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 شكر وتقدير

. ، فإ ل تستطيع فال تبغضه ح العلما  كن عاملا فإ ل تستطع فكن متعلما، فإ ل تستطيع ف

قفت إل جانب في كل  ، إل من  خ ج  اتن الحيا العلمي ب بي، إل الت أ عت التفا في د إل من 

ي  التق ماتها، فلها من كل الشك  معل داتها  مجه قتها  ل تبخل عليا ب  ، قا :     األ تي املحترم أستا

بع خير  "."ق

اتنا األخير في الحيا ال نحن نخط خط حاب الجامع الب  ام قضيتها في  د فيها إل أع قف نع جامعي من 

. املحب ي  التق االمتنا  يا الشك  ا لي الكثير، فلك من أسم معاني  م ين ق ام ال  مع األسات الك

ا ا العمل املت االمتنا إل من كا ل ي الع في إنجا ه فا  الع م بالشك  تن أ أتق  ضع.كما ال يف

. ج أ أك خير خل لخير سل  في األخير أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 اإلهداء

ال تطي اآلخ  ك  ك ال تطي اللحظا إال ب ال يطي النها إال بطاعت  ك،  إله ال يطي الليل إال بشك

جل. يت ع  ال تطي الجن إال ب ك   إال بعف

نصح األم  أد األمان  سال  نا محم علي أفضل الصال إل من بلغ ال ن العاملي سي حم  إل ال

 السالم.

اضع إل جل: أه ثم جه املت  من قا فيهما هللا ع 

يما". ال ك قل لهما ق هما  ال تنه ال تقل لهما أف  " 

.  ص هللا العظي

، من ال يع حضن الحنا ال تمن، إل بح األما  ال تبخل، تصغي  ، إل إل من تعطي  ض مكانها أ مكا

حنانها  د الت كا دعائها يس نجاحي،  ج س ال ، إل بسم الحيا  الحنا مالكي في الحيا إل معن الح 

حي " أطا  ،بلس ج د جميلها.هللا إل س جما العائل " أمي الغالي أعانن عل  ها    في عم

قا إل من  ال م إل من كلل هللا بالهيئ  ، إل اله ، إل من أحمل اسم بكل افتخا علمن العطا ب انتظا

اب الكفاح حت  ًا، إل من فتح أب الحاض من أجل أ يعيش الكل سعي ًا يحاكي املاض   ال ظل صام

ستبقى كلمات  ا ق حا قطفها بع انتظا  ك لتر ثما ج من هللا أ يم في عم أبلغ  النجاح، أ

م د  نج أعانن عل  ه  " أطا هللا في عم ي د "أبي الع ج ، إل أغل ما في ال إل األب الغ  م  أهت بها الي

.  جميل

ع الصبر، إل من  ، إل ينب ايا الصادق الن إل الشمع الت تنير ظلما حياتي، إل صاح القلي الطي 

، إل من أطه  يم "حيا "خطيب محمما ه أجمل في الأ التفا بعيني  . إل كل عائلت الك

إلنإل من قاسم ح أمي،  ، إل الطي  ،يحمل اسم من   النف البريئ قيق  ال ب الطاه  إل القل

لت إل كل افقتن من طف تي   الت  اتي.إخ    أخ

إل كل إل كل  ، ي يقا من بعي أ ق ل تسمن ل م ص .ع كا في قلب   قت
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سسغ علګ بلڤٹ أهٖافها، حين يعمل علګ     يعٖ التٖقيق بمفهڤمڢ الحٖين أداع من أدڣاػ التي تساعٖ امل

ٚ ال٘ڬ جعل التٖقيق الٖاخلي  يلعظ دٙڣ مهږ تقييږ أدا أنشطتها املختلفغ املحاسبيغ ڣاملاليغ ڣالتشغيليغ، األم

ٚا اػ ال ڣليتها املختلفغ في ظل التطٙڤ سسغ علګ مس ٙع امل دا ڣفي هنغ ڣاملليئغ بالفٚص ڣالتهٖيٖاػ في مساعٖع 

سس ظل جامها األشكاڋ املختلفغ للم لګ اعتماد ڣظيفغ ٛادػ حاجغ ااػ ڣتنڤعها، علګ اختالف أ سسغ  مل

ٚ التي  التٖقيق الٖاخلي سسغ علګ تطبيق  فيها مجمڤعغ من املعايير  تتڤف ٙع امل دا هلغ،ه٘ه الڤظيفغ تساعٖ  امل

سسغ لفح٨  ع، ڣمنڢ فإڗ التٖقيق الٖاخلي أداع في يٖ امل اتها ڣبلڤٹ أهٖافها بفعاليغ ڣكفا ٚا ج سياساتها ڣ

ٙاػ،ڣبه٘ا أصبح  ٚا ٙع باملعلڤماػ ٗاػ مصٖاقيغ ڣصالحغ التخاٗ الق ٚقابيغ ڣمٖ اإلدا ڣتقييږ فعاليغ األساليظ ال

ٙع العليا فيلي ڣسيلغ تبادڋ املعلڤماػ ڣاتصاڋ يق الٖاخالتٖق ٙيغ املختلفغ ڣاإلدا سسغ.        بيڗ املستڤياػ اإلدا                                  امل

لګ أعماڋ  ڗ حاجغ ه٘ه    ٛاد من اللجڤ  ٙاػ املختلفغ،  ٚا هلغ التخاٗ الق ٙيغ ملعلڤماػ م املستڤياػ اإلدا

سساػ تتخ٘ من املٖققيڗ الٖاخلييڗ التٖقيق الٖاخلي كم صبحت امل لګ ٗلڊ، ف ساعٖ للڤصڤڋ 

ليهږ عن عنٖ اإلقباڋ ٙين تلج  ٙاػ معينغ، خاصغ اإلسًراتيجيغ منها، ألڗ أڬ خط  كمستشا ٚا علګ اتخاٗ الق

ني مٸ  سسغ غاليا ڣيستهٖف كيانها ڣأهٖافها، كما أنڢ يجظ الًرين ڣالت ٙاػ سيكلڀ امل ٚا في مثل ه٘ه الق

ٙاػ اإلسًراتيجيغ ڣما  ٚا ٗ انتقل االهتمام بالق ٚدڣديتڢ،  ٙاػ حين يضمن م ٚا اإلملام الكامل بحيثياػ ه٘ه الق

ٚڥ.                                                ٙيغ األخ لګ املستڤياػ اإلدا                                  تحتاجڢ من معلڤماػ 

ٙاػ في حين أڗ األخيرع تڤلٖ    ٚا ٙاػ اإلسًراتيجيغ ڣبالتالي ه٘ه املعلڤماػ هي ناتجغ من ق ٚا معلڤماػ تخٖم الق

ٚاعاع للمڤصفاػ التي يجظ أڗ تكڤڗ بها ه٘ه املعلڤماػ يجظ أڗ ،  كل من املستڤڥ التكتيكي ڣالتنفي٘ڬ ڣم

ٙاػ في املستڤڥ  ٚا ٚځ علميغ ڣعمليغ بما يخٖم الصالح العام للم تتخ٘ الق سسغ، ڣمن أجل مبنيغ علګ ضڤ ط

ٚجعا  ٚڥ بخٖماػ ڣظيفغ التٖقيق الٖاخلي ڣجعلت منها م ٙيغ هي األخ بلڤٹ ٗلڊ استعانغ ه٘ه املستڤياػ اإلدا

ٙاػ معينغ.   ٚا ليڢ عنٖ اإلقباڋ علګ اتخاٗ ق خ٘ه في الحسباڗ ڣالج   ت

ٚڬ ال ڣعلګ ه٘ا األساٝ ڣلإلملام  ڋ الجڤه ينا أڗ يكڤڗ التسا ٙت ٘ڬ سنعمل علګ بجميٸ جڤانظ املڤضڤع، ا

  اإلجابغ عنڢ كالتالي:                                                                                               

؟. كيف يساهم اخلي في عملي اتخا القرارا في املؤسس قيق ال  الت
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:  األسئل الفرعي

الػ      ٚح التسا ينا ط ٙت ٜيٖ من التفصيل ا ٚعيغ التاليغ:ڣللم  الف

 التٖقيق الٖاخلي؟. ما املقصڤد-

ٚاٙ؟ ڣما أهميتها؟. -  ما هڤ مفهڤم عمليغ اتخاٗ الق

ٙاتها؟. - ٚا سسغ علګ التٖقيق الٖاخلي في اتخاٗ ق  هل تعتمٖ امل

 :  الفرضيا

ٚضياػ التاليغ:      ٚعيغ نحاڣڋ بنا الف الػ الف ٚڣحغ ڣالتسا  ملعالجغ اإلشكاليغ املط

لګ تهٖف ڣظيف - ٙدع، اكتشاف التالعباػ باإلضافغ  سسغ من صحغ املعلڤماػ الڤا غ التٖقيق الٖاخلي في امل

ع التي يتږ تنفي٘  ٙجغ الكفا ٚ النهائي لقياٝ د ٚي عٖاد التق ٚقابغ، ثږ  اكتشاف نقا٭ القڤع ڣالضعڀ في نظام ال

 بها الڤظائڀ.

ڣلياػ ف - ٚشيٖ من أصعظ املس ٙ املناسظ ڣال ٚا سسغ.عمليغ اتخاٗ الق  ي امل

ٙاػ  - ٚا ٙجغ كبيرع في تفعيل الق نڢ أڗ يساهږ بٖ ڗ االعتماد علګ التٖقيق الٖاخلي بجميٸ مقڤماتڢ من ش

 .املتخ٘ع

: راسا السابق  ال

ٚع مقٖمغ ضمن متطلباػ نيل شهادع - ٚاٙ، م٘ك عٖالغ أسامغ، دٙڣ التٖقيق الٖاخلي في دعږ ڣتفعيل الق

ٜائٚ، ماسًر كليغ العلڤم االقتصاديغ،  ٚاقبغ التسيير، جامعغ مستغانږ، الج  .2015-2014تٖقيق محاسبي ڣم

ٚع ماسًر، العلڤم االقتصاديغ، - ٚاٙ، م٘ك داع فعالغ في اتخاٗ الق ٚاجعغ ك محاسبغ التٖقيق مقٖم عبيراػ، امل

ٚاقبغ التسيير،  ٜائٚڣم  . 2013-2012، جامعغ األغڤا٭، الج

سسغ علګ    ٙاػ في امل ٚا ٙاساػ السابقغ حڤڋ مڤضڤع دٙڣ التٖقيق الٖاخلي في عمليغ اتخاٗ الق ٜػ الٖ ٙك لقٖ 

ٚيغ،  ٜائ سساػ الج ٚڬ بكٌرع ڣأهملت الجانظ التطبيقي، أڬ لږ تسلط الضڤ علګ ڣاقٸ امل الجانظ النظ

ٙاستي.   بعكس ما تناڣلتڢ د
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 دوافع اختيار املوضوع:  

ٙاػ التاليغ:تعڤد دڣافٸ      لګ االعتبا ٙ املڤضڤع   اختيا

ٙتبا٭ املڤضڤع  - لګ ا ٚغبغ في اإلطالع علګ كل ما هڤ جٖيٖ فيما يخ٨ املڤضڤع باإلضافغ  امليل الشخص ي ڣال

 .بالتخص٨

ٜائٚ. - نا باألهميغ في ظل قصٙڤ مهنغ التٖقيق في الج  شعٙڤ

ٚفيغ في املجاالػ املختلفغ التي يستعاڗ - ٙاػ املع داع فعالغ. تنميغ القٖ  فيها بالتٖقيق الٖاخلي ك

سسغ. - ٙاػ في امل ٚا  أهميغ اتخاٗ الق

ٙف ڣتڤسيٸ مجاڋ البحن العلمي. - ٚا املكتبغ باملعا                                                       ث

: راس  أهمي ال

ٙقابي يساعٖ  - لګ محيط  سسغ  لګ الحاجغ امللحغ للم ٙاسغ  ٚجٸ ه٘ه الٖ ڣليغ ت ٙتها علګ  تحمل مس دا

 ٙ ٚا سسغ ڣضماڗ لها االستم ٛمغ للمحافظغ علګ كياڗ امل اػ الال ٚا تحقيق األهٖاف ڣتطبيق السياساػ ڣاإلج

 ڣالنمڤ في ظل بيئغ متغيرع.

ٙيغ ملا يڤجهها من فٚص  - ٚع عبر جميٸ مستڤياػ اإلدا ٙاػ بصفغ مستم ٚا سسغ تقڤم باتخاٗ ق ٙع امل دا كما أڗ 

ٙاػ، ڣكاڗ من املهږ االستعانغ بالتٖقيق الٖاخلي ڣتحٖياػ مخت ٚا ٚشيٖ ڣتفعيل ه٘ه الق لفغ، فهي تعمل علګ ت

 لبلڤٹ ٗلڊ.

: راس اف ال  أه

لګ تحقيق األهٖاف التاليغ:    ٙاسغ   تسعګ ه٘ه الٖ

سسغ. - ٙ العلمي ڣالعملي للتٖقيق الٖاخلي كڤظيفغ داخل امل  تحٖيٖ اإلطا

ٚفغ مٖڥ فعاليغ التٖقيق الٖ - سسغ.مع ٙاػ داخل امل ٚا داع لًرشيٖ الق  اخلي ك

ٚيغ - ٜائ سسغ الج سسغ اتحاد التعاڣنياػ الفالحيغ(  محاڣلغ تشخي٨ ڣاقٸ التٖقيق الٖاخلي في امل )م

سسغ في العمليغ التسييريغ من جهغ ڣأهميغ  للڤقڤف علګ أهميغ التٖقيق الٖاخلي بالنسبغ له٘ه امل

ٚڥ.  استخٖامها لتحقيق نتائجها من جهغ أخ



م . املق  العام
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 : راس م في ال  املنهج املستخ

شكال      ٚڣحغ ڣالتي تعكس  الػ املط ٙاػ من أجل اإلجابغ علګ مختلڀ التسا ٙاسغ، ڣمن أجل اختبا يغ الٖ

لڊ من خالڋ ڣصڀ التٖقيق الٖاخلي  ٙ املنه الڤصفي ٗڣ ع سابقا، فقٖ تږ اختيا ٚضياػ امل٘كٙڤ صحغ الف

ٚبط ما بيڗ التٖقيق الٖاخلي ڣعمليغ اتخاٗ  ٙاػ، كما تږ االستعانغ باملنه التحليلي في ال ٚا ڣعمليغ اتخاٗ الق

ٙاػ من خالڋ العالقغ القائمغ بي ٚا ٙاسغ امليٖانيغ الق ٜه بيڗ املنه الڤصفي التحليلي في الٖ نهما كما تږ امل

ڣڋ مهمغ  ٚيق املقابلغ الشخصيغ مٸ مس ٙاسغ حالغ عن ط سسغ اتحاد التعاڣنياػ الفالحيغ من خالڋ د مل

داع  ليغ عمل التٖقيق الٖاخلي في املجتمٸ ك سسغ ككل ڣبع٬ املٖققيڗ الستقصا  تٖقيق الحساباػ ڣامل

        بحن.

: راس  تقسيما ال

ٚڬ ڣالثاني تطبيقي.     لګ جانبيڗ هما: األڣڋ نظ ٙاسغ  ٚڣحغ قمنا بتقٖيږ الٖ  من أجل معالجغ اإلشكاليغ املط

ٙ في  ٚا ٚيغ في مڤضڤع " دٙڣ التٖقيق الٖاخلي في اتخاٗ الق ٚڬ يخت٨ بع٩ٚ الجڤانظ النظ ٭فالجانظ النظ

سسغ" ڣيحتڤڬ علګ فصليڗ:      امل

لګ مفهڤم التٖقيق     ٚځ فيڢ  سنتناڣڋ في الفصل األڣڋ مفاهيږ عامغ حڤڋ التٖقيق الٖاخلي، حين تږ التط

ڣمفهڤم التٖقيق الٖاخلي بمختلڀ أنڤاعڢ، أما في الفصل الثاني فكاڗ بعنڤاڗ مساهمغ التٖقيق الٖاخلي في 

لګ املٖلڤڋ العلمي لعمليغ اتخاٗ  ٚضنا فيڢ  ٙ فاستع ٚا لګ عالقغ التٖقيق عمليغ اتخاٗ الق ٚاٙ، باإلضافغ  الق

ٚاٙ.      الٖاخلي بعمليغ اتخاٗ الق

ٙيخيغ ڣ اللمحغ ال٭أما الجانظ التطبيقي يخت٨ بع٩ٚ  سسغ اتحاد التعاڣنياػ الفالحيغ تا الهيكل التنظيمي مل

سسغ. ٙاػ في امل ٚا  بمستغانږ مٸ تڤضيح كيفيغ مساهمغ التٖقيق الٖاخلي في عمليغ اتخاٗ الق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:
مفاهيم عامة حول التدقيق 

 الداخلي
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  تمهيد:

ڗ التٖقيڄ الٖاخلي يتږ بعٖ تنفي٘ العملياػ املحاسبيغ،فقٖ كاڗ اكتشاف الغ٤ ڣاألخطا ڣضبٰ    

جالػ ڣالبياناػ  ڬ التحقڄ من سالمغ ال ڣاملحافظغ علګ البياناػ يمثل العمل األساس  للتٖقيڄ الٖاخلي، 

ي  ٙع  ع بعٖها حٖف تطٙڤ منطقي لڤظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي ڣهڤ نشا٭ تقييم ملساعٖع اإلٕا صڤڋ املنش

ٚنامٌ للتٖقيڄ الٖاخلي من خالڋ  سيس ب لڊ من خالڋ ت حكمها عن كيفيغ التنفي٘ لألنشطغ املختلفغ ٗڣ

ٚفغ للمٖقڄ الٖاخلي  ٚػ صٙڤ جٖيٖع مش ، ل٘لڊ ظه عمالهږ، استقاللڢ التنظيم ٚاجٸ  ٚإ ال٘ين ي تجاه األف

ٚځ  عمالهږ، علګ ه٘ا األساٝ سنتط ٚ ڣتحسيڗ  ٚ ڣيصلح ڣال يفضح  بل يساعٖهږ علګ تطڤي م ح ڣال ي فهڤ ين

لګ:  ي ه٘ا الفصل 

 املبحن األڣڋ: مٖخل للتٖقيڄ. -

ٙ العملي للتٖقيڄ الٖاخلي. -  املبحن الثاني: اإلطا

ثيڇاػ  -  التٖقيڄ الٖاخلي.املبحن الثالن: معاييڇ ڣت
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 املبحث األڣل: مدخل للتدقيڄ

 املطلظ األڣل: ماهيغ التدقيڄ

ي مجاڋ التٖقيڄ املحاسب السائٖ     سساػ تعمل  ٚيفاػ الت قٖمها مختصڤڗ ڣم ٭ هناڅ العٖيٖ من التع

ٚضها كما يلي:  للتٖقيڄ ڣيمكن ع

نڢ: "عمليغ منظمغ ڣمنهجيغ لجمٸ •  ٚف التٖقيڄ علګ  ٚائن ڣتقڤيمها بشكل مڤضڤعي، ڣالت يع األٕلغ ڣالق

لڊ لتحٖيٖ مٖڥ التڤافڄ ڣالتطابڄ بيڗ ه٘ه النتائٌ ڣاملعاييڇ  تتعلڄ بنتائٌ األنشطغ ڣاألحٖاف االقتصإيغ، ٗڣ

ٚاف املعنيغ". لګ األط ٚٙع ڣتڤصيل ٗلڊ                                                                                                                      1املق

ڗ التٖقيڄ هڤ:ڣ • ٙيسنـ  ح  ڣ ٚقابغ الٖاخليغ ڣالبياناػ ڣاملستنٖاػ قٖ  نظمغ ال ٙع عن فح٨  "عبا

ٚڣه بٚڬ فن محايٖ  ٚڣٵ تحـ التٖقيڄ فحصا انتقإيا منظما، بقصٖ الخ ٚ الخاصغ باملش ڣالحساباػ ڣالٖفات

ٚها النتائٌ  عن ٕاللغ القڤائږ املاليغ عن ٛمنيغ معلڤمغ، ڣمٖڥ تصڤي ي نهايغ فًڇع  ٚڣٵ  الڤضٸ املالي ل٘لڊ املش

ٙع عن تلڊ الفًڇع". ڣ خسا ٙبح       2عمالها من 

ٕلغ اإلثباػ عن مٖڥ صحغ العملياػ ڣاألحٖاف • نڢ:"عمليغ منظمغ لجمٸ ڣتقييږ  ٚف علګ  كما يع

ٙجغ التطابڄ مٸ املعاييڇ  كٖ من ٕ ٚافاالقتصإيغ  للت لګ األط  3املعنيغ". املڤضڤعيغ، ڣك٘لڊ تڤصيل النتائٌ 

لګ املفاهيږ ڗ التٖقيڄ هڤ  ڣباالستنإ  ٚائن اإلثباػ ملا  التحقڄ االنتقإڬ املنتظږالسابقغ نستنتٌ  ألٕلغ ڣق

ٚنامٌ محٖٕ  ٙف عليها من خالڋ ب ٙ مبإ محاسبيغ متعا طا ي  ع من بياناػ  ٚ ڣسجالػ املنش تحڤيڢ ٕفات

ٚ املا ٙي بٖا الٚڬ الفن املحايٖ عن صٖځ ڣعٖالغ التقا ٙيٚمقٖما بهٖف  ٚا ڣمستخٖمي ه٘ه التقا  .ليغ لق

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ٕٙڗ، الطبعغ األڣلګ، 2009، ٥ 17. ٚبي، األ ٚ األعمال، مكتبغ املجتمٸ الع ٚاهيږ، التدقيڄ القائږ علګ مخاط ب يهاب نظم   1
  

ٚابعغ، 2007، ٥ 13. ٕٙڗ، الطبعغ ال ٙ ڣائل، األ ميڗ عبٖ هللا ، علږ تدقيڄ الحساباػ، ٕا 2 خالٖ 
  

، مصٚ، 1999، ٥ 06. ٚع للتعليږ املفتٍڤ ٜ جامعغ القاه ٚك ٚاجعغ، م بڤ العال الطحاڗ، هاشږ الحمڤڬ، أساسياػ امل  ، 3 منصڤٙ حامٖ محمٕڤ
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 املطلظ الثاني: أهداف التدقيڄ  

ي الشكل التالي:     ٚ األهٖاف التقليٖيغ لعمليغ التٖقيڄ   يمكن حص

ٙقږ )                     (: األهداف التقليديغ لعمليغ التدقيڄ1-1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٙتكابيغالح٘ف ڣالسهڤ   خطا                                                 خطا ا

ٜئي         ح٘ف كلي                                   ح٘ف ج

ٙنغ،: املصدٙ ٚع غساڗ فاٍل املطا ٕٙڗ، الطبعغ األڣلګ، تدقيڄ الحساباػ املعاص ٙ املسيڇع، األ ، ٥ 2006، ٕا

18. 

ٙقږ       ٙ ي املعيا ڗ الهٖف من تٖقيڄ البياناػ املاليغ هڤ  200ك٘لڊ بيڗ االتحإ الٖڣلي للمحاسبيڗ  علګ 

 ٙ عٖ من كافغ النڤاےي األساسيغ، ڣفقا إلطا ٗا كانـ البياناػ املاليغ قٖ  بٖا ٙيڢ فيما  تمكيڗ املٖقڄ من 

ٚ ماليغ محٖٕع. ٙي  تقا

ٚ العڤملغ علګ اقتصإياػ الٖڣلغ     ث ي بيئغ األعماڋ ڣاالنفتاٍ االقتصإڬ الٖڣلي ڣ بعٖ التطٙڤ ال٘ڬ حصل 

هږ من اكتشاف األخطا ڣالغ٤ ڣغيڇها  لګ التٖقيڄ مما تطلظ من املٖقڄ تقٖيږ خٖماػ  ٚع  فقٖ تغيڇػ النظ

جل تحقيڄ األهٖا م ڣبيئغ األعماڋ من األهٖاف التقليٖيغ ليقڤم بعمليغ التٖقيڄ من  ٚيغ الت تتال ف العص

 أهداف التدقيق

إبداء الرأيهداف رئيسية:أ أهداف خاصة أهداف ثانوية: منع واكتشاف  

إبداء الرأي

 األخطاء السرقة

 األخطاء املعوضة تالعب احتيايل التالعب يف حسابات البضائع اختالس النقدية األخطاء الكتابية األخطاء يف تطبيق املبادئ
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هٖاف التٖقيڄ اليڤم علګ النحڤ التالي: صبحـ                                                                      1الحاليغ حين 

ع.     -1 سباب عٖم تحقيڄ األهٖاف املڤضڤعغ من قبل املنش ٚف علګ  ٚاقبغ الخطٰ ڣمتابعغ تنفي٘ها ڣالتع    م

ٚسڤمغ.                                           -2 ٙنغ مٸ األهٖاف امل ليها مقا                        تقييږ النتائٌ الت تږ التڤصل 

ي جميٸ -3 ٚاف  ٙ ڣاإلس ٙجغ ممكنغ من الكفايغ اإلنتاجيغ ڣالقضا علګ الهٖ قپ  ٕ العمل علګ تحقيڄ 

ع.                                                                                                                                                                  نشاطاػ املنش

ٚفاهيغ للمجتمٸ.-4 ٙ ممكن من ال كبڇ قٖ  تحقيڄ 

                                                                                                املطلظ الثالث: أنڤاع التدقيڄ                  

نڤاٵ التٖقيڄ علګ النحڤ التالي:                                                                                                                                                                 يمكن ع٩ٚ 

ٙقږ )                                                             (: أنڤاع التدقيڄ                                                                                 2-1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚه،٥ املصدٙ ٚجٸ سبڄ ٗك ٙنغ، م ٚجٸ: غساڗ فاٍل املطا عٖإ الطالبغ باالعتمإ علګ امل  .24: من 

                                                                       : من حيث مدڥ الفح٨:                                                                          أڣلا 

لګ نڤعيڗ هما كالتالي:                                                                                                                                                2ينقسږ 

جالػ ڣاملستنٖاػ ڣالحساباػ، : يقڤم االتدقيڄ التفصيلي -أ ٚ ڣال ملٖقڄ من خاللڢ بتٖقيڄ جميٸ الٖفات
                                                           

ٚجٸ السابڄ، ٥   ٙنغ، نفس امل .19غساڗ فاٍل املطا 1
  

، عماڗ، الطبعغ الثانيغ، 2005، ٥ ٥ 19-11. ٙ الصفا لګ التدقيڄ الحديث، ٕا حمٖ حلم جمعغ، املدخل   2
  

 التوقيت

 تبويب التدقيق من حيث

كامل  تدقيق  

القائم بعملية التدقيق   حدود التدقيق

دقيق االلت

 مدى الفحص اإللزام

داخلي تدقيق خارجي تدقيق   

مستمر تدقيق هنائي تدقيق  اختياري تدقيق   
اختباري تدقيق تفصيلي تدقيق   

جزئي تدقيق  

إلزامي تدقيق  
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نڢ  ػ الصغيڇع حين  ٕٚاػ محل الفح٨، ڣيصلح ه٘ا النڤٵ من التٖقيڄ للمنش بمعن تٖقيڄ جميٸ املف

                                                      تحتڤڬ علګ عٖٕ قليل من العملياػ ڣاألحٖاف.                                                              

ٙڬ  -ب ٕٚاػ )عينغ( ليقڤم بعمليغ الفح٨ ڣعنٖ الڤصڤڋ التدقيڄ الختبا ٙ عٖٕ من املف : يقڤم املٖقڄ باختبا

خ٘ػ منڢ العينغ، ڣيتږ ه٘ا التٖقيڄ  تباٵللنتائٌ يتږ تقييږ النتائٌ علګ املجتمٸ ال٘ڬ  حٖ ه٘ه  ب املٖقڄ 

(، األسلڤب اإلحصائي )املٖخل اإلحصائي(.            األساليظ:                       األسلڤب الشخپ  ) املٖخل الحكم

             : من حيث حدڣد التدقيڄ:                                                                          ثانياا 

يشمل نڤعاڗ                

                                                                                                          1هما:

ٕيڢ، بمعن تدقيڄ كامل -أ        : هڤ التٖقيڄ ال٘ڬ يخڤڋ مٖقڄ الحساباػ نطاقا غيڇ محٖٕ للعمل ال٘ڬ ي

ڣ تحٖيٖ لنطاځ عمل  ٙع، ڣيتطلظ ه٘ا النڤٵ من التٖقيڄ من مٖقڄ عٖم ڣجٕڤ قيٕڤ  املٖقڄ من قبل اإلٕا

ٙاػ الت قام بها،  ٚ عن االختبا الحساباػ تقٖيږ ٙڬ فن محايٖ عن عٖالغ القڤائږ املاليغ ككل بغ٬ النظ

ٚ الت لږ تخضٸ  ڣليتڢ تشمل جميٸ العناص ڗ مس حين 

: هڤ التٖقيڄ ال٘ڬ تدقيڄ جزئي -ب                                                                        للفح٨.

