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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا " 
  "ترضاه   وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

  "صـدق هللا العـظیــــــــم"
  سورة النمل اآلیة

)19       (                                         

  .ینبغي لـــــــــجالل وجھھ وعظیــــم سلطانــــــھ  كماالشكر أوال   
عطائھ بأن ھدانا ألن نسلك طریق  العلم   ھ وجمیلآالئالذي أفاض علینا من نعمھ و 

  وسدد خطانا لیخرج ھذا العمل المتواضع بعونھ وتوفیقھ
الشكر وجمیل العرفان إلى بوافر  نتقدم یسعدنا أنر درجات، وبعد هللا یأتي الشك

بخل یلم  ذيالمشرف على ھذا البحث، وال ودي محمد رمزي الفاضل ج,الدكتور
و وفاءا وامتنانا بالفضل ألھل الفضل، . القیمة بنصائحھ السدیدة وإرشاداتھعلینا 

رانا بعلمھ وفكره وإلى واعترافا بالجمیل ألھل الجمیل نتقدم بالشكر الجزیل لكل من أث
كما نتقدم بخالص الشكر و جمیل  .كل من وقف إلى جوارنا معلما وناصحا ومرشدا

  العرفان لكل من قدم
إخراج ھذا العمل إلى النور  و مشوارھذا السندا لنا في  ومن كان لنا ید  المساعدة ،

 .ونرجو من هللا أن یوفق الجمیع وان ییسر لھم سبل الخیر
 



    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 :ملخص
 الوقت يف الدقيقة االقتصادية املعلومة على احلصول املؤسسة حاجة زادت التهديدات، و بالفرص املليئة و الراهنة التطورات لظ يف

 دقة من التأكد يف تساعد اليت األساليب أهم بني من و املنافسني على التميز هلا حتقق اليت املناسبة القرارات اختاذ أجل من املناسب
ا جبميع يعمل التدقيق  الداخلي كيف معرفة إىل الدراسة هذه خالل من دف لذا .قيق و التده املعلومات  عملية ترشيد يف مقوما

 بالتطبيق ذلك و القرارات، اختاذ يف مسامهتها مدى و اجلزائرية املؤسسة يف الداخلية املراجعة تطبيق مدى و املؤسسة، يف القرار اختاذ
ا يف التحكم على تساعدها ،التدقيق الداخلي   وظيفة على تعتمد حيث ،األدوية  توزيع  مؤسسة على  فتسعى الفعال بالشكل إدار
 القرارات صنع عملية يف كبريا دورا الداخلية للمراجعة بذلك فكان اإلسرتاتيجية، أهدافها حتقيق إىل تؤهلها رقابية أنظمة تبين إىل دائما

 العمل املؤسسة على جيب نقائص وجود ينفي ال ذلك أن إال متالحقة، نتائج حتقق اجعله الذي األمر أساليبها، و أنواعها مبختلف
 .التقنية و البشرية و املادية املوارد حيث من مكتملة غري بصورة مطبقة الداخلي تدقيق ال وظيفة تزال ال أنه حبيث تداركها، على

. 
 

Summary  
in light of the current developments ,which are full of opportunities and threats 
the institutions need to obtain accurate economic information in a timely 
manner has increased in order to make appropriate decisions that achieve 
distinction over competitors among the most important that help ensure the 
accuracy of information is internal audit . 
therefore , we aim through this study to know the internal audit works with all 
its components in rationalizing the decision making process in the institution 
and the extent of the application of internal audit in the Algerian institution and 
the extent of its contribution to decision making by applying to the drug 
distribution institution where it depends on the internal audit function and helps 
it control its management effectively , it has always had to adopt control system 
that qualify it to achieve its strategic objectives thus , internal audit had a major 
role in the decision _making process of all kinds and methods which made it 
achieve successive results , but this does not negate the existence of 
shortcomings that the institution must work to remedy , as the internal audit 
function is still incompletely applied in terms of material human and technical  
resources. 
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ل للمنافسة، وإدخا وتأثري كبري  التقنية يف هائلة وتطورات العاملية االقتصاديات تشابك والعشرين الواحد القرن يشهد  :مقدمة 
 تزداد التغريات زيادة املعلومات فمع نوعية يف والتحسينات التغريات املعايري وإدخال لوضع خمتصة جهات وظهور لية جديدةما

 .عليها االعتماد ميكن مالئمة معلومات إىل احلاجة
ا وتعدد املشروعات حجم كرب إىل التكنولوجي التقدم أدى وقد  تنوع عن الناجتة اإلدارية املشاكل تعقيد عن فضال عمليا

التدقيق اخلارجي وضيق نطاق عمله يف السجالت والبيانات احملاسبية كان  نتائج لتأخر اونظر  .أعماهلا حجم و نشاطها
عمل جمالس اإلدارة على سالمة ال  والطمئنانلإلدارة العلمية احلديثة للمحافظة على املوارد املتاحة  التدقيق الداخلي أمرا حتميا

ا إىل بيانات دورية دقيقة ملختلف النشاطات من أجل اختاذ القرار املناسب والالزم لتصحيح االحنرافات و رسم  وحاجا
 .السياسة املستقبلية

اية القرن العشرين وبداية القرن احلايل تغريات هائلة، ناجتة عن الفضائح املالية يف  وقد واجهت مهنة التدقيق الداخلي منذ 
األعمال األمريكية وقد ترتب على هذه الظاهرة قيام معهد املدققني الداخليني بتشكيل جلنة عمل لوضع إطار جديد منظمات 

 .للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي
وتزايد اهتمام الشركات بإنشاء إدارات مستقلة للتدقيق الداخلي مع العمل على دعمها بالكفاءات البشرية اليت متكنها من 

و هذا الن التدقيق الداخلي  يعترب أحد أهم الركائز اليت تقوم عليها مجلة  .هداف بالكفاءة و الفعالية املطلوبة حتقيق األ
األنظمة الرقابية داخل  املؤسسة، حيث يعمل على توظيف أشخاص يتمتعون بالتأهيل العلمي واخلربات العلمية واالستقاللية 

دف التأكد من مدى دقة التامة يف طرح آرائهم و إعداد التقارير  ا  املختلفة حللها وإيصاهلا بشكل مباشر لألطراف املعنية 
  .وفاعلية األنظمة و اإلجراءات املطبقة داخل املؤسسة

ولذلك فإن اإلقبال .تعترب عملية اختاذ القرارات املناسبة والرشيدة من أصعب املسؤوليات يف املؤسسة خاصة اإلسرتاتيجية منها
ا على مثل هذه  ا .القرارات حيتاج إىل توفري معلومات موثوق  ملصدر او هنا يأيت دور التدقيق الداخلي يف املؤسسة كو

علومات املؤكدة اخلاصة مبختلف املصاحل، واليت ستستعمل الحقا ملحصول على األساسي الذي يستند إليه أصحاب القرار ل
 .يف عملية اختاذ القرار

  : يل هذا املوضوع انطالقا من طرح اإلشكالية الرئيسية التاليةسبق سنحاول حتل وبناء على ما
 ؟ كيف يساهم التدقيق الداخلي يف اختاذ القرار يف املؤسسة االقتصادية 

  :وعلى هذا األساس ميكن طرح األسئلة الفرعية 
 هي أهدافه وأمهيته يف املؤسسة االقتصادية ؟ ما هو املفهوم الشامل للتدقيق الداخلي وما -
  هي املفاهيم العامة الختاذ القرار؟ ما-
  هل تعتمد املؤسسة االقتصادية على التدقيق الداخلي يف اختاذ القرار ؟  -
 ما هو دور التدقيق الداخلي يف عملية صنع و اختاذ القرار؟  -

  الفرضيات: 
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 مجيع وعلى املتخذة قراراتال تفعيل يف كبرية بدرجة يساهم أن شانه من مقوماته جبميع الداخلي التدقيق اعتمادإن _  
  .املعايري املتعارف عليها  من جمموعة إتباع على ترتكز الداخلي التدقيق عملية جناح أن املستويات،كما

يتوقف إسهام التدقيق الداخلي يف تفعيل مجيع القرارات على مدى قناعة املستويات اإلدارية املختلفة بأمهية التدقيق _ 
 .الداخلي 

ت االقتصادية اجلزائرية تبين مناذج وطرق تسيريية  رقابية حديثة تساعدها على بلوغ أهدافها، ويعترب التدقيق حتاول املؤسسا -
  .له  من إسهام يف حتقيق النتائج الداخلي حمل اهتمام بالنسبة هلا، وهذا ملا

  الدراسات السابقة: 
لتابع للنشاط التجاري مع دراسة قسم تصدير الغاز اطفي، املراجعة الداخلية، مهمتها يف حتسني تسيري املؤسسة، لشعباين 

هدفت الدراسة إىل حماولة . 2004طراك، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، مع سونا
 .إبراز أمهية املراجعة الداخلية يف املؤسسة، باعتبارها أداة فعالة يف اختذ القرار 

راجعة الداخلية و دورها يف اختاذ القرار، مذكرة ماسرت، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، بلحود زكريا، امل
تتوقف درجة مسامهة املراجعة الداخلية يف عملية صنع القرار على مدى قناعة املستويات اإلدارية املختلفة ألمهية  .قسنطينة

ا يف عملية اختاذ املراجعة الداخلية كأداة تسيري فعالة  متثل أحد أهم مصادر املعلومات اليت ميكن االعتماد عليها و الوثوق 
  .فقد حاولنا من خالل هذه الدراسة إبراز دور التدقيق الداخلي يف اختاذ القرار وصعوبات التدقيق الداخلي يف ذلك. القرار
  منهجية الدراسة : 

الفرضيات اعتمدنا على منهج الوصف التحليلي الذي استطعنا من خالله لإلجابة على اإلشكالية املطروحة واختبار صحة 
وصف وحتليل اجلوانب النظرية للموضوع، ويف اجلانب التطبيقي اعتمدنا على دراسة حالة اليت متكننا من التعمق أكثر يف 

  .املوضوع من خالل الزيارة امليدانية هلذه املؤسسة حمل الدراسة
  تصميم البحث: 

  :املوضوع من خالل ثالث فصول حيث  سنعاجل هذا
األساسية  تناولنا يف الفصل األول و الذي هو نقطة بداية الدراسة اإلطار النظري للتدقيق الداخلي و إبراز أهم املفاهيم -

  .إىل أهدافه و أنواعهباإلضافة املختلفة و أمهيته 
  .اذ القرارأما يف الفصل الثاين تطرقنا إىل التدقيق الداخلي و دوره يف اخت -
بالنسبة للجانب التطبيقي فجعلناه على شكل صورة لتلك اليت رأيناها يف اجلانب النظري أي حاولنا تطبيق كل أبعاد  -

  .فيها أسئلة تظم كل املفاهيم النظرية و بعدها قمنا بتحليل اإلجابات الواردة  مقابلةا و أجرينا ياجلانب النظري ميدان
  أهمية الدراسة: 

  .املؤسسات مهية التدقيق الداخلي يف املؤسسات االقتصادية نتيجة التطورات احلاصلة والتنوع يفتزايد أ -
فها على أكمل اوحتقيق أهد حاجة املؤسسات االقتصادية لتطبيق عملية التدقيق الداخلي لتأدية نشاطها بصورة صحيحة -

   .وجه
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  أهداف الدراسة : 
 :من األهداف اليت تسعى إليها هذه الدراسة

 .معرفة أمهية التدقيق الداخلي يف تسيري املؤسسة االقتصادية-
 . معرفة كيفية التعامل مع األخطاء مث اختاذ القرار املناسب -
  .إبراز أمهية التدقيق الداخلي واالستفادة منه -

  مبررات اختيار الموضوع : 
 .االندراج ضمن تكويننا وختصصنا - 

 .روف احلالية اليت تشهدها مؤسساتنامدى أمهية املوضوع خاصة يف ظل الظ -
 .الداخلي التدقيق الرغبة امللحة و الشخصية للتعرف على هذا املوضوع ألنه يتعلق بتخصصنا وهو -
  .العمل على التكوين العلمي اجليد ملمارسة مهنة التدقيق بصورة دقيقة وسليمة يف املستقبل -

  حدود الدراسة : 
 pchاسة يف الصيدلية املركزية للمستشفيات متت هذه الدر : احلدود املكانية -
  2022خالل الثالثي األول من : احلدود الزمنية  -
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  :مهيد ت
تعترب املراجعة الداخلية حلقة من احللقات الرقابية يف املؤسسة، إذ تعتمد عليها اإلدارة يف التخفيف من املسؤولية امللقاة على 

كل كبرية وصغرية حتدث يف املؤسسة و تعترب املراجعة   امن خالهل راجعة الداخلية مبثابة أعني لإلدارة تراقباإلدارة، كما تعترب امل
ا تتلقى االهتمام الواسع  بعدما برزت احلاجة امللحةالداخلية قدمية املمارسة إال فزادت من اهتمام الباحثني و املهنيني، إليها   أ

ن القواعد الالزمة ملمارستها داخل املؤسسة، وهذا ملا تقدمه من خدمات تساعد اإلدارة يف فقاموا بتطويرها وإرساء جمموعة م
من هناك نوع من التكامل بني املراجعة الداخلية واخلارجية، إذ سيستفيد كل طرف  ن اجليد والفعال للمؤسسة، كما أالتسيري
اخلارجية للمؤسسة، ولقد جاء هذا الفصل ليتم فيه دراسة يف أداء مهمته على أحسن وجه مبا خيدم املصاحل الداخلية و  األخر

مكن من حتديد الدور الذي ميكن أن تلعبه املراجعة الداخلية يف العملية التسيريية نتجوانبها حىت كل املراجعة الداخلية من  
على التدقيق الداخلي و لذا سيتم التطرق يف املبحث األول إىل التعرف  بصفة عامة وعملية صنع القرارات على وجه التحديد

  .الوقوف على أمهيته و األهداف املرجوة منه  و يف املبحث الثاين سيتم التطرق إىل هيكله التنظيمي و مسؤوليته 
  ماهية التدقيق الداخلي : المبحث األول

باملوجودات و بتصميم تعترب إدارة املؤسسة هي املسؤولة عن اعتماد الضوابط احملاسبية واإلدارية اليت تتمثل يف االحتفاظ 
السجالت املالية بصورة متكن من االعتماد عليها، وتنفيذ العمليات بكفاءة معقولة هذا، وتتمكن اإلدارة عادة من تنفيذ 

ا باال  ستعانة بإدارة التدقيق الداخلي  مسؤوليا
  مفهوم التدقيق و أهميته: المطلب األول 

  مفهوم التدقيق : أوال 
ا تصب يف نفس اهلدف و من بني أهم هذه التعاريف ما يلي تعددت اجلوانب اليت    : تطرقت إىل تعريف التدقيق  إال أ

 :التدقيق كمايلي AAA تعريف جمعية المحاسبة األمريكية
 األحداثو  األنشطةتتعلق بنتائج  التدقيق هو عملية منظمة ومنهجية جلمع و تقييم األدلة و القرائن بشكل موضوعي واليت" 

 ديد مدى التوافق و التطابق بني هذه النتائج واملعايري املقررة و تبليغ االطراف املعنية بنتائج التدقيقتحادية وذلك لاالقتص
 )05، صفحة 2015حسنية، ("

  :عرف اتحاد المحاسبين األمريكيين التدقيق على أنه
لقة باإلقرارات أو باألرصدة االقتصادية واألحداث وتقييمها بصورة موضوعية، إجراءات منظمة للحصول على األدلة املتع" 

  )20، صفحة 2006متيمي، ("لتحديد درجة العالقة بني هذه اإلقرارات ومقياسها املعني وإيصال النتائج إىل املستفيدين
  وتعريف آخر

التوافق بني املعلومات واملعايري احملددة مقدما ى وحتديد وإعداد التقارير ،و مدلة اإلثبات فالتدقيق هو عملية جتميع وتقومي أد"
  )15، صفحة 2007الشيسين،("    وجيب أن تتم عملية التدقيق بواسطة شخص يف مستقبل حمايد
بني املعلومات ومعايري حمددة  د وإعداد التقارير عن مدى التوافقإذن  التدقيق هو عملية  جتميع و تقومي أدلة اإلثبات وحتدي

  .مقدما، وجيب أن تتم عملية املراجعة بواسطة شخص فين مستقل وحمايد
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  أمهية التدقيق : ثانيا 
دف هذه الوسيلة إىل خدمة عدة طوائف تستخدم القوائم املالية املدقق ة و تعود أمهية التدقيق إىل كونه وسيلة ال غاية ،و

ا  ومن األمثلة على هذه الطوائف املديرين، املستثمرين، والبنوك وغريها إن إدارة املشروع تعتمد , تعتمدها يف اختاذ قرارا
اعتمادا كليا على البيانات احملاسبية يف وضع اخلطط، ومراقبة األداء، وتقييمه، ومن هنا حترص أن تكون  تلك البيانات مدققة 

تمع املختلفة، حيث تعتمد على من قبل هيئة فنية حما يدة، وجممل القول أن احملاسبة قد أصبحت علما اجتماعيا خيدم فئات ا
البيانات احملاسبة املسجلة بالدفاتر أو الظاهرة يف القوائم املالية الصادرة عن املشروعات املختلفة، إن اعتماد أي مؤسسة 

م، حيث التدقيق هو الضامن لشرعيتها للتدقيق له آثار اجيابية على طريقة التعامل مع قو  ائمها املالية، اليت يبنون عليها قرارا
إال إذا عهدنا إىل هيئة خارجية مستقلة أو شخص طبيعي حمايد، بفحص ,وصحة و سالمة ما يظهر على القوائم املالية النهائية

تلك البيانات ودرجة االعتماد ، وإبداء رأي فين حمايد حول مدى صحة ودقيق منظم انتقاديلبيانات فحصا ا تلك
ا لنتيجة العمل من ربح أو   عليها،ومدى داللة القوائم املالية من حيث عدالة تصويرها لوضع املشروع املايل وصحة بيانا

 )15، صفحة 2000عبداهللا، ( .خسارة
  مفهوم و تطور التدقيق الداخلي : المطلب الثاني 

  :عريف التدقيق الداخليت:أوال 
 :لقد مت تقدمي عدة مفاهيم للتدقيق الداخلي نذكر بعضها فيما يلي 

تعمل مقدمة بشكل منسق من طرف مهنيني  مسعى أو طريقة منهجية" عرفت منظمة العمل الفرنسية التدقيق على أنه
إىل معايري التدقيق، وتقدير مصداقية و جموعة من تقنيات املعلومات والتقييم بغية إصدار حكم معلل ومستقل، استنادا مب

  )35، صفحة 2006الواردات، (" فعالية النظام واإلجراءات املتعلقة بالتنظيم 
  تطور التدقيق الداخلي : ثانيا 

 يف الواليات املتحدة الداخليني مدققني،حيث مت إنشاء معهد لل1941تعود بداية االهتمام بالتدقيق الداخلي إىل عام 
لتدقيق ا ، حيث ساهم منذ إنشاءه يف تطويروهذه اخلطوة ميكن اعتبارها اخلطوة األساسية يف جمال التدقيق الداخلي ,األمريكية

الداخلي واتساع نطاق االنتفاع خبدماته ، و قد عمل املعهد على تدعيم وتطوير التدقيق الداخلي عن طريق بذل اجلهود 
ذه املهناملختلفة من  قائمة تتضمن مسؤوليات املدقق الداخلي  لإصدار أو  1974ة، حيث مت يف عام  أجل املضي قدما 

  )13، صفحة 2008لطفي، (
لألعمال  مت اعتماد دليل تعريف التدقيق الداخلي 1964مت إدخال تعديالت عليها، حيث يف عام 1957ويف عام 

ا تتم داخل املؤسسة بصفة مستمرة، وتوسع جمال عمل املدقق الداخلي وكذلك أهدافه،حيث مل يقتصر والسجالت ع لى أ
ا إىل األهداف البناءة، وبذلك طلبت اإلدارة من املدقق الداخلي التقييم و اقرتاح احللول  على األهداف الوقائية فقط بل تعد

  )26، صفحة 2006السواح، ( .ء و متابعة تنفيذ التوجيهاتللمشاكل املوجودة و توجيه العمال و إبداء اآلرا
الداخلي، حيث مت  وتعترب أهم إجنازات معهد التدقيق الداخلي هي قيامه بوضع جمموعة من معايري األداء املهين للتدقيق

انتهت اللجان  1997ملهين للتدقيق الداخلي، ويف عام لدراسة واقرتاح إطار متكامل ملعايري األداء ا 1974تشكيل جلان عام
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لتصديق عليها ، و هذه املعايري مت إقرارها من غالبية ممارسي املهنة وروادها ا من أعماهلا وقدمت تقريرا بنتائج دراستها و مت
مهنة التدقيق الصادرة عن مت إصدار دليل ألخالقيات  1999ويف عام .املمثلني يف معهد التدقيق الداخلي واجلهات التابعة له

صياغة دليل جديد لتعريف التدقيق الداخلي من قبل معهد املدققني الداخليني األمريكي، ومت تعريف نشاط التدقيق الداخلي 
على أنه نشاط نوعي واستشاري وموضوعي مستقل داخل املؤسسة مصمم ملراجعة وحتسني إجناز األهداف من خالل التحقق 

 .و اخلطط واإلجراءات املوضوعية واقرتاح التحسينات الالزمة حىت تصل إىل الدرجة الكافية لإلنتاجيةمن إتباع السياسات 
  )03، صفحة 2006الواردات، (

  أنواع التدقيق الداخلي : المطلب الثالث 
  :ىل مخسة أقسام تتمثل فيما يلي تنقسم أنواع التدقيق الداخلي إ

يهدف إىل التحقق من الكفاءة والفعالية واالقتصادية يف األنشطة املراد تدقيقها و مساعدة :يق الداخلي التشغيلي  التدق .1
ج عمل واقعياإلدارة على حل املشاكل بتقدمي توصيات  فقد يشمل تدقيق العمليات تقييما   .جمدية من أجل سلوك 

