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 داءـــــــــإه

 
 أتقدم بإهداء هذا العمل... 

ياة وسر ي... إىل بسمة احلمالكي يف احلياة، إىل معىن احلب واحلنان والتفانإىل 
 أغلى احلبايب أّمي احلبيبة.سر جناحي إىل  الوجود إىل من كان دعاؤها

 والدي العزيز يف احلياة سنديإىل إىل من كلله اهلل باهليبة والوقار...
 وأطال يف عمرك حفظك اهلل

  عائلتي الثانية كل بامسهإىل 
 فاطمة الزهراء جنانالغالية ي وابنتي زوجإىل 

 وأخواتي كل بامسه إخوتيإىل 
 األصدقاء والزمالء كل بامسهإىل كل 

 إىل كل أساتذتي وإىل كل طلبتي
 اجلميع دون استثناء...لكم أهديهإىل 

 
... 
 

 أهدي مثرة جهدي املتواضع إىل كل هؤالء

 أمساء



  

 

 



  

 

 

 
 شكر وعرفــــــــــان

  
 الشكر واحلمد هلل الكريم على كل النعم

 الدكتور العايب عبد الرمحانأتقدم بالشكر اجلزيل وامتناني وتقديري إىل 
والذي أرى فيه صورة األطروحة هذه الذي تفضل بقبوله اإلشراف على 

يبا للبذل والعطاء والذي غمرني بفائض علمه جمسمة للخري والفضل ومثاال ط
يف صورتها  األطروحةوتوجيهاته القيمة التي كان هلا األثر الطيب يف إخراج 

 .النهائية
على قبوهلم مناقشة  املوقرة أعضاء جلنة املناقشةأتقدم بشكري وتقديري إىل و

 .العمل وإثرائه
 1 جبامعة فرحات عباس سطيفكما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل أساتذتي 

 .على ما قدموه يل من نصائح وتوجيهات طيلة مراحل إعداد األطروحة
 

 العرفانلكم مجيعا جزيل الشكر و
 فجزاكم اهلل عني كل اخلري

 أمساء
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 تمهيد
قتصادية وتزايد التحديات العاملية اليت تواجه املؤسسات اال ،مع التطور الكبري الذي عرفته احلياة االقتصادية
تزايد أمهية ودور وظهور اإلدارة مبفاهيمها وأساليبها املتطورة، ت ،اليوم، واملتمثلة يف املنافسة ونظم تكنولوجيا املعلومات

 اإلدارة واملدراء يف قيادة هذه املؤسسات حنو حتقيق أهدافها املرغوبة بكفاءة وفعالية.
سلبا  ؤسسةامل نشاط سري اجتاهات حيدد فهو اهلامة، القرارات من العديد عليه تُبىن هاما مؤشرا األداء يعدو 

جناح  مدى عكسي وبذلك املوضوعة، اخلطط وتنفيذ، األهداف حتقيق عن االبتعاد أو االقرتاب مدى وحيدد وإجيابا،
 إخفاقها. أواملؤسسة 

وال ميكن قياس أداء املؤسسة إال بشرط توافر أهداف معروفة وحمددة من قبلها، وعليه أصبح تطوير وحتسني 
ة على وجودها، نها من احملافظمتك   ،ة رقابية وإدارية قوية ومتطورةإلجياد أنظم ،وترشيد األداء يف املؤسسات أمرا ملحا

تيت مما يكسبها ميزة تنافسية، غري أن اإلدارة مهما أو  ،وتساعدها يف االستخدام االقتصادي والكفء للموارد املتاحة
 .فهي ال تستطيع أن تلم بكافة النواحي املختلفة لنشاط املؤسسة الكبرية ،من مهارات وقدرات

تم حتسني األداء بالرتكيز على اجلوانب الكمية، وذلك مبقارنة ما مت حتقيقه، مع ما مت التخطيط له، واختاذ ي
اإلجراءات والتدابري اليت تسمح بتصحيح األوضاع، حىت ميكن الوصول إىل حتقيق األهداف، وهذا من اختصاص 

ورا كبريا يف العمل تعلقة بكيفية إدارة املؤسسة، تلعب دمراقبة التسيري. يف حني ال ميكن جتاهل أن اجلوانب النوعية وامل
على الرقي باألداء إىل املستويات املطلوبة، ومن مث التحكم فيه، ذلك أن التدقيق يعمل على تقييم األنشطة والعمليات 

إلداري، هذه اوتصحيح االختالالت املوجودة فيها، وذلك عندما يقوم بتوظيف مستوياته الثالثة: املطابقة والفعالية و 
 اإلجراءات عندما تستعمل كلها تسمى بالتدقيق املندمج.

هناك عدة أساليب أو طرق لتطبيق أو ممارسة أعمال التدقيق، ومع ذلك ميكن تقسيمها إىل  ،يف الواقع العملي
ث جند التدقيق واملمارسات احلديثة تدرجييا واملندجمة )املتكاملة(، حي ،فئتني رئيسيتني، املمارسات الكالسيكية القدمية

و يركز على وظيفة وه ،، املكاين والزمين، ويسمى تدقيق املطابقة أو االنتظاميةالكالسيكي حمدودا يف نطاقه النظري
 ،أو تدقيق اإلدارة ثويقوم بتحليل وتقييم معلومات ماضية. أما بالنسبة للتدقيق احلدي ،أو عدة وظائف باملؤسسة

فهو موجه يف املقام األول حنو تدقيق فعالية أو كفاءة وأداء العديد من  ،والذي يسمى أيضا بالتدقيق املندمج
ت البيئية، فهم تسمح بتوقع التغريا ،، وغالبا ما تكون لديه رؤية شاملةامع ضمان العالقة املتبادلة بينه ،الوظائف

 لتحسني املستمر للمؤسسة.ويساهم يف ا ،املخاطر اجلديدة
أما عن الواقع اجلزائري، فقد بينت الكثري من الدراسات أن اللجوء إىل خدمات التدقيق الداخلي يف املؤسسات 

خلي، وأنه أهنا ال حتتوي كلها على وظيفة التدقيق الدا ،ن ما مييز هذه املؤسساتحيث أ ،االقتصادية اجلزائرية حمدود
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 ا جلتت إىل تدعيم نفسها مبثل هذه الوظيفة، فنن حجم هذه األخرية يبقى صغري حىت بالنسبة للمؤسسات اليت
ر عن حجم بغض النظ ،باملقارنة مع وظائف القيادة األخرى، حيث دائما ما يتوىل هذه الوظيفة شخص واحد فقط

ك ر على تدقيق ألحيث يبقى الرتكيز ا ،املؤسسة وطبيعة نشاطها. كما متتاز هذه الوظيفة مبحدودية جماالت تدخلها
نتظامية. وميكن وهو تدقيق اال ،الوظيفة احملاسبية فقط، مثل هذه التدخالت يستعمل فيها نوع واحد من التدقيق

إرجاع هذا الوضع إىل ثالثة أسباب رئيسية، يتيت يف املرتبة األوىل غياب ما حيفز مسريي املؤسسات على ضرورة 
نظرا لتعدد املشاكل اليت تعاين منها املؤسسة االقتصادية يف الظرف  وهذا ،االستعانة خبدمات التدقيق الداخلي

ريين ال يولون جعلت من املس ،كالصعوبات املالية ومشاكل التسويق والضعف التكنولوجي، فمثل هذه األمور  ،الراهن
صالحيات لهلذه الوظيفة أدىن االهتمام. مث يتيت بعد ذلك جهل اجلهات املستفيدة من خدمة التدقيق الداخلي 

ذا غياب مدققني مهنيني وحاصلني على تكوين يف االختصاص، يف ه ،الوظيفة ومهامها ومسؤولياهتا. ويتيت أخريا
اجملال كثريا ما تقوم اإلدارات العليا للمؤسسات بنسناد مناصب مدققني داخليني لتدعيم وظيفة التدقيق الداخلي إىل 

. كما يدون سابق معرفة وخ رة بالتدقيق الداخل ،إطارات كانوا يشغلون مناصب مسؤولية يف أقسام أخرى للشغل
مل  ط، فهومات ختص تدقيق املطابقة فقأنه ال يزال منحصرا يف مه ،أن ما مييز واقع التدقيق الداخلي يف اجلزائر