ٚ عمل املٖقڄ علګ تٖقيڄ بع٬ العملياػ ٕڣڗ  ڗ يقتص ستضمن بع٬ القيٕڤ علګ نطاځ عمل املٖقڄ ك

ڣ تٖقيڄ امليڈانيغ ٕڣڗ غيڇها... ڣيتږ تحٖيٖ ٗلڊ ڣفقا للعقٖ ال٘ڬ تږ بيڗ املٖقڄ ڣالجهغ الت قامـ  غيڇها 

                                                                   بتعيينڢ.        

                    : من حيث التڤقيـ:                                                                              ثالثاا  

يتضمن نڤعاڗ هما                

 -أ                                                                                                      2كالتالي:

لڊ ألڗ املٖقڄ يبٖ التدقيڄ النهائي ػ الصغيڇع ڣاملتڤسطغ الحجږ، ٗڣ : يعٖ التٖقيڄ النهائي مناسبا للمنش

ٚصيٖ الحساباػ، عملڢ عنٖ ٚ ڣت ي ه٘ا ضماڗ لقفاڋ الٖفات ڬ تعٖيل للبياناػ بعٖ تٖقيقها،عٖم حٖڣ ڣ  ف 
                                                           

عاله، ٥   ٚجٸ  .20نفس امل 1
  

ٙيغ، 2002،٥ 36. ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ لياػ التطبيڄ(، الٖا ٙجيغ )املفاهيږ األساسيغ ڣ ٚاجعغ الخا ٚ علي، امل 2 الصباڗ محمٖ سميڇ، عبٖ الڤهاب نص
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ٕٕٚ املٖقڄ ڣمساعٖتڢ علګ ا لڊ لعٖم ت ع ٗڣ ي العمل ٕاخل املنش ٙتباڅ  لګ عٖم حٖڣف ا ٕڬ  نڢ ي عكما   ملنش

لګ تخفي٬ احتماالػ السهڤ من جانظ القائميڗ بعمليغ التٖقيڄ.  ٕڬ  نڢ ي لګ                             باإلضافغ 

يغ  املستمٚالتدقيڄ  -ب ڣ علګ فًڇاػ ٕٙڣ  ٚ خ لګ  ع من ڣقـ  ٕ علګ املنش : يقڤم فيڢ املٖقڄ الحساباػ بالًٕڇ

ٚ للتٖقيڄ ال٘ڬ  ٚ يعٖ التٖقيڄ املستم خ يغ للقيام بفح٨ العملياػ املحاسبيغ الت تمـ، ڣبمعن  ڣ غيڇ ٕٙڣ

ڣڋ خالڋ السنغ املاليغ.                                  ڣاًل ب                                                          يتږ 

: من حيث اإللزام:                                                                                                 ٙابعاا

         تتمثل فيما يلي:                                                                                         

ػ ڣفقا للقانڤڗ السائٖ، ڣيتږ تعييڗ املٖقڄ من خالڋ التدقيڄ اإللزامي -أ   : هڤ التٖقيڄ ال٘ڬ يلًڈم بڢ املنش

ي  تعابڢ. ڣ  ٙ نهږ مسئڤليڗ بالتضامن، ڣاستثنا من ٗلڊ الجمعيغ العامغ ڣهي الت تقٖ حالغ تعٖٕ املٖققيڗ ف

ٙڬ(. ي ه٘ه الحالغ كامل )اختبا ڗ يكڤڗ التٖقيڄ  ٙڬ  ٚڣ ٚكغ املٖقڄ األڣڋ من الض سسڤ الش                   1يعيڗ م

ٙڬ  -ب ٜام قانڤڗ علګ ڣجڤب القيام بڢ، ڣ التدقيڄ الختيا ل ع ٕڣڗ  صحاب املنش قٖ : هڤ ٗلڊ ال٘ڬ يطلبڢ 

ٚفيڗ  ي العقٖ ال٘ڬ يبڇم بيڗ الط ح  ع ڣكما هڤ مڤ صحاب املنش ٙغبغ  ٜئيًا حسظ  ڣ ج يكڤڗ ٗلڊ كاماًل 

                                                                                                 2)املٖقڄ ڣالعميل(.

: من حيث القائږ بعمليغ التدقيڄ:                                                                            خامساا

لګ نڤعيڗ هما:                                                                                                                                                     3فهڤ ينقسږ 

ڣ قسږ من مهڤ فح٨ لعالتدقيڄ الداخلي:  -أ ٙع  ٕا ٚها ڣسجالتها ڣمستنٖاتها بڤاسطغ  فات ع ٕڣ لياػ املنش

ٚقابغ الٖاخليغ.                                                    ًا من نظام ال ع، ڣهي تمثل جٜ                                            ٕاخل املنش

ٙجي -ب خ٨ التدقيڄ الخا ع ڣمستنٖاتها بڤاسطغ  ٚ ڣسجالػ املنش : هڤ الفح٨ االنتقإڬ املحايٖ لٖفات

بٖا ٙڬ فن محايٖ  لڊ بهٖف  تعاب لنڤعيغ الفح٨ املطلڤب منڢ، ٗڣ ٙجي بمڤجظ عقٖ يتقاٿ  عنڢ  خا

ٛمنيغ  ع خالڋ فًڇع  ٚ املاليغ للمنش ٙي                                                         معينغ.عن صٖځ ڣعٖالغ التقا

                                                           

ٚجٸ السابڄ، ٥   .33نفس امل 1
  

ٕٙڗ، الطبعغ األڣلګ، 2012، ٥ 35. ٙ ڣائل، األ ٚقابغ في البنڤڅ، ٕا ميڗ عبٖ هللا، التدقيڄ ڣال 2 خالٖ 
  

ٚه، ٥ 19. ٚجٸ سبڄ ٗك ميڗ عبٖ هللا، علږ تدقيڄ الحساباػ، م 3 خالٖ 
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ٚها •   ڣجڢ تشابڢ يمكن حص ڗ هناڅ  ٙجي  ٚقغ السابقغ بيڗ التٖقيڄ الٖاخلي ڣالتٖقيڄ الخا ڣيتضح من التف

                                                                                                                                                                                  1فيما يلي:

ٙيغ الت يمكن الثقغ فيها ڣاالعتمإ - ٚڣ كل منهما يمثل نظام محاسب فعاڋ يهٖف إللګ تڤفيڇ املعلڤماػ الض

ٚ ماليغ نافعغ.                                    ٙي عٖإ تقا ي                                                                                                  عليها 

ٚقابغ الٖاخليغ ملنٸ ڣتقليل حٖڣف األخطا ڣالتالعظ ڣالغ٤.              – كل منهما يتطلظ ڣجٕڤ نظلږ فعاڋ لل

ي النقا٭ التاليغ:     •                                              كما يڤجٖ تعاڣڗ بينهما يمكن تڤضيحڢ 

ٙاػ الت يقڤم بها عنٖ الفح٨ - ٙجي لكميغ االختبا قالڋ املٖقڄ الخا ڣجٕڤ نظام جيٖ للتٖقيڄ الٖاخلي يعن 

ع النظام الكلي للتٖقيڄ.   ڣبالتالي تڤفيڇ ڣقـ ڣجهٖ املٖقڄ فضاًل عن كفا

كٖ صفغ التكامل.                       ڗ ڣجٕڤ نظام التٖقيڄ الٖاخلي ال يستغن عن ا- ٙجي ڣه٘ا ي لتٖقيڄ الخا

ي الجٖڣڋ • ٛها  يجا ڗ هناڅ اختالفاػ بينهما. يمكن  ال  ٚغږ من التشابڢ ڣالتعاڣڗ ڣالتكامل بينهما  ڣعلګ ال

 التالي:

ٙقږ )                ٙجي.1-1الجدڣل   (: يڤضح أڣجڢ الختالفاػ بيڗ التدقيڄ الداخلي ڣالتدقيڄ الخا

ٙجي  البياڗ التٖقيڄ الٖاخلي التٖقيڄ الخا

بٖا الٚڬ الفن املحايٖ عن مٖڥ صٖځ -

ٚ املاليغ عن فًڇع محاسبيغ  ٙي ڣعٖالغ التقا

لګ الفئاػ املستفيٖع  معينغ ڣتڤصيل النتائٌ 

 منها.

علګ- نتاجيغ من خالڋ  تحقيڄ  ٙيغ ڣ ٕا كفايغ 

ٚاف ڣاكتشاف األخطا  القضا علګ اإلس

ي الحساباػ. لګ ڣالتالعظ  كٖ من باإلضافغ  الت

ٙع لالسًڇشإ بها  صحغ املعلڤماػ املقٖمغ لإلٕا

ٙاػ ڣتنفي٘ها.  ٚا ٙسږ الخطٰ ڣاتخاٗ الق  ي 

 

 الهٖف

ٙه  ڣ معنڤڬ منه من خا خ٨ طبيعي 

ع )مستقل(.  املنش

ع )تابٸ(.مڤظڀ  طبيعغ    ٕاخل املنش

  املٖقڄ

                                                           

ٚجٸ السابڄ، ٥ ٥   .20-19نفس امل 1
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يتحٖٕ نطاځ ڣحٖٕڣ العمل ڣفقا للعقٖ املڤقٸ 

ٚف السائٖ،  ٙجي، ڣالع ع ڣاملٖقڄ الخا بيڗ املنش

ٙف عليها، ڣما تن٨  ڣمعاييڇ التٖقيڄ املتعا

عليڢ القڤانيڗ املنظمغ ملهنغ التٖقيڄ ڣغالبا ما 

ٙڬ  ڣ اختيا ٙجي تفصيلي  يكڤڗ التٖقيڄ الخا

ع محل ڣفقا لطب جږ عملياػ املنش يعغ ڣ

 التٖقيڄ.

ڗ  ٙع نطاځ عمل املٖقڄ، كما  تحٖٕ اإلٕا

طبيعغ عمل املٖقڄ الٖاخلي يسمح لڢ بتڤسيٸ 

ٙاػ ملا لٖيڢ من ڣقـ  عملياػ الفح٨ ڣاالختبا

مكاناػ تساعٖه علګ تٖقيڄ جميٸ عملياػ  ڣ

ع.  املنش

نطاځ 

ڣحٖٕڣ 

 التٖقيڄ

ڣ - ٚع ڣاحٖع )نهائيغ(  خالڋ فًڇع يتږ الفح٨ م

يغ طڤاڋ السنغ املاليغ  ڣ غيڇ ٕٙڣ يغ  ٕٙڣ

ٚع( ٜئي.    قٖ يكڤڗ كامل بحين . )مستم ڣ ج

ٜاميغ ڣفقا للقانڤڗ السائٖ.–  ل

ٚع طڤاڋ السنغ - ع مستم يتږ الفح٨ بصٙڤ

                                                                املاليغ. 

ع.– ٙيغ ڣفقا لحجږ املنش  اختيا

لتڤقيـ ا

املناسظ 

 لألٕا

ٚ املاليغ. ٙي ٚا التقا ع. ق ٙع املنش  املستفيٖين ٕا

ٚه، ٥ املصدٙ ٚجٸ سبڄ ٗك حمٖ حلم جمعغ، م  :20. 

ٙ العلمي للتدقيڄ الداخلي  املبحث الثاني: اإلطا

 املطلظ األڣل:  تطٙڤ ڣمفهڤم التدقيڄ الداخلي

ٙيخيغ عن التدقيڄ الداخلي: : ملحغ تا   أڣلا

ي       هٖافڢ  ٚػ  شكاڋ ڣمجاڋ التٖقيڄ فقٖ انحص ٙئ التٖقيڄ الٖاخلي يالحٴ تعٖٕ ڣتنڤٵ  املتتبٸ لتا

ڣسٸ  عږ ڣ ي العملياػ املاليغ ليصبح  ي اكتشاف الغ٤ ڣاألخطا ڣالتالعظ ڣضاځ نطاقڢ  ٚاحل األڣليغ  امل

ن لګ  ٚجٸ بٖايغ االهتمام بالتٖقيڄ الٖاخلي  يصاڋ النتائٌ، ي ٚا ڣسائل  ي إلج شا معهٖ املٖققيڗ الٖاخلييڗ 

ٚيكيغ عام  ي مجاڋ التجسيٖ املنه للتٖقيڄ الٖاخلي، 1941الڤالياػ املتحٖع األم ، ڣه٘ه الخطڤع األساسيغ 

ٚ التٖقيڄ الٖاخلي ڣاتساٵ نطاځ االنتفاٵ بخٖماتڢ. ي تطڤي نشائڢ  1حين يساهږ من٘ 

 

                                                           

ٕٙڗ، الطبعغ األڣلګ، 2006، ٥ 30. اځ، األ سسغ الٙڤ ٚيغ ڣالتطبيڄ )ڣفڄ املعايي التدقيڄ الدڣليغ(، م 1 خلڀ عبٖ هللا الڤٕٙاػ، التدقيڄ الداخلي بيڗ النظ
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ٚاحل تطٙڤ التٖقيڄ الٖاخلي فيما يلي:    1ڣيمكن تلخي٨ م

 

ٙع عن معهٖ املٖققيڗ الٖاخلييڗ.   1947ي • ڣلياػ التٖقيڄ الٖاخلي الصإ ڣڋ قائمغ تتضمن مس  ٙ        صٖا

ڣلياػ التٖقيڄ الٖاخلي. 1957ي • ڣڋ قائمغ معٖلغ ملس  ٙ صٖا  تږ 

ع  1964ي • جالػ، تتږ ٕاخل املنش ٚاجعغ لألعماڋ ڣال نڢ م ٚيڀ التٖقيڄ الٖاخلي علګ  تږ اعتمإ ٕليل تع

حيانًا بڤاسطغ مڤظفيڗ متخصصيڗ له٘ا الغ٩ٚ.                                               ٚع                               بصفغ مستم

ٙاسغ ڣا 1974ي • ٙ متكامل ملعاييڇ األٕا املنه للتتږ تشكيل لجاڗ لٖ طا             ٖقيڄ الٖاخلي.                 قًڇاٍ 

ٙاستها ڣتمـ املصإقغ النهائيغ علګ ه٘ه املعاييڇ من  1977ي • ٚ بنتائٌ ٕ ٚي عمالڢ ڣقٖمـ تق انتها اللجاڗ من 

ٚ الٖڣلي  تم ٚانسيسكڤ عام  17امل                                                                                                         .  1978من ساڗ ف

ٙع عن معهٖ املٖققيڗ الٖاخلييڗ 1996ي • ٙ ٕليل ألخالقياػ مهنغ التٖقيڄ الصإ صٖا                            .IIIتږ 

ٚيڀ التٖقيڄ الٖاخلي من قبل  1999ي • ٙڬ ع IIIتږ صياغغ ٕليل جٖيٖ لتع نڢ: "نشا٭ نڤعي ڣاستشا لګ 

ٛ ه٘ه األهٖاف من خالڋ التحقڄ من خالڋ  ٚاجعغ ڣتحسيڗ ڣانجا ع مصمږ مل ڣمڤضڤعي مستقل ٕاخل املنش

ٕخالها حت تصل  ٛمغ ڣ اػ املڤضڤعيغ ڣاقًڇاٍ التحسيناػ الال ٚا تباٵ السياساػ ڣالخطٰ ڣاإلج التحقڄ من 

ٙجغ الكفايغ اإلنتاجيغ القصڤڥ".                                                                                                                               لګ ٕ

كيٖڬ  2001ي • نڢ: "نشا٭ ت ٚيفڢ علګ  ٙستڢ مهنغ التٖقيڄ الٖاخلي ڣتږ تع تږ صياغغ ٕليل جٖيٖ ملما

ٙڬ مصمږ إلضافغ قيمغ لل ع مستقل ڣمڤضڤعي ڣنشا٭ استشا ع ڣلتحسيڗ عملياتها، ڣهڤ يساعٖ املنش منش

ٚقابغ  ٙع املخاطٚ، ال ٕا قيڄ لتقييږ ڣتحسيڗ فعاليغ عمليغ  يجإ منه منظږ ٕڣ هٖافها ب علګ تحقيڄ 

: مفهڤم التدقيڄ الداخلي:                                                                                 ڣالتڤجيڢ )التحكږ(".                      ثانياا

                                 هناڅ عٖع مفاهيږ للتٖقيڄ الٖاخلي ڣالت تتمثل فيما يلي:                                                     

ٙڬ مستقل ڣمڤضڤعي مصمږ إلضافغ القيمغ • مين ڣاستشا نڢ: "نشا٭ ت ٕٙ علګ  ٙڣنا ٚفڢ جاڅ  فقٖ ع

ليغ منظمغ ڣمنه  سسغ  هٖافها بڤاسطغ اكتساب امل ي تحقيڄ  سسغ عبڇ مساعٖتها  ڣتحسيڗ عملياػ امل

                                                           

عاله، ٥ ٥  ٚجٸ  .32-31نفس امل 1
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ٚكغ ٚقابغ ڣعملياػ حڤكمغ الش ٚ ڣال ٙع املخاط ٕا 1".انضباطي لتقييږ ڣتحسيڗ فعاليغ 

 

سسغ لغ٩ٚ • نڢ: "فعاليغ تقييميڢ مقامغ ضمن امل ٚف االتحإ الٖڣلي للمحاسبيڗ التٖقيڄ الٖاخلي ب كما ع

ٚاقبغ مالئمغ النظام املحاسب ڣنظام ال ٙ ڣتقييږ م ضبٰ الٖاخلي".               خٖمتها ڣمن ضمن ڣظائفها اختبا

ٕيها مڤظفيڗ من ٕاخل امل• نڢ: "ڣظيفغ ي يضا علګ  ٚف  اػ كما ع ٚا ٚڣٵ ڣتتناڣڋ الفح٨ االنتقإڬ  لإلج ش

اػ  ٚا ج ٙيغ ڣ ٚ للخطٰ ڣالسياساػ اإلٕا كٖ ڣالسياساػ ڣالتقييږ املستم لڊ بهٖف الت ٚقابغ الٖاخليغ، ٗڣ ال

ٚقابغ الٖاخليغ سليمغ ڣمعلڤماتها ٕقيقغ  ڗ مقڤماػ نظام ال ٙيغ ڣالتحقڄ من  من تنفي٘ ه٘ه السياساػ اإلٕا

ڗ: "التٖقيڄ الٖاخلي هڤ ڣظيفغ مستقلغ ٕاخل  ڣمن خالڋ     2ڣكافيغ". ٙيڀ السابقغ يمكن القڤڋ  التعا

سسغ ڣتقٖيږ ال ساٝ  فح٨ ڣتقييږ الجڤانظ املاليغ ڣغيڇ املاليغ ٕاخل امل سسغ يقڤم علګ  ح امل ن

سسغ".       ٙشإ للم                                              املطلظ الثاني: خصائ٨ التدقيڄ الداخلي ڣأهدافڢ األساسيغ         ڣاإل

: خصائ٨ التدقيڄ الداخلي:                                                                                                                                           أڣلا

3فيما يلي: خصائ٨ التٖقيڄ الٖاخلي تتمثل  

 

ٙيغ :الهدف األساس ي• اتها ڣالسياساػ اإلٕا ٚا ج لګ فح٨ األنظمغ املحاسبيغ ڣ يهٖف التٖقيڄ الٖاخلي 

ٚسڤمغ ٚافاػ عن التنفي٘.  امل ڬ انح  بهٖف التحقڄ من تنفي٘ها طبقا ملل هڤ مخطٰ لها ڣاكتشاف 

ٚ ڣفح٨   ي الٖفات ٙتكاب األخطا ڣالغ٤ ڣالتالعظ  ڗ املٖقڄ الٖاخلي معن بمنٸ ا ڣتقييږ ڣسائل  كما 

ٚها. ٚاه كفيال لتعٖيلها ڣتطڤي ٚقابغ الٖاخليغ بقصٖ تٖعيمها ڣتحسينها ڣاقًڇاٍ ما ي                                                            ال

ًٚا ملا يتاٍ للمٖقڄ الٖاخلي من ڣقـ نطاق العمل• ٚاجعغ تفصيليغ شاملغ نظ : التٖقيڄ الٖاخلي قٖ يتضمن م

مكانيا                                                                                                                   ػ تمكنڢ من تحقيڄ ٗلڊ.              ڣ

ٙتها الجهغ التي تعمل لحسابها ڣاملستفيدع من عملها• ٕا سسغ يخضٸ لسلطغ  : املٖقڄ الٖاخلي مڤظڀ بامل

ليها يقٖم ڣتڤجيهاتها، ڣ  سسغ، ڣيسعګ جاهٖا للڤفا بكل احتياجاتها، ڣ ٙع العليا للم ي خٖمغ اإلٕا بالتالي فهڤ 

ٚاجعتڢ.                                                                                                                                                         نتائٌ فحصڢ ڣم
                                                           

1 Jacque Renard, Théorie Et Pratique d’audit Interne, les éditions d’organisation, p 05.                        

ليڀ  ٙ األكإيميغ للطباعغ ڣالت ٚقابغ الداخليغ الڤاقع ڣاألفاق، منشڤٙاػ ٕا ٚ ال تم  صالح ميلٕڤ خال٭، بشيڇ محمٖ عاشڤٙ، مصطفى ساس  فتڤحغ، بحڤف م

ٚابلس، الطبعغ األڣلګ،  .384، ٥ 2007ڣالًڇجمغ ڣالنشٚ، ط 2
  

ٙيغ، 2007، ٥ 27. ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ ٚاجعغ، ٕا ٙځ، مڤسڤعغ معايي امل 3 عبٖ العاڋ طا
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ڗ الجز من التنظيږ ال٘ڬ يتږ تقييمڢ• ي املجاالػ املحاسبيغ ڣاملاليغ  : التٖقيڄ الٖاخلي يبٖ بصفغ عامغ 

يضا.                لګ املجاالػ التشغيليغ                     كاڗ فحصڢ ڣتقييمڢ غيڇ محٖٕ بالنڤاےي املاليغ حين يمتٖ 

سسغ.  األساليظ املطبقغ:• اػ امل ٚا ج      تعتمٖ علګ معاييڇ األٕا املنه للتٖقيڄ الٖاخلي ڣك٘لڊ سياساػ ڣ

ٚتبٰ بها بعالقغ تبعيغ ڣعقٖ عمل، ڣلها حڄ الستقالليغ• سسغ ي ًٚا ألڗ املٖقڄ الٖاخلي مڤظڀ بامل : نظ

ڣ تختعيينڢ ڣفصلڢ ڣنقلڢ  ٚقيتڢ  كٌڇ استقالال ڣمكافئتڢ ڣت نڢ  ڗ كاڗ الشڊ  ڗ استقاللڢ غيڇ كامل ڣ طيڢ، ف

ٚاجعتها. ي املجاالػ الت يتږ فحصها ڣم ٚاجعغ                                              نسبيا من الشخ٨ الخاضٸ للم

ٚاجعغ• ٚع.          تڤقيـ الفح٨ ڣامل سسغ بصفغ مستم نشطغ امل             : يقڤم التٖقيڄ الٖاخلي بفح٨ 

ٚنامج العمل• عداد ب ٚيقغ  سسغ ڣمجالڢ ط ٚيطغ التنظيميغ للم ٚنامٌ عملڢ من الخ : يبٖ املٖقڄ الٖاخلي ب

نشطغ ڣليس محٖٕ بالنڤاےي املاليغ ڣاملحاسبيغ.                                                                                    متسٸ لكل 

هالػ املدق• ي : عإع ما تشتمل علګ خبڇاػ محاسبيغ بمعن ڄ الداخليم ٙجغ  ڗ يكڤڗ حاصال علګ ٕ

                      املحاسبغ. 

ٙاػ     ع األقسام ڣاإلٕا لګ النڤاےي التشغيليغ ڣتقييږ كفا ًٚا المتٖإ نطاځ عمل املٖقڄ الٖاخلي  نڢ نظ كما 

ٙايغ بالنڤاےي الفنيغ  ضافيا للمٖقڄ الٖاخلي بحين يكڤڗ علګ ٕ هياًل  ڗ ٗلڊ بال شڊ يتطلظ ت املختلفغ ف

ٙيغ املتخصصغ.                                                                                                  ڣاإلٕا

:  أهداف التدقيڄ الداخلي: ثانياا

ٙع     ع ڣمتطلباػ اإلٕا جږ ڣهيكل املنش قسام التٖقيڄ الٖاخلي بشكل كبيڇ ڣتعتمٖ علګ  هٖاف  تختلڀ 

مكن املكلفيڗ بالحڤكمغ. حين يتم ي مساعٖعڣحيثما  ٚا ثل هٖف التٖقيڄ الٖاخلي  ي األف ٕ ٕاخل التنظيږ 

ٚ لهږ التٖقيڄ الٖاخلي التحليل ڣالتقييږ ع ڣلتحقيڄ ه٘ه الغايغ يڤف ڣلياتهږ بكفا ڣالتڤصياػ  ٕا مس

 ما يلي:                             الت يتږ تٖقيقها.ڣ يشمل نشاطاػ قږ التٖقيڄ الٖاخلي  ڣاملعلڤماػ الت  تتعلڄ األنشطغ

ٚقابغ الدا-1 ٚاف علګ ال ٚقابغ خليغاإلش نظمغ ال ٚاجعغ  ڣليغ ڣم ڗ يكلڀ قسږ التٖقيڄ الٖاخلي بمس : يمكن 

ٚاف علګ عملها ڣالتڤصيغ بعمل تحسيناػ عليها.     ڣاإلش

ٚاجعغ الڤسائل الفح٨ املعلڤماػ املاليغ ڣالتشغيليغ-2 ڗ يكلڀ قسږ التٖقيڄ الٖاخلي بم : يمكن 
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عٖإ  ٚ حڤڋ املعلاملستخٖمغ ڣقياٝ ڣتصنيڀ ڣ ٙي ٙاػ معينغ التقا ڤماػ املاليغ ڣالتشغيليغ ڣلعمل استفسا

اػ. ٚا ٙصٖع الحساباػ ڣاإلج ٙاػ التفصيليغ للمعامالػ ڣ  حڤڋ البنٕڤ املختلفغ بما فيها االختبا

ٚاجعغ النشاطاػ التشغيليغ -3 ٚاجعغ النشاطاػ التشغيليغ م ڗ يكلڀ قسږ التٖقيڄ الٖاخلي بم : يمكن 

ع غيڇ املاليغ.من الناحيغ االقتصإيغ ڣمن ناحيغ  ي ٗلڊ نشاطاػ املنش ع، بما   الفعاليغ ڣالكفا

ام بالقڤانيڗ ڣاألنظمغ-4 ٚاجعغ اللت ٚاجعغ االلًڈام بالقڤانيڗ ڣاألنظمغ ڣاملتطلباػ :م يكلڀ قسږ التٖقيڄ بم

ٚڥ. ٙع ڣاملتطلباػ الٖاخليغ األخ ٚڥ ڣسياساػ ڣتڤجيهاػ اإلٕا ٙجيغ األخ                                                      الخا

ٚ الهامغ -5 سسغ من خالڋ تحٖيٖ ڣتقييږ املخاط ي امل ڗ يساعٖ قسږ التٖقيڄ الٖاخلي  ٙع املخاطٚ: يمكن  ٕا

ٚقابغ. نظمغ ال  ٚ ٙع املخاط ٕا ي تحسيڗ    ڣاملساهمغ 

ڗ يقيږ قسږ التٖقيڄ الٖاخلي عمليغ الحڤكمغ فيما يتعلڄ بتحقيقها ألهٖافهالحڤكمغ-6 ا باألخالځ : يمكن 

سسغ ڣفاعليغ  ي امل لګ الجهاػ املعنيغ  ٚقابغ  ٚ ڣال يصاڋ معلڤماػ املخاط لغ ڣ ٙع األٕا ڣاملس ٕا ڣالقيږ ڣ

 التڤاصل

سسغ ڣفاعليغ التڤاصل بيڗ  ي امل ٙع.ڣاملٖققيڗ  املكلفيڗ بالحڤكمغاملعنيغ  ٙجييڗ ڣاإلٕا              الٖاخليڗ ڣالخا

  :                                                                            الداخلي املطلظ الثالث: أنڤاع التدقيڄ

نڤاٵ التٖقيڄ الٖاخلي فيما يلي:       تتمثل 

ام-1 ي تدقيڄ اللت ٙاػ بالقڤانيڗ ڣاألنظمغ ڣالتعليماػ  كٖ من الًڈام اإلٕا : يقصٖ بڢ عمليغ التحقڄ ڣالت

ها  ع ڣفعاليغ ڣالڤقڤف علګ نڤاےي لعملها لتحقيڄ ٕا ٚسڤمغ ڣفڄ الخطٰ املڤضڤعغ بكفا األهٖاف امل

ٙها. ٚا   1القصٙڤ ڣالخط ڣمن ثږ العمل علګ عالجها ڣعٖم تك

ٗا كانـ  التدقيڄ التشغيلي:-2 ٙع، علما  عالم اإلٕا ٚڣٵ لغ٩ٚ  هڤ الفح٨ ڣالتقڤيږ الشامل لعملياػ املش

ٙع، كما يشمل العملياػ املختلفغ قٖ نف٘ػ طبقا للسياسا ٚع ألهٖاف اإلٕا ػ املڤضڤعيغ ڣاملتعلقغ مباش

اػ مختلڀ العملياػ،  ٚا ج لګ تقڤيږ  ٚيغ، باإلضافغ  ٕٙ املإيغ ڣالبش ع استخٖام املڤا التٖقيڄ تقڤيږ كفا

ٛمغ ملعالج يضا التڤصياػ الال نڢ يتضمن التٖقيڄ  ٚبحيغ، بحين غ املشڣيجظ  ع ڣال ٜيإع الكفا ٚځ ل اكل ڣالط

                                                           

ٙ الثقافغ، عماڗ، 1998، ٥ 23. ٙيغ علګ األجهزع الحكڤميغ، مكتبغ ٕا ٚقابغ املاليغ ڣاإلدا 1 حمٖڬ سليماػ سحيماػ القبيالػ، ال
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لګ:نڢ يهٖ 1ف 

 

ٚإ تٖقيقها.- ي األنشطغ امل ع ڣالفعاليغ االقتصإيغ   التحقڄ من الكفا

جل سلڤڅ نه عمل ڣاقعيغ.                        - ٙع علګ حل املشاكل بتقٖيږ تڤصياػ مجٖيغ من  مساعٖع اإلٕا

لخ.          فقٖ يشمل تٖقيڄ العملياػ تقييما كامال علګ سبيل املثاڋ: تٖقيڄ املشًڇياػ، األصڤڋ الثابتغ...

ٚڣ٩ : هڤ مجمڤعغ من املبإ ڣالسياساػ ڣاملالتدقيڄ املالي-3 عاييڇ العلميغ، ڣاملشتقغ من املفاهيږ ڣالف

ٛمغ للقيا ي  ماملستحقغ مٸ طبيعغ العملياػ الال ٚاجعغ، ڣالت تحكږ مٖڥ ٕقغ ڣفعاليغ التٖقيڄ  بعمليغ امل

لګ: ٙ األهٖاف االقتصإيغ ڣاالجتماعيغ للمجتمٸ، ڣيهٖف                                                                              2طا

تباٵ القڤانيڗ ڣاللڤائح - ٚفاػ املاليغ ڣ ٚقابغ الٖاخليغ ڣسالمغ التص نظمغ ال حمايغ األمڤاڋ ڣالتثبـ من مالئمغ 

                                                              ڣاألنظمغ.                                                                                                          

                                                    الكشڀ عن املخالفاػ املاليغ.                                                                                  –

ي القڤانيڗ ڣاللڤائح ڣاق– ڣ القصٙڤ  ڣجڢ النق٨                                                        ًڇاٍ ڣسائل عالجها.بياڗ 

ع ڣفاعليغ.             – ٚيقغ اقتصإيغ بكفا ٕٙ بط ٚقابغ ڣالتحقڄ من استخٖام املڤا ٕا الجهاػ الخاضعغ لل تقييږ 

اػ ڣضڤابط التدقيڄ الداخلي                                                                      املبحث الثالث: تأثي

سسغ املطلظ األڣل: معايي التد                                                                                               قيڄ الداخلي في امل

ٙ حسظ معهٖ املٖقق ٚف املعيا ٙ عن هيئغ معاييڇ التٖقيڄ يڗ يع ٙسم يصٖ عالڗ  الٖاخلييڗ علګ انڢ: " 

ٕائڢ". نشطغ التٖقيڄ الٖاخلي ڣتقييږ  ٚي٬ من  ٕا نطاځ ع 3الٖاخلي يحٖٕ متطلباػ 

 

ع    ڗ علګ جميٸ مڤظفي املنش ٙسغ مهامها علګ الڤجڢ األكمل، ف ڣحت يتمكن التٖقيڄ الٖاخلي من مما

ٚجڤع من  عطا األڣلڤيغ إلجابغ طلباتهږ بٖڣڗ قيٕڤ تحقيقا للفائٖع امل مساعٖتهږ ڣالتعاڣڗ معهږ بشكل كامل ڣ

ع، ڣقٖ قام معهٖ املٖققيڗ الٖاخليي ي املنش ٚ التٖقيڄ الٖاخلي  لګڗ األم  ما يلي: يكي بتقسيږ املعاييڇ 

 

                                                           

ٚه، ٥ ٥ 245-243. ٚجٸ سبڄ ٗك ٚيغ ڣالتطبيڄ )ڣفڄ معايي التدقيڄ الداخلي الدڣليغ، م 1 خلڀ عبٖ هللا الڤٕٙاػ، التدقيڄ الداخلي بيڗ النظ
  

عاله، ٥ ٥   ٚجٸ  .252-251نفس امل 2
  

ٙځ عبٖ العاڋ،   ٚهطا ٚجٸ سبڄ ٗك .35، ٥ م 3
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ٙقږ )         .2-1الجدڣل   (: جدڣل تڤضيحي ملعايي الخصائ٨ ڣمعايي األدا

 معاييڇ الخصائ٨               معاييڇ األٕا 

ٙ  التسميغ  ٙقږ املعياٙ التسميغ ٙقږ املعيا

ٙع نشا٭ التٖقيڄ الٖاخلي ڣليغ 2000 ٕا  1000 الغ٩ٚ ڣالسلطغ ڣاملس

 1100 االستقالليغ ڣاملڤضڤعيغ 2100 طبيعغ العمل

ٛمغ 2200 تخطيٰ مهام التٖقيڄ الٖاخلي ٙع ڣالعنايغ الال  1200 املها

كيٖ ڣتحسيڗ  2300 تنفي٘ مهام التٖقيڄ الٖاخلي ٚنامٌ ڣت ب

ع  الجٕڤ

1300 

   2400 تبليغ النتائٌ

ٚاجعغ النتائٌ    2500 م

ٙع  لغ قبڤڋ اإلٕا حسږ مس

 للمخاطٚ

2600   

ٙحڤ خيڇع،  املصدٙ: ٚجٸ:  عٖإ الطالبغ باالعتمإ علګ امل ٙع املخاطٚ،من  دا كليغ دٙڣ التدقيڄ الداخلي في 

ٚاقبغ،  ٚع نيل متطلباػ شهإع ماسًڇ، محاسبغ التٖقيڄ امل ، ٥ 2011-2010العلڤم االقتصإيغ، م٘ك

٥17-21 . 

: معايي الخصائ٨:   أڣلا
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عماڋ التٖقيڄ الٖاخلي.ڣه٘ه فه تعن بالخڤا٥ ڣالصفاػ       ٕڣڗ  ػ ال٘ين ي ٚإ ڣاملنش الخاصغ باألف

1املعاييڇ هي:

 

ٙقږ امل-1  ٙ ڣليغ 1000عيا ڣليغ نشا٭ التٖقيڄ الغ٩ٚ ڣالسلطغ ڣاملس : يجظ تحٖيٖ غ٩ٚ ڣسلطغ ڣمس

ٚيڀ التٖقيڄ الٖاخلي ڣمبإ  ضمن ميثاځ التٖقيڄ الٖاخلي، بما ٙسمياً  الٖاخلي تحٖيٖاً  يتماش  مٸ تع

ٚئيس التنفي٘ڬ للتٖقيڄ  ڗ يقڤم ال ٙسغ التٖقيڄ الٖاخلي،ڣيجظ  خالقياػ املهنغ ڣاملعاييڇ الٖڣليغ املهنيغ ملما

لګ يغ، ڣتقٖيمڢ  ٚاجعغ ميثاځ التٖقيڄ الٖاخلي بصفغ ٕٙڣ ٙع للمڤافقغ  الٖاخلي بم ٙع العليا ڣمجلس اإلٕا لإلٕا

                                                                                                                                                                                   عليڢ.         

ٙقږ  -2  ٙ ڗ يكڤڗ نشا٭ التٖقيڄ الٖاخلي الستقالليغ ڣاملڤضڤعيغ 1100املعيا يضا : يجظ  مستقاًل، ڣيجظ 

عمالهږ.                                                          ٕا  ثنا                                         ڗ يكڤڗ املٖققيڗ الٖاخلييڗ مڤضڤعييڗ 

ٚئيس التنفي٘ڬ للتٖقيڄ الٖاخلي تابعا  1110• ڗ يكڤڗ مستڤڥ ال ستڤڥ ملاالستقالليغ التنظيميغ: يجظ 

سسغ بشكل يك ي امل ڣلياػ نشا٭ التٖقيڄ الٖاخلي.تنظيم  ٕا مس  فل 

ڗ يتصڀ املٖققيڗ الٖاخليياملڤضڤعي 1120•    ٕٚيغ: يجظ  ڗ غ الف ٛع ڣغيڇ متحيڈع، ڣ ڗ بتڤجهاػ غيڇ منحا

 يتجنبڤا املصالح.

   •1130  ٚ ڣ الظاه ي الحقيقغ  ڣ املڤضڤعيغ  ٗا ضعفـ االستقالليغ  ڣ املڤضڤعيغ:  معڤقاػ االستقالليغ 

ٚاف املناسبغ، ڣتعتمٖ طبيعغ اإلفصاٍ علګ  لګ األط  جږ ه٘ا الضعڀ.فيجظ اإلفصاٍ عن ٗلڊ بالتفصيل 

ٙقږ -3  ٙ ٛمغ 1200املعيا ٙع ڣالعنايغ املهنيغ الال ٕڬ مهااملها ڗ ت ٙع ڣمٸ تڤخي العنايغ : يجظ  م التٖقيڄ بمها

ٛمغ.                                                 املهنيغ الال

ٙع: يجظ عل 1210•    ٛمغ لتنفي٘ املها ٚڥ الال اػ األخ ٙاػ ڣالكفا ٚفغ ڣاملها ڗ يمتلكڤا املع ګ املٖققيڗ الٖاخلييڗ 

ڣلياػ           بكل منهږ.                          املنڤ٭املس

ڗ يكڤڗ  1220•    ٙع املتڤقٸ  ٛمغ: يجظ علګ املٖققيڗ الٖاخلييڗ ب٘ڋ مستڤڥ العنايغ ڣاملها العنايغ املهنيغ الال

ٚ ڣاالقتٖاٙ. ڬ مٖقڄ ٕاخلي يتحلګ بمستڤڥ معقڤڋ من التبص  عليڢ 

                                                           

ٚاقبغ، 2011-2010، ٥  ٚع نيل متطلباػ شهإع ماسًڇ، محاسبغ التٖقيڄ ڣامل ٙع املخاطٚ، كليغ العلڤم االقتصإيغ، م٘ك دا ٙحڤ خيڇع، دٙڣ التدقيڄ الداخلي في   1

 ٥17-18.   
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ٚفتهږ ڣمهاٙ  1230•     ڣا مع ڗ يطٙڤ ٚ املنه املستمٚ: يجظ علګ املٖققيڗ الٖاخلييڗ  اتهږ اتهږ ڣكفاالتطڤي

                      . ٚ املنه ٚيڄ التطڤي ٚڥ عن ط  األخ

ٙقږ  -4  ٙ ٚنامج تأكيد ڣتحسيڗ الجڤدع 1300املعيا ٚ ب ٚئيس التنفي٘ڬ للتٖقيڄ الٖاخلي تطڤي : يجظ علګ ال

ع بحين يغطي كافغ جڤانظ نشا٭ التٖقيڄ الٖاخلي. كيٖ ڣتحسيڗ الجٕڤ ٚنامٌ الت   ڣاملحافظغ علګ ب

عماڋ  1310•     ع  كيٖ ڣتحسيڗ الجٕڤ ٚنامٌ ت ڗ يشمل ب ع: يجظ  كيٖ ڣتحسيڗ الجٕڤ ٚنامٌ ت متطلباػ ب

. ٙجي علګ سڤا  التقييږ الٖاخلي ڣالخا

ٚع ألٕا نشا٭  1311•     ٚاقبغ مستم عماڋ التقييږ الٖاخلي علګ م ڗ يشمل  عماڋ التقييږ الٖاخلي: يجظ 

سلڤ  يغ تنفي٘ ب خا٥ التٖقيڄ الٖاخلي، ٕٙڣ ڣ بڤاسطغ  ٚينب التقييږ ال٘اتي  سسغ م خ من من ٕاخل امل

 ٙ صڤڋ مما ٚفغ ب ٚ لهږ املع  سغ التٖقيڄ الٖاخلي. تتڤف

ٚع كل خمس سنڤاػ  1312•     ٙجي علګ األقل م عماڋ التقييږ الخا ٚا  ج ٙجي: يجظ  عماڋ التقييږ الخا

سسغ. ٙه امل هل ڣمستقل من خا ٚاجعغ م ٚيڄ م ڣ ف ٚاجٸ    بڤاسطغ م

ٚئيس التنفي٘ڬ للتٖقيڄ  1320•     ع: يجظ علګ ال كيٖ ڣتحسيڗ الجٕڤ ٚنامٌ ت ٚ عن ب ٙي بالٹ التقا عٖإ ڣ

ع. كيٖ ڣتحسيڗ الجٕڤ ٙع بنتائٌ ت ٙع العليا ڣمجلس اإلٕا بالٹ اإلٕا  الٖاخلي 

ه ڣفقا للمعاييڇ الٖڣليغ املهنيغ  1321•     ٚا ج ٜاڣلغاستخٖام تعبيڇ "تږ  ٚئيس  مل التٖقيڄ الٖاخلي": ال يجٛڤ لل

ٙعالتنفي٘  كيٖ ڣتحسن  إلٕا ٚنامٌ ت ٗا كانـ نتائٌ ب ال  ڗ نشا٭ التٖقيڄ الٖاخلي  التٖقيڄ الٖاخلي اإلفإع ب

فإع ٗلڊ.  يٖ  ع ت  الجٕڤ

ٚيڀ التٖقيڄ  1322•     ڗ عٖم التڤافڄ مٸ تع اإلفصاٍ عن حاالػ عٖم التقيٖ باملعاييڇ: عنٖما يكڤڗ من ش

عمالڢ يجظ  ڣ  ثيڇ علګ النطاځ الكلي لنشا٭ التٖقيڄ الٖاخلي  خالقياػ املهنغ ڣاملعاييڇ الت الٖاخلي ڣمبإ 

ٙع. ٙع العليا ڣمجلس اإلٕا لګ اإلٕا ثيڇه  ح عن عٖم التڤافڄ ڣت ڗ يف ٚئيس التنفي٘ڬ  للتٖقيڄ الٖاخلي   علګ ال

                               : : معايي األدا                                                                                                                                                   ثانياا

ٕا    ڗ يقاٝ  نشطغ التٖقيڄ الٖاخلي ڣتضٸ املقاييس النڤعيغ الت يمكن  تصڀ معاييڇ األٕا طبيعغ 
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                   1ڤاسطتها، ڣهي كالتالي:التٖقيڄ الٖاخلي ب

ٙقږ  -1  ٙ ٙع نشاط التدقيڄ الداخلي 2000املعيا ٚ دا ڗ يٖي ٚئيس التنفي٘ڬ للتٖقيڄ الٖاخلي  : يجظ علګ ال

سسغ.   نشا٭ التٖقيڄ الٖاخلي بفعاليغ لضماڗ تحقيڄ قيمغ مضافغ للم

لڊ لتحٖيٖ  2010•    ٜع علګ املخاطٚ، ٗڣ ٚتك ٚئيس التنفي٘ڬ للتٖقيڄ ڣضٸ خطٰ م التخطيٰ: يجظ علګ ال

سسغ.                                                     هٖاف امل    ڣلڤياػ نشا٭ التٖقيڄ الٖاخلي، بما يتماش  مٸ 

ٚئيس التنفي٘ڬ ل 2020•    ڗ يبلغ خطٰ نشا٭ التٖقيڄ التبليغ ڣاملڤافقغ: يجظ علګ ال لتٖقيڄ الٖاخلي 

لڊ  الٖاخلي ٙع، ٗڣ ٙع العليا ڣمجلس اإلٕا لګ اإلٕا ٚحليغ هامغ فيها  ڬ تغييڇاػ م ي ٗلڊ  ٛمغ لها، بما  ٕٙ الال ڣاملڤا

ٚاجعتها ڣاملڤافقغ عليها.   مل

كٖ 2030•     ڗ يت ٕٙ:يجظ  ٙع املڤا ٕٙ التٖقيڄ الٖاخلي الٕا ڗ مڤا ٚئيس التنفي٘ڬ للتٖقيڄ الٖاخلي من 

 مناسبغ ڣكافيغ ڣتڤظيفها تڤظيفا فعاال لتحقيڄ الخطغ املعتمٖع 

ٚئيس التنفي٘ڬ للتٖقيڄ ا2040•     ڗ يضٸ ال اػ: يجظ  ٚا اػ السياساػ ڣاإلج ٚا لٖاخلي السياساػ ڣاإلج

                                                                                 الكفايغ بتڤجيڢ نشا٭ التٖقيڄ الٖاخلي.          

ڗ يتبإڋ املعلڤماػ ڣينسڄ النشاطاػ مٸ  2050•     ٚئيس التنفي٘ڬ للتٖقيڄ الٖاخلي  التنسيڄ: ينبغي علګ ال

عماڋ ٚتبطغ بمجاڋ  ٙاػ امل كيٖ ڣاالستشا ٙجيغ ڣالٖاخليغ الت تقٖم الت لڊ  الجهاػ الخا نشا٭ التٖقيڄ، ٗڣ

ٛمغ لألعماڋ  .لضماڗ التغطيغ الال ٕٛڣاجيغ الجهٕڤ ي ا  ڣتال

ڗ يقڤم بصفغ  2060•      ٚئيس التنفي٘ڬ للتٖقيڄ الٖاخلي  ٙع: يجظ علګ ال ٙع العليا ڣمجلس اإلٕا بالٹ اإلٕا

ٕا نشا٭ التٖقيڄ  ڣليغ ڣ ٙع عن غ٩ٚ ڣسلطغ ڣمس ٙع العليا ڣمجلس اإلٕا بالٹ اإلٕا يغ  الٖاخلي ڣفقا ٕٙڣ

 للخطغ املڤضڤعغ.

ٕڬ  2070•      ڣليغ التنظيميغ عن التٖقيڄ الٖاخلي: عنٖما ت ٙجيغ ڣاملس الجهاػ الت تقٖم الخٖماػ الخا

سسغ علما  ڗ تحيٰ امل ٙجيغ نشا٭ التٖقيڄ الٖاخلي، عليها  ڬ جهغ من الجهاػ الت تقٖم الخٖماػ الخا

ڗ تضطلٸ بمس سسغ  ڬ علګ امل ڗ عليها  ڣليغ املحافظغ علګ نشا٭ تٖقيڄ ٕاخلي فاعل.                               ب

                                                           

ٚه، ٥ ٥   ٚجٸ سبڄ ٗك .21-18ٙحڤ خيڇع، م 1
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ٙقږ -2  ٙ ي تحسيڗ العمل طبيعغ 2100املعيا ڗ يقڤم نشا٭ التٖقيڄ الٖاخلي بتقييږ ڣاإلسهام  : يجظ 

لڊ من خالڋ  ٚقابغ، ٗڣ ٚ ڣال ٙع املخاط ٕا  سلڤب منهۑي منظږ.  تباٵعملياػ الحڤكمغ ڣ

سسغ ڣاقًڇاٍ التڤصياػ 2110•      الحڤكمغ: يجظ علګ نشا٭ التٖقيڄ الٖاخلي تقييږ عملياػ الحڤكمغ بامل

    املناسبغ لتحسينها، بما يكفل تحقيڄ األهٖاف املتڤقعغ منها.                                                               

ٙع املخاطٚ: يجظ علګ نشا٭ ال 2120•   ي ٕا ڗ يسهږ  ٚ ڣ ٙع املخاط ٕا تٖقيڄ الٖاخلي تقييږ فاعليغ عملياػ 

 تحسينها.

ڗ يساعٖ نشا٭ التٖقيڄ الٖ 2130•    ٚقابغ: يجظ  اػ ڣضڤابٰ اال ٚا ج ي الحفاٱ علګ  سسغ  خلي امل

ٚ فيها. ٜ التحسيڗ املستم ٜي تها ڣتع  ٙقابيغ فاعلغ من خالڋ تقييږ فاعليتها ڣكفا

ٙقږ -3  ٙ ٚ ڣتڤثيڄ مهام التدقيڄ الداخلي تخطيط 2200املعيا ڗ يقڤم املٖققڤڗ الٖاخليڤڗ بتطڤي : يجظ 

هٖاف املهمغ ڣنطا خطغ عمل لكل مهمغ من مهام ٕٙ املخصصغ لهاالتٖقيڄ تتضمن   .قها ڣتڤقيتها ڣاملڤا

خ٘ املٖققيڗ الٖاخليڗ النڤاےي  2201•    ڗ ي ٙاػ التخطيٰ: عنٖ ڣضٸ خطغ مهمغ التٖقيڄ يجظ  اعتبا

ٙهږ: اآلتيغ  ي اعتبا

ٕائڢ.                               - ٚاقبغ  ٚاجعتڢ ڣالڤسائل الت يمكن عبڇها م ٚڬ م         هٖاف النشا٭ ال٘ڬ تج

ٕٙه ڣعملياتڢ ڣالسبل الت يمكن بها – هٖافڢ ڣمڤا ڗ يتع٩ٚ لها ٗلڊ النشا٭ ڣ ٚ الهامغ الت يحتمل  املخاط

ي حٖٕڣ امل ثيڇ الناجږ عنها   ستڤڥ املقبڤڋ.بقا الت

ٚقابغ - ڣ نماٗه ال ٚاف  ط حٖ  ٙنغ ب ي ه٘ا النشا٭ باملقا ٚقابغ  ٚ ڣال ٙع املخاط ٕا مٖڥ كفايغ ڣفاعليغ عملياػ 

 ٗاػ الصلغ.

ع لكل مهمغ تٖقيڄ. 2210•      هٖاف مهمغ التٖقيڄ:يجظ تحٖيٖ األهٖاف املنشٕڤ

ڗ يكڤڗ نطاځ مهمغ التٖقي 2220•     ع منها.نطاځ مهمغ التٖقيڄ، يجظ   ڄ كافيا لتحقيڄ األهٖاف املنشٕڤ

ٕٙ املناسبغ ڣالكافيغ  2230•     ڗ يحٖٕ املٖققيڗ الٖاخليڗ املڤا ٛمغ ملهمغ التٖقيڄ: يجظ  ٕٙ الال تخصي٨ املڤا

ساٝ تقييږ طبيعتها ال ٛميڗ لتنفي٘ املهمغ علګ  ٚإ الال هٖاف مهمغ التٖقيڄ، ڣيتږ تڤظيڀ األف ٛمغ لتحقيڄ  ال

 ڣمٖڥ تعقيٖاتها.
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ٚامٌ عمل لتحقيڄ  2240•     ٚ ڣتڤثيڄ ب ٚنامٌ عمل مهمغ التٖقيڄ: يجظ علګ املٖققيڗ الٖاخلييڗ تطڤي  ب

 هٖاف مهمغ التٖقيڄ.

ٙقږ -4  ٙ ڗ يقڤم املٖققيڗ الٖاخلييڗ بتحٖيٖ ڣتحليل تنفي٘ مهام التدقيڄ الداخلي 2300املعيا : يجظ 

ٛمغ لتحقيڄ   األهٖاف املهمغ.ڣتقييږ ڣتڤثيڄ املعلڤماػ الكافيغ ڣالال

ٛمغ ڣالت  2310•     تحٖيٖ املعلڤماػ: يجظ علګ املٖققيڗ الٖاخلييڗ تحٖيٖ املعلڤماػ الكافيغ ڣاملفيٖع ڣالال

ي تنفي٘ مهمغ التٖقيڄ.  يمكن االعتمإ عليها 

س ڣالتقييږ:التحليل  2320•     اٝ يجظ علګ املٖققيڗ الٖاخلييڗ ڣضٸ استنتاجاػ ڣنتائٌ مهمغ التٖقيڄ علګ 

 عماڋ التحليل ڣالتقييږ املناسبغ.

ييٖ استنتاجاػ ڣنتائٌ  2330•    ٛمغ لت تڤثيڄ املعلڤماػ: يجظ علګ املٖققيڗ الٖاخلييڗ تڤثيڄ املعلڤماػ الال

 مهمغ التٖقيڄ.

هٖافها  2340•     ٚاف علګ املهام بشكل مناسظ، بما يكفل تحقيڄ  ٚاف علګ مهمغ التٖقيڄ: يجظ اإلش اإلش

كيٖ  ٚ طاقږ العمل.ڣت تها ڣتطڤي  جٕڤ

ٙقږ -5  ٙ  : يجظ علګ كل املٖققيڗ الٖاخلييڗ تبليغ نتائٌ املهام.تبليغ النتائج 2400املعيا

هٖاف تلڊ املهمغ ڣنطاقها  2410•    ڗ تشمل التبليغاػ املتعلقغ بنتائٌ مهمغ التٖقيڄ  مقاييس التبليغ:يجظ 

ليها ڣالتڤصياػ امل نها ڣخطٰ العمل املتعلڄ بها. ڣاالستنتاجاػ الت تږ التڤصل   قًڇحغ بش

حغ  2420•    ڗ تكڤڗ التبليغاػ ٕقيقغ ڣمڤضڤعيغ ڣڣا ع التبليغاػ: يجظ  ڗ تكڤڗ جٕڤ لګ  باإلضافغ 

ه  ٜع ڣبنا ي الڤقـ املناسظ.                                                                 ڣكاملغمڤج  ٙ ڗ تصٖ     ڣ

ٚئيس  2421•    ڗ يقڤم ال ڣ سهڤ جسيږ، فيجظ  ڬ تبليغ نهائي علګ خط  ٗا احتڤڥ  حاالػ الخط ڣالسهڤ:

ٚاف ال٘ين كانڤا قٖ تلقڤا التبليغ األصلي.  لګ كل األط حيحغ  بالٹ املعلڤماػ ال  التنفي٘ڬ للتٖقيڄ الٖاخلي ب

هاستخٖام تعبيڇ: "تږ  2430•    ٚا ٜاڣ  ج لغ التٖقيڄ الٖاخلي": يمكن للمٖققيڗ ڣفقا للمعاييڇ املهنيغ مل

ٙسغ التٖقيڄ الٖاخلي"  ها بما يتفڄ مٸ املعاييڇ الٖڣليغ املهنيغ للمما ٚا ج ڗ مهمتهږ قٖ تږ  الٖاخلييڗ اإلفإع ب

ع تسانٖ تلڊ اإلفإع.  كيٖ تحسيڗ الجٕڤ ٚنامٌ ت ي حاڋ كانـ نتائٌ ب  فقٰ 
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خالقياػ املهن هڤ اإلفصاٍ عن حاالػ عٖم التقيٖ: عنٖما ت  2431•     ٚ حاالػ عٖم التقيٖ بمبإ  ث

ي مهمغ ح التبليغ امل "كاملعاييڇ  ڗ يف  تعلڄ بنتائٌ مهمغ التٖقيڄ تلڊ".محٖٕع، فيجظ 

ٚاف  2440•      لګ األط ٚئيس التنفي٘ڬ للتٖقيڄ الٖاخلي تبليغ نتائٌ مهمغ التٖقيڄ  ٚ النتائٌ: يجظ علګ ال نش

 املعنيغ.