تدقيق املشرتيات، األصول الثابتة، (يات عل سبيل املثال كامال للنظام وقد يكشف عن مشاكل هامة يف جمال العمل
 .)اخل...املستودعات

يهدف إىل التحقق من دقة البيانات ومدى االعتماد على املعلومات املالية وكذلك احملافظة على  :التدقيق المالي .2
 .األصول  وفق درجة املخاطر يتم حتديد نوعية التدقيق أهو مسبق أم الحق؟

إن اهلدف من تدقيق نظم املعلومات هو التحقق من أمن وسالمة املعلومات إلعطاء التقارير  :علوماتتدقيق نظم الم .3
 .صحيحة وكاملة ومفيدةأن تكون  املالية و التشغيلية يف الوقت املناسب  و

مدى االلتزام لتأكد من الفعالية والكفاءة االقتصادية ألداء املوظفني و ا إن اهلدف من تدقيق األداء هو :تدقيق األداء .4
 .باألنظمة والقوانني

إىل قياس مدى االلتزام باألنظمة اخلاصة بالبيئة والتلوث وما ميكن أن يواجه املنشأة و  بيئييهدف التدقيق ال :التدقيق البيئي 
ية البيئة من احلفاظ على األنظمة البيئية ومحايتها من خمتلف املصادر اليت تؤدي إىل تدهور األنظمة البيئية و مواردها و محا

  )60-56، الصفحات 2006الواردات، ( االستنزاف أو االنقراض
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  التدقيق الداخلي  أنواعيوضح ) 1(الشكل رقم 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  .)56، صفحة 2006الواردات، (

  و أهميته أهدافه: المطلب الرابع 
  أهداف التدقيق الداخلي : أوال 

املدققني الداخليني يسعون بصفة  فانق األهداف املبتغاة للوحدة لذا اهلدف الرئيسي من التدقيق الداخلي هو اإلسهام يف حتقي
  : أساسية إىل حتقيق األهداف التالية 

 .فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية .1
 .ت وإجراءات املؤسسةحتديد مدى التزام العاملني بسياسا .2
 .أصول املؤسسة محاية .3
 .منع الغش و األخطاء و اكتشافها إذا ما وقعت .4
 .القيام بتدقيق منظم ودوري لألنشطة املختلفة ، ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إىل اإلدارة العليا .5
 .تقييم أداء األفراد بشكل عام .6
 )32، صفحة 2002علي، ( .خلارجي التعاون مع املدقق اخلارجي لتحديد جماالت التدقيق ا .7

  :و ميكن تقسيم هذه األهداف كما يلي 
 :هدف الحماية-1

واإلجراءات املالية واحملاسبية،  أصول الشركة مبختلف أنواعها، النظم :يشمل هذا اهلدف احملافظة على سالمة األمور التالية
  .اخل...املعتمدة يف املشروع، نظام الضبط الداخلي الشركة، السجالت واملستنداتالسياسات واخلطط املعتمدة يف 

  :هدف التطوير– 2

complaisance 

types 

Operational 

Financial  

Environnemental  

Performance  
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اهلدف يف وظيفة التدقيق اليت تعد وظيفة عالجية وإرشادية تتناول فحص ومراجعة حتديد وحتليل النتائج اإلجيابية  يتمثل هذا
إلدارة بالبيانات و املعلومات ااإلدارة فضال عن توفري و تزويد هذه  والسلبية و وضع هلا حلول ورفعها بتوصيات ومقرتحات إىل

ذه النتائج اليت تشتمل على مجيع أوجه نشاط املشروع  ويتضح من هذا كله أن وظائف التدقيق الداخلي أشبه ما .اخلاصة 
ا حتمي أموال املؤسسة وحتمي اخلطط اإلدارية من االحنراف،  وأيضا تدخل التحسينات تكون باخلدمات الوقائية أل

 .ة عليهاالالزم والتعديالت
 : هدف الشراكة – 3

اكة حقيقية يضمن من من أجل حتقيق األهداف السابقة جيب على املدقق الداخلي أن يبين بينه وبني العاملني يف املؤسسة شر 
 . لعقبات اليت قد تنشأ ألسباب سلوكية ونفسية عند هؤالء العاملنيل  خالهلا تذليل

 :هدف خلق القيمة المضافة– 4
ويعين قدرة التدقيق الداخلي على إضافة القيمة للمؤسسة بتحقيق العائد النهائي لالستثمار يف املؤسسة و أن فعالية التدقيق 

 :الداخلي يف خلق القيمة املضافة تتوقف على أمرين
مضرورة توافر الفهم املشرتك لدى املدققني الداخليني و األطراف امل : األول  .ستفيدة من خدما
، 2000عبداهللا، (.هو النظر لوظيفة التدقيق الداخلي يف ضوء سلسلة القيمة و األطراف املستفيدة من تلك القيمة :الثاني

  )183-181الصفحات 
  أهمية التدقيق الداخلي : ثانيا 

ث أصبح هلا دورا هاما يف املؤسسات و ذلك ملا أثبتته من ضبط للمخالفات اكتسبت مهنة التدقيق الداخلي أمهية كبرية، حي
 .واالحنرافات عن األهداف اليت تسعى األدلة لتحقيقها

 :ومن العوامل اليت سامهت يف تطوير االهتمام بالتدقيق الداخلي هي كاآليت
 .املسافة بني اإلدارة العليا و كافة العاملني تطور حجم املؤسسات وانتشارها جغرافيا على نطاق واسع، مما أدى إىل تباعد -

ظهور الشركات املسامهة وحاجتها للمعلومات لسالمة استثمار أمواهلا وصحة وعدالة اإلفصاح عن البيانات والقوائم  -
 .واحلسابات اخلتامية املنشورة

 املؤسسة، مما دفع باإلدارة إىل تفويض االستقالل التنظيمي لإلدارات ضمن اهليكل التنظيمي وتعدد املستويات اإلدارية يف -
السلطات واملسؤوليات ومن مث حاجة اإلدارة للتأكد من سالمة استعمال وحتمل املسؤوليات وفقا للسياسات والنظم 

ا  .واإلجراءات املعمول 
تمع إىل البيانات واملعلومات املثبتة يف التقارير وألجل التأكد من ذلك البد من سالمة - امحد، ( .نظام التدقيق حاجة ا

 )04، صفحة 2008
  هيكلة و مسؤولية التدقيق الداخلي :  المبحث الثاني

إن املسؤول عن جناح أو فشل التدقيق الداخلي يف حتقيق أهدافه يتوقف على الدعم الذي يتلقاه من اإلدارة العليا فيجب إن 
ا   الت متاحة له لكي متكنه من القيام بدوره و مسؤولياته على أكمل وجه تكون كل الصالحيات و ا
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  تدقيق الداخلي و هيكله التنظيمي موقع قسم ال: المطلب األول 
  موقع قسم التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي للمؤسسة : أوال 

ه منها وميكن موقعه من النظر إىل املؤسسة قسم التدقيق الداخلي يتبع ألعلى سلطة يف اإلدارة العليا ، يستمد قوته و سلطت
بعمق و مشولية أكرب، و حيقق له استقاللية أكرب نتيجة ابتعاده عن اإلدارات التنفيذية أو التشغيلية، و حيقق تبعيته لإلدارة العليا 

 .اهلدف من وجوده هو مساعدة اإلدارة العليا يف الرقابة على أعمال املؤسسة
 :تبار عند حتديد املوقع التنظيمي املناسب لقسم التدقيق الداخلي مايليوجيب أن يؤخذ بعني االع

 .أن حيدد موقعه عند املستوى الذي يؤكد دعم اإلدارة العليا له -
 .أن ال يقوم املدققني الداخليني بتأدية أي أعمال أو أنشطة تنفيذية وذلك لتجنب تعارض املصاحل -
 .ن السلطة الكافيةأن يكون مسؤول أمام جهة تتمتع بقدر م -
أخذ هذه االعتبارات عند حتديد املوقع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي، حيث تعترب هذه االعتبارات من املقومات ضرورة  -

األساسية اليت تزيد من فاعلية التدقيق الداخلي، والتأكيد على ضرورة دعم اإلدارة العليا هلذا القسم وذلك من خالل عقد 
  .ة له و اليت تزيد من دقة و فاعلية التدقيق الداخليالدورات املهني

  الهيكل التنظيمي الداخلي لقسم التدقيق الداخلي : ثانيا 
يعتمد التنظيم الداخلي لقسم التدقيق الداخلي على عدة عوامل من بينها حجم املؤسسة ونوعها وطبيعة نشاطها وأهداف 

م، كما جيب أن يكون قسم التدقيق منظم  التدقيق الداخلي وإضافة إىل عدد العاملني يف قسم التدقيق الداخلي و مؤهال
وحتت إدارة شخص واحد على درجة عالية من التأهيل الفين واملهين، ومن املستحسن تقسيم قسم التدقيق الداخلي إىل 

، 2015للطيف، ا( .وحدات تدقيق مايل وتدقيق إداري،حيث تكون احلاجة إىل التخصص يف بعض األحيان أمرا ضروريا 

 )12صفحة 
  مقومات وظيفة التدقيق الداخلي : المطلب الثاني 

  هناك العديد من املقومات اليت يرتكز عليها التدقيق الداخلي 
 : استقاللية و موضوعية المدقق الداخلي  .1

 األنشطة عن مستقال يكون أن الداخلي املدقق من تتطلب اليت املصاحل تضارب عن البعد إىل االستقاللية مفهوم يشري
ا، تدقيق يتوىل اليت اجلهة تأثري عن بعيدا يكون أن و بتدقيقها يقوم اليت م املمارسني شعور يعين وهذا عمليا  قادرين بأ
م اختاذ على  .عليهم تأثري هلا القرارات تكون ملن انقياد أو ضغوط دونب قرارا

 املدقق ا مير اليت الذهنية احلالة من انطالقا وجودها وأحكام والقرارات التقديرات بنوعية تعلقفي املوضوعية مفهوم أما-
 القدرة يفقده الداخلي للمدقق بالنسبة االستقاللية عنصر غياب وأن االستقاللية، نتاج هي املوضوعية أن مبعىن الداخلي،

 مرتبط الداخلي فاملدقق التطبيق وصعب مطلق مفهوم االستقاللية مفهوم أن غري للمؤسسة، قيمة أية إضافة على
 .املؤسسة داخل كموظف تعاقديا ارتباطا باملؤسسة

  :كالتايل  وهي الداخلي املدقق الستقاللية أنواع أربعة هناك
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 :االستقاللية المهنية1-1

 للقيام الداخلي للمدقق لتفويضا عنها يصدر املؤسسة داخل مستقلة جلنة تشكيل عرب االستقاللية من النوع هذا حتقيق وميكن
 التدقيق، وهذا ما ميكن أن يطلق عليه جلنة من  تقريره وتلقي ومكافآته راتبه وحتديد وعزله تعيينه قرار وكذلك بالعمل،

  .والذي يتم تدعيمه من خالل اهليكل التنظيمي  "االستقالل التنظيمي"
 :االستقاللية في أداء عملية التدقيق 1-2

ا عدم القيام بالفحص، وهذا ما يعرف باملوضوعية  التدقيق وعندتأثر املدقق الداخلي بآراء الغري عند ختطيط عملية  ويقصد 
  .املستوىد و أخالق مهنية عالية اليت يتم تدعيمها بقواع

 :االستقاللية الفنية - 2
ا امتالك املدقق الداخلي أعلى درجات املهارة يف أداء العمل املنسوب له، و  يتم تعزيزها من خالل املؤهالت العلمية ويقصد 

  .املناسبالعالية والتدريب 
  :االستقاللية المالية 2-1

ا اعتماد خمصصات دائرة التدقيق الداخلي من قبل اإلدارة العليا ومناقشة تفاصيلها مع اإلدارة العليا و هذا النوع من  ويقصد 
  .ترب امتداد لالستقاللية املهنيةاالستقاللية يع

 :واعد السلوك المهني للتدقيق الداخليق -3
تؤكد معايري التدقيق الداخلي الصادرة عن املعهد األمريكي للمدققني الداخلني، على ضرورة التزام املدقق الداخلي بقواعد 

لعملية وأسس مناسبة للسلوك املهين أثناء تأديته لعمله، حبيث ال يكون هناك أي شك يف نزاهتهم و موضوعيتهم أثناء تأديتهم 
 :التدقيق و ميكن تلخيص قواعد السلوك املهين للمدقق الداخلي فيما يلي 

 :النزاهة *
 :ويتضمن القواعد السلوكية التالية

 .جيب على املدققني الداخليني أداء عملهم بأمانة وحذر ومسؤولية -
يبة ملهنة التدقيق  الداخلي أو ة تكون معجيب على املدققني الداخليني أن ال يشرتكوا يف أنشطة غري قانونية أو غري معروف -

 .ؤسسة اليت يعملون فيهالمل
 .جيب على املدققني الداخليني أن حيرتموا و أن يسامهوا يف حتقيق األهداف الشرعية و األخالق للمؤسسة اليت يعملون فيها -
 :الموضوعية و السرية *

 :ويتضمن القواعد السلوكية التالية
م ياخليني أن ال يشاركوا يف أية أنشطة أو عالقات رمبا تضعف أو من املفرتض أن تضعف تقيجيب على املدققني الد -

 .العمليات
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جيب على املدققني الداخليني أن ال يقبلوا أي شيء كاهلدايا واخلدمات وغريها رمبا يضعف أو من املفرتض أن يضعف من  -
 .حكمهم املهين

م ، فاحلقائق اليت مل جيب على املدققني الداخليني اإلفصاح عن ك - ل احلقائق املادية اليت عرفوها أثناء قيامهم بواجبا
ا األنشطةيفصحوا عنها رمبا تؤدي إىل تشويه تقاريرهم عن   .اليت يراجعو

 :الكفاءة المهنية *
 :ويتضمن القواعد السلوكية التالية

 .واخلربة واملهارة الضروريةجيب على املدققني الداخليني أن يؤدوا مهامهم اخلدماتية باملعرفة  -
  .جيب على املدققني الداخليني أن يؤدوا خدمات التدقيق الداخلي تبعا ملعايري املمارسة الداخلية للتدقيق الداخلي -
م - م وجودة خدما   )16-14الصفحات ، 2015اللطيف، ( .جيب على املدققني الداخليني أن حيسنوا باستمرار  كفاء

  المعايير الدولية لممارسة التدقيق الداخلي  :الثالثالمطلب 
 :تنقسم املعايري الدولية للتدقيق الداخلي إىل قسمني

 :)السمات (الصفاتمعايير  1-
تتمثل يف مسات أو خصائص اجلهات اليت تؤدي وظيفة التدقيق الداخلي، كما توضع متطلبات اجلودة اليت جيب أن تتوفر 
جلهاز التدقيق الداخلي وكذلك متطلبات االستقاللية واملوضوعية واملعرفة واملهارة والعناية الالزمة وغري ذلك من املتطلبات ألداء 

الواردات، ( .املهام امللقاة على عاتقهم الداخلي، و تقيم مدى كفاءة وفاعلية إدارة املخاطر و عمليات التحكم يف الرقابة

 )87،صفحة 2006
  :ونستخلص هذه املعايري فيما يلي
 :الهدف و السلطة و المسؤولية

الداخلي، مبا يتماشى مع  جيب حتديد عرض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي حتديدا رمسيا ضمن ميثاق التدقيق
 .هنية ملمارسة التدقيق الداخليتعريف التدقيق الداخلي ومبادئ وأخالقيات املهنة واملعايري الدولية امل

 :االستقاللية والموضوعية
 .جيب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي مستقال، وجيب أيضا أن يكون املدققني الداخليني موضوعيني أثناء أداء أعماهلم

 :االستقاللية التنظيمية
املؤسسة بشكل يكفل أداء مسؤوليات  صب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تابعا ملستوى تنظيمي يفجيب أن يكون من

 .نشاط التدقيق الداخلي
 :التفاعل المباشر مع اإلدارة العليا

 .جيب أن يتواصل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ويتفاعل مباشرة مع اإلدارة العليا
  :الموضوعية الفردية

 .يتجنبوا تضارب املصاحلجيب أن يتصف املدققني الداخليني بتوجهات غري منحازة وغري متحيزة، وأن 
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 :معوقات االستقاللية أو الموضوعية
لواقع أو الظاهر جيب اإلفصاح عن تفاصيل ذلك إىل األطراف ا إذا كان هناك ما يعيق االستقاللية أو املوضوعية سواء يف

 )50، صفحة 2011مجعة، ( .املعنية، مع العلم بأن طبيعة هذا اإلفصاح ختتلف باختالف املعوقات
 :المهارة و العناية المهنية الالزمة

 .جيب أن يؤدي مهام التدقيق مبهارة ومع توخي العناية املهنية الالزمة
 :المهارة

ب جي، و إليهم  داخليني أن ميتلكوا املعرفة واملهارات والكفاءات األخرى الالزمة لتنفيذ املسؤوليات املنسوبةال نيجيب على املدقق
 .أن ميتلك أو يكتسب املعلومات واملهارات والكفاءات األخرى الالزمة لتنفيذ مسؤولياته على نشاط التدقيق الداخلي 

 )95-90، الصفحات 2006الواردات، (

 :العناية المهنية الالزمة 
مبستوى معقول و أن يبذل العناية  يتحلىأي توقع أن يكون عليه بذل مستوى العناية واملهارة امل جيب على املدقق الداخلي

 .املهنية الالزمة باالبتعاد عن اخلطأ
 :التطوير المهني المستمر

م  م وكفاءا  .عن طريقة التطوير املهين املستمر األخرىجيب على املدققني الداخلني أن يطوروا معرفتهم، مهار
 :برنامج تأكيد و تحسين الجودة

تطوير واحملافظة على الربنامج لتأكيد وحتسني اجلودة حبيث يغطي  على ال أن يعمللى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي جيب ع
 .كافة جوانب نشاط التدقيق الداخلي

 :متطلبات برنامج تأكيد و تحسين الجودة
 )51، صفحة 2011مجعة، ( .واءجيب أن يشمل برنامج تأكيد وحتسني اجلودة أعمال التقييم الداخلي واخلارجي على الس

 :أعمال التقييم الداخلي
  :جيب أن تشتمل أعمال التقييم الداخلي على مايلي

  .مراقبة مستمرة ألداء نشاط التدقيق الداخلي  -
ممن تتوفر هلم املعرفة بأصول داخل املؤسسة  آخرين منمراجعات دورية تنفذ بأسلوب التقييم الذايت أو بواسطة أشخاص  -

 .ممارسة التدقيق الداخلي
 :أعمال التقييم الخارجي

مرة واحدة كل مخس سنوات، بواسطة مراجع أو فريق مراجعة مؤهل ومستقل  األقلجيب إجراء أعمال التقييم اخلارجي على 
 . من خارج املؤسسة

 .بااحلاجة إلجراء أعمال التقييم اخلارجي على فرتات أكثر تقار  -
 :إعداد و إبالغ التقارير عن برنامج تأكيد وتحسين الجودة
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 .جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق إبالغ  اإلدارة العليا  بنتائج  برنامج تأكيد وحتسني اجلودة
 :استخدام تعبير

 :مت إجراءه وفق املعايري الدولية املعنية ملزاولة التدقيق الداخلي
تدقيق الداخلي اإلفادة بأن نشاط التدقيق الداخلي يتوافق مع املعايري الدولية املعنية ملمارسة ال جيوز للرئيس التنفيذي لل -

 )96، صفحة 2006الواردات، ( .التدقيق الداخلي إال إذا كانت نتائج برنامج تأكيد وحتسني اجلودة تؤيد إفادته هذه
 :بالمعاييراإلفصاح عن حاالت عدم التقيد 

عندما يكون هناك عدم التوافق مع تعريف التدقيق الداخلي ومبادئ أخالقيات املهنة أو معايري التأثري على النطاق الكلي، 
 .لنشاط التدقيق الداخلي أو أعماله، جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يفصح عن عدم التوافق إىل اإلدارة العليا

 :معايير األداء 2-
ملقاييس اليت يتم من خالهلا تقييم أداء تلك األنشطة وذلك من خالل ا تصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي وتضع هي اليت

وضع خطط خاصة باملخاطر وإيصال تلك اخلطط ومتطلبات تنفيذها إىل اإلدارة العليا ملراجعة تلك اخلطط واعتمادها، كما 
الواردات، ( :ق املناطق واألنشطة اخلاصة اليت جيب تدقيقها، وتتلخص فيما يليتؤكد هذه املعايري على أنه ينبغي أن حيدد التدقي

  )97، صفحة 2006

 :إدارة نشاط التدقيق الداخلي
 .جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يدير نشاط التدقيق الداخلي بفعالية لضمان حتقيق قيمة مضافة للمؤسسة

 :التخطيط
جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق وضع خطط مرتكزة على املخاطر، وذلك لتحديد أولويات نشاط التدقيق الداخلي مبا 

 .يتماشى مع أهداف املؤسسة
 :التبليغ والموافقة

 .جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يبلغ خطط نشاط التدقيق الداخلي واملوارد الالزمة هلا
 :اردإدارة المو 

جيب أن يتأكد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من أن موارد التدقيق الداخلي مناسبة وكافية، ويتم توظيفهما بفعالية لتحقيق 
 .اخلطة املعتمدة

 :السياسات واإلجراءات
 .يجيب أن يضع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي السياسات واإلجراءات الكفيلة بتوجيه نشاط التدقيق الداخل

 :التنسيق
اخلارجية والداخلية اليت تقدم خدمات  تهامعاجلينبغي على الرئيس التنفيذي الداخلي أن يتبادل املعلومات وينسق النشاطات 