 ينتقل إىل مستوى آخر.
ثف على كلما كان الرتكيز بشكل مك  ،يكون مستوى اندماج التدقيق الداخلي يف املؤسسات الصناعية ضعيفا

ملطابقة وعلى كلما كان الرتكيز على تدقيق ا،  اندماج التدقيق الداخلي متوسطاى تدقيق املطابقة فقط، ويكون مستو 
لتدقيق مبا فيها كلما كان الرتكيز على األنواع الثالثة ل  ،اعلية، ويكون مستوى االندماج عالالفتدقيق الفعالية و  تدقيق

 التدقيق اإلداري.
 ياغتها كالتايل:واليت ميكن ص ،تظهر معامل إشكالية البحث ،انطالقا مما سبق

 «تحسين األداء في المؤسسات الصناعية في الجزائر؟في ما مدى مساهمة التدقيق الداخلي المندمج »

اليت متس كافة جوانب هذا البحث، ولعل أهم  ،إن  هذه اإلشكالية العامة هي حوصلة جلملة من التساؤالت
 هذه التساؤالت ما يلي:

 املؤسسات الصناعية يف اجلزائر؟ما مستوى اندماج التدقيق الداخلي يف  .1
 ؟ناعية يف اجلزائراملؤسسات الص أداءمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني يقدم املدققون الداخليون حلوال تشهل  .2
ني األداء يف حتسمما ينعكس إجيابا على  املدققون الداخليون صاحلة للتطبيق يقدمهااحللول اليت  هل .3

 املؤسسات الصناعية يف اجلزائر؟
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 فرضيات البحث
ولكي يتم القيام بدراسة تراعى فيها اإلشكالية املطروحة أعاله، فقد متت صياغة الفرضية العامة للدراسة على 

 ال يساهم التدقيق الداخلي المندمج في تحسين األداء للمؤسسات الصناعية في الجزائر"الشكل التايل: " 
ضيات فرعية  فر  ثالثةوبغرض دراسة هذه الفرضية واحلصول على إجابات واضحة، فقد متت جتزئتها إىل 

 كنجابات حمتملة ومؤقتة للتساؤالت السابقة:
 ؛ق املطابقةمهمات ذات صلة فقط بتدقييف املؤسسات الصناعية يف اجلزائر تشمل خطط التدقيق الداخلي  .1
 ؛اعية يف اجلزائراملؤسسات الصنال يقدم املدققون الداخليون حلوال تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني أداء  .2
ملؤسسات ااملدققون الداخليون غري صاحلة للتطبيق مما ينعكس سلبا على حتسني أداء  يقدمهااحللول اليت  .3

 .الصناعية يف اجلزائر

 أهمية البحث
 : وذلك كونه يتميز مبا يلي يكتسي هذا البحث أمهية بالغة

والذي تطورت أهدافه  ،يتناول بالدراسة والتحليل أحد املواضيع العامة واحلديثة واملتعلقة بالتدقيق الداخلي .1
من األهداف التقليدية الكالسيكية إىل األهداف احلديثة، يف ظل اجلدل السائد حول الفشل املؤسسي وفشل 

اليت تساعد يف توفري  ،أحد املقومات الرئيسية للبيئة الرقابية السليمة هو الداخلي التدقيقأن  باعتبار وذلك  ،التدقيق
ياسات ويشجع على االلتزام بالس ،ن املؤسسة من زيادة الكفاية اإلنتاجيةوميك   ،النظام رقابة داخلية قوي وفع  

 من أجل خدمة اإلدارة واملسامهني ومجيع الفئات املهتمة باملؤسسة. ،اإلدارية
جعل من هذه  ،خاصة التطبيقية منها ،الدراسات اليت قامت بدراسة موضوع التدقيق املندمج يف اجلزائر قلة .2

يق املندمج أو مدى مسامهة التدق ،إيضاح الدور الذي يلعبه التدقيق املندمجمن خالل  ،الدراسة تكتسب أمهية بالغة
ؤسسات الصناعية املتحديات اجلديدة اليت تواجه يف حتسني األداء يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية، خاصة مع ال

 .لناجعة من إجنازاتاالصناعية مقارنة مبا حتققه غريها من املؤسسات  ،اليوم، وسعيها لتحقيق أفضل مستويات لألداء
 نتائج هذا البحث وتوصياته ستساعد املدراء واملسريين يف املؤسسات اجلزائرية على حتسني أداء مؤسساهتم .3

 .مبستوياته الثالثة املندمج الداخلي بيق التدقيقمن خالل تط
 الداخلي دقيقوهو الت ،سيساهم هذا البحث يف إثراء املكتبة اجلزائرية من خالل معاجلته ملوضوع مهم جدا .4

 املندمج.
 



 ة  ــــــــــــــمقدمال

 د 

 

 أهداف البحث
، واستنادا ةالصناعيهتدف هذه الدراسة إىل إبراز مدى مسامهة التدقيق املندمج يف حتسني األداء للمؤسسات 

 حتديد أهداف البحث فيما يلي: متملا سبق 
 ؛املندمج الداخلي لتدقيقتطبيق امعرفة فيما إذا كانت املؤسسات اجلزائرية تلجت ل -
 ؛يف املؤسسات الصناعية يف اجلزائر الداخلي معرفة مستوى اندماج التدقيق -
 .ريف املؤسسات الصناعية يف اجلزائ األداءاملندمج يف حتسني  الداخلي التدقيق جوانب مسامهةإبراز  -

 منهج البحث
حث على مت االعتماد يف هذا الببالنسبة ملنهج الدراسة، ونظرا لطبيعة املوضوع واألهداف املرجوة منه، فقد 

 تالية: باالعتماد على وسائل مجع املعلومات ال ،التحليلي، لتناول مشكلة الدراسة من كل جوانبها املنهج الوصفي
 ؛العلمية مبختلف اللغاتالكتب  -
 ؛املقاالت املنشورة يف اجملالت العلمية -
 ؛املداخالت يف امللتقيات العلمية الدولية ذات االختصاص -
 مواقع اإلنرتنيت املوثوقة. -

يف مجع البيانات واملعلومات من مصادرها األولية يف امليدان  تم االعتمادأما يف اجلانب امليداين للدراسة، ف
موعة من الختبار فرضيات البحث على جم ،املندمج من خالل تصميم استبيان الداخلي ت التدقيقالعملي ملمارسا

 .مع بعض اإلطارات املستجوبنيباالعتماد على املقابلة املباشرة وكذلك  ،اجلزائرية الصناعيةاملؤسسات 

 البحثحدود 
ري املندمج، ومدى مسامهة هذا األخاهتمت الدراسة بكل من األداء يف املؤسسات الصناعية والتدقيق الداخلي 

 يف حتسني األداء يف املؤسسات الصناعية يف اجلزائر.
مدققني و عامني من مدراء  ،من اإلطارات العاملني يف املؤسسات الصناعية يف اجلزائر جمموعةمشلت الدراسة 

 داخليني يف عدة واليات من الرتاب الوطين.

 الدراسات السابقة
دراسة تحليلية ( حتت عنوان: 2002) توفيق حسن عبد الجليلوعلي عبد القادر الذنيبات  :دراسة .1

مقال  ،آلراء مديري الشركات الصناعية المساهمة العامة في األردن حول التدقيق التشغيلي: الواقع والطموح
 انطباعات مديري الشركات الصناعيةمعرفة منشور يف جملة دراسات: العلوم اإلدارية، هدفت هذه الدراسة إىل 
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املسامهة العامة يف األردن عن واقع التدقيق التشغيلي، من حيث مدى قيام املدققني الداخليني بتقومي األنشطة 
 التشغيلية املختلفة، وكذلك التعرف على طموح املديرين ملا ينبغي أن يكون عليه واقع التدقيق التشغيلي، وقد تبني

يوجد انطباع لدى مديري الشركات بتن مدى القيام بالتدقيق التشغيلي ال يزال متدنيا يف أكثر  هأن نتائج الدراسةمن 
اجملاالت، وأنه يوجد تفاوت يف واقع التدقيق التشغيلي من جمال إىل آخر، وتبني أن اإلدارة بشكل عام تطمح إىل 

تتثريات للمؤهالت  سواها، وتبني عدم وجود رفع مستودع التطبيق ألنشطة التدقيق التشغيلي يف بعض اجملاالت دون
 غيلي.التدقيق التش مستوىالعلمية للمديرين وختصصاهتم وخ راهتم العملية على طموحاهتم يف رفع 

 L'audit intégré: Quelle approche et) حتت عنوان: ،Souad BOUNGAB (2014)دراسة:  .2

quelle méthodologie ?) ، جملة يف نشرمقال (social au service du progrès du  L’Audit

management et de la bonne gouvernance) ،:هدفت هذه الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية 
 ما هي معايري حتديد التدقيق املندمج؟ -
 مباذا خيتلف تدقيق األداء املندمج عن األنواع األخرى من التدقيق؟ -
 مندمج؟أي منهجية وأي مدخل للقيام بتدقيق  -

مستوى اندماج التدقيق يتتثر حبجم املؤسسة، تعقد أنشطتها، تنظيمها ونظام رقابتها،  أن توصلت الدراسة إىل 
لكشف عن الغش ا ، كما توصلت إىل أنات املغربية مبستوى اندماج منخفضكما تتميز ممارسة التدقيق يف املؤسس

 هدف مهم للتدقيق الداخلي واخلارجي.يعت ر واالحتيال 
 Ebrahim Mohammed Al-Matari, Abdullah AL-SWIDI, Faudziah Hanimدراسة:  .3

Binti FADZIL (2014 :حتت عنوان )(The Effect of the Internal Audit and Firm Performance: 

A Proposed Research Framework) مقال نشر يف جملة ، (Management  of Review International

and Marketing)هدفت هذه الدراسة إىل إعطاء إطار حبث مقرتح حول أثر التدقيق الداخلي وأداء املؤسسة ،، 
أشارت  .مثل املؤهالت املهنية واخل رة على أداء املؤسسة ،من خالل دراسة العالقة بني مؤهالت املدقق الداخلي

س جودة ن التقارير املالية تعكأل ،الدراسة إىل أن كفاءة قسم التدقيق الداخلي تساعد على تطوير عمل املؤسسة
ث تغطي حي ،إدارة التدقيق الداخلي، كما يعت ر التدقيق الداخلي جزء مهما من حوكمة الشركات يف مؤسسة ما

ر املالية. كان لضمان موثوقية إعداد التقاري ،حوكمة الشركات أنشطة الرقابة اليت يقوم هبا جملس اإلدارة وجلان التدقيق
قة بني اليت متيزت بندرهتا يف معاجلة العال ،ه الدراسة هو سد الفجوة بني الدراسات السابقةاهلدف األساسي هلذ

ه سواء من الناحية النظرية أو التجريبية. ومت تقدمي توصيات لدراسة هذ ،خصائص التدقيق الداخلي وأداء املؤسسات
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نامية ظ يف البحوث يف البلدان النظرا لوجود نقص ملحو  ،و غري مباشرلعالقة مستقبال، سواء بشكل مباشر أا
 فيما يتعلق بالربط املباشر بني وظائف التدقيق الداخلي وأداء املؤسسات.  ،واملتقدمة

 The impact of the internal audit: )( حتت عنوان2012) Abeer Atallah Awdatدراسة  .4

function to improve the financial performance of commercial banks in Jordan) ، نشرمقال 
دراسة أثر وظيفة هدفت هذه الدراسة إىل ، (Research Journal of Finance and Accounting) يف جملة

ارسة التدقيق الكشف عن مستوى مممن خالل  ،على حتسني األداء املايل للبنوك التجارية يف األردنالتدقيق الداخلي 
حتديد أثر وظيفة  وكذلك ،املايل أدائهاحتديد مستوى التحسن يف و  ،نالتجارية العاملة يف األرد البنوكالداخلي يف 

التدقيق الداخلي )املعايري املهنية، املهارات املهنية، الرقابة على جودة التدقيق، أنشطة التدقيق اإلداري، تقييم وتطوير 
 .التجارية يف األردن وكللبنحتسني األداء املايل  علىنتائج( ختطيط وتنفيذ عملية التدقيق، وإبالغ ال، إدارة املخاطر

 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
أمهية على مما يؤكد  ،التجارية األردنية البنوكالداخلي يف جودة  التدقيقوجود درجة عالية من التنفيذ لوظيفة  -

 ؛يف حتسني األداء املايل للبنوك التجارية األردنية تفكريالو  التدقيق الداخلي،
 ،يالداخل التدقيقدرجة عالية من التطبيق لوظيفة إدارة أنشطة  وجود -
م ، وهذا من شتنه أن يقلل من حجاألردنيةيف البنوك  مهمة جدان دراسة خماطر العمليات التشغيلية أمر أ -

 ؛ةاملصرفي األعمالاملخاطر واخلسائر اليت قد خيسرها البنك إذا قام بتحليل دقيق ملخاطر 
 ،ايلوحتسني احتياجات األداء امل ،األولويات لتحسني األداء املايل منتطوير وظيفة التدقيق الداخلي  -

 ؛لسليمة داخل البنوكللسيطرة على اإلجراءات السليمة والرقابة املؤسسية ا
 .ناجح ألدائها املايل هي تفعيل ،الن البنوك امللتزمة بتطبيق وظيفة التدقيق الداخلي بكفاءة وتتثري فع  أ -

 Role of internal) ( حتت عنوان:2012) Subhi Ahmad M Alaswad, Mile Stanišićدراسة  .2

audit in performance of Libyan financial organizations) يف جملة نشر، مقال (International 

Journal of Applied Research)ات أداء املؤسس ىتتثري التدقيق الداخلي علدراسة الدراسة إىل  هذه ، هدفت
استقاللية التدقيق، جم جلنة ح املتمثلة يفخصائص التدقيق الداخلي األربعة و لية يف ليبيا، حيث اعت رت الدراسة أن املا

توصلت الدراسة تابع.  واألداء كمتغريخ رات املدققني تعت ر متغريات مستقلة و  الداخليدقق املمؤهالت التدقيق، جلنة 
حجم جلنة التدقيق واألداء غري دالة إحصائيا يف حني أن املتغريات األخرى مهمة وهلا تتثري على العالقة بني إىل أن 

 أداء املؤسسات املالية.
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 The Role of Internal Auditing in) حتت عنوان: ALQADI, Faris Soud (2012)دراسة  .2

Controlling the Performance for Jordanian Industrial Companies: Empirical Evidence) ،
دراسة دور التدقيق الداخلي يف  ، هدفت هذه الدراسة إىل(Business and Management) مقال نشر يف جملة

دقق جدًا بني استقاللية وموضوعية امل قويةوجود عالقة إىل الدراسة  . توصلتأداء املؤسسات الصناعية األردنية
ايري درجة عالية جداً بني اعتماد معذات ، كما توجد عالقة داء املايل واإلدارياأليف الداخلي وقدرته على التحكم 

راسة أن شفت نتائج هذه الدما ككاملايل.و على التحكم يف األداء اإلداري املدقق  ةالداخلي وقدر  للتدقيقواضحة 
 .الصناعية األردنية املؤسساتوظيفة التدقيق الداخلي هي إحدى الوظائف األساسية يف 

 يسواء يف شقه األول املتعلق بالتدقيق الداخل ،املوضوعمن لقد ركزت الدراسات السابقة على عدة جوانب 
 أو شقه الثاين املتعلق باألداء، فمن الدراسات من اهتمت بدراسة واقع نشاط التدقيق الداخلي يف املؤسسات املندمج،

ن خالل الرتكيز على م ،ويف بيئات اقتصادية خمتلفة، وأخرى تناولت أثر التدقيق الداخلي على األداء االقتصادية،
 يدقت أخرى ملستوى ممارسة التدقيق الداخلي وحتدالعالقة بني خصائص التدقيق الداخلي وأداء املؤسسة، وتطر 

، كما تطرقت إحدى الدراسات ملدخل التدقيق املندمج ومنهجيته. لكن مستوى التحسن يف أداء املايل للمؤسسة
ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أهنا اهتمت بتحليل مستويات اندماج التدقيق الداخلي يف املؤسسات 

دقيق جلزائر، مع الرتكيز على دراسة مسامهة التدقيق الداخلي املندمج مبستوياته الثالثة: تدقيق املطابقة، تالصناعية يف ا
 الفعالية والفاعلية والتدقيق اإلداري، يف حتسني األداء يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية.

 خطة البحث
 فصلني تطبيقيني.سيمه إىل ثالثة فصول نظرية و ملعاجلة موضوع البحث واإلملام مبتلف اجلوانب املهمة فيه، مت تق

رة من خالل تناول ماهية األداء، تطور النظمت التطرق يف الفصل األول إىل اإلطار العام لألداء يف املؤسسة، 
 لألداء من املقاربة الكالسيكية إىل املقاربة احلديثة، وأخريا طرق وأدوات قياس األداء.

 أدبية للتدقيق الداخلي املندمج، من خالل التطرق ملاهية التدقيق الداخلي، اإلطارخصص الفصل الثاين ملراجعة 
املرجعي الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي، وأخريا الرتكيز على ماهية التدقيق الداخلي املندمج ومستويات اندماج 

 التدقيق الداخلي.
 األداء، من دمج مبستوياته الثالثة يف حتسنيأما الفصل الثالث فقد خصص ملعاجلة دور التدقيق الداخلي املن

خالل دراسة دور التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء التشغيلي، األداء املايل والفعالية التنظيمية، واألداء 
 الشامل للمؤسسة.
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إلطار اخصص الفصلني املتبقيني للدراسة امليدانية للبحث، وهذا بالتطرق من خالل الفصل الرابع للمجتمع و 
املنهجي للدراسة امليدانية، مع التعريج على واقع التدقيق الداخلي يف املؤسسات اجلزائرية، ودراسة خصائص اإلطارات 

وخصائص املؤسسات الصناعية املدروسة. وأخريا خصص الفصل اخلامس لعرض وحتليل نتائج الدراسة  املستجوبني
 مقرتحات الدراسة امليدانية.امليدانية، اختبار فرضيات البحث وتقدمي نتائج و 
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 تمهيد
من خالله إىل  والذي تسعى ،ها يعتمد فقط على اجلانب املايل لنشاطاهتاؤ وبقا هاواستمرار مل يعد أداء املؤسسة 

بحت ومل تبق حمدودة يف املسامهني فقط، فقد أصإشباع رغبات املسامهني فقط، بل توسعت مسؤولية املؤسسة 
رف األداء تطورا . من هنا عوإشباع رغباهتا االعتباربعني  وأخذهاا أخرى تستوجب االستماع هل جمموعةتشتمل على 

 شامل.ا املفهوم اجلديد باألداء اليف مفهومه مرورا بعدة مقاربات تتضمن أبعادا اجتماعية وبيئية، يسمى هذ
 :من خالل هذا الفصل مت
خمتلف و  همفهوم األداء، تطور نظرياتإىل وذلك بالتطرق  ،ماهية األداء ص املبحث األول لدراسةيصخت -

 ؛هتصنيفات
أي  ؛تطور النظرة لألداء من املقاربة الكالسيكية إىل املقاربة احلديثةاستعراض املبحث الثاين من خالل  مت -

معرجني  ،مبا فيها األداء املايل والعمليايت، الفعالية التنظيمية وأخريا األداء املستدام النظرة التقليدية لألداء
 ؛وعالقتها بأصحاب املصاحل االجتماعيةعلى املسؤولية 

 .قياس األداء مناذج ومؤشرات متت اإلحاطة مبختلف املبحث الثالثيف وأخريا  -
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 المبحث األول: ماهية األداء
ري أصبح أمرا ، كما أن حتسني هذا األخوضعيتهااملؤسسات ملعرفة تعتمد عليها األداء من املفاهيم اليت  يعترب

ولويات املدراء أ أداء املؤسسات أحد يعتربو  ضروريا، خاصة يف ظل تسارع التغريات البيئية واشتداد املنافسة.
قه. هلذا، ناقش وهذا هدف ينبغي حتقي ،ين واملوظفنياملستثمر ، املدراء، واملسامهني، وهو ذو أمهية كبرية للمسامهني

، كما سامهت العديد من 1وحتسينه اجليداألداء العديد من الكتاب واملؤلفني أداء املؤسسة وأفضل الطرق لتحقيق 
هذا املبحث  ما حياول ووه ،ألداءأحسن فهم وتفسري ل علىاملساعدة النظريات االقتصادية وغري االقتصادية يف 

 األداء. خمتلف تصنيفاتتطور مفهوم األداء، النظريات املفسرة لألداء و  :دراسة ما يلي الوقوف عليه من خالل

 األداء مفهوم: األولالمطلب 
 األداء لغة يقابل اللفظ الالتيينقبل اإلسهاب يف شرح مدلول األداء، نشري بادئ ذي بدء إىل أن 

(Performare) والذي اشتقت منه الكلمة االجنليزية  ،يعين إعطاء كلية الشكل لشيء مالذي ا(Performance) 
eL ) اء يف قاموســـف الذي جــــو نفس التعريـــــ، وه2هــــم أهدافــا التنظيــــغ هبــــاليت تعين اجناز العمل أو الكيفية اليت يبل

arousseLetit p)3 .نسبهنوالنجاح الذي ميكن أن  املتوصل إليهاالنتائج و مهمة  وأ كل عمليةعين إجناز  فهو ي 
تحسني أداء ب ور التصنيف )بالنسبة إىل الذاتمنظ منباملعىن الدقيق للمصطلح، يكون األداء نتيجة مشفرة  .اإليه

أو  سلمعي، وهو نظام مرجه بالنسبة لؤ ، فإن تقييم األداء يتم بناأو فيما يتعلق باآلخرين(. وبالتايلالشخص و/
 .4للقياس مقياس

ول وجود والذي يتمحور ح هلا،كونه البعد األكثر أمهية   ،ملؤسساتختلف اجوهريا وهاما مل يعد األداء مفهوما
لى اختالف نات املؤسسة عاملؤسسة من عدمه، فاألداء مفهوم واسع وحمتوياته متجددة بتجدد وتغري وتطور أي مكو 

 أنواعها.

                                                 
1Eya NOUBBIGH. Impact de la gouvernance et de l'audit sur la performance de l'entreprise, 29ème congrès 

de l'Association Francophone de Comptabilité sur le thème de la comptabilité, le contrôle et l'audit entre 

changement et stabilité, 28 au 30 mai 2008, ESSEC Paris, France, 2002, p. 02. 
ص. ، 2000اجلزائر،  بسكرة،، جامعة حممد خيضر 00عدد ال، جملة العلوم اإلنسانية، مفهوم وتقييم-األداء بين الكفاءة والفعالية .عبد املليك مزهودة2

28. 
3Le petit Larousse illustré, Paris, 2009. 
4Yvon PESQUEUX. La notion de performance globale, Dans 5ème forum international sur la «Performance 

Globale de l’Entreprise», Tunis, Tunisie, 2004, p. 06. 
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واليت  ،األداء من اختالف املعايري واملقاييس اليت تعتمد على دراسة األداء وقياسهاالختالف حول مفهوم ينبع 
كما يرجع هذا االختالف إىل تباين وجهات نظر املفكرين والكتاب يف هذا اجملال،   .1يستخدمها املدراء واملؤسسات

عتمد على اجلوانب اوالباحثني  واختالف أهدافهم املتوخاة من صياغة تعريف حمدد هلذا املصطلح، ففريق من الكّتاب
الكمية )أي تفضيل الوسائل التقنية يف التحليل( يف صياغة تعريفه لألداء، بينما ذهب فريق آخر إىل اعتبار األداء 

خدام فضال عن اجلوانب االقتصادية، ومن مث ال جيب االقتصار على است ،تنظيمية واجتماعية امصطلح يتضمن أبعاد
على الرغم من االختالف يف مفهوم األداء، فإن أغلب الباحثني و  .2 التعبري عن هذا املصطلحالنسب واألرقام فقط يف

إالّ أّّنم مل يتوصلوا إىل مفهوم موحد هلذا . 3ون عنه من خالل النجاح الذي حتققه املؤسسة يف حتقيق األهدافيعربّ 
 :أمهها التعريفات جمموعة منويف هذا السياق نورد  ،املصطلح

البحث عن تعظيم العالقة بني النتائج واملوارد، وفق أهداف حمددة تعكس توجهات املؤسسة األداء هو " -
 ؛4وخياراهتا"

تأدية عمل أو اجناز نشاط أو تنفيذ مهمة، مبعىن القيام بفعل يساعد على الوصول إىل األهداف األداء هو " -
 ؛5"املسطرة

ليت وا ،اليت وصل إليها مستوى معني من الكفاءة واإلنتاجيةحالة من القدرة التنافسية للمؤسسة األداء هو  -
حتقيق األهداف املسطرة مع املبادئ التوجيهية للمؤسسة، وهو ليس النتيجة  تضمن وجود سوق مستدامة، وهو

مل ما، نتيجة النتيجة املمتازة لع، وهو ولكن هو نتيجة للمقارنة بني النتيجة واهلدف ،البسيطة نتيجة لذلك
 ؛6واحلد األقصى لإلمكانيات أو القدرات ، بغ  النظر عما إذا كانت تمتازة أم العمل معني

النتيجة الرائعة احملققة يف اإلدارة، االقتصاد والتجارة...إخل الذي حيقق امليزات التنافسية، الفعالية  هواألداء  -
 ؛7والفاعلية للمؤسسة والعناصر اإلجرائية واهليكلية

                                                 
، دار وائل للنشر، عمان، سلسلة إدارة األداء االستراتيجي: أساسيات األداء وبطاقة األداء المتوازن .وائل حممد صبحي، طاهر حمسن حممود الغاليب1

 .32-33ص. ص ، 2002األردن، 
، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 03عدد ال، يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، جملة الباحثتحليل األسس النظرية لمفهوم األداء .الشيخ الداوي2

 .203ص. ، 2000
 .32مرجع سابق، ص.  .وائل حممد صبحي، طاهر حمسن حممود الغاليب3

4Alain FERNANDEZ. Les nouveaux tableaux de bord des décideurs, Edition d’organisation, Paris, 2000, p. 40. 
 .202الشيخ الداوي. مرجع سابق، ص. 5

6Razvan-Dorin BURZ. The concept of performance, SEA-Pratical Application of Science, Vol. 00, N° 00, 2013, 

p. 256. 
7Idem. 
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نتيجة حتققت يف زمن معني، مع اإلشارة دائما إىل سياق، هدف ونتيجة متوقعة،  سجل رمسي يسجلاألداء هو  -
 ال يكون له معىن يف األخري إال يف السياق الذي ،، وهو مفهوم غام  ومتعدد األبعادبغ  النظر عن اجملال

 .1يستخدم فيه
دائما مفهوما غامضا، ىل أن مفهوم األداء يف جمال التسيري، كان أيضا إ )BERLAND)و )DOHOU)أشار 

ويشري  ،ةيتم استخدامه يف مراقبة التسيري فقط عن طريق نقل معناه إىل اللغة اإلجنليزي ،ونادرا ما يتم تعريفه بوضوح
حتقيق األهداف التنظيمية مهما كانت طبيعة هذه األهداف وتنوعها،  فاألداء هوإىل اإلجراء، نتائجه وجناحه. 

  .2النتيجة( أو باملعىن الواسع للعملية اليت تؤدي إىل النتيجة )اإلجراء(باملعىن الدقيق ) هوميكن فهم
هم يف ؛ فقياس األداءأو إجراء كنتيجة عملهو  األداء يف حميط املؤسسة  أنوآخرون  )ARIONM)وأضاف 

العمل  األداء هوفعلى أنه التقييم الالحق للنتائج اليت مت احلصول عليها، ومن خالل طرق احلصول على النتائج 
 )DOHOU)ويف هذا الصدد ذكر  .3أو إجراء عمل احــ، وميكن تعريفه كنجاملنجز من العديد من املكونات

 سبحوذلك يعتمد على متثيل النجاح وخيتلف ، أن األداء كنجاح ال وجود له يف حد ذاته )BERLANDو)
اح. النج-األداء عكسقيمة، على ال حيتوي على حكم ذو  إلجراءنتيجة  واجلهات الفاعلة. األداء ملؤسساتا

-األداء هذا األداء يتفوق إىل حد كبري على ،إجراء هو عملية وليست نتيجة تظهر يف نقطة معينة من الزمن-األداء
باحثون آخرون أنه الكيفية اليت  يرىو  .4يتعني إجنازها شطة واملهام اليتأيضا األنو . والواقع أنه يشمل النتائج نتيجة

يؤدي هبا العاملون مهامهم أثناء العمليات اإلنتاجية والعمليات املرافقة هلا باستخدام وسائل اإلنتاج املتاحة لتوفري 
مستلزمات اإلنتاج، وإلجراء التحويالت الكمية والكيفية املناسبة لطبيعة العملية اإلنتاجية عليها، ولتخزينها وتسويقها 

ألداء أحيانا مبدى بلوغ الباحثون اكما يربط  .5قا للربنامج املسطر واألهداف احملددة خالل الفرتة الزمنية املدروسةطب
يستخدم عبارة أخرى وب ،النسبية بالندرةيف استخدام مواردها املتميزة  االقتصادمبدى  أخرىأهدافها، وأحيانا املؤسسة 

اء األد واحصر ، فقد وهذا ما أّكد عليه بع  الباحثني .6ليت حتققها املؤسسةللتعبري عن مستويات الكفاءة والفعالية ا
يف بعد واحد هو الكفاءة فقط. فمنهم من يرى أن األداء هو مقدار املوارد املستخدمة إلنتاج وحدة واحدة من 

أنه عالقة قد عرّفوا األداء ب، فاملخرجات. وانطالقا من اعتبارهم أن مفهوم الكفاءة يتساوى مع مفهوم األداء الشامل

                                                 
1Melchior Salgado. La performance: une dimension fondamentale pour l’évaluation des entreprises et des 

organisations, HAL archives –ouverte, 2013, p. 01. 
2Angèle DOHOU, Nicolas BERLAND. Mesure de la performance globale des entreprises, Congrès de 

l'Association Francophone de Comptabilité, Poitiers, 2007, p. 04. 
3Alain MARION et al. Diagnostic de la performance de l'entreprise: Concepts et methods, Edition Dunod, 

Paris, 2012, p. 02. 
4Angèle DOHOU, Nicolas BERLAND. Op. Cit., p. 04.   

 .28عبد املليك مزهودة. مرجع سابق، ص. 5
 .23ص. ، املرجع السابق6
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بني املوارد املخصصة والنتائج احملققة. إضافة إىل أن هناك من اعترب الكفاءة بأّنا أداء داخلي، واملتمثل يف استعمال 
ه نتيجة د اعترب بأنّ قم لألداء على الفعالية لوحدها، فاملوارد لتحقيق األهداف. كذلك ركز بع  الباحثني يف تعريفه

بأنه املخرجات أو  فرّ أي أنه النتيجة النهائية للنشاط، كما ع   ؛وأنه ميثل مقياسا للنجاح ،اف املؤسسةلتحقيق أهد
األهداف اليت يسعى النظـام إىل حتقيقها. إضافة إىل أن هناك من اعترب الفعالية بأّنا أداء خارجي، واملتمثل يف اهلدف 

 ولإلشارة، فإنـه هنـاك من يرى العكس ،...، الزمـن والسعراجلـودةوهو إرضاء الزبائن من حيث  ،األساسي للمؤسسة
 .1بني مفهومي الكفاءة والفعالية

طلح يتعلق مصــــــــــــــ لفعاليةفام الفعالية والفاعلية، كل من مفهو بني األداء و  ارتباطأن هناك  ،بقســــــــــــــيالحظ تما 
تعظيم كميــــة  فهي( Efficiency)الكفــــاءة أو  الفــــاعليــــة، أمــــا (Effectiveness) تحقيق األهــــداف والغــــايــــاتب

بة الربح إىل املردودية )نســــــــــــتعترب حيث ، املنتجات أو اخلدمات اليت يتم احلصــــــــــــول عليها من كمية معينة من املوارد
متثل الفاعلية  .2اءةلكفل( مثاالن إىل احلجم املســتهلك املتحصــل عليهجم احلرأس املال املســتثمر( واإلنتاجية )نســبة 

البد أن  ،املوارد بشــــقيها امللموســــة وغري امللموســــة، فاملؤســــســــة اليت هتدف للنمو والتطور اســــتخداممعيار الرشــــد يف 
 .3تدفق مواردها لكي تعمل بشكل فاعل ومستمر استمرارتؤّمن إمكانية 
قة مة بني كل من مفهوم الفعالية والفاعلية، يوضح الشكل التايل العالءاملؤسسة دائما لوجود توافق وموا تسعى

 هما:بين

 العالقة بين الفعالية والفاعلية :10م شكل رق

 
سلسلة إدارة األداء االستراتيجي: أساسيات األداء صبحي، طاهر حمسن حممود الغاليب.  وائل حممدالمصدر: 

 .84، ص. 9112األردن، عمان، ، دار وائل للنشر، وبطاقة األداء المتوازن

                                                 
علوم ، أطروحة دكتوراه يف السمنت الجزائريةدراسة ميدانية لمؤسسات اإل: دور الجودة في تحسين أداء المؤسسات الصناعيةإهلام حيياوي. 1

 .08، ص. 2005، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، )غري منشورة( االقتصادية
2Angèle DOHOU, Nicolas BERLAND. Op. Cit., p. 04. 

 .48وائل حممد صبحي، طاهر حمسن حممود الغاليب. مرجع سابق، ص. 3
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 األهداف نيب التوافقإن  .والنتائج األهداف بني املوجود التطابق إىل ترمز ح من الشــــــــــكل أّن الفعاليةضــــــــــيت
 تبني ذلكب فهي ذلك، أجل من املســـــــخرة واملوارد حتقيقها املراد األهداف بني املوجود التناســـــــق إىل يرمز واملوارد
 مســــــامهة دىم تبني فهي الفاعلية أما. األهداف حتقيق أجل من موارد من اســــــتهالكه مت ما بني املوجودة العالقة
 وأن باألهداف لنتائجا مبقارنة يكون املؤســـــســـــة فعالية قياس أن الشـــــكل من يقرأ وبالتايل، .النتائج حتقيق يف املوارد
 نةمبقار  يكون الدقة ياسق أن حني يف حتقيقها، يف ســــــــامهت اليت باملوارد احملققة النتائج مبقارنة يتم الفاعلية قياس

 دون فعالة كونت قد املؤســـســـة أن الشـــكل قراءة من ويســـتخلصحتقيقها.  يف ســـامهت اليت باملوارد احملققة األهداف
اف األهدوميكن اعتبار أن األداء ميثل التفاعل الذي حيدث بني كل من  .1صــــحيح والعكس الفاعلية فيها تتوفر أن

 واملوارد والنتائج املتوقعة. 
 وواسع من جهة أخرى، خيتلف مدلوله غام  من جهة األداء مفهوموحتليلها جند أن من التعاريف السابقة 

 ،الوحدات التنظيمية داخل املؤسسةلكل من أداء األفراد، وهو مفهوم شامل ، باختالف اجلهة اليت تستخدمه
 واملؤسسة ككل يف إطار بيئتها الداخلية واخلارجية.

 المطلب الثاني: تطور نظريات األداء
 يعترب من املفاهيم اليت نالت النصيب األوفر من االهتمام والتحليل إذلقد مت تناول موضوع األداء منذ القدم، 
ومواضيع املوارد البشرية بشكل خاص، وذلك بالنظر إىل أمهية املوضـوع  ،يف حبوث ودراسات التسيري بشكل عام

على مستوى الفرد واملؤسسة من جهة، وتداخله مع العلوم واالجتاهات الفكرية من جهة أخرى. لذلك جاء مفهوم 
دة يف كل ئاألداء لتحديد اجلوانب والعالقات املعربة عن وجهات النظر اليت ختتلف حسب املدارس والنظريات السا

 . حيث جند:2مرحلة من املراحل التارخيية لتطور الفكر التنظيمي

 النظريات اإلدارية واإلدارة العلمية  .0
ما  ييعترب كالمها مؤسس .(TAYLORواألمريكي ) (FAYOLمن بني أهم رواد نظريات النظم الفرنسي )
ووضع أسس النظرية  للمؤسسةأساسا مبشاكل اإلدارة  (FAYOLيسمى "املدرسة الكالسيكية لإلدارة". اهتم )

 أكثر على تنظيم ورشات اإلنتاج.( TAYLORركز ) نفسهاإلدارية، ويف الوقت 

                                                 
كتوراه يف العلوم ، أطروحة د في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامةالتحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية العايب عبد الرمحان. 1

 .044، ص. 2000، اجلزائر، سطيففرحات عباس، التجارية وعلوم التسيري، جامعة و  ، كلية العلوم االقتصادية)غري منشورة( االقتصادية
 .03ام حيياوي. مرجع سابق، ص. إهل2
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ة، : التقنية، التجاريهي إىل ست فئات من األنشطة املؤسسةميكن تصنيف أنشطة ، (FAYOL) ـ:وفقا ل
نص قد و اإلدارية. وهي تشمل: التنبؤ، التنظيم، القيادة، التنسيق والرقابة. األنشطة األمن وأخريا  ،املالية، احملاسبة

(FAYOL) أن و . 1بادئاملهذه مراقبة ومالحظة  للمؤسسةحبيث يشرتط يف األداء السليم  ،مبدأ على أربعة عشر
يف تسيري  التحكماألداء الفعال لن يكون إال بتوفري إدارة رشيدة، تقوم على أسس علمية تساعد املؤسسة على 

 يف (FOLLETTو URWICKو GULICK: ). ويف الوقت نفسه، ساهم كل من2مواردها خاصة البشرية منها
 . 3يف أملانيا يف تطوير النظرية (WEBER)الواليات املتحدة و

حيث . 4لقد ارتبطت اإلدارة العلمية ومفاهيمها بشكل كبري باإلنتاجية وأساليب حتسني األداء يف املؤسسات
الذي رأى أن  ،، "أبو اإلدارة العلمية"(TAYLOR) اآلخر من مدرسة اإلدارة الكالسيكية يف األساسيتمثل 
لرفع األداء، بل البد من مراقبة أداء العامل أثناء قيامه بالعمل لتحسني  لتخصص وتقسيم العمل وحده غري كافا

حركة لل الدقيقة الدراسة خالل من وهذا بقياسه، واهتم، لألداءا دقيقا مفهوم أعطى . فقد5األداء ورفع اإلنتاجية
 ما إطار يف أي وإيقافها، اآللة إلدارة الالزم الوقت إىل منها من أجل الوصول كل وتوقيت العمال يؤديها كان اليت
 .6"والزمن احلركة" بدراسة يعرف

بالنسبة ف ،(GILBRETHو BABBAGE ،GANTT)كما دافع عن نظرية اإلدارة العلمية للعمل كل من 
حتسني اإلنتاجية حتسني أداء العامل يف العمل، تما يؤدي إىل تطوير أساليب تستند إىل حتليل علمي يتطلب هلم 

للمهام اليت يقوم هبا املتخصصون. ويفرتض أن يكون لدى املوظفني القدرة والدافع للقيام بذلك، ألن التحسن يف 
. وقد وجهت العديد من االنتقادات للنظريات 7هم الوحيدةأدائهم ال يؤدي إىل زيادة يف راتبهم، وهو مصلحت

عدم  مفادهقاد آخر انت وهناك ،منها ما يتعلق حبدود النظريات املتعلقة بطابعها املعياري ؛اإلدارية والعلمية للعمل
عالوة سواء كانت نظرية إدارية أو النظرية العلمية للعمل، و  ،واملؤسسةاالعتبار التفاعالت بني األفراد  بعني األخذ

وأخريا  ،فإن هذه النظريات، تعتمد نظرة ميكانيكية وآلية جدا لألفراد، بغ  النظر عن العوامل البشرية على ذلك،
خذ أوال ت ها،وبيئت املؤسسةاالنتقاد املوجه إىل هذه النظريات من حقيقة أّنا تتجاهل العالقات املتبادلة بني يأيت 

                                                 
1Gérard CHARREAUX, Jean-Pierre PITOL-BELIN. Les théories des organisations. L'Encyclopédie de gestion, 

Paris, 1992, p. 05. 
 .03إهلام حيياوي. مرجع سابق، ص. 2

3Gérard CHARREAUX, Jean-Pierre PITOL-BELIN. Op. Cit., p. 05. 
 .32وائل حممد صبحي، طاهر حمسن حممود الغاليب. مرجع سابق، ص. 4
 .03إهلام حيياوي. مرجع سابق، ص. 5
 .220ص. . مرجع سابق، يالشيخ الداو 6

7Gérard CHARREAUX, Jean-Pierre PITOL-BELIN. Op. Cit., p. 05. 
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ضة على البيئة، القيود املفرو  مشاكل املرونة والقدرة على التكيف مع كما تظهربعني االعتبار خصوصيات القطاع،  
 .1على أّنا نظام مغلق، تعمل وفقا للقواعد احملددة مسبقا املؤسسة وتبدوسيما من خالل هيكلها، ال

 (L'École des Relations Humaines) مدرسة العالقات اإلنسانية .9
و جتاهلت عنصرا أساسيا وه إال أّنارغم أمهية مسامهات النظريات اإلدارية والعلمية للعمل يف املؤسسة، 

كانت تقتصر على دراسة التنظيم الفين والتقين للعمل. جاءت مدرسة العالقات اإلنسانية كرد فعل ضد فاإلنسان؛ 
افأته إىل تغريت النظرة لألداء من أداء سيتم مكئه، العمل وإثراة مثل توسيع هذا التوجه، ومع ظهور املفاهيم اجلديد

 ،عملاجاهتم ليس فقط من خالل الاألداء هو املكافأة، وأصبح العاملون قادرين على النظر إىل الرضا واإلشباع حل
، ويتأثر تماعيةترى هذه املدرسة أن الفرد كائن اجتماعي يتفاعل مع البيئة االج .2إمنا من خالل األداء العايل فيهو 

ه للعمل والعطاء، وحيفز هو األساس الذي يدفعه  ،بأفرادها سلوكا، وأن شعور الفرد وإحساسه بانتمائه هلذه اجملموعة
و أ حيث رّكزت على سلوك اإلنسان، وحاجاته النفسية واالجتماعية، واهتمت بالعالقات اإلنسانية داخل التنظيم

 .3للمؤسساتلتنظيم غري الرمسي ، وبااملؤسسة
(، مربزا أمهية العوامل البشرية يف اإلنتاجية. MAYOتستند مدرسة العالقات اإلنسانية إىل العمل الذي قام به )

على  (MAYO)وكنتيجة للمناداة بتحسني ظروف العمل واألجور وظهور أفكار مدرسة العالقات اإلنسانية، ركز 
. 4دية لتحسني األداء ورفع اإلنتاجية كإجياد تنظيمات غري رمسيةالعوامل االجتماعية واإلنسانية وظروف العمل املا

 (HAWTHORNE)وفريقه من الباحثني يف مصنع هوثورن  (MAYO) فقد أجريت التجربة األكثر إقناعا من قبل
(، حيث TAYLORامتدادا لتجارب ) واليت تعترب، 5(WESTERNELECTRIC) ووسرتن إلكرتيك لشركة

 ؛6ا على اإلنتاجوالظروف احمليطة مبكان العمل وأثره املادية والطبيعية اليت تتعلق باإلجهاد، األجورركزت على العوامل 
أين متت مقارنة أداء جمموعة من العمال تعمل يف إضاءة مستمرة، مع جمموعة أخرى مت إجراء تغيريات يف شدة 

للتغريات زادت  اجملموعة اليت تعرضت خاصةلوحظت فروق يف اإلنتاجية بني اجملموعتني؛  حيثالضوء أثناء عملها. 
إنتاجيتها مع زيادة شدة اإلضاءة، لكنها استمرت يف زيادة اإلنتاجية حىت عندما تضاءلت شدة اإلضاءة، وحىت 

 لذلك ميكن استنتاج أن ظروف العمل ال ميكن اعتبارها العامل التفسريي الوحيد لإلنتاجية. ،العمل يف الضوء اخلافت
                                                 

1Gérard CHARREAUX, Jean-Pierre PITOL-BELIN. Op. Cit., pp. 05-06. 
 وميي ، املؤمتر الدويل حول األداء املتميز للمنظمات احلكومية، جامعة ورقلة،ظاهر األداء االستراتيجي والميزة التنافسيةم .سناء عبد الكرمي اخلناق2

 .35 ، ص.2005مارس،  02-02
 .32، ص. 2000األردن، عمان، ، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، اإلدارة الحديثة: نظريات ومفاهيمنعيم إبراهيم الظاهر. 3
 .03مرجع سابق، ص.  .إهلام حيياوي4

5Gérard CHARREAUX, Jean-Pierre PITOL-BELIN. Op. Cit., p. 08. 
 .02، ص. 2002 عمان، األردن، الثالثة،دار وائل للنشر، الطبعة ، نظرية المنظمة والتنظيمحممد قاسم القريويت. 6
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ها كل حيث مت قياس ظروف العمل والكميات اليت تنتج ،تكميلية بعد ذلك يف ورشة عمل نسائية وأجريت جتارب
مت عرض  يف كل مرة ،ومت إجراء تغيريات على عدة عوامل مثل ساعات العمل وفرتات الراحة ونظام األجور... ،منها

قة مع نتائج التجربة لنتائج متسقة ومتوافوكانت ا ،الشروط اجلديدة ومناقشتها مع اجملموعة اليت قبلت مجيع التغيريات
السابقة؛ فقد استمر اإلنتاج يف الزيادة حىت عند العودة إىل ظروف العمل األولية. فاستنتج من هذه التجارب أن 
الظروف االجتماعية اليت تؤثر على اإلنتاجية هي أكثر من ظروف العمل املادية، وأن األجر ليس هو الدافع الوحيد 

كما  .على السلوك التأثري حاسم يفحيد للتحفيز، وأن املشاركة يف املناقشة داخل الفريق العامل هلا دور والشكل الو 
مهمة جدا، وخاصة بفضل دراساته حول الظواهر  للمؤسساتيف النظريات النفسية  (LEWIN) مسامهةأن 

كان عمله على ردود فعل ". Dynamique de groupeاجلماعية. وله أيضا مصطلح ديناميكيات اجملموعات "
. أجريت التجربة على جمموعات من األطفال املسؤولني عن صنع األقنعة 1اجلماعات على أمناط القيادة املختلفة

األساليب ذه هوإخضاعهم لثالثة أمناط خمتلفة من القيادة: الدميقراطية ومتسلطة ودعه يعمل )دون تدخل(؛ كل من 
تفوق النمط الدميقراطي من حيث األداء والرضا الوظيفي.  (LEWIN)استنتج أدت إىل مواقف قيادة حمددة بدقة. 

اليت ترتبط و ن عمله أيضا من تسليط األضواء على اجملموعات غري الرمسية، اليت تتجاوز اجملموعات الرمسية، وقد مكّ 
يف وقت الحق من لوين و  مايو . مت متديد أعمال2معا بنفس األهداف، شريطة تطوير العالقات بني أعضاء اجملموعة

 .(ARGYRISو LIKERT ،McGREGOR)قبل 
يت أجريت، تتعلق إما بالتجارب ال ،وجهت انتقادات ملدرسة العالقات اإلنسانية، بعضها ذات طابع منهجيلقد 
ابلة قومنط القيادة، وما إىل ذلك، أو حقيقة أن معظم املقرتحات غري  قياس املتغريات اليت متثل الرضا خاصة يف
. وهناك انتقادات أخرى هي أنه ال توجد أبدا دراسة اواضح اأخالقي اخصوصا عندما تفرتض طابعلالختبار، 

 جوبة.حم املؤسسات، وأن أمهية العوامل اخلارجية كتفسري للسلوك الفردي داخل املؤسسات داخللصراعات ل

 (L'École Fonctionnaliste) للمؤسساتالمدخل الوظيفي  .3
سانية، وهي رد فعل ملدرسة العالقات اإلن ،املدرسة الوظيفية )أو النظامية( إىل التقليد االجتماعييعود أصل 

 :اليت لديها امتيازات مفرطة يف دراسة األفراد على حساب حتليل اهلياكل التنظيمية. من بني روادها الرئيسيني
(SELZNICK ،PARSONS ،ETZIONI ،MERTON ،BLAU، SCOTT،LITTERER ) . على و

مع ، ، فهناك شيوع غالب يف حتليالهتماملؤسساتالرغم من أن كل من هؤالء الرواد ركزوا على جوانب خمتلفة من 
يدرس املدخل  .اتللمؤسسالعمليات الرمسية  علىوبشكل أكثر حتديدا  ،خصائص اهلياكل التنظيمية على الرتكيز

                                                 
1Gérard CHARREAUX, Jean-Pierre PITOL-BELIN. Op. Cit., pp. 08- 07. 
2Ibid., p. 12. 
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يف  (PARSONS). بالنسبة جملتمع الذي تعمل فيهوا املؤسساتالوظيفي العالقة بني اهليكل واإلجراءات داخل 
، تكمن املشكلة يف دمج مستويات خمتلفة من التحليل: األفراد، اجلماعات للمؤسساتحماولته لبناء نظرية عامة 

املشكلة الرئيسية هي بقاء النظم االجتماعية، واألسئلة األكثر إثارة لالهتمام هي تلك اليت و مع اجملتمع.  واملؤسسات
ون هي االستخدام املشكلة اليت استخدمها الوظيفيو تتعلق بالطرق اليت تسمح للنظم االجتماعية بالبقاء واالستمرار. 
لية أو اخلارجية م االجتماعية للصدمات الداخف النظيعلى نطاق واسع لنظرية النظم الفيزيائية والبيولوجية لشرح تك

رتض أن باعتبارها أفرادا من املف للمؤسساتوالعودة إىل التوازن. ومع ذلك، يتم انتقاد هذا املدخل خاصة بالنظر 
تكون هلا احتياجاهتا وأهدافها. باإلضافة إىل ذلك، يفضل الوظيفيون دراسة التوازن والتوافق وإمهال مفهوم الصراع 

 .1تماعياالج

 (La Théorie Contingente) النظرية الموقفية .8
خالفا للنظريات اإلدارية والعلمية للعمل ومدرسة العالقات اإلنسانية، تؤكد النظرية املوقفية على تأثري املتغريات 

مثايل أو نظرية  مهذه النظريات بأنه ليس هناك تنظيالفكرة األساسية يف  وتتلخصالبيئية على سلوك املؤسسات. 
فالتنظيم اإلداري  .وتقتضي التكيف معه ،إدارية تتناسب مع مجيع الظروف، فهناك عوامل وظروف تؤثر على العمل

ط شخصية املدير منة كفاءة العاملني، طبيعل واحملددات منها طبيعة املهمة، لتنظيم ما يتوقف على جمموعة من العوام
 الظروف اليت يعمل فيها التنظيم ومدى وضوحها، وإمكانية التنبؤ بالتغرياتونقاط القوة والضعف عنده، طبيعة 

ومدرسة  )BLAUNER( أعمال يفاألعمال األوىل اليت تعرتف هبذا التأثري تتمثل  .2املستقبلية فيها
(TAVISTOCK INSTITUTE)  عهد ممع(EMERY وTRIST) الذين يؤكدون على دور التكنولوجيا يف ،
أن  توضح هذه األعمالو  ،جتريبيا دور التكنولوجيا (WOODWARD)حتديد السلوك التنظيمي. كما أثبتت 

سة واسعة سلع يف سلسلة صغرية ال تتطلب نفس اهليكل التنظيمي كمؤسليت تقوم ببناء مناذج أو تصنيع املؤسسة ا
وحدوية أو سلسلة صغرية أو سلسلة كبرية واإلنتاج املستمر،  :من تكنولوجيات اإلنتاج النطاق. وهي حتدد ثالثة أنواع

على اإلجراءات أو  مسيووفقا لنتائجها، فإن نوع اإلنتاج يؤثر على عدد املستويات اهلرمية ودرجة إضفاء الطابع الر 
على سبيل املثال، يالحظ وجود تسلسل هرمي أقل تطورا لإلنتاج املوحد أو يف سلسلة صغرية؛ وأن هناك العمليات. 

تعاون وثيق بني املوظفني يف اجملموعات الصغرية من العمال املتخصصني واملشرفني عليهم، وهناك إجراءات رقابية 
سبية أكرب للعمال. كما تؤكد على األمهية الن رمسية أقل تما هي عليه يف حالة اإلنتاج الضخم؛ وأيضا ترك مبادرة

                                                 
1Gérard CHARREAUX, Jean-Pierre PITOL-BELIN. Op. Cit., p. 12. 

 .22حممد قاسم القريويت. مرجع سابق، ص. 2
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ة، ملختلف الوظائف يف الشركة وفقا لنوع التكنولوجيا. وبالتايل، وظيفة اإلنتاج اليت هلا األسبقية على السلسلة الكبري 
 .1التسويق لإلنتاج املستمر والتنمية لإلنتاج الوحدوي

ية، كل وطبيعة البيئة، وهي متيز مخسة أنواع بيئالعالقة بني نوع اهلي (STALKERو BURNS)تتناول مسامهة 
 التكنولوجيا يفمن األكثر استقرارا إىل األكثر غموضا. يتم تفسري الطابع املستقر أو األقل استقرارا من خالل التغريات 

إن مراقبة ومالحظة سلوك املؤسسات تقودهم إىل حتديد نظامني تنظيميني  .املؤسسة ا تنشط فيهيتوتطورات السوق ال
يا من التخصص، ويتميز بدرجة عالية نسب ،متعارضني؛ فمن ناحية، النظام امليكانيكي الذي هو مناسب لبيئة مستقرة

يئة غري  حالة بهيكل هرمي قوي، اختاذ القرارات املركزية، وإجراءات صارمة. ومن ناحية أخرى، النظام العضوي يف
، طرق التنسيق، االتصال، هاتوزيعو  تعريف املهامب بكثري فيما يتعلقتنظيما أقل و يتطلب التكيف املستمر  ،مؤكدة

مرتبطة العمل السابق بطريقة  (LORSCHو LAWRENCE)، أكملت وبعد ذلك .الرقابة وزيادة الالمركزية
ال ميكن اعتبار أن أن تتوافق مع هياكل تنظيمية خمتلفة، مث ، فقد بينت أن البيئات املختلفة ينبغيبنفس املوضوع

خلاصة. ميكن بيئتها امع ر إىل تكييف هيكل كل من أنشطتها سوف تضط ،نفس املؤسسة مع العديد من األنشطة
ه بيئة ميكن أن يواج اكل واحد منه  ،أن يقسم النظام بدوره إىل نظم فرعية أو إدارات، مثال التسويق، اإلنتاج...

مثال الالمركزية  ،وبالتايل يتطلب لكل من النظم الفرعية، شكل من أشكال التنظيم نفسه ،فرعية حتت ظروف معينة
على مستوى التسويق، املركزية على مستوى اإلنتاج. كما أجروا دراسة لثالث جمموعات من املؤسسات تنتمي لثالثة 

لتنبؤ ئة والتغليف والغذاء، مع وجود اختالفات كبرية يف االستقرار والقدرة على اقطاعات خمتلفة: الكيماويات، التعب
نظيمية إىل ثالثة أنظمة فرعية: التسويق، إدارة اإلنتاج والبحث، وحتليل االختالفات الت مؤسسةبالبيئة. مت تقسيم كل 

تنظيم بني النظم أي اختالف يف ال لكل نظام فرعي. وبالتايل، يف ظل بيئة فرعية تماثلة، ال ينبغي للمرء أن يرى
الفرعية والعكس بالعكس. وبعد قياس درجة عدم التأكد اليت يواجهها كل نظام فرعي لكل مؤسسة واهلياكل 

األفضل أداء هي تلك اليت  املؤسساتن أن امن تبي (LORSCHو LAWRENCE)التنظيمية امللحوظة، متكنت 
أكرب يتوافق مع  ابقة ملