص 2007_2006املؤسسة,جامعة سكيدة,
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  :1 التالي النحو على

 يمكن ال فإنه املنتوج في الجودة تصميم يتم لم فما تصميمه؛ على األولى بالدرجة املنتوج جودة اعتماد -

 مع العميل رغبات كل يلبي منتوج خلق هو للمصمم األول  الهدف أن حيث التصنيع؛ أثناء إليها الوصول 

 .منافس بسعر تسويقه على تساعد بتكلفة التصنيع إمكانية

 إعداد من للتمكن التصميم ملجموعة طرقا املؤسسة تؤسس أن يجب حيث ,لتصميم ا وتطوير تخطيط -

 .التصميم خطط

 ,الكم مواصفات ,املستخدمة للمواد والتفصيالت الرسومات على تعتمد التي التصميم مدخالت -

 .التصنيع وطرق  تعليمات

  :(اإلنتاج( املطابقة جودة2-2

 املوضوعة للمواصفات الخدمة أو املنتوج مطابقة خالل من الفعلية اإلنتاج بظروف املرتبطة الجودة تلك هي

 املتاحة والتكنولوجية اإلنتاجية القدرات مع التصميم في املوضوعة املواصفات مالءمة مدى على ذلك ويتوقف

 ,حصولها حالة في االنحرافات وتصحيح التطابق عمليات لتقييم الرقابة عمليات على أيضا تعتمد كما ,للمؤسسة

 إلى ذلك أدى كلما ,اإلنتاجية العملية في املتاحة القدرات مع متطابقة للسلعة املوضوعة املواصفات كانت فكلما

 .متميزة أداء جودة

 2ما يلي:  ISO 9001( من  4 – 9) الفقرة وتشترط

 .للتصنيع كاملة خطة إنشاء ضرورة مع العميل الحتياجات طبقا وذلك العملية وتخطيط اختيار -

 لطريقة العمال فهم لضمان إضافي كدليل العمل تعليمات مستندات إصدار يجب حيث العمل تعليمات 

 .لألنشطة الصحيح التسلسل و املستخدمة املعدات و املواد و التشغيل

 املطلوب املتغيرات على تشتمل التي التعليمات تلك وهي ,التفتيش لعمليات تعليمات -

 14.املراجعة بنتائج مستندات عمل و العينات أخذ و الفحص طريقة و مراجعتها

 قد كما املنتوج مواصفات مع العملية قدرة تطابق املوافقة هذه تشترط حيث العملية على املوافقة -

 .العميل من موافقة أحيانا ذلك يستلزم

 إلى املراقبة تحتاج كما ,املتغيرات أو األساسية الخواص اختيار ذلك ويستلزم ,واملراقبة العملية تحريك -

 .لها تنظيم وسائل مع للمطلوب تحقيقها وطريقة العملية من املطلوب عن معلومات

 املنتوج فحص أو ,العامل بها يقوم ذاتية مراجعة عن عبارة تكون  فقد ,ة العملي مراقبة أساليب اختيار -

 معيبة منتجات وجود احتمال عن معلومات توفر التي اإلحصائية األساليب استعمال أو ,عملية كل بعد

 .الفعلي إنتاجها قبل

 

 

 

                                                           
 .14نفس املرجع السابق، ص   1 

  2 ,محمد عبد الفتاح الصيرفي, اإلدارة الرائدة, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان-األردن2003،ص,ص 270-269.
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 1 :أساسيين عنصرين على املطابقة جودة تعتمد و

 ·املطلوبة املواصفات وفق السلعة إنتاج في اإلنتاجي الجهاز إمكانية •

 املسموح الحدود ضمن املطابقة درجة على التعرف و االنحرافات الكتشاف الجودة ضبط جهاز إمكانية •

 .بها

 :   )االعتمادية ( األداء جودة 2_3

 عمليات وسهولة ,منه املتوقعة الوظيفة وأداء ممكنة فترة ألطول  الزبون  إرضاء على املنتوج قدرة في وتتمثل

 أو األداء جودة تعرف كما ,تحديدها يتم التي التصميم بجودة مرتبطة الجودة هذه وتكون  , واإلصالح الصيانة

 زمنية لفترة املوضوعة املواصفات حسب النظام أو الجزء أو املنتج يعمل أن احتمال " :بأنها تماديةعاال  درجة

 :عوامل أربع على األداء جودة وتنطوي  ,"العادية التشغيل ظروف ظل في معينة

 .معينة فترة خالل إال تظهر لن التي املنتوج تعطل إمكانية -

 .أجلها من املنتوج صمم التي االستخدامات -

 .التصميمية بكفايته املنتوج فيها يشتغل التي الزمنية الفترة -

 .بكفاءة املنتوج يعمل لكي توافرها يجب التي البيئية الظروف -

 منه املتوقعة الوظيفة أداء على املنتوج قدرة ألن ,األداء لجودة األساسية املحددات من التصميم جودة وتعتبر

 .باملنتوج املرتبطة والخصائص املواصفات وضع في الدقة بمدى وثيقا ارتباطا ترتبط

 :الجودة متطلبات (3

 تلبية أجل من أساسية جد أنها القول  يمكن التي املتطلبات من مجموعة تحقيق على تتوقف املنتوج جودة إن

 :2 متطلبات خمس في   تصنيفها ويمكن ,والضمنية املعلنة العمالء احتياجات

  :األداء معايير احترام 1-3

 على املؤسسة قدرة في الثقة إلى بحاجة أنه كما ,عنها املعلن التقنية الخصائص مع يتطابق منتوج ينتظر الزبون  إن

 الجودة وتأكيد طويلة لفترة األداء هذا على والحفاظ ,إصالح أو صيانة أي إلى الحاجة دون  املطلوب األداء تقديم

 .مثلى تكلفة عند عليها والحفاظ املطلوبة

  :التكلفة 3-2

 أي السوق؛ اقتصاد إلى التوزيع اقتصاد من االنتقال منذ الجودة لتحقيق كمطلب االعتبار بعين التكلفة أخذت

 في وتسليمه املنتوج بوفرة فقط يهتم ال الزبون  أصبح وبذلك ,ى مثل تكلفة عند املطلوبة الجودة تحقيق يجب

 .له تقدم التي العروض مختلف بين املفاضلة عند وذلك املناسبة باألسعار وأيضا بل ,املناسب الوقت

 اقتناء تكاليف في التكاليف هذه تتمثل للزبون  فبالنسبة ؛ الكلية التكلفة مفهوم نحو تطور  الشراء سعر معيار إن

 .الخدمة عن املنتوج توقف عند املحتملة التكاليف إلى باإلضافة واإلصالح التوقفات ,الصيانة ,املنتوج

 املنتجات تضم والتي والتخطيط؛ التسويق عمليات ضعف إلى تسند الكلية التكاليف فإن للمورد بالنسبة أما

 .املكان في واإلصالح الضمانات اإلنتاج من التالف ,التعويضات ,اإلصالحات ,املردودات ,مطابقة الغير

                                                           
 . 9  ص , 2000 ,اإلسكندرية ,اإلشعاع مكتبة ,اإليزو  و الشاملة الجودة إدارة بين املنتج جودة اقتصاديات ,العزيز عبد سميرمحمد 1

  نفس املرجع السابق ص.ص 2.14-12 
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  :التسليم فترة3 -3

 للزبون  يمكن متماثلة أداءات أجل فمن  ,كذلك الوفرة وإنما األداء؛ يخص فيما فقط ليس االختيار للزبون  إن

 تلتزم أصبحت املؤسسات جل أن باعتبار يحتاجه؛ الذي الوقت في متوفر منتوج أي شراء قرار اتخاذ اليوم

 .املطلوبتين والجودة وبالكمية املحدد الوقت في املنتوج بتسليم بالوفاء

  :الخدمة4.3

 األساسية الخدمات كانت فإذا ,الجودة تطور  في أهمية األكثر املعيار هي البيع بعد ما خدمات أو املكملة الخدمة

 .الزبون  على التأثير من % 80 تشكل املكملة الخدمات فإن املنتوج؛ تكلفة من % 80 عموما تشكل

  :األمن  5-3

 إلى تؤدي أخطار وجود عدم يضمن كان إذا آمنا يكون  ألن مؤهال ما نظاما فيكون  ذاته؛ حد في معيارا األمن يعتبر

 .والتجهيزات السلع في وخسائر أضرارا تسبب أو املوت إلى أو حوادث حصول 

 الحوادث احتماالت من نسبة أدنى تأكيد نحو التوجه يمكن ولكن تحقيقه؛ يمكن ال املطلق األمن فإن الواقع وفي

 .املستهلكين كل على املحافظة أجل من وذلك ,املنتجات عن الناتجة

 وثيقا ارتباطا يرتبط مفهومها أصبح وإنما املتطلبات؛ مع باملطابقة فقط عنه يعبر الجودة مفهوم يعد لم وبالتالي

 .اآلخر منها كل يكمل التي املتطلبات بهذه

 على عزمت ما أدت قد كانت إذا ا فيم الجودة خالل من تعرف أن يمكن املؤسسة أن القول  يمكن فإنه سبق مما

 .ش يء كل في النجاح لتقييم معيار فهي وبالتالي ,العميل ويرغبه يريده ما وفق تقديمه أو إنتاجه

 إليها ينظر أصبح وإنما فحسب؛ املنتوج جودة على فقط يقتصر مفهومها يعد فلم البالغة؛ الجودة ألهمية ونظرا

 .الشاملة الجودة بإدارة سمي فيما ككل؛ املؤسسة نظام في الجودة عنصر إدخال خالل من ,شاملة نظرة
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 من خالل ما تقدم من عناصر أبعاد ومحددات الجودة يمكن استخالصها في الشكل التالي :

 

 أبعاد ومحددات الجودة 1- 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                            

 املصدر اعتماد على األسلوب الخاص للطالب      

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبعاد ومحددات الجودة

 متطلبات الجودة محددات الجودة أبعاد الجودة

 مستوى االداء

 االعتمادية

 مدة الحياة

 التطابق مع املواصفات

 املظهر

 امكانية الصيانة

 جودة الداء

 جودة املطابقة

 احترام معايير الجودة جودة التصميم

 التكلفة

 فترة التسليم

 االمن

 الخدمة
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 املبحث الثاني: ضبط ومراقبة الجودة في املؤسسة

ألنشطة والجهود التي يبذلها  جميع العاملين باملؤسسة والتي تتضافر ان ضبط الجودة عبارة عن مجموعة من ا

 لتحقيق املستويات القياسية املنشودة للجودة.

 الجودة ضبط مفهوم تطور املطلب األول: 

 لقد مرى مفهوم تطور الجودة بعدة مراحل يمكن تلخيصها في النحو التالي:

 :الجودة ضبط نشأة .1

 ومن عشر، التاسع القرن  نهاية منذ بدأت قد نجدها الحديث عصرنا في الجودة ضبط أنظمة نشأة إلى نظرنا إذا

 وفيما تقريبا، سنة عشرين كل تحدث الجودة ضبط ألنظمة الجوهرية التغيرات أن نجد النظر التاريخية وجهة

 :1 األنظمة هذه لتطور  ملخص يلي

 :العامل بواسطة الجودة ضبط (1

 ولذلك بأكمله املنتج إنتاج عن مسؤوال العامل كان حيث الجودة، ضبط تطور  في األولى الخطوة النظام هذا يعتبر

 بداية حتى سائدا الضبط من النوع هذا كان وقد جودته، في والتحكم ينتجه ما بمراجعة النهاية يقوم في فهو

 العشرين. القرن 

 :العمال رئيس بواسطة الجودة ضبط (2

 في التخصصية من نوع ظهور  وبدأ املصانع من الكثير نشأت حيث العشرين، القرن  بداية مع املرحلة هذه بدأت

 وجود ظل في معين منتج إلنتاج بعضها مع تجمع متشابهة بأعمال تقوم العمال من مجموعة كل أن األداء بمعنى

 2أعمالهم . جودة العمال يراقب لهؤالء رئيسا

 :الفحص طريق عن الجودة ضبط (3

 أدى مما كبير حد إلى زيادته مع تعقيدا أكثر اإلنتاج أصبح حيث صناعية نهضة بدأت األولى العاملية الحرب أثناء

 3جودتها. وضبط املنتجات فحص لعملية متفرغين عمال ضرورة تعيين إلى

 :اإلنتاج لجودة اإلحصائي الضبط (4

 األساليب اتخاذ في املصانع وبدأت العالم في الكبرى  الصناعية النهضة بدأت الثانية العاملية الحرب بداية ومع

 لضبط آخر نظام إلى الحاجة نشأت هنا ومن .االحتياجات في املطردة الزيادة ملواجهة واملعدات األوتوماتيكية

 الضبط بإسم املعروف الضبط من النوع هذا ظهر أن فكان املنتجات، من الهائلة هذه الكميات مثل على الجودة

                                                           
 املناهج،اململكة تطوير و لتصميم العامة ،اإلدارة ميكاني ،تخصصالجودة عن مقدمةالجودة، املنهي،ضبط والتدريب الفني للتعليم العامة املؤسسة  1

 .9،ص . 2010 السعودية، العربية
, 2008/ -2007الجزائر، أعمال،جامعة إدارة دكتوراه،تخصص ،أطروحةالجزائر في الفندقية املؤسسات في  الشاملة الجودة إدارةعيشاوي، بن أحمد  2

 .4ص
 املستنصرية،املجلد ،الجامعةالعلمية كربالء جامعة املرن،مجلة التبليط ذات الداخلية للطرق  الرصف أعمال لتنفيذ الجودة ،ضبط عل صاحب دنيا  3

 .132,ص.2011/ 4 ،العدد1
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 مثل الضبط أساليب بعض إضافة مع السابق للنظام إمتداد هذا النظام ويعتبر اإلنتاج، لجودة اإلحصائي

 1بالعينات . الفحص

 :اإلنتاج لجودة املتكامل الضبط (5

 أقص ى على املنتجات تنتج لكي املصنع أقسام ملختلف الجودة عناصر جميع لتكامل فعال نظام عن عبارة هو

 :وهي أساسية عناصر أربعة على ويشمل النهاية في تاما رضا املستهل برضا يسمح والذي ممكن اقتصادي مستوى 

 اإلنتاجية العملية جودة ضبط وأخيرا املنتج جودة ضبط الخام، املواد جودة ضبط التصميم، جودة ضبط

 .نفسها

 :الشاملة الجودة إدارة (6

 عن عبارة وهو الشاملة، الجودة إدارة ليصبح اإلنتاج لجودة املتكامل الضبط مفهوم تطور  الثمانينات بداية في

 ورضا املنتج أداء بمتابعة وانتهاء التخطيط من بدأ الصناعي النشاط مراحل كافة يغطي متكامل وفني إداري  نظام

 2.البيع بعد ما وخدمة والتركيب والتفتيش التصنيع بمراحل مرورا العميل

 :الجودة ضبط مفهوم .2

 :وهي له املشكلة املصطلحات بتحديد سنقوم الجودة ضبط ملفهوم التطرق  قبل

 3وتوقعاته . العميل متطلبات تلبية الجودة بكلمة يقصد :الجودة -

 عن انحراف أي إصالح ملحاولة والتدخل ومتابعتها متطلبات وجود فيتطلب الضبط أما :الضبط     -

 تعني املتطلبات فإن الجودة مجال في الضبط مفهوم طبقنا وإذا أثناء تحقيقها، يحدث املتطلبات

 مستواها عن بالجودة ينحرف انحرافأي  إصالح محاولة يعني والضبط للجودة القياسية املستويات

 4القياس ي .

 تعريف ضبط الجودة 2-1

    من خالل املفاهيم التالية : الجودة ضبط نعرف أن يمكن كذل وعلى

 تتضافر لتحقيق والتي باملؤسسة العاملين جميع يبذلها التي والجهود األنشطة جميعهو عبارة عن  -

 .5للجودة املنشودة القياسية املستويات

باملواصفات  ومقارنتها املنجز للعمل الفنية املواصفات مراقبة خاللها يتم التي النوعية الرقابةهي  -

 والتوصية وجدت إن االنحرافات وتحديد للمشروع والهندسية الفنية الوثائق في أصال واملثبتة املطلوبة

 ضبط من فالهدف املناسبة التصحيحية اإلجراءات باتخاذ اإلدارة العليا إلى الجودة ضبط بتقارير

 يمكن األهداف وأن والقواعد املوضوعة، اخطط حسب يتم الفعلي األداء أن من التأكد هو الجودة

 .6 القياسية املعايير بمجموعة باالستعانةك وذل تحقيقها

                                                           
  40،ص  2008الحديث،األردن، الكتب ،عالمالعربية الجامعات في الجودة ضبط و االعتمادالخطيب، رداح و الخطيب أحمد 1 

 .44, املرجع السابق, ص.نفس  2
 .8أحمد بن عيشاوي, مرجع سبق ذكره , ص  3
 .132دنيا صاحب علك,مرجع سبق ذكره, ص.  4

 .11، ص1987عبد القادر، محمود سالمة ، الضبط املتكامل لجودة االنتاج ، وكالة املطبوعات ، الكويت،  5 
 .12نفس املرجع السابق ، ص  6
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 متطلبات لتلبية املستخدمة العملياتية واألنشطة األساليب بأنه أيضا الجودة ضبط تعريف يمكن -

 املنتج تحقيق مراحل جميع في املقبول  غير األداء أسباب من والحد مراقبة العمليات إلى والهادفة الجودة

 عن للكشف وسيلة أنه على الجودة ضبط عادة إلى وينظر املرجوة، االقتصادية الفعالية إلى للوصول 

 املفتشين على يعتمد بدوره الذي التفتيش على أساس ي بشكل يعتمد فهو حدوثها ملنع وليس العيوب

عن  الكشف بهدف منه دفعة تصنيع بعد أو دوري بشكل إما املنتج، من عينات بفحص يقومون  الذين

 1املعيبة. الوحدات

 :2وهي عوامل ثالث إلى املفهوم هذا ظهور  ويعود

 . األموال في كبير هدر عنه يترتب اإلنتاج في خطأ أي حدث إذا حيث الحديثة، اإلنتاج لتقنيات املرتفعة التكلفة  -

 احتياجاته؛ وتلبية املستفيد ثقة كسب يصعب مما السلعة ال املنتجة املؤسسات بين الحادة املنافسة - 

العاملية  للمواصفات ومطابقتها منتجاتها جودة من للتأكد ISO والدولية الخاصة املعايير على املؤسسات اعتماد - 

 ليس أن إلى التوصل يمكننا الجودة لضبط السابقة التعاريف من  املستفيدين من العديد وجذب واملحلية

 إليه وتوصيلها املستهل ورغبات بمتطلبات بل وفاءها العيوب من خالية سلعة إنتاج الجودة بضبط املقصود

 هو الجودة ضبط أن القول  يمكنلك ذ على وبناء األكمل، الوجه على وظيفتها تؤدي حتى املطلوبة الجودة بدرجة

 هذه تحليل ثم عنه، بيانات وتسجيل مراحله جميع في اإلنتاج على بالتفتيش الخاصة العمليات من مجموعة

 أسبابها في والتفكير املعيبة الوحدات استبعاد وبالتالي املوضوعة املواصفات عن االختالف تحديد بقصد البيانات

 .ملعالجتها برنامج لوضع

 الجودة: ضبط أهداف 2-2

  3 :يلي فيما الجودة على للرقابة الرئيسية األهداف تكمن

 تل به تتسم ما خالل من والخدمات السلع على لديهم الرضا سبل وتعزيز للمستهلكين األمثل اإلشباع تحقيق - 

 ظل في سيما ودورا أهمية األهداف أكثر من الهدف هذا ويعتبر العائلي، أو الفردي لالستخدام املالئمة السلع من

 التنافس السائد .

 دائمة والتحسين التطوير عمليات واعتبار باستمرار الجودة تحسين خالل من املبيعات من املردودات تقليص - 

 ومستمرة للمؤسسة .

 التعاقدية الخدمات وتقديم الجودة وتحسين تطوير في باستمرار السعي خالل من املستهلكين شكاوى  تقليص -

 ؛...االستبدال الصيانة، كالضمان، للمستهلكين

 الفحص أسلوب أو اإلحصائية األدوات استخدام خالل من الجودة على والرقابة الفحص تكاليف تخفيض -

 بالعينات

 ؛...والتكاليف الوقت للجهد، توفيرا

                                                           
 .45أحمد الخطيب , مرجع سبق ذكره, ص  1
 واإلدارية،جامعة ، اإلقتصادية للعلوم الكوت مجلة،العراقية العامة الشركة في اإلسمنت إنتاج جودة على اإلحصائية الرقابةبجاي، رشيد إمتثال  2

 .11،ص 2013 12بغداد،العدد
أوت  20،مذكرة ماجستير،تخصص تسيير و اقتصاد مؤسسة،جامعة ،استخدام االدوات اإلحصائية في الرقابة على جودة املنتجاتكحيلة أمال 3

 .62.61،ص  2007،سكيكدة، 1955
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 القرارات اتخاذ في أمامهم الواسعة املجاالت وإتاحة املنظمة في العاملين األفراد جميع مسؤولية الجودة اعتبار - 

 االنجاز . في املستمر التطويرية والتحسين

 يمكن ال سلفا املحددة واملعايير الفعلي األداء بين املطابق سبل أن إذ املحقق، األداء جودة على باستمرار التركيز - 

 إدخال التطويرية، التدريبية الدورات :خالل من األداء تحسين في العمل مواصلة خالل من تتحقق إال أن

 املنظمة . في للعاملين املتواصل الدعم سبل األداء وتعزيز في املتطورة التقنيات

  الجودة لضبط العملية املطلب الثاني: الخطوات

 وأساليبتتطلب عملية ضبط الجودة خطوات تبدأ من بداية تصميم املنتج ويتم االعتماد في ذلك على طرق 

 :التالينوعية يتم سردها على النحو  كمية واخرى 

 :الجودة لضبط العملية الخطوات .1

 1 :وهي اإلنتاج عيوب منع في قصوى  أهمية ذات الجودة لضبط خطوات خمسة توجد

 : )املنتج تصميم( املطلوبة الجودة مستويات تحديد -

 الحالة هذه وفي وضعه، تم الذي مع التصميم تتفق والتي وقيمة نوعا املنتج تخص التي املواصفات وضع أي 

 بدرجة بها جودة السلعة تتأثر التي الخواص أهم وتحديد باملنتج املوجودة الخواص نوع تحديد أوال يجب

 .كبيرة

 :للمنتج الجودة خصائص بقياس -

 هذه في هاما دورا سحب العينات طريقة تلعب حيث اإلنتاج، خط من بانتظام عينات اخذ إلى يحتاج األمر هذا

 املطلوبة. بالقياسات القيام ثم الحالة

  :باملواصفات املحدد بمثيالتها الفعلية القياسات مقارنة -

 اإلحصائي. الجودة لضبط املختلفة األساليب طريق عن

  :الفعلية والنتائج املواصفات بين االختالفات وتحليل تقييم -

 .) للمواصفات املطابقة عدم حدوث أي (  القياسات نتائج في االنحرافات إلى أدت التي األسباب بمعرفة

  :الحادثة املطابقة لعدم والوقائية التصحيحية اإلجراءات ذاتخا -

 ملنع الجذرية األسباب معالجة ثم للمواصفات املطابقة عدم لتصحيح الفورية اإلجراءات اتخاذ طريق عن كوذل

 .البعيد املدى على أخرى  مرة املطابقة عدم حدوث

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12امتثال رشيد بجاي,مرجع سبق ذكره, ص.  1
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 الجودة  يمكن استخالصه في شكل التالي وعلى اثر ما تقدم من خطوات حول ضبط

 

 الحطوات العملية لضبط الجودة  2-1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املصدر : اعتماد على األسلوب الخاص بالطالب                                                                                                                                                           

 

 :الجودة ضبط أدوات .2

 كوذل الجودة إدارة قسم في العاملة األفراد قبل من تستخدم التي والعلمية اإلحصائية األساليب من مجموعة هي

 1 :إلى تنقسم بحيث والعيوب الفشل حاالت وتقليل الجودة عالية منتجات على الحصول  أجل من

 :التقليدية الجودة ضبط أدوات 2-1

 :الفحص قوائم .أ

 وتعد الجودة، مشاكل تحليل في األولى الخطوة الفحص قوائم باستخدام البيانات جمع عملية تعد

 املعلومات عليها تدون  أن ويمكن عليها، املعلومات لتسجيل مسبقا مجهزة جداول  بشكل القائمة

 بطريقة وتنظيمها البيانات تسجيل من املستخدمين تمكن إذ الورقة على فحص إشارة بعمل الضرورية

 .التحليل و الجمع عملية تسهل

 :التكرارية املدرجات .ب

 نمط بإظهار ما ظاهرة حدوث تكرار مدى إلى يشير البيانات مجموعة في للتغيرات بياني ملخص هو

 األرقام الئحة في رؤيتها يصعب التي النماذج رؤية من تمكن التكراري  للمدرج الطبيعية والصورة توزيعها

 .البسيطة

 

                                                           
 .13نفس املرجع السابق, ص.  1

 الجودة الخطوات العملية لضبط

 الجودة

 
 تحديد مستويات الجودة املطلوبة

 قياس خصائص الجودة للمنتج 

مقارنة القياسات الفعلية بمثيالتها املحدد 

  باملواصفات

 

وتحليل االختالفات بين املواصفات والنتائج تقييم 

  الفعلية

 

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية لعدم 

  املطابقة الحادثة
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  :البيانية املخططات .ت

 املشكلة تشخيص في العمليات مدير مساعدة إلى تهدف متنوعة بأشكال البيانات وتوضيح لعرض وسيلة هي

 أيام تكون  كأن متشابهة زمنية فئات على وموزعة مختلفة بيانية بطرق  توضيحها خالل من الجودة صفة أو

 البياني، الرسم منها البيانية املخططات من مختلفة أشكال وهناك سنوات، أو فصول  أو أشهر أو أسابيع أو

 .املزدوجة األعمدة مخطط املنفردة، األعمدة مخطط

 :باريتو مخطط .ث

 ولهذا املتغير أو الحدث وقوع تكرار مع يتناسب عمود كل طول  بحيث األعمدة فيه تستخدم بياني مخطط هو

 لتأثيرات بالنسبة تنازليا القيم يرتب حيث األعمدة، أشكال من خاص شكل جوهره في وهو املخطط يظهر

 . الزمن أو التكلفة أو التكرار : مثل قياسية

 :واألثر السبب مخطط .ج

 الجذري  لتحديد السبب رئيس ي بشكل يستخدم ايشيكاوا مخطط أو السمكة عظم بمخطط أيضا يدعى

بعرض  وذلك املعلومات من كبيرة كميات واختصار لتنظيم أيضا ويستخدم ما لتحليل أو لعالقة أو ملشكلة

 الفعلية. أو املحتملة وأسبابها األحداث بين ما العالقات

   :التبعثر مخطط .ح

 الجودة، ظهور انحراف إلى أدت التي األسباب تشخيص أو تحديد على يساعد واألثر السبب مخطط أن ذكرنا

نستخدم  لذل ونتائجها األسباب هذه بين الترابط عالقة عن نبحث إن ينبغي ذل أسباب على وللوقوف

 العالقة مقدار أو االرتباط مقدار عن والكشف معا متغيرين ارتباط كيفية يوضح الذي التبعثر مخطط

 املتغيرين. بين الخطية

  : الرقابة خرائط .خ

 تسمح للمديرين حيث الزمن، من فترة خالل العملية على للرقابة بسيطة توضيحية بيانية وسيلة هي

 والتي خاصة ألسباب تعود التي االنحرافات وبين بالعملية املتأصلة العشوائية التقلبات بين بالتمييز والعاملين

 . املتوسط و املدى خارطتي االستخدام الشائعة الخرائط ومن واملعالجة، التعديل تتطلب إجراء

 :الحديثة الجودة ضبط أدوات 2-2

 1:والتي تتمثل فيما يلي 

  :العالقة مخطط .أ

 بينها، فيما العالقة املتبادلة على املستندة األفكار وتجميع وتشكيل تحديد عملية أنه على املخطط هذا يعرف

 خاص في بشكل املخطط ويستخدم عام بشكل البيانات لتنظيم تستخدم التي اإلدارية األدوات أحد يعد كما

 إن والتحليل، املراجعة لغرض مجاميع في وتصنيفها األفكار من كبيرة أعداد فرز  يتيح إذ املشاريع إدارة مجال

 املعلومات وإيجاد معينة مشكلة أسباب وتحديد اإلستراتجية الخطط وضع هو هذا املخطط من الغرض

 الزبون. والحلول ومتطلبات واألفكار املسببات مثل املفقودة

 

                                                           
 .14امتثال رشيد بجاي, نفس املرجع السابق, ص.  1
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  :املصفوفي املخطط .ب

 في عالقات من وجود للتحقق بعضها مع تتقاطع والصفوف األعمدة من مجموعة على املخطط هذا يحتوي 

أداة  بأنه أيضا املخطط هذا ويعرف املشكلة، حل عن الكشف في العالقات هذه تساعد إذ التقاطعات،

 مستقبال. تكرارها ملنع خطة وضع أجل من للمشكلة الحقيقية املسببات لتمييز تخطيطية

  :املصفوفة بيانات تحليل مخطط .ت

 وفق الخيارات من الثنائية ملجموعة املقارنات تستخدم بحيث املصفوفات لتحليل معقدة رياضية تقنية هو

 تساعد على املتشابكة املعلومات من كبيرة كمية املخطط هذا ويقدم بديل، أفضل الختيار معينة معايير

 بين االرتباط قواعد على املستندة اإلحصائية املبادىء على األداة هذه وتعتمد صحيح بشكل املشاكل تصور 

 من العوامل. العديد

 :األعمال شبكات أو السهمي املخطط .ث

 وفق تنفذ أن يجب التي و بعضها البعض مع املترابطة األنشطة من مجموعة بأنها األعمال شبكات تعرف

 األساليب العلمية استخدام املشاريع تتطلب حيث الكلي، املشروع إنجاز يتم أن قبل معين زمني توقيت

 الكفء التخطيط على اإلدارة األسلوبان هذان يساعد إذ الحرج املسار وأسلوب بيرت كأسلوب للجدولة

 املعقدة. الجيدة للمشاريع والجدولة

  :الجودة وظيفة نشر .ج

 خصائص الزبون إلى متطلبات ترجمة على تعمل والتي الشاملة الجودة إلدارة الحديثة األدوات إحدى هي

 أسس إلى املتطلبات تلك وترجمة الزبون  متطلبات يلبي الذي الوظيفي التصميم تحديد إلى تهدف محددة

 نشر أماكن تحديد في للمساعدة اإلنتاج عملية من املبكرة املراحل في األداة هذه وتستخدم لتصميم املنتوج،

 الزبائن متطلبات بين العالقات لتحديد كأداة الجودة بيت ويستخدم عمليات اإلنتاج في الجودة جهود

 املنتوجات بناء من العمليات مدراء يتمكن تحديد العالقات خالل ومن الخدمة، أو السلعة وخصائص

 .الزبائن يحددها التي الصفات بموجب والعمليات

 الجودة ضبط تكاليف املطلب الثالث :

يترب على املؤسسة مجموعة من التكاليف ومن بينها تكاليف ضبط الجودة والهدف من ذلك هو تحسين 

 املبيعات وتحكم في املخزون

 الجودة مفهوم تكاليف .1

 :1هناك عدة مفاهيم لتكاليف الجودة نحددها فيما يلي

 فيه وتحقيقه التحكم املنتج لجودة مستوى  بتحديد واملتعلقة املنتج يتحملها التي التكاليف مجموع هي -

 .املستهلك ورغبات متطلبات مع املنتج موصفات مطابقة مدى وتقييم

 والخسارة الى الفقدان باإلضافة الجودة وضمان تأكيد أجل من التكلفة هي البريطانية املوصفات حسب -

  .الجودة على الحصول  أو أنجاز عدم عند الحاصلة

                                                           
 الشرق  جامعة ماجستير، رسالة ،االردنية االدوية لشركات املالي االداء تحسين في التصنيع جودة تكاليف على رقابة دور  الحديث، ريشان كريم سرى   1

 .18-17:ص ص ، 2010 األعمال، كلية االردن، العلية للدراسات -17. االوسط
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 تسعى لذا .واإلبداع والوقت، الجودة، إلى إضافة للمنظمة، الرئيسية النجاح عوامل أحد تعد كلفة إن -

معينة  طرق  باستعمال اتهخدما أو سلعها إنتاج الجودة تكاليف على السيطرة إلى األعمال منضمات

 املنتج قيمة زيادة عن الناتج العميل رضا تحقيق في أهدفها غالى الوصول  من تمكنها مختلفة وأساليب

 املستعملة األنشطة املناهج لوصف الكلفة إدارة مصطلح ويستعمل .املنافسة مقارنة باملنتجات لديه

 املنتجات كلفة وتخفيض للزبون  القيمة تزيد التي األجل وطويلة قصيرة التخطيط والرقابة قرارات إلدارة

 .والخدمات

 الرشيد اتخاذ القرار على تساعد التي املعلومات لتوفير اتهونشاطا اإلدارة إجراءات هي الكلفة إدارة إن -

 طريق عن املنظمة تميز تحقيق سبيل في التكاليف على والرقابة للموارد األمثل االستعمال وتحقيق

 .الزبون  لدى العالية بالقيمة تتمتع تقديم منتجات

 الجودة ضبط تكاليف .2

  :1وهي التكاليف لهذه عناصر أربعة يتضمنا أساسيين مجالين الجودة تكاليف وتشمل

 :يتضمن والذي :الجودة ضبط تكاليف األول  املجال .أ

  :الوقاية تكاليف - 

 للجودة مطابقة املنتجات عدم منع أي معيبة، منتجات أو عيوب حدوث ملنع البداية من تصرف التي التكاليف هي

 املطلوبة .

 تكلفة :مثل للموصفات مطابقة غير منتجات انتاج ملنع تحدث التي التكاليف تلك أو كما تسمى تكاليف املنع وهي 

 وهندسة العملية الصناعية، وهندسة واآلالت، اإلصالح وصيانة الواردة املوارد وفحص الجودة، هندسة

 .2املرغوبة الجودة مستوى  الى للوصول  التدريب وتكلفة التصميم،

  التقييم: تكاليف  -

 تكاليف :مثل للمواصفات املطابقة غير املنتج الفردية من الوحدات تلك الكتشاف تحدث التي التكاليف تلك وهي

 .النهائي املنتج التصنيع، وفحص عملي خالل املنتج واختبار املستلمة، املواد فحص

 يتضمن والذي :الجودة ضبط في اإلخفاق تكاليف الثاني املجال . ب

 الداخلي اإلخفاق تكاليف - 

 أن قبل املصنعة الشركة معيبة داخل منتجات إنتاج أو املنتجات في عيوب حدوث بسبب تنفق التي التكاليف هي

 داخليا . املطلوبة للجودة املطابقة عدم تكاليف أي ، املستهل يد إلى املنتجات هذه تصل

 قبل للموصفات املطابقة غير الوحدات اكتشاف عند الداخلي بأنها التكلفة املتحققة كلفة اإلنفاق عرفت و

 :تتضمن الداخلي الفشل وكلفة للزبون  وصولها

 . التالفة املنتجات عن الناتجة مباشرة غير الصناعية التكاليف العمل كلفة وتتضمن التالف كلفة -

 . املعابة املنتجات لتصليح العمل اعادة كلفة-

 . الداخلي الفشل ملعالجة املصروف الوقت كلفة-

                                                           
 . 10 -  9ص.صسبق ذكره ، مرجعاملنهي، التدريب و الفني للتعليم العامة املؤسسة  1 

 .14رباب عوابد، مرجع سبق ذكره،ص   2
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 البيع سعر بين الفرق  أي املنتوج سعر اختالف عن الناشئة بالخسارة املتمثلة واملسموحات فشل تحليل كلفة-

 .1 لالستخدام قابال يكون  قد املنتوج الن وذلك املخفض والسعر االعتيادي

 الخارجي اإلخفاق تكاليف -

غير املطابقة للموصفات املتحققة عند اكتشاف الوحدات  ة كلفتالبانها  الداخلياو الخفاق  الفشل كلفة عرفت

 :2قبل وصولها للزبون وكلفة الفشل الداخلي تتضمن

 كلفة التالف وتتضمن كلفة العمل التكاليف الصناعية غير مباشرة الناتجة عن املنتجات التالفة.-

 كلفة اعادة العمل لتصليح املنتجات املعابة.-

 كلفة الوقت املصروف ملعالجة الفشل الداخلي.-

 شل واملسموحات املتمثلة بالخسارة الناشئة عن اختالف سعر املنتوج أي الفرق بين سعر البيعكلفة تحليل ف-

 االعتيادي والسعر املخفض وذلك الن املنتوج قد يكون قابال لالستخدام.

 املطلب الرابع: قواعد ضبط الجودة

 :3قواعد ضبط الجودة (1

تعدد الفوائد التي تحصل عليها الشركات الصناعية من جراء تنفيذ نظام ضبط جودة، فتتحسن جودة منتجاتها 

، ويكون له تأثير الفعال على كل من زيادة اإلنتاجية  وتحقيق رضا املستهلك وأخيرا زيادة اإلنتاجيةوكذلك عملياتها 

ى مستوى الشركة وفوائد تتعدى حدود الشركة الى أرباح الشركة ,وتتقسم هذه الفوائد الى فوائد داخلية عل

 خارجها ووضعها في السوق.

 الجودة:لضبط الفوائد الداخلية 

 . املنتجاتتحسين جودة   -

 زيادة إنتاجية الشركة . -

 وتصبح  منافسة في السوق. املنتجاتانخفاض أسعار  -

 زيادة حصة الشركة في السوق. -

 جهة أخرى فإن  تقليل التكاليف يؤدي إلى زيادة مباشرة في األرباح.زيادة ا أرباح التي تحققها الشركة ومن  -

 الفوائد الخارجية لضبط الجودة :

 زيادة رضا املستهلك عن منتجات الشركة . -

 زيادة والء املستهلك ملنتجات الشركة. -

 اإلقبال املتكرر على شراء منتجات الشركة. -

 في السوق. الشركة زيادة حصة -

 ققها الشركة.زيادة ا أرباح التي تح -

                                                           
 .15، نفس مرجع السابق ، ص   1
 .177ص   2007- 2العدد  العشرين، لدلمجا تقنية، مجلة ،الجودة تكاليف على الرقابة في املوازنة دور  النعيمي، فالح حذام محمود، على جنان ، 2
 10-9مرجع سبق ذكره.ص.ص  املنهي، والتدريب الفني للتعليم العامة املؤسسة  3
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األخرى  وعلى الجانب األخر يمكن للشركة زيادة أسعار منتجاتها نظرا الرتفاع مستوى جودتها عن جودة املنتجات 

 مما يؤدي إلى تحقيق ربحا  أكثر.

 :1توكيد الجودة (2

 يمكن تعريف توكيد الجودة على  انها كافة األنشطة املخططة والنظامية املطبقة داخل الشركة   

 الكافية لتحقيق متطلبات الجودة . لتوفير الثقة 

ومن أمثلة هذه األنشطة في مجال التصميم تحديد متطلبات معطيات التصميم املتعلقة باملنتج وتوثيقها  

لضمان  وفاء التصميم بهذه املتطلبات ,وفي مجال املشتريات تقييم املوردين لضمان مطابقة املنتجات  املشتراة  

املحددة من قبل الشركة ,وفي مجال العمليات اإلنتاجية ضمان  تنفيذ  هذه العمليات  تحت ظروف للمتطلبات 

 املراقبة .

 توفير توكيد الجودة الثقة في قدرة الشركة على الوفاء متطلبات الجودة على املستوى  الداخلي أي لإلدارة العليا  

 في الحالة  التعاقدية . للشركة , وكذلك على مستوى الخارجي أي للشركات  األخرى 

وإذا لم تعكس متطلبات الجودة احتياجات املستهلك تماما, فإن توكيد الجودة قد ال يوفر الثقة الكافية في الوفاء 

 بهذه االحتياجات.

وهناك عالقة وارتباط وثيقان بين أسلوب ضبط الجودة وأسلوب توكيد الجودة, فبينما يضمن أسلوب ضبط 

ت الجودة املطلوبة, يضمن أسلوب توكيد الجودة استمرار املحافظة على تحقيق هذه الجودة تحقيق متطلبا

 املتطلبات.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12-11نفس المرجع السابق ص.ص  1
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 خالصة الفصل

أهمية وأسباب  ومفهوم الجودة، نشأة على مركزين عامة بصفة الجودة مفهوم تحليل الفصل هذا في حاولنا

 حاولنا عرض ثم الجودة ضبط ومفهوم نشأة على الضوء ألقينا أخرى  جهة ومن جهة من هذا الخاصة بها

 وأدواتها. الجودة لضبط العملية الخطوات

الداخلي وعالقته بضبط جودة املؤسسات  التدقيق املوالي سوف نلقي الضوء على الفصل خالل من وسنحاول 

 االقتصادية.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

عالقة التدقيق بضبط 

 الجودة



ضبط الجودةبعالقة التدقيق            الفصل الثاني:                                           
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 :تمهيد

ً الداخلي التدقيق يعتبر
 
 اإلجراءات وكفاية كفاءة وتقييم فحص خاللها من يتم الرقابية اإلجراءات من نوعا

ًاعتبر الرقابية ًلهذا ًالتركيز الداخلي التدقيق البعض األخرى،  بمسئولية ينهض الذي الرقابة هيكل في بؤرة

 وتشجيع املالية البيانات سالمة من والتأكد املاديةًلألصوًل الحماية على الرقابة أدوات بقية قدرة من التحقق

 . التشغيلية الكفاءة ورفع اإلدارية بالسياسات االلتزام

 حيث اإلدارة خدمة في فعالة أداة إلى واالنحرافات لألخطاء تغيرتًالنظرةًإليهاًمترصدًالوظيفة هذهوبعدًتطورً

 تقييم في املساهمة وكذلك  الداخلية، الرقابة نظام وتطوير تصميم في تساهم الداخليًأن التدقيق وظيفةيمكنً

ً املشورة وتقديم منها والحماية املخاطر وإدارة  املوارد استخدام كفاءة قياس وكذلك إلدارتها، األنجعالطرقًفي

ًاملساعدة والفاعلية األداء وتقييم املتاحة املشاريعً إدارة في الكفاءة درجات أقص ى تحقيق على وبالتالي

 وبالتالي الشاملة الجودة إلى والوصوًل للموارد األمثل االستغالل في األخيرةًهذه فرص يعزًز مما االقتصادية

ً,ةدوليال وجهًاملنافسة في الصمود

ً:سنتطرقًفيًهذاًالفصلًالى ومنه

ًماهيةًالتدقيقًالداخليً:األوًلاملبحثً

ًالرقابةًالداخليةأهميةًالتدقيقًالداخليًفيًتقييمًنظامً املبحثًالثانيً:

ًتفعيلًالعالقةًبينًالتدقيقًالداخليًوضبطًالجودة املبحثًالثالث:

ً
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 املبحث األول: ماهية التدقيق الداخلي

 في أما األول، املطلب في وأهدافه أنواعه الداخلي التدقيق ومفهوم نشأة إلى التطرًق املبحث هذا في نحاوًل سوف

 الداخلي التدقيق دوًر إلىًكوكذل وأدواتها أسسها الجودة، ضبط مفهوم وتطوًر نشأة إلى سنتطرًق الثانيًاملطلب

ً.الجودة ضبط في

  يالداخل التدقيق :األول  املطلب

 الداخلي التدقيق مفهوم و نشأة (1

ًرغبة هو كذل في والسبب األمريكية املتحدة بالواليات كوذل الثالثينات إلى كفكرة الداخلي التدقيق ظهوًر يرجع

 تفرض كانت األمريكية التشريعات أن علمنا إذا خاصة الخارجية املراجعة ثقل تخفيض في األمريكية املؤسسات

 وبقي .عليها املصادقة يتولى خارجي ملدقق حساباتها إخضاع إلى املالية األسواق في تتعامل التيًاملؤسسات كل على

 19 41سنة نيويورك في موحد تنظيم شكل في الداخليوًن املراجعوًن انتظم أنًإلى مهمشا الداخلي التدقيق دوًر

 املهنة هذه تطوير على إنشائه منذ عمل الذي  IIA األمريكيينًالداخليين املراجعين بمعهد يسمى ما وكونوا

ً .1وتنظيمها

 ينص فلم عنه، االستغناء يمكن ال كنشاط بها االعتراف حديثة الوظيفة هذه أن القوًل فيمكن الجزائر في أما

الصادرةًً 01/88رقم للمؤسسات التوجيهي القانوًن من 40 املادة في الثمانينات نهاية في إال الجزائرًي  املشرع عليها

 داخلية هياكل تنظيم االقتصادية العمومية املؤسسات على يتعين " :أنه على ينص الذي1988ًجانفي01ًًبتاريخً

2ً وتسييرها سيرها أنماط مستمرةًبصفة وتحسين املؤسسة في باملراقبة خاصة

 مفهوم التدقيق الداخلي (2

 بعضًالتعاريفًللتدقيقًالداخليًالتيًتتميزًبالتنوعًوالتعددًبتنوعًالهيئاتًاملهتمةعرضًسنحاولًفيماًيليً

 :منهاًًنذكر

:ً"نشاطًتقييمًمستقل3ًعلىًأنه1971ًتعريفًاملعهدًاألمريكيًللمدققينًالداخليينًفيًنشرتهًالتيًاصدرهاًعامً

داخلًاملؤسسة،ًتعملًعلىًمراجعةًالنواحيًاملحاسبيةًواملاليةًواألعمالًاألخرىًكخدمةًلإلدارةًوهوًوسيلةًنشأً

 رقابةًإداريةًتعملًعلىًقياسًوتقييمًفعاليةًوسائلًالرقابةًاألخرى."

وضوعيًبينماًيشيرًالتعريفًالجديدًملعهدًاملدققينًالداخليينًإلىًأنًالتدقيقًالداخلي:ً"نشاطًمستقل،ًتأكيدًم

علىًإنجازًأهدافهاًبواسطةًتكوينًمدخلًًومساعدتهاًًواستشاريًمصممًلزيادةًقيمةًاملنظمةًوتحسينًعملياتها

ًلتقييمًوتحسينًفعاليةًإدارةًاملخاطرًوالرقابةًوعملياتًالتحكم".ًمنظمًومنضبطً

ً:4ًالداخليين على أنه واملستشارين للمراجعة الفرنس ي املعهد عرفه كما

تقومًبهاًمعً التي العمليات في تحكمها درجة حوًل للمنطقة ضمانات اعطاء إلى يهدف وموضوعي مستقل نشاطً" 

ً."ًاملضافة القيمة خلق في واملساهمة لتحسين نصائح تقديم

                                                           
 أعمال،جامعة إدارة فرع اقتصادية علوم تخصص ماجستير ،مذكرةاملؤسسة تسيير تحسين في ومساهمتها مهمتها الداخلية املراجعةلطفي، شعبانً 1

ً.69 ،ص 2004 الجزائر،
ً.08،ص12/01/1988ًًاملؤرخةًفي02ًًالجريدةًالرسميةًللجمهوريةًالجزائريةًرقمًً 2
ً.  120،ًص  2010،عمان للنشر، العربي املجتمعمكتبةً ،والداخلية املالية الرقابة في حديثة مفاهيم الخطيب، راغب خالدً 3
ً. 46  ص ،  2011عمان للنشر، الصفار دار ،والحكومي الداخلي التدقيق جمعة، حلمي احمد4ً
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 : 1أنه على كذلك ويعرف

 واملحاسبية املالية األنظمة تطبيق ومدى أنشطتها لتقييم املنظمة داخل يؤسس مستقل تقييمي وظيفي نشاط" 

 اإلدارة قبل من املوضوعة واإلجراءات والخطط بالسياسات اإلدارية املستويات كافة في العاملين التزامًفيها،وكذا

،ًويهدفًالتدقيقًالداخليًعموماًإلىًتقييمًنظامًالرقابةًالداخليةًبأقلًالتكاليفًاألداءوتحسينًًالفاعلية لزيادة

ً.ًالعليا"ًلإلدارةوتقديمًالدعمًواملعلوماتً

2ًًوهي: الداخلي التدقيق خصائص نستنتج املفاهيم هذه خالل ومنً

 الداخلي املدقق تقييمًو لفحص تخضع التي والعمليات األنشطة بقية عن مستقلة وظيفة الداخلي التدقيق -  

  ، عليها واالعتماد قبولها ومدى الداخلي املدقق نتائج موضوعية على لتد وهذهًاالستقاللية

ًً،املؤسسة في األنشطة جميع وتقييم فحص بمهمة الداخلي التدقيق وظيفة تختصً -

 يقدم الداخلي التدقيق أن أي وحدها العليا لإلدارة خدمة نهاكًو تتعدى الداخلي التدقيق ومسؤوليات مهام -  

ً ،أعمالهم انجاز في تساعدهم تهممستويا بمختلف التنظيم أعضاءلجميعً الخدمة

ً إدخالها، الالزمة التحسينات القتراح استشارية وظيفة الداخلي التدقيقً -

ً،ًاملرسومة اإلدارية واإلجراءات السياسات تقييم تعرض رقابية أداة - 

 الداخلي التدقيق ومعايير أنواع :الثاني املطلب

ًللتدقيقًالداخليًمجموعةًمنًاملعاييرًكماًلهًعدةًأنواعًيمكنًتلخيصهاًفيًمايلي:

 الداخلي التدقيق أنواع (1

وًًاإللزامي،ًالتدقيقًالداخليً املالي الداخلي التدقيق يةًوهيرئيس أقسام ثالثإلىً الداخلي التدقيق تقسيم يمكن

ً:ًالداخلي التدقيق ألنواع موجزًشرح يلي وفيما  التشغيلي الداخلي التدقيق

3ً:املالي الداخلي لتدقيقا

بهاًًاملتعلقة املحاسبية والسجالت والقوائم املالية للعمليات املنتظم الفحص"  بأنه املالي خلياالد التدقيق يعرف

ً  موضوعة أخرًى متطلبات وأية اإلدارية والسياسات عليها املتعارف املحاسبية باملبادئ االلتزام مدىلتحديد

ً"مسبقا

 مراجعة يتضمن والذي الداخلي للتدقيق التقليدي املجال هو املالي التدقيق أن نجد التعريف هذا خالل من

 هو هذا من والهدف املحاسبية املبادئ مع وتطابقها سالمتها من التحقق ثم وتدقيقها القيودًاملحاسبية وتتبع

 يهدف كما للمؤسسة، الحقيقي الوضع تعكس أي وصحيحة موضوعية بصورة والقوائمًاملالية البيانات إظهار

  واالختالس منًالضياع املؤسسة أصوًل حماية إلى

 4:تدقيق االلتزام 

ً ًوالقوانينًاملعمولًبها ًباألنظمة ًالتحققًمنًمدىًااللتزام املوضوعةًمنًطرفًاملؤسسة.ًًواإلجراءاتيهدفًالى

ًالتدقيقًالداخليًالعبءً:ًإدارةوتقعًعلىً
                                                           

ً. 71ص  2004الجزائر، جامعة ماجستير، مذكرة ،سير املؤسسة تحسين في ومساهمتها مهمتها الداخلية املراجعةلطفي، شعبانيً 1
 الجزائر جامعة ماجستير، مذكرة ،االردنية التجارية البنوك في الداخلية للمراجعة الدولية املعايير ظل في الداخلية املراجعة، مخلوف محمد احمدً 2

ً.50،ص2006
ً.20ص   2009يرماجست مذكرة غزة، االسالمية الجامعة ،االسالمية البنوك في التدقيق معايير تطبيق مدى النونو، سعيد كامل محمد كمال ً 3
ً.56،ًص2006ً،مؤسسةًالوراقًللنشرًوتوزيعً،األردن،ًالطبعةًاألولى،ًالتدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيقخلفًعبدًهللاًوردات،ًً 4
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 التعليماتًالعامة.ًالتأكدًمنًتطبيقًالقوانينًوًاللوائحًو •

 اإلملامًالكاملًبالقوانينًواللوائحًالعامة. •

ًرقابةًمدىًالتزامًاإلداراتًاملختلفةًبتطبيقًالنظامًالداخليًفيًإدارتهم. •

ً :1التشغيلي الداخلي التدقيق

 :بأنه التدقيقًمن النوع هذا ويعرف الوظيفي، والتدقيق األداء وتدقيق ،اإلدارًي التدقيق أيضا عليه يطلق

ًوأدائها اإلدارية ورقابتها املختلفة أنظمتها لتقييم ككل للمؤسسة التشغيلية للوحدة الشامل الفحص"

 العمليات واقتصادية كفاءة من للتحقق وذلك اإلدارية األهداف ضمن محددة قياس لطريقة وفقا التشغيلي

 ." التشغيلية

 يقوم فاملدقق واملحاسبي املالي التدقيق من أوسع التشغيلي الداخلي التدقيق ان نجد التعريف هذا خالل من

 عالجها على للعمل األداء في الضعف مواطن لتحديد املالية وغير املالية املنظمة داخل النشاطاتًكافة بتدقيق

ً.منها والحد

 معايير التدقيق الداخلي (2

هيًعبارةًعنًمجموعةًمنًالقواعدًواملبادئًالتيًيجبًمراعاتهاًعندًتقييمًعملياتًوخدماتًوأداءًقسمًالتدقيقً

ًالداخليًفيًاملؤسسات.ً

ً:2معهدًاملراجعينًالداخليينًخمسةًمعاييرًتحكمًاملمارسةًاملهنيةًللتدقيقًالداخليًوهيًكاآلتيوقدًأصدرً

 معايير االستقالل: .1

إذًتشيرًهذهًاملعاييرًإلىًاستقالليةًاملدققًالداخليًعنًأنشطةًالوحداتًالتيًيقومًبتدقيقها،ًكماًتشملًهذهً

التنظيميًواملوضوعية،ًواملقصودًبهماًأنًيعملًاملدققًالداخليًاملعاييرًعلىًعددًمنًاملعاييرًالفرعيةًوهيًالوضعً

ضمنًوضعًتنظيميًيتيحًلهًهذهًاالستقالليةًوأنًيكونًاملدققًموضوعياًمنًخاللًإبداءًرأيهًفيًأمورًالتدقيقً

ًقسمً ًفي ًالعاملين ًاختصاصات ًتحديد ًخالل ًمن ًتتحقق ًاملوضوعية ًأن ًكما ًالرأي، ًهذا ًعلى ًأحد ًتأثير دون

لداخليًوتغييرًاملهامًبينًأعضاءًالقسمًمنًوقتًآلخر،ًوعدمًقيامًاملدققًبمهامًوأعمالًتخصًإداراتًالتدقيقًا

 وأقسامًأخرىًوتدقيقًالنتائجًقبلًكتابةًالتقرير.

 معايير الحرفية املهنية: .2

 يتحققًهذاًاملعيارًمنًخاللًالعناصرًاآلتية:

 عًمهامًالتدقيقًالداخلي.تحديدًمواصفاتًومؤهالتًوخبراتًالعاملينًالتيًتتناسبًمً-

وضعًتدريبًمستمرًلرفعًكفاءةًالعاملينًفيًالقسمًوكذلًحتىًيكونًلهمًإملامًبالتطوراتًالحاصلةًفيًمعاييرًً-

 وإجراءاتًوتقنياتًالتدقيقًالداخلي.

ًاألخالقيةًً- ًالقيم ًمن ًمجموعة ًيشمل ًالذي ًالداخلي ًالتدقيق ًمهنة ًأخالقيات ًبدستور ًاملدققين التزام

يةًواألمانةًوالوالءًوأنًيكونًلهؤالءًمهارةًالتعاملًواالتصالًمعًاألفرادًالعاملينًفيًالوحداتًالتيًيتمًكاملوضوع

 تدقيقها.

                                                           
ً.44ًص 7، 200  7غزة، االسالمية الجامعة ماجستير، .م ،واالداري  املالي االداء ضبط في الداخلي التدقيق طبيعة دور  ،املدلل يوسف سعيد يوسفً 1
 ،الجامعةاملأمون  كلية مجلةالحديثة، املهنية باملعايير الحكومية الجامعات في الداخلي التدقيق و الرقابة شعب إلتزام املجيد،مدى عبد فداءً 2

ً.76 ص.ص2012ً،ًً 19 املستنصرية،ًالعدد
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 معايير نطاق العمل )الفحص امليداني(: .3

ًنظامً ًوفعالية ًمدىًدقة ًفحصًوتقييم ًعلى ًالداخلي ًاملدقق ًنطاقًعمل ًيتضمن ًأن ًضرورة ًاملعيار ًهذا يبين

ًبال ًالداخلية ًاألهدافًالرقابة ًاملعيار ًهذا ًيحدد ًحيث ًاملطلوبة، ًاملهام ًتنفيذ ًفي ًاألداء ًجودة ًومدى وحدات

الرئيسيةًلهيكلًالرقابةًالداخليةًاملتمثلةًفيًتوفيرًمعلوماتًذاتًدرجةًعاليةًمنًالنزاهةًومدىًااللتزامًبالخططً

ًاردًاالقتصادية.والسياساتًوالقوانينًوالحمايةًاملاديةًلألصولًواالستخدامًالفعالًوالكفءًللمًو

 معايير أداء وظيفة التدقيق الداخلي: .4

ًبعمليةً ًوتنتهي ًالتخطيط ًبعملية ًتبدأ ًالتي ًالداخلي ًالتدقيق ًلعملية ًاملختلفة ًاملراحل ًاملعايير ًهذه تتضمن

ًحيثًتبدأ ًمعلوماتًًاملتابعة، ًعلى ًوالحصول ًالداخلي ًاملدقق ًعمل ًأهدافًونطاق ًالتخطيطًبتحديد عملية

ً ًموضوع ًهذالألنشطة ًألزم ًكما ًالدوريةًًالتدقيق، ًالتقارير ًبواسطة ًالنتائج ًتوصيل ًبضرورة ًاملدقق املعيار

متابعةًنتائجًًكاملؤسسة،ًوعلىًاملدققًكذلًوالنهائيةًمبيناًأهمًاالستنتاجاتًالتيًتوصلًإليهاًومناقشتهاًمعًإدارة

 .التدقيقًعمليةًعمليةًالتدقيقًللتأكدًمنًاتخاذًاإلجراءاتًاملناسبةًبخصوصًنتائجًوتوصيات

 معايير إدارة قسم التدقيق الداخلي: .5

 يبينًهذاًاملعيارًأنهًعلىًمديرًإدارةًقسمًالتدقيقًالداخليًالقيامًعلىًتحقيقًاآلتي:

 .أنًيحققًاألهدافًواملسؤولياتًالتيًتريدهاًاإلدارةًالعلياً-

 .االستخدامًالكفءًوالفعالًللمواردًاالقتصاديةًالخاصةًبإدارتهً-

ًنًيكونًعملًالتدقيقًالداخليًيتفقًمعًاملعاييرًاملهنيةًللتدقيقًالداخليًولسعيًللتعارفًوالتنسيقًمعيجبًأً-

ً.1ًالجهاتًالرقابيةًالخارجية

 : مراحل عملية التدقيق الداخلي وأدواتهاملطلب الثالث

للتدقيقًعدةًوسائلًوأدواتًللتدقيقًعدةًمراحلًيمرًبهاًبدايةًمنًمرحلةًالتحضيرًوصوالًالىًتقريرًنهائيً،ًكماً

ًيمكنًذكرهاًكاألتي:

 مراحل عملية التدقيق الداخلي (1

 ذلك في ويستخدم املسطر الهدف كان مهما املنهجية نفس تتبع بكونها الداخلي التدقيق مهمة تتميز

وتتكونًمهمةًالتدقيقً فعال، كامل، عمل، لتحقيق مهاااحتًر يستوجب محددة لقواعد تخضع بها معترف تقنيات

،ً)املهمة تنفيذ مرحلة( للمهمة امليداني العمل للمهمة، التحضير مرحلة :وهي أساسية مراحل ثالث من الداخلي

ً.)املهمة إنهاء( النتائج عرض مرحلة

 أوال: مرحلة التحضير للمهمة

تعتبرً والتي املسطرة أهدافها تحقيق من لها يتمكن حتى جيدا تحضيرا تستوجب الداخلي التدقيق مهمة إن

للمؤسسةً العامة اإلدارة إرسال بعد غالبا تبدأ الداخلي التدقيق فمهمة تدخلها، مجال يحدد الذي اإلطار بمثابة

 :2 املرحلة الفرعيةًلهذه مراحل سنستعرض يلي وفيما الداخلي، التدقيق قسم إلى باملهمة األمر

 

                                                           
ً.77فداءًعبدًاملجيدً،ًنفسًاملرجعًالسابق،صًً 1
ًجامعة أعمال، إدارة فرع اقتصادية، علوم ماجستير، مذكرة ،"املؤسسة تسيير تحسين في ومساهمتها مهمتها الداخلية املراجعة "شعباني، لطفيً 2

ً.79-77،ًص.ص2003/2004ًالجزائر،ً
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 ً:ًاألمر باملهمة -أ

ًمنًطرفً ًاملسلمة ًالوثيقة ًفي ًباملهمة ًمنًأجلًإعالمًيتمثلًاألمر ًالتدقيقًالداخلي ًقسم ًإلى ًللمؤسسة ًالعامة اإلدارة

املسؤولينًباالنطالقًفيًعمليةًالتدقيق،ًفاألمرًباملهمةًيحددًاألهدافًاملرادًتحقيقهاًمنًطرفًالتدقيقًالداخليًلصالحً

ًاألمرًأنًيحددًالعاقةًبينًالقائمينًبعمليةًالتدقيقًواألشخا ًيمكنًلهذا صًأوًقسمًأوًحتىًالهيكلًاإلدارةًالعليا،ًكما

ًمحلًالتدقيقًلتفاديًأيًغموض.

 :التقرب خطة -ب

 االقتصادي املحيط حوًل أولية معلومات جمعًفي تنطلق باملهمة، مرأًلا على الداخلي التدقيق إدارة حصوًل بعد

ًطرفهاً. من املسجلة تنظيمهاًوالنتائج القسم، هيكل السوق، حوًل معلومات الجبائي،

 القدامى املوظفين إلى الستماع كذلك تقود كما التدقيق، مهمة تحضير عند ثانية كمرحلة تعتبر التي فهذهًالعملية 

 تصل بل التدقيق، محل القسم حوًل أولية معلوماتًعلى الحصوًل في فقط تقتصر ال التقرب خطة كما باملؤسسةً.

 بطريقة تنظيمها ثم ومن تنفيذها، تسبق التي الدراسة أيًمرحلة املهمة تنفيذ كيفية حوًل أولية نظرة تكوين إلى

 بتحليل الداخلي املدقق يقوم أين مرحلة على تحتوًي التقرب خطة أنًكما .مسبقا املسطرة هدافأًلا تحقيق يمكن

 إلى التدقيق محل النشاط يقسم جدوًل شكل تأخذ أن التقرب لخطة يمكنًكما بمهمته، القيام قبل املخاطر

ً.بها القيامًيجب والتي ساسيةأًلا عمالأًلا

 جدول القوى والضعف: -ت

ًيعرض فهو التقرب خطة في املعرفة األهداف أساس على املعدة املخاطر تحليل ملرحلة كخاتمةهذاًالجدولًيعتبرً

ًوالضعف نقاط يشكل فهو بدراستهم قام ما كل حوًل املدقق رأي أو ملالحظات ومبررة موجزة بطريقة  القوة

ًالتوجيهي. التقرير تحضير بهدف املخاطر بترتيب يسمح الجدوًل فهذا النسبية، أو الحقيقية

 حسب ذلك كمية، أو عددية قيمة شكل على حتى أو نوعي شكل على تعرض والضعف القوة فنقاط

 الداخلية الرقابة أهداف حوًل أساسا يكوًن أن يجب املدقق فرأي املوجودة، والنظم واإلجراءات، القواعد،

ًاملنتظرة. النتائج حسب وكذلك املؤسسة، أصوًل وحماية املعلومات صحة أمن، املحترمة غير

أنًتكونًفيًمعظمهاًعبارةًعنًتحليالًللمخاطرًوالتيًيتمً يجب الداخلي املدقق بها يقوم التيراسةًفمرحلةًالد 

ًعرضهاًفيًجدولًالقوىًوالضعف.ً

 التقرير التوجيهي: -ث

 الوصوًل يجب التي األهداف وحدوده،ًويعرض التدقيقًالداخلي مهمة تحقيق أسس التوجيهي التقرير يعرف

ًمنًجدولًالقوىًوالضعفً بهي واملعنيين التدقيق طرف من إليها ًالتدقيقًيكونًانطالقا ًمهمة ًاتجاه فاختيار

ًالذيًيولدًفيًنهايةًالتقريرًالتوجيهيًوالذيًيكونًممض يًمنًطرفًمسؤولًأوًمشرفًالتدقيق.