 .التأكيد واالستشارات املرتبطة مبجال أعمال نشاط التدقيق وذلك لضمان التغطية الالزمة للعمال و تالقي يف ازدواجية اجلهود
 :لعليا و مجلس اإلدارةإبالغ اإلدارة ا
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جيب على الرئيس التنفيذي لتدقيق أن يقوم بصفة دورية بإبالغ اإلدارة العليا منسلطة ومسؤولية وأداء نشاط التدقيق الداخلي 
 )100-97، الصفحات 2006الواردات، ( .وفقا للخطة املوضوعة له

  :الخارجية والمسؤولية التنظيمية عن التدقيق الداخليالجهات التي تقدم الخدمات 
املؤسسة كلها، أي لكي تؤدي أي جهة من اجلهات اليت تقدم اخلدمات اخلارجية نشاط التدقيق الداخلي عليها أن حتيط 

 .عاللى نشاط تدقيق داخلي فلمحافظة علتطلع مبسؤولية 
  :طبيعة العمل

قييم واإلسهام يف حتسني عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة، وذلك من خالل جيب أن يقوم نشاط التدقيق الداخلي بالت
 .إتباع أسلوب منهجي منظم

 :الحوكمة
جيب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم عمليات احلوكمة باملؤسسة واقرتاح التوصيات املناسبة لتحسينها، مبا يكفل حتقيق 

 )52، صفحة 2011مجعة، (:   األهداف التالية 
 .تعزيز األخالقيات والقيم املناسبة يف املؤسسة -
 .ضمان فاعلية إدارة األداء على مستوى املؤسسة ككل -
 .إبالغ املعلومات املتعلقة باملخاطر و الرقابة إىل اجلهات املناسبة باملؤسسة -
 .اخلارجيني واإلدارة وإبالغ املعلومات بني تلك األطراف تنسيق األنشطة بني اإلدارة العليا و املدققني -

 :إدارة المخاطر
  .جيب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم فاعلية عمليات إدارة املخاطر وأن يساهم يف حتسينها

 :الرقابة
ل تقييم فاعليتها و  جيب أن يساعد نشاط التدقيق الداخلي املؤسسة يف احملافظة على إجراءات و ضوابط رقابية فعالة من خال

ا و تعزيز التحسني املستمر فيها  .كفاء
 :تخطيط مهام التدقيق الداخلي

تتضمن أهداف املهمة،  اليت  مهام التدقيقمن جيب أن يقوم املدققون الداخليون بتطوير وتوثيق خطة عمل لكل مهمة 
 .نطاقها، توقيتها و املوارد املخصصة هلا

 :اعتبارات التخطيط
 .الداخليون النواحي كلها باالعتبار  نو املدققطة مهمة التدقيق، جيب أن يأخذ عند وضع خ

 :أهداف النشاط الذي تجري مراجعته و الوسائل التي يمكن عن طريقها مراقبة أدائه
  )103، صفحة 2006 الواردات،( .مدى كفاءة وفاعلية عمليات إدارة املخاطر و الرقابة يف هذا النشاط -

  :أهداف مهمة التدقيق -
 .مهمة تدقيق جيب حتديد األهداف املنشودة لكل
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 :نطاق مهمة التدقيق -
 .التدقيق كافيا لتحقيق األهداف املنشودة منها نطاق مهمةجيب أن يكون 

 :تخصيص الموارد  الالزمة لمهمة التدقيق -
سبة والكافية الالزمة لتحقيق أهداف مهمة التدقيق  ويتم توظيف األفراد الالزمني جيب أن حيدد املدققون الداخليون املوارد املنا

ا  .لتنفيذ املهمة على أساس تقييم طبيعتها ومدى تعقيدا
 :برنامج عمل مهمة التدقيق -

 .جيب على املدققني الداخليني  تطوير برنامج عمل لتحقيق أهداف مهمة التدقيق
 جيب أن يقوم املدققني الداخليني بتحديد و تقييم و توثيق املعلومات : تنفيذ مهام التدقيق الداخلي -

 .الكافية الالزمة لتحقيق أهداف املهمة
 :تحديد المعلومات -

 .جيب على املدققني الداخليني حتديد املعلومات الكافية واملفيدة والالزمة واليت ميكن االعتماد عليها يف تنفيذ مهمة التدقيق
 :يمالتحليل والتقي -

الواردات، ( .جيب على املدققني الداخليني وضع استنتاجات ونتائج مهمة التدقيق على أساس أعمال التحليل والتقييم املناسبة
  )111، صفحة 2006

 :توثيق المعلومات -
 .نتائج مهمة التدقيقجيب على املدققني الداخليني توثيق املعلومات الالزمة لتأييد استنتاجات و 

 :اإلشراف على مهمة التدقيق -
ا وتطوير طاقم العمل -  .جيب اإلشراف على املهام بالشكل املناسب، مبا يكفل حتقيق أهدافها وتأكيد جود
 :تبليغ النتائج -

  .جيب على املدققني الداخليني تبليغ نتائج املهام
 :مقاييس التبليغ

بنتائج مهمة التدقيق أهداف تلك املهمة ونطاقها واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها  جيب أن تشتمل التبليغات املتعلقة
 .والتوصيات املقرتحة

 :جودة التبليغات -
 .موضوعية واضحة موجزة بناءة وكاملة وأن تصدر يف الوقت املناسب جيب أن تكون التبليغات دقيقة،

 :حاالت الخطأ والسهو -
ائي عل ى اخلطأ أو سهو جسيم، فيجب أن يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بإبالغ املعلومات إذا احتوى أي تبليغ 

 .املصححة إىل كل األطراف الذين كانوا قد تلقوا التبليغ األصلي
 :استخدام تعبير -
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بأن مهمتهم قد مت إجراؤها مبا  مت إجراؤه وفقا للمعايري  الدولية املهنية ملزاولة التدقيق الداخلي ميكن للمدققني الداخليني اإلفادة
 .التدقيق الداخلي فقط يف حال كانت نتائج برنامج حتسني اجلودة تساند تلك اإلفادة عايري الدولية املهنية ملمارسةملا يتفق مع

 :اإلفصاح عن حاالت عدم التقيد بالمعايير -
 )112، صفحة 2006الواردات، ( .حمددةمهمة  عندما تؤثر حاالت عدم التقيد مببادئ أخالقيات املهنة أو املعايري يف -
ا تقالقاعدة أو مبدأ أخالقيات املهنة أو امل -  .يدا تاماعايري اليت مل يتم التقيد 
ا وعلى النتائج اليت مت تبليغها بشأن املهمة عدم التقيد على مهمة التدقيق يف تأثري -  .حد ذا
 :تائجنشر الن -

 .جيب على الرئيس التنفيذي التدقيق الداخلي تبليغ نتائج مهمة التدقيق إىل األطراف املعنية
 :اآلراء الكلية العامة  -

وقاعات اإلدارة العليا وغريها من اجلهات املعنية األخرى، كما جيب  االعتباراتعندما يتم إصدار رأي عام، جيب أن يؤخذ يف 
ا كافية ومفيدة ووثيقة الصلة مات   أن يكون مدعوما مبعلو   .موثوق 

  :مراقبة سير العمل -
تأخذه النتائج اليت مت إبالغها إىل  االجتاه الذيجيب أن يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بوضع وإرساء نظام ملتابعة 

 .اإلدارة
 :حسم مسألة قبول اإلدارة العليا للمخاطر -

املخاطر املتبقية، ميكن أن يكون  دقيق الداخلي أن اإلدارة العليا قد قامت بقبول مستوى منعندما يعتقد الرئيس التنفيذي للت
  )54، صفحة 2011مجعة، ( .باعتقاده مستوى غري مقبول للمؤسسة، جيب عليه أن يناقش تلك املسألة مع اإلدارة العليا
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  :خالصة الفصل 
خالل هذا الفصل من اخلروج خبالصة عامة، بأن التدقيق الداخلي حيتل مكانة هامة يف املؤسسة، فهو وظيفة ضرورية  متكنا من

للمؤسسة لتحقيق أهدافها ألنه يتناول الفحص االنتقادي املنظم والتقييم املستمر للخطط والسياسات وإجراءات وسائل الرقابة 
والغش التالعبات، فالتدقيق الداخلي يسعى دائما إىل حتقيق اإلشراف والرقابة الداخلية، كما يهدف إىل اكتشاف األخطاء 

 )إدارات، أقسام، فروع( اإلدارية يف املؤسسة، وذلك بتقييم كفاءة أداء العمليات على مستوى الوحدات التنظيمية الداخلية
م بطريقة فعالة، كما يقدم خدمات وقائية، ( خدمات عديدة للمؤسسة، حىت يساعد مجيع أعضاء اإلدارة على تأدية مسؤوليا

وذلك من أجل ضمان السري احلسن واجليد لسياسات املؤسسة وزيادة فعاليتها للوصول إىل درجة  )اخل...عالجية، وتقييمية
ة، واألنشطة داخل املؤسس التحكيم، لذا ميكننا القول بأن التدقيق الداخلي هو الوسيلة الفعالة لتقييم أداء خمتلف الوظائف

لتقييم السليم ا وذلك بوجود أسلوب علمي وعملي ومجلة من التقنيات واملعايري املؤطرة لعملية التدقيق الداخلي املمكنة من
كما يكون للتدقيق الداخلي دور مهم يف عملية صنع القرار وهذا ما سنتطرق إليه .ملستويات األداء داخل كل وظيفة أو نشاط

  .يف الفصل املوايل
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  : تمهيد  
ا أصعب و أهم احلاالت اليت تواجه املدراء  ذتتجلى أمهية اختا إذ أن عدم الشروع , القرارات يف إطار العملية اإلدارية يف كو

هداف املطلوبة لتحقيق األ باختاذ القرارات أو عدم اختاذها بالشكل املناسب من شانه أن خيلق تكريسا ألداء املهام و األنشطة
تها لسبل االستقرار و االستمرار السيما يف إطار ظومة للمشكالت و عدم إمكان مواصلفضال عن تعرض املن, اجنازها  املرجو

ا العوملة املنافسة  االت و األنشطة اإلداريةفلقد حظيت عملية صنع القرار بأمهية استثنائية يف خم.و الظروف اليت أفرز  تلف ا
مناذجه و العوامل , عناصره , على هذا األساس سيتم التطرق يف املبحث األول إىل أساليب اختاذ القرارو .بكفاءة و فعالية

  .املؤثرة فيه و يف املبحث الثاين نتطرق إىل عالقة اختاذ القرارات بوظيفة التدقيق الداخلي للمؤسسة االقتصادية
    أساسيات حول عملية اتخاذ القرار :المبحث األول

لذلك يقضي املدير اغلب وقته يف  ،سة إدارية باملؤسسات هو اختاذ القرار لكل املشاكل اليومية اليت تواجهها اإلدارةإن أهم ممار 
ا ألجل حتقيق األهداف املرجوة بتكاليف و احنرافات اقل و هذا ال يتم  التفكري يف حل املشاكل و اختاذ القرارات املناسبة بشأ

و  .ذ القرارات و ما هي أهم االعتبارات اليت جيب أخذها يف احلسبان عند اختاذ القرار باملؤسسةإال بادراك املدير ألساليب اختا
  :يف هذا املبحث سيتم التعرض ملا يلي

  مفهوم و أساليب عملية اتخاذ القرار: المطلب األول
  أنواع القرارات و  مفهوم عملية اختاذ القرار: الفرع األول

 تعريف عملية صنع القرار: أوال
ولني يف املؤسسات فهذا ما يتميز به املسؤول عن بقية ؤ ة اجلزء األكرب من اهتمامات املسمتثل عملية صنع القرار و حل املشكل

  .املوظفني التنفيذيني من خالل صنع القرارات و التحضري هلا باستمرار
  :و قد اختلفت اآلراء يف تعريف صنع القرار و اليت من أمهها ما يلي 

  .مشكلة معينة موضوع أواختيار البديل املناسب بشان  ية اختيار بني بدائل للتوصل إىلرار بأنه عملعرف صنع الق
ائج اليت ترتتب على قرار ما و هناك من عرف صنع القرار بأنه ما هو إال مواقف للتأمل و املفاضلة و املناظرة و املراجعة للنت

  .غالل فرصة معينةكما قد يكون حلل مشكلة ما أو من اجل است  خرآدون 
و يف تعريف أخر لصنع القرار بأنه هو املفاضلة و االختيار من بني عدد من البدائل املتوفرة كما انه يتطلب معرفة الشروط  

  .التأكدوالظروف احمليطة خاصة مع اتصافها بالتأكيد أو املخاطرة أو عدم 
يفعله الفرد يف موقف ما و ذلك بعد الفحص الدقيق كما يعرف أيضا صنع القرار بأنه إصدار حكم معني عما جيب أن 

  )35، صفحة 2016املصري، (.للبدائل املمكنة اليت ميكن إتباعها

  .معنيختيار البديل األنسب يف مواجهة موقف الفردية أو اجلماعية اليت تنتهي بو عرف أيضا بأنه سلسلة االستجابات ا
صنع القرار بأنه مجيع اخلطوات اليت يطلبها ظهور القرار إىل حيز الوجود تتضمن خطوات التعرف على املشكلة و أيضا عرف 

و حتديدها و حتليل املشكلة و تقييمها ووضع معايري للقياس و مجع البيانات و اقرتاح احللول املناسبة و تقييم كل حل على 
  .احللول أفضلحدة مث اختيار 
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إىل حل أو نتيجة  للوصولللتدقيق ملها جمم لكافة املتغريات و اليت ختضع ة عن حتليل و تقييبار ع انهرار رف أيضا القكما يع
  )36، صفحة 2016املصري، (.ووضع هذا احلل يف جمال التطبيق العملي و حيز التنفيذ
بديلة و بصورة أكثر اتساعا و مشوال و ال مل اختيارات بني املسارات ع و يرى هنري الربس  أن صنع القرار مبفهومه الضيق هو

  )36، صفحة 2016املصري، (.أن اختاذ القرار أيضا يتضمن األفعال اليت جيب أن تتم قبل التمكن من عمل االختيار النهائي 

ن األساس لقرار هي جوهر العملية اإلدارية للمؤسسات االقتصادية الو من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن عملية صنع ا
  .هو اختيار موضوع بني البدائل املختلفة بعد دراسة و تفكري حبيث تعود إىل حتقيق النتائج املرجوة  يف صنع القرار 

  أنواع القرارات : ثانيا 
 : صنفني إىل القرارات اإلدارة علماء صنف
 ياإلدار  نونالقا حسب القرارات تصنيف :   
 : أمهها متعددة ملعايري طبقا اإلدارية القرارات اإلداري القانون علماء يقسم

 .مركبة وقرارات بسيطة قرارات نوعني إىل املعيار هلذا طبقا القرارات وتنقسم :القرار تكوين . )1
ا من نابعة القرارات من نوعال هذا وبساطة سريع قانوين وأثر مستقل كيان هلا اليت تلك هي : البسيطة القرارات -أ  كو

ا قائمة قرارات  .آخر قانوين بعمل مركبة غري أو بذا
 بل مستقلة تصدر ال القرارات هذه ومثل متعددة قانونية جوانب تكوينها أو تركيبها يف تدخل اليت هي : املركبة القرارات -ب

 )60_59، صفحة 2015بعوج، (.آخر إداري عمل على الحقة أو معاصرة أو سابقة تكون قدى أخر  إدارية أعماال تصاحب
 القرار على ترتتب اليت القانونية اآلثار إىل يستند الذي املعيار هلذا وفقا القرارات وتصنف :وعموميته القرار مدى . )2

 .فردية وقرارات تنظيمية قرارات نوعني، إىل
 التنظيمي والقرار األفراد، من حمدود غري عدد على تطبق ملزمة عامة قواعد تتضمن اليت تلك هي : التنظيمية القرارات -أ

ا وعلى املنظمة على آثاره تنعكس الشخصية،ولذا بصفته ليس و التنظيم يف عضوا بصفته املدير يتخذه  .نشاطا
 ولو حىت حمددة حالة أو حمددا فردا اطبخت بل قانونية قواعد تضع ال التنظيمية القرارات عكس على الفردية القرارات إن -ب

  .) 249، صفحة 1993بسيوين، (. فرد من أكثر ختاطبهم من كان
 :إىل املعيار هذا وفق القرارات تصنيف وميكن :األفراد على القرار آثار . )3
 غري وقرارات النوعذا ه من اإلدارة تصدرها اليت القرارات ومعظم عليهم ا وحيتج األفراد حق يف نافذة وواجبة ملزمة قرارات
، صفحة 1993بسيوين، ( .الرؤساء يصدرها اليت والنشرات واألوامر التعليمات :ومثاهلا عليهم ا حيتج ال أي لألفراد، ملزمة
350(  

 قطعية وقرارات أولية قرارات : إىل املعيار هلذا وفقا القرارات وتصنف :النظر إلعادة خضوعه ومدى القرار قوة . )4
  )351، صفحة 1993بسيوين، (.

 صدورها، من زمنية فرتة خالل خمتصة جهة أمام فيها الطعن املعنوية واهليئات لألفراد زو جي اليت تلكي ه : األولية القرارات -أ
 . القرار إلغاء أو سحبإىل  ستهدفاليت  تالقرارا ضوعو مب العالقة صاحب يتبعها معينة نظامية جراءاتبإ ذلك ويتم
ا عليها االعرتاض جيوز ال اليت النهائية القرارات فهي :القطعية القرارات -ب  اختصاص، ذات عليا جهة من صادرة لكو

ا استثنائية حاالت يف وذلك القضائي الطعن تقبل وهي  .خاص أساسي أو قومي طابع اتذ لكو
 لىعو  شفوية وقرارات مكتوبة قرارات إىل املعيار هلذا وفقا القرارات وتصنف : اتخاذه وإجراءات قرارلا شكل )5
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 .ضمنية وقرارات صرحية قرارات
 التعبري تمي فال الضمين القرار أما صراحة عنه يعرب الذي هو الصريح فالقرار :الضمنية والقرارات الصريحة القرارات -ب
 عنه يعرب مل وإن واملقصود املدرك االختيار أساس على تمت ما غالبا الضمنية والقرارات املدير سلوك منفهم ت وإمنا صراحة عنه

 .صراحة
 من اتساعا وأكثر متعددة ملعايري طبقا اإلدارية القرارات اإلدارة علماء يصنف :اإلدارة علماء حسب القرار تصنيف 

 توصل اليت اإلدارية القرارات تصنيف معايري أهم يلي فيما وسنعرض اإلداري القانون علماء دىل التصنيف معايري
 : التالية املعايري يف تتمثل اليت اإلدارة علماء إليها

 التالية األنواع إىل املعيار اذهل وفقا القرار تصنيف وميكن :بالمنظمة األساسية للوظائف وفقا القرارات تصنيف :  
 بالعنصر العالقة ذات واملؤسسات العمالية واالحتادات بالنقابات املنظمة عالقة يف تتمثل : البشري بالعنصر تعلقت قرارات-أ

 . ذلك وغري البشري
 الواجب واإلجراءات حتقيقها املراد باألهداف اخلاصة القرارات يف تتمثل : ذاتها اإلدارية بالوظائف تتعلق قرارات -ب

 .إخل ... املتابعة وتقارير الرقابية املعايري العمل،و وبرامج والسياسات إتباعها
 عليها احلصول وكيفية املستخدمة اآلالت وأنواع املصنع، موقع باختيار اخلاصة القرارات وتتضمن :باإلنتاج تتعلق قرارات -ج

 .إخل ...العمال أجوريه ف وطرد اإلنتاج، وطريقة
 التعامل سيتم اليت واألسواق أوصافها و بيعها سيتم اليت السلعة بنوعية خلاصةا القرارات وتشمل :بالتسويق تتعلق قرارات .د

 .اخل ...استخدامها الواجب الدعاية ووسائل معها
 املطلوب األرباح ومعدالت التمويل وطرق والسيولة الالزم املال رأس حبجم اخلاصة كالقرارات : بالتمويل تتعلق قرارات -ه

  اخل ... حتقيقها
 هي أنواع ثالثة إىل املعيار هلذا وفقا القرارات صنفت : ألهميتها وفقا راراتالق تصنيف: 

 تتميز وهي به، احمليطة والبيئة ومستقبله اإلداري التنظيم بكيان تتعلق قرارات وهي) :ةالحيوي ( اإلستراتيجية القرارات -أ
 .الالزمةات االعتماد أو االستثمارات وبضخامة األجل طويل النسيب بالثبات

 اهليكل بناء أو اخلطط وترمجة األهداف لتحقيق املناسبة الوسائل تقرير إىل القرارات هذه دف : التكتيكية القرارات -ب
 .اإلدارات أو األقسام رؤساء بالغال يف يتخذها القرارات وهذه العاملني، بني العالقات مسار حتديد أو التنظيمي

ا وتتميز املنظمة، يف التجاري والنشاط وتنفيذه اليومي العمل مبشكالت تعلقت القرارات هذه :التنفيذية القرارات -ج  ال بأ
  .ملتخذها السابقة والتجارب اخلربات ضوء يف اختاذها يتم بل متخذها، قبل من والبحث اجلهد من املزيد إىل حتتاج
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  تصنيف القرارات حسب أمهيتها :  2الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  )66، صفحة 2017_2016نورية، (

  أساليب اتخاذ القرار: الفرع الثاني
م إىل أسلوبني مها األسلوب التقليدي و  ا املدراء يف اختاذ قرارا لقد صنف كتاب اإلدارة أساليب اختاذ قرارات اليت يتبعو

  األسلوب العلمي
  :راراتاألساليب التقليدية في اتخاذ الق: أوال

ا تلك اليت تفتقر للتدقيق و التمحيص العلمي و ال تتبع  اختاذ القرارات و تعود جذور هذه  يف عملية املنهج العلمييقصد 
 التقليد أواألساليب إىل اإلدارات القدمية اليت كانت تستخدم أسلوب التجربة و اخلطأ و اخلربة و التجربة و املشاهدة و 

  .مشاكلهااحملاكاة يف حل 
سبه مزيدا من غالبا ما تكفيدة رج منها بدروس ممير املدير بعديد من التجارب أثناء أداءه ملهامه اإلدارية خي: الخبرة  - أ