ٙقږ -6  ٙ ٚ ٚاقبغ سي العملم 2500املعيا ڗ يقڤم ال ٙسا ئيس التنفي٘ڬ للتٖقيڄ الٖاخلي بڤض: يجظ  ٸ ڣ

ٙع. ڣصڤڗ نظام ملتابعغ ما لګ اإلٕا بالغها  ٛا النتائٌ الت تږ    يتخ٘ 

ٙقږ -7  ٙ ٙع العليا للمخاطٚ 2600املعيا ٚئيس التنفي٘ڬ للتٖقيڄ حسږ مسألغ قبڤل اإلدا : عنٖما يعتقٖ ال

لغ مٸ  ڗ يناق٤ تلڊ املس سسغ يجظ  ٙع العليا قٖ قامـ بقبڤڋ مستڤڥ غيڇ مقبڤڋ للم ڗ اإلٕا الٖاخلي 

ٚ املتبقيغ، فيجظ علګ املٖقڄ  ڗ املستڤڥ املقبڤڋ للمخاط ٙ بش ٚا لغ الق ٗا لږ يتږ حسږ مس ٙع العليا.  اإلٕا

لګ مجل لغ  ٙفٸ املس ٚفتڢ.  الٖاخلي  سسغ لحسمڢ بمع ٙع امل ٕا  س 

ٚامج التدقيڄ الداخلي:                                             ليغ ب                                                            املطلظ الثاني: خطڤاػ ڣ

ٚامٌ التٖقيڄ الٖاخلي علګ النحڤ التالي:   ليغ ب                  1ڣيمكن تڤضيح خطڤاػ ڣ

ٚنامٌ تٖقيڄ -1 ٚنامٌ خا٥ لكل مهمغ تٖقيڄ بحٖ ٗاتها.عٖإ ب لګ ب  شامل باإلضافغ 

ي مهمغ -2  ٛ نجا ٚاجعغ نسبغ ڣنڤعيغ  ي ضبٰ ڣم ٜا التٖقيڄ ليساعٖ  ج ٚ الڤقـ لكل جٜ من  يتضمن تقٖي

 التٖقيڄ.

ڣ ا-3 ي املهمغ األڣلګ  ٚنامٌ التٖقيڄ األڣڋ مثاًل:  عٖإ ب ڣ السنغ األڣلګ يتږ  ڬ بعٖ املهمغ  لسنغ األڣلګ، ڣبعٖها 

ٙاسغ.           ڣ سنڤيًا علګ ضڤ املعطياػ الجٖيٖع ڣتحٖين الٖ يًا                  يتږ تحٖين البڇنامٌ ٕٙڣ

ٚيب ڣهڤ خاضٸ -4 ڣلي تج ح امليٖاني األڣڋ، يعتبڇ البڇنامٌ مبٖئي  ٚنامٌ التٖقيڄ عإع بعٖ امل عٖإ ب يتږ 

ٚ خالڋ عمليغ التٖقيڄ. ٙ التٖقيڄ علګ ضڤ املعطياػ الت تتڤف  للتعٖيل طڤاڋ مسا

عماڋ ال-5  ٚنامٌ التٖقيڄ علګ ضڤ معطياػ التٖقيڄ املستجٖع خالڋ   تٖقيڄ.يمكن تعٖيل ب

ٚنامٌ تٖقيڄ خا٥ ملهمغ التٖقيڄ املحٖٕع ڣمناسظ -6 ٙاسغ البڇامٌ املعٖع مسبقًا ڣتعٖيلها علګ ب عإع ٕ

                                                           

ٚه، ٥ ٥ 135-134. ٚجٸ سبڄ ٗك ٚيغ ڣالتطبيڄ )ڣفڄ معايي التدقيڄ الداخلي الدڣليغ(، م 1 خلڀ عبٖ هللا الڤٕٙاػ، التدقيڄ الداخلي بيڗ النظ
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 لتڤقيـ ڣمكاڗ ڣمڤضڤٵ التطبيڄ.

ٚامٌ التٖقيڄ.-7 ٚف التٖقيڄ علګ التعٖيالػ علګ ب ڣ مش  ٚ  يجظ الحصڤڋ علګ مڤافقغ مٖي

ڗ تكڤڗ التعٖيالػ ڣالتغييڇاػ الهامغ علګ ا-8 ٚاػ مٸ بياڗ يجظ  حغ علګ شكل م٘ك لبڇامٌ مكتڤبغ ڣڣا

اځ العمل. ٙڣ ٚاػ جٜ من ملڀ التٖقيڄ ڣ حغ ل٘لڊ، ڣتكڤڗ ه٘ه امل٘ك  األسباب املڤ

ي حالغ كانـ املهمغ الجٖيٖع تتږ -9 يتږ استخٖام البڇامٌ املعٖلغ نفسها علګ مهمغ تٖقيڄ جٖيٖع فقٰ، 

 لنفس األهٖاف ڣبنفس الضڤابٰ.

ٚيڄ  يجظ علګ-10 ٚنامٌ التٖقيڄ، ف ٚفغ ڣاإلطالٵ ڣمناقشغ خطغ ڣب التٖقيڄ ال٘ڬ سيقڤم بتنفي٘ املهمغ مع

. ساس   ٚ م                                                                                                                                                                      ڣه٘ا 

ٚقغ بيڗ ال ٚقابغ الداخليغاملطلظ الثالث: التف                                              تدقيڄ الداخلي ڣال

1بينهما من خالڋ ما يلي: يمكن التمييڈ    

 

ٚقابغ الداخليغ: : ال ع لحمايغ  أڣلا اػ الت تستخٖمها املنش ٚا ٚقابغ الٖاخليغ كل الڤسائل ڣاإلج يقصٖ بال

ع  ي املنش ٚفٸ كفايغ اإلنتاجيغ  قغ البياناػ املحاسبيغ ڣاإلحصائيغ ڣل كٖ من صحغ ٕڣ اتها، ڣلت صڤلها ڣمڤجٕڤ

اػ، التعليم ٚا اػ، املعاييڇ، ڣتحقيڄ الفعاليغ.ڣتشمل ه٘ه الڤسائل: الهيكل التنظيم ، السياساػ، اإلج

ٙيٚ، القيٕڤ ڣالتٖقيڄ الٖاخلي.  ٚيغ، جٖاڣڋ التقا ٛناػ التقٖي اػ، املڤا  اللجاڗ، ٕليل الحساباػ، التنب

: التدقيڄ الداخلي ڗ التٖقيڄ الٖاخلي ٗا صبغغ: :ثانياا ٙيڀ السابقغ نستنتٌ   من خالڋ التعا

ڗ• ٙع ب ڗ تطمئڗ اإلٕا كيٖيغ:  ع مفهڤ  ت ٚتبطغ باملنش ٚ امل   مغ ڣيتږ التعامل معها بشكل مناسظ. املخاط

ٙاػ.• ٚا ٙاػ ڣاالقًڇاحاػ التخاٗ الق ٙاساػ ڣاالستشا ٙع بالتحليالػ ڣالٖ ٙيغ: لًڈڣيٖ اإلٕا  استشا

ٙڬ ٕاخل التنظيږ. • ٕا علګ مستڤڥ  ٙتباطڢ ب  مستقل: با

ليڢ.• ٕا األعماڋ املڤكلغ   مڤضڤعي: ب

ع من خالڋ خف٬ التكاليڀ ڣاكتشاف ڣضٸ الغ٤      ضافغ قيمغ للمنش جل  جميٸ ه٘ه األٕڣاػ تعمل من 

ع علګ تحقيڄ  ٚقابغ الٖاخليغ، ڣالعمل علګ اقًڇاٍ لتحسيڗ عملياتها ڣمساعٖع املنش ڣفح٨ ڣتقييږ ال

                                                           

ٙع عن III، الڤٙاځ للنشٚ، عماڗ، 2014، ٥ 37-36٥. 1 خلڀ عبٖ هللا الڤٕٙاػ، دليل التدقيڄ الداخلي ڣفڄ املعايي الدڣليغ الصاد
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   هٖافها.

 

 

 

 

                                                                                             

 الخالصغ:

ڗ التٖقيڄ الٖاخلي يعمل علګ حمايغ       ٙاستنا له٘ا الفصل نستنتٌ  سسغ من خالڋ ٕ صڤڋ امل

ٙع من خالڋ قيام املٖقڄ الٖاخلي بفح٨  ٚف اإلٕا ٚقابيغ املڤضڤعغ من ط اػ ال ٚا حيح اإلج مڤالها،ڣك٘ا ت ڣ

ٚقابغ الٖاخليغ باال  لګ التقييږ النهائي ڣتقييږ نظام ال ٚاحل ڣصڤاًل   ستعانغ بمجمڤعغ من الڤسائل ڣفڄ عٖع م

سسغ ڣتعاليڄ حڤڋ العملياػ املاليغ. عطا نصائح للم  لها ب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني
اخلي في م قيق ال ساهمة الت

 عملية اتخا القرار.
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:  تمهي

ٙقام أڣ    سسغ ألنڢ ال يڤجٖ أ ي امل ٙاػ  ٚا ي اتخاٗ الق ٙجغ قياٝ مٖڥ مساهمغ التٖقيڄ الٖاخلي  يصعظ د

ٙنها مٸ السنڤاػ السابقغ   . نسظ أڣ ڣسائل ملمڤسغ نقا

اػ    ٚا ج ما من أجل مڤاجهغ املخاطٚ، أڣ من أجل اتخاٗ  سسغ  ي امل يتږ االستعانغ بالتٖقيڄ الٖاخلي 

ٙ املناسظ حين يستعاڗ بڢ  ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق ًا هامًا  لګ ه٘ا يلعظ التٖقيڄ الٖاخلي دٙڣ تحسينيغ باإلضافغ 

لګ ه ٘ا فإڗ التٖقيڄ الٖاخلي يقڤم بمتابعغ إليجاد حلڤڋ للمشاكل ڣه٘ا حسظ ڣضعيغ كل مشكلغ، باإلضافغ 

ٙاػ.   ٚا  تنفي٘ تلڊ الق

لګ ثالثغ مباحن ڣهي:                                                        ي ه٘ا الفصل  ٚځ                                      ڣمنڢ سنتط

ٚاٙ.ا-  ملبحن األڣڋ: املٖلڤڋ العلم لعمليغ اتخاٗ الق

ٚاٙ.  - ي عمليغ اتخاٗ الق ٚع  ث ٚاحل ڣالعڤامل امل  املبحن الثاني: امل

ٚاٙ.-  املبحن الثالن: عالقغ التٖقيڄ الٖاخلي بعمليغ اتخاٗ الق
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ا لول العلمي لعملي اتخا الق ل: امل  املبح األ

ا ل: مفهوم عملي اتخا الق  املطل األ

ٙ أڣ     ٚا ٙيڀ للق ٙ هناڅ عٖع تعا ٚا ٚ بعضها فيما يلي: عمليغ اتخاٗ الق  ڣاكتفينا  ب٘ك

ٙاسغ النتائٌ املتڤق•  ٙ أحسن البٖائل املتاحغ بعٖ د ٙ علګ أنڢ: "اختيا ٚا ٚف الق ي تحقيڄ يع عغ من كل بٖيل 

  1املطلڤبغ". األهٖاف

نڢ: "سلڤڅ ڣاعي ڣمنطقي ٗڣ طابٸ جماعي كبيڇ علګ أساٝ املفاضلغ •  ٙڬ ب ٙ اإلدا ٚا املڤضڤعيغ بيڗ يعبڇ عن الق

 2عٖد من البٖائل املتاحغ ملڤاجهغ مشكلغ".

ٚيطغ أڗ  • ٙ بٖيل من عٖع بٖائل ش ٙ هي: "استخٖام املنهجيغ العلميغ التحليل الختيا ٚا ڗ عمليغ اتخاٗ الق

ٙيغ". ٚاد ڣالتنظيماػ اإلدا  3تحقڄ ه٘ا البٖيل املنفعغ األكٌڇ لألف

ٙ علګ أنها: "عم•  ٚا ٚف عمليغ اتخاٗ الق ٙ بٖيل ڣاحٖ من بيڗ بٖيليڗ محتمليڗ أڣ أكٌڇ لتحقيڄ كما تع ليغ اختيا

ٙجيغ  ي ضڤ معطياػ كل من البيئغ الٖاخليغ ڣالخا ٛمنيغ معينغ  هٖف أڣ مجمڤعغ من األهٖاف خالڋ فًڇع 

ٙد املتاحغ للمنظمغ".  4ڣاملڤا

ٚ هي:    ٙ معيڗ يشمل ستغ عناص طا ي  ٙ تٖٙڣ  ٚا ڗ عمليغ اتخاٗ الق  ڣب٘لڊ 

 املڤقڀ )املشكلغ(.  -1

ٚاٙ. -2  متخ٘ الق

 الهٖف. -3

 البٖائل. -4

 قڤاعٖ االختياٙ. -5

ٙ الحل األمثل من بيڗ البٖائل. -6  عمليغ اختيا

 

                                                        
ٙدڗ، 2000، ص 11.  ٙاساػ، األ ٚبيغ للٖ سسغ الع ، امل يث 1 عبٖ املعطي عساف، مبادئ اإلدا الح

  

ٙدڗ، العٖد الثاني، ص 5. ٙيغ، األ ٚبيغ للعلڤم اإلدا ، املجلغ الع ا 2 محمٖ عبٖ الفتاٍ يا۬ي، عملي اتخا الق
  

ٙدڗ، الطبعغ األڣلګ، 1999، ص 31. ٙ ڣائل للنشٚ، األ (، دا يث مفاهي ح ڬ، التطوي التنظيمي ) أساسيا  3 مڤس  اللٛڤ
  

ٙدڗ، 1970، ص 7. ٙيغ، األ ٚبيغ للعلڤم اإلدا ، املنظمغ الع ي ا اإلدا ا ، عملي اتخا الق 4 علي السلم
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 (: عناصر اتخا القرار.1-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚڬ، املص ٚاهيږ أبڤ غاٙ، عبٖ الهادڬ الجڤه ب خل سوسيولوجي(:  )م سسا اإلجتماعي ٙ ، دا امل دا

ٚفغ الجامعيغ،     .rog.eroggn.WWW ، نقاًل عن1998املع

ا ا  املطل الثاني: أنواع الق

ٚ منها:    ٙاػ ن٘ك ٚا  هناڅ عٖع أنڤاٵ للق

1-: ا حس سايمو ا  تصنيف الق

ٙاػ هي:    ٚا  1ميڈ سايمڤڗ بيڗ نڤعيڗ من الق

مج-أ ا مب ا ٚ ق حغ، ڣغالبًا ما تتڤف ٙاػ مبڇمجغ ألڗ معاييڇ الحكږ فيها عادع ما تكڤڗ ڣا ٚا : تعتبڇ ق

ٙع ڣهي  ڗ البٖائل املختا كٖ نسب بش نها ڣمن السهل تحٖيٖ البٖائل فيها، ڣيڤجٖ ت املعلڤماػ الكافيغ بش

ٙڣتينيغ  ٚٙع  ٙاػ متك ٚا ٚڣفغ ڣمحٖدع مسبقًا للتعامل معها.ق اػ مع ٚا ج  ڣمحٖدع جيًٖا لها 

مج-ب ا غي مب ا حغ بكيفيغ حلها، ڣعادع ق ٚع ڣال يڤجٖ معاييڇ ڣا سسغ مشكلغ ألڣڋ م : عنٖما تڤاجڢ امل

ٙ بينهما ڣل٘لڊ  حغ لتقييږ البٖائل ڣاالختيا حظ تجميٸ معلڤماػ كافيغ عنها، ڣال تڤجٖ معاييڇ ڣا ما ي

                                                        
ٙيغ، 2009، ص 100. ، اإلسكنٖ ا اإلنتاجي ا ه في اتخا الق د 1 حسيڗ بلعجڤٛ، نظام املعلوما املحاسبي 

  

 اهلدف املوقف

 متخذ

عملية  البدائل  

 املشكلة قواعد

الشكلة



.اتخاذ القرارمساهمة التدقيق الداخلي في عملية  ثانيالفصل  ال    

~ 33 ~ 
 

ٚڣ  ٙ يتخ٘ ڣفقًا الظ ٚا كٖ، نتيجغ له٘ه الخصائ٨ فإڗ كل ق ٚڣف عٖم الت ف الت تسڤد ه٘ه الحالغ هي ظ

ٚڣف ڣخصائ٨ املشكلغ.  ملتطلباػ ڣظ

ق )        ل  مج1-2الج ا غي املب ا الق مج  ا املب ا ن بي الق  (: مقا

ٙاػ غيڇ مبڇمجغ ٚا ٙاػ مبڇمجغ ق ٚا ٚقغ ق  أساسياػ التف

ٚٙع.غيڇ منتظمغ  ٚٙع. ڣغيڇ متك  طبيعژها  ٙڣتينيغ ڣمتك

يمكن استخٖام الحكږ 

.  الشخص 

حغ.  معاييڇ الحكږ فيها ڣا

 تحٖيٖ البٖائل سهلغ. تتسږ بنڤٵ من الصعڤبغ.

. كٖ نسب كٖ. عٖم ت ٚاٙ ت ٚڣف اتخاٗ الق  ظ

اػ محٖدع. غيڇ محٖد مسبقاً  ٚا  اإلج

ٚع. قليلغ جًٖا ڣغيڇ كافيغ.  املعلڤماػ متڤف

ع. ٚامٌ الحاسڤب املتطٙڤ ٜع. الخبڇع، ب ٚامٌ الحاسڤب الجاه ٚځ الكميغ ڣب  أدڣاػ الحل الط

ٚجٸ السابڄ، ص  ، امل  .102املصٖٙ: حسيڗ بلعجٛڤ

2-:) ي فقًا ألهميتها )حس املستويا اإلدا ا  ا  تصنيف الق

لګ ثالثغ أنڤاٵ      ٙ ٙاػ ڣفقًا ملعيا ٚا  1هي: تصنڀ الق

ا -أ ا اتيجيالق سسغ ڣمستقبلها تتميڈ بالثباػ النسب طڤيل األجل ڣبضخامغ اإلست : ڣهي تتعلڄ بكياڗ امل

ًٚا  ٙيغ العليا نظ ي املستڤياػ اإلدا ٙاػ  ٚا ٙ ه٘ه الق ٛمغ لتنفي٘ها، تصٖ ٙاػ أڣ االعتماداػ املاليغ الال االستثما

 ألهميژها.

ا التكتيكي-ب ا لګ تحٖيٖ الڤسائل املناسبغالق ٚجمغ الخطط، كما يتعلڄ  : تهٖف  لتحقيڄ األهٖاف ڣت

ٙيغ الڤسطى. ي املستڤياػ اإلدا ٙاػ  ٚا ي العمل، تتخ٘ ه٘ه الق  ٙ ٚا ٛمغ لالستم  بكيفيغ استغالڋ املڤاد الال

ي- ا التنفي ا ٚ مٖڥ الق سسغ ڣتتميڈ بقص ي امل ٙڬ  : تتعلڄ بمشكالػ العمل اليڤمي ڣالنشا٭ الجا

                                                        
ٙدڗ، الطبعغ األڣلګ، 2008، ص 87. ٚايغ، األ ٙ ال ، دا ي الفعال ا اإلدا ا 1 سليږ بطٝٚ جلٖع، أسالي اتخا الق
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ٙع املباش ٚف اإلدا ٙيغ الٖنيا أڣ السفلګ.ڣتتخ٘ من ط  ٚع أڣ بما يسم باملستڤياػ اإلدا

ق )      ي2-2الشكل  ا حس املستويا اإلدا ا  .(: تصنيف الق

      

ٙع العليا          سًڇاتيجيغ                                                         اإلدا ٙاػ  ٚا  ق

ٙاػ تكتيكيغ                       ٚا ٙع الڤسطى                                      ق  اإلدا

ٙع الٖنيا    ٙاػ تنفي٘يغ                                                              اإلدا ٚا  ق

 

ٚه، ص املص ٚجٸ سبڄ ٗك ، م  .106: حسيڗ بلعجٛڤ

ها-3 ف اتخا فقًا لظ ا  ا  :تصنيف الق

لګ ثالثغ أنڤاٵ    ٙاػ  ٚا ي الشكل التالي:1تصنڀ ه٘ه الق حغ   ، كما هي مڤ

ق )                جا 3-2الشكل  ا تبعًا ل ا  .التأك(: تصنيف الق

كٖ  ي ظل عٖم الت ٙاػ  ٚا اتخاٗ ق

ٙع الكامل  اإلدا

ي ظل  ٙاػ  ٚا اتخاٗ ق

ٚع  املخاط

كٖ  ي ظل الت ٙاػ  ٚا اتخاٗ ق

 الكامل

كٖ كامل   كٖ كامل                                                                                 عٖم الت  ت

كٖ                                               ٙجاػ الت  د

ٙ الهاني للطباعغ، ص اإلدا: محمٖ سڤيلږ، املص  .10، دا

ا في حال التأك-أ ا ي طبيعغ التغيڇاػ ڣنڤعيژها ڣالعڤامل : تتخ٘ الق كٖ التام  ي حالغ الت ٙاػ هنا  ٚا الق

ع مسبقغ. ٚفغ بصٙڤ ٙ ڣنتائجڢ تكڤڗ مع ٚا ٙ الق ٚ فيها، ڣبالتالي فإڗ أثا ث  الت ت

ا في حال املخاط-ب ا ٚڣف ڣحاالػ محتملغ الڤقڤٵ، ڣعليڢ فإڗ متخ٘ الق ي ظ ٙاػ الت تتخ٘  ٚا : هي الق

ٙ ال ٙ أڗ يقٖ ٚا ٙجغ احتماڋ ڣقڤعها. الق ي املستقبل ڣك٘ا د ٚڣف ڣاملتغيڇاػ املحتملغ الحٖڣف   ظ

م التأك- ا في الحال ع ا : يكڤڗ فيها احتماڋ تحقيڄ النتائٌ املًڇتبغ علګ كل بٖيل غيڇ محٖدع، فإٗا الق

                                                        
ٙيغ، الطبعغ األڣلګ، 2007، ص 15. ٙ الفكٚ، اإلسكنٖ ، دا نظ دعم ا اإلدا  ي، الق 1 محمٖ الصيڇ
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ي حالغ عٖم  ٚاٙ، ڣكانـ ه٘ه العڤامل غيڇ متشابهغ أڣ كانـ  ي الق ٚع  ث كاڗ هناڅ عٖد كبيڇ من العڤامل امل

ٙع  لګ االستشا ٙ يعتمٖ علګ حكمڢ الشخص  ڣخبڇاتڢ السابقغ، إلضافغ  ٚا ٙ شٖيٖ، فإڗ متخ٘ الق ٚا استق

 . ٙا ٙ ڣاآل ٜ األفكا ٜي ٚ الجماعي لتع ٚي  ڣالتق

: أهمي عملي ا املطل الثال  اتخا الق

ا أهميتها بالنسب      ء بالنسب لجميع تستم عملي اتخا القرا ي من كونها تمثل نقط الب للعملي اإلدا

النشاط  ل شلل العمل  د  ها ي سسا  ألن التوقف عل اتخا الفعاليا اليومي في حيا امل النشاطا 

. سس  تراجع امل

ًٚا ل٘لڊ فإڗ نجاٍ      ٙا ڣنظ ٙيغ، ڣأنها العمل الغالظ للمٖ ٚ عمليغ اإلدا ڣمن هنا اعتبڇػ عمليغ اتخاٗ جڤه

ٙاػ السليمغ ڣاملناسبغ. ٚا ٙاػ علګ اتخاٗ الق ٚا ع متخ٘ڬ الق ٙع ڣكفا لګ حٖ كبيڇ علګ قٖ سسغ يتڤقڀ   امل

ٛدي    ٜداد أهميغ صعڤبژها با ٙػ فنيغ ڣعلميغ ت لګ قٖ سساػ الضخمغ ڣتعٖد كما أنها تحتاه  جږ امل اد 

 1أهٖافها.

ٙاػ عمليغ هامغ ڣمكملغ لڤظيفغ التخطيط أما بالنسبغ للتنظيږ فإنڢ يتطلظ     ٚا ڣل٘لڊ عمليغ اتخاٗ الق

ٙاػ تبيڗ: ٚا ٙاػ ملعالجغ بع٬ املشاكل األساسيغ من بينها ق ٚا ٚڥ من الق  مجمڤعغ أخ

ٙڬ )تنفي٘ڬ، ڣظ- دا ٙڬ(. نڤٵ السلطغ الت تمنح لكل منصظ   يفي، استشا

ٜيغ(.- ٚك ٜيغ، الالم ٚك ٙجغ تفڤي٬ السلطغ )امل  د

ٙاػ.-  العالقاػ بيڗ األقسام ڣاإلدا

ٙاػ فتتخ٘ سلسلغ من    ٚا ٚڥ أڗ ڣظيفغ التڤجيڢ أيضا لها عالقغ ڣثيقغ ڣاعتماديغ بعمليغ اتخاٗ الق ڣن

ٙيغ منها: ٙاػ اإلدا ٚا  2الق

ٚ ڣالتع- ٙ األڣام صٖا ي التڤجيڢ ڣ  ليماػ.األسلڤب األفضل 

ي التحفيڈ )املاديغ، معنڤيغ(.الڤسائ-  ل املستخٖمغ 

       

                                                        
ٙدڗ، 1996، ص ص 10-4.  ، األ ٙ املناه ، دا ي ا اإلدا ا ي الق ٙع أيڤب، نظ 1 ناد

  

ٚجٸ أعاله  .10، ص نف٠ امل 2
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ق )     .4-2الشكل  ي ا في العملي اإلدا  (: أهمي عملي اتخا الق

 

 

 

 

 

 

ر كره، ص املص  .10: ناد أيوب، مرجع سبق 

ٙاػ ڣالت تتعلڄ بتڤضيح ما يلي:     ٚا ٚقابغ دڣڗ اتخاٗ مجمڤعغ من الق ڗ تتږ ڣظيفغ ال  كما ال يمكن 

ٚقابغ.-  النشاطاػ الت تخضٸ لل

ٚقابغ.-  أنڤاٵ ڣمعاييڇ ال

ٚقابغ.-  نڤٵ املعلڤماػ املطلڤبغ لل

نها ڣجميٸ    ٙاػ بش ٚا ٗا تږ اتخاٗ ق ال  ٚڥ  فكل ه٘ه الڤظائڀ يتحقڄ ڣجڤدها ڣتنفي٘ها  النشاطاػ األخ

 املتعلقغ بها.

ث في عملي اتخا الق العوامل امل احل   ا املبح الثاني: امل

ا احل عملي اتخا الق ل: م  املطل األ

ٚف ٙ بٖيل من مجمڤعغ من البٖائل املتاحغ للتص ٙ هڤ اختيا ٚا ٚفنا أڗ الق ٙ  ،لقٖ ع ٚا أما عن عمليغ اتخاٗ الق

ٙ الفعاڋ ٙ حت يتمكن من االختيا ٚا ٚف علګ أساٝ مجمڤعغ الخطڤاػ الت يتبعها متخ٘ الق له٘ا البٖيل.  فتع

ٚاٙ: ٚاحل عمليغ اتخاٗ الق ح م  ڣالشكل التالي يڤ

 

 

 

 التخطيط

 التوجيه

اذ القرارات املراقبة التنظيم  ا
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ق )              .   5-2الشكل  ا احل عملي اتخا الق   (: م

 

 

 

 

 

 

 

 

، املص   ٚڣانغ، محمٖ ياسيڗ مڤس  ا التنظيمي في منظما األعمال: حسيڗ أحمٖ الط ا ٙ اتخا الق ، دا

ٙدڗ،   .199، ص 2014األيام، األ

1- : يف املشكل  تع

ٚاف عن الهٖف املحٖد مسبقًا"، أڣ هي: "حالغ عٖم      نها: "انح ٙ ب ٚا ي مجاڋ عمليغ اتخاٗ الق ٚف املشكلغ  تع

ٛڗ بيڗ ما هڤ كائن ڣما يجظ أڗ يكڤڗ" لګ تفسيڇ"1التڤا ي حاجغ  ٙع عن مڤقڀ غام٬   .2، أڣ هي: "عبا

نها، بل      ٙ بش ٚا ًٙا ما نقٖم نفسها  لكي يتږ اتخاٗ ق ي املنظمغ أڣ غيڇها ناد ڣعلميا نجٖ أڗ مشاكل الحياع  

ٚا٩ ڣلي٠ املشكلغ ٗاتها. ٚ املشكلغ، أڬ األع ٚ هڤ عناص ٚع علګ  3ڗ أڣڋ ما يظه ٚا٩ الظاه ڣقٖ تكڤڗ األع

 السطح هي أقلها كشفًا عن ج٘ٙڣ املشكلغ.

ٚ هنا مطا      ٚيغ بها؟ ما هڤ فاملٖي ػ املشكلغ؟ ما هي النقا٭ الجڤه لظ بتحٖيٖ: ما نڤٵ املشكلغ؟ كيڀ نش

ي ڣقـ الڤقـ  ٚعيغ  الت تًڇتظ علګ عٖم حلها  املالئږ لحلها؟ ڣملاٗا يجظ الحل املالئږ بها؟ ڣما هي املشاكل الف

ي حل ه٘ه املشكلغ؟.  ٚ خ ٚا الت  4سابڄ؟ ڣما هي املشاكل الت يمكن أڗ تًڇتظ ج

                                                        
ٙيغ، 2000، ص 320. سسغ شباب الجامعغ، اإلسكنٖ (، م ا ا الق املعلوما  يث )االتصاال  ٚڬ، اإلدا الح 1 أحمٖ املص

  

ٙدڗ، الطبعغ الثانيغ، 2004، ص 384. ٙ ڣائل، األ ، دا 2 سعاد نائڀ نڤطي، اإلدا
  

ٙدڗ، الطبعغ األڣلګ، 1999، ص 119. ٙ املسيڇع، األ دا األعمال(، دا كي عل  3 خليل محمٖ حسن الشماٵ، مبادئ اإلدا )مع الت
  

4 Alain Charles Martinet, Diagnostique Strategique, Edtition Vuibertn, Baris, 1990, p 52.     

تعريف املشكلة (1  

ديد البدائل(2  

البدائلتقييم (3 (اختيار البديل املالئم 6 

املالئم  

(تنفيد القرار5  

متابعة وتقييم القرار(4  
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ٚاف ڣاألشيا أڣ     ٚفغ املڤقٸ ڣاملكاڗ ال٘ڬ الحٴ فيڢ االنح ٚ مع ٚاف يتطلظ من املٖي ڗ تحٖيٖ االنح

ٚاف ڣڣقـ مالحظتڢ، ڣكل ه٘ه املعلڤماػ تمكنڢ من تمييڈ املڤاقٸ الت تمسها  األشخاص ال٘ين يمسهږ االنح

 املشكلغ عن تلڊ الت ال تمسها. 

ائل-2 ي الب  :تح

ڗ     ٚ ٗا كاڗ لها حل ڣاحٖ فلن  ي حقيقغ األم ٙا حڤلها ٗلڊ أنڢ  ڣجڤد مشكلغ ما يقتض  تعٖد ڣتباين اآل

ٚ لٖيڢ. ٚغمًا علګ تبن الحل الڤحيٖ املتڤف ٙ ألڗ متخ٘ه سيكڤڗ م ٚا  تكڤڗ هناڅ مشكلغ اتخاٗ الق

ٚڣفغ سلفاً  ڣاملالحٴ   لګ البٖائل املع ي سياځ بحڙهږ عنٖ بٖائل لحل املشاكل يلجئڤڗ  ٚين  )أڬ الت  أڗ املٖي

ٙڬ إليجاد الحلڤڋ  لګ التصٙڤ ڣالتفكيڇ االبتكا نها غيڇ مناسبغ لجئڤا  ٚ ب سبڄ استخٖامها كحلڤڋ(، فإٗا أظه

ٙنغ( فإڗ  ٜ علګ التحليل ڣاملقا ٚتك املختلفغ، فإڗ كاڗ تشخي٨ املشكلغ يعتمٖ علګ التفكيڇ املنطقي )ال٘ڬ ي

ٜ علګ التصٙڤ ڣالتنب ڣخلڄ األفكاٙ.يجاد الحلڤڋ البٖيلغ لها يعتمٖ علګ التفكيڇ االبتك ٚتك ٙڬ ال٘ڬ ي     1ا

ائل:-3  تقيي الب

ٙ البٖيل املناسظ،      ٙع تقييمها الختيا ٚڣ ٚ نفسڢ أمام ض عنٖ االنژها من ڣضٸ البٖائل املتاحغ، يجٖ املٖي

لڊ ألڗ أڬ  ٙتٗڣ ٗ ال تتساڣڥ الحلڤڋ جميعًا من حين قٖ ٜايا ڣعيڤب،  ها علګ من ه٘ه الحلڤڋ يتضمن عٖع م

ٙ املًڈعږ اتخاٗه. ٚا ٙاساػ التحليليغ للمشكلغ، ڣك٘ا للق تي أهميغ الٖ   2تحقيڄ الهٖف، ڣمن هنا ت

ٗ أڗ البٖائل عادع ما تتضمن عڤامل      حغ دائما،  ڗ عمليغ املفاضلغ بيڗ البٖائل ليسـ عمليغ سهلغ ڣڣا

ٙ الكتشاف  ٚا غيڇ ملمڤسغ يصعظ ڣضٸ معاييڇ دقيقغ لقياسها، فضاًل عن ضيڄ الڤقـ املتاٍ أمام متخ٘ الق

خٖامها للمفاضلغ ما بيڗ الحلڤڋ النتائٌ املتڤقعغ لكل بٖيل، ڣهناڅ العٖيٖ من املعاييڇ الت يمكن است

 3املقًڇحغ، منها:

- ٚ ٛمغ.مكانيغ تنفي٘ البٖيل ڣمٖڥ تڤاف ٚيغ ڣالطبيعيغ الال ٙد املاديغ ڣالبش  املڤا

ٙد الناجمغ عن تنفي٘ البٖيل.-  التكاليڀ ڣاملڤا

                                                        
ٜم، ص 13. ٙ ابن ح ، دا اعي ي لتولي األفكا اإلب 1 علي الحامي، ثالثو ط

  

ٙيغ، 1997، ص 24. ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ ، الٖا م ي املتق 2 علي أحمٖ أبڤ الحسن، املحاسب اإلدا
  

ٚه، ص   ٚجٸ سبڄ ٗك ٚڬ، م .329أحمٖ محمٖ املص 3
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( أڣ علګ املنظماػ األخ- ٙاػ ڣالڤظائڀ ڣاألدا ع )األقسام ڣاإلدا ٙ تنفي٘ البٖيل علګ املنش     ٚڥ.              أثا

ٚڣف أخ٘ البٖيل.–  ڣقـ ڣظ

ڣسيڗ ڣتقلبهږ للبٖيل.-  استجابغ املٚ

ٚقڢ تنفي٘ البٖيل.- ٜمن ال٘ڬ يستغ  ال

4-: يل املالئ  اختيا الب

ٙ البٖيل املناسظ ڣالت      تي عمليغ اختيا ٜايا ڣعيڤب كل بٖيل من البٖائل املقًڇحغ، ت يعٖ التحٖيٖ الٖقيڄ مل

ٚ بالعٖيٖ  ث ٙ تت ٚا ٚ ٗڣ صيغغ شخصيغ من خبڇع متخ٘ الق من العڤامل، بعضها ٗڣ صبغغ مڤضڤعيغ ڣاألخ

ٙڬ ال٘ڬ  يحكږ  غباتڢ ڣبعضها ٗڣ صبغغ بيئيغ نابعغ من متطلباػ املڤقڀ اإلدا ٚه ٙڣ ٚفتڢ ڣدڣافعڢ ڣمشاع ڣمع

ي ڣقژها املنا ي مختلڀ البٖائل ڣ ٚ املعلڤماػ الكافيغ  ٚػ للمٖي ٚ عمليغ االختياٙ، ڣكلما تڤف سظ، كلما كاڗ املٖي

ٜيٖ من  ٚع ڣت ٙه للبٖيل بعيٖع عن ال٘اتيغ ڣبالتالي تقلل من املخاط ٙ ڣكانـ عمليغ اختيا ٚا ي الق حاسما 

ٚاٙ. ٙشادع الق  احتماالػ 

5- : ا  تنفي الق

ٚيڄ ڗ     ٚحلغ التنفي٘ الفعلي عن ط نما تنتقل إللګ م ٙ البٖيل األفضل، ڣ ٚ ال تنته فٙڤ اختيا مهمغ املٖي

ٛيادع قبڤلهږ بڢ ڣك٘ا تحفيڈهږ  ٍٚ أبعاده ڣالعمل علګ  ًٙا بش ٚڣ ٙ املتخ٘ ڣم ٚا ًا بإبالغهږ بالق ٚين، بٖ جهڤد اآلخ

ع ڣانژها بمتا ٚافاػ الت قٖ علګ تنفي٘ه بالشكل ال٘ڬ يحقڄ أكٌڇ فعاليغ ڣكفا بعغ التنفي٘ ڣتقڤيږ االنح

 تشڤبڢ.  

ي     ٚعغ الڤاجبغ  ٛمغ لتنفي٘ ڣالتمهيٖ لڢ، ڣك٘ا الس اػ الال ٚا ٚاعي اإلج ٙ أڗ ي ٚا ڣڋ عن ه٘ا الق ڣعلګ املس

ٙ مجمڤعغ النتائٌ  خ٘ بعيڗ االعتبا لڊ بصياغغ مجمڤعغ من الخطط التشغيليغ، كما عليڢ أڗ ي التنفي٘، ٗڣ

ٙڣسغ الت قام بها.غيڇ املتڤقعغ ال ٚغږ من كل الخطڤاػ املٖ  1ت قٖ تنش أثنا التنفي٘ علګ ال

6-: ا  متابع تنفي الق

ٙ املتخ٘، من     ٚا ع الق يغ للتحقيڄ من فعاليغ ڣكفا ٙ تقييږ دٙڣ ٚا ٙ أڗ تصاحظ عمليغ التنفي٘ الق من األجٖ

                                                        
ٚه، ص   ٚجٸ سبڄ ٗك .122خليل محمٖ حسن الشماٵ، م 1

  



.اتخاذ القرارمساهمة التدقيق الداخلي في عملية  ثانيالفصل  ال    

~ 40 ~ 
 

ڗ ڣجٖػ ٚافاػ  حيح( االنح ٚجڤع، ڣتقٖيږ )ت ٙ ثږ خالڋ تحقيقڢ للنتائٌ امل ٚا ٚ ق ، فمن الخط أڗ يتخ٘ املٖي

 1ينساه ڣيهمل تقييږ نتائجڢ.

ا ث في اتخا الق  املطل الثاني: العوامل امل

ٚ منها:    ٙ ن٘ك ٚا ي اتخاٗ الق  ٚ ث  2هناڅ عٖع عڤامل ت

1-                                                                                              : اف املنظم                                                                                 أه

لګ     ي النهايغ  دڬ  ٙ يتخ٘ ڣينف٘ البٖ أڗ ي ٚا تحقيڄ أهٖاف املنظمغ أڣ الهيئغ أڣ  مما ال شڊ فيڢ أڗ أڬ ق

هٖاف املنظمغ أڣ الهيئغ مثالً  ٚاٙ، ف هو محو التوجي األساس ي لكل العمليا بها،  املجتمٸ املتخ٘ فيڢ الق

اف املنظم  لك فإن ب االهتمام في اتخا القرا هي اختيا أنس الوسائل التي يب أنها سوف تحقق أه ل

.التكتيكي أ اإلستراتي  جي

 الثقاف السائ في املجتمع:                                                                                       -2

ٚاٙ، فاملنظمغ ال    تعتبڇ ثقافغ املجتمٸ ڣعلګ األخ٨ نسڄ القيږ من األمٙڤ املهمغ الت تتصل بعمليغ اتخاٗ الق

ٚ نشاطها نما تباش ٚاٹ ڣ ي ف ٚ االجتماعيغ ڣالثقافيغ  تقڤم  ٚاعاع األط ي املجتمٸ ڣللجميٸ، ڣمن ثږ فال بٖ من م

ٚاٙ.  للمجتمٸ عنٖ اتخاٗ الق

3- : املعلوما املتاح مكنونات من الحقائ                                                                الواقع 

ي     ٙ الحقيقغ ال يكفي املحتڤڥ القيم أڣ املحتڤڥ األخال ي االعتبا خ٘  كما يسميڢ البع٬ بل يجظ أڗ ي

ٙاػ  ٚا ٙأڬ "سايمڤڗ" أڗ الق ي  ٚجحڢ من ڣسيلغ أڣ بٖيل، ڣ ٚد افًڇاضاػ ڣالڤاقٸ ڣما ت هي ٧  أكبڇ من مج

ٚڥ ڣتڤجڢ السلڤڅ نحڤ  كيٖ تصڀ حالغ مستقبلڢ هناڅ تفضيل لها علګ حالغ أخ تصڀ الڤاقٸ ألنها بكل ت

لګ محتڤاها الڤاق۫ي. البٖيل املختاٙ، ڣمعن ي باإلضافغ  ٙ أڗ لها محتڤڥ أخال     ه٘ا باختصا

4- :                                                                                                العوامل السلوكي

ي ثالثغ جڤانظ هي:    ٙ ٚا ٙ السلڤكي ملتخ٘ الق  يمكن تحٖيٖ اإلطا

ٚد ڣمٖڥ معقڤليژها ڣالت يمكن من خاللها تفسيڇ السلڤڅ الجانظ األڣڋ: • ڣيتعلڄ بالبڤاعن النفسيغ لٖڥ الف

                                                        
ٚجٸ أعاله، ص   .122نف٠ امل 1

  

ٙدڗ، 2012، ص ص 99-98. ٙ الثقافغ، األ ، دا ا دع اتخا الق ٚاهيږ الفقي، نظ املعلوما املحوسب  ب 2 عبٖ هللا 
  



.اتخاذ القرارمساهمة التدقيق الداخلي في عملية  ثانيالفصل  ال    

~ 41 ~ 
 

ٙه. ٚا ي اتخاٗ ق ٚد   النف٦  للف

• ٙ لګ اختيا ٙ األساس  ال٘ڬ يڤجڢ لشخ٨  ٚد حين تعتبڇ املصٖ الجانظ الثاني: ڣيتصل بالبيئغ النفسيغ للف

 ٙ ٚا    اتخاٗه لڢ.من بيڗ البٖائل الت أمامڢ، ڣمن ثږ كاڗ الق

ٚد من خالڋ: •  ي خلڄ البيئغ النفسيغ للف  الجانظ الثالن: دٙڣ التنظيږ ٗاتڢ 

 تحٖيٖ األهٖاف لڢ.-   

ٙ ڣاكتساب الخبڇع داخل التنظيږ. -    ٚا ٙسغ اتخاٗ الق  تاحغ الفٚص ملما

 مٖه باملعلڤماػ ڣالبياناػ ڣالبٖائل. -   

ٙ الال  -    ڣلياػ لڢ مٸ منحڢ القٖ  ٛم من السلطغ.سناد املس

ا الفعال  ا م التخا الق : خصائص املعلوما الال  املطل الثال

ٙاػ الفعالغ:    ٚا ٛمغ التخاٗ الق  فيما يلي بع٬ خصائ٨ املعلڤماػ الال

ٚا التوقيت املناس-1 ج دخاڋ البياناػ ڣ ع  ٚقها دٙڣ ٜمنيغ الت تستغ ٚتبط ه٘ه الخاصيغ بالفًڇع ال : ڣت

ٙاػ املتخ٘ع العملياػ عليها ڣت ٚا ٚعغ ڣفعاليغ الق ٛادػ س ٚ النتائٌ، فكلما كانـ فًڇع املعالجغ قصيڇع كلما  ٚي ق

ًا  ٚاٙ.بنا ي التڤقيـ املناسظ لعمليغ اتخاٗ الق ٙيغ    1عليها، ل٘ا ڣجظ االهتمام بتڤفيڇ املعلڤماػ اإلدا

 عليها.: يجظ أڗ يكڤڗ العائٖ املتڤقٸ من املعلڤماػ أكبڇ من تكلفغ الحصڤڋ التكلف-2

ٚاػ الت يمكن أڗ الشمولي-3 ث ٙاسغ، ڣكل امل ٚع مڤضٸ الٖ : يجظ أڗ تغطي ه٘ه الخيڇع كل حقائڄ الظاه

ٙاػ. ٚا ي اتخاٗ الق ٙع من استخٖامها ڣاالستفادع منها  ٚ عليها لتتمكن اإلدا ث  ت

ق-4 ٚ نسبغ املعلڤماػ ال ، ڣبمعن أخ لګ : تعبڇ ه٘ه الخاصيغ عن مٖڥ خلڤ املعلڤماػ من الخط حيحغ  ال

ٜمن. نتاجها خالڋ فًڇع محٖدع من ال  2الكميغ اإلجماليغ من املعلڤماػ الت يتږ 

عادع صياغغ الوضوح-5 ٙجغ خلڤ املعلڤماػ من الغمڤ٩ ڣالتعقيٖ، كما أڗ  لګ د : تشيڇ ه٘ه الخاصيغ 

ٗا تږ ق ضافيغ، ل٘لڊ يمكن قياٝ قيمغ الڤضٍڤ  سسغ تكاليڀ  ٚ ڣتعٖيلها يكلڀ امل ٙي ياٝ تكلفغ التقا

ٙيٚ.   تعٖيل التقا

                                                        
ٙ الحامٖ، 2000، ص 408. دا األعمال )منظو كلي(، دا ي ناجي جڤاد،  1 شڤ

  

ٙدڗ، الطبعغ األڣلګ، 2000، ص 21.  ، األ ٙ املناه ، دا ي ٚڣڗ، نظ املعلوما اإلدا خ 2 عثماڗ الكيالني ڣ
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تياجاػ أنظمغ املعلڤماػ، أڬ مالئمژها إلح: يقصٖ بها املنفعغ النسبيغ للمعلڤماػ الت تتڤلٖ املالئم-6

 مستخٖميها.

ن-7 ٙاػ امل ٚا ٚسميغ الت تتڤلٖ عن أنظمغ املعلڤماػ ڣلي٠ فقط للق : ڣيعن بها مٖڥ مڤائمغ املعلڤماػ ال

ٙاػ ڣاحٖ.  ٚا  املتعٖدع، بل ألكٌڇ من متخ٘ ق

ي تشكيل املعلڤماػ بما يحقڄ مصالح شخصيغ املوضوعي -8 ٚغبغ  ٚتبط ه٘ه الخاصيغ بانعٖام ڣجڤد ال : ڣت

ثيڇ علګ الشخ٨ ٚف معيڗ. متحيڈع، أڣ بغ٩ٚ الت ٙ معيڗ أڣ القيام بتص ٚا  ال٘ڬ يحصل عليها التخاٗ ق

جاع املعلوما-9 ٚعغ مكاني است ٚعغ الڤصڤڋ للمعلڤماػ فكلما كانـ س لګ سهڤلغ ڣس : تشيڇ ه٘ه الخاصيغ 

ي ڣقژها املناسظ. ٙاػ  ٚا ٛادػ احتماالػ اتخاٗ الق  1االسًڇجاٵ كبيڇع كلما 

اخل قي ال : مساهم الت .املبح الثال ا  ي في عملي اتخا الق

 . سس اخلي في امل قي ال ل: د الت  املطل األ

ي التحكږ الٖاخلي للعملياػ    سسغ فتعمل علګ مساعٖتها  ا هاما داخل امل يلعظ التٖقيڄ الٖاخلي دٙڣ

سسغ، يتلخ٨ دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي داخل  ڣتحسينها، حين يم٠ ه٘ا الٖٙڣ جميٸ مستڤياػ نشا٭ امل

ي الشكل التالي: سسغ   امل

             ( ق قي6-2شكل  اخلي (: طبيع د الت  .ال

 

 

 

 

 

 

 Internal Audit and OrgazitionalDona R. H Ermonson and Larry E. Rittenberg.: SourceLa 

                                                        
ٙيغ، 1999، ص 23.  ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ ، الٖا ي البنو التجا كا التأمي  1 أحمٖ بسيڤني شحاتڢ، نظ املعلوما املحاسبي في ش

  

 دور التدقيق الداخلي

مستشار ملختلف 

 العمليات

اإلذعان وتذليل 

 الصعوبات

سني الضمان الذي 
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 املخطر اجلبائي

اذ القرار  عمليات ا
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, www.TheIIA.org, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, P:55, Governance

14/06/2012, 14h:35m.     

ًا فيڢ فإنڢ من خالڋ ه٘ا الشكل نالحٴ أڗ جميٸ املجاالػ الت يمكن أڗ تكڤڗ للتٖقيڄ      الٖاخلي دٙڣ

ٙاػ ڣمن ثږ ف ٚا ي عمليغ اتخاٗيتخللها عمليغ اتخاٗ ق ٙ السليږ. إڗ هناڅ مساهمغ للتٖقيڄ الٖاخلي  ٚا  الق

ٚع الخلفيغ، ه٘ا يعن     ٚ ما يسم بالنظ ٙ دڣڗ تڤف ٚا الحقيقغ أنڢ ال يمكن الحكږ تماما علګ سالمغ ڣجڤدع الق

ٍٚ ال ٙ يتږ ط ٚا ٙ ال٘ڬ أتخ٘ كاڗ أنڢ بعٖ ڣضٍڤ نتائٌ الق ٚا ا لڤجٖنا أڗ الق لګ الٙڤ ڋ التالي: لڤ عٖنا  تسا

ٗا قيل لڤ  ٙ يكڤڗ جيٖا، علګ العك٠ من ٗلڊ  ٚا ٗا فإڗ ه٘ا الق ي ضڤ املتغيڇاػ الت كانـ قائمغ،  األفضل 

ما سيئا أڣ علګ األقل لږ يكن أفضل   ٙ ٚا ٚ كنـ النتيجغ ستكڤڗ أفضل، عنٖئ٘ يكڤڗ الق خ  ٙ ٚا أخ٘ ق

 ٚ ٙاػ. الق  ا

  ٙ ٚا ٚيقغ معناها الحكږ علګ الق ال أڗ ه٘ه الط ٚيقغ األكٌڇ شيڤعا،  ڗ كانـ هي الط ٚع الخلفيغ ڣ ڗ النظ

ٚاٙ، عالڣع علګ  ٚڣف الت تږ فيها صٖٙڣ الق ٚڣف تختلڀ عن الظ ي ظ ه ڣ ٛمنيغ من صٖٙڣ ڣتقييمڢ بعٖ فًڇع 

ڣليغ  لقا مس ٜڬ لإلنساڗ نحڤ الٖفاٵ عن أفعالڢ ڣ ٚي ٚين.االتجاه الغ   1الفشل علګ اآلخ

ي الحكږ  ٙ تتمثل  ٚا ٚڥ للحكږ علګ جڤدع الق ٚيقغ األخ ٙ نفسڢ  -ڗ الط ٚا بل علګ الكيفيغ الت  –لي٠ علګ الق

ٚيقغ  ٙشيٖ، ڣبط ٙ ال٘ڬ يتخ٘ علګ أساٝ  ٚا ٙ الجيٖ هڤ الق ٚا ٚيقغ فإڗ الق ٚاٙ، طبقا له٘ه الط ٙ بها الق صٖ

تباٵ الخطڤاػ األساسيغ للڤصڤڋ  ٙاػ الجيٖع.منهجيغ أڬ  ٚا  لګ الق

اخلي  قي ال اكاملطل الثاني: الت  أدا التخا الق

ي كل خطڤع من خطڤاػ يلعظ التٖقيڄ الٖاخلي  ٙ مهمغ  ٙاػ بحين ي أدڣا ٚا هيل عمليغ اتخاٗ الق ساعٖ علګ ت

اػ مڤاصفاػ كاملغ ڣكا ي عمليغ اتخاٗاملعلڤمغ لتكڤڗ جيٖع ٗڣ ٙ للحصڤڋ  فيغ، ليتږ استعمالڢ  ٚا علګ  الق

ٙاػ ٗاػ جڤدع ڣفعاليغ. ٚا  ق

ٛاع مٸ خطڤاػ عمليغ ات    ٚهباملڤا ع حياع يكڤڗ أخ ٙ فإڗ التٖقيڄ الٖاخلي لڢ دٙڣ ٚا لګ تقٖيږ  خاٗ الق الڤصڤڋ 

ي الشكل التاليغ:                                                                  ٙيغ كما  ٙاػ اإلدا ٚا هلغ التخاٗ الق             معلڤماػ م

                                                        
ٚيڀ،  1  ٙيغ، اإلدا املعاصعلي ش ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ  .215، ص 1997، الٖا

http://www.theiia.org/
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                       ( ق .7-2الشكل  قي             (: د حيا عملي الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Source :Protiviti Independent Risk Consulting, Technology International Audit-Diagnostic 

Review,2004,p55. 

اػ تبٖأ عمليغ التٖقيڄ    ٚا ج عٖاد  ٚع حڤڋ مڤضڤٵ العمليغ ڣ  التٖقيڄ املناسبغ ل٘لڊ املڤضڤٵ بإعطا نظ

ٚع أڣ ا ٙجغ فمن خالڋ ه٘ه النظ ٙجيا ڣتحٖيٖ د لتصٙڤ يتږ تشخي٨ الڤضٸ املحيط باملڤضڤٵ داخليا ڣخا

ٚ الناجږ، ڣمن ثږ يتږ ڣضٸ  ٛمغ ل٘لڊ، تٖقيڄسًڇاتيجيغ للقيام بعمليغ الالخط ، لتليها ڣضٸ الخطغ الال

ٚغ ي حاڋ أڬ متغيڇ غيڇ م ٚڣنغ ڣالقابليغ لتحسيڗ   ڤب فيڢ، ليبٖأ املٖقڄبحين يجظ أڗ تتسږ ه٘ه الخطغ بامل

ٚع علګ ضبط لألدا ڣيتږ ٗلڊ من قبل امل ي كل م ٚنامٌ عملڢ، مٸ العمل  ڣڋ علګ بتنفي٘ خطغ أڣ ب ٚ املس ٖي

ٚيغ التٖقيڄ الٖاخلي حٖڥ نماٗه املتابعغ، مٸ القيام بإدخاڋ التحسيناػ  مٖي ڣه٘ا باالعتماد مثال علګ 

ٚ حڤڋ ما ٚي عٖاد تق ٚع يتږ  ي كل م ٙيغ علګ كل نق٨ ڣهك٘ا دڣليڊ  ٚڣ تږ مالحظتڢ ڣتقٖيږ االقًڇاحاػ  الض

عٖاد  ي  ٙ ڣتسهږ ب٘لڊ  ٚا هلغ التخاٗ الق املناسبغ، فينتٌ ب٘لڊ ڣمن خالڋ كل ه٘ه الخطڤاػ معلڤماػ م

ٙاػ ٗاػ جڤدع ڣفاعليغ. ٚا  ق

ل لتحسينات على إدخال متواص

داخلي.عملية التدقيق ال  

الداخليلتدقيق إعداد وتأسيس إجراءات ا  

.فحص الوضع الداخلي واخلارجي-  

.       تشخيص التدقيق الداخلي-  

التدقيق  صياغة إسرتاتيجية

.الداخلي  

تنفيذ خطة مرنة قابلة لتحسني/ 

 التدقيق الداخلي.

ضبط أداء التدقيق 

 الداخلي.

معلومات صنع 

القرار.
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ٚحلغ، حين أڗ املعلڤمغ الت قٖ تږ      ع حسظ كل م ٙ من خالڋ ه٘ه الٖٙڣ ٚا ي عمليغ صنٸ الق يتږ املساهمغ 

هيلها ڣال ما اكتشاف مشكل أڣ تحٖيٖ مجت لها هي  ٙ تڤصل  مڤعغ من البٖائل أڣ املساعٖ علګ اختيا

لخ ٚاٙ، ڣالت  اتخاٗي كل خطڤع من خطڤاػ  أڗ هناڅ مساهمغ للتٖقيڄ الٖاخلي، ه٘ا يعن أفضلها...  .. الق

لګ كل خطڤع بالتف ٚځ  ٚحلغ. لٖاخليا صيل مٸ الڤقڤف علګ أهميغ التٖقيڄسڤف نتط  ي كل م

1- : ي املشكل  تح

ٚئيسيغ،   ٚها ال لګ عناص  ليستٖڋ من ٗلڊ الحل املناسظ لها ڗ تحٖيٖ املشكلغ يساعٖ علګ القيام بتحليلها 

ي املشكلغ، ڣأڗ التحليل العقلي االستٖاللي املنظږ  ڣاالفًڇا٩ األساس  عنٖ تحٖيٖ املشكلغ أڗ الحل متضمن 

ليڢ ڣاكتشافڢ ي التڤصل   .1يساعٖ 

ال بالفح٨ڗ    سسغ ال يمكن أڗ يتږ  ٙجي تحٖيٖ أڬ مشكلغ ما داخل امل ٚ للڤضٸ الٖاخلي ڣالخا  املستم

ٙجي لكي يتږ تحٖيٖ املشكلغ  ٚ للڤضٸ الٖاخلي ڣالخا نڢ يجظ أڗ تتږ عمليغ فح٨ مستم ڣمن ثږ يمكن القڤڋ 

ٚفغ هل أڗ ه٘ه املشكلغ تحتاه لحل مبڇمٌ أڣ غيڇ مبڇمٌ، ثږ يتږ تتبٸ ن ٙ املتخ٘ ڣمن ثږ مع ٚا ٚاقبغ الق تائٌ ڣم

ڗ تلڊ املشكلغ   بش

ي  هناڅ دٙڣ للتٖقيڄ الٖاخلي    ٙ علګ جميٸ املستڤياػ، ڣه٘ا من خالڋ املساعٖع  ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق

سسغ حت يتسن لها مڤاجهژها قبل ي امل التفاج بها، بمعن أڗ  اكتشاف املشاكل املحيطغ ڣاملتڤاجٖع 

ٙ الت من املمكن مڤاجهژها مهما كاڗ نڤعها ڣمن أڬ جهغ ساعٖ التٖقيڄ الٖاخلي ي ي تحٖيٖ األخطا سسغ  امل

ٚ حسظ نڤعڢ. ٚف مٸ كل خط ٚيقغ التص ٙه )املحيط( أڣ الٖاخل، كما أنها تحٖد ط  كانـ من الخا

ٜ دٙڣ ڣظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي   ٚ ما  ڣيًڇك سسغ ملڤاجهغ خط ٚ ال٘ڬ  –مشكل ما  -ي امل ٙجغ األث حسظ د

ٚڥ.يمكن أ ٚ من جهغ، ڣحسظ احتماڋ ڣقڤعڢ من جهغ  أخ  ڗ يخلفڢ ه٘ا الخط

ٚيكي ڣلقٖ جا معهٖ املٖقق ي  ت يقڤم بها ڣاهتماماتڢ بالتٖقيڄ الٖاخليمن خالڋ أبحاثڢ ال -يڗ الٖاخلييڗ األم

سسغ  ه  تحليلي   -امل ٚ ي مڤاجهغ املخا لكثافغ الٖٙڣ ال٘ڬ من املمكن أڗ يلعبڢ التٖقيڄ الٖاخليبنمٗڤ ط

سسغ.  املختلفغ داخل امل

                                                        
ٚه سعاد نائڀ نڤطي، 1  ٚجٸ سبڄ ٗك  .384، ص م
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ه ڣفقا للشكل التالي : تي ه٘ا النمٗڤ  ي

( ق اخلي(: نمو تحليل كثا8-2الشكل  قي ال ( الت كي ج ت )د  .ف

 

 , www.theiia.orgThe Institute of Internal Auditors, Business Risk Assessment, :  Source La

15/07/2012, 11 :30.                                                                                              

سسغ  –تحٖيٖ ڣ اقًڇاٍ  -ي مڤاجهغ  ل نالحٴ أڗ دٙڣ التٖقيڄ الٖاخليمن خالڋ ه٘ا الشك    ي امل  ٚ الخط

ٙجغ ٚ ڣد ٙجغ احتماڋ ڣقڤٵ ه٘ا الخط ٜيٖ حسظ عامليڗ أساسيڗ هما د ٚ ال٘ڬ يمكن أڗ يخلفڢ ه٘ا  ي األث

ٚ بالغ يمكن أڗ ٗا ڣقٸ، فإٗا كاڗ هناڅ احتماڋ قڤڬ لڤقڤعڢ مٸ أث  ٚ يخلفڢ فإڗ دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي  الخط

ٚكيڈ مهمغ التٖقيڄ  .يكڤڗ كبيڇا ڣه٘ا من خالڋ تفصيل ڣت

ائل: -2  يجاد الب

ٙ أڗ يكڤڗ هناڅ مشكلغ تتطلظ حال معينا، ڣأڗ يكڤڗ أكٌڇ من حل،    ٚا ٚيغ لڤجڤد الق ٚ الجڤه ڗ من العناص

ٙ الحل األفضل األكٌڇ مالئمغ، ل٘ا فإڗ ڣجڤد  ٙاسژها ڣتقڤيمها حت اختيا ٍٚ لنقا١ ڣيتږ د أڬ حلڤڋ متعٖدع تط

ٙا حڤلها، ٗلڊ ألڗ املشكلغ الت لي٠ لها ي ٗاتها، بل  املشكلغ يقتض  تباين اآل سڤڥ حل ڣاحٖ ال تعٖ مشكلغ 

ٙ أڗ تڤجٖ مشكلغ لي٠ لها سڤڥ حل ڣاحٖ بل أڗ الغالظ  تصبح حقيقغ البٖ من التسليږ بها، ڣلكن من الناد

ٜايا ڣعيڤب  .1ڣاألعږ هڤ ڣجڤد عٖع بٖائل لكل مشكلغ ڣلكل بٖيل منها م

ٙجاػ متفاڣتغ فيما بينها تعٖ الحلڤڋ أڣ البٖائل مجمڤٵ الڤسائل ڣاإلمكاناػ املتاحغ ملتخ ٚاٙ، ڣاملالئمغ بٖ ٘ الق

                                                        
ٚڬ، محمٖ بن عبٖ هللا البال۬ي، 1 ٚاهيږ النڤيج امحمٖ بن اب ٙ الجامعيغ، السعڤديغ، األسلوب القوي في صنع الق  .16، ص 1997، الٖا

 خطر متوسط خطر مرتفع

 دور كبري جدا

كثافة شديدة للمراجعة 
 الداخلية

 خطر متوسط
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مراجعة عادية                           دور عام، 
 عامة
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 زيادة الدور

http://www.theiia.org/
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نما هي نتيجغ التمحي٨ ڣالتحصيل  ٚاٹ ڣ تي من ف ٚاٙ، ڣه٘ه الحلڤڋ أڣ البٖائل ال ت لحل املشكلغ محل الق

ٙسم  ٚيڄ  ػ تلڊ املعلڤماػ عن ط ، فتضمن ب٘لڊ التٖقيڄ ڣالتحليل للمعلڤماػ سڤا جا ٙسم أڣ غيڇ 

يٖ املتڤاني ڣاالٖاخلي  ڣأنظمغ  خالڋ طبيعغ عمل التٖقيڄ الٖاخليلسليږ له٘ه املعلڤماػ، ڣه٘ا من التٙڤ

ٙاسغ شام ٚ للحالغ الجٖيٖع املعلڤماػ، فتحٖيٖ البٖائل املمكنغ ال يمكن أڗ يكڤڗ دڣڗ د لغ ڣتشخي٨ مستم

سسغ، ڣمساهمغ التٖقيڣما هي الڤسائل ڣاإلمكانياػ املتاحغ لحل مثل ه٘ا  ) املشكل (، ڄ املشكل داخل امل

ٚ النهائي بعٖ تحٖيٖ املشكلغ. الٖاخلي ٚي ي التق ي شكل االقًڇاحاػ املقٖمغ  يجاد مجمڤعغ البٖائل يكڤڗ   ي 

ائل:  -3 تقوي الب  تقيي 

ٚاٙ، ٗلڊ ألڗ    ها أهميغ كبڇڥ قبل صنٸ أڬ ق عطا ٚاحل الت يجظ  ڗ تقييږ ڣتقڤيږ البٖائل تعٖ من أهږ امل

ي املستقبل، بمعن أنڢ يتږ تحٖيٖ أبعاد تقييږ البٖائل ثږ تقڤيمها هڤ ا ٗا كاڗ سينجح أم ال  ل٘ڬ سيحٖد ما 

يجابياتڢ  -كل البٖيل  ٙ البٖيل املناسظ ڣال٘ڬ سيعطي  –سلبياتڢ ڣ ي حل ٗلڊ املشكل، كي يتسن اختيا

ٙع األهٖاف الت يجظ ٚڣ لګ أهميغ ڣض ي حٖ ٗاتڢ يشيڇ  قل عڤاقظ غيڇ السليمغ، ه٘ا   أفضل النتائٌ ب

ي ج٘ٙڣ  حٖاف تغييڇ ما  ٙ هڤ  ٚا ٙ بٖيل من البٖائل املتاحغ،فالهٖف األخيڇ لصانٸ الق ٚاعاتها عنٖ اختيا م

ي  ٙين ڣاملعاڣنيڗ  ٚڣحغ، فالحل ال٘ڬ تږ بعٖ تقڤيږ البٖائل يبڇٛ أهميغ دٙڣ الخبڇا ڣاملستشا املشكلغ املط

ٚڣحغ. ٙاسغ البٖائل املط  عمليغ بحن ڣد

ي أنڢ ي الٖاخلي يبڇٛ دٙڣ التٖقيڄ ي لګ تقٖيږ ڣ اقًڇاٍ البٖائل الت يعمل عي ه٘ه الخطڤع  ٚاها مناسبغ 

ٙاسغ املشكل. ٚ النهائي ڣه٘ا بعٖ د ٚي  التق

يل أ الحل األفضل: - 4  اختيا الب

ٙ يمكنڢ من بلڤٹ الهٖف ڣحل املشكلغ القائمغ ٚا لګ ق ي نهايغ املطاف هڤ الڤصڤڋ   ٙ ٚا ، هنا 1ڗ هٖف متخ٘ الق

ٙ الحل من بيڗ عٖع حلڤڋ مقًڇحغ يقڤم متخ ٙ باختيا ٚا ي ٗلڊ بمجمڤعغ من املعاييڇ،  -متاحغ  -٘ الق مستعينا 

ي االختياٙ. ٙجغ كبيڇع من املڤضڤعيغ  ٚ د  تڤف

لګ املحصلغ  ٚ حسږ املڤقڀ ڣالڤصڤڋ  ي حقيقغ األم ٙ يعن  ٚاحل جميعا ألڗ االختيا ٚحلغ أدځ امل تعتبڇ ه٘ه امل

                                                        
ٚه، ص 1 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚڣڗ، م خ ٚڬ ڣ ٚاهيږ النڤيج ب  .17محمٖ بن 
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ع ڣ الحنكغ ڣالخبڇع النهائيغ للجهٖ املب٘ڣڋ  ٙ كبيڇ من الكفا لګ قٖ ٚ يحتاه  ٚاحل السابقغ، ڣه٘ا األم ي امل

ٙ السليږ، تبقى أفضليغ حل من الحلڤڋ علګ البقيغ مسالغ نسبيغ بيڗ  ٙ علګ االختيا ٚا ٙع ال٘اتيغ ملتخ٘ الق ڣالقٖ

ال ان ي الخطڤع السابقغ   ٚ ٙاػ السالفغ ال٘ك ٚه أڗ هناڅ البٖائل املتماثلغ، ڣتحكمها االعتبا ڢ مما يجظ ٗك

ٙ البٖيل لحل املشكلغ ڣخاصغ فيما يتعلڄ  ي اختيا  ٚ ث ٚڥ سياسيغ ڣ اجتماعيغ ڣ اقتصاديغ قٖ ت ٙاػ أخ اعتبا

 . 1باملشاكل العامغ للبلٖ

ٙ البٖيل األفضل،     ي عمليغ اختيا ٜيٖ دٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي   االقتناعاػڣه٘ا من خالڋ ي ه٘ه الخطڤع ي

ٚع علګ ا ٙاستڢ من جميٸ النڤاےي، ڣأڗ متخ٘ املستم ٚ ه٘ا ألنڢ تږ د ٚي ي التق ٙ البٖيل املقًٍڇ  ي ختيا  ٙ ٚا الق

ٚڥ الت العادع يستشيڇ املٖقڄ  الٖاخلي حڤڋ البٖيل ال٘ڬ يكڤڗ أكٌڇ مڤضڤعيغ ڣأفضل حاڋ حت البٖائل األخ

ٚڥ غيڇ التٖقيڄ الٖاخليتږ اقًڇاح  .ها من الجهاػ األخ

لګ البٖائل املثلګ    لڊ ألڗ  عنٖ اتخاٗ مما سبڄ نستنتٌ انڢ من الصعڤبغ بمكاڗ أڗ يتږ التڤصل  ٙاػ، ٗڣ ٚا الق

ٙ ال يستطيٸ اإلملام بكل البٖائل، ڣال بالنتائٌ املًڇتبغ علګ كل بٖيل من تلڊ البٖائل، يعن ٗلڊ أڗ  متخ٘ ٚا الق

ي كل األ  ٚيغ بحتغ  لغ نظ ٙ البٖيل األمثل يبقى مس ٙ من العمليغ هڤ اختيا ٚا حڤاڋ، فيكڤڗ ب٘لڊ هٖف متخ٘ الق

ي  ٙاػ  ٚا ٜاما علګ متخ٘ الق قص  ما يمكن من االمثليغ يعن البحن عن األفضليغ، ل٘ا كاڗ ل االقًڇاب ب

ٚاه التٖقيڄ الٖاخليا لګ ما ي ٚع  ي كل م ٚجڤٵ  سسغ ال حڤڋ مشكل ما، علګ األقل تعمل علګ تڤجيهڢ  مل

لګ البٖيل األف  ضل.ڣبقناعغ 

5 - : ا  تنفي الق

ٚحلغ التنفي٘، ڣهڤ    لګ م ٙ البٖيل األفضل من بيڗ البٖائل الت تږ تقييمها، يصل  ٚا بعٖ ما أڗ حٖد متخ٘ الق

ٚ بع٬  ٙ البٖ من تڤف ٚا لګ من سيقڤم بتنفي٘ه علګ أ٩ٙ الڤاقٸ، ڣلنجاٍ عمليغ تنفي٘ الق  ٙ ٚا ڣصڤڋ الق

ٙ املتخ٘ ڣهي ٚا ي الق ٚڣ٭   :2الش

ييٖا من قبل ال٘ين أڗ يكڤڗ ال- ٙ حماسا ڣمسانٖع ڣت ٚا ٙ قابال للتنفي٘ باإلمكانياػ املڤجڤدع؛أڗ يلقى الق ٚا ق

  يقڤمڤڗ بتنفي٘ه.                                                                                                   

                                                        
ٙيغ،أصول عل اإلدا العامعبٖ الغن بسيڤني عبٖ هللا،  1 ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ  .355، ص 1998، الٖا

ٚ غنيغ،  2 دا األعمال الوطنياملهٖڬ الطاه ٙ ڣائل، اإلسكنمبادئ  ٙيغ، الطبعغ األڣلګ، ، دا  . 58، ص 2001ٖ
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ٙ ڣا- ٚا لګ تحقيقهاأڗ يكڤڗ الق ٙ من معنڤياػ العامليڗ علګ تنفي٘ه ، ح األهٖاف الت يس۫ګ  ٚا ٚفٸ الق أڗ ي

 ڣمن لهږ عالقغ بڢ.

ٙ ڣنتائٌ التنفي٘ علګ    ثا لګ  لڊ يعڤد أساسا  ٙ قٖ تكڤڗ أكٌڇ املهماػ اسژهالكا للڤقـ، ٗڣ ٚا ڗ خطڤع تنفي٘ الق

ي طياتڢ ڣيتضمن كيف ٙ املحكږ لن يكڤڗ ٗا أهميغ ڣجٖڣڥ ما لږ يحمل  ٚا سسغ، ڣعليڢ فإڗ الق يغ تنفي٘ه امل

 من األساٝ.

ځ     ٙا علګ ٙڣ ٚا ٗا لږ يتږ تنفي٘ه علګ الڤجڢ املطلڤب ال يتعٖڥ كڤنڢ ق  ٙ ٚا مما سبڄ يمكن القڤڋ باڗ الق

ٙ حت يتسن تح قطف ٚا ليڢ، قٖ قيڄ األهٖاف الت من أجلها تږ اتخاٗل٘ا يجظ تنفي٘ ٗلڊ الق ه ڣالڤصڤڋ 

لګ الحكږ  دڬ  ٚيقغ الت نف٘ بها كانـ غيڇ مالئمغ، مما ي ال أڗ الط ٙ املتخ٘ جيٖا هڤ األفضل،  ٚا يكڤڗ الق

ٙه غيڇ سليږ، بينما يعڤد عٖم مالئمغ ه٘ه  نڢ غيڇ جيٖ ڣأڗ البٖيل ال٘ڬ تږ اختيا ٙ املتخ٘ ب ٚا األڣلي حڤڋ الق

ٚا ٚيقغ الت نف٘ بها، ل٘ا يجظ م ٙ ڣمن املمكن لګ الط ٚا ٚيقغ الت ينف٘ بها ه٘ا الق أڗ يكڤڗ ٗلڊ عاع الط

سسغ. بمساعٖع قسږ التٖقيڄ الٖاخلي ي امل  ڣه٘ا بحكږ طبيعغ نشاطها ڣتعاملها مٸ جميٸ املستڤياػ 

6.: التقوي  .املتابع 

ٙنژها بالن   ليها ڣمقا يغ للنتائٌ الت يتږ التڤصل  سسغ الفعالغ تتضمن قياساػ دٙڣ ٚجڤ ڗ امل تائٌ الت كاڗ امل

ٛڗ، ڣمن هنا تتضح مٖڥ  ٚا بع٬ التغيڇاػ الت تكفل تحقيڄ التڤا ج ٚاف ڣجظ  تحقيقها، فإٗا ما ڣجٖ انح

ي حالغ عٖم تڤافڄ النتائٌ املطلڤبغ، يجظ  ، ڣ أهميغ تحٖيٖ األهٖاف ڣالت بمڤجبها يتږ تقييږ مستڤڥ األدا

ٙه،  ي الحل ال٘ڬ تږ اختيا ٙبما  عادع صياغغ أڣ تغييڇ حٖاف تغيڇاػ  ٚاحل تنفي٘ه أڣ حت  ي م األهٖاف لڤ  أڣ 

حيح  ٙ بالكامل ڣت ٚا عادع صياغغ نسڄ صنٸ الق ڣجٖ أنڢ من غيڇ املمكن تحقيقها، ففي ه٘ه الحالغ يجظ 

ي ه٘ه  ٙاتڢ حت يتسن تحقيڄ األهٖاف املنشڤدع مسبقا. ٜداد دٙڣ التٖقيڄ الٖاخليمسا  الخطڤع بال٘اػ ي

ٙاػ املتخ٘ع ڣتعمل علګڣه٘ا لكڤڗ طب ٚا ٚقابي، بحين تعمل علګ تتبٸ تنفي٘ الق تقييږ تنفي٘  يعغ عملها ال

ٙاػ املتخ٘ع لي ٚا ٚڥ ڣبحكږ مالق ٚ نهائي ه٘ا من جهغ، ڣمن جهغ أخ ٚي ي شكل تق ٙكغ ڇفٸ نتائٌ ه٘ا التقييږ  شا

ٚاحل أڣ الخطڤاػ السابقغ من تحٖيٖ للمشكلغ ثږ للبٖ التٖقيڄ الٖاخلي ٙ البٖيل ي جميٸ امل ائل ثږ اختيا

نڢ أڗ يجعل قسږ التٖقيڄ الٖاخلياألفضل... ، من  ٙ  ش ٚا ٚ علګ التطبيڄ الجيٖ له٘ا الق ڣتعمل علګ  أڗ تسه
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ٙاػ املتخ٘ع. ٚا يٖ املتڤاني للمعلڤماػ حڤڋ ه٘ه الق   التٙڤ

ا أساسي خالڋ كل ه٘ه الخطڤاػ أڗ للتٖقيڄ الٖاخلينالحٴ من     ٚقغ  ادٙڣ ال أنڢ يجظ التف ي كل خطڤع، 

 ٙ ٚا ٙع، حسظ الطبيعغ الهيكليغ للق بيڗ املعلڤماػ املختلفغ ڣالت تستخٖم من قبل مستڤياػ مختلفغ من اإلدا

 املتخ٘ ڣه٘ا حسظ الشكل التالي:

( ق ي9-2شكل  ا حس املستويا اإلدا ا م إلتخا الق  (: طبيع املعلوما الال

 
 : ٙيغ، ب ٭،نظ املعلوما املحاسبيهاشږ أحمٖ عطيغ، املص ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ ، 1999 ، الٖا

 .14ص

ٙ املتخ٘ يحٖداڗ خصائ٨ املعلڤماػ    ٚا ٙ ڣ نڤٵ الق ٚا ٙڬ ملتخ٘ الق يتبيڗ من الشكل السابڄ أڗ املستڤڥ اإلدا

ٚع التٖقيڄ الٖاخلي املطلڤبغ، ا ٚهلت علګ دائ ٙي عٖاد تقا ٚاعاتڢ أثنا  ٙع  م حسظ كل نڤٵ فتحتاه اإلدا

لګ  يغ عاليغ ال اإلسًڇاتيجيغ  يغ معلڤماػ ٗاػ قيمغ تنب ي التخطيط اإلسًڇاتيۑي ڣللمساعٖع علګ ٙ ستخٖامها 

 ٚ ٙي ٙبٸ سنڤيغ عن التقا  ٚ ٙي مستقبليغ جيٖع، ڣقٖ ال تكڤڗ معنيغ بالڤقـ ڣالٖقغ الكاملغ ڣمن ثږ تفضل تقا

ٚڥ.اليڤمي ٙاػ املتخ٘ع تكڤڗ هيكليغ، علګ عك٠ املستڤياػ األخ ٚا  غ، ڣه٘ا بڤصڀ أغلبيغ الق

   ٚ ٙي لګ تقا ٚ الڤقـ املتاٍ أمامها، ڣبالتالي قٖ تحتاه  ٙاػ متعٖدع مٸ قص ٚا ٙع التشغيليغ فتتخ٘ ق أما اإلدا

ٚأ ع ي تڤقيـ مناسظ مٸ التغيڇاػ الت تط ٙع علګ التفاعل  لګ األحٖاف، كما معلڤماػ يڤميغ حت تكڤڗ قاد

يغ للمعلڤماػ. ي تڤقيـ مناسظ، ڣقٖ ال يعنيها كثيڇا القيمغ التنب لګ معلڤماػ دقيقغ ڣ  تحتاه 

ق    اخلي     محدو جداأكثر  ي    تفصيلي      كثير   تاري

لي    موجز     خارجي    غير محدو ق    قليل     مستق  أقل  

 إدارة إسرتاتيجية

 إدارة تكتيكية

 إدارة تشغيلية

 العمليات

                  
 قرارات

 غري 

 هيكلية

 

 قرارات

 هيكلية
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ٙتيڗ اإلسًڇاتيجيغ ڣالتنفي٘ ٙع عن ڣاسطغ بيڗ اإلدا ٙع التكتيكيغ فإنها عبا ٗ أنها تساعٖ كل منهما أما اإلدا يغ، 

ٙاػ املناسبغ، فه ب٘لڊ تهتږ بجميعلګ ا ٚا هيل ڣال تهمل أيا تخاٗ الق ٙع ڣالت ٙ من املقٖ ٸ املعلڤماػ بنف٠ القٖ

قحام التٖقيڄمن املڤاصف ٙدنا  ٗا أ ٚتبغ املعلڤمغ  لٖاخليا اػ، أما  ي م هل لها لتكڤڗ  ٚشح للمعلڤمغ ڣم كم

ٙيغ  ٙ يمكن مالحظغ ٗلڊ -اإلدا ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق  ٙ ٙيغ ، ڣكمساعٖ أڣ مستشا ٙاػ اإلدا ٚا  الصالحغ التخاٗ الق

 من خالڋ الشكل التالي:  

                      ( ق اخلي10-2الشكل  قي ال اكأدا ال (: الت ا  تخا الق

   
: ٚاجٸ.  املص  من تصٙڤ الباحن باالعتماد علګ عٖع م

نتاجها  ٙ ڣه٘ا من خالڋ  ٚا هلغ التخاٗ الق ٚ لنا اآلليغ الت يتږ بها تڤليٖ املعلڤمغ امل من خالڋ ه٘ا الشكل تظه

 ٙ ٚا ٙيغ الصالحغ التخاٗ الق لګ مستڤڥ املعلڤمغ اإلدا فعها  ٚشيحها ٙڣ سسغ ليتږ ت من نظام املعلڤماػ داخل امل

ي اهمغ من التٖقيڄ الٖاخليه٘ا بمسڣ  هلغ  ٚ ه٘ا الشكل اآلليغ الت يتږ بها استخٖام املعلڤمغ امل ، كما يظه

ٚاٙ، كما يبيڗ ه٘ ي عمليغ اتخاٗ الق  ٚ ي الخطڤاػ السابقغ ال٘ك ٙ ڣه٘ه اآلليغ املتمثلغ  ٚا ا عمليغ اتخاٗ الق

ٙ املتخ٘، تبقى  الشكل مساهمغ التٖقيڄ الٖاخلي ٚا لګ تنفي٘ ڣمتابعغ للق ٚاٙ، بل يمتٖ  ي خطڤاػ اتخاٗ الق

ٚڣف العاديغ.          ي الظ ي شكلها العادڬ أڬ   ٙ ٚا ي اتخاٗ الق  ه٘ه الخطڤاػ ڣاآللياػ املختلفغ 
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المؤهل 
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   :     الخالص

ٙيغ من العمليا اتخاٗتعٖ عمليغ    سسغ بمختلڀ مستڤياتها اإلدا ي امل ٙاػ  ٚا ػ األساسيغ الت يقڤم بها الق

ٙاػ ما مهما كاڗ صنفها  ٚا ال أڗ اإلقباڋ علګ اتخاٗ ق ٚع،  سسغ، بما يخٖم أهٖافها املسط ي امل جميٸ من هږ 

ٚ جعل من  هلغ ل٘لڊ، ه٘ا األم لګ االعتماد علګ معلڤماػ م سًڇاتيجيغ، تكتيكيغ، تنفي٘يغ(، يحتاه  (

ٙاػ بما التٖقيڄ الٖاخلي أداع تضمن ه٘ا النڤٵ من ا ٚا ملعلڤماػ، فيستعاڗ بڢ من أجل دعږ ڣتفعيل ه٘ه الق

 يضمن الحصڤڋ علګ أكبڇ عائٖ منڢ.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث
دراس ميداني بمؤسس اتحاد 

التعاونيا الفالحي لوالي 

 .مستغانم
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 :تمهي

ساسيغ املتعلقغ بڤظيفغ     ٚضنا فيڢ الجڤانظ ا ٙاسغ من خالڋ ع ٚڬ من الٖ بعٖ ما قمنا بع٩ٚ الجانظ النظ

ٚبٰ ه٘اڗ املتغيڇاڗ، ڣك٘ا أهږ  ٙ ڣالعالقغ الت ت ٚا ٙاساػ السابقغ الت التٖقيڄ الٖاخلي ڣعمليغ اتخاٗ الق الٖ

الػ  ٕٚ علګ تسا ي الجانظ التطبيقي لل ٚيغ  سقا٭ املفاهيږ النظ تناڣلـ ه٘ا املڤضڤٵ بشكل مباشٚ، نٕڤ 

ي  ٙ ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق ٛ ٕٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي  ٚا ب لګ  سسغ  باستخٖام املقابلغ، حين يهٖف ه٘ا الفصل  م

ٙتاتحإ التعا لګ ثالثغ مباحن هي:ڣنياػ الفالحيغ بمستغانږ، ڣقٖ  ږ تقسيږ ه٘ا الفصل 

ڣڋ: - سسغ. املبحن ا  تقٖيږ عام للم

سسغ.املبحن الثاني: -  ڣاقٸ التٖقيڄ الٖاخلي بامل

ٙ ڣعالقتهاعمليغ اتخاٗ تقييږ مساهمغ التٖقيڄ الٖاخلي ڣعالقتڢ ب املبحن الثالن: - ٚا سسغ. الق  ي امل
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: نيا الفالحي املبحث األ يم عام ملؤسس اتحاد التعا                                                                                تق

: يخي عن املؤسساملطل األ  ملح تا

ٙئ    ٚ  15بمڤجظ عقٖ تلقاه املكتظ بتا ًا علګ طلظ السيٖ: خڤإم سعيٖ بصفتڢ 2010فبڇاي جل بنا ، م

ساس  لالتحإ مٸ مقتضياػ  ٙئيس مجلس تسييڇ اتحإ التعاڣنياػ الفالحيغ ملستغانږ، تږ تكييڀ القانڤڗ ا

ٚسڤم التنفي٘ڬ  ي  459-96امل  ّٙ خيڇ الخ 18/12/1996امل  صائ٨ التاليغ:حين يحمل ه٘ا ا

ٙا باللغغ الالتينيغ -    ٜ لها اختصا ٚم سسغ تسميغ اتحإ التعاڣنياػ الفالحيغ ملستغانږ، كما ي خ٘ ه٘ه امل ت

A.C.e eDam na a.s.M  ٚافقڢ عالمغ ٜ  OLOLكما ي ٙم سسغ، حين تقٸ ه٘ه امل  ڣهي  سسغ )اتحإ له٘ه امل

لګ  نشائها  ٙئ  ٚجٸ تا ي مٖينغ مستغانږ، ي لګ تعاڣنيغ ، كانـ 1960التعاڣنياػ الفالحيغ(  تابعغ أن٘اڅ 

ًا من الحبڤب ب ٚڬ للحبڤب، ڣه٘ا ابتٖ ٜائ غليڈاڗ لتصبِ بعٖ ٗلڊ ڣحٖع منفصلغ تحـ ڣصايا الٖيڤاڗ الج

ٙئ  1977/ 01/06 ٙقږ  23/05/1977تږ اعتمإها بتا  . 26-442تحـ 

سسغ    عيڗ علګ النحڤ التالي: 117كما تڤظڀ امل  عامال مٛڤ

ٙ سامي  ٙ 05طا طا ٚاقظ عماڋ 26،  ٚم 07٪ من القڤڥ العاملغ هږ نسا )5.98ڣ  32، تنفي٘ 54، م عامالػ( ه

عيڗ علګ النحڤ التالي, ٙبعيناػ ڣالخمسيناػ مٛڤ ٚ غلبغ ا عماڋ تظه  ا

 .٪29.05عامال بنسبغ  34سنغ  30الجيل تحـ -

 ٪.48.71عامال بنسبغ   57سنغ  40ڣ 30الجيل مابيڗ -

 ٪.22.22عامال بنسبغ  26سنغ 50الجيل ما فڤځ -

سسغ. 30عامال لهږ أكٌڇ من  30٪ من مجمڤٵ القڤڥ العاملغ 25.64ڣ  ي امل  سنغ أقٖميڢ 

ٚيغ العامغ ل   ٛ املساعٖع علګ اإلٕماه املنه ڣتطبيقا لتعليماػ املٖي ٙ جها طا ي  ٚڬ املنه كما اڗ  ٜائ لٖيڤاڗ الج

ٚحلغ ما بيڗ  ي خالڋ امل سسغ  ٚػ امل ي مختلڀ 30، 2013-2009للحبڤب ڣف منصظ شغل ٕائږ 

 . ٚجيڗ ڣمعاهٖ التكڤين املنه  التخصصاػ، للشباب خ
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 :اإلطا القانوني

ٙڬ.                                سسغ عمڤميغ ٗاػ طابٸ صناعي ڣتجا                                                                   تعتبڇ م

أسمالها، آليا االتصا بها  املطل الثاني: نشاطا املؤسس مقرها، 

ٚف الٖيڤاڗ    ٕ من ط ٚ الشعيڇ ڣالقمِ بنڤعيڢ الصلظ ڣالليڗ املستٙڤ ٚيغ بڤاخ ٙئيس  هڤ التكفل بتف نشاطها 

ٜينيغ هي  ٙتڢ التخ ٚڬ للحبڤب القابلغ لالستهالڅ مٸ العلږ أڗ قٖ ٜائ عغ ڣحٖتيڗ:  600.000الج قنطاٙ، مٛڤ

ٛڗ الڤحٖع املينائيغ ب ٚئيسيغ ب 300.000مخا ٛڗ الڤحٖع ال ٙ ڣمخا ٙع  300.000قنطا ٙ ڣالب٘ٙڣ املصٖ قنطا

ٚڣيٌ  ٜين ڣتعليظ ڣت لګ استالم ڣتخ ماڗ، باإلضافغ  ٜڣڗ ا ٙصيٖ منقڤڋ للمخ نشا  املخصصغ لتمڤين الڤطن ڣ

لګ  ٚ عبڇ مينا مستغانږ  ٚ الجافغ ڣاملڤإ املشتقغ الناجمغ عن االستيڇإ أڣ املخص٨ للتصٖي الحبڤب ڣالخض

ٙ املستطاٵ علګ ڣضٸ  ي ٗلڊ تلڊمعالجغ نڤعيغ املنتجاػ بما  لګ املستهلكيڗ، فعي تعمل يقٖ الت يتږ تسليمها 

ٚ٭ علګ تحقيقها  ٜ كل منخ ٚع مشًڇكغ من أجل تحقيڄ الهٖاف الت يعج ٚيقغ مباش الڤسائل ڣاملعٖاػ بط

ٜڣيٖ مطاحن ڣاليغ مستغانږ بمإع القمِ املٖعږ من قبل الٖڣلغ  ي ت بڤاسطغ ڣسائلڢ الخاصغ ڣالت تتمثل 

ٚع، أما مإع الشعيڇ فه مڤجهغ لڤحٖع بنڤعيڢ  ع اآلخ ٜڣيٖ التعاڣنياػ املجاٙڣ الصلظ ڣالليڗ فضاًل عن ت

ٙاسغ ڣخلڄ كل الڤسائل  ٚڣسيغ بنفس الڤاليغ ڣبحن ٕ نعام بمستغانږ ڣك٘ا نڤإڬ الف صناعغ تغ٘يغ ا

ٚطيڢ.   ٙيغ لفائٖع منخ   التقنيغ ڣالصناعيغ ڣالتجا

 :املقر االجتماعي

 ٚ ٜائ ٚاڗ.الٖيڤاڗ الج  ڬ املنه للحبڤب بڤه

 ٕه. 900.000:أسمالها االجتماعي

:  آليا االتصا

ٚيڄ: ما عن ط ٚځ،   يمكن االتصاڋ بها بعٖع ط

ٙقږ  ٚيڄ القمږ ٥.ب   مستغانږ. 476العنڤاڗ العإڬ: ط

ٙقام الهاتڀ:   .045.20.20.88/045.20.28.40أ
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ٙقام الفاكس:   .045.20.20.62أ

 

 

اس املطل الثالث:  التنظيمي للمؤسسالهيكل د

خ٘    ٚإ، ٕاخل املنظمغ ٕڣڗ ا ف ٙسږ سلڤڅ جميٸ ا سسغ ال٘ڬ بمقتضاه يتږ  يعتبڇ الهيكل التنظيم للم

نشطغ ڣتحٖيٖ العالقاػ  ٙ ملڤافقتهږ التنظيميغ ڣمنڢ فإڗ الهيكل هڤ الڤسيلغ اإلنسانيغ لتجميٸ ا بعيڗ االعتبا

 الڤظيفيغ بيڗ مختلڀ املنتجاػ.

قم )               .1-3الشكل   (: الهيكل التنظيمي للمؤسس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدير

 مدير مساعد رئيس مصلحة األمانة العامة

التقنية  مصلحة

 والصيانة

مصلحة األمن 

 والوقاية

 مصلحة االستغالل

ن/ املدير اإلدارية 

 املكلف باجلودة

ن/ املدير اإلدارية 

 املكلف باملالية واحملاسبة

ن/ املدير اإلدارية 

 املكلف باملوارد  البشرية
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سسغ.املص  : ڣثائڄ امل

 

ير/1  : امل

ٚڣعها يقڤم بما      ي مش ٙباٍ  ي التسييڇ لتحقيڄ ا سسغ بالسياسغ الت يتبعها  ي امل ڣڋ  ڣڋ ا يعتبڇ املس

 يلي: 

ٕٙ ڣالصإٙ.- ٙاسغ البڇيٖ الڤا ٕ 

ٙاسغ امللفاػ - مضائهإ                                                                                                                                             .ڣ

 مضا الشيكاػ ڣالسنٖاػ.–

ير/2  : مساع م

 يقڤم بما يلي:   

ٗا كاڗ غائبا.-  ٚ  أعماڋ املٖي

ي كل -  ٚ ع.مساعٖ املٖي ٚ تكڤڗ محٖٕڣ ٚ حين أڗ مساعٖع املٖي  أعمالڢ سڤا كاڗ الغائظ أڣ الحاض

 : ئيس مصلح األمان العام/3

ٙاػ املهنيغ ڣمن أعماڋ الت يقڤم بڢ نجٖ:    فضل مستڤڥ من القٖ ٚئيسيغ ب  تسمِ املهماػ ال

ٜبائن(.- ٚ )ال ٙاػ املٖي ٛيا  استقباڋ 

 يٚ.استقباڋ املكاملاػ الهاتفيغ ڣتنظيمها للمٖ-

ٙكاػ للمٖيٚ.- عماڋ ڣاملشا  تسييڇ ڣتنظيږ املڤاعيٖ ڣاالجتماعاػ، ا

ٚتيبها.- ٙاسغ امللفاػ ڣت ٕ 

جنبيغ.- ٚكاػ ا ٚڥ أڣ الش خ ٚكاػ ا لګ الش ٙساڋ الفاكس   استقباڋ أڣ 
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د البشري/4 ي املكلف باملوا ير اإلدا  : نياب امل

خيڇ ب:     يهتږ ه٘ا ا

-. جٙڤ  تحٖيٖ ا

عطائهږ ف٥ٚ للغياب.االهتمام با- ٚقيتهږ ڣ  لعماڋ ت

املحاسب/5 ير املكلف باملالي   :نياب امل

لګ املحاسبغ ڣاملاليغ تتږ فيها عمليغ املحاسبغ بصفغ عامغ حين يقڤم ب:     تنقسږ 

 استقباڋ امللفاػ الخاصغ باملاليغ ڣك٘ا املحاسبغ.-

سسغ.-  القيام بڤضٸ ميڈانيغ عامغ للم

ير /6  : املكلف بالجودنياب امل

 تقڤم ب:   

تها ڣنڤعيتها.- ٜنغ ڣالحفاٱ علګ جٕڤ  متابعغ املإع املخ

ٕٙ الفالحيغ )القمِ بنڤعيڢ الليڗ ڣالصلظ ڣالشعيڇ(.-  استقباڋ املڤا

ٛڗ(.                            - هلغ ل٘لڊ )املخا ي أماكن م  ٕٙ ٜين املڤا                                            الح٥ٚ علګ تخ

الصيان/7  : مصلح التقني 

ي حالغ تعطيل     الػ  ٙيغ ل ٚڣ ٙ الض ڣڋ عن ضماڗ عمليغ اإلنتاه بصيانغ التجهيڈاػ ڣصناعغ قطٸ الغيا مس

لغ ڣيقڤم ب:  أڬ 

ٛڗ.-  متابعغ صيانغ جميٸ املخا

، التلحيږ، ڣا - ٚبا سسغ بما فيها الكه  عماڋ امليكانيكيغ.صاٍل كل عطظ مڤجٕڤ أڣ يخ٨ امل

8/:  مصلح االستغال

 تقڤم بما يلي:   

ڣليغ )املخابٚ(.-  القيام بتحاليل أڬ معاينغ املڤإ ا
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ٜين.-  االهتمام بالتخ

 متابعغ العماڋ.-

ٚڣه الحبڤب )من حين امليڈاڗ ڣالنڤعيغ(.-  متابعغ ٕخڤڋ ڣخ

الوقاي/9  : مصلح األمن 

 يقڤم ب:    

ي - ٚاقبغ ڣالتحكږ   تنظيږ شاحناػ النقل.م

ٚائڄ.-  الڤقايغ من خالڋ التصٖڬ للحڤإف ڣالح

 : الشري االجتماعي

ٚ أڣ ممڤڋ من غيڇ الٖڣلغ.الٖڣلغ هي املمڤڋ الڤحيٖ ڣ  خ ٚيڊ  ٚڬ ڣبالتالي ليس لها ش  حص

يمقراطي:  التمثيل ال

ي كل    ي التمثيل النقابي حين أنڢ  ٚاطي  ٚيڄ  سنڤاػ يتږ تجٖيٖ ممثلي 05يتمثل الٖيمق لڊ عن ط العماڋ ٗڣ

حيڗ يكڤنڤڗ من العماڋ. ٙكغ كل العماڋ ڣاملٚ ٙ املمثل حين يكڤڗ بمشا  انتخاب العماڋ فيما بينهږ الختبا

. املبحث الثاني: اخلي في املؤسس قيق ال  اقع الت

. ي للمؤسس اخلي في التنظيم اإلدا قيق ال : موقع الت  املطل األ

ٙ من االستقالليغ ڣه٘ا ما    سسغ، فه تتميڈ بقٖ ساسيغ لسيڇ الجيٖ للم ٚكيڈع ا يعتبڇ التٖقيڄ الٖاخلي ال

ي الهيكل التنظيم  يمكنها من إٔا مهمتها بصفغ جيٖع ڣمتميڈع ڣالشكل التالي يڤضح مكانغ التٖقيڄ الٖاخلي 

سسغ:  للم

قم )                .2-3الشكل  اخلي في الهيكل التنظيمي للمؤسس قيق ال  (: مكان الت

 

 

 

 اإلدارة العليا

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة الدنيا

 التدقيق الداخلي
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: سسغ. املص ڣڋ مهمغ تٖقيڄ الحساباػ بامل  من استنتاجاػ الطالبغ من خالڋ مقابلغ مٸ مس

سسغ اتحإ التعاڣنياػ  مڤضٸنالحٴ من خالڋ الشكل ڣال٘ڬ يبيڗ    ي الهيكل التنظيم مل التٖقيڄ الٖاخلي 

الفالحيغ، حين جا ليعمل علګ املحافظغ علګ إٔا مهمغ التٖقيڄ الٖاخلي بعيٖ عن جميٸ أنڤاٵ الضغڤطاػ 

سسغ، فه٘ ي امل ي الڤظائڀ  خيڇع، ڣبيڗ با ع املصالح بيڗ ه٘ه ا ي من  املڤضٸا ڣنش ٙ كا يسمِ بتڤاجٖ قٖ

ٙع الڤسطى ڣالٖنيابيڗ  استقالليغ التٖقيڄ الٖاخلي ي الشكل ڣما  كل من اإلٕا  ٚ ي الڤظائڀ، ڣه٘ا ظاه ڣبيڗ با

ي  ٙع العليا، يحٖ من استقالليغ التٖقيڄ الٖاخلي  ال أننا نالحٴ تبعيغ التٖقيڄ الٖاخلي لإلٕا يجظ أڗ يكڤڗ، 

ٚع يقڤم بتٖقيڄ إٔا مهامڢ ٕاخل امل  ٙع العليا، ففي كل م ڣڋ أمام اإلٕا سسغ، ڣاملٖقڄ الٖاخلي هڤ املس

ٕڬ  ٙع العليا، ڣيبيڗ ما ڣجٖه حڤڋ العمليغ الت قام بتٖقيقها، ه٘ا ما ي لګ اإلٕا ٚه  ٚي ٚفٸ تق عمليغ ما يقڤم ب

ٚيقغ ص اػ ڣتنفي٘ها بط ٚا ج ٙع العليا ڣتطبيڄ  ٚف اإلٕا ٙاػ صحيحغ من ط ٚا حيحغ يكڤڗ بفضل لګ اتخاٗ ق

ٚ النهائي للمٖقڄ الٖاخلي.  ٚي ي التق  ما جا 

اخلي باملؤسس قيق ال    املطل الثاني: عر تقييمي للت

سسغ اتحإ التعاڣنياػ الفالحيغ حڤڋ طبيعغ    ڣڋ مهمغ تٖقيڄ الحساباػ بم ٚا مقابلغ مٸ مس ج بعٖ 

 ڣظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي، كانـ اإلجاباػ علګ النحڤ التالي:

 : من هڤ املٖقڄ الٖاخلي؟.1ٝ

سسغ الت يقڤم بتٖقيقها من خالڋ فح٨ أنشطغ 1ه ي امل : املٖقڄ الٖاخلي هڤ ٗلڊ الشخ٨ املڤظڀ 

ٚاضها، ڣيشمل عمل املٖقڄ  لګ أغ جل مساعٖتها للڤصڤڋ  ٙع العليا  ٚ حڤلها لإلٕا ٚي سسغ ڣتقٖيږ تق امل

ٙيغ املختلفغ.  ٙاػ للمستڤياػ اإلٕا عطا االستشا ٚقابغ ڣ  الٖاخلي تٖقيڄ ال

ي املٖقڄ الٖاخلي؟.: ما ه2ٝ  ٚ  ي الصفاػ الت يجظ أڗ تتڤف
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ٚيغ.2ه ع، املڤضڤعيغ، الس  : الصفاػ الت يجظ أڗ يتمتٸ بها املٖقڄ الٖاخلي هي: النڈاهغ، الكفا

سسغ؟.3ٝ ي امل  : هل يتمتٸ املٖقڄ الٖاخلي باالستقالليغ 

ڗ استقالليغ  :3ه سسغ  ٙيغ لتحقيڄ فعاليغ نعږ يتمتٸ املٖقڄ الٖاخلي باالستقالليغ بامل ٚڣ املٖقڄ الٖالي ض

ٚ التٖقيڄ.  ڣظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي، أڬ أڗ استقالليغ هي جڤه

لګ التٖقيڄ الٖاخلي؟.4ٝ ي حاجغ  سسغ   : ملاٗا امل

ٚف علګ ما :4ه ٚاقبغ ڣالخطٰ ڣمتابعغ تنفي٘ها ڣالتع سسغ بحاجغ ماسغ للتٖقيڄ الٖاخلي من أجل م ڗ امل

ٙاسغ ا  لڊ من خالڋ يقٖمڢ حققڢ من أهٖاف، ٕڣ هٖاف املحٖٕع، ٗڣ لګ ا سباب الت حالـ ٕڣڗ الڤصڤڋ 

ٚه النهائي.  ٚي ي تق  املٖقڄ الٖاخلي 

ٚه النهائي؟.5ٝ ٚي ي تق ٙ التڤصياػ الت يقٖمها املٖقڄ   : هل يتږ أخ٘ بعيڗ االعتبا

لڊ بحسظ أهميغ:5ه ٙ ٗڣ لګ نعږ تڤصياػ املٖقڄ الٖاخلي بعيڗ االعتبا ٚ للڤصڤڋ  ٚي ٙاػ مناسبغ. التق ٚا  ق

ي التٖقيڄ الٖاخلي تحقڄ النتائٌ : هل6ٝ ٚجڤع؟. اآللياػ املطبقغ   امل

ي إٔا مهمتڢ بكل ٕقغ.:6ه ڗ املٖقڄ الٖاخلي يعتمٖ علګ إٔڣاػ ڣتقنياػ تساعٖه   نعږ، 

 : هل فًڇع التٖقيڄ تعتبڇ مناسبغ؟.7ٝ

ٚإ تٖقيقها.نعږ، فًڇع التٖقيڄ مناسبغ، بحين أڗ فًڇع التٖقيڄ تختلڀ مٸ :7ه  اختالف نڤٵ العمليغ امل

ٚاجٸ؟.8ٝ  : هل تعاڣڗ بيڗ املٖقڄ الٖاخلي ڣالشخ٨ امل

ٛيإع الٖقغ ڣالڤضٍڤ ڣتسهيل املهمغ. :8ه ٚاجٸ من أجل   يڤجٖ تعاڣڗ بيڗ املٖقڄ الٖاخلي ڣالشخ٨ امل

لګ تطبيڄ  نستنتٌ   سسغ اتحإ التعاڣنياػ الفالحيغ تطمِ  ڗ م التٖقيڄ الٖاخلي من خالڋ ه٘ه املقابلغ ب

سسغ. ع جيٖع ڣفعالغ من أجل التسييڇ الحسن للم  بصٙڤ

لګ تتمتٸ املٖقڄ الٖاخلي باالستقالليغ، بحين هناڅ تعاڣڗ ما    تعتبڇ فًڇع التٖقيڄ الٖاخلي مناسبغ باإلضافغ 

ٚاجٸ.  بيڗ املٖقڄ الٖاخلي ڣالشخ٨ امل

ٚ النهائي ال٘ڬ يضږ مختلڀ التڤصياػ فيقٖم لل   ٚي ٚ العام ال٘ڬ يقڤم بمناقشغ مٸ املٖقڄ أما التق مٖي
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ٙاػ ٗاػ فعاليغ. ٚا لګ ق  الٖاخلي للڤصڤڋ 

: اخلي في املؤسس قق ال  املطل الثالث: الصعوبا التي يواجهها امل

ٚڥ نتائٌ أعمالڢ مجسٖع    ع كبيڇع حين يمكنڢ أڗ ي ٕڬ مهامڢ بكل فعاليغ ڣكفا يسعګ املٖقڄ الٖاخلي أڗ ي

حياڗ  ي بع٬ ا ٕيغ مهمتڢ ڣه٘ا ما يفقٖه  ي ت ال أڗ ه٘ا ال يعن أنڢ ال يڤاجڢ صعڤباػ  ي أ٩ٙ الڤاقٸ 

، ڣمن بيڗ ه٘ه الصعڤباػ هي:  ٕا ي ا ٚكيڈه   ت

ٚ علګ عٖم فهږ بع٬ املڤظ - ه ال يقتص ٚ ڣتحسيڗ أساليظ العمل ڣأڗ ٕٙڣ ي تطڤي فيڗ ٕٙڣ املٖقڄ الٖاخلي 

يجإ الحلڤڋ ڣتقٖيږ التڤصياػ ڣاالقًڇاحاػ بما يعٕڤ  لګ  ٚافاػ، بل يمتٖ  ٙ االنح ٛ املالحظاػ ڣبياڗ مقٖا ٚا ب

سسغ ڣعلګ العامليڗ فيها.  بالفائٖع علګ امل

ٕيغ االعتقإ الخاطئ لٖڥ بع٬ املڤظفيڗ حين  - سسغ ڣعنٖ ت ٚڣڗ للمٖقڄ علګ أنڢ جاسٝڤ ٕاخل امل ينظ

 مهمتڢ يبحن فقٰ عن أخطا للڤشايغ بهږ.

لګ تضليل املٖقڄ الٖاخلي حڤڋ  - ع خاطئغ  ٚافاػ السلبيغ بصٙڤ خطا ڣاالنح ٚ ا محاڣلغ بع٬ املڤظفيڗ تبڇي

ٚافاػ.  تفسيڇ االنح

- ٚ خ لګ الت ٕڬ  ٚڣٵ ي ي الف ٛ مهمغ اضغٰ العمل  نجا لګ اكتشاف ي  حياڗ  ي بع٬ ا ٕڬ  لتٖقيڄ مما ي

ٚع مما يصعظ من معالجتها. خ ع مت خطا بصٙڤ   بع٬ ا

سسغ ڣه٘ا ما يجعلڢ يب٘ڋ جهٖ  - ڣڋ عن تٖقيڄ كافغ أقسام امل سسغ ڣهڤ املس ي امل هناڅ مٖقڄ ڣاحٖ 

ليڢ من نتائٌ. لګ ما يصبڤ   كبيڇ من أجل بلڤٹ 

اػ( بالقسږ ال٘ڬ يعمل بڢ، مما عٖم اطالٵ بع٬ املڤظفيڗ علګ ال - ٚا ج تعليماػ الٖاخليغ )سياساػ ڣ

ٚ علګ إٔا العمل. ث خطا الت ت لګ ڣجٕڤ بع٬ ا ٕڬ   ي

نشطغ الت  - ٙ ا ي اختيا ٚياػ  ٙسغ الح ي مما ٜه  لګ ضعفڢ ڣعج ٕڬ  غياب االستقالليغ للمٖقڄ الٖاخلي مما ي

سسغ. ي امل ٚع بالفح٨  ٚڥ أنها جٖي  ي

-  ٙ ٚا خطا استم ي تلڊ ا ٕٚ علګ تال كٖ بال ٚغږ من الت ٚ السابقغ علګ ال ٙي ي التقا ٕػ  خطا الت ٙڣ ٙتكاب ا ا
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 مستقباًل.

: ااملبحث الثاني: عر تقييمي لعملي اتخا القرا  اخلي في املؤسس قيق ال  عالقتها بالت

اتها. : املراحل التي تمر ب املؤسس في اتخا قرا  املطل األ

    ٚ ٙاػ ڣاملتمثلغ فيما يلي: تم ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق سسغ بخطڤاػ جٖ مهمغ   امل

1:  / تشخي املشكل

ٚف     لګ مسبباػ تلڊ املشكلغ، ڣأڗ يتع ٚف  ٚاٙ، ڣأڗ يتع ٚ بيٖه اتخاٗ الق ڣهي أهږ خطڤع، فيجظ علګ كل مٖي

 علګ أبعإها.

2: املعلوما  / جمع البيانا 

ٚ جمٸ البياناػ ڣاملعلڤماػ    ٚځ للحصڤڋ عليها، يساعٖ املٖي الٖقيقغ من أكٌڇ من مصٖٙ، ڣتحٖيٖ أحسن الط

ٙ املناسظ. ٚا لګ الق  ي الڤصڤڋ 

تقويمها: 3 ي الحلو املتاح   / تح

نسظ للمشكلغ،    ٙجغ املالئمغ بيڗ الحل ڣاملشكلغ ڣمٖع الحل ا ٕ ٙ ي ه٘ه الخطڤع يجظ أخ٘ بعيڗ االعتبا ڣ

 سسغ ڣمڤظفيها.عالڣع علګ ٗلڊ مصلحغ امل 

4 :   / اختيا الحل املناس للمشكل

ٙاػ مڤضڤعيغ، منها:   ٙ الحل النسظ، ڣفقا للمعاييڇ ڣاعتبا ڣڋ باختيا ٚ أڣ الشخ٨ املس  ڣهنا يقڤم املٖي

 أڗ يحقڄ الحل الهٖف املنشٕڤ لتخطي املشكلغ. -

ٚإ ه٘ا الحل. - ف ٚاعاع قبڤڋ ا  م

ي الحل للڤصڤڋ  - ٚعغ املطلڤبغ  ٙجغ الس ٕ .  لتحقيڄ الهٖف املنشٕڤ

ي تحقيڄ الهٖف. - ع ه٘ا الحل، ڣمٖڥ نجاحڢ    كفا

5: تقويم  / متابع تنفي القرا 

   ٙ ٙ أڗ يختا ٚا ٙ يقٸ علګ عاتڄ من يتخ٘ه، فيجظ علګ من يتخ٘ الق ٚا الڤقـ املناسظ  ڗ متابعغ ڣتقڤيږ الق



مستغانم.التعاونيات الفالحية بة باالتحاد دراسة ميداني                                        الفصل   
 الثالث

~ 65 ~ 
 

ٚڥ مٖڥ  ٚ أڗ ي ٙ يجظ علګ املٖي ٚا ٚاٙ، حت يسهل عليڢ أڗ يتابٸ تنفي٘ه، ڣبعٖ تطبيڄ الق لإلعالڗ عن الق

ٙ علګ أكمل  ٚا ڣسيڗ يطبقڤڗ ه٘ا الق ٙ تجعل املٚ ٚا ٙ لحل املشكلغ، أيضا عمليغ املتابعغ للق ٚا تحقيڄ ه٘ا الق

ٙكغ.  ٙڣٍ املشا  ڣجڢ، ڣتنم لٖيهږ 

ي ات  ٙكغ  ٙ أكٌڇ قبڤاًل فاملشا ٚا ي جعل الق ، ڣتساعٖ  ي مٖڥ تحقيقڢ للهٖف املنشٕڤ ًا هاما  ٙ تلعظ ٕٙڣ ٚا خاٗ الق

ٙ ڥ يجٛڤ أڗ  ٚا كيٖ علګ أڗ اتخاٗ الق ي تحقيڄ الثقغ املتبإلغ. البٖ من الت ٙكغ تساعٖ  بيًڗ العامليڗ، ڣاملشا

ًٙا سلبيًا فاشاًل، أي ٚا كٖ سيكڤڗ ق ٚف املجامالػ، فمن امل ٚ بالعڤاطڀ،  ضا اليقٸ تحـ ظ ث يجظ أڗ يت

لګ ٗلڊ ، فالش ٚاٙصيغ خباإلضافغ  ي اتخاٗ الق ًا هامًا  نها أڗ تفشل اتخاٗ تلعظ ٕٙڣ ڗ من ش ، فال للعجلغ، 

ٙ السليږ، أيضا ال  ٚا ٕ ڣالًڇاجٸالق ٙ ال يكڤڗ نهايغ املطاف، بل يكڤڗ البٖايغ، ل٘لڊ  ،للًٕڇ ٚا فٖائمًا اتخاٗ الق

ٚ جيًٖا ڣ امل ٙ سليږ.يجظ التفك ٚا سباب للڤصڤڋ لق ٚاعاع كل ا ع ڣم    شاٙڣ

 

 

 

. ا في املؤسس  املطل الثاني: تقييم حو عملي اتخا القرا

ي    ٙاػ املتخ٘ع  ٚا سسغ اتحإ التعاڣنياػ الفالحيغ حڤڋ فعاليغ الق ٚ م خصيغ مٸ مٖي ٚا مقابلغ  ج بعٖ 

جاباتڢ علګ النحڤ التالي: سسغ كانـ   امل

ٙاػ املتخ٘ع :1ٝ ٚا ٚجڤع منها هل تحقڄ ق  ؟.النتائٌ امل

ٚجڤع منها بشكل كبيڇ.:1ه ٙاػ املتخ٘ع النتائٌ امل ٚا  نعږ تحقڄ ق

ٚ جميٸ املعلڤماػ حڤڋ املڤضڤٵ؟. :2ٝ سسغ علګ تڤاف ي امل ٙاػ  ٚا  هل تيږ الح٥ٚ عنٖ اتخاٗ ق

ٚ جميٸ :2ه ٙاػ علګ تڤاف ٚا حياڗ يتږ الح٥ٚ عنٖ اتخاٗ ق  املعلڤماػ حڤڋ املڤضڤٵ.ي غالظ ا

ٚيٸ؟. :3ٝ ٙاػ بشكل س ٚا  هل تتخ٘ الق

ٚيٸ.  :3ه ٙاػ بشكل س ٚا حياڗ تتخ٘ الق ي غالظ ا  نعږ، 
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ٙاػ يتږ بشكل؟.ال٘ يهل تنف :4ٝ ٚا  ق

ٚيٸ متڤسٰ. :4ه سسغ بشكل س ي امل ٙاػ  ٚا  تنف٘ الق

ٙاػ الت تږ اتخاٗها؟. :5ٝ ٚا ٙضاڅ عن نتائٌ الق ٙجغ   ما هي ٕ

ٚضا :5ه ٙجغ ال ٙاػ الت تږ اتخاٗها كبيڇع جيًٖا.ٕ ٚا  عن النتائٌ الق

ٙاػ املتخ٘ع؟.:6ٝ ٚا ٙئيسيغ عنٖ تطبيڄ بع٬ الق  هل هناڅ مشاكل 

ٙاػ املتخ٘ع. :6ه ٚا ٙئيسيغ عنٖ تطبيڄ بع٬ الق حياڗ عڤائڄ   نڤاجڢ بع٬ ا

ليهږ؟. :7ٝ ٙاػ املڤكلغ  ٚا ٙع علګ تنفي٘ الق ٛمغ  ڣالقٖ ٚفغ الال  هل يملڊ العامليڗ املع

ٙع القيام بها  :7ه ليهږ باإلضافغ علګ قٖ ٙاػ املڤكلغ  ٚا ٛمغ لتنفي٘ الق ٚفغ الجيٖع ڣالال نعږ يملڊ العامليڗ املع

ٛع.  ممتا

ليهږ؟.:8ٝ ٙاػ املڤكلغ  ٚا ليغ تنفي٘ الق  هل تحٖٕ للعامليڗ 

ٙ املتخ٘.  :8ه ٚا ي حالغ تعقٖ الق ليهږ  ٙاػ املڤكلغ  ٚا ليغ تنفي٘ الق  أحيانًا يتږ تحٖيٖ 

ٙاػ؟. :9ٝ ٚا ٙع العامليڗ عنٖ اتخاٗ الق  هل يتږ استشا

ٚ ٗلڊ. :9ه م ٜم ا ٗا ل ٙاػ  ٚا ٙع العامليڗ عنٖ اتخاٗ الق  يتږ استشا

ٙاػ املتخ٘ع مٸ العامليڗ؟. :10ٝ ٚا  هل يسمِ بمناقشغ الق

ٙاػ املتخ٘ع مٸ العامليڗ. :10ه ٚا  غالبا ما يتږ مناقشغ الق

سسغ اتحإ التعاڣنياػ الفالحيغ )    ي م ٙاػ املتخ٘ع  ٚا ( asMڣأخيڇًا من خالڋ ه٘ه املقابلغ نستنتٌ أڗ الق

هٖاف املتڤخاع منها، كما أڗ أغلبيغ  غلبها تحقڄ ا ع عاليغ ف ٗ أنها تتمتٸ بجٕڤ ٙاػ ٗاػ فعاليغ نسبيًا،  ٚا هي ق

ٚ جميٸ املعلڤماػ املتعلقغ با ٚصڤڗ علګ تڤاف نڢ. متخ٘يها يح ٙاػ بش ٚا  ملشكالػ قبل اتخاٗ ق

ٚعغ متڤسطغ مٸ أنڢ سهل ڣممكن     ٚيٸ، أما تنفي٘ها يتږ بس سسغ يتږ بشكل س ٙاػ بامل ٚا كما أڗ اتخاٗ الق

لګ أڗ املڤظفيڗ يمتلكڤڗ  ضافغ  ئيسيغ عنٖ تنفي٘ها،  ڣليڗ مشاكل عڤيصغ ٙڣ نڢ عنٖما يڤاجڢ املس نسبيا 

ٙاػ ٚا ٚفغ املناسبغ لتنفي٘ الق ٛمغ لتنفي٘ها.  املع ٙع الال  بشكل مقبڤڋ ڣجميعهږ يمتلكڤڗ القٖ
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سسغ اتحإ التعاڣنياػ الفالحيغ تتبٸ أسلڤب    ڣسيڗ فإڗ م ٚف املٚ ٙ من ط ٚا ي مجاڋ قبڤڋ الق أما 

ليغ  ڣڋ يحٖٕ ملڤظفيڗ  ٗ أڗ املس ي التسييڇ،  ٚاطي  ٙاػ التقنيغ، ٕيمق ٚا ٙاػ اإلسًڇاتيجيغ أڣ الق ٚا تنفي٘ الق

لګ  ٙاػ الت يتخ٘ها املڤظفيڗ. ضافغ  ٚا ڣڋ يسمِ بمناقشغ الق  أڗ املس

.امل ا في املؤسس اخلي في عملي اتخا القرا قيق ال  طل الثالث: تقييم مساهم الت

سسغ اتحإ التعاڣنياػ الفالحيغ     ي م ڣڋ مهمغ تٖقيڄ الحساباػ  الػ علګ مس ٍٚ بع٬ التسا تږ ط

 ڣكانـ اإلجاباػ كالتالي: 

ٕٙ فعل املڤظفيڗ علګ املٖقڄ الٖاخل؟.كي :1ٝ  ڀ كاڗ 

ي حالغ الخط أڣ  :1ه لګ الڤشايغ بيهږ  ٕٙػ فعل املڤظفيڗ علګ املٖقڄ الٖاخلي علګ أنڢ جاسٝڤ يسعګ  كانـ 

 الغ٤.

ٙاػ؟. :2ٝ ٚا  هل هناڅ عالقغ بيڗ التٖقيڄ الٖاخلي ڣعمليغ اتخاٗ الق

لڊ من خالڋ الٖٙڣ الكبيڇ ال٘ڬ يقٖمڢ  :2ه ٙاػ ٗڣ ٚا نعږ هناڅ عالقغ بيڗ التٖقيڄ الٖاخلي ڣعمليغ اتخاٗ الق

ٙشيٖع ڣفعالغ. ٙاػ  ٚا ي اتخاٗ ق سسغ، ال٘ڬ يساعٖها   التٖقيڄ الٖاخلي للم

سسغ؟. :3ٝ ي امل  فيما يتمثل ٕٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي 

ًا هامًا ٕاخل امل :3ه ي التحكږ الٖاخلي للعملياػ يلعظ التٖقيڄ الٖاخلي ٕٙڣ سسغ فيعمل علګ مساعٖتها 

سسغ من خالڋ:  تحسينها، حين يمس الٖٙڣ جميٸ مستڤياػ نشا٭ امل

سسغ. -  حمايغ أصڤڋ امل

 اإلٗعاڗ ڣت٘ليل الصعڤباػ. -

ٚقابغ. -  تحسيڗ الضماڗ ال٘ڬ يتعلڄ بال

ٚ ڣ  - ي الحاض ٙاػ  ٚا ٙيغ ڣاتخاٗ الق ٙسږ السياسغ اإلٕا ي   املستقبل.املساهمغ 

ٙاػ؟. :4ٝ ٚا ي عمليغ التخاٗ الق ٚ التٖقيڄ الٖاخلي كافغ املعلڤماػ املالئمغ   هل يڤف

هيل املعلڤماػ لتكڤڗ جيٖع  :4ه ٙاػ من خالڋ ت ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق ًا هامًا  نعږ، يلعظ التٖقيڄ الٖاخلي ٕٙڣ
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ي  ع عاليغ ڣفعاليغ ليتږ استعمالها  اػ مڤاصفاػ كاملغ ڣكافيغ ڣيسعګ للحصڤڋ علګ معلڤماػ ٗاػ جٕڤ ٗڣ

ٙاػ.  ٚا  عمليغ اتخاٗ الق

ٚا  :5ٝ سسغ ج يغ املاليغ للم ٕٕٚڣ ٛإػ امل ٙاػ؟.هل  ٚا ٕاع التخاٗ الق  استخٖام التٖقيڄ الٖاخلي ك

ٙاػ غيڇ صائبغ  :5ه ٚا ڣڋ اتخاٗ ق خطا مما كاڗ يصعظ علګ املس بالفعل، حٖف تطٙڤ من خالڋ اكتشاف ا

سسغ. يغ املاليغ للم ٕٕٚڣ  باإلضافغ  اكتشاف التالعباػ ڣاالختالساػ ڣالغ٤، مما ينق٨ من م

سسغ؟. يڄ الٖاخلي هل هناڅ صعڤباػ تعيڄ عمل التٖق :6ٝ ي امل ٙاػ  ٚا  ي عمليغ اتخاٗ الق

ٙئيس  هڤ:  :6ج لګ سبظ  سسغ  ي امل ٙاػ  ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق تعٕڤ صعڤباػ تعيڄ عمل التٖقيڄ الٖاخلي 

ي عملڢ ڣعٖم  لګ اإلعاقغ  ي بع٬ الحاالػ يقڤم املٖقڄ الٖاخلي  ي حكغ املعلڤماػ حين  البٰ الشٖيٖ 

ٙجغ فعاليغ التٖقيڄ الٖاخلي ڣبالتا ي فًڇع محٖٕع ڣه٘ا ما يتق٨ من ٕ ٙاػ.كمالڢ  ٚا ي اتخاٗ الق  ٚ خ  لي الت

لګ بع٬ النتائٌ يمكن تلخيصها فيما يلي:      لقٖ تڤصلنا من خالڋ املقابلغ 

ٙ الثقغ من حين املعلڤماػ ل٘لڊ يستنٖ  - ٕاع تسييڇ فعالغ تمثل أحٖ أهږ مصإ يعتبڇ التٖقيڄ الٖاخلي ك

ٙ ڣيتڤقڀ ٗلڊ علګ مٖڥ قناعغ املستڤيا ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق هميتها.عليها  ٙيغ ب  ػ اإلٕا

سسغ. - ٜيٖ من سيڤلغ املعلڤماػ بيڗ مختلڀ مصالح امل  يجظ تبن نظام معلڤماػ متكامل ي

تها. - ٚاقيل الت تنق٨ من كفا ال أنڢ تتلقى بع٬ الع ٚ جميٸ مقڤماػ التٖقيڄ الٖاخلي   ٙغږ تڤف

ٚع املڤظفيڗ  - ٛيإع أهميغ ڣظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي يجظ تغييڇ نظ ٚڣف عملها. من أجل   نحڤها ڣتحسيڗ ظ

:  الخالص

سسغ اتحإ التعاڣنياػ الفالحيغ باعتمإ ڣظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي، لتساعٖها    ي ضڤ كل ما سبڄ قامـ م

لګ  هلها  ٙقابيغ ت نظمغ  لګ تبن  سسغ ٕائما  ع، فتسعګ امل ٙڬ بش  من الفعاليغ ڣالكفا ي التحكږ اإلٕا

ٙاػ بمختلڀ  تحقيڄ أهٖافها اإلسًڇاتيجيغ ٚا ي عمليغ اتخاٗ الق ًا كبيڇًا  ي فكاڗ للتٖقيڄ الٖاخلي ٕٙڣ أنڤاعها 

سسغ العمل  ال أڗ ٗلڊ ال ينفي ڣجٕڤ نقائ٨ يجظ علګ امل ٚ ال٘ڬ جعلها تحقڄ نتائٌ متالحقغ،  م سسغ ا امل

ٙكها.   علګ تٖا
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ٙاستن     ي ا ملڤضڤع التٖقيڄ الٖاخليمن خالڋ د ه  ٙ  عمليغ ڣدٙڣ ٚا ٛ اػ فعالغاتخاٗ الق ٚا ب الٖٙڣ  ، حاڣلنا 

اػ جڤدع ليتږ استخٖامها  ڣاملهږ الفعاڋ ي تأهيل معلڤماػ ٗاػ مصٖاقيغ ٗڣ ال٘ڬ يلعبڢ التٖقيڄ الٖاخلي 

سسغ. ٙشيٖع بامل ٙاػ  ٚا  ي اتخاٗ ق

سساػ االقتصاديغ    حٖڥ امل ٚيٌ لڤاقٸ ه٘ا الحاڋ علګ  ڣبمعالجغ جڤانظ ڣحيثياػ ه٘ا املڤضڤع، مٸ التع

سسغ اتحاد التعاڣنياػ ال ي م ٚيغ ڣاملتمثلغ  ٜائ لګ أهږ النتائٌ الج فالحيغ بمستغانږ الت تږ بڤاسطتها التڤصل 

ٚضياػ ڣع٩ٚ أهږ التڤصياػ. ٙ صحغ الف  من خالڋ اختبا

:    اختبار الفرضيا

ٙدع، اكتشاف التالعباػ •  سسغ من صحغ املعلڤماػ الڤا ي امل ٚضيغ األڣلګ:تهٖف ڣظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي  الف

ي نظ ع الت ڣاكتشاف نقا٭ القڤڥ ڣنقا٭ الضعڀ  ٙجغ الكفا ٚ النهائي لقياٝ د ٚي عٖاد التق ٚقابغ، ثږ  ام ال

 يتږ بها تنفي٘ الڤظائڀ.

ٙ نقا٭ القڤڥ ڣنقا٭ الضعڀ    ظها ٙاسغ، بحين يعمل التٖقيڄ الٖاخلي علګ  ثباتڢ من خالڋ الٖ ڣه٘ا ما تږ 

سسغ، ڣيقڤم بتقٖيږ املٖقڄ ال ٚف امل ٚقابغ الٖاخليغ املڤضڤع من ط ٖاخلي بتقٖيږ الخاصغ بنظام ال

لګ تصحيح ه٘ا النظام ڣال٘ڬ بشأنڢ تقڤيغ  ٙع  ٚه النهائي، حت تصل اإلدا ٚي ي تق ٙع العليا  التڤصياػ لإلدا

ي التسيير ڣه٘ا  ٚتكبغ  ي تصحيح األخطا امل سسغ، ڣمنڢ فإڗ التٖقيڄ الٖاخلي يساهږ  البنيغ الهيكليغ للم

سسغ.   ٚف امل ٚجڤع من ط لګ األهٖاف امل  للڤصڤڋ 

ٚضيغ الثانيغ: •  سسغ.الف ي امل ڣلياػ  ٚشيٖع من أصعظ املس ٙاػ املناسبغ ڣال ٚا  عمليغ اتخاٗ الق

سسغ    ي امل ڣلياػ  ٙاػ من أصعظ املس ٚا ٙاسغ حين تعتبر عمليغ اتخاٗ الق ثباتڢ من خالڋ الٖ ڣه٘ا ما تږ 

ٙاػ ي ٚا لګ تڤفير معلڤماػ مڤثڤقغ خاصغ اإلستراتيجيغ منها، ڣل٘لڊ فإڗ اإلقباڋ علګ اتخاٗ مثل ه٘ه الق حتاه 

ٙاػ. ٚا   ڣه٘ا ما يصعظ عمليغ اتخاٗ الق

ي •  ٙجغ كبيرع  ڗ االعتماد علګ التٖقيڄ الٖاخلي بجميٸ مقڤماتڢ من شأنڢ أڗ يساهږ بٖ ٚضيغ الثالثغ:  الف

ٙاػ املتخ٘ع. ٚا  تفعيل الق

ٚاحل،    ٚ بمجمڤعغ من امل ٙاػ املتخ٘ع تم ٚا ٙاسغ ڣجٖنا أڗ الق ٙ فمن خالڋ الٖ ٚا بٖأ بتحٖيٖ املشكلغ محل الق
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ٚ فيها مجمڤعغ من  لګ غايغ تنفي٘ ڣمتابعغ الحل األفضل، فهناڅ دٙڣ فعاڋ للتٖقيڄ الٖاخلي الت تتڤف

سسغ  ي امل ٚ للمٖققيڗ الٖاخلييڗ  ڗ التڤاجٖ املستم  ٗ ٚاحل،  هلغ عبر جميٸ ه٘ه امل املقڤماػ األساسيغ ڣامل

هلهږ بأڗ يكڤنڤا ملميڗ بجميٸ ما ي عمليغ اتخاٗ  ي ٜيٖ ك٘لڊ مساهمغ التٖقيڄ الٖاخلي  سسغ، ڣت ي امل

ٙاػ. ٚا  الق

:  نتائج الدراس

لګ جملغ من النتائٌ التاليغ ٙاسغ   : ڣقٖ تڤصلـ الٖ

ڣليغ امللقاع عليها، ڣالت تخ٨ تطبيڄ  - سسغ بالتٖقيڄ الٖاخلي لتخفڀ ثقل املس ٙع امل دا تستعيڗ 

اػ املختلفغ ڣ  ٚا ٙدها، ڣمساعٖتها علګ تحٖيٖ نقا٭ السياساػ ڣاإلج تحقيڄ األهٖاف ڣاملحافظغ علګ مڤا

لګ  ٚقل الڤصڤڋ  ، من شأنها أڗ تع ٚاػ القائمغ من غ٤ ڣاختالٝ ڣأخطا القڤڥ ڣنقا٭ الضعڀ ڣ سٖ الثغ

 تحقيڄ األهٖاف املنشڤدع.

سسغ أڣجظ عليها أڗ تتخ٘ جملغ من - ي املحيط ال٘ڬ تعي٤ فيڢ امل اػ الحاصلغ  ٙاػ من  ڗ التطٙڤ ٚا الق

ٚبحغ  ي اغتنام ف٥ٚ متاحغ تكڤڗ م ٙع  ٙڅ خطأ، أڣ املباد خٚ، أڣ تٖا اجل تصحيح مڤقڀ أڣ اإلقباڋ علګ 

ٙاػ  ٚا سسغ، فهناڅ ق لګ ثالف مستڤياػ داخل امل ٙاػ املختلفغ تنقسږ  ٚا سسغ، ڣه٘ه الق بالنسبغ للم

ٙا ٚا ٙاػ تنفي٘يغ، كل من ه٘ه الق ٚا ٙاػ تكتيكيغ ڣق ٚا ػ لڢ أساليبڢ ڣنماٗجڢ كل حسظ نڤعڢ، ستراتيجيغ ڣق

ٚ لٖيها  ٙاػ، تتڤف ٚا ٚ ال٘ڬ يستٖعي بأڗ تكڤڗ املعلڤمغ الت سڤف يبن عليها ڣيتخ٘ علګ ضڤئها ه٘ه الق األم

سسغ كيانها ڣما  ٙ ما سڤف يكلڀ امل ٚا ي ق ي بع٬ الحاالػ الخطأ  هلها ل٘لڊ، ألنڢ  مجمڤعغ من الصفاػ ت

ي ٙاػ الت ب ه٘ه املعلڤماػ ڣتأهيلها بأڗ تكڤڗ صالحغ ڣنفعيغ يساعٖ علګ تڤفير ه٘ه الصفاػ  ٚا النسبغ للق

للها ساعٖ باملٖ املتڤاني ڣظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي ال٘ڬ ي هاسڤف تتخ٘ ګ مختلڀ النڤع من املعلڤماػ 

ٙيغ ٙها أڣ األنظمغ الت هي ناتجغ منها. ،املستڤياػ اإلدا ٚاقبغ ه٘ه املعلڤماػ من مختلڀ مصاد  من خالڋ م

ٚ  يساعٖ التٖقيڄ الٖاخلي - يجاد الثغ ٙاػ املتخ٘ع اػ ڣاقتراٍ الحلڤڋ املمكنغ، كما يي  ٚا ساعٖ علګ تنفي٘ الق

ٙاػ، ٚا ع ه٘ه الق ٚ ال٘ڬ جعل من التٖقيڄ الٖاخلي بما يضمن فعاليغ ڣكفا سسغ  ه٘ا األم أداع مساعٖع للم

ٙاتها،ڣأصبح مسير علګ تٖعيږ  ٚا ٚع يتخا ڣتفعيل ق ي كل م سسغ  ٙين ٘ من املٖققمل يڗ الٖاخلييڗ كمستشا
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ٚاٙ.ستشيرڣڗ باقتراحاتهږ عليها ي ٚځ ڣاملناهج ڣالبٖائل الفعالغ حسظ كل ق  بالط

سسغ اتحاد التعاڣنياػ الفالحيغ - لګ بلڤٹ أهٖاف ڣغاياػ  امثله يسعګ م ٚيغ  ٜائ سساػ الج ي امل مثل با

مكانياػ، ڣبما يحيط بڢ من تغي ٚ لٖيڢ من  م بما يتڤف ٙقابيا يساعٖهراػ، فتحاڣڋ أڗ تتتال ٚ جڤا  علګ  اڤف

،  اأدا أنشطته ٚافاػ ڣاألخطا ع تقل فيها االنح ٚغڤب فيها، كما تبصٙڤ ٚځ ڣاألعماڋ غير امل لګ تبن ط سعګ 

قابيغ حٖيثغ، فأصبح لګ تقڤيغ نظامه ـڣنماٗه تسييريغ ٙڣ ٚقابي، فاعتمٖ ايڤلي اهتماما كبيرا  ػ ڣظيفغ ال

سسغ تكڤڗ ل، الٖاخلي   التٖقيڄ طالع امل سسغ علګ  سسغ، ألڗ امل ٚڬ داخل امل بمختلڀ  ڣاسٸ ڣكامل بما يج

ٙيغ تعتمٖ علګ التٖقيڄ الٖاخلي عنٖ اإلقباڋ علګ اتمستڤياته ٙاػ مختلفغ.ا اإلدا ٚا  خاٗ ق

سسغ اتحاد التعاڣنياػ الفالحيغ من التٖقيڄ الٖاخلي  - ليغ التسييريغ ي العم اأداع تساعٖهلقٖ جعلـ م

ٙشيٖع ڣفعالغ عبر سنڤاػ تخاٗ القصفغ عامغ ڣعمليغ اب ٙاػ  ٚا ٙاػ بصفغ خاصغ، من خالڋ اتخاٗ ق ٚا

ٙجغ معتبرع علګ تفعيل  ساعٖفإنڢ ڣب٘لڊ متالحقغ من٘ نشأتها، سسغبٖ ي امل ٙاػ املتخ٘ع  ٚا  .مختلڀ الق

 :  التوصيا واالقتراحا

ليها نحاڣڋ اقتراٍ بع٬ التڤصياػ التاليغ:    ٙاسغ ڣالنتائٌ املتڤصل   من خالڋ ه٘ه الٖ

سسغ الٖٙڣ التٖقيڄ الٖاخلي ڣتب - ڣليڗ علګ مستڤڥ امل ٚع املس ياڗ أهميتها ڣمنافعها العمل علګ تصحيح نظ

ي الڤقـ املناسظ. ٙاػ  ٚا  التخاٗ أنجٸ الق

ٙع انفصاڋ قسږ التٖقيڄ الٖاخلي عن ا - ٚڣ ٙع العليا أڣ لجنغ التٖقيڄ ض ٙع املاليغ ڣتبعيتڢ إللګ اإلدا إلدا

ع ڣالفاعليغ ڣتقييږ األدا للمٖقڄ الٖاخلي. سناد تٖقيڄ الكفا  إلمكانيغ 

ي عمليغ اتخاٗ  - ٙع استخٖام بع٬ النماٗه أڣ األساليظ  ٚڣ ٚيقغ السمبلكسض ٙاػ مثل: ط ٚا   .ڣما شابها الق

ٙيبيغ  - اػ التٖ ٙع عقٖ دٙڣ ٚڣ ٚفغ الكافيغ بمعايير التٖقيڄ الٖاخلي ض للمٖققيڗ الٖاخليڗ بهٖف اكتسابهږ املع

سساػ االقتصاديغ  ي امل ٙيجي  ٙع من معهٖ املٖققيڗ الٖاخلييڗ ڣمن ثږ العمل علګ تبنيڢ بشكل تٖ الصاد

ٚيغ. ٜائ  الج

سسا - ي امل ٚيغ ڣاملاليغ الكافيغ لڤظيفغ التٖقيڄ الٖاخلي  ٙد البش ٙع تڤفير املڤا ٚڣ ٚيغ.ض ٜائ  ػ االقتصاديغ الج

ٚ النهائي للمٖققيڗ الٖاخلييڗ. - ٚي ٙه ضمن التق ٙع االهتمام بالتڤصياػ ڣاالقتراحاػ الت تنٖ ٚڣ  ض
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قائم املراجع:                                                                                      

٭باللغ العربي                                                                                           

  1-                                                                                       : الكت  

- ، ، عبد الهاد الجوه اهي أبو الغا سس ب ف ا االجتماعيدار امل ، مدخل سوسيولوجي، دا املع

 ، .1998الجامعي  

-  ، (أحمد املص القرارا املعلوما  يث )االتصاال  ، اإلدار الح ي ، اإلسكند سس شباب الجامع ، م

2000.  

-  ، ، ، الدا الجامعينظ املعلوما املحاسبي في شركا التأمي  البنو التجاريأحمد بسيوني شحات

 ، ي .1999اإلسكند  

-  ، يثأحمد حلم جمع قي الح ل الت خل  ، امل ، الطبع الثاني ، عما .2005، دا الصفا  

(الصبا محمد سمير، عبد الوهاب نص علي،  - آليا التطبي ، املراجع الخارجي )املفاهي األساسي 

 ، ي ، اإلسكند . 2002الدا الجامعي  

-  ، دار األعمال الوطنياملهد الطاه غني ، مبادئ  ل ، الطبع األ ي ائل، اإلسكند  . 2001، دا 

-  ، اهي ب قي القائ عل مخاطر األعماليهاب نظم  ، الت ل ، الطبع األ د بي، األ ، مكتب املجتمع الع

2009.  

-  ، ، محمد ياسي موس  ان ، دا األيام، تنظيمي في منظما األعمالاتخا القرارا الحسي أحمد الطو

 ، د .2014األ  

-  ، ره في اتخا القرارا اإلنتاجيحسي بلعجو د ، نظام املعلوما املحاسبي  ي .2009، اإلسكند  

-  ، ، الرقاب املالي اإلداري عل األجهز الحكوميحمد سليما سحيما القبيال ، مكتب دا الثقاف

 ، .1998عما  
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