ً:التحقق برنامج -ج

 التدقيق، بقسم داخلية وثيقة بمثابة فهو التوجيهي، فيًالتقرير املسطرة األهداف لتحقيق البرنامج هذا يستعمل

 وذلك املدققين أعمال يعرف فهو املدققين، أعمال ومتابعة الفريق،ًالتخطيط توزيع باملهمة، للتعريف موجه

ًفمن نقاط حقيقة ومن منها، للتحقق ًوالضعف، ً خاله القوة ًنقاطًالقوة، ًنقاطًنتأكدًمنًوجود ومدىًتأثير

ًالضعف.

ً
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ً:)املهمة تنفيذ مرحلة( للمهمة امليداني العمل :ثانيا

تعتبرًهذهًاملرحلةًكانطالقةًالرسميةًلعمليةًالتدقيقًوالتيًتهدفًالىًالوصولًلنتائجًوأجوبةًلتساؤالتًمسيريً

ً:1املؤسسةًالطالبينًلخدماتها،ًفهذهًاملرحلةًتحتويًأيضاًعلىًمراحلًفرعيةًوهي

 عمل التدقيق:تخطيط  -أ

 التقرير، توزيع إلى الدراسة مرحلة نهاية من ومكانا، زمانا التدقيقًمهمة تنظيم على التدقيق عمل تخطيط يعمل

ًفي يعتبر فهو ًالتقدم ًمدى ًملراقبة  هذا اعتبار فيمكن للمهمة، املنفذين الداخليين املدققين عمل كوسيلة

ًلها.ًبرنامج بمثابة التدقيق لعمل التخطيط

 التغطية:ورقة  -ب

ًالعمل لطريقة وصف الوقت، نفس في تعطي وثيقة وهي  النتائج وإبراز التحقق، برنامج في املعرف تنفيذ

 أو لقسم امليداني والعمل التحقق برنامج بين للربط التغطيةًوسيلة وثيقة تعتبر كما األخير، هذا في املستخلصة

 بنتائجه. منه جزء

 ورقة أبراز وتحليل املشاكل: -ت

ًهذهًالورقةًباملشاكلًالتيًيلتقيًبهاًللمدققًالداخليًعندًقيامهًبمهمتهً،ًونعنيًبهذهًاملشاكلًعدمترتبطً

جمعًوترتيبًمجملً وعند فيًاجراءًمعين، مشكل يقابلها ورقة فكل كلية، غيابه أو تطبيقًإجراءًمعين إمكانية

تحتويًهذهًالورقةًعلىًاملشكلًاملتلقيًبهًاملهمةًكماًيمكنًأنًهًلهذ النهائي التقرير تشكيل يمكنًاألوراقًًلهذه

 وكذلكًالحلولًاملقترحةًله،ًأماًفيًحالةًعدمًوجودًمشكلً،ًيمكنًاالستغناءًعنًهذهًالورقة.

 املهمة(:  إنهاء( النتائج عرض مرحلة :ثالثا

ً ًوالتي ًالداخلي ًالتدقيق ًملهمة ًأخيرة ًكمرحلة ًاملرحلة ًهذه ًتعتبر ًإلى ًيسلم ًنهائي ًتقرير ًأوًبإعطائها ًالعليا إدارة

ًلطالبًخدمتهاًوبدورهًأيضاًتتضمنًمراحلًفرعيةًوهي:

 :2هيكل التقرير -أ

ًورقةً ًفي ًاملذكورة ًوالنتائج ًاملشاكلًمنًجهة ًوتحليل ًإبراز ًورقة ًفي ًاملذكورة ًاملشاكل ًمن ًالتقرير ًهيكل يتكون

ًالنهائيًللمهمةً.ًالتغطيةًفيماًيخصًالنقاطًااليجابيةًمنًجهةًأخرى،ًكماًيعتبرًأساسًلتحضيرًالتقرير

ً:االجتماع النهائي أو اإلقفال

 يتبع أن ويجب إليها، التوصل تم التي نتائجًإلى الستماع التدقيق، ملهمة االفتتاحي االجتماع في املشتركين يجتمع

ً:3أساسية مبادئ بخمسة االجتماع هذا

ًلن • ومنهً املدققين، قبل من عليه والتعليق عرضه تم قد ما إا النهائي التقرير يتضمن الكتابًاملفتوح:

الشكوكًوًالتأكيدات،ًاملناقشة،ً طرح املالحظات، تلك أدت التي اإلثبات وعناصر الوثائق عرض يجب

 مالحظةًالتناقضاتًبهدفًاملصادقةًالكاملةًعلىًأعمالًالتدقيق.

                                                           
ً.81-80لطفيًشعباني،ًنفسًاملرجعًالسابق،ًص.صًً 1
ً.  81ص سابق،الًنفسًاملرجعً شعباني، لطفيً 2
 إدارة فرع التسيير، علوم قسم ماجستير، مذكرة ،"للمؤسسة املحاسبي املعلومات نظام تقييم في الداخلية املراجعة مساهمة "عيادي، ملين محمدً 3

ً.118-177،ًص.ص2007/2008ًجامعةًالجزائر،ًًأعمال،
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ًيجب • ًاالنتظار:  وبالضبط للتدقيق خضع الذي الطرف على بداية التدقيق نتائج تعرض أن خطة

 النهائي االجتماع بعد إال التقرير نشر يتم وال النتائج، على املصادقة معه سيتم والذي ملسؤولًاملباشرا

 عليه. وبعدًاملصادقة

املدققينً توصيات عرض يتم وعليه يستحقها ا ملا األهمية تقديم عدم على املبدأ هذا يتضمنًالترتيب: •

 إبرازًوتحليلًاملشاكلًوالعواقب. علىًأوراق عرضها تم التي املالحظات من إنطاقا أهميتها حسب

ًأي • ًالفوري: ًالتدخل ًتشجيعه املدقق تبليغ ملجرد مبدأ ًيتم ًاملشاكل باألعمالً الفوري للقيام عن

 التدقيق. تقرير في ذلك الى اإلشارة ويتم ،األزمة الوسائل له توفرت إذا التصحيحية

علمًباملشاكلًاملالحظةًوًأالًيتمًً على املشاركةًاألطراف كل التأكدًمنًأن يجب :املشتركة املعرفة مبدأ •

 باملصادقةًعلى النهائي االجتماع في املشاركة األطراف وتقوم قبل، من إليها التطرًق يتم طرحًمشاكلًلم

وتجليلًًإبرازًأوراقعلىً تحريرها تم التي املالحظات عرض ويتم مسبقا، املشاركين على يوزع الذي القرير

ًبأمثًاملشاكل ًالعملمدعمة ًبأوراق ًومرفقة ًواقعية التوصياتً املدققوًن ويقدم اإلثبات، وأدلة لة

 املناسبةًلتصحيحًاملشاكل.

 الداخلي: التدقيق تقرير -ب

 املختلفة، وأنشطة العمليات تدقيق نتائج عن اإلدارة إبالغ في األخيرةًوالهامة الخطوة الداخلي املدقق تقرير يعد

ً في والقصوًر الخلل وأوجه  وتنبيه والتعليمات واألنظمة بالقوانين االلتزام عدم ونواحي الداخلية الرقابةنظام

 املدقق يحدد بحيث التصحيحية األعمال برنامج التقرير يتضمن حيث والقصور، هذاًالخلل مخاطر على اإلدارة

ًالتوصيات، مقبل كالجداول،ً النص إثقال لتفادي املاحق على التقرير يحتوًي كما ومتى، بماذا يقوم من كل

ً.1بترتيبها يسمح فهرس وضع مع وإجراءات القواعد الرسمية، النصوص

 أدوات املستعملة في التدقيق الداخلي (2

ًهذه وتتصف إليها، التوصل يريد التي أهداف لتحقيق أدوات عدة مهمته إطار في الداخلي املدقق يستخدم

 :2أساسية خصائص بثالث األدوات

 تحقيقه. املراد الهدف لتحقيق املناسبة األداة املدقق يختار وإنما منهجي بشكل هذهًاألدوات متستخد ال •

ًعديدةً استخدام يقتصر ال • ًأطراف ًإلى ًاستخدامه ًيمتد ًبل ًالداخلي ًالتدقيق ًعلى ًاألدوات هذه

 كاملدققينًالخارجينًواملستشارين.

سًالعنصرًبحيثًيمكنًانًيستخدمًاملدققًأداتينًًمختلفتينًفيًإطارًعمليةًالتدقيقًواحدةًتخصًنف •

 تستخدمًأداةًالثانيةًلتحققًمنًالنتائجًتمًالتواصلًإليهاًاألداةًاألولىً.

ًويمكنًتصنيفًهذهًاألدواتًإلىًنوعينًأساسينً:األدواتًالوصفيةًاألدواتًاالستفهامية.

ً

ً

 

                                                           
ً.119-118محمدًملينًعيادي،ًنفسًاملرجعًالسابق،ًص,صً   1 

ً.120نفسًاملرجعًالسابقً،ًصًً  2
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ً:1وفيماًيليًسنعرضهاًبالتفصيلأوال: األدوات الوصفية: 

تسمحًانطالقاًمنًعينةًمحددةً،يتمًاختيارهاًبطريقةًعشوائيةً،منًاملجتمعًًأداة:هوًالسبر اإلحصائي -أ

ًالصفاتًاملالحظةًفيًالعينةًعلىًكاملًاملجتمع.ًتعميمًًإلىمحلًالدراسةً

ًالطريقةًثالثةًخطواتًأساسيةًًويتبعًاملدققًالداخليًعندًاستخدامًهذه

املرادًتحقيقهاًوهوًماًيسمحًبتحديدًالرقابةًالتيًًاألهدافًأوالهدفًًديدتصورًالسبرً:يقومًاملدققًالداخليًبتح

ًيتحققًمنها،ًويقومًب:ًأناألخطاءًالتيًًيريدًًاملدققًًأويجبًالقيامًبهاًبهدفًتحديدًنوعًالخطأً

ً.ولهاًوذلكًاملدققًاملرادًتحقيقهاتحديدًاملجتمعًأيًكلًاملعلوماتًالتيًنرغبًفيًتكوينًرأيًح (1

 والتيًتتماش ىًمعًاملوضوعًاملرادًدراسة.تحديدًًدرجةًالثقةًاملرغوبًفيهاً (2

ًاملقبولًأيًاألعلىًكن (3 ًاملقبولًملجتمعًتحديدًمعدلًالخطأ ًاملنتظرًًسبةًمئويةًللخطأ ًومعدلًالخطأ ما

 الوقوفًعليهًوالذيًينبغيًًأصغرًمنًمعدلًاملقبول.

ً ًاملجتمع ًبتقسيم ًاملدقق ًاملًإلىويقوم ًوتحديد ًتخصًالقيم ًالسبر ًكانتًعملية ًإذا ًمماًطبقات ًاملهمة فردات

ًحجمًالعينةً.ًانخفاضسيؤديًالىً

ًتميزًبينًنوعينًمنًالعينات:ًاختبارًالعينةً

 العينات اإلحصائية:ونستخدم في هذه الحالة: .1

ًباستخدامً • ًمفرداتًالعينة ًاملفرداتًوتختار ًمن ًلسلسلة ًأرقام ًحيثًتعطي العيناتًالعشوائية:

 إلى انتمائها إمكانية املجتمع وحدات لجميع متساويا احتماال توفر وهي العشوائية العيناتًجدوًل

 .العينة

 مرتب بشكل املفردات اختبار يتم معينة نقطة من انطالقا :الترتيبي السبر طريقة •

 ...الخ.25،35،45،55،65:مثال

 :باستخدام العينة اختيار ويتم :اإلحصائية غير العينات .2

 على واعتمادا الشخص ي حدسه حسب العينة اختيار في املدقق يعتمد :الشخصية املوجهة الطريقة •

 وخبرته؛ تهالمؤه

 :التحليل من بنوعين بالقيام التدقيق نتائج استغالل يتم :التدقيق نتائج استغالل .3

ًمن بحيثً:للنتائج كمي تحليل • معً تتعارض ال عليها الوقوف يتمًالتي واالنحرافات األخطاء أن يتأكد

 املسطرة. األهداف

والتأكدًًفيماًإذاًكانتًتكراريةًًأمًالًأوًمعتمدةًأوال.وفيًالنهايةًيتخذً واإلنحرفاتً ألخطاء نوعي تحليل •

 املدققًقبولًاملجتمعًأوًعدمًقبوله:

 :ًاملقابلة -ب

االستجوابًالىًمجموعةًمنً  ويخضع املعلومات منيهدفًاملدققًمنًخاللهاًإلىًالحصولًعلىًمجموعةً

ًعةًمنًالشروط.ًاملعلوماتًويخضعًاالستجوابًإلىًمجمًو

ً.القسم عن األوًل املسؤول علم دوًن استجواب بأي القيام وعدم السلطة خطيجبًاحترامً •

                                                           
ً,36،ًصًًفاطمةًبعوج،ًدورًالتدقيقًالداخليًفيًتفعيلًاتخاذًالقرار،ًمذكرةًتخرجًماسترًفيًالعلومًاملاليةًواملحاسبية،ًجامعةًمحمدًخيضرً،ًبسكرةً 1ً  
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 .االستجواب وكيفية بسبب املستجوب الطرف وإعالم أهدافهاًو التدقيق بمهمة التذكير •

 قبلًبدايةًاالستجوابًًاكتشفاهاوبات،ًاملشاكل،ًونقاطًالضعفًالتيًتمًيقومًاملدققًبعرضًالصع •

 .املسئولين إلى تقديمها قبل امللخصة ستجواباًلا نتائج عن املستجوب الطرف يصادق إن يجب •

• ً ًلتحقيقًًإنيتفادىًاملدقق ًاملهمة ًموضوع ًإطار ًاالستجوابًفي ًتوجيه ًيتكلمًويقوم ًمما ًأكثر يستمتع

 الهدفًاملسطرًويجبًاعتبارًالطرفًاآلخرًفيًمرتبةًمساويةًمنًحيثًإدارةًاالستجواب.

 األدوات االستفهاميةثانيا: 

املالحظةًاملادية،ًالسرد،ًاملخططًالوظيفي،ًجدولًتحليلًاألعمال،ًمخططًالتدفق،ًفيماًيليًسنترطقًبينًونميزً

ً:1لهاًبالتفصيل

ً:ًالحظة املاديةامل -أ

 مدوًن هو ما تطابق من املباشرةًللتحقق املادية املالحظة على التدقيق عملية في املدقق يعتمد أن املمكن من

ً:ب مرأًلا ويتعلق الواقع، في الفع موجود هو ما مع الوثائق على

 ما نشاطًأو عملية بها تمر التي املراحل تحديد إلى إجراءات مالحظة :ًتهدفاملالحظة املادية لإلجراءات •

ًلها. واحترامًاألفرادً إجراءات دليل في مدوًن هو ما مع تطابقه من للتحقق

إلىًالتحققًمنًالوثائقًاملحاسبيةًواملستنداتًاملختلفةًالتيًتستخدمهاً:ًتهدفًاملالحظة املادية للوثائق •

 املؤسسةًمنًتصميمها،ًكيفيةًاستخدامها،ًوانتقالها.

ًويتعلقمالحظة التصرفات • ًللتعليماتً أي االجتماعي بالتدقيق األمر : ًاألفراد ًاحترام ًمدى مالحظة

 وتصرفهمًداخلًأماكنًالعمل.

ً:السرد -ب

ًتتميزًبعضًمراحلًالتدقيقًبصعوبةًوصفهاًويلجأًاملدققًإلىًالسردًلوصفًالنظام,ًوتميزًبينًنوعين:ً

 باستماع املدقق ويقوم التدقيق مهمة بداية في يكوًنًالذي يقوم به الشخص الخاضع للتدقيق: السرد •

ًالخاضع النشاط أو للنظام العام إطار وصف بهدف للتدقيق الخاضع الشخص به يقوم الذي السرد إلى

ًعلى املدقق يحتاجها التي املعلومات أهم بتحديد املتعلقة النقائص بعض الطريقةللتدقيقًوتطرحًهذهً

 جانبًمدىًصدقًالشخصًالذيًيقومًبالسرد.

 ةحال في إليها توصل التي االختبارات ونتائج املادية تهمالحظ بسرد املدقق يقوم :املدقق به يقوم سرد •

 . األطرافًجميع قدمه ما يستغل أن املدقق وعلى املعلومات تدفق مخططات طريق عن وصفها صعوبة

ً :الوظيفي مخطط -ث

 عمليات من عليهاًتحصل التي املعلومات من قاالنطا الوظيفي املخططًبإعداد الداخلي املدقق يقوم

 في الوظائف مختلفًاملخطط هذا ويعرض املهمة، بداية في بها قام التي والسرد حظةاًلوامل االستجواب

 املكتسبة املعارف بإثراءًاملخطط هذا ويسمح بها، القيام عن املسئولين األشخاص جانب إلى املؤسسة

 تقسيم بسوء املرتبطةًمراكزًالعملًبهدفًتحديدًنقاطًالضعف وبتحليل املؤسسة بوظائف والخاصة

ًاملؤسسة.ًفي العمل

                                                           
 ًفاطمةًبلعوجً،ًنفسًاملرجعًالسابقً،ًص1.38    
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ً : األعمال تحليل جدول  -د

 نقائص، تحديد بهدف أوليةًأعمال لىإ  اسهالدًر محل إلجراءاتا أو الوظائف لتحليل الجدوًل هذا يستخدم

 :إلى الجدوًل ويقسم ومعالجتها، املؤسسة داخل الوظائف بين الفصل

ً ومتسلسل؛ مفصل بشكل اإلجراء أو بالوظيفة املتعلقة وليةأًلا عمالأًلا تحديد يتم :األوًل العمود-

ً عمالأًلا :وهي رئيسية أنواع بأربعة مرأًلا ويتعلق وليةأًلا األعمال طبيعة تحديد يتم :الثاني العمود

ًاقبة.املًرًو املحاسبي، التسجيل الترخيص، التنفيذية،

ً.األولية باألعمال القيام عن املسئولين األشخاص تحدد املوالية األعمدة

 املنفذة غير عمالأًلا لتحديد مخصص خيرأًلا العمود

ً:خرائط التدقيق -ه

  من ويتم املسؤولية،تبينًهذهًالخرائطًدورةًانتقالًالوثائقًبينًمختلفًالوظائفًومراكزًً

 نظرة تقدم وهي النهائي، املستخدم إلى تصل حتى بها تمر التي والقنوات الوثيقة أصل تحديد خاللها

 هًالخرائطًإلىًاختيارًدقةًتطبيقًاإلجراءاتًهذ وتهدف ,ًانتقاله إلجراءاتوا املعلومات تسلسل عن كاملة 

 العناصر. مختلف عن للتعبير موحدة رموًز الغرض لهذا وتستخدم وفعاليتها،

ً:االستقصاءقوائم   -و

والتيًتتناولًجميعًنواحيًتشملًمجموعةًواقعيةًمنًاألسئلةًوهيًقائمةًنموذجيةًًاالستبيانوتسمىًكذلكًقوائمًً

ً ًوخاصة ًاملؤسسة ًداخل ًالعملياتالنشاط ًمثل ًاملعتادة ًأرصدةًًالعمليات ًوالبيع, ًالشراء ًعمليات النقدية,

عليهاًومنًثمًًاإلجاباتالدائنينًوالبنوك,ًحيثًيقومًاملدققًبتوزيعًهذهًالقائمةًمنًاألسئلةًعلىًاملوظفينًلتلقيً

سمًقائمةًاألسئلةًتحليلهاًللوقوفًعنًمدىًفعاليةًنظامًالرقابةًالداخليةًاملطبقًباملؤسسةًومنًاألفضلًأنًتق

لقًبإحدىًمجاالتًالنشاطًوفيًمعظمًالحاالتًتصممًلًجزءًمنهاًمجموعةًمنًاألسئلةًتتععدةًأجزاءًيخصصًك

هذهًاألسئلةًللحصولًعلىًإجاباتًبنعمًأوًالًتعنيًاحتمالًوجودًنقصًفيًالرقابةًالداخلية,ًوهذاًاألسلوبًيركزً

ً ًالتركيز ًمن ًأكثر ًتنفيذها ًيتم ًالتي ًاألعمال ًعنًعلى ًاإلجابة ًاألعمال. ًتؤديًهذه ًواملجموعاتًالتي ًاألفراد على

األسئلةًيمكنًلهاًأنًتكونًروتينيةًدونًاإلشارةًإلىًماًيتمًفعال,ًمعًوجودًخطرًاحتمالًأنًتنقلًإجاباتًالسنةً

ًاملاضيةًعلىًقائمةًأسئلةًالسنةًالحاليةًخاصةًإذاًلمًيطرأًعليهاًأيًتعديل.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 أهمية التدقيق الداخلي في تقييم نظام الرقابة الداخليةاملبحث الثاني : 

الًيمكنًأنًنقومًبعمليةًالتدقيقًبدونًنظامًالرقابةًالداخليةًومنهًسوفًنقومًبتوضيحًالعالقةًبينًالتدقيقً

ًونظامًالرقابةًالداخلية.

 : مفهوم نظام الرقابة الداخلية األول املطلب 

ةًالداخليةًماًصدرًعنًاملعاهدًواملنظماتًوالهيئاتًالدوليةًاملتخصصةًمنًأهمًالتعاريفًاملعاصرةًلنظامًالرقاب

ًفيًهذاًامليدانًومنها:

ًالتعريف األول:-1

ً ًاملحاسبيينًالقانونيين ًاألمريكي ًعنًاملعهد ًاملنبثقة ًطرائقًالتدقيق ًلجنة ًتلكAICPAًعرفتها ًفي ًتتمثل ًأنها على

فيًاملؤسسة,ًبهدفًحمايةًأصولهاًوضبطًومراجعةًالبياناتًالخطةًالتنظيميةًواألساليبًاملتبعةًمنًقبلًاإلدارةً

اًوزيادةًالكفايةًاإلنتاجيةًوتشجيعًالعاملينًبالتمسكًهاملحاسبيةًوالتأكدًمنًدقتهاًومدىًإمكانيةًاإلعتمادًعلي

ً.1بالسياساتًاإلداريةًاملوضوعة

 التعريف الثاني:-2

 تحت ويضع ومعرفًمحدد املؤسسة في نظام " أنها على IFACI الداخلية والرقابة للمراجعة الفرنس ي املعهد عّرفها

ًاإلجراءاتًوالسلوكيات املوارد من مجموعة يشمل وهو املسؤوليات، من مجموعة تصرفه  التي واألعمال و

 استخدام كفاءة ويضمن بفعالية،ًأنشطتها على السيطرة في يساهم أنه كما مؤسسة، كل خصائص مع تتناسب

 فيها بما عليها املؤثرة املخاطر كافةًمناسبة وبطريقة الحسبان في األخذ من ويمكنها جهة من املتاحة املوارد

ً.2أخرًى جهة من واملالية التشغيلية

ً:التعريف الثالث-3

 االتحاد عنًالصادر ، 211 رقم املهنة أخالقيات وقواعد والتأكيد التدقيق أعمال ملمارسة الدولي املعيار عّرفها

 في اإلمكان قدر ملساعدتهاًاملؤسسة تتبناها التي واإلجراءات السياسات كافة " أنها على IFAC للمحاسبين الدولي

 األصول، حماية بسياسات االلتزام إلىًباإلضافة عالية عمل وكفاءة منظمة إدارة ضمان مع أهدافها، إلى الوصوًل

قة مالية معلومات وتهيئة املحاسبيةًالسجالت واكتمال دقة من والتحقق األخطاء اكتشاف الغش، منع
ّ
 في موث

ً.3املناسب الوقت

ً:التعريف الرابع-4

علىًأنهاًعملياتًوضعتًمنًقبلًمجلسًإدارةًاملؤسسةًوموظفينًآخرينً,cosoًكماًعرفتهاًلجنةًحمايةًاملنظمات

ً:4التأمينًوتوفيرًالحمايةًالكافيةًوالتأكدًمنًامكانيةًتحقيقًاملؤسسةًألهدافهاًواملتمثلةًفي

ًالعملياتًالتشغيليةًكفاءة-

ًاملوثوقيةًفيًالتقاريرًاملاليةً-

                                                           
1 Lionnel Collins,Gerard Valin, Audit et contrôle interne, aspects financers , opérationnels et stratégiques, 4éme édition, dalloz sirey, 

1992, p 35. 
.ًمجلةًالباحث،ًتصدرًعنًكليةًالحقوقًوالعلومًدور املراجعة في إستراتجية التأهيل اإلداري للمؤسسة االقتصادية الجزائريةمسعودًصديقي،ًً 2

ً.62،ًص2002ًاالقتصادية،ًجامعةًورقلة،ًالعددًاألول،ً
ً.207ص، ، 2009 عمان، الثانية، الطبعة املسيرة، دار ، النظرية الناحية املعاصر الحسابات تدقيق ،املطارنة فالح غسانً 3

4 Mohamed Hamzaoui, audit gestion des risqué d’entreprise et contrôle interne, Village mondial, 1er édition, France,2006, p , 80. 
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ًاإللتزامًبتطبيقًالقوانينًوالتنظيماتً-

منًخاللًهذهًالتعاريفًيمكنًتقديمًتعريفًشاملًللرقابةًالداخليةًعلىًأنهاًذلكًالنظامًالذيًيظمًمجموعةً

ً والسلطاتًاملعنيةًفيًاملؤسسةًمنًأجلًًاملسيرينمنًالسياساتًواإلجراءاتًاملتخذةًمنًطرفًمجلسًاإلدارةً,

ًوالكفاءةًمعًالحفاظًعلىًأصولها.ًاالنتظامضمانًتحقيقًأهدافهاًبدرجةًمنً

 املطلب الثاني:مكونات الرقابة الداخلية

ً ًالقانونيين ًاملحاسبين ًمجمع ًعن ًاملنبثقة ًالفنية ً ًاللجنة ًعرفت ًالداخليAICPAً)ًاألميركيلقد ًالرقابة ًنظام )

ًتنظيمي ًبأنه:خط ًتهدف ًوالتي ًاملؤسسة ًفي ًواملقاييسًاملطبقة ًالتنسيق ًوسائل ًمن ًوغيرها ًعلىًًإلىة الحفاظ

ًللموظفينعليهاًوزيادةًالكفايةًاإلنتاجيةًًاالعتمادممتلكاتًاملؤسسةًوالتأكدًمنًدقةًالبياناتًاملحاسبيةًومدىً

ًحددةً.بالتعليماتًوالسياساتًاإلداريةًاملًوااللتزامفيًاملشروعًوحثهمًعلىًالتمسكً

ًووفقاًملاًذكرناهًيمكنًتلخيصًمكوناتًنظامًالرقابةًالداخليةًفيماًيلي:

 الرقابة املحاسبية واملالية : .1

ً:1ًيليًوالوسائلًاإلجراءاتًالتيًتتبناهاًإدارةًاملؤسسةًلتحقيقًماًالتنظيميةتتضمنًالخطةً

• ً ًمن ًوحمايتها ًاملشروع ًممتلكات ًعلى ًًاالختالسالحفاظ ًوسوء ًعلىًًاالستعمالوالضياع ًيجب حيث

ً ًفي ًواألمان ًالسالمة ًالتي ًالضرورية ًاإلجراءاتًوالوسائل ًتوفير ًاملوجوداتًفعلىًًاستعمالاإلدارة هذه

ً ًاملؤسسة ًًاالهتمامإدارة ًعلى ًالكافية ًالتأمينية ًالتغطية ًومخزونًبتوفير ًالثابتة ًموجودات معظم

 .مخازنهاوصرفًالبضاعةًمنًًخراجإفيًًاإلدارةاعةًاملتوفرًفيًاملفوضينًالذينًتفوضهمًالبض

دةً,حيثًدتطبيقًنظامًمحاسبيًيمكنًاالعتمادًعليهًفيًتوفيرًاملعلوماتًالالزمةًوالتيًتخدمًأغراضًمتع •

التيًتهدفًالىًاختيارًالبياناتًواملعلوماتًاملحاسبيةًاملالئمةًًواإلجراءاتيتضمنًذلكًجميعًالوسائلً

نظامًمستنديًًسليمًًكإتباعحاسبيةًحسبًاألصولًاملرعيةًالتيًيتمًتسجيلهاًفيًالدفاترًوالسجالتًامل

ًفيًالوقتًاملناسبً وفعالًفيًإنتاجًمعلوماتًمحاسبيةًوماليةًيمكنًاالعتمادًعليهاًمعًضرورةًتقديمها

ًولألغراضًاملجددةًلها.

ً ًًأنًإلىًاإلشارةوتجدر ًاملحاسبية ًالفهمًًًتتصفناملعلومات ًوسهولة ًواملوثوقية ًواملوضوعية ًوالوضوح بالدقة

ً ًوالقرارات ًالسياسات ًرسم ًفي ًًاإلداريةتساعد ًايجابي ًفيبشكل ًاملحاسبية ًالرقابة ًوسائل ًاملجالًً.ومن هذا

ً ًعنًاملهماتًوالواجباتً ًوفصلًالواجباتًاملحاسبية ًالحساباتًالرقابية ًالقيدًًوإتباعًاألخرًىاستخدام نظام

ًالحديثةًلتقليلًًاحتماالتًالخطأ.ًاآلالتتعمالًوسائلًالتوازنًالحسابيًمعًاستعمالًاملزدوجًواس

 دارية والتنظيمية الرقابة اإل  .2

2ًًيلي:ًوتتضمنًالخطةًالتنظيميةًووسائلًالقياسًوالرقابةًالتيًتتبناهاًإدارةًاملؤسسةًوذلكًلتحقيقًما

للموظفينًالعاملينًفيًاملشروعًاألمرًالذيًيؤديًالىًتحقيقًاألهدافًالرئيسيةًًاإلنتاجيةزيادةًالكفايةً •

ممكنةًوفيًهذاًاملجالًيجبًعلىًاإلدارةًاملشروعًتبنيًسياساتًتحفيزيةًتشجعًروعًبأقلًتكاليفًللمش

ًالحصرًيمكنًتلكًالحوافزًواالستفادةًمنهاً,فعلىًسبيلًاملثالًالًإلىفيهاًموظفيًاملؤسسةًعلىًالوصولً

                                                           
 ،ًمجلةًجامعةًكركوكًللعلومًاإلداريةتفعيل دور نظام الرقابة الداخلية في ظل بيئة التجارة اإللكترونيةساكرًظاهرًعمرًأمين،ً 1

ً.23،ًص،2012ًً،ًالعراقً،2ً،ًالعدد2ً.ًواالقتصادية،ًاملجلدً
ً.24صً ساكرًظاهر،ًنفسًاملرجعًالسابق  2
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ً ًتتبنى ًعلىًًإدارةان ًعموالت ًدفع ًطريق ًعن ًاملبيعات ًاو ًاإلنتاج ًمديري ًمكافأة ًسياسات املؤسسة

مستوياتًاإلنتاجًاوًاملبيعاتًالتيًتزيدًعنًمستوىًمعينًتهدفًإدارةًاملؤسسةًالىًتحقيقهًخاللًفترةً

ً ًاستخدام ًإن ً.كما ًًاملوازناتمعينة ًاإلدارية ًالرقابة ًوسائل ًمن ًوسيلة ًهي ًإلىًالتقديرية ًتهدف والتي

 تحقيقًأكبرًقدرًممكنًالكفايةًاإلنتاجيةً.

علىًالتمسكًًتشجيعهمبالتعليماتًواألوامرًاإلداريةًمعًًوااللتزامحثًالعاملينًفيًاملؤسسةًعلىًالتقليدً •

وتنفيذًاإلدارةًحولًإدارةًالدوائرًالتشغيليةًاملختلفةًللمؤسسةً.ًوفيًهذاًاملجالًتقومًإدارةًاملؤسسةً

يًحددتهاًإدارةًاملؤسسةًمسبقاًمعًضرورةًاتًاملطبقةًومقارنتهاًمعًتلكًالتجراءاتًوالسياسبتقييمًاإًل

ًاملتعلقةًباالنحرافات,ًإنًوجدت.ًًالتصحيحيةاتخاذًاإلجراءاتً

   الرقابة على التسيير  .3

بفعاليةًًهيًعبارةًعنًنظامًالذيًمنًخاللهًيتأكدًاملسيرونًمنًأنًاملواردًقدًتمًالحصولًعليهاًوتمًاستعمالها

ًأنهاًوظيفةًضروريةًتساهمًبشكلًكبيرًفيًمساعدةًاملسيرينًعلىًاتخاذًالقرارًحيثًنجدهاً ومنًهناًيتضحًلنا

ًتسعىًإلى:

األسبابًالتيًأدتًإلىًهذهًًوإبرازتحليلًاالنحرافاتًًالتيًتكونًناتجةًبينًالنشاطًالحقيقيًوالنشاطًاملعياريًً-

ًاتًالتقديريةًاالنحرافاتًوذلكًيتمًعنًطريقًامليزاني

ًالتيًوضعتًمقارنةًباملواردًاملتاحةًتحقيقًالفعاليةًونعنيًبهاًتحقيقًاألهدافًً-

ومنًأجلًتحسينًالفعاليةًيتطلبًتطويرًديناميكيًألنظمةًاملعلوماتًحتىًنتمكنًمنًجمعًاملعلوماتًفيًالوقتً

ًوتكاليفًاملؤسسةًإيراداتوالحجمًاملناسبينًإضافةًإلىًضرورةًمعرفةً

ًنقاطًالقوةًللتركيزًعلىًتدعيمهاًًواستنتاجفًعلىًنقاطًالضعفًالتيًتعانيًمنهاًاملؤسسةًلتصحيحهاًالوقً-

-ًً ًمن ًالنيوكالسيكية ًالنظرية ًفي ًاألساس ي ًاملبدأ ًيعتبر ًالفاعلية ًًاالستعمالتحقيق ملواردًًوالرشيدالعقالني

ًماًخططًلهًوماًتمًتحقيقهاملؤسسةًويتمًتحقيقًذلكًعنًطريقًوضعًميزانياتًتقديريةًتمًمقارنتهاًب

-ًً ًبتبني ًوذلك ًاملتاحة ًالوسائل ًمع ًتتماش ى ًاملسطرة ًاألهداف ًأن ًمن ًالتأكد ًأي ًاملالئمة ًإستراتيجيةتحقيق

1ًوبالتاليًتحقيقًاألهدافًبأقلًالتكاليف.ًمدروسةًوتسييرًأمثلًألفراد

 الرقابة على اإلنتاج .4

ًتمً ًالتأكدًمنًأنًما ًاإلنتاجًإلى ًاإلنتاجًتهدفًالرقابةًعلى ًوالرقابةًعلى ،ً ًهوًمطلوبًإنجازه إنتاجهًمطابقًملا

بمعناهاًالواسعًتشملًالرقابةًعلىًاملعداتًواآلالتًوًالرقابةًعلىًالوقتًوالحركةًوالرقابةًعلىًجودةًاملنتجاتًً

ً:2وتتمثلًفيماًيلي

ًعدةًوجوهًنذكرًمنها:ًاآلالت:ًتأخذًالرقابةًعلىًًاآلالتالرقابة على  •

 املطلوبةًموجودةًفيًاملصنعًوصالحةًللعملًاآلالتالتأكدًمنًأنً -

 األمثلًلآلالتًًالتأكدًمنًاالستخدام -

 معرفةًأسبابًعطلًاآلالتًوإجراءاتًالتصليحاتًالالزمة -

                                                           
ً. 52 ص، ،  1991العراق، املوصل، للطباعة الكتب دار ،الداخلية والرقابة التدقيق أصول  ،محمد الرزاق عبد عثمان. 1 

،ًرسالةًمكملةًلشهادةًاملاجستيرًفيًتنميةًوتسييرًاملواردًالبشرية،ًجامعةًأساليب الرقابة ودورها في تقييم اداء املؤسسة االقتصادية السعيدًبلوم،ً 2

ً.32-31منتوريًقسنطينة،ًص.صً
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التأكدًمنًاالستعمالًاألمثلًلألدواتًالرقابةًفيًهذاًاملجالًأيًسجلًاآللة،ًبطاقةًاآللة،ًسجلًالوقتً -

 .لآللةالضائعً

ًاإلنتاجالرقابة على الوقت والحركة:  • ًفي ًاألساسية ًالعناصر ًمن ًالوقتًوالجهد ًمنًًإن ًالبد وبالتالي

 مراقبتهاًومنًهناًظهرتًأهميةًدراسةًالوقتًوالحركة.

ًالعمليةً ًعناصر ًمن ًعنصر ًألداء ًالالزم ًالوقت ًتسجيل ًو ًمالحظة ًهي ًاإلنتاجي ًالوقت ًدراسة ان

بارةًعنًدراسةًحركاتًالعاملًاوًاآللةًأثناءًتأديةًالعمليةًاإلنتاجيةًاإلنتاجية،ًأماًدراسةًالحركةًفهيًع

ًبغيةًتفاديًالحركاتًالغيرًضرورية.ً

:ًتعنيًالتأكدًمنًإنًجودةًاملنتجاتًمطابقةًللجودةًاملحددةًمسبقاًوالتيًالرقابة على جودة املنتجات •

ًتخصًاستعماله.تعبرًعنهاًعدةًمؤشراتًتتعلقًبتركيبًاملنتوجًوبعضًاملعاييرًالتيً

 دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام الرقابة الداخلية الثالث: املطلب

 فيًاملجال هذا في ينحصر اخليدال املدقق ودوًر ،الداخلية الرقابة عناصر أهم بين من يعتبر اخليداللتدقيقًا

ًالرقابة منظا مقومات توافر مدى ومراقبة اإلجراءات ذهه تقييم وكذا ،الرقابية باإلجراءات مااللتزا مدى اختبار

ًهيمنةً يمنع فعال داخلي تدقيق قسم ووجود اإلدارة سمجل من الفعالة نًاملشاركةفإ ذلك إلى إضافة .اخليةدال

ً.ًاإلدارة بها متقًو قد التي الغش عمليات أما عائقا يشكل كما ،اخليةدال بةالرقا كلهي على اإلدارة

ًالداخليًوالتدقيقًالداخليةًالرقابةًبينًالعالقة-1

ًتستخدمًللتحققًمنًًيعتبرًالتدقيقًالداخليًمنًبينًاألدوات بإجراءاتًالرقابةًالداخليةًوالعملًًااللتزامالتي

لهيكلًالرقابةًالداخليةًومدىًعمليةًالتحققًوالتقييمًًالداخليينًاملدققينعلىًتحسينهاًفيًالشركة,ًحيثًيتولىً

نًتقديمًاملدققينًالداخلييخلًالشركةًلألعمالًاملسندةًإليهمًكماًيتولىًالكفاءةًفيًتنفيذًالوحداتًاملختلفةًدا

ً.1التقاريرًبالنتائجًالتيًيتوصلونًإليهاًوتوصياتهمًإلىًاإلدارةًالعليا

وتقعًمسؤوليةًوضعًنظامًالرقابةًالداخليةًعلىًإدارةًالتنظيمًنفسهًواإلدارةًتعتمدًفيًمتابعةًأداءًهذاًالنظامً

إلىًأنهًينبغيًأنًيساعدًنشاطًالتدقيقًالداخليًالشركةًفي2021ًًليين,ًحيثًيشيرًاملعيارًرقمعلىًاملدققينًالداخ

وضعًآلياتًفعالةًللرقابةًعنًطريقًتقييمًفعاليةًوكفايةًتلكًاآللياتًوكذلكًعنًطريقًتعزيزًالتحسينًاملستمرً

هي:ًًأساسية مسؤوليات أربع على يرتكز للرقابةًالداخلية نظام ي أ تطوير نأ االعتبار في أخذنا وإذاًبالشركةً,

ً.2تقييمها وأخيرا بها االلتزام مدى اختبار الرقابية، اإلجراءات تطبيق الرقابية،ً اإلجراءات وضع

حينًأنًًفي وتقييمها، الرقابية باإلجراءات االلتزام اختبار على فقط تقتصر الداخلياملدققًًمسؤولية نأ حيث

ً من كل على تقع الرقابية اإلجراءات وضع مسؤولية ًالتكتيكية ًهذه تطبيق ماأ التنفيذية، واإلدارة اإلدارة

ًالداخلي قسم يقوم حين في التنفيذية، اإلدارة على فتكوًن اإلجراءات  بهذه االلتزام باختبار التدقيق

ً أفضل عن بحثا الداخليةالرقابةً منظا بتقييمالتنفيذيةًً واإلدارةالتكتيكيةًً اإلدارة منلًك متقًو اإلجراءات،كما

ً  ولكن الداخلية الرقابة منظا وفعالية كفاية مدى بتقييم التدقيقًالداخلي قسم أيضا مويقًوًتحسينًممكن,

لنظامً بعدين بتقييم مًاملدققًالداخلييقًو حيث ذاتها، اإلدارة بهًمًتقًو بدا مقارنة وشموليةًًتنظيما أكثر بطريقة

                                                           
،ًمسؤولياتًاملراجع،تخطيطًاملراجعة،ًجزءًشرح معايير املراجعة الدولية واألمريكية والعربية املراجعة موسوعة معايير  حماد، العال طارقًعبد ً 1

ً.51،ًص2004ًاألول،ًالدارًالجامعية،ًاإلسكندرية،ً

ً.63ًص ،  2011عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار األولى، الطبعة ،التدقيقًالداخليًوًالحكومي،جمعةًًحلمي أحمد 2 
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ًالداخلية ًً الرقابة ًأن ًواملعروف ًوفعاليته, ًالنظام ًتصميم ًهوًوهما ًالداخلية ًالرقابة ًلنظام ًالجيد التصميم

والنظامًالفعالًهوًً ،الذيًيوفرًتأكيداًكافياًبأنًأهدافًالتنظيمًسوفًيتمًتحقيقهاًبتكلفةًمعقولةًالتصميم

علىًدرجةًمتانةًأنظمةًًارجيالذيًيعملًعلىًدراسةًوتقييمًأنظمةًالرقابةًالداخليةًويزيدًمنًاعتمادًاملدققًالخ

ًيمكنًلهً ًكما علىًبعضًالكشوفاتًوالقوائمًالتيًأعدهاًًاالعتمادالرقابةًالداخليةًواستخدامًأسلوبًالعينة,

ًالجيد ًالداخلية ًالرقابة ًفإنًمنًمتطلباتًنظام ًومنه ًاملدققًالداخلي ًً  داخل إدارًي كتنظيم قسم وجودهو

 مهمات نحازا أو تطبيق من التأكدًمهمته تكوًن ،التدقيقًالداخليً بقسم عليه يطلق والذي االقتصادية الوحدة

 اإلدارة، وضعتها التيوالسياساتًًواللوائح اإلجراءات كل تطبيق من التأكدلًخال من ،الرقابةًالداخليةً منظا

ًأوجهًاملحاسبية البيانات دقة من وكذا ًمختلف ًوجود ًعدم ًمن ًالتحقق ًوكذا ًاملحاسبي ًالنظام ًيوفرها التي

ً.1التالعبًأوًاملخالفات

 أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية-2

ًاملدققونًً يتولى حيث الرقابةًالداخلية،ً في أساسيا عنصرا شركة يأ في التدقيقًاملحاسبي موظفي فريق بمثل

ً بشكل يعملنًالنظامً بأ تأكيد على بهدفًالحصوًل وذلك التحققًوالتقييمًلهيكلًالرقابةًالداخلية،ً عملية

 في أساسيا طرفا لجنةًالتدقيقًمماًيجعلهً أو العليا اإلدارة على تقييمهً بعرض املدققًالداخلي يقوم ثمًجيد,

ًالداخليةنظا تطوير ًالرقابة ًعدم االستشارًي دوره لكن استشارية، كوظيفة وذلك م  وضع في رتهمباد يعني

 يامًاملدققًالداخليق نأ كما ،التقييم بعملية القيا وحيادية وضوعيةبم يستطيع حتى وذلكًالرقابيةً اإلجراءات

ً اإلجراءات بتقييم  اإلجراءات ذههدافًهأ قيقتح على والقدرة قوةال من ت_ًاملزيداإلجراءا ذهه نحيمالرقابية

    ككل الشركة هدافوأ

ًطبيعة على ا بناء وذلك يتبعه الذي األسلوب اختيار يقومًاملدققًبتقييمًنظامًالرقابةًالداخليةًيجبًعليه يولك

 .تزاوله الذي والنشاط الشركة وحجم

ًبينًاملدققين:ً شيوعا األساليب ألكثر تصرمخ شرح يلي وفيما

 :أسلوب قوائم االستقصاء)االستبيانات(-أ

 الرقابةًالداخليةًعلىًالنشاطاتًوالعمليات بنظام تتعلق أسئلة على تحتوًي قائمة عن عبارة االستبيانات

مثالًتقييمً شاط،نال مجاالت بإحدى يتعلق منها جزءلًك أجزاء عدة من مكونة االستبيان قائمة ًنوتكًو املختلفة،

ًعلى "بنعم" ما إ األسئلة هذه عن اإلجابة وتكوًن الثابتة،ًاألصوًل على الداخلية الرقابة إجراءات ًإتباع ويدل

ًوتعني السليم اإلجراء إتباعمًعد على ذلك دلفي "بال" اإلجابة كانت إذا أما النظام، قوةوتعنيًن السليم اإلجراء

 تكوًن وعادة الرقابي،مًالنظا في والضعف القوة نقاط ديدوتح ليلهاتح يتم اإلجابات عجمي وبعد ،مالنظا ضعف

 ميقًو كما حظات،ملاًلا وتقديم اإلجابات لتقييم وخانة جاباتلإًل خانة سئلة،لأًل خانة إلى مقسمة االستبيانًقائمة

 جزء فكل بالشركة، فعال طبقةامل الداخلية الرقابة بإجراءات دراية نًلهمم ناالستبيا أسئلة على باإلجابةًعادة

ًبه. قةعال تربطهم الذين األشخاص عليه باإلجابة يقو ناالستبياًأجزاء من

ً

ً

                                                           
, دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء املالي واإلداري)دراسة تطبيقية على الشركات املساهمة العامة املدرة يوسفًسعيدًيوسفًالداليً 1ً 

 .113,ص.2007إلسالمية,غزة,ً(.مذكرةًمقدمةًلنيلًشهادةًاملايستير,ًكليةًالتارة,ًقسمًاملحاسبةًوالتمويل,ًالجامعةًافيسوق فلسطين لألوراق املالية
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 ب_األسلوب الوصفي للرقابة)التقرير الوصفي(:

 البعضًالعتقاد وذلك الداخلية، الرقابة منظا تقييم في ناالستبيان قائمة لطريقة كبديل األسلوب ذاه يستخدم

 عامةًأسئلةهيً االستبيان قائمة في الواردة األسئلة نأ بينها من العيوب، بعض من تعاني االستبيان طريقة أن

ًلعد يؤدي امم وروتينية، لةمم األسئلة على اإلجابة مهمة عليج القائمة وًلط نأ كما مرنة وغير ًفي ديةالجم

ًدققملا ميقًو حيث السابق، باألسلوب مقارنة رونةملا من أكبر درجة على الوصفي التقرير أسلوب فرويتًو اإلجابة،

ًتدفق وعن العمليات، تلفمخ تنفيذ في تبعةملا الداخلية بالرقابة تعلقةملا اإلجراءات عن وصفي تقرير بكتابة

ًطريق وعن ،والعاملين ملسؤوليينا مع ملقابالتا طريق عن ذلك ويتم والوظائف ماألقسا بين والبيانات علوماتملا

 الوثائق من وغيرها املحاسبية والسجالت ستنداتملا طريق عن وكذلك االستفسار االختبار، حظة،ملاًلا

1ًفيًالشركة.ًستخدمةملا

 )خرائط النظم(: قفأسلوب خرائط التد-ج

ًالداخلية، الرقابة نظام عن معلومات لجمع استعمالها انتشر التي الحديثة األساليب من األسلوب هذا يعتبر

ًيزمي ما ألن العمل تدفق وصف بغرض تصميمها ويتم املتتالية العمليات من مجموعة أو لنظام شكلي تعبير وهو

ًهذه تعتبر حيث عامليا، عليها متعارف رموًز وهي النظم، خرائط إعداد في رموًز عدة استخدام هو األسلوب هذا

ً توضيحية وسيلة الخرائط  العمل تقسيم واإلدارية، املحاسبية الرقابة عناصر علومات،ملوا اإلجراءات تدفق تبت 

 أصلب موجودة تكوًن قد رائطلخا ذهوه .وغيرها وتقارير سجالت من مالنظا ـرجاتومخ ختلفةملا الوظائفًبين

 بتتبع وذلك اواختباره وفحصها دراستها دققملا على يكوًن الةالح ذهه ففي للشركة، واإلدارًي يالملا مالنظاًضمن

 فعلى موجودة غير رائطلخا ذهه كانت إذا ما أ فيها، ضعف نقاط أي افواكتش علوماتملوا اإلجراءاتًمسار

 للعمليات الداخلية الرقابة إلجراءات كامل وصف على حصوله بعد التدفق خرائط بتصميم ميقًوًأن دققملا

 نهكوتم الرقابة منظا عن سريعة فكرة قارئها أو ادهعمل تعطي أنها النظم خرائط يزاتمم ومن .ختلفةملاًوالوظائف

 تصبح أنها كما طويال وقتا يتطلب اإعداده نأ عيوبها من لكن ،جودته مدى عن كمالح منًوسهولة بسرعة

 ةأهمي ذات تعتبر قد والتي االستثنائية اإلجراءات ينتب ال أنها إلى إضافة ة،كثيًر تفاصيل تضمنتًإذا الفهم صعبة

ً
 
 االستبيان وطريقة الوصفي، التقرير طريقة عن التدفق خرائط وتتميز .داخليةلا الرقابةًمنظا لتقييم ةبيًرك

خطًسيرًالعملياتًبينًأجزاءًالنظامًبطريقةًبسيطة,ًكماًتوضحًالوسائلًاملستعملةًفيًًتوضح بأنها )االستقصاء(

ًإدخالًالبياناتًواستخراجهاًوذلكًيدوياًأوًآليا.

 الرقابة الداخلية:مراحل تقييم نظام  -3

 إلى تهدف التي الرقابية اإلجراءات من نوع وهي الشركة، داخل مستقلة تقييمية وظيفة الداخلي تدقيقلا

 الالزمة التوصيات وتقديم ،الداخليةً الرقابة ملنظا التشغيلية والفعالية تصميملا كفاءة وتقييم فحص

ً.مالنظا وضع في مباشرة يتدخل ال و لكن الداخلية الرقابة عن بالتحسس عادة ميقًوً،كمالتحسينه

ً

 

                                                           
 – الكهربائية الكوابل لصناعة الوطنية املؤسسة حالة دراسة ،االقتصادية للمؤسسة الداخلية الرقابة نظام أداء تقييم في املراجعة دور  ميلود، عزوز 1

ً.77,ص.2007-2006,سكيكدة,1995أوت20ًجامعة االقتصادية، والعلوم التسيير علوم كلية املايستير، شهادة لنيل مذكرةًمقدمة ،-بسكرة
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1ً:يلي كما نستعرضها خطوات خمس شركة ألي الداخلية الرقابة منظا إجراءات وتقييم فحص عملية تتضمن

ً:جمع اإلجراءات-أ

 عن كدليل تعتبر والتي يتعرفًاملدققًالداخليًعلىًنظامًالرقابةًالداخليةًمنًخاللًجمعهًلإلجراءاتًًاملكتوبة

 وغير املكتوبة لإلجراءات بالنسبة ملخصاتًبتدوينمًويقًو البيع، عملية فواتير أو وثائق مثل ما، بعملية القيام

 علوماتملوا صالحملا بين ما الوثائق تتابع خرائط يرسمًكما ا،إنجازه على القائمين مع وارالح بعد املكتوبة

تكونًً نأ تتطلب أسئلة تتضمن مفتوحة استمارات الاستعم أيضاًله كنميًو بها، عنيةملا صالحملوا عنها تدفقةملا

ًاإلجابةًعليهاًشرحاًلكلًجوانبًالعملية.

:ًبعدًإعدادًاملدققًلخرائطًالتدفقًأوًوصفهًالكتابيًيحاولًفيًهذهًاملرحلةًالتحققًمنًفهمهًاختبارات الفهم-ب

إنطالقهًمنًأسسًخاطئةًفمثالًفيًللنظامًاملتتبعًوذلكًمنًخاللًقيامهًباختباراتًالفهمًوالتطابق,ًوهذاًلتجنبً

ًي ًالبيع ًاملأعملية ًاملحررةًخذ ًبفواتير ًيقارنها ًكما ًالسلع ًتسليم ًبسندات ًويقارنها ًالزبائن ًبعضًطلبيات دقق

االختبارًذوًأهميةًمحدودةًألنًالهدفًمنهًهوًتأكدًاملدققًمنًأنًتًالجردًعبرًمختلفًاألماكن,ًوهذاًوبتحركا

ً.سنًتلخيصهًوليسًالهدفًمنهًالتأكدًمنًحسنًتطبيقهاإلجراءًموجودًومفهومًوأنهًأح

ًالتقييم األولي لنظام الرقابة الداخلية:-ج

ًوذلكً ًالداخلية, ًللرقابة ًأولي ًتقييم ًإعطاء ًمن ًاملدقق ًيتمكن ًالسابقتين ًالخطوتين ًعلة اعتمادا

ًالضعف)عيًو ًونقاط ًللعمليات(, ًالجيد ًبالتسجيل ًتسمح ًالقوة)ضمانات ًلنقاط ًمبدئيا بًباكتشافه

ًالتيً ًأي ًمغلقة, ًاستمارات ًغالبا ًالخطوة ًهذه ًفي ًيستعمل ًحيث ًوتزوير( ًأخطاء ًارتكاب ًعنها يترتب

ًهذهً ًنهاية ًوفي ًبال)الجوابًالسلبي( ًأو ً)الجوابًإيجابي( ًبنعم ًإما ًالجوابًعليها ًيكون ًأسئلة تتضمن

يةًللنظامًمحلًالنظامًونقاطًضعفهًوذلكًمنًالناحيةًالنظًراملرحلةًيستطيعًاملدققًتحديدًنقاطًقوةً

ًالفحص.

 نأ من االختباراتًمن النوع، هذا خالل من املدقق يتأكد :النظام تطبيق من التأكد( االستمرارية اختبارات .دًً

 ومستمرة، دائمة وبصفة الواقع في ومطبقةًقوة نقاط فعال هيامًللنظ األولي تقييملا في إليها توصل التي القوة نقاط

ً حيث  أف للمدقق تسمح نهاأل طابق ت وال الفهم باختبارات مقارنةًقصوًى أبنية ذات االستمرارية اختبارات تعتبر 

ً 2.ًخلل أي برمل وال باستمرار مطبقة فعالًهي راقبها التي اإلجراءات نأ من يتأكد

ً :الداخلية الرقابة لنظام النهائي التقييم .ه

ه، وسوء مالنظا ضعف من التحقق من دققملا يتمكنًالذكر السابقة االستمرارية اختبارات على باالعتماد  في ست 

 في إليها توصل تم التي القوة، نقاط تطبيق عد أو تطبيق لسوء أو الضعفًلنقاط الفعلي للوجود اكتشافه الح

ً.الداخلية الرقابة ملنظاًولياأًل التقييم مرحلة

 بحوصلة يقو ،)الضعف ونقاط القوة نقاط( الداخلي دققملا إليها لصتًو التي تائجنال على وباالعتماد

 إليه توصل ما آثار فيها نا مبي اإلدارة إلى يقدمها الداخلية، الرقابة منظا وًلح تقريرا لتمث شاملة وثيقة في ذلك

 منظا هدافأ قيقتح أجل من ينبغي اليوبالت .اإلجراءات تحسين قصد احاترً القت تقديمه مع اليةملا علوماتملاًعلى

                                                           
-72,ص.ص.2008االجزائر,ً جامعة ابعامعية، املطبوعات ديوان الثالثة، الطبعة ،إلى التطبيق النظرية من الحسابات ومراقبة املراجعة بوتين، محمد 1

75. ً

 محمدًبوتين,ًمرجعًسبقًذكرهً,ص.2.76   
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 قيقتح نبأ ويؤمنوًن العمل في صوإخاًل عالية كفاءات ذوًي موظفين وجود تواهمح وتطبيق الداخليةًالرقابة

 .دافهمأله قيقاتح ثليم الداخلية الرقابةًمنظا افدأه

 مطبقًمالنظا ذاه نأ بالضرورة يعني ال شركة ي أ في الداخلية الرقابة منظا وجود ردنً أ قوًلال كناألخيرًيم في

ًن أ من للتأكد زمةاًلال االختبارات بإجراء دققملا ميقًو ذاله ختلفة،ملا والنشاطات العمليات في فعال

ًوبعد عمليا، ق مطب ىو ما مع تتفق سابقا ذكورةملا التقييم أساليب إحدى طريق عن عليها تحصلملا علوماتملا

 والعيوب الضعف نواحي كافة فيه ينيب الداخلية الرقابة بنظم خاص تقرير بإعداد دققملا ميقًو العملي التقييم

ًختلفة.ملا اإلجراءات في وجدتًإن

 نفإ ومنه الرقابةًنظم في الضعفًنقاط أو العيوب ذهه جعاًل شأنها من التي واإلرشادات التوصيات تقديم مع 

 القصوًر نواحي تلفمخـ ددويحًالشركة، في طبقةملا الرقابة أنظمة وتقييم فحص على يعمل الداخلي التدقيق

 موضع الشركة من جزء كلنًأ من التأكد التقييم ويعني والوقائع، األحداث تدقيق الفحص يعني حيث القائمة،

1ً.مراقبة

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

                                                           
 نفسًاملرجعًالسابق,ص.1.76 
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 تفعيل العالقة بين التدقيق الداخلي وضبط الجودة املبحث الثالث:

ًيعملًالتدقيقًالداخليًعلىًتقييمًوضبطًجودةًاملنتوجًمنًخاللًماًيلي:

 العالقة بين االيزو والتدقيق الداخلي املطلب األول:

 التدقيق من املتطلبات من املزيد الى أدى الذي األمر األعمال، بيئة في التطورات من العديد حدثت

ًللجودةًو)ISO,9001) القياسية املواصفات بمعايير لالتزام ضرورة هناك أصبح حيث الداخلي،  )ISO,14000ً)

ً كافة في الداخلي التدقيق دوًر زيادة إلى يشير الذي األمر وهو البيئة، إلدارة

 .املؤسسة داخل تحدث التي التغييرات

 جودة أوًللمؤسسة النهائي باملنتج املتعلقة الجودة تتناوًل لم(ISO,9001ً) الجودة شهادة أن الى االنتباه وينبغي

 .الجودة معايير بتحقيقًتسمح التي باإلدارة التوثيق وطرًق ،اإلجراءات على ركزت قد املعايير هذه ولكن الخدمات،

  :1لتحقيقها سعت التي املعايير أهم ومن

 .املؤسسة طبيعة يناسب الذي الجودة نظام وتحديد تعريف .1

ًاألنظمة هيًوما املؤسسة من املطلوبة والتعهدات االلتزامات هيًما للمستهلك، التوضيح يتم أن .2

 .الجودة نظام تحقق التي اإلدارية

  الشامل الجودة ادارة نظام مثل املستمر للتحسين مناسب أساس توفير 3 . 

 أهمية تعليمهم خالل من وذلك الجودة، تحسين برامج في املؤسسة في العاملين جميع إشراك 4.

 .وعمالئها املؤسسة على وتأثيرها الجودة، أنظمة

 النتائج زيادة خالل من فاعليتها وزيادة الجودة، تحسين برامج وتنفيذ التشغيل تكاليف تحقيق .5

 .البرامج بهذا الخاصة

 مع التعامل مشكالت لتخفيض وذلك املؤسسة، في شركاء أنهم على املوردين مع التعامل 6.

 .ممكن حد أدنى على املوردين

 معايير وضع في الحاالت من كثير في الداخلي املدقق من مباشر اشتراك وجود عدم من وبالرغم

ًيجب أنه إال باملؤسسة، الجودة تأكيد وظيفة مسؤولية هي الجودة ومعايير املواصفات أن حيث الجودة،

ًهاما دورا الداخلي املدقق يلعب حيث وبتوثيقها، الجودة معايير بمتطلبات اإلملام الداخلي املدقق على

 .املؤسسة عن الجودة ملعايير االستقاللية من درجة بإعطاء

 لنظام رسمي خارجي فحص إجراء في مؤسسته يساعد أن الداخلي للمدقق يمكن أخرًى ناحية من

ًهذهًًفي دوره خالل من وذلك الجودة، ًتحسين ًكيفية ًمقترحاتًحول ًالفحصًوإعطاء ًعملية إدارة

2ًالعملية.

ً

ً

ً

                                                           
 إدارة في األردنية املجلة ،اليمنية التجارية البنوك في عليها الداخلي املتعارف التدقيق معايير تطبيق مدى ، فضل املغني، وعبد محمد، أحمد العمري، 1

ً.78,ص.2001 ،3ً  العدد ،(2 ) املجلد األعمال،
ً .79عمر,ًأحمدًمحمد,ًنفسًاملرجعًالسابق,ص.2
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 املطلب الثاني: التدقيق الداخلي وضبط الجودة

 :يمكنًتوضيحًالتكاملًبينًالتدقيقًالداخليًوضبطًالجودةًفيًماًيلي

 تدقيق الجودة الداخلي( ضبط الجودة)-1

 ينص الداخليوالخاصًبالتدقيق2000ًًًإصدارًسنة9001ًمنًمتطلباتًشهادةًااليزو2ًً-2-8 رقم املتطلب إن

1ً:الجودة إدارة نظام كان اذا ما لتحدد مخططة فترات على داخلي تدقيق تنفيذ املؤسسة على يجب أنه على

 املحددة الجودةإدارةً نظام ومتطلبات الدولية القياسية املواصفة هذه ومتطلبات املخططة للترتيبات مطابقا -أ

ً.املؤسسة بواسطة

 وأهميةًحالة االعتبار بعين األخذ مع التدقيق، برامج تخطيط خالل من عليه واملحافظة بفاعلية مطبق - ب

 ومجال معاييرًتحدد أن ويجب السابقة، التدقيق نتائج إلى باإلضافة تدقيقها، سيتم التي واألماكن العمليات

ً.املتبعة التدقيق وأساليب

 وكذلك التدقيق وتنفيذ لتخطيط الالزمة واملتطلبات املسؤوليات لتحديد موثق إجراء إنشاء يجب كما

 .سجالته على واملحافظة نتائجه تقارير

 يهدف الجودة لتدقيق داخليا نظاما تطوًر أن عليها 9001 االيزًو شهادة على الحاصلة املؤسسة إن

 نظام فاعلية درجة لتحديد وذلك لها املخطط الترتيبات مع تتطابق الجودة نشاطات أن من التحقق إلى

 .املوثق الجودة إدارة نظام مع تطابق فحص هو الداخلي الجودة تدقيق من الهدف إن .الجودة

 يتم ثمًالتوثيق،وً وفحص ومقابلتهم للتدقيق الخاضعة األطراف مع اجتماع بعد الداخلي الجودة تدقيق يبدأ

 التطابق عدم حاالت على وبناءا التطابق، عدم وحاالت النتائج مناقشة فيه يتم ختامي اجتماع عقد

 املتعلقة التوصيات بتنفيذ ستقوم التي الجهة على يجب كما تصحيحي، إجراء تقرير تنظيم يجب

 موظفًخالل من مراجعتها تتم املتابعة عملية ان بحيث التوصية، تنفيذ تاريخ تحدد أن التصحيحي باإلجراء

 منتظم، بشكل بها اإلدارة إخبار يتم تنفيذها في التأخر يتم التي والتوصيات املؤسسة في معين

 املتعلقة التوصية بتنفيذ املخولة الجهة تقم لم حال في يلزم ما اتخاذ على تساعدها آلية لإلدارة يتوفر وبهذا

2ًالتصحيحيً الفعل باتخاذ

 التدقيق الداخلي وضبط الجودة-2

4ً-3فقرة44ًًاالرشادًرقمً املتحدة اململكة في الداخليين املدققين معهد من الصادرة التوجيهية اإلرشادات حسب

 يسمى ما ينفذ أن يجب الداخلي التدقيق قسم فإن ، البريطانية املعايير أو االيزًو لتطبيق خيار يوجد حيثما

Pre-certification Auditًًالتصديقًقبل ما بالتدقيق

3ً:أنه يعني وهذا

 .الشاملة الجودة إدارة عمليات يدقق أن الداخلي للتدقيق يمكن 1-

 .املستمر للتحسين فرصا يخلق قد الداخلي التدقيق أعضاء مع األفكار تبادل 2-

                                                           
 العليا، للدراسات العربية عمان جامعة ، ماجستير ،ًرسالةاألردنية العامة املساهمة الصناعية الشركات في الداخلي التدقيق صفوت، التل، يوسف 1 

ً.98,ص.2007، األردن عمان،

 يوسفًالتل,ًنفسًاملرجعًالسابق,ص2.99ً 
3Meer, Hans Van der (1994) Internal Audit &Total Quality Management,Master of science ,Brunel University,uk.p.98.  
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 .الداخلي للتدقيق مدخاالت يوفر أن الجودة لنظام يمكن 3-

 الجودة إلدارة واملرشد الناصح بدوًر يقوم أن الداخلي للتدقيق يمكن 4-

ًدورًالتدقيقًالداخليًفيًضبطًالجودة

 دور التدقيق الداخلي في ضبط الجودة -3

إنًاالهتمامًبضبطًالجودةًفيًبيئةًاألعمالًاليومًأصبحًمطلبًأساس يًإلضفاءًالثقةًفيًالتعاملًبينًاملؤسساتً

واملوردينًواملوظفينًواملساهمينًمنًناحيةًأخرى،ًألنًًوبينًاملؤسساتًواألطرافًاألخرىًكالزبائنًمنًناحية

الوصولًإلىًرضاًالزبونًبتوفيرًمنتجاتًذاتًجودةًعاليةًوتحقيقًأفضلًربحيةًًالهدفًالرئيس يًللجودةًهو

 للمؤسسة.

هذاًمنًجهةًومنًجهةًأخرىًفإنًوجودًمدققينًداخليينًعلىًقدرًكبيرًمنًاملهارةًوالتعليمًوالتدريبًيؤثرًتأثيراً

مستوىًالجودةًواالرتقاءًباملنتجًمعًالعلمًأنًاملدققًالداخليًليسًمسؤوالًعنًإنجازًالسلعًوالخدماتًًبيراًعلىك

الذيًينجزهاًوإنماًيجبًعليهًالتعاونًالكاملًمعًإدارةًضبطًالجودةًفيًسبيلًالوصولًًوالًيشرفًعلىًالشخص

 إلىًالغايةًاملرجوة.

يعتبرًأداةًمنًأدواتًضبطًالجودة،ًإذًالبدًعلىًاملدققًالداخليًاإلملامًوقدًأضحىًمعلوماًأنًالتدقيقًالداخليً

الجودةًوتوثيقهاًمنًخاللًإعطاءًدرجةًمنًاالستقالليةًملعاييرًالجودةًعنًالوحدات،ًوعليهًفإنًنطاقًًبمعايير

علىًًليشملًتدقيقًمدىًإلتزامًالوحداتًباملواصفاتًوالشروطًالالزمةًللحصوًلًعملًالتدقيقًالداخليًتوسع

ورفعهًإلىًاإلدارةًالعلياًالتخاذًاإلجراءاتًالالزمةًللمحافظةًعلىًًشهادةًالجودةًوإعدادًتقريرًبنتائجًهذاًالتدقيق

ومنًهناًنخلصًإلىًالقولًأنًالتدقيقًالداخليًمرتبطًارتباطاًوثيقاًبإدارةًالجودةًًتطبيقًمتطلباتًالجودة.

1ًخليًهوًارتقاءًبمستوىًالجودةًاملطلوبة.الداًوالعالقةًبينهماًطرديةًفاالرتقاءًبالتدقيق

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

                                                           
ً.معلومات من تقدم ما على بناءا الطالب إعداد من ً 1
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 خالصة الفصل

 املعايير الداخلي، التدقيق ومفهوم نشأة على مركزين عامة بصفة التدقيق مفهوم تحليل الفصل هذا في حاولنا

ً.االقتصادية للمؤسسات بالنسبة املستعملةًفيهًواألدوات أنواعه ذكر إلى إضافة الخاصةًبه املهنية

ً على الضوء ألقينا أخرًى جهة ومن جهة من هذا ًتقييمًنظامًالرقابةًالداخلية ًفي منًأهميةًالتدقيقًالداخلي

ً ًالرقابةًًإعطاءخالل ًنظام ًتفعيل ًفي ًالداخلي ًالتدقيق ًدور ًوتحديد ًومكوناتها ًالداخلية ًالرقابة ًنظام مفهوم

ًالداخليةً.ً

ًالتدقيق دوًر إبراز خالل من الجودة وضبط الداخلي التدقيق بين العالقة توضيح فكانت تناولها تم نقطة آخر أما

 .الجودة ضبط في الداخلي

 دوًر من التحقق أجل من امليدانية الدراسة على النظرًي الجانب إسقاط املوالي الفصل خالل من وسنحاوًل

 مستغانم.رًواليةًبسيديًلخض حالةًمؤسسةًمحاجرًالغربًبدراسة كوذل الجودة ضبط فيًالداخلي التدقيق

ً



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

دراسة ميدانية 

 ملؤسسة محاجر الغرب
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 تمهيد

ردددللتدئفدد رئلتد ريلددد لةددسلتا الددد ل تدق  عددد ل-اددداللضر ددد –يعددالتدقدددالدالتددداتمؤسلةدددسلر الددد لر دد   لتد ددد  ل

ا  ددددد للتدتددددظل دددد   فيهدددد لرة  دددد ع ل دعق ددددالتاددددالالةددددسلتا الدددد لاؤدددد ل دددددد ل  ددددا لت ادددد ل تد ئتادددداللدددددة تلعلتدع ددددد 

تمؤسلةدددسلرفق دددئلتا الددد ولاؤددد لرلدددقئ لتدقدددالدالةدددسلتا الددد  لن ددد ل دددق ل   دددد لت ددد ال لتادددد ل دددئ لتدقدددالدالتددددا

لتداتم دينلةسلتا ال ولتدئط د .تدترت لتدئطنظلرللت  لرل   علتدقطئلل تد فعللرللرلقئ لت تءلتاال ينل

تا ددبلت لتدط قلتدتظلتعق الا يه لتا ال لةدسل  ا دال دئ علتاد  علت للقئضدحلبلمال ل لتات  لتاداتند لل   لل رل

اددديرلا  دددد للن  لادددرقط قل تددد ل يدددد نلند دددد  ذددددعلتاق ددد  تلاؤددد لرا ئاددد لردددللتضر ددد ر .لتا قدددئللتدتدددظلتلدددقف   

لا  ل ايرلنش طلتا ال ل.ل لداللضر     أثيره لاؤ –تد   للر    –تدقالدالتداتمؤسلةسلر ال ل

ل ر  ل  ل  لد لهذتلتد   ل ت لرة ثين:

لرلق  ن .-تاة ثلت   :ل  ا  لر ال لر    لتد   ل لداللضر  

ل  ا  لتدقالدالتداتمؤسل تم لر ال لر    لتد   ة ثلتدث ني:لتا

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 املبحث األول: تقديم املؤسسة.

لا  ئالبقئضدحلنشأعلتا ال ل نذتلتع يئلتا ال 

 املطلب األول :نشأة املؤسسة .

-04   د لللدددئال  ل نش ءلتا ال لاللط يالرات دد لتجل د لتدشدعاظلتدة داللدة ا د لادداللضر د لةدسل  لدق لتدع

ل  دددئللر اددد لتدلددددالل  دددفظلرد دددئ لبئيددد  للريلددد لد ة ا ددد ل ادددينلتدلددددالب  د دددئ لضر ددد لن   دددبلد ل لددد 11-2002

تدشددعاظلتدة ددالل اددا ه لاشدد عل تردد الهددذصلتدئفعددد ل ل ددالتض  دد  لاؤدد لتدقددئت نلا دد ءلتجل دد لب  ددئلل  دددعلت

لردددي ليدددة  ل نشددد ءلر الددد لتدتلدددديرل  ادددق ال للتاددد تسلد ة ا ددد ل سعدددالتعادددق ال لتدعشدددئتحيلد  رددد  ل.تلتدددر لتدلددددا

لتا ر  لدة ا  لاداللضر  ل فالتد ئتنينل اللاد  ل.

 تاقع الب ة ا  1990-04-07بق ليخل08|90تد  نئنللل ل •

 تاقع ال عالل ولتدع  .1990-04-21تد لخلةسل11|90تد  ئنللل ل •

 تدع ئرد لتج  د ل    د ه ل تلديره .تج ا لدش  طل نش ءلتا ال ل1983-03-19تا لم يل200|83تا ائا •

 ع   ع:  سعالل للتجل  لب •

ضر ددد ل تد دد رللر  هددد لتع ق دد حسلل شددد لعل  ددد نيللالددد لتلددديرل  ادددق ال لتد  ددعلتد رؤدددسل لدددال ل نشدد ءلر ✓

   ئل لداللضر  .

  ل.1000000000لتا  ده ل ✓

تاددذرئلل200-83تا ادئالللد لرددل08بط دبلردللتدلدددال تتدسل ال د لتا دد  ل لاؤد لتاات دد ل فددالت  د التاد  ع ✓

 تاالص

لتا  ءلتدق دد : تلترت  ل سعال ات  لتجل  لتدشعاظلتدة اللل ال   د لتا ال ل ✓

 ر    لتد   ل ✓

 ر    لاداللضر  ل ✓

 ر    لتد ه عل ✓

ب  قضدف ل’رحلد علتد د  ل’تا ند لتددئطنظلد لدل لتدقاد لللتا دئولل نئند ل هدئلل  تلعتدقاد لللردلللتالاد ل لتمقدد ل 

ل.2002-12-17تا لم لةس135811لل للتدتللد  ه  عل

  دئل  تلعلتدلددال2003-01-01ردللتبقداتء ر ت دد لتدرشد طلتع تللللتبئتبه  سعالتا   ل ل  ا لتا ال لةسلفقحل

اددددداللسددددفظلتدع سدددديلل دددد ائلةددددسلا  ددددد لبدددددعلتد ردددد  لب   ددددعلت ال ل2003-04-01تبقدددداتءلرددددللل طلتجرطدددد للرددددا  ردددد ي د

لت ل ئر  لهذتل رشطفه عل  ر  تدئل ل–ضر  ل

ل

ل

ل

ل
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 املطلب الثاني :أهداف املؤسسة 

 نل نشدددد ءلتللر الددددد لالل ددددق ل اللردددددللل دددددالتبدددد تول   دددددئنلهددددذصلت ميدددددرعلرةردددددد لاؤدددد لتدددددد  حلت ال  تدددد ل دددددق لتدة ددددد ءل

  هذتلرللر يزتولر    لتد   ل ددثلهدذصلت ميدرعل  دئنلرد لرشد لدعلتدة د ءللتالاق  تلي  رئتي  لتاليرعل ض  نل

 لتد دددد  لتضل تردددد لللب دددد  علتد ردددد  لتد دددد ض  لد ة دددد ءل ن دددد لتسهدددد ل دددد ائلةددددسليدددد  ا لتد ئتدددددبلتعادددد  تد لاؤدددد لرلددددقئل

 .60% تدة ا  %30تاق ث  لةسل ا لتا تسلتدذلل  ئد لد ئال  للتاللق      تاق   علبه ل    دالتدق  د ل

لتد  ددد رلل ت  فدددد ءل  ءدددسل لتءتلدددا لتتددد لتن دددرلادددا لر  دددلللط دددد لاؤددد لرلدددقئ لتا  دددعلم يددد لن ددد لتسهددد  ترق ددد للتدة

ل.رش لدعل   ئي لر الاتث  للرثاللرعل  ن لمطئطلتضلئي لتضل تر ي لاللط يالت اه ل

 أفاق املرملة : (1

ل ؤس:ل ق ئللرلق ة د لر لل تدتلدير نلرا  لتع تلعل

 ر ت ع لتلعيرعلبدعلتاترلتا عبلتدئت الرللتد ر  . ➢

 ر ت ع لتد  نئنلت ا سفظلد   ال . ➢

 ةسلتائت لتدة  ءل تا    ل لتدلد   .ل  لتالاتث ➢

 ةسلتا حل تد ر لت     تضلر  تض صف .لتدة ثلاؤ لر    لت م  ل ➢

 .تآلالو  تءل تلق  ءل عضل ➢

 :تصليح وضعية عمال املؤسسة  (2

ردددلل ددددثل11-90تد ددد نئنللاددد ل   دددد ردددلل ددددثلتج ددد ل تا ددد نلتددددذللتع ددد لفدددد ل م يددد لتعطددد لتول هدددذتلن ددد تل هدددذتلل

 دع  .االل ولت

  ئفدئلرفق لةسلتا    لاؤ لرلقئ لتا  ع ➢

 را  لتع تلع.ل  لينلر  ئلتا  ء ➢

 تع تلع.لرا  لتا  ءر تا علند د ل ف د لتاه  ولتدتظل  ئالبه ل ➢

 تا ال .م الر  يبلتدش  لد  راعل ➢

 .تعا  تد لتد ئتدبط بلرل   ل دثل ق لفيه لي عل ➢

  لداخلي للمؤسسةاملطلب الثالث: الهيكل التنظيمي والقانون ا

 القانون الداخلي للمؤسسة (1

لف ئ .5ر  علرئ ا لاؤ لل58تد  نئنلتداتمؤسلد   ال لاؤ ل  ثل

ل.15 ت لل1تد   لت   :لتالن ة طلةسلتا ال لرللتا  عل

ل.26 ت ل16تد   لتدث ني:لرللتا  عل
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ل.37 ت ل27تد   لتدث دث:لرللتا  عل

ل.48 ت ل38تد ت علرللتا  عللتد   

 تدقاتبيرلت  بد لتدع ر .ل58 ت 49تضر ر :لرللتا  عللتد   

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة (2

 هد  لتدق  دمظلد   ال ل1-3تدش  ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل

ل

ل2017-03-15ر ال لر    لتد   ل،لاداللضر  للاملصدر :للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 املدير

 السكراترية املدقق

 املصلحة  التجارية

 

 املصلحة الشخصية مصلحة احملاسبة

           الفواتري
عون مكتب -02  

الصندوق أمني  

 امني املستودع

 وكيل احلجز

 املشرتي

 عون مكتب

 قسم األجور

 عاملة نظافة

خالفاتقسم امل  

     عون أمن  -02
حارس ليلي -02  

 قسم الصفقات

 مصلحة الوظائف

 ةالتقنياملصلحة 

سيارات  رئيس موقف
 وشاحنات

 ميكانيكي

        االت الوزن الثقيل سائق -02

موصالت  -06   
 العتاد
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ل:ظل   لل  رد لته لف  عل تلل التا ال لفد  ل ؤسب عض ف لتت لر ل ا لةسلتدهد  لتدق  دم

 : اإلدارة العامة -1

 فد تهدد لتلدددير لتا تلةدد  ل تدلدده لاؤدد ل لددللتا الدد  ل دد   ل   تلددبل  دددعلر دد ضحلتا الدد .  ق ئنلرددللتادددا  ل

لتدع التدذللره ق ل  تلعلتا ال ل تلديره ل ش  لفع  .

لل:السكرتارية

لتائتادالد  ا   ل   ئالبا دعلتال   الولةسلرا  لتدع  .تعق رلرل ااعلد  ا   ل  ئالب ةطل

 مصلحة املبيعات:-2

 تمددد لتا الددد .لتعق دددرلتشددد ذلهدددذصلتا ددد   لاؤددد لا  دددد ولتدةددددعل   دددا  لتضردددار ولب درلدددة لد ددد لرددد هئلرئ دددئ لل

لتد تبطلت ا سفظلبينلر    لتالاق ال ل ر    لتج  اة .

 بالنسبة ملصلحة االستغالل:

ل د لتالقف   ل هذتل عالتدقأنالرللط ذلتد ري ل هذتلرللت  ل  ا الآ   للتا ا د .تدق   لةسلتد 

 :تجاريةبالنسبة ملصلحة ال

 ددددق لا ددددرلهددددذصلتا دددد   لتاددددقف تللفددددئت يرل  دددداالنلددددر لد   دددد رلل نلددددرقينلت تدددد لم يدددد لب دة ددددعل تدث نددددد لم يدددد ل 

 ب اةدع و.

ل  قع ر لتا ال لرعلر لتي  ذلرللتد   رل.

 لالخواص: -ت

  ابل   دذه لع   الا  د لتدةدعلرنه :ل رللبينلتدش  طلتدتظ

 ا لللد   ئنلتدقلتدلل -

 بط ل لتضلة   -

 ا التدط ب-

لبط ل لتد   )رفق لةسلن  لتدة  حع(-

 مقاولين: -ب

 رلل  ئ ل:ب عض ف ل ت لتدش  طلتدل ب  لالبالل

 تاش  ع:لتللتاش  علتدذلل  يالتا    لتنا  ص.-

ل لد ش    تدةط ل لتد ر   ل-

ل

ل

ل

ل
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 :املؤسسة العمومية والخاصة -و

ل تدا د .تدةدعلالبالرلل  ئ لت   لد لر رر لبينلتا ال للع   ا

 تمام عملية البيع:الوثائق الالزمة إل

:ل  دددددداالد   دددددد رللرددددددللطدددددد ذلهددددددذصلتا دددددد   ل هددددددذتل عددددددال  ا ددددددالتاة دددددد ل تد  ددددددد ل تلددددددم لهددددددذصلسننننننند ال سننننننديد •

 (.CA30تدئثد  )

 تدق  د لتد ي د لتدذللب ل ل  لم للد   ال .ل لي لةسلب علتد ال   يق لتلا الهذتلتدئل

ا دالتلددا التاة د لةددسلتدة دعل  دد حلدد لب ا  بدد ل يد لآمدد لدد داالد   دد   لردللت دد للفناتورة وصنل االسننتغالل:ل •

    ي لف  ئلعل ي لتالاق ال لتدذلل  االبا لصل ت لتا    لرللت  لتاقف تللتد  د لتا  ئ  .

تدع  د ولةسل ثد  لءسل)ف  ئلعلتدةدع(ل  اال ت لتج  اة لرللت  ل  ا  ه لءلرللره التد  ئنلتلل لر ل ا التالنته 

لةسلتايزتند ل تددئرد لتضر ي لب اةدع ول تدة ع.

ل:مصلحة التدقيق-3

  ئالهذصلتا    لب   ل  ا  لتاع ئر ولتا دد ل تج  ايد ل تم لتا ال لبهاذلنشئلت مط ءل تدقالاة ول

ل. نل  اولن  ل  ئالبق ا  لت تءل

ل دثل  ئالتاالال تم لتا ال لبق ا  لص  ل ر اتلد ل   اد لتاع ئر ولتا دد ل تج  ايد ل

لمصلحة املستخدمين:-4

 تمد لتا الد لن د ل  قدئللهدذصلتا د   لاؤد لظدلالول   دد للهذصلتا    لر    لبتلدديرل    دد لتالدقفارين

ل تلديرلا  ه .

 روج املستخدمين:سجل دخول وخ -

لتا ل د دبلتدع رد  لتضلدر  ل د ليخل ر د نلتاددال  لتدع ئتن ر  دبلتدع د  ل د ليخلتدتشد د  ل د ليخلسه  د -:  قئللاؤ ل

لس.ا التدع   للل لتد   نلتال ق  ح

لن  لد  ل  ئنللل لم للب لاؤ لرلقئ لتعاالالتآلتسل.

 سجل خاص بالعطل السنوية: -

ل  ل  ليخلبات  ل سه   لتدعط  . ت لر اةا لراعلتدعط لب عض ف 

   ئالهذصلتا    لب لعلر   ولم ي لب  لا ر ل   قئللاؤ ل ث رالم ي لب ل نذدعلر ئلتدل ئك.

 مصلحة املحاسبة:-5

ل:  ئالهذصلتا    ل 

 ددداف  ولتضر ي ددد لتضر يددد لل ادددات لتد دددئتر لتا ددددد لتاق ث ددد لةدددسل لددد  لتد قددد رجل ريزتندددد لتضرق ردددد ل  دددا  ل -

لب ا ال .

لتللدالولتددئرد لرللتاةدع ول تاشتر  و. -

لر تلة لتض ل ب ولتدة  د لر ل ه ل. -

 .g50  ئالبإاات ل -
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ل  ئالبإاات ل ا  لتال ق  الول تدقرة تو. -

لر ت ع لت  ئل. -

 مصلحة التخزين:-6

بدينللتد د  لي لد   الد لتدتدظلتلدقع  ه لد  دد البا ددعلتاهد ال ردلل  ئالهدذصلتا د   لبقفد يلل  د تءلتالدق  ر و

لتدئث رالتالقع   :

ل  ضف لرللط ذلرا  لتا ال ل ت لتائل لضل بلتالق  ر و.لالطلبية: سند -

لتا تزر ولتائل علرللط ذلتائل ل تدقأ يرلا يه .ل  ئالتجر نيلب اق ة  لوصل االستقبال: -

يددذن لع دد ل  ددئالبإاددات ل ثد دد لم يدد لب دد لردد  عل ل عددالتاددق ة  لتالددق  ر ول لت  تولتدلبطاقننة التخننزين: -

 تد  د .- تدث ل- ل  ليخل مئ ل م  لل ت لتجر نل-فيه :

-تد  دد  - اد لتاد  ع -  ئالبقا يللتائت لتدتظلتم  ئلرللط ذلتدع د  ل   قدئللاؤد :لوصوالت الخروج: -

لتدث لل ن  ل  ئالب دقأ يرلا يه .

لةسلر  نلتد ر ل: ق ث املقلع-7

ل:ل مئ لتدش    لدش للتد ر لاللط يال ي لتدتل د ولىاملرحلة األ  •

ل:ليل  ل ي لتل د ل ت لتا قبل تدذلل  قئللاؤ :املرحلة الثانية •

لد ش    لتد ل لتدتل لؤس- ➢

للل لتد   ئلعلتالا علةسلتا    لتدقا لي .- ➢

ل ا ل د بلتد  ئنل- ➢

ليلل لةسلبط ل لف د - ➢

ل   لل ي لتضر  ل ➢

ل ي ل مئ ل ➢

عدددال دد للتد رددد ل    يدد ل يدد لتدتلددد د ل  دد لتدشددد    لا ددرلن طدد لتا تلةددد ل دددثل  دددئال لاملرحلننة الثالثننة: •

  ددئالب دقأ دديرلا ددد  ل ا ددد للتا تلةدد لن دد تا تلددبلبقددا يللتاع ئردد ولتدددئتل علاؤدد ل يدد لتدتلدد د لةددسلظددل ل

 ت   للتدش    لتا  ع.

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 املبحث الثاني: تقديم التدقيق الداخلي داخل مؤسسة محاجر الغرب

قئت دددددالاؤددددد لرلدددددقئ لتدهد ددددد لتدق  دمدددددظلا الددددد لر ددددد   لتد ددددد  ل لدددددداللضر ددددد لردددددالال  دددددئالبقدددددالدال  ددددددعل 

لتدئف رئل تدع  د ولتدتظل ق لاؤ لرلقئ لهذصلتا ال .

 املطلب األول: التدقيق الداخلي في املؤسسة

ل  تسفظلتدقالدالتداتمؤسلةسلتا ال ل  لتلتا اد .

 مؤسسة محاجر الغرب الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي في-1

 نل فد دددددد لتدقددددددالدالتددددددداتمؤسل تمدددددد لتا الدددددد لءددددددسل فد دددددد ل   عدددددد لرة  دددددد علدددددددة تلعلتدع ردددددد  ل  دددددد للتاددددددق الدد ل

لاه ر .رئضئاد لتاالالتداتمؤسلا الت تءل ل

هد د ل   دمدظلد قدالدالتدداتمؤسلد   الد  لن د للتلتدرت  رللت  لتلهد لا  د لتدقدالدالتدداتمؤسلةدسلتا الد ل د ل

لدش  لتائتتس: ئض  لت

لهد  ل   دمظلتداتمؤسلد   ال ل2-3تدش  ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل2017_03_2تا ال:لم د لتدقالدال،لر ال لر    لتد   لاداللضر  ل

ل

ل

 مدير التدقيق الداخلي

 السكراترية

األداءتدقيق   تدقيق املايل واحملاسيب 
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 العالقة الوظيفية للتدقيق الداخلي في مؤسسة محاجر الغرب -2

لا  ي لتدع ر . ت لتا  ئالتاالالةسلتا ال لب ل ااعل  دعلتدق  لي لتضر ي ل ع  د ولتدقالدالل

ل  ئالتاالالةسلتا ال لب ل ااعل  دعلتاا  ي و لرللت  ل طئي لت  تء ل  لينلتدع  .-

 مجال التدخل: -3

 دددثلردد ل  دد لول فد دد لتدقددالدالتددداتمؤسلةددسلتا الدد لر دد   لتد دد  لبددا نللدددئ لتث دد ءل ددام لتاددالالتددداتمؤس ل

،لالدد ل ف ددعلدع  ددد لتدقددالدالتددداتمؤسرلددقئ لهددذصلتا للت ن  دد  لتدع  ددد و لتدئفدد رئل ت نشددط لتاقئت دداعلاؤدد 

اؤد ل  دددعلتدئثد رال تاع ئردد ولتد د  لي لرددللت د ل   دددذلل  ددالالتدداتمؤسلةددسلتا الد لتض ددالةدسلتض  ددئ لن د لتنلد

لره ر .

 أخالقيات املهنة:4

لا ال   دذلا  د لتدقالدالةسلتا ال ل قئف لدا لتاالالتداتمؤسلرا ئا لرللتضر  ر لرنه :

ل تالاق  ر دنزته لت -

لتالاق الدد  -

لتدث  ل تدل ي  -

لتد   ءعلتاه د  -

 خلية التدقيق الداخلي في املؤسسة املطلب الثاني: دعم

ن  تلد قع رالولتاق ئا لتدتدظل  دئالبهد لتا الد ل نتدرعل دالالتاع ئرد ولتا ددد ل تج  اديد  ل ردللت د لر دعلت مطد ءل

دالر  اددداظل رددد تسل ددد  عل تددد لتدهد ددد لتدق  دمدددظلدئفد ددد لتدقدددالدالةدددسلهدددذصل ددداللتلتدددرت  تالن  تفددد ول تدقالاةددد و ل دددق ل

لتا ال .

لمهنة التدقيق املحاسبي واملالي:-1

  ئالتاالالتج  ااظل تا تسلب   لر اتلد ل ص  ل   اد ل ااتد لتاع ئر ولتج  ايد ل تا دد ل ف د لاةد   ل

لفار لدق ا اللد ول   ردئل نش لهذصلتاع ئر و. تدئا ر ل ت ا ددبلتالقتج  ايد لتا ةئد لا ئر ل

 التنظيمي للتدقيق املحاسبي واملالي: الوضع-2

ل ئضحلتدش  لتائتتسلتدئضعلتدق  دمظلد قالدالتج  ااظل تا تس

ل

ل
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ل:لتدئضعلتدق  دمظلد قالدالتج  ااظل تا تس3-3لل لتدش  ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل2017-03-25ا ال:لم د لتدقالدا،لر ال لر    لتد   لت

 تنظيم العمل:-3

لتدقأنالرللتدتللد لتج  ااظل ف  لاة   لتج  ايد لتا ةئد لا ئر  -

لتدقأنالرللتدتللد لتدص دحلضل دعلتدع  د ولد  ل  لعلر  ايد . -

ل تدق  ددئلتاقع   لب دا لتولتج  ايد لت م  .لتع  ت توتدقأنالرللص  ل  ئ دعل -

ل  ئ ه .ل لتا لاة لتض    لاؤ لت يئ ل تدق  الرل -

ل  ا الت مط ءل تد ش. -

لتا دد لةسل ط للتضلئتنبلتا دد ل تج  ايد ل تاللق     .لتدق  الرللتدق  د لدأل ض ع -

لف  لتدع  د ول تد رترجلرللت  لتدقأنالرللتنلتد ق رجلرق  ا  لرعلت هاتذلتالط ع. -

ل اات لتدق  ي لةسلتدئلئلتج ا ل ف  لد  ع  يرلتا ةئد لا ئر . -

ل:ؤولياتاملس-4

ل   دذل  دعلتاه التائر  ل دد لرللط ذلرا  لتدقالدا -

ل  ترتالتد رن رجلتدل ئللد قالدالتداتمؤسلاؤ لراتللتدع ا -

لتج  ف  لاؤ لتدئا ر لتائضئا ل  ئل   ف  -

ل  ترتاللئتاالتدل ئكل ف  ل ماللد ولتاه   -

 عالقة املدقق املحاسبي واملالي مع الهياكل األخرى:-5

ل لي ل ت لرا  لتدقالدالتداتمؤس   دذلتدق  -

 يع  لب دقرلدال تدقع  نلرعلهد ر لتا ال لرللت  ل طئي ل   لينلتدع   -

ل

ل

لتدقيق الداخليمدير ا  

 تدقيق االداء التدقيق املايل واحملاسيب
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 الرمال(مادة املطلب الثالث :  األدوات التي تستعملها املؤسسة في تقييم منتوج املؤسسة )

 اقة التقنية:البط (1

تضر ددد ر لتد ئادددد ل تد  دددد لاددد  علتد رددد  للتلدددقع  لهدددذصلتدةط لددد لدق ا دددال دددئ عللتا دددقجل ذددددعلردددللمدددال ل   دددد 

لب  ن لتدق  د لبنظل لتلعل عشع   لرلق  ن ل ل

اد ددد لتمدددذولردددللادددطحلرفقددد للد تشددد د ل لدددارئلهدددذصلتدعد ددد ول تددد لل20 دقئضددددحلر قدددئ لتدةط لددد لتدق  دددد لنأمدددذل

لتالاقفاتا.رلل دثلب ولد ر ئعلدالمقة لتولدق ا الرا ليال د لتا  عللCETIMرفق رتولتدق  د لب ا ن ل

لثالثلا  ي لتلقع  لدق ا ال ئ علتا  ع.ل ن ث  لاؤ لذدعلنأمذلن ئذللد ةط ل لتدق  د ل تدتظلتش  

 (:%التحليل الكيميائي ملادة الرمال ) .1

 : التحليل الكيميائي ملادة الرمال 1-3جدول 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتدع  ي  للللل %تج قئ لللل

 SiO2 AL2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O PFل

 4,07 0,05 0,13 0,01 0,10 4,66 1,58 0,84 82,17لت نى

 6,37 0,66 0,20 0,15 0,13 7,47 3,10 0,98 88,42لتلصف 

 5,31 0,13 0,15 0,03 0,11 6,23 2,20 0,90 84,78لرقئاط

ل

ل:ل ث رالتا ال املصدرللللل

 التعليق:

   دقدد تسلSiO2ل(لتد ردد  لتدةد دد ءلت للردد  لتد  دد للءدد لنددئعلن ددىل دداتلرددلللردد    لادد د  ل)رقئاددطلر قددئ لرددللنددئعللردد

لي ضحلد ة  ءل.بي   لهئلبيرلرالر لدالاقفاتالن   عللد  علت  تنيلتد    د ل

ل   للتاقفاتر لةسلي  ا لتالت تنيلتد    د .2,20هئلFe2O3لدالتض ا الرقئاطلر قئ لرللتن

لتا  .ذتولن  ءعلةسلتضر ليللتدذللر اتلصل  ا سيلن   علد للهذصلتد ر  لدايه ل  ئل

ل

ل

ل
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 للرمال الفيزيائيةالخصائص  .2

 للرمال الفيزيائية: الخصائص 2-3جدول 

 %لرعا لتدق قئل(3t/m)لتد ق  لتضحل د لتائتي  و

 16,24 2,551لت نى

 17,00 2,604لتلصف 

 16,57 2,566لرقئاط

ل:ل ث رالتا ال املصدرلللللللل

 ملئوية لحجم الجسيماتالنسب ا  .3

 : النسب املئوية لحجم الجسيمات3-3جدول رقم 

 0,08 0,125 0,16 0,315 0,63لتد     لر 

رقئادددددددددددطللفدددددددددددضلل

لتدترتنمظ

0,00 1,08 95,70 99,22 99,65 

رقئادددددطلتا  مددددد ل

لتاترتن  

100,00 96,98 4,30 0,78 0,35 

لللتاال   للل

رعددددددددددا لتد طئ ددددددددددد ل

لتاقئاط

رقئادددددطلر قدددددئ لل

لطئ  تد ل

رعددددددددددددا لتد دددددددددددد  ءلل

لتدئ ات لل

ل

ل:ل ث رالتا ال املصدرللللللل

 التعليق:

ردللمددال لتدق  دد ل تاق دد  تلاؤدد لتدةط لد لتدق  ددد لناددالتند ل   ددلل  ا ددال دئ علردد  علتد ردد  ليعق دالاؤدد لرا ئادد ل

تلاؤدددد لرددددللتا دددد  ي ل  ددددا لنئاددددد لتد ردددد  لتدتددددظل  ددددئنليدددد ض  لد ة دددد ءلت لد دددد  ا لتال تندددديلتد    ددددد ل ذدددددعلتاق دددد  

لتضر  ر لتدتظل  قئيه لر ئن ولتا  عل.

ل

ل

ل
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 خالصة الفصلل

للد لتاةدعد ول ت للد الت مد  للدئف رئلتدتدظل فد  تل لر    لتد   لال    د  لاه  لتدقالدالتداتمؤسلا ا ع

لناالتنلره  لتدقالدالتداتمؤسلره  ل ض  لي لد   ال لب دثلتل االاؤ لللفعل   لينلت تءلتا ال ل.

ئيدددد   لتتدددد لتنلتا الدددد لتعق ددددالةددددسل  ا ددددال ددددئ علر قئ هدددد ل)لردددد  علتد ردددد  (لاؤدددد لرا ئادددد لرددددللتضر دددد ر لن دددد لل 

ل تاع  يرلتل ااه لةسل  ا النئاد لذتول ئ عل  اظل   د ولتد   رلل.
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من خالل تناولنا ملوضوع التدقيق الداخلي كأداة لضبط الجودة بالتطبيق على حالة املؤسسات 

معالجة إشكالية البحث التي تدور حول مدى مساهمة التدقيق الداخلي في ضبط حاولنا االقتصادية 

انطالقا من الفرضيات وفصل تطبيقي  نظريين من خالل فصلين الجودة باملؤسسات االقتصادية

 األساليب واألدوات املشار إليها في املقدمة. وباستخداماسية األس

 إليها: املتوصلةنلخص فيما يلي النتائج 

املتعلقة بمدى وعي واهتمام املؤسسات االقتصادية بضبط جودتها فقد الفرضية األولى فيما يخص  -

ن ملفهوم ضبط الجودة توصلنا إلى أن أغلبية العمال في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة غير مدركي

إضافة إلى أنهم غير   مسئولون على األنشطة والعمليات املتعلقة بتأمين متطلبات نظام الجودة وهذا 

 لغياب ثقافة الجودة لدبهم؛

املتعلقة بالتدقيق الداخلي ودوره في الرفع من أداء املؤسسة فقد توصلنا الفرضية الثانية  بخصوص و -

ؤدي العديد من الخدمات منها الخدمات االستشارية بما في ذلك املساهمة في إلى أن التدقيق الداخلي ي

وضع الخطط اإلستراتجية للمؤسسة واملساهمة في زيادة فعالية وكفاءة املستويات اإلدارية األخرى في 

 املؤسسة.

 ية محلالتي تتعلق بدور التدقيق الداخلي في ضبط الجودة باملؤسسات االقتصاد الفرضية الثالثةأما  -

الدراسة فقد توصلنا إلى أن هناك عالقة بين التدقيق الداخلي وضبط الجودة حيث يعتبر التدقيق 

الداخلي في كثير من األحيان أداة إدارية تستخدم لتحديد فعالية النظام الخاص بالجودة لدى إدارة 

الجودة، كما تكتشف عن املؤسسة فنتائج التدقيق الداخلي توفر تقييما لكفاءة البرنامج الحالي لضبط 

الحاالت واملواطن التي يتطلب األمر تحسينها أو تطويرها إثباتا موضوعيا بخصوص املالئمة املطابقة 

 للمعايير وفاعلية العناصر املختلفة لنظام الجودة.

 وعليه خلصت الدراسة بتحديد النتائج التالية:

و الخدمة التي تعمل على اشباع او تلبية الجودة جملة من الصفات والسمات التي يتصف بها السلعة أ -

 احتياجات العميل ورغباته

 التي تحدد حجم الطلب على منتجات املؤسسة  األساسيةالجودة احد العوامل  -

سسة والعميل بصفة خاصة ؤ لدعم الثقة في التعامل بين امل أساسية أداةاالهتمام بضبط الجودة يعتبر  -

 بصفة عامة األخرى  واألطراف

 إلعطاءبمعايير الجودة  اإلملامضبط الجودة وذلك من خالل  أدواتمن  أداةلداخلي يعتبر التدقيق ا -

 درجة من االستقاللية لهذه املعايير



ـــــة امةالع الخاتمـــــــــ  

 

68 
 

الغرب دون قيود واه الحق في الحصول على جميع الوثائق  ريمارس املدقق الداخلي في مؤسسة محاج -

 واملعلومات وكل الوظائف خاضعة له

الغرب بفحص ومصداقية وصحة وشرعية وعدالة املعلومات  روم املدقق الداخلي في مؤسسة محاجيق -

 املحاسبية وفقا ملبادئ املحاسبية

في مؤسسة محل الدراسة هي هي العمل على التنسيق  األخرى العالقة املوجودة بين املدقق مع هياكل  -

 والتعاون مع هياكل املؤسسة من اجل تحسين العمل.

 الغرب في تحديد جودة املنتوج  التي تستخرجه على مجموعة من الخصائص  رؤسسة محاجتعتمد م -

تبين أن هذه املؤسسة تعتمد في تحديد جودة موادها من خالل التحليل الذي قمنا بيه في مؤسسة  -

وفق مجموعة من املقاييس التي تحدد لنا ان كانت هذه الرمال صالحة و على البطاقة التقنية  عتماداال ب

 الزجاجية . األوانيلصناعة  أوللبناء 

 :االقتراحات

 :يمكن تقديم االقتراحات التاليةاستنادا للمراجعة النظرية للدراسة وبناءا على نتائج الجانب العملي منها، 

من الضروري تعزيز إدراك الجهات اإلدارية العليا بأهمية التدقيق الداخلي بالشكل الذي يساعد على  -

 املؤسسة.فعالة داخل أداء كيفة ورقيها تطوير هذه الوظ

على املؤسسات االقتصادية دعم وتعزيز أنشطة ووظائف ضبط الجودة بشكل أوسع من خالل منح  -

 الثقة للعاملين وتحفيزهم على اإلبداع ونشر ثقافة الجودة لديهم.

جودة في ما يخص عملية دعم خلية التدقيق الداخلي بنظام ضبط ومراقبة ال  على االقتصادية املؤسسات حث -

 االنتاج داخل املؤسسة

 توعية افراد املؤسسات االقتصادية بمدى أهمية ضبط الجودة داخل املؤسسة, -

 تعزيز نظام الرقابة الداخلي لدى املؤسسات االقتصادية  -

 أفاق البحث:

وفتحت لنا آفاقا للبحث بعد االنتهاء من الدراسة نشير إلى أن النتائج املتوصل إليها أثارت جل اهتماماتنا 

 والدراسة في املجالت التالية:

 نظم و أساليب السيطرة النوعية في املؤسسات اإلنتاجية؛ -

 نموذج مقترح ملعايير ضبط الجودة في املؤسسات االقتصادية؛ -

 مراقبة الجودة في املؤسسة وفق املعايير الدولية للتدقيق. -
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 امللخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور املدقق الداخلي في ضبط الجودة باملؤسسات االقتصادية وتسليط الضوء 

 في الدراسة امليدانية عتماد اال على أدوات ضبط الجودة في إزالة أسباب األداء غير املرض ي داخل املؤسسة. وقد تم 

. ومن أهم النتائج املتوصل إليها أن التدقيق الداخلي أداة إدارية على توضيح دور املدقق الداخلي في املؤسسة

وللجودة أهمية بالغة لدى املؤسسة محل الدراسة إدارة املؤسسة،بتستخدم لتحديد فعالية النظام الخاص 

  بإعتبارها مقياس لتحسين مستوى مردوديتها وتلبية رغبات عمالئها.

 ودة،ضبط الجودةالكلمات املفتاحية: التدقيق الداخلي،الج

Résumé 

L'étude visait à déterminer le rôle de l'auditeur interne dans le contrôle de la qualité et des 

institutions économiques soulignent la qualité pour éliminer les causes de rendement insatisfaisant 

dans les outils de réglage de l'organisation. L'accréditation est à l'étude sur le terrain pour clarifier le 

rôle de l'auditeur interne dans l'organisation. L'un des principaux résultats obtenus à l'outil de 

gestion de l'audit interne utilisé pour déterminer l'efficacité de la gestion du système de l'institution 

et la qualité d'une grande importance à l'institution à l'étude en tant que mesure d'améliorer la 

rentabilité et répondre aux désirs de ses clients. 
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