اخلربة اليت تساعده يف الوصول إىل القرار املطلوب و ال تقتصر اخلربة املعنية يف هذا األسلوب على خربة املدير متخذ 
، 2015اسامة، (.السابقني الذين تقاعدوا عن العملتفادة من خربات املديرين القرار و لكن ميكنه التعلم و االس

 )109صفحة 
سلوب التجاري يف جماالت البحث العلمي مث انتقل تطبيقه إىل اإلدارة لالستفادة منه األتطبيق بدا : إجراء التجارب  - ب

على االعتبار مجيع العوامل  خذاآمتخذ القرار نفسه إجراء التجارب اىل يف جمال اختاذ القرارات و ذلك بان يتو 
  )109، صفحة 2003كنعان، ( .امللموسة والغري ملموسة و االحتماالت املرتبطة باملشكلة حمل القرار

الشخصي و اعتماده على سرعة يعين هذا األسلوب استخدام متخذ القرار حكمه :الشفهيالبديهة و الحكم   - ت
و تقييم  ليلو يف فحص و حت ،لهالبديهة يف إدراك العناصر األساسية اهلامة للمواقف و املشكالت اليت تعرض 

 .البيانات و املعلومات املتاحة و الفهم العميق
اآلراء و  يعين هذا األسلوب اختاذ متخذ القرار البحوث و دراسة: دراسة األداء و االقتراحات و تحليلها  - ث

  .االقرتاحات اليت تقدم إليه حول املشكلة و حتليلها ليتمكن على ضوئها من اختيار البديل األفضل 

 التدقيق الداخلي 

إسرتاتيجية قرارات  قرارات تنفيذية  قرارات تكتيكية  
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  :األساليب العلمية في اتخاذ القرارات: انياث
ا اإلدارة احلديثة منذ مطلع الستينا ه األساليب التحكيم العلمي خاصة لقد غلب على هذ ت أمام التطورات اهلائلة اليت شهد

كل هذه   ،ا و ارتقاء مستوى التعليم و الثقافة للمتعالني فيه ،تنظيمات اإلدارية و تعقد نشاطها بسبب تضخم حجم ال
  .األسباب و غريها أدت إىل التحول لألساليب ذات الطابع العلمي الختاذ القرارات املختلفة

  )151، صفحة 1955قحف، (:احلديثةو ميكن ذكر بعض األساليب 
و تعين تطبيق الوسائل و الطرق و الفنون العلمية حلل املشاكل اليت تواجه املديرين بشكل يضمن :العملياتبحوث   - أ

 .النتائجحتقق أفضل 
و يفرتض يف وضع هذا األسلوب إتباع خطوات علمية حمددة و أن يكون هناك أكثر من بديل حلل هذه املشكلة و 

ومثل هذه األساليب تعطي وصفا دقيقا للمشكلة حمل ك أهداف يسعى الشخص أو اجلهة لتحقيقها أن يكون هنا
و حتدد بدقة البدائل املقرتحة  .وكذلك حتدد البيانات الالزمة للتعرف على أفضل احللول.املؤثرةالقرار و العوامل 
  .اختيار أفضلها ملقرتحة احللول والقرار من مقارنة البدائل ا متخذمتكن .كحلول للمشكلة 

لذا يتطلب  األفضل،يار البديل و أصعبها هي مرحلة اخت مراحل،عملية اختاذ القرار بعدة  متر:االحتماالتنظرية   - ب
و من هنا ظهرت بعض التحوالت اليت تستهدف .متخذ القرار التأكد من احتماالت املستقبل و قياسها إن أمكن

ع القرارات عن طريق تسجيل عدد مرات حدوث حدث معني تطبيق نظرية االحتماالت يف جمال عملية صن
لالستفادة من هذا التسجيل يف التوصل إىل توقعات سليمة للمستقبل و هناك ثالث طرق ميكن استخدامها لقياس 

االحتمال التكراري , االحتمال املوضوعي, االحتمال الشخصي:االحتماالت يف عملية صنع القرار هي النحو التايل
  )65-64، الصفحات 2015بعوج، ( .

 :أسلوب شجرة القرارات   - ت
يعترب أسلوب شجرة القرارات كغريه من األساليب العلمية ميكن متخذ القرار من رؤية البدائل املتاحة و األخطار و 

و خاصة يف  ،تعانة متخذ القرار ليته يتطلب اسالنتائج املتوقعة لكل منها بوضوح إال أن تطبيق هذا األسلوب بفعا
    )224-220، الصفحات 2004، .قحف ع(احلاالت غري املؤكدة أو يف املواقف املعقدة 

لقد أدركت الكثري من منظمات األعمال أمهية الدور الذي ميكن أن تساهم به هذه  :نظرية المباريات اإلدارية  - ث
يد عملية اختاذ القرارات فقامت بأعداد برامج تدريسية للمدربني لتدريبهم على كيفية استخدام نظرية النظرية يف ترش

م و تقوم هذه الربامج على إعداد مت من املواقف  نيارين عملية تطبيقية على موقف معاملباريات يف اختاذ قرارا
راجعة البيانات املعطاة مبم من خالهلا املتبادلون ت يقو اإلدارية و ذلك من خالل تقسيم املباراة إىل عدد من اجلوال

 .هلم و اختاذ القرارات على ضوئها 
  :أسلوب التحليل الحدي  - ج
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ا علماء اإلدارة من علوم أخرى لتط إذ  ،بيقها على عملية اختاذ القرارات يعترب هذا األسلوب من األساليب اليت استعان 
حلل املشاكل اإلدارية اليت  االبتكاريلقرار على التحليل و التفكري اانه يساعد على تطوير و حتسني قدرات متخذي 

  )210، صفحة 2004، .قحف ع( .تواجههم 
 :أسلوب دراسة الحاالت  - ح

ا و جوانبها املختلفةي  و  قوم أسلوب دراسة احلاالت على تعريف و حتديد املشكلة حمل القرار و التفكري يف أسبا
  )116، صفحة 2015اسامة، ( .املشكلةاملعلومات املتاحة عن  إىلتصور احللول البديلة استنادا 

  عملية صنع القرارأركان وعناصر : المطلب الثاني
  :لصنع القرار ركنان أساسيان مها كالتايل :أوال

 موقف معني أن يكون هناك أكثر من مسلك أو طريقة ملواجهة. 
  أن خيتار صانع القرار  بادراك بني البدائل . 

  :و لصنع القرار عناصر حمورية تشمل على :ثانيا
  حالة طبيعية 
  األهداف و الغايات املطلوبة 
  ترتيب البدائل 
 صانع القرار ذاته 
  البدائل املناسبة 
 االختيار النهائي ذاته 
  .ذلك أفضل و أكثر فعالية خاص يكونصنع القرار  موضع معني لاشرتك أناس متخصصون يف إذا و لكن

 .كما تستخدم عملية صنع القرار يف كافة أنواع املنظمات تؤثر األدوار اليت يشغلها صانع القرار على طبيعة هذه القرارات
  )49، صفحة 2016املصري، (

  فعالية القرارالعوامل المؤثرة في اتخاذ و : المطلب الثالث
ميكن القول بان القرارات الفعالة هي تلك اليت تقود إىل جناح املنظمة و حتقيقها ألهدافها باالعتماد على معلومات صحيحة و  
كاملة تؤدي إىل اإلحاطة جبميع ظروف املشكلة موضوع القرار مع األخذ باالعتبار مجيع البدائل املمكنة واالعتماد على 

، صفحة 2002زير، ( :العلمية يف اختاذ القرارات كما ميكن القول إن فعالية القرارات تتضمن األبعاد التالية األساليب الكمية و 
74(  
  جودة القرار و اليت بدورها تتجسد يف الكثري من األبعاد_ 
  احسن توقيت اختاذها و تنفيذه خرآمن اختاذ القرار و تنفيذه مبعىن ز _
  سهولة تنفيذ القرارات_
  مراعاة قبول القرار من طرف املرؤوسني_
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منظمات األعمال كما أن عملية اختاذ القرار على مستوى اإلدارة العليا هي عملية صعبة و معقدة كما ورد سابقا خاصة يف 
  :ح لبعض العوامل املؤثرة و فيما يلي شر  ،أن تؤثر فيه العديد من العوامل  وعليه فمن الطبيعي جدا ،ذات احلجم الكبري

 :القوانين و األنظمة .1
على مستوى احمليط غالبا ما جتد اإلدارات العليا نفسها مقيدة مبجموعة قوانني و أنظمة سواء على مستوى احلكومات أو 

ا و حيرمها من جمموعة بدائل قد تكون املثلى يف  ،الذي تعمل فيه  ا و سياسا حال مما يعيق العديد من اسرتاتيجيا
  .غياب تلك القوانني

 :شخصية المدير و خبرته .2
ا و مركزه االجتماعي و املايل و  إن شخصية املدير و عواطفه و قيمه و تارخيه يف العمل و األعمال اليت سبق أن قام 

تمع يتأثر مبا   ،ثر على فعالية القرار الذي يتخذهحالته النفسية كلها عوامل تؤ  فيه من كما أن املدير هو عضو يف ا
   .عادات و تقاليد و قيم تنعكس على سلوكه الوظيفي

 :المساعدون و المستشارون المتخصصون .3
لذلك  معينة ، تناوهلم موضوعاتو طرق عرضهم و  مميكن تأثري مساعدي املدير ومستشاريه من خالل أسلوب تفكريه

ل و اختصاصات متباينة حىت خيلق جوا و املستحسن أن يكونوا ذوي ميو  ،لقائد من أن خيتار بدقة مساعديه البد ل
  )11، صفحة 2002زير، ( .مواتيا وأفكار مبدعة

 :المرؤوسين .4
م أدوات عمل فقط لقد تطورت النظرة للمرؤوسني كثريا إذ انه مل يعد ينظ م أفراد هلم  ،ر إليهم على أ بل على أ

م و دوافعهم و معرفتهم و م م اليت ميكن استثمارها و االستفادة منها يف جمال املسامهة باآلراء و األفكار رغبا هارا
 .إلجياد احللول و اليت خيتار من بينها البديل األفضل

 :الضغوط الداخلية و الخارجية .5
  :الضغوط الداخلية_أ

ال ألخذ الوقت األكرب للتفكري و من أمهها يف املنظمة ضغوطات التنظيم الغري رمسي من خالل القادة و األتباع مما ال  يتيح ا
  .و اخذ القرار وال تكون الفرصة كافية للحصول على معلومات صحيحة عن البدائل و دراستها دراسة موضوعية 

  :الضغوط اخلارجية_ب
ر الفعال يف فرتة أو اخل لذلك فالقرا..العامالرأي  االقتصادي،الوضع  السياسية،ة اخلارجية مثل احلالة متمثلة يف ضغوط البيئ

 .أخرىمنطقة معينة قد ال يكون كذلك يف فرتة أو منطقة 
 :كفاءة المدير .6

حتميلها  إن ضعف كفاءة املدير جتعله غري قادر على اختيار البديل األفضل و بالتايل إما تضييع فرصة على املؤسسة أو
طراف اليت ميسها القرار يل يرضي مجيع األكما أن هذا الضعف قد يدفع به الختيار بد  ،تكاليف و خسائر إضافية 

  .ناسب ألداء عملهكون مي لناملدير الذي ال ميتلك الكفاءة  فانلذلك 
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 :إرادة المدير أو خوفه من اتخاذ القرار .7
و كثرة  ،االستقرار يف األنظمة اإلدارية  إذ يعود خوف املدير من اختاذ القرار إىل احمليط االجتماعي الصعب و عدم

 .مما يدفع باملدير للرجوع لرؤسائه حىت يشركهم يف املسؤولية ،و غموض األدوار و األهداف معا  ، التنقالت
 :قدم أو حداثة المدير في المنصب .8

إذ أن املدير احلديث يف املنصب عادة ما يشعر بعدم االطمئنان فيميل إىل تأجيل اختاذ القرار عسى أن تتغري الظروف إىل 
ا حتتمل تفسريات خمتلفة ،ر احد البدائل فتعفيه عبئ اختيا األحسن  .إضافة إىل عدم وضوح اللوائح و التعليمات و كو

 :كمية و نوعية المعلومات المتوفرة لدى متخذ القرار .9
فكلما توفرت  ،لومات من حيث الكمية أو النوعية من بني العناصر املهمة يف زيادة فعالية اختاذ القرارات هو عنصر املع

 املنظمة سهلة  ما اقرتب املدبر من حالة التأكد وبالتايل اقرتب من اختاذ القرار الرشيد وكلما كانت معلوماتاملعلومات كل
زير، (.شاملة و دقيقة و يف توقيتها املناسب كلما اقرتب من حالة التأكد التام و بالتايل زادت جودة القرارات املتخذة

  )12، صفحة 2002

  :عالقة اتخاذ القرارات بوظيفة التدقيق الداخلي للمؤسسة االقتصادية: المبحث الثاني
وقة و ذات مصداقية يهدف هذا املبحث إىل إبراز أمهية التدقيق الداخلي يف اخذ القرار املناسب الذي حيتاج إىل معلومات موث

 ،ل و تابع ألكرب سلطة يف املؤسسة نشاط داخلي مستق حيث يكتسي التدقيق الداخلي دورا هاما باعتباره ،و جودة عالية 
يهدف إىل تقييم نظام الرقابة الداخلية و تعزيزها و تطوير اإلجراءات و حتسني األداء من خالل فحص وتدقيق مجيع العمليات 

ؤسسة حيتوي على املعلومات احملاسبية واملالية وكافة العمليات واألنشطة األخرى، وتقدمي نتائج عمله يف شكل تقرير إىل إدارة امل
  .اليت تعترب املادة اخلام لصناعة القرارات

  أهمية تقارير المدقق الداخلي في اتخاذ القرارات : المطلب األول
ا الوسيلة اليت يعرب فيها املدقق إلدارةتعد عملية إعداد التقارير من أوىل واجبات املدقق بصفته رقيبا على أعمال ا ، وذلك لكو

املعتمد عليها  اإلحصائيةعلى رأيه ، حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية ، ودقة البيانات واملعلومات احملاسبية و الداخلي 
وبالتايل ضمان تقييم  ليات التحكم املؤسسي القرارات ، ورسم السياسات احلالية واملستقبلية، وإدارة املخاطر ، وعم الختاذ

   .بةوحتسني فعالية الرقا
ير التدقيق ، على أنه عبارة عن وثيقة مكتوبة تصدر من شخص توافرت فيه مقومات علمية وعملية وشخصية معينة يعرف تقر 

بداء رأي فين حمايد يعتمد عليه، ويتضمن تقريره بإجياز إمجال ما قام به من عمل ورأيه يف  ال، وتوافرت له ضمانات جتعله أهال
تويه من بيانات حماسبية ومدى تغيري القوائم اخلتامية عن نتيجة نشاط املركز ، ومدى دقه ما حت السجالتانتظام الدفاتر و 

  )243، صفحة 2010ابراهيم، ( .املايل

  :التاليةيعرض التقرير ضمن أوراق كشف وحتليل املشكل وذلك وفق الصيغة 
اية املهمة ملناقشة النتائج املتوصل إليها من إعداده لورقة كشف  اإلدارة،جتماع مع يقوم املدقق الداخلي باال: ـــ اجتماع 

ا ذه الورقة وخمتلف حمتويا   وحتليل املشكل، مث يتم املصادقة عليها من طرف اإلدارة، لذلك سنتطرق يف البداية إىل التعريف 
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  ) FRAP(ورقة كشف وتحليل المشكلـــ 1
خللل أو نقص، لتفسري  مالحظةلئها كلما واجهته مشكلة أو خطأ ما، أو مبدقق حتليل بسيطة وفعالة يقوم املهي وسيلة 

دف التوصل إىل جمموعة من الا سباب احلقيقية هلذه املشاكل وحتديد نتائجها، فهي تسمح بتوجيه استنتاجات املدقق ، 
ام بإعداد تقرير التدقيق الداخلي، وهي احللول والتوصيات لتصحيح اخللل وتفاديه مستقبال، كما أن هذه الورقة متكنه من القي

   :تتكون من مخسة أجزاء ممثلة كاأليت

 يقوم املدقق بعرض املشكلة: املشكلة .  
 واملشاكل اليت اكتشفها املدقق، بشرط أن كل ورقة حتتوي على مشكل واحد ، حيث  األخطاءيدون فيها : املعاينة

ا جند أنه توجد بعض تنص القاعدة على أنه كل معاينة تساوي ورقة كشف وحت ليل املشكل، ككل قاعدة هلا استثناءا
، وهذا يف نفس ورقة كشف وحتليل )ونفس النتائج األسبابنفس الطبيعة ونفس  (املعاينات هلا صلة ببغضها البعض

  . املشكل
  ل الطريقة يقوم بالبحث عن األسباب اليت أدت إىل ظهور املشكل ، وذلك باستعما أنيتعني على املدقق : األسباب

، اآلالتاليد العاملة، املكان، املادة، : البسيطة للخمسة ميادين ، واملمكن من خالهلا إجياد أسباب املشكل وهي
 ئيسية لفهم املشكل وحتديد أسبابهالر الطرق، تعد هذه النقاط اخلمسة احملطات 

 نتائج مالية، نتائج  (ن أن تكونهي النتائج اليت ميكن أن يتوصل إليها املدقق بسبب املشكل ، وميك: النتائج
 ).اقتصادية، نتائج تقنية

 ذه التوصيات هلتعد التوصيات اليت يقدمها املدقق الداخلي مبثابة نصائح ، حىت يكون هناك إعادة طرح : التوصيات
ي نصل للمشكل مرة أخرى؟ ، وما ه الما جيب عمله حىت : التاليني و السؤالنياملشكل،  الة على السؤ االجابجيب 

اليت تسمح بتطوير أو تغيري أو تقدمي إضافة جديدة؟ ، جيب أن تصاغ كذلك بشكل يساعد  الداخليةعناصر الرقابة 
 .رجراءات والنظم والتحكم يف التسيري واملخاطاإلعلى حتسني 

 هو  سم الشخصي للمدقق أو كليهما معا حسبماباالأو  التدقيق،جيب أن يوقع التقرير باسم مؤسسة : التوقيع
 )122، صفحة 2006املطارنة، (.مناسب

  :إعداد التقرير النهائي -1
  املصادق عليها، يقوم املدقق ن التدخل، وانطالقا من أوراق إبراز وحتليل املشاكل، وأوراق العملم نتهاءاالبعد 

) مشرفني، مدير عام،( اإلدارة العليا ة منه إىلالداخلي بإعداد تقرير التدقيق يف صورته النهائية، ويتم إرسال نسخ
لس اإلدارة إلعالمهم بنتائج مهمة التدقيق، والتوصيات املقرتحة ملعاجلة املشكالت ) جلنة التدقيق،( ونسخة أخرى 

موضوعي وواضح وبناء، وأن يتم إعداده وتقدميه يف  اليت تكشف خالل عملية التدقيق، وجيب أن يكون التقرير
  .ملناسبالوقت ا

  :متابعة تنفيذ التوصيات -2
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 املالحظات اليت سجلها خالل قيامه مبهمته،  على املدقق الداخلي القيام مبتابعة التوصيات اليت اقرتحها، بناءا على
املؤسسة، حبيث تنتهي مهمته عند تنفيذ مجيع  وذلك بأن يقوم مبتابعة مدى االلتزام بتنفيذ تلك التوصيات داخل

  )123، صفحة 2006املطارنة، (.اإلدارةعليها من قبل التوصيات املصادق 

  أثر التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات :الثانيالمطلب 
لتكون جيدة ذات مواصفات   يلعب التدقيق الداخلي دورا هاما يف عملية اختاذ القرارات، حبيث تساعد على تأهيل املعلومات

ذات جودة وفعالية، ولتوضيح الدور الذي يلعبه  ية، ليتم استعماهلا يف عملية اختاذ القرار للحصول على معلوماتكاملة وكاف
التدقيق الداخلي يف كل تدقيق من مراحل عملية اختاذ القرار واملتمثل  التدقيق الداخلي يف عملية اختاذ القرار، نقوم بإبراز دور

  .لبدائل، تقييم وتقومي البدائل، اختيار البديل أو احلل األفضل، تنفيذ القرار،املتابعة والتقوميديد املشكلة، إجياد احت: يلييف ما 
  :دور التدقيق الداخلي في تحديد المشكلة -أ .

يعترب أصل عملية اختاذ القرار، هو وجود مشكلة تتطلب وجود حل، ولتحديد أي مشكلة ما داخل املؤسسة، جيب أن يتم 
للمؤسسة، للكشف عن حاالت عدم االتفاق، أو التناسق، أو التوازن، بني ما هو   يضع احلايل واخلارجالفحص املستمر للو 

  .سسةكائن وما جيب أن يكون داخل املؤ 
يلعب التدقيق الداخلي دورا هاما يف حتديد املشكلة، لكن قبل التطرق هلذا الدور، جيب التذكري بأن التدقيق الداخلي يعمل 

ا قبل وقوعها، حىت يتسىن للمؤسسة اختاذ اإلجراءات الالزمة لتفاديها، أما دور على وقاية املؤسسة  من املشاكل، والتنبؤ 
التدقيق الداخلي يف عملية حتديد املشكلة، فيتمثل يف حتديد درجة األثر الذي ميكن أن خيلفه هذا اخلطر، أو املشكلة على 

 .اذه املشكلة، ومن املتسبب الرئيسي  املؤسسة، مع توضيح أقسام أو مصاحل املؤسسة املعنية
  :دور التدقيق الداخلي في إيجاد البدائل-ب

  إن وجود مشكلة داخل املؤسسة يقتضي تبيان احللول واآلراء حوهلا، ألن املشكلة اليت ليس هلا حل واحد ال تعد
م م دراستها وتقييمها حىت يتمشكلة، بل واقع مفروض ال بد من التسليم به، حيث تطرح خمتلف البدائل للنقاش ويت

تعد احللول أو البدائل، جمموع الرسائل واإلمكانيات املتاحة ملتخذ القرار، من .مالئمة احلل األفضل األكثر اختيار
جة الدراسة، حيث أن هذه احللول أو البدائل ال تأيت من فراغ، و إمنا هي نتي للمشكلة حمل أجل وضع حد

املتأتية من مصادر رمسية أو غري رمسية، وهنا يأيت دور التدقيق الداخلي يف توفري  التحصيل أو التحليل للمعلومات
  .املعلومات السليمة والدقيقة ملتخذ القرار، حىت متكنهم من إجياد مجيع احللول، أو البدائل للمشكلة حمل النقاش

  :دور التدقيق الداخلي في تقييم البدائل .-ج
ل اليت جيب إعطاؤها أمهية كبرية قبل اختاذ أي قرار، ذلك ألن تقييم البدائل هو الذي سيحدد إن تقييم البدائل يعد أهم املراح

ما إذا كان احلل املتبع سينجح أم ال يف املستقبل، مبعىن أنه سيتم حتديد أبعاد كل بديل ــ سلبياته واجيابياته ــ يف حل ذلك 
 .. ةفضل النتائج بأقل خسارة ممكناملشكل، كي يتسىن اختيار البديل املناسب والذي سيعطي أ

يربز دور التدقيق الداخلي يف هذه اخلطوة، يف أنه يعمل على تقدمي واقرتاح البدائل اليت يراها مناسبة وهذا بعد دراسة املشكلة، 
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 يرحيث تعترب هذه البدائل املقرتحة أحد أهم خمرجات نظام التدقيق الداخلي يف املؤسسة وتكون عادة يف شكل تقار 
  :دور التدقيق الداخلي اختيار البديل األفضل.ـد
اية املطاف، هو ا إن القائمة، هنا يقوم متخذ القرار  شكلةللم احللوللوصول إىل قرار ميكنه من بلوغ هدف متخذ القرار يف 

حلة أدق املراحل باختيار احلل من بني عدة حلول مقرتحة أو متاحة، مستعينا يف ذلك مبجموعة من املعايري، وتعترب هذه املر 
مجيعا، ألن االختيار يعين يف حقيقة األمر حسم املوقف، والوصول إىل احملصلة النهائية للجهد املبذول يف املرحلة السابقة، 
وهذا األمر حيتاج إىل قدر كبري من الكفاءة واخلربة والقدرة الذاتية ملتخذ القرار على االختيار السليم، هنا أيضا يلعب التدقيق 

خلي دورا هاما يف عملية اختيار البديل األمثل، وهذا من خالل حماوالت اإلقناع املستمرة على اختيار البديل املقرتح الدا
حول البديل الذي يكون أكثر فعالية  معني واملدون يف تقارير التدقيق الداخلي، حيث أن متخذ القرار عادة ما يستشري قسم

  .التدقيق الداخلي  اقرتاحها من جهات أخرى غريومردودية، حىت بالنسبة للبدائل اليت مت
  :دور التدقيق الداخلي في تنفيذ القراره ـ 

بعد حتديد متخذ القرار البديل األفضل من بني البدائل اليت مت تقييمها يصل إىل مرحلة التنفيذ، وهو وصول القرار إىل من 
قد تكون هذه املرحلة أكثر املراحل استهالكا للوقت، وهذا يعود إىل آثار ونتائج التنفيذ على املؤسسة، حيث سيقوم بتنفيذه، و 

إذا مل يتم تنفيذ القرار على الوجه املطلوب، سوف يؤدي إىل إضاعة اجلهود املبذولة يف اخلطوات السابقة، كما قد يؤدي إىل 
ا هذا القرار، ومن املمكن أن نتائج غري متوقعة تؤثر سلبا على نشاط املؤسس ة ككل، لذا جيب مراعاة الطريقة اليت ينفذ 

 .املؤسسة يكون ذلك مبساعدة قسم التدقيق الداخلي، وهذا حبكم طبيعة نشاطها وتعاملها مع مجيع املستويات اإلدارية داخل
  :دور التدقيق الداخلي في متابعة تنفيذ القرار -و

النتائج اليت كانت من املرجو  لقيام بقياسات دورية للنتائج اليت يتم التوصل إليها، ومقارنتها معإن املؤسسات الناجحة تلتزم با
 ذلك بإعادة النظر إىل مجيع مراحلحتقيقها، فإذا ما وجد احنراف فيجب إجراء بعض التغيريات اليت تكفل حتقيق التوازن، و 

  .ل مرحلة من مراحلهلك والتأكد من التطبيق والسري اجليداختاذ القرار، عملية
  :تنفيذ القرار دور التدقيق الداخلي في  .-ز

يف هذه اخلطوة بالذات يزداد دور التدقيق الداخلي وهذا بطبيعة عملها الرقايب، حبيث تعمل على تتبع تنفيذ القرارات املتخذة 
ائي هذا من جهة، ومن جه ة أخرى وحبكم مشاركة التدقيق وتقييمها، لرتفع بعد ذلك نتائج هذا التقييم يف شكل تقرير 

الداخلي يف مجيع مراحل عملية اختاذ القرار، من شأنه أن جيعل قسم التدقيق الداخلي ساهرا على التطبيق اجليد للقرارات 
يف هذه اخلطوة بالذات يزداد دور التدقيق الداخلي وهذا  تنفيذ القرار املتخذة، ومصدرا أساسيا للمعلومات املتعلقة بكيفية

يعة عملها الرقايب، حبيث تعمل على تتبع تنفيذ القرارات املتخذة وتقييمها، لرتفع بعد ذلك نتائج هذا التقييم يف شكل بطب
ائي هذا من جهة، ومن جهة أخرى وحبكم مشاركة التدقيق الداخلي يف مجيع مراحل عملية اختاذ القرار، من شأنه أن  تقرير 

بكيفية تنفيذ هذا التطبيق اجليد للقرارات املتخذة، ومصدرا أساسيا للمعلومات املتعلقة جيعل قسم التدقيق الداخلي ساهرا على 
  )157، صفحة 2007عبوي، (.القرار

  :و يتلخص هذا الدور داخل املؤسسة يف الشكل املوايل 
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  طبيعة دور املراجعة الداخلية:  3الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  
  عملية اختاذ القرار

 
)larry ،2005 55، صفحة(  

االت مجيع أن نالحظ الشكل هذا خالل من  اختاذ عملية يتخللهادورا فيها  الداخلية للمراجعة يكون أن ميكن اليت ا
 .السليم القرار صنع عملية يف الداخلية للمراجعة كمسامهته انوه القرارات

 يتم القرار نتائج وضوح بعد انه يعين هذا اخللفية، بالنظرة يسمى ما توفر دون القرار وجودة سالمة على متاما احلكم ميكن ال
 إذا قائمة، كانت اليت املتغريات ضوء يف األفضل كان اختذ الذي القرار أن لوجدنا الوراء إىل عدنا لو : التايل التساؤل طرح
 على أو سيئا إما القرار يكون عندئذ أفضل ستكون النتيجة كانت آخر قرارا أخذقيل أن  ولو يدا،ج يكون القرار هذا فإن

 و القرار على احلكم معناها أن إال شيوعا، األكثر الطريقة هي كانت إن و اخللفية النظرة إن. القرارات أفضل يكن مل األقل
 حنو اإلنسان اجتاه على عالوة القرار صدور فيها مت اليت فالظرو  عن ختتلف ظروف يف وه صدور  من زمنية فرتة بعد تقييمه
 . اآلخرين على الفشل مسؤولية اءقإل و أفعاله عن الدفاع

 و القرار ا صدر اليت الكيفية على بل نفسه، القرار على ليس احلكم يف تتمثل القرار جودة على كمحلل األخرى الطريقة إن
 ينبغي منطبقة كخطوات منهجية، وبطريقة رشيد، أساس على يتخذ الذي القرار هو اجليد القرار فإن الطريقة هلذه طبقا

 .جيدة قرارات إىل للوصول اعهاإتب
 لتكون املعلومة تأهيل على تساعد حبيث القرارات اختاذ عملية خطوات من خطوة كل يف مهمة أدوار الداخلية املراجعة تلعب
 .وفعالية جودة ذات قرارات على للحصول القرار صنع عملية يف اهلااستعم ليتم وكافية، كاملة مواصفات وذات جيدة

ة مؤهل معلومات تقدمي إىل الوصول آخرها يكون حياة دورة هلا الداخلية املراجعة ناف القرار اختاذ عملية خطوات مع باملوازاة
  )135، صفحة 2015اسامة، (: املوايل الشكل يف مبني هو ما اإلدارية القرارات ختاذال
  
  
  
  
  
  

 دور املراجعة الداخلية

يتعلق حتسني الضمان الذي  حتليل الصعوبات مستشار ملختلف العمليات 
 بالرقابة 

 احملضر اجلبائي
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  دورة حياة عملية املراجعة :  4الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    )135، صفحة 2015اسامة، (

  صعوبات التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات : المطلب الثالث 
يف صنع و اختاذ القرار يف املؤسسة االقتصادية و يف مجيع املستويات اإلدارية املختلفة إال انه ميكن للتدقيق الداخلي دور هام 

ذا نقف على األسباب اليت  أن يكون حمدودا أو منعدما  بالرغم من اإلجراءات السليمة و العادية للتدقيق الداخلي ، و 
  .رارات و كذا على أمور ختص التدقيق الداخلي نفسه يتقلص عندها دور التدقيق الداخلي و حمدودية اختاذ الق

  المركزية الشديدة و عدم التفويض: 
السلوك األوتوقراطي املتسلط أو هناك منط أوتوقراطي للسلوك اإلداري و هذا النمط يندرج يف شدته بني نقطتني ميثل احدمها 

للبق كما انه يتوسط هاتني النقطتني سلوك يكاد يكون وسيطا ا أواملتحكم و متثل النقطة الثانية السلوك األوتوقراطي املتعامل 
يف شدته بني النمطني السابقني و هذا السلوك هو السلوك األوتوقراطي الصاحل أو اخلبري ، و على هذا األساس جيب أن منيز 

  رفاته بالتقارير الرقابية بني نوعني من القيادة املتحكمة ، فهناك قيادة تعتمد كليا على أسلوب قيادي رقايب يتعامل يف تص

 املراجعة إجراءات تأسيسو  إعداد

 فحص لوضع الداخلي و اخلارجي

متواصل إدخال معلومات للصنع للمراجعة إسرتاتيجيةصياغة   

 املراجعة الداخلية أداء ضبط تنفيذ_خطة مرنة قابلة لتحسني 
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ففي هذا النوع من القيادات يكون دور التدقيق الداخلي حمدود نظره،وهناك نوع أخر من القيادة الذي ال يعرتف إال بوجهة 
، 2003كنعان، (.إىل ابعد التصورات فال تلقى االقرتاحات اليت ترفع يف التقارير النهائية أي صدى لدى قيادات املؤسسة 

  )211صفحة 

 : أوتوقراطي متطرف المراجعة الداخلية في ظل نمط إداري  )1
نت يف ظل النمط األوتوقراطي املتطرف غري املقتنع باملراجعة الداخلية كأداة رقابية يف املؤسسة لسبب أو ألخر ، قد بي

ذه القيادات يف تفويض راطي يرتتب عليها عدم رغبة هاألجهزة ذات النمط األوتوقالدراسات العلمية إن القيادات يف 
 اإلمضاءات كثرة يف املركزية هذه مظاهر وتربز اإلداري، السلم من الثاين الصف يف للقيادات الصالحيات واالختصاصات 

 متخذ املدير على كبرية و صغرية كل عرض ضرورة مث ونظاميتها، األعمال ملصلحة تشرتط اليت الشروحات واملوافقات
ا القرارات اختاذ يف املتطرف أو املتشدد األوتوقراطي األسلوب يظهر القرار،كما  قابلة غري وهي األسفل إىل األعلى من تأيت بأ
  .للمناقشة

 : المراجعة الداخلية في ظل نمط إداري أوتوقراطي صالح 
 حتقيق يف اهتماماته ويرتكز للعمل أدائه وطريقة نفسه يثقف بأنه فيه املدير يتصف أين اخلبري أو الصاحل األوتوقراطي النمط

 عدم مع ينفذه أن هو يريد ما تنفيذ على موظفيه محل يف الرئيسية مهاراته وتبدوا والطويل القصري األجل يف مرتفع أداء مستوى
 فهو للقرارات،ولذا اختاذه يف باملشاركة الكثري النمط ذا املدير  يؤمن ال القرارات اختاذ يف أما. مرؤوسيه لدى أشياء خلق

كنعان، (.القرار بقبول إقناعهم حياول هو أي إصداره مزايا هلا يوضح القرارات،وه هذ على ترتتب اليت الفوائد هلم يبني أن حياول
  )213، صفحة 2003
 : المراجعة الداخلية في ظل نمط إداري أوتوقراطي متعامل  )2

 مرؤوسيه مع التعامل يف بلباقته انه يتميز إال األوتوقراطي سلوكه رغم املدير فإن اللبق أو املتعامل األوتوقراطي النمط ظل يف أما
 للقرارات اختاذه ويف تواجهه، اليت املشاكل وحل معاجلة يف العمل، ومرونته إلجناز معهم الشخصية اتصاالته على واعتماده

 كل يف حياول فهو ولذلك جمدية، وغري عملية غري وسيلة قراراته اختاذ يف له مرؤوسيه مشاركة أن األوتوقراطي اللبق املدير يعتقد
م مرؤوسيه لدى اإلحساس خلق مرة ذا يكون يشركهم أن دون يشاركونه بأ  هو املؤمترات هذه مثل يف النهائي اهلدف فعال،و

  . اختاذه ينوي الذي على القرار مرؤوسيه موافقة على املدير حصول
 :المراجعة الداخلية في ظل نمط ديمقراطي   )3
 وزمالئه" تانباوم"ا قام اليت تلك للمدير الدميقراطي السلوك درجات عن كشفت اليت اهلامة الدراسات من إن

 بسرد وسنكتفي الدميقراطي النمط ظل يف املشاركة درجات يتبني اليت النماذج بعض إىل فيها توصلوا والذين وماكجريجور
  : وهي القرارات صنع عملية يف الداخلية املراجعة دور فيها يقل اليت النماذج
 احلدود تلك يف القرارات اختاذ يف املشاركة مرؤوسيه ويطلب معينة حدودا يضع الذي املدير منوذج هو : األول النموذج

 . لقرارات اختاذا يف الداخلية املراجعة به تسهم أن ميكن ملا واملقلل الضبط مبثابة األمر هذا يكون فهنا فقط،
 ظروف مازالت إذا اإللغاء حىت أو للتعديل قابال عمل ورقة قرار، مشروع بتقدمي  وذلك املدير به يقوم : الثاني النموذج
 .القرار هذا حنو فعلهم وردود ألرائهم االستماع خالل من لقرارا صنع يف املشاركة فرصة يف ملرؤوسيه ويتيح إصداره،
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 منط كل يتيحها اليت املشاركة درجة حيث من بينهم التفاوت املتعامل و اخلبري األوتوقراطي لنمطي سبق ما خالل من يتضح
  )221، صفحة 2003كنعان، (. القرارات اختاذ يف مهمن

  ضغوط المديرين: 
م اختالف على النامية الدول يف وخاصة املديرين أن التطبيقية الدراسات بعض أثبتت لقد  اإلدارية املؤسسة يف مستويا

 الذي للعصر يزةمم مسة أصبحت الضغوط هذه وان عديدة، لضغوط يتعرضون وحجمها ونشاطها نوعها كان أيا املختلفة
 )307صفحة  ،2003كنعان، ( .الضغوط هذه مصدر هي اخلارجية أو الداخلية سواء البيئة أصبحت فيه،كما نعيش
 املراجعة تلعبه أن ميكن الذي الدور من بذلك حتد واليت قراراته يف تؤثر واليت املدير هلا يتعرض اليت الضغوط هذه تقسيم وميكن

 : نوعني إىل القرار صنع عملية يف الداخلية
 . داخلية ضغوط_ 
 . خارجية ضغوط_ 
 وقصور ختلقها اليت القوى ومراكز الرمسية غري التنظيمات وضغوط الرؤساء ضغوط يف تتمثل :الداخلية الضغوط )1

 . الالزمة والبشرية املادية اإلمكانيات ونقص والبيانات املعلومات نظام
 و واجباته إلجناز رؤسائه من الكافية السلطة خيول ال الذي أو تهسلط حدود يعرف ال الذي فاملدير : الرؤساء ضغوط -أ

 .القاطعة القرارات اختاذهما يفشل يف  غالبا لومهم، خيشى
 القوى مراكز عن مميزة فعلية قوى مراكز تشكل رمسية غري جتمعات املؤسسة يف توجد : الرسمية غير التنظيمات ضغوط -ب

 هذه أن سبق ما إىل يضاف .فعاليتها من حتد أو قراراته توجيه يف وتؤثر القرار، متخذ املدير على ضغوطا تشكل الرمسية
 بعض حبل تكلف اليت اللجان يف أعضاءها مشاركة استغالل خالل من املدير على ضغط عامل تشكل قد التجمعات

  .تواجهه اليت املشاكل
  .القرار متخذ ديرللم  السلطة نطاق اتساع رغم وسط قرارات اختاذ إىل تؤدي االعتبارات هذه وكل
 تحت القرارات اختاذ إىل اضطراره و املدير لدى الوقت ضيقة الداخلي الضغوط من يعترب كذلك: ضغوط ضيق الوقت  -ج

 تعدد مدى كذلك و ودراستها البدائل عن الوفية املعلومات على للحصول كافية الفرصة تكون ال حيث معينة ظروف ضغط
 )116، صفحة 2015اسامة، ( .لدراستها ووقتا جهدا ذلك تطلب كلما احللول تعددت مالك إذ البديلة احللول
 للمدير االجتماعية عالقاتال من ابعةنال االقتصادية الضغوط و العام الرأي ضغوط يف تتمثل :الخارجية الضغوط )1

 . فاعليتها من حتد أو املدير قرارات توجيه يف تؤثر عوامل وكلها الرقابية، األجهزة وضغوط العمل نطاقج خار 
تمع يف عضوا كونه املدير على يفرضها اليت العام الرأي يف الضغوط هذه تتمثل : العام الرأي ضغوط -أ  يتعامل أن وعليه ا

 وقد أخرى، منطقة يف أو وقت يف فعاال يكون ال قد معينة منطقة يف أو وقت يف فعاال يكون الذي ارفالقر  ولذلك معه،
 .مباشرة غري أو بسيطة األضرار هذه كانت لو و باألضرار عليها تعود قد قرارات العام الرأي فئات بعض مثال تعارض

 أسعار يف والتذبذب األموال، وفوائد كماشواالن التضخم حاالت يف الضغوط هذه تتمثل : االقتصاديةوط الضغ -ب
 القرارات على آثارها نعكست كما أهدافها حتقيق يف املؤسسة قدرة على مباشرا تأثريا تؤثر واليت والطلب والعرض العمالت،

 .فاعليتها من فتحد
 أوضحت: العمل نطاق خارج واإلقليمية واالجتماعية الشخصية المدير عالقات من النابعة الضغوط  - أ

 يف وخاصة قراراته توجيه يف بارزا دورا تلعب العمل نطاق خارج للمدير الشخصية العالقات أن العلمية لتطبيقاتا
 ما عادة األسرية، والعالقات الصالت من متشبعة مبجموعات يرتبط الدول هذه يف املدير أن إذ النامية، الدول
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 مراكزهم من الضغط يف احلق يستمدون أشخاص من أو األخرى املؤسسة يف ملديرا زمالء من الضغوط هذه تكون
 إىل دف ضغوط كلها و دينية، هيئات أو املهنية أو العمالية كالنقابات خاص طابع هلا هيئات من أو الرمسية
  . وفعاليته القرار صواب حساب على تكون هلم خاصة مصاحل حتقيق

 بعض يستغرق مبا األجهزة هذه إمداد إىل القرار تخذم املدير يضطر : المركزية الرقابة أجهزة من النابعة الضغوط -د
 وإبراز املديرين لقرارات تقييم أو انتقادات من األجهزة هذه تنشره ما خالل من املديرين على ذلك فينعكس وطاقته وقته

ا كما حوهلا، العام الرأي فئات لبعض واآلراء النظر وجهات  الداخلية اجعةاملر  تلعبه أن املمكن من الذير الدو  تعرقل أ
  )306، صفحة 2003كنعان، (.القرار صنع عملية يف
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  :خالصة الفصل
ا جبميع الداخلية املراجعة على االعتماد أن النظرية الدراسة هذه خالل من تبني  يف كبرية بدرجة يساهم أن شأنه من مقوما

 املراجعة فاعلية من اخلارجي مراجعلل اخلارجية اخلربات توجيهات تزيد كما املستويات، مجيع وعلى املتخذة القرارات تفعيل
 بداحل املرا من مبجموعة متر املتخذة القرارات أن خالل من إثباته مت ما وهذا القرارات، اختاذ عملية يف اإلسهام يف الداخلية
 فيها تتوفر اليت الداخلية للمراجعة فعالال دوريكمن ال فهنا األفضل، احلل ومتابعة ذتنفي غاية إىل القرار حمل املشكلة بتحديد
 املؤسسة يف الداخليني للمراجعني املستمر التواجد أن إذ املراحل، هذه مجيع عرب واملؤهلة األساسية املقومات من جمموعة
  .القرارات صنع عملية يف لداخليةا املراجعة مسامهة كذلك وتزيد املؤسسة يف ما جبميع ملمني يكونوا بان يؤهلهم

  
  



 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  

 
  :الثالثالفصل 

 PCHدراسة حالة في مؤسسة الصيدلية المركزية للمستشفيات 
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  : تمهيد 
ا اجلزائرية املؤسسات أصبحت  على اإلقبال عند إليهم تلجأ مستشارين الداخليني املدققني من تتخذ املختلفة اإلدارية مبستويا

 ارتأينا النظري اجلانب يف القرار واختاذ لداخليا التدقيق من كل إىل تطرقنا بعدما .منها اإلسرتاتيجية خاصة معينة قرارات اختاذ
الصيدلية املركزية للمستشفيات بوالية بسكرة و هي مؤسسة عمومية تقوم بتوزيع األدوية  مؤسسة على النظرية املفاهيم إسقاط

ا سنحاول إبرازها   على ملاشت حبيث مبحثني يتضمنو هو  الثالث الفصل يفو يرجع هذا إىل وجود عدة خصائص تتميز 
 .املؤسسة يف القرارات على الداخلي التدقيق وأثر للمؤسسة عام تقدمي

  الصيدلية المركزية للمستشــفيات ؤسسةنظرة عامة حول م: المبحث األول 

  لمحة عن المؤسسة وتعريف بالصيدلية المركزية للمستشفيات: المطلب األول

  لمحة عن المؤسسة : أوال 

 طاعات من بينها قطاع الصحة، وذلكوضعت اجلزائر بعد االستقالل سياسات خمتلفة لتحسني اخلدمات للمواطن يف مجيع الق

 وية للمواطنإخل، وكذلك السهر على توفري األد.....والقطاعاتاهلياكل الصحية واملستشفيات  من خالل إنشاء العديد من

مت إنشاء الصيدلية املركزية للمستشفيات وهي مؤسسة ذات طابع صناعي جتاري  1994يف سنة . بشكل متواصل ودائم 

EPIC الصيدلية املركزية للمستشفيات خيتصر امسها،PCH :  

         الصيدليةPHARMACINE         )P( 

              املركزيةCENTRALE    )C(  

           املستشفياتHOPITAUX     )H  ( 

 كان من قبل إنشاء الصيدلية املركزية للمستشفيات ما يعرف ب:  

ENCOPHARM أي الشركة الوطنية لبيع وتوزيع األدوية ، وكان مقرها يف والية قسنطينة كما كان هلا  

  :يف الغرب فرعان آخران 

ENOPHARAM  ويف الوسط :ENAPHARM .  

  :وبعد هده املؤسسات عرفت مؤسسـات أخرى مثل 

 DIGROME  وهي الشركة الوطنية لتوزيع األدوية باجلملة. 

 ENDIMED وهي الشركة الوطنية لتوزيع األدوية بالتجزئة. 
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 الصيدلية املركزية للمستشفيات ، إىل أن أنشأتوكانت هده املؤسسات متول الصيدليات اخلاصة  وبعض الصيدليات احلكومية 

  .واليت سامهت بشكل كبري يف متوين املستشفيات والقطاعات الصحية عرب كامل الوطن 

  :مت إنشاء وحدات جهوية تابعة هلا عرب خمتلف جهات الوطــن كما يلي  PCHولتسهيل عمل  ال 

 الوحدة اجلهوية للجنوب ومقرها بسكرة 

 رق ومقرها عــنابةالوحدة اجلهوية للش 

 الوحدة اجلهوية للغرب ومقرها وهـران 

 املركز الوطين للتخزين والتوزيعCNSD ومقرها اجلزائر العاصمة 

  )pch ،2022املؤسسة املركزية للمستشفيات (. ويف إطار دراستنا هده احرتنا الوحدة اجلهوية للجنوب ومقرها بســكرة 

  يف الصيدلية المركزية للمستشفيات تعر : ثانيا 

 01، ويف 2004مارس 22مت إنشاء الصيدلية املركزية للمستشفيات ،وحدة بسكرة بقرار من املدير العام للمؤسسة بتاريخ 

 01كان التاريخ الفعلي لتكوينها ، وبعد  وضع األسس األولية هلا بدأت مباشرة نشاطها التجاري البيع  يف   2004أفريل 

  :،حيث تبلغ  2004جوان 

  2م10,010:املساحة اإلمجالية 

  2م 2,300: املساحة املبنية 

  2م 1996,50: مساحة التخزين 

  2م 303,50: مساحة اإلدارة 

  3م 1,800: مساحة غرف التربيد 

  طن1200  720مساحة التخزين حبامالت السلع 

  .املؤسسة الصيدلية املركزية للمستشفيات تعود ملكيها للدولة  إن

    :عامال، ويتمل زبائنها يف  87يث توظف حب

  املستشفى اجلامـــــعيchu 

 املؤسسة العمومية للصحة اإلستشفائية Eph  36وعددها 
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 ةاملؤسسة العمومية للصحة اجلــــــواري  EPSP54  

 املؤسسة اإلستشفائية املتخصصـــــةEHS  11وعددها 

 32العيـادات الطبيـــة اخلاصـــة 

 بسكرة ، باتنة ، اجللفة ، ورقلة ، الوادي ، األغواط ، حنشلة ، غرداية ، سطيف: واليات هي وتغطي هده الوحدة عدة 

، pchاملؤسسة املركزية للمستشفيات (.  حملي 213أجنـيب و 478مـمول منهم أكثر من  691تتـعامل  مع أكــثر من 

2022(  

  لهيـكل التنظيمي للمؤسسـةوا PCHمهـام مؤسســة : المطلب الثاني 

 مهام المؤسسة الصيدلية المركزية للمستشفيات : أوال 

  :يلي  تتمثل مهام الصيدلية املركزية للمستشفيات فيما

  وضع خمطط شامل القتناء األدوية وذلك من خالل ممولني حمليني أو أجانب. 

 عية وباألدويةمتوين املستشفيات والقطاعات الصحية واملؤسسات اإلستشفائية واجلامــ. 

 ضمان عمليات التموين والتوزيع الكايف للقطاعات الصحية واملؤسسات اإلستشفائية واملستشفــيات. 

  ضمان اجلودة والنوعية يف األدوية احمللية أي املنتجة يف اجلزائر أو املستوردة من اخلـــارج. 

  خالل وضع خمططات استعجاليه وحمتملة ضمان وتسيري املخزون اإلسرتاتيجي من األدوية اخلاص بالبالد وذلك من

 .عند كل حالة طارئة 

  ضمان توفري األدوية الصيدالنية الداخلية يف الربامج الوطنية واملوضوعية من طرف وزارة الصحة مثل األدوية اخلاصة

، pchاملؤسسة املركزية للمستشفيات (.إخل......والسلبأنواعه  املزمنة كالسرطانجبميع أنواع األمراض مثل األمراض 

2022( 
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  الهيكل التنظيمي للمؤسسة: ثانيا 

  اهليكل التنظيمي للصيدلية املركزية للمستشفيات :  5الشكل رقم 

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )pch ،2022املؤسسة املركزية للمستشفيات (

  

 األمانة     

 اخللية التقنية

مصلحة تسيري املخزونات 
 املخزونات

 مصلحة األمن   

دائرة االستقبال و  دائرة اإلعالم اآليل
 االستغالل

دائرة احملاسبة و 
 املالية    

 دائرة التجارة
دائرة اإلدارة و 
 الوسائل العامة

مصلحة 
 الوسائل العامة

مصلحة 
إلرسالا  

مصلحة 
 االستقبال

مصلحة 
 الصفقات

مصلحة 
 التحصيل

 املدير اجلهوي 
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 أمجعها ،واملصاحلم على الدوائر اهليكل السابق  يبني املخطط اخلاص باملؤسسة ،وبصدد البحث الذي قمنا به نود إطالعك-

  :ليت حتتوي عليها باإلضافة إىل بعض الفروع ،وهي كاأليت ا

  وهو املسؤول بصفة مباشرة على كل املصــاحل: المدير الجهوي.  

  ة خالل التنظيم والعالقات اخلارجيها يف مساعدة املدير اجلهوي يف تأدية مهامه من تتمثل مهام: أمانة المديرية

  . والداخلية

  تشرف على وضع نظام معلومايت خاص بتسيري املخزون وضمان األداء احلسن تقنيا ، وذلك :اآلليدائرة اإلعالم

  بتقليص وقت املعاجلات ـ

  احرتام النظام الداخـلي ضمان السري احلسن للمؤسسة من خالل:األمنمصلحة.  

 عليها بعد  النتائج احملصلبالتايل  األدوية،وتتمثل مهامه يف مراقبة حاالت األدوية وتتبع مراحل حتليل :التقنية الخلية

  إخل.... احلرارة الرطوبةوأيضا تتبع شروط ختزين األدوية من درجة  حتليل،عملية 

 تم : دائرة اإلدارة والوسائل العامة   إخل ....العطلبتسيري املستخدمني إداريا ودفع األجور وحتديد وهي 

  :باإلضافة إىل دراسة ملفات املستخدمني يف كل حاالت العمل ، ويتفرع منها 

  مصلحة الوسائل العامة  

  من مهامها :دائرة المحاسبة المالية :  

 حتصيل إيرادات البيع ودفع النفقــات. 

 حلرص على التسجيل احملاسيبمراقبة  تسيري األرصدة املالية وا. 

  إخل وبالتايل متابعة عمليات تسديد الفواتري ......تتبع ملفات الزبائن القطاعات الصحية واملستشفيات. 

 متابعة عمليات االستقبال والتحقق منها . 

 مجع املعطيات املتعلقة بإصدار امليزانيــة. 

 لضمان االجتماعي تتبع الوثائق واإلجراءات اجلبائية  وإدارة الضرائب وا  
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  وذلك ألن  الديون،وهي مصلحة حديثة النشأة خاص بدارسة الصفقات وحتصيل :والصفقاتمصلحة التحصيل

بعض املستشفيات تقرتح وضع صفقة بينها وبني الصيدلية املركزية تقتضي بتوفري األدوية خالل سنة كاملة ووضع 

  بنود وعالقات بني الطرفني 

 منهاويتفرع : دائرة التجارة: 

 ومن خالهلا يتم دراسة طلبيات الزبائن وحترير الفواتـري  مصلحة البيع.  

  يتمثل دور هده املصلحة يف الربط بني مصلحة البيع ومسؤول املخازن وذلك من خالل حتضري : دائرة االستغالل

دوية للزبائن التأكد من األدوية انطالقا من الطلبيات املدروسة واحملررة من طرف مصلحة البيع ، وبالتايل تقدم األ

 :الكميات واألدوية املطلوبة ،وتنقســـم إىل

  مصلحة اإلرسال  

  مصلحة االستقبال  

 مصلحة التخزين  

  ويتمثل دورها يف مراقبة املخزون وتسيريه ، وذلك من خالل معرفة الكميات املتواجدة  :مصلحة تسيير المخزونات

، pchاملؤسسة املركزية للمستشفيات (.يري الطلبيات اخلاصة بالزبائنومعرفة تاريخ صالحية األدوية وتتبعه وأيضا تس

2022(  
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 :في المؤسسة الرقابة الداخلية و التدقيق الداخلي: المبحث الثاني

لنمو الذي انبثقت عنه أن تواكب هذا ا الصيدلية املركزية للمستشفياتإن التطور الذي شهده النشاط االقتصادي ألزم على 

مما دفعها إىل إجياد وسيلة تضبط , كما تعددت األطراف املتعاملة,عدة وظائف أخرى يصعب عليها التحكم فيها مجيعا 

وتقيم وحتمي ممتلكتها من الضياع وكذا تضمن هلا االستمرار لتحقيق األهداف املسطرة مسبقا وبالتايل تنظيم شامل لطرق أداء 

ليه وتوجهيه ومراجعته وحماسبة القائمني باألعمال لضمان صحة التنفيذ والتطبيق وسوف نتناول هذا العمل واإلشراف ع

  :ةالتالي خالل املطالبالفصل من 

  يف املؤسسة الرقابة الداخلية -1 

  يف املؤسسة التدقيق الداخلي-2

  الرقابة الداخلية :  األولالمطلب 

ا أو ع نشاطها وتنفر  إىل أدى وكرب حجمها ةاملؤسس امللحقات يفإن تعدد  يف شكل  اى إىل تقسيم وظائف نشاطهدع عمليا

ا ةوتضافر جهودها تستطيع املؤسس امديريات تغطي كل منها وظائف معينة إذ بانسجامه , ومتابعة تنفيذها, تسطري إسرتاجتيا

  ةبيد أن تنفيذ ما أتى بيانه يكون باالعتماد على نظام الرقابة الداخلي, مبا حيقق هدفها

  :وسوف نتناول هذا املبحث يف ثالث فروع

  ماهية الرقابة الداخلية -1

 يف املؤسسة نظام الرقابة الداخلية وإجراءات التقييم -2

 )pch ،2022املؤسسة املركزية للمستشفيات (مقومات وطرق فحص النظام -3

  ماهية الرقابة الداخلية: الفرع االول

ية أداة للتخطيط واملتابعة واملراجعة يف املؤسسة لذلك جيب أن حنسن اختيارها وسوف نتناول يف هذا املطلب متثل الرقابة الداخل

  :الفروع التالية

  تعريف الرقابة الداخلية -1

 نظام الرقابة الداخلية -2

 خصائص الرقابة الداخلية  -3
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 أهداف الرقابة الداخلية -4

  تعريف الرقابة الداخلية: اوال

  :ية عدة تعاريف منهاتتضمن الرقابة الداخل

نظام الرقابة الداخلية هو ختطيط التنظيم اإلداري للمشروع وما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل  -1

اختيار دقة البيانات احملاسبية ومدى االعتماد عليها وتنمية الكفاية اإلنتاجية , املشروع للمحافظة على األصول

  . طريقها املرسوموتشجيع السري لسياسات اإلدارية يف 

ا اإلجراءات والطرق املستخدمة يف املشروععرفتها اجلامع   .ة األمريكية للمحاسبني بأ

 :الرقابة الداخلية عدة تعاريف منها نتتضم

نظام الرقابة الداخلية هو ختطيط التنظيم اإلداري للمشروع وما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم داخل  -1

اختيار دقة البيانات احملاسبية ومدى االعتماد عليها وتنمية الكفاية اإلنتاجية , ظة على األصولاملشروع للمحاف

  وتشجيع السري لسياسات اإلدارية يف طريقها املرسوم

ا اإلجراءات والطرق املستخدمة يف املشروع من أجل  -2  عرفتها اجلامعية األمريكية للمحاسبني بأ

 خرى جبانب التأكد من الدقة الكتابية لعملية إمساك الدفاتراحلفاظ على النقدية واألصول األ -3

ا جمموعة من الضمانات اليت تساعد على التحكم يف املؤسسة من  oeccaتعريف منظمة احملاسبني واحملاسبني املعتمدين  أ

  املديريةبضمان احلماية اإلبقاء على األصول ونوعية املعلومات وتطبيق تعليمات  ,املتعلقأجل حتقيق اهلدف 

ويربز ذلك بالتنظيم وتطبيق طرق وإجراءات نشاطات املؤسسة من أجل اإلبقاء على دوام العناصر ,وحتسني النجاعة -2

 السابقة 

 نظام الرقابة الداخلية: ثانيا

  املقاييس املختلفة ،الطرق واإلجراءات ،اخلطة التنظيمية: يتضمن هذا العنصر عدة وسائل منها 

  : الخطة التنظيمية -1

حماولة توجيهها , عت التعاريف السابقة على ضرورة وجود خطة تنظيمية تستجيب يف مجيع األحوال إىل القرارات اليت تتخذأمج

وعلى االستقالل التنظيمي يتطلب , إذ تبىن هذه اخلطة على ضوء حتديد هذه األهداف. مبا خيدم مصلحة وأهداف املؤسسة
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يريات جيب أن ينسق حبيث يؤدي إىل تدفق منتظم للمعلومات ولقد حددت االنفصال بني الوظائف إال أن عمل مجيع املد

  :عناصر أساسية للخطة التنظيمية وهي

  . حتديد األهداف الدائمة للمؤسسة -

 .حتديد اهليكل التنظيمي للمؤسسة وخمتف أجزائه مع إبراز العالقة التسلسلية واملهنية بني خمتلف األنشطة -

 .كل نشاطحتديد املسؤوليات بالنسبة إىل   -

 . تعيني حدود ورحابة املسؤوليات بالنسبة إىل كل شخص -

  :الطرق واإلجراءات -2

تعترب الطرق واإلجراءات من بني أهم الوسائل اليت تعمل على حتقيق األهداف املوجودة يف نظام الرقابة الداخلية، فبإحكام 

االلتزام بالسياسات اإلدارية املرسومة إذ تتمثل هذه العمل بكفاءة و , وفهم وتطبيق هاتني الوسيلتني يساعد على محاية األصول

تأدية اخلدمات وكل ما خيص إدارة املؤسسة باإلضافة إىل الطرق املستعملة يف , اإلنتاج والتسويق, الطرق يف طريقة االستغالل

املؤسسة على سن  كما قد تعمل. املديريات املختلفة األخرى سواء من ناحية تنفيذ األعمال أو طريقة استعمال الوثائق

ا أن توضح بعض النقاط الغامضة أو تغيري إجراء معني بغية حتسني أداء املؤسسة ومتكني نظام الرقابة  إجراءات من شأ

  . الداخلية من حتقيق هدفها املرسوم

  :المقاييس المختلفة -3

ملرسومة يف ظل إدارة تعمل على إجناحه من تستعمل هذه املقاييس يف املؤسسة لتمكني نظام الرقابة الداخلية من حتقيق أهدافه ا

  : خالل قياس العناصر التالية

  درجة مصداقية املعلومات -

 مقدار النوعية احلاصل من العمليات الفعلية  -

 احرتام الوقت املخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة أو لعودة املعلومات املطابقة -

  :على صنفني من الرقابةويف األخري نشري إىل أن نظام الرقابة الداخلية يشمل 

وهي تشتمل على خطة التنظيم والوسائل واإلجراءات املختصة بصفة أساسية لتحقيق اكرب كفاءة : الرقابة اإلدارية -أ 

سواء كانت برامج تدريب . إذ تشتمل هذه الرقابة على كل ما هو إداري. إنتاجية ممكنة وضمان حتقيق السياسات اإلدارية
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ل اإلحصائي ودراسة حركة املؤسسة عرب خمتلف األزمنة تقارير األداء على اجلودة واىل غري كذلك من طرق التحلي, العاملني

  .أشكال الرقابة

هي كافة اإلجراءات اهلادفة إىل حتقيق اختيار دقة البيانات املثبتة بالدفاتر واحلسابات ودرجة االعتماد :الرقابة المحاسبية -ب

املؤسسة املركزية (.ة احملاسبية من جهة ومن جهة أخرى العمل على محاية أصول املؤسسةعليها والوقوف على سالمة املعاجل

  )pch ،2022للمستشفيات 

  :خصائص الرقابة الداخلية: ثالثا

سالمتها إن هذه اخلصائص هي األساسية اليت تساعد املراجع على تقييم الرقابة الداخلية حبيث يستطيع أن حيكم على 

وبالتايل يتخذ قراره بتوسيع أو تضييق نطاق اختياراته وغياب أي من هذه اخلصائص تضع املراجع يف موضع شك من ناحية 

 :أدلة إثبات إضافية واخلصائص األساسية حنددها يف النقاط التالية للمشروع وبالتايل حيتاج إىل البحث على التنظيم الداخلي

  .مل وانتظامه وذلك بتقسيم العمل وحتديد االختصاصات واملسؤوليات الوظيفيةخطة تنظيمية تكمل حسن سري الع -1

 .أن يتم مباشرة حتديد االختصاصات واملسؤوليات يف وضوح تام للقضاء على تداخل االختصاص وتضاربه -2

 .وجود إجراءات تسجيلية مناسبة تتيح رقابة حماسبية فعالة األصول وااللتزامات وعلى الدخل واملصروفات -3

 .جود هيئة من العاملني على مستوى عال من الكفاءةو  -4

  .وكل هذه اخلصائص تؤدى إىل فعالية نظام الرقابة الداخلية

  :أسباب االهتمام بنظام الرقابة الداخلية

 من إن ظهور إدارة علمية حديثة مبفاهيمها وأساليبها املتطورة يف املؤسسات االقتصادية أدى إىل زيادة االهتمام بالنظام الرقايب

  :بني هذه األسباب جند ما يلي

كرب حجم املؤسسات وانفصال امللكية عن اإلدارة مما أدى إىل صعوبة اإلطالع على املؤسسة بالطرق  -

  .الرقابية احلديثة

األمر الذي أدى إىل , حتول عملية املراجعة من مراجعة تفصيلية إىل مراجعة اختيارية على أساس العينات -

 .حيدد املراجع على ضوءه العينة اليت يتوىل فحصها ,وجود نظام رقايب فعال

حاجة املؤسسة إىل حتقيق أقصى كفاءة ممكنة عن طريق نظام رقايب يضمن إجناز خطط موضوعة مسبقا  -

 .وفق املتاحات لديها
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وهذا الختاذ القرارات املناسبة , حاجة األطراف اخلارجية للمعلومات الدقيقة عن املؤسسة خاصة الدولة -

 .وأهداف التخطيط على املستوى الوطين, ضرائببشأن ال

االزدياد اهلائل يف كمية البيانات واملعلومات احملاسبية بشكل أوجب توافر ضوابط تضمن جودة هذه  -

 .البيانات

  أهداف الرقابة الداخلية: رابعا

  :هناك عدة أهداف لنظام الرقابة الداخلية منها

املؤسسة اليت تسعى لتحقيقيها من أهم أهداف جملس اإلدارة  يعترب التحكم يف أهداف: التحكم يف املؤسسة -1

وحيدث هذا عن طريق التنفيذ الصارم والدقيق ملختلف التعليمات وعليه فإن تصميم وتطبيق , واملسئولني التنفيذيني

  .نظام رقايب هو من مسؤولية اإلدارة واملسريين

ا محاية املؤسسة ألصوهلا و : محاية أصول املشروع -2 ال محايتني األوىل ويقصد  ا محاية فعلية وجند يف هذا ا سجال

ا محاية األصول من األخطار اليت ميكن أن تتعرض له من جراء العوامل اخلارجية من سرقة أو تلف  مادية ويقصد 

ا ارتباط التسجيالت باحل ركات إذا مل حتفظ يف خمازن مهيأة خصيصا لذلك أما احلماية الثانية فهي حماسبية ويقصد 

ا حىت ميكن متابعتها بدقة مثل استالم املواد وإدخاهلا إىل املخزن وعملية  الفعلية لألصول وتتضمن مجيع حتركا

  .    االستثمار وغريها من احلاالت

حبيث يوفر سواء للمؤسسة أو لغريها املعلومات , ويعترب أهم األهداف على اإلطالق)ضمان الدقة وجودة املعلومات -3

دقيقة عن املؤسسة، وبالتايل اختاذ قرارات تكون صائبة يف معظمها، وبالتايل فوجود أي ثغرات يف هذا الصحيحة وال

النظام قد يؤثر سلبا على املؤسسة وعلى املتعاملني معها كذلك وهذا يؤدى إىل عدم دقة وصحة املعلومات املقدمة 

  .وبالتايل رهن مستقبل املؤسسة

  :ضمان تطبيق املعلومات

التأكد من مجيع التعليمات املكتوبة وغري املكتوبة قد مت تنفيذها كما جيب، وعليه فقبل إصدار هذه التعليمات  وهذا بغرض

لمسؤولني وأشخاص حمددين، بعد ذلك يتم التأكد لجيب التأكد من أن التعليمة ذات هدف واضح ومناسبة وبسيطة وموجهة 

  .من أن التنفيذ قد مت  بكل صرامة
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ا ركزت على عنصر رفع الكفاءة :اءحتسني ورفع األد - وهذا ما نالحظه من خالل التعاريف السابقة من حيث جند أ

اإلنتاجية للمؤسسة اليت هي قدرة املؤسسة يف الوصول إىل اهلدف الذي حددته سابقا يف إطار وظيفة معينة، أما عنصر 

ا بأقل التكاليف مع احملافظة على نفس اجلودة والنوعية، الفعالية فهو أقل تركيز والذي يقصد به حتقيق املؤسسة جلزء من أهدافه

  .هذه األهداف ميكن حتقيقها يف ظل وجود نظام معلومايت ذا جودة عالية من الكم والكيف

  )pch ،2022املؤسسة املركزية للمستشفيات (.  يستعمل نظام الرقابة الداخلية وسائل متعددة

  نظام الرقابة الداخلية وإجراءات التقييم: الفرع الثاني

ا تدعيم  وجب تنفيذمنه لذا  رجوةاألهداف امل يستعمل نظام الرقابة الداخلية وسائل متعددة لتحقيق إجراءات من شأ

مقومتها الرئيسية، وجاءت أيضا لتحقيق خصائص الرقابة الداخلية السليمة، ولذلك سوف نتناول يف هذا املطلب ثالثة 

  : ءاتإجرا

  إجراءات تنظيمية وإدارية -1

 إجراءات حماسبية -2

 إجراءات عامة -3

  إجراءات تنظيمية وإدارية: اوال

  :وتشمل ما يلي

 حتديد اختصاصات اإلدارة واألقسام  

 توزيع الواجبات بني املوظفني حىت ال ينفرد شخص بعملية من البداية إىل النهاية. 

  تبعية اخلطأتوزيع الواجبات بني املوظفني ليساعد على حتديد. 

 توزيع الواجبات بني اإلدارة واملوظفني حبيث يتم فصل الوظائف التالية: 

 وظيفة التصريح بالعمليات واملوافقة.  

 وظيفة االحتفاظ بعهدة األصول. 

 وظيفة القيد واحملاسبة 

  كل قسم يف غرفة واحدة  يكون موظفوتنظيم موظفي األقسام حبيث.  
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 عملية بالتفصيل إجياد روتني معني يتضمن خطوات كل. 

 منح تعليمات بأن يوقع كل موظف على املستندات ملا قام به من عمل كإثبات. 

 استخراج املستندات األصل وعدة نسخ منطبق األصل وتوزيعها على األقسام املعينة. 

 حماولة إجراء تنقالت بني املوظفني من حني آلخر. 

 ضرورة قيام كل موظف بإجازته السنوية دفعة واحدة.  

  إجراءات محاسبية: نياثا

  :تتمثل هذه اإلجراءات يف

  .إصدار تعليمات بإثبات العمليات بالدفاتر فور حدوثها لتقليل من الغش واالحتيال-1

  .إصدار تعليمات بعدم إثبات أي مستند ما مل يكن معتمدا من املوظفني املسؤولني -2

  .استعمال اآلالت احلسابية لسرعة ودقة املعلومات -3

  .دام وسائل التوازن احلاسيب الدوري مثل املراجعة وحسابات املراقبةاستخ -4

  .إجراء مطابقات دورية بني الكشوف الواردة من اخلارج وبني األرصدة والكشوف والسجالت الواردة من الداخل -5

  .القيام جبرد مفاجئ دوريا للنقدية والبضاعة ومطابقة ذلك لألرصدة الدفرتية -6

  .ظف مراقبة عملهعدم السماح ملو  -7

  إجراءات عامة: ثالثا

بعد التطرق إىل اإلجراءات املتعلقة باجلانب اإلداري والتنظيمي واإلجراءات املتعلقة باجلانب احملاسيب نتناول يف الفرع األخري 

  .     اإلجراءات العامة املكملة لسابقتها

  التأمني على ممتلكات املؤسسة من كل األخطار

 : للمؤسسة ألنه يعمل علىإدخال اإلعالم اآليل -1

  حتديد عدد العمليات  -

 السرعة يف معاجلة البيانات -

 ختفيض نسبة اخلطأ يف املعاجلة -
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 إمكانية الرجوع أو معاجلة املعطيات بسرعة -

  :وهناك إجراءات أخرى تتمثل يف

  وضع نظام ملراقبة الربيد الوارد والصادر -2

 .استخدام وسيلة الرقابة احلدية -3

 )pch ،2022املؤسسة املركزية للمستشفيات (.  ابة املزدوجة مثل توقيع الشيكاتاستخدام وسائل الرق -4

  مقومات وطرق فحص النظام: الفرع الثالث

ة بدال إن تقييم ومراقبة نظام الرقابة الداخلية يعترب اخلطوة األوىل يف عملية املراجعة احلديثة واليت تعتمد على املراجعة االختياري

من املراجعة التفصيلية، ونالحظ هذا من خالل املعيار الثاين ملعايري العمل امليداين الذي حيتم على املراجع تقييم نظام الرقابة 

  :الداخلية وعلى هذا األساس سوف نتناول يف هذا املطلب األخري الفروع التالية

  .العوامل املساعدة على تطور نظام الرقابة الداخلية -1

 .نظام الرقابة الداخلية مقومات -2

 .طرق فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية -3

  العوامل املساعدة على تطور نظام الرقابة الداخلية: اوال

  :تشتمل على ما يلي

جتارية، (عرفت املؤسسة أصنافا عدة وتقسيمات سواء من ناحية طبيعة نشاطها:األصناف العديدة للمؤسسات -1

أو من ناحية ) خاصة، عمومية، شخصية، معنوية(ن ناحية طبيعتها القانونية أو م) فالحية،صناعية، خدماتية

إن هذه األشكال كانت نتيجة لتنوع النشاطات والقطاعات اليت يزداد فيه عمل ) كبريةصغرية، متوسطة،(حجمها 

  .اهليئة املسرية هلا

ا تستثمر، تشرتي، حتول، :تتعدد العمليا -2 وداخل كل وظيفة . تنتج وتبيعاملؤسسة تقوم بعدة وظائف من حيث أ

ويف إطار هذه الوظائف جيب على . من هذه الوظائف تقوم املؤسسة بعدة عمليات تتفاوت من مؤسسة إىل أخرى

ا واليت هي مثبتة يف اخلطة التنظيمية  اهليئة املشرفة على كل وظيفة أن تتقيد مبا هو موضوع يف اخلطة اخلاصة 

  .اإلمجالية للمؤسسة
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إن التوزيع اجلغرايف للمؤسسات سواء على الرتاب الوطين أو التوسع الذي تعرفه : ات والمسؤولياتتوزيع السلط -3

الشركات املتعددة اجلنسيات يدعو إىل ضرورة توزيع السلطات واملسؤوليات على املديريات الفرعية مبا يسمح بتنفيذ  

تكون هذه املديريات الفرعية أو الوحدات كل األعمال واختاذ القرارات يف املكان والوقت املناسبني، على أن 

املتواجدة يف املناطق األخرى مسؤولة أمام املديرية العامة واليت هي بدورها مقيمة من طرف جملس اإلدارة وذلك على 

  .أساس ما سطر يف اخلطة التنظيمية

ون أن هذه اخلرية قاعدة إن احلاجة املستمرة للمعلومات ناتج على االستعمال هلا، ك:الحاجة الدائمة للمعلومات -4

تبىن عليها قرارات قد تؤثر على وضعية املؤسسة خاصة ما يتعلق منها بنسقها الذي خيص حاجيات املؤسسة اليت 

تريد أن تطمئن على صحة املعلومات املقدمة هلا بغية اختاذ القرارات باستعمال وسائل نظام الرقابة الداخلية اليت 

  .طرف مستعمليهاتتيح معلومات تلقى القبول من 

تعمل املؤسسة على محاية أصوهلا بشكل فعال من خالل إنشاء محاية مادية وحماسبية : حماية أصول المؤسسة -5

  . فاألوىل تتجلى يف احملافظة على األصول من العوامل اجلوية

( ألصول والثانية تتجلى يف محاية األصول حماسبيا من خالل تسجيل كل التحركات اليت متس عنصر من عناصر ا

حبيث . تسجيال آنيا يتقيد بالنصوص احملاسبية ويستجيب لشكل نظام الرقابة الداخلية) االستثمارات، املخزونات، احلقوق

يعترب هذا العنصر من أهم األهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها من خالل نظام سليم لنظام الرقابة الداخلية حبيث يسمو 

اإىل منع األخطاء والغش أو ت   )pch ،2022املؤسسة املركزية للمستشفيات (.قليل ارتكا

  مقومات نظام الرقابة الداخلية : ثانيا

إن وجود نظام قوي للرقابة الداخلية يعرب عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة من جهة ومتكن املؤسسة من حتقيق أهدافها املرسومة 

فمقومات نظام الرقابة الداخلية كأعمدة داخل املبىن تعكس قوة وفعالية هذا املبىن . هة أخرىيف اخلطة العامة هلا من ج

  :والعكس صحيح وسوف نتطرق إىل مقومات هذا النظام اليت املمثلة يف

يبني اهليكل التنظيمي توزيع السلطات واملسؤوليات على الوظائف باملستويات اإلدارية املختلفة  :الخطة التنظيمية -1

تبني وسائل االتصال الرمسي بينهم ومستويات اإلشراف عليهم ومن خالل اهليكل التنظيمي يتم حتديد كما 
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املسؤوليات والواجبات اخلاصة بكل وظيفة منها حبيث تتناسب مع مقدرة الفرد الواحد، ويتوقف اهليكل التنظيمي 

  .املرونة القادمة أي تطورات مستقبليةمن حيث التصميم على نوع املشروع وحجمه والبد أن تراعي فيه البساطة و 

  :نظام محاسبي سليم -2

  .مبادئ وأسس وقواعد حماسبية حتكم املعاجلة احملاسبية للعمليات املنشأة -1

  .جمموعة مستندية، وتشمل املستندات األصلية اليت حتتوي على بيانات املنشأة وغريها -2

  .جمموعة دفرتية تتضمن دفاتر اليومية واألستاذ -3

  .يتضمن قائمة بأمساء احلسابات اإلمجالية الفرعية: الدليل احملاسيب -4

  .القوائم املالية والتقارير األخرى وتشمل قائمة نتيجة األعمال وقائمة املركز املايل والتقارير -5

  .لتزويريقسم العمل احملاسيب بني املوظفني وذلك لكي يدقق كل موظف عمل املوظف الذي سبقه جتنبا لألخطاء وا -6

لذلك يعترب العامل . إن عامل الكفء يلعب دورا مهما يف إجناز وحتقيق مبتغيات املؤسسة:اختيار الموظفين األكفاء -3    

  :أحد املقومات األساسية الذي يركز عليه نظام الرقابة الداخلية الفعال ويراعي يف االختيار مايلي

  شهادات يف ميدان العمل -1

 وظيفته خربة متكنه من التحكم يف -2

 االلتزام بالسياسات املرسومة  -3

 احرتام نظام التدريب -4

  طرق فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية : ثالثا

  :هناك عدة طرق يستخدمها املراقب لتقييم الرقابة تتمثل يف

ا :االستبيان -1  هو عبارة عن قائمة من األسئلة واالستفسارات توجه إىل موظفي املشروع لإلجابة عليها وإعاد

للمدقق للتأكد منها عن طريق االختبارات العينية للحكم على قوة النظام وهلذه الطريقة مزايا وعيوب فاألوىل 

  : تتضمن ما يلي

  أ ـ سهولة التطبيق

 مرونة األسئلة -ب
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 توفري الوقت -ج 

  :أما العيوب متمثلة

  عدم مراعاة ظروف كل مشروع ألن النماذج مطبوعة بصيغة موحد -أ

  .ل يف التفاصيل الدقيقة وجود االستبيان يقود إىل االتكالية باالكتفاء به وعدم وجود أي استفسارات أخرىال يتغاف -ب

هو أن يقوم املراقب بوضع وأسس نظام رقابة داخلية سليم وال يغفل عن أي نقطة ومن عيوبه أنه : الملخص التذكيري -2   

  .ق على حدةال يقود إىل تدوين كتابه وهذا امللخص مرتوك لكل مدق

هو أن يقوم املدقق بوصف اإلجراءات املتبعة يف املشروع وحتديد نقاط الضعف يف املشروع وحماسبتها، : التقرير الوظيفي -3

  .ويعاب عليه يف صعوبة تتبع الشرح املطول للنظام وصعوبة التأكد يف تغطية مجيع جوانب نظام الرقابة الداخلية

أن يقوم املدقق بدراسة اخلرائط التنظيمية ومن خالل دراسته يقيم نظام الرقابة الداخلية  وهو: دراسة الخرائط التنظيمية -4

  .ويعاب على هذه الطريقة صعوبة رسم واستخالص درجة متانة هذا النظام

م وكذلك املستندات والدورة ........وهو أن يقوم املدقق بفحص السجالت وأمساء: فحص النظام المحاسبي -5 وعهد

  .دية مث حيكم على متانة هذا النظاماملستن

  .إن اهلدف يف كل هذه الوسائل هو احلكم على درجة كفاية ومتانة نظام الرقابة الداخلية

هي عرض بياين لنشاط معني أو لدورة عمليات حمددة، إن هذه اإلجراءات متكن املدقق من تقومي :خرائط التدفق-6

  .رة وبفرتة وجيزة نسبياإجراءات نظام الرقابة الداخلية بطريقة خمتص

ا توضح خط سري العمليات بني أجهزة النظام بطريقة  وتتميز خرائط التدفق عن طريقة التقرير الوصفي وعن طريقة األسئلة بأ

بسيطة، كما توضح الوسائل املستعملة يف إدخال البيانات واستخراجها يدويا أو آليا أو الكرتونيا، وأجهزة اإلدخال واإلخراج 

لة األنظمة اآللية وااللكرتونية، وتستخدم يف إعداد خرائط التدفق رموز ختتلف عن الرموز املستخدمة إلعداد خرائط يف حا

 )pch ،2022املؤسسة املركزية للمستشفيات (.اإلجراءات

 

  

  

  



 دراسة حالة مؤسسة الصیدلیة المركزیة للمستشفیات     الفصل الثالث
 

 
55 

  في المؤسسة الداخلي قالتدقي: لثانيا بالمطل

مالحقها للقيام  إىلجلان التدقيق سنويا  بإرسالحيث تقوم يف اجلزائر العاصمة  األماملؤسسة جند مهمة التدقيق الداخلي يف 

  .الالزمةالتقارير  إعدادمبهمة التدقيق و 

الفرعني من خالل حبيث نتطرق إىل خمتلف خصائصه . يف املؤسسة موضوع التدقيق الداخلي املطلبلذا سنتناول يف هذا 

  :التاليني

 يف املؤسسة تدقيق الداخليمعايري تطبيق ال  

 املؤسسة املركزية للمستشفيات (منهجية التدقيق الداخليpch ،2022(  

  في المؤسسة معايير تطبيق التدقيق الداخلي: االولالفرع 

فرتة إىل أخرى ملا إن التدقيق مهنة حرة حتكمها قوانني ومعايري، واملدقق شخص حمرتف متخصص مهمته تزداد تعقيدا من 

لتعقد عامل األعمال اليوم وتعقد احملاسبات واملشاكل املالية منها القانونية والضريبية املطروحة على وجه اخلصوص، وعليه 

ينبغي مراعاة معايري بعضها على األقل أثناء قيامه مبهمته حىت ال يكون مقصرا وما ينجر على ذلك من عواقب وسوف 

  :إىل ثالثة عناصرنتطرق يف هذا املطلب 

  معايري التدقيق الداخلي -1

  نطاق تطبيق التدقيق الداخلي -2

  الداخلي يف املؤسسة املدقق و مسؤوليات مهام– 3

  معايير التدقيق الداخلي: اوال

من تعترب معايري التدقيق الداخلي املبادئ العامة واألسس  اليت حتكم أي عملية تدقيق، وبالتايل فهي اإلطار العام الذي 

خالله يقوم املدقق باستخدام اإلجراءات للوصول إىل األهداف الواجب حتقيقها، وهذا للتأكيد على أنه ال توجد 

  :اختالفات بني املعايري باختالف التدقيق املعمول به يف املؤسسة وهذه املعايري هي كالتايل

  املعايري العامة  -1

  معايري الفحص امليداين -2

  معايري التقرير -3
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وهي املعايري املتعلقة بالشخص املراجع من حيث تكوينه الشخصي والعلمي وعليه فيتعني على املراجع  :المعايير العامة -1

أن يكون على درجة  معتربة من الكفاءة واملؤهالت العلمية والعملية اليت تسمح له بأداء عمله بشكل صحيح، وتسمح له 

ه، كما جيب أن يتمتع باالستقاللية اليت ميكنه من األداء اجليد دون أي بالتحكم يف عمله وأداءه ملهمته على أحسن وج

أما امليزة الثالثة اليت جيب توفرها لدى املراجع هي بدل العناية املهنية املالئمة املناسبة وتعين . ضغوطات من أي طرف كان

بأداء معني وفق ما تنص عليه القوانني والعقد حرص املراجع على أداء املهمة بطريقة صحيحة من خالل االستعداد هلا وااللتزام 

  .املربم مع املؤسسة

وهي تشمل املعايري واإلجراءات املتبعة يف تنفيذ عملية املراجعة لتحقيق األهداف املرجوة، وهي : معايير الفحص الميداني -2

يث تكون هذه اخلطة تتمتع باملرونة تشمل إعداد برنامج املراجعة والتخطيط السليم للعملية واإلشراف على عمل املساعدين حب

ا ونوعية اإلجراءات اليت سيتبعها وكذلك جمال عملية الفحص، وفيما يتعلق بالنقطة  وتتضمن جممل اخلطوات الواجب القيام 

وصل ة إثبات للنتائج اليت تالثالثة فهي تتضمن معايري مجع األدلة املالئمة والكافية من خالل عملية الفحص وهذا لتكون أدل

.                                                              اختاذ الرأي السليم بشأن املستندات والقوائم املالية اليت كانت حمل الفحص وبالتايل إليها

ا وهي وهي املعايري الواجب إتباعها من طرف املراجع  خالل إعداده للتقرير الشامل للمهمة اليت كلف : معايير التقرير -3

تتضمن اإلشارة إىل مدى توافق القوائم املالية مع املبادئ احملاسبية بشكل عام وكذلك مدى الثبات يف تطبيقها عرب خمتلف 

 ة إىل مالئمة اإلفصاح يف القوائموهذا الختاذ عناصر مقارنة بني الدورات، أما النقطة الثانية فهي اإلشار . الدورات السابقة

ا تعرب حقيقة عن املركز املايل للمؤساملالية بالنظر إىل صح  سة وفيما خيص املعيار الثالث فهوة التسجيالت يف هذه القوائم وأ

ا ويتضمن خمتلف التوصيات  يتعلق مبعيار إبداء الرأي حبيث يتطلب من املراجع إعطاء رأيه بشأن عملية املراجعة اليت قام 

  :كن أن يتضمن تقرير املراجع أحد اآلراء التاليةوالنصائح اليت ميكن أن يقدمها إلدارة املؤسسة ومي

متت وعن  العمليات اليتويكون عندما تكون القوائم املالية اليت خضعت للفحص تعرب بصدق عن : إبداء رأي بدون حتفظ -

  . نتيجة املؤسسة ومركزها املايل

تعرب بصدق وحقيقة عن نشاط املؤسسة إال ويكون عندما تكون القوائم املالية اليت خضعت للفحص : إبداء الرأي بتحفظ -

ا أو بعض بنودها، لكنها ال تؤثر بدرجة كبرية على شرعية ومصداقية البيانات املقدمة   .أن هناك بعض التحفظات بشأ
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وهو عندما يرى املراجع بأن املستندات ال تعكس بصدق عن وضعية املؤسسة وأن هناك جتاوزات خطرية : إبداء رأي سليب -

  .جالت تؤثر بشكل مباشر على املؤسسة حاليا أو يف املستقبليف الس

ا ألسباب معينة نتيجة : عدم إبداء الرأي - ويكون هذا عندما ال يستطيع املراجع أن يبدي رأيه حول العمليات اليت قام 

  .ضغوط أو عدم توفر اإلثباتات أو غريها من الظروف

 نطاق تطبيق التدقيق الداخلي: ثانيا

  :ق التدقيق الداخلي فحص وتقييم كفاءة وفعالية األداء و ذلك بالنظر إىل يتضمن نطا

مراجعة النظام احملاسيب و نطاق الرقابة الداخلية باإلضافة إىل اإلشراف على األعمال ووضع التوصيات الالزمة بشأن  -

  املراجعني الداخليني 

ططة و اإلجراءات و القوانني و اللوائح اليت يكون هلا تأثري مراجعة النظم املوضوعة للتأكد من االلتزام بالسياسات املخ -

  .جوهري على العمليات و التقرير

  .سسةاملؤ فحص الكفاءة االقتصادية و اإلدارية و فعالية العمليات باإلضافة إىل الضوابط الغري إدارية يف  -

  .ن ذلك ممكناالتحقق من وجود تلك األصول كلما كا و، مراجعة وسائل احلفاظ على األصول -

فحص املعلومات املالية واإلدارية وقد يتضمن ذلك مراجعة الوسائل املتعلقة بتحديد وقياس وتصنيف وإعداد التقارير اخلاصة 

  .باملعلومات واالستفسارات عن بنود حمددة باإلضافة إىل الفحص التفصيلي للعمليات واألرصدة واإلجراءات

من أن النتائج تتماشى مع األهداف املوضوعة وما إذا كانت العمليات والربامج تنفذ كما مراجعة العمليات أو الربامج للتأكد 

  .هو خمطط

  الداخلي في المؤسسة المدققو مسؤوليات مهام : ثالثا

 :المهام المتعلقة بدراسة التقارير .1

 و التوصيات  دراسة و مراجعة املالحظات الواردة يف التقارير املرفوعة للجنة من ادارة التدقيق الداخلي

ا   املتعلقة 

  دراسة التقارير املرفوعة للجنة من املدققني اخلارجيني 

  دراسة مقرتحات املدققني الداخليني و اخلارجيني 
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  :المهام المتعلقة بنشاط التدقيق الداخلي .2

  مراجعة ميثاق التدقيق الداخلي املرفوع من قبل رئيس التدقيق و اعتماده 

  تدقيق الداخلي و اعتمادها نشاط ال إسرتاتيجيةدراسة 

  ضمان تعاون اجلهات اخلاضعة للتدقيق مع املدققني  إىلاليت تؤدي التدقيق الداخلي  إلدارةتوفري الدعم الالزم

 قيامهم بتنفيذ مهام التدقيق أثناءالداخليني 

  التدقيق الداخلي  إلدارةتوفري االستقاللية املناسبة  

 )pch ،2022املركزية للمستشفيات املؤسسة (

  في المؤسسة التدقيق الداخلي ةمنهجي: لثانيا الفرع

يتطلب منها إتباع خطوات عمل واضحة واعتماد  للصيدلية املركزية للمستشفياتالتدقيق يف اهليكل التنظيمي إن أمهية وظيفة 

ة على نشاط املؤسسة وبالتايل فللتدقيق خطوات عمل منهجية سليمة حرصا على دقة النتائج املتوصل إليها وكذلك أثر العملي

  :جيب إتباعها يف إطار تنفيذ املهمة وإجناحها، وهذه اخلطوات كالتايل

  التخطيط األويل لعملية التدقيق الداخلي -1

 القيام باملراجعة -2

 تقرير املراجعة -3

  التخطيط األولي لعملية التدقيق الداخلي: أوال

يق، حيث يقوم املدقق باإلطالع على املنشأة بغرض كسب معرفة ومعلومات عن املؤسسة وهذا وهي املرحلة التمهيدية يف التدق

  :من أجل تكوين امللف الدائم للمؤسسة وتتم هذه املرحلة عرب ثالث خطوات هي

وهي تقتضي أن يقوم املدقق بدراسة أولية لنشاط املؤسسة حيث حتصل على خمتلف : الدراسة األولية للمؤسسة -1

اسم وعنوان وتاريخ نشأة املؤسسة، شكلها القانوين، تنظيمها اإلداري، نظام املراقبة "واملعلومات عنها مثل البيانات 

وغريها من املعلومات اليت يرى ..."الداخلية املطبق فيها، طرق اإلنتاج وقنوات التوزيع وكذا اإلجراءات احملاسبية املتبعة

قوة والضعف يف نظام املؤسسة وهذا لكي حيدد اإلجراءات ضرورة احلصول عليها كما يقوم بتحديد نقاط ال

  .التفصيلية اليت تندرج يف برنامج املراجعة
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ويتم إعداد هذا الربنامج بتحديد األهداف اليت يريد الوصول إليها، كما يظهر الربنامج نطاق العمل : إعداد برنامج املراجعة

ااملطلوب من املراجع وكذلك اإلجراءات اليت سوف يتخذه  .ا أثناء أداءه للمهمة املكلف 

برنامج املراجعة هو عبارة عن قائمة حتتوى على إجراءات املراجعة الواجب إتباعها للتحقق من البنود الواردة بالقوائم املالية " 

  . " لغرض الوصول إىل األهداف املوضوعة مسبقا، وهذه اإلجراءات هي اخلطوات التفصيلية لعملية املراجعة

ويقصد به حتديد موظفي مكتب املراجعة واختيار الكفاءات املناسبة، كما جيب على املراجع : الختصاصاتتوزيع ا -2

التوفيق بني املهارات املطلوبة وكفاءة األفراد العاملني معه، هذا باعتبار املسؤول األول والوحيد أمام إدارة املؤسسة 

  .وخمتلف األطراف املعينة بنتائج املراجعة

  ام بالتدقيقالقي: ثانيا

ا وكما مت حتديدها يف الربنامج، وقد ختتلف  يف هذه اخلطوة يقوم املدقق بعمله بصفة فعلية وتطبيق خمتلف اإلجراءات املتعلقة 

إال أن هناك عناصر مرتبطة . هذه اإلجراءات تبعا الختالف طبيعة نشاط املؤسسة ونوعية الصعوبات اليت ميكن أن يصادفها

  :بأداء التدقيق هي

  :التحقيق

ويعين التأكد من مدى صحة ودقة العمليات وقدرة االعتماد عليها يف اختاذ القرارات وجيب يف التحقيق التفريق بني احلقائق 

  .حبيث يعتمد التحقيق أساسا على العمليات واحلسابات وهو العنصر املشرتك بني الراجعة الداخلية واخلارجية. واآلراء

  :التحليل

نتقادي للسياسات اإلدارية وإجراءات الوقاية الداخلية واحلسابات واإلجراءات احملاسبية وخمتلف ويقتضي الفحص اال 

  السجالت واملستندات داخل نطاق الفحص 

  .ويقصد به مدى التوافق بني السياسات اإلدارية من جهة أخرى االنضباط يف التنظيم: االلتزام

  :التقييم

ا يف املؤسسة، بغية ترشيد اإلجراءات وهو التقييم الشخصي للمراجع عن مدى ك فاءة وفعالية خمتلف السياسات املعمول 

  .وتطوير األداء وتقدمي االقرتاحات كذلك

  :التقرير
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ا املعاجلة مع النتائج املتوصل إليها والتوصيات  حبيث يربز فيه املراجع الذي كان حمل الفحص ومدى أمهيته والطريقة اليت متت 

رض هذا التقرير على املسؤول عن النشاط حمل الفحص وهذا لتجنب تشويه احلقائق أو سوء تقدير بعض املقرتحة، ويفضل ع

  .األمور

  تقرير المدقق: ثالثا

مل ما قام به من فحوصات ملختلف البنود مشريا إىل مدى التزام املؤسسة يف تطبيق  يف هذه اخلطوة يقوم املدقق حبوصلة 

ك مدى االستمرار يف تطبيقها من خالل السنوات السابقة كما يشري إىل نتيجة تقييمه لنظام احملاسبة املتعارف عليها وكذل

الرقابة الداخلية يف املؤسسة، ونقاط القوة والضعف املوجودة فيه والسبل اليت تؤدي إىل حتسينها مدعما كل هذه النتائج 

ىل تصحيح وحتسني األداء إبداء كذلك لرأيه بصفة موضوعية إ األزمةبإثباتات وبراهني مقنعة، ويف ختام تقريره يبدي التوصيات 

  )pch ،2022املؤسسة املركزية للمستشفيات (.    حول حسابات املؤسسة سواء باإلجياب أو السلب
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  :خالصة الفصل 
 النتائج لبعض وتوصلنا "للمستشفيات الصيدلية املركزية " ةمؤسس يف الواقع يف وجتسيده الداخلي للتدقيق دراستنا خالل من

 :يلي فيما تلخيصها ميكن
 عملية يف عليها يستند لذلك املعلومات حيث من الثقة مصادر أهم أحد متثل فعالة تسيري كأداة الداخلي تدقيقال يعترب -

 .بأمهيتها اإلدارية املستويات قناعة مدى على ذلك يتوقف و القرار اختاذ
 .املؤسسة مصاحل خمتلف بني املعلومات سيولة من يزيد متكامل معلومات نظام تبين جيب -
 .عملها ظروف وحتسني حنوها املوظفني نظرة تغيري جيب الداخلي التدقيق أمهية زيادة أجل من -
 اليت املخاطر ملعرفة التدقيق حمل هي اليت الداخلية الرقابة نظام بتقييم يقوم أن جيب التدقيق مبهمة الداخلي املدقق قيام أثناء -

 .املصلحة هذه تواجه سوف
. والتوصيات املالحظات مجيع يشمل جهده خالصة يعترب الذي ائي تقرير بكتابة املدقق يقوم التدقيق عملية انتهاء عند -
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  : عامة خاتمة 
 ا مير اليت املراحل وكذا الداخلية املراجعة و التدقيق أساسيات و املفاهيم خمتلف إىل التعرف حاولنا البحث هذا خالل من

 حمدودة البداية يف التدقيق أهداف كانت حبيث ، الدراسة موضوع املؤسسة حول عرفةامل اكتساب خالل من الداخلي التدقيق
 كامل تدقيق إلجراء كوسيلة استخدمت حيث حدوثها من احلد على العمل و التالعبات و الغش و األخطاء باكتشاف
م جانب إىل إدارية خدمات تقدمي يف إسهامهم و املدققني إمكانيات تطور مع ولكن ، احلسابية للعمليات ومستمر  خدما

 كافة وتقييم وفحص تدقيق على يشمل احلاضر الوقت يف معناه أصبح لدرجة نطاقه واتسع التدقيق مفهوم تطور املالية
 سواء إليها توصلنا اليت النتائج نقدم أن يلي فيما وسنحاول للمؤسسة الكلية األهداف لتحقيق كخدمة العمليات و األنشطة

 وذلك املوضوع هلذا اختيارنا أثناء وضعها سبق اليت الفرضيات إىل الرجوع مع التطبيقي اجلانب أو نظريال اجلانب يف كان
   .االقرتاحات بعض إعطاء مع نفيها أو تأكيدها دف

 : التالية النتاج إىل البحث معاجلة أدت فقد الفرضيات اختبار خيص فيما
 دراستنا فبعد .عليها املتعارف املعايري من جمموعة املدقق إتباع ىعل الداخلي التدقيق عملية جناح توقف يف املتمثلة و )1

 التدقيق معايري أتباع املدقق على حيث ، الفرضية هذه بإثبات قمنا امليدانية الدراسة حتليل و الثاين و األول للفصل
 .التدقيق لعملية سيالرئي املوجه باعتبارها وذلك كفاءة وأحسن أعلى لتحقيق الدولية

 إىل أضاف ، جيد بشكل دورهم أمهية إبراز يف أسهم مصاحلهم ترعى و الداخليني املدققني تضم مهنية جتمعات جودوو _ 
 حضور خالل من بالتدقيق املتعلقة النظرية و املعلومات احدث على للحصول املدقق وحماولة املستمر التكوين و املهارة ذلك

 . ملتقيات و ندوات
 مدى على املتخذة القرارات مجيع تفعيل يف الداخلي التدقيق مسامهة يف تتمثل اليت و يةالثان الفرضية خيص فيم أما )2

 املختلفة اإلدارية املستويات قناعة أن فيه اإلثبات مت ما وهذا ، الداخلي التدقيق بأمهية خمتلفة إدارية مستويات قناعة
 ملواجهة الوظيفة ذه االستعانة إىل بالضرورة تقودهم سوف املؤسسة داخل فعالة كوظيفة الداخلي بالتدقيق

 و االهتمام هذا أن القرار، صنع عملية مراحل من مرحلة لكل املناسبة و املؤهلة املعلومات بتوفري هذا و املشاكل،
 و الصعوبات لتذليل التسيريية العمليات يف تستخدم كأداة الداخلي التدقيق فعالية من تزيد سوف القناعة هذه
 القرارات صنع عملية يف املؤثرة العوامل من جمموعة توجد أنه حال يف إال ، وكفاءة فاعليةب األهداف بلوغ

 ،و القرارات تفعيل يف الداخلي التدقيق مسامهةن م وتعرقل حتد سوف ، القرارات متخذ على الضغوط كمختلف
 .للمؤسسة الداخلي للتدقيق األساسية املقومات مجيع توفر رغم هذا

 حديثة تسيريية طرق و مناذج تتبىن اجلزائرية االقتصادية املؤسسة أن على تنص اليت و الثالثة بالفرضية يتعلق فيما أما )3
 حتقيق يف إسهام من له ملا وهذا هلا، بالنسبة اهتمام حمل الداخلي التدقيق يعترب و أهدافها، بلوغ على تساعدها

 . األمالدراسة امليدانية يف مؤسسة الصيدلية املركزية للمستشفيات   خالل من صحته إثبات مت ما وهذا .النتائج
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  : الدراسة نتائج
  : يلي كما فجاءت إليها املتوصل النتائج أما 

ا محاية إىل  هدفحيث ي املؤسسة يف هامة  وظيفة الداخلي التدقيق يعترب -  ومن التالعبات و ةالسرق من ممتلكا
 يف السلبية التغريات إظهار وبالتايل الداخلي املستوى على اجليد األداء على العمال حتفيز وكذا احملتملة، األخطاء
 .املؤسسة

 مصداقية يعطي مما ا، املنوط الدور لعب إىل الوظيفة ذه يؤدي عليها املتعارف الداخلي التدقيق معايري إتباع إن -
 .إليها توصلامل للنتائج

 العملية هذه وتنتهي عليها املتعارف للمعايري طبقا ومرتابطة متكاملة خطوات وفق الداخلي التدقيق عملية ممارسة تتم -
 .التقرير هذا من املستفيدين إىل املالية القوائم وسالمة صدق حول بالرأي باإلدالء

 تطبيق ختص واليت عليها، امللقاة املسؤولية ثقل نم عليها ما لتخفف الداخلي بالتدقيق املؤسسة إدارة تستعني -
ا مواردها، على واحملافظة األهداف وحتقيق املختلفة اإلجراءات و السياسات  الضعف و القوة نقاط حتديد على ومساعد

ا من أخطاء و اختالس و غش من القائمة الثغرات وسد  .املنشودة األهداف حتقيق إىل الوصول تعرقل أن شا
 فهومهمب الداخلي التدقيق وأن لديها، الرقابة نظام تعزيز يف الداخلي التدقيق وظيفة على تعتمد احلالية اإلدارات معظم -

 مراأل التشغيلية، و املالية و اإلدارية العمليات كافة يراجع حيث التنظيم، أجزاء خمتلف يف أنشطة ميارس أصبح احلديث
 مستوى على الرقابة و للمهام التحديد و التنظيم من واسع قدر على نيكو  أن الداخلي التدقيق بوظيفة يؤدي الذي

 تنظيم داخل العاملني بني االتصال طرق أهم إبراز على وتعمل بذلك تم أن املؤسسة على لذا التدقيق، ديرية م
 .املؤسسة

 يضمن مبا املتخذة القرارات يذتنف على تساعد كما املمكنة احللول اقرتاح و الثغرات إجياد يف الداخلي التدقيق يساعد -
ا وتفعيل تدعيم على للمؤسسة مساعدة أداة الداخلي التدقيق جعل الذي مراأل هذا ، القرارات هذه وكفاءة فاعلية  قرارا

 .الداخلي للتدقيق األساسية املقومات توفرت إذ
 : االقتراحات و التوصيات

   : االقرتاحات من مبجموعة خنرج أن البد كان النتائج عرض من االنتهاء وبعد األخري ويف
اآلخرين عن طريق متابعة و مراجعة العمل   ملساعدة موظف املدقق اعتبار و الداخلي بالتدقيق االهتمام و الوعي زيادة -

 ملعاقبتهم ليس و العمل كفاءة من الرفع و املسؤولية بروح اإلحساس توعية جيب هلذا  األداءللوصول إىل احلد األعلى من 
 .املاضي يف أدائهم ىعل
 . شهادات إعطاء مع الداخليني للمدققني النهائي التقرير ضمن تندرج اليت االقرتاحات و بالتوصيات االهتمام ضرورة -
  .الكفاءة  و الفاعلية من عالية بدرجات األهداف بلوغ على يساعد )للنشاط معرقل غري( الفعال الرقايب اجلو توفري إن -
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  : قائمة المراجع
  :لكتب ا

 2011 الصفار، دار عمان، والحكومي، الداخلي التدقيق جمعة، حلمي أحمد )1
  2008 ، يةالجامع الدار اإلسكندرية ، المراجعة فلسفة لطفي، أحمد السيد أمين )2
 للنشر العصرية المكتبة مصر، ، اآلولى الطبعة ، معاصر مدخل ، المراجعة أساسيات ، الشيسني محمد حاتم )3

  2007، والتوزيع .
، دار  األولىاألردن ، الطبعة ، عمان ،  األولحسام ابراهيم ، تدقيق الحسابات بين النظرية و التطبيق الجزء  )4

   2010الجباية للنشر و التوزيع،  
 ، للنشر وائل ،دار عمان العملية، و النظرية الناحية من الحسابات تدقيق علم ، اهللا عبد أمين خالد )5

 2000 ، أولى طبعة .
 طبعة ، ، الدولية التدقيق لمعايير وفقا التطبيق و النظرية بين الداخلي التدقيق ، الوردات اهللا عبد خلف )6

  2006، األردن، أولى
 بدون الوطني، االقتصاد تطوير في الداخلية المراجعة و الشركة حوكمة ورد ، احمد إبراهيم سعداني )7

  2008 التدريب، و للبحوث اإلسالمي المعهد جدة ، طبعة
ة و اتخاذ القرار ، مصر ، مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع اعطارق عبد الرؤوف ، ايهاب عيسى المصري ، صن )8

 ،2016 
 1955، الجامعية الدار االسكندرية، طبعة، بدون ، أساسيات ، قحف أبو السالم عبد . )9

 طبعة، بدون ، التجارة كلية األعمال إدارة و تنظيم أساسيات ، قحف أبو السالم عبد الحنفي، الغفار عبد )10
  2004 ، اإلسكندرية جامعة

 1993، الدار الجامعية ، بدون طبعة ،  اإلسكندرية،  اإلدارةعلم  أصولعبد الغني بسيوني عبد اهللا ،  )11
   2006، دار الميسرة للنشر و التوزيع ،  األردنان فالح المطارنة ، تحليل القوائم المالية ، عمان غس  )12
 والمعايير عليها المتعارف للمعايير وفقا الخارجية المراجعة علي، نصر الوهاب عبد صبان، سمير محمد )13

  2002، الجامعية الدار اإلسكندرية، طبعة ،بدون الدولية 
 ،الدار اإلسكندرية ، طبعة بدون االلكتروني، التشغيل ظل في الداخلية المراجعة ،السواح شعبان نادر )14

 2006 ، الجامعية .
 2003 ، الثقافة دار ، اآلردن ، اآلولى الطبعة القرارات، اتخاذ ، كنعان نواف . )15
 و للنشر وائل ،دار عمان ، ثالثة ،طبعة العملية و النظرية الناحية من التدقيق إلى مدخل ، تميمي هادي )16

  2006 ، التوزيع
 

  : ات المذكر 
زيد منير عبوي ، االدارة و اتجاهاتها المعاصرة ، عمان ن االردن ، ماجيستير دراسات عليا ، الطبعة االولى  )1

 ،2007  



 

 

 .مذكرة ، االقتصادية للمؤسسة المالية المردودية تحسين في الداخلي التدقيق دور ، حسنية أحالم شرقي )2
 2015 ، مستغانم جامعة الجزائر، ، المحاسبي التدقيق التجارية، العلوم في ماستير

 التدقيق ، ماستير مذكرة ، اآلداء و الرقابة تحسين في الداخلي التدقيق ،دور اللطيف عبد عثمان )3
 2100 ، مستغانم ،جامعة الجزائر ، التسيير والمراقبة المحاسبي .

 ومراقبة محاسبي تدقيق ، الماستير ،مذكرة القرار عيلتف و دعم في الداخلية المراجعة دور ، أسامة عدالة )4
  2100 ، ، مستغانم جامعة الجزائر، ، التسيير .

عز الدين زير ، اثر المعلومات على اتخاذ القرارات ، اليمن ، جامعة اليرموك ، رسالة ماجيستير غير منشورة  )5
 ،2002 

 محاسبة، و مالية علوم ماستير، مذكرة القرار، اتخاذ تفعيل في الداخلي التدقيق دور بعوج، فاطمة )6
   2015 بسكرة، خيضر، محمد جامعة الجزائر، محاسبي، فحص تخصص

هنوس نورية ، دور التدقيق الداخلي في اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية ، مستغانم ، كلية العلوم  )7
 2017سبي و مراقبة التسيير ، االقتصادية زو التجارية و علوم التسيير ، قسم مالية و محاسبة ، تدقيق محا

  : مصادر من طرف المؤسسة 
 مؤسسة الصيدلية المركزية للمستشفيات  )1
 مصلحة التدقيق  )2
  مصلحة المستخدمين  )3

  : المراجع باللغة االجنبية 
 

1) Source : Donar. H Ermonson and larry E.Rittenberg Audit and 
orgazitionnal Govermance, the insitude of internal auditors research 
fondation p :55.www.thella.org.14/06/200 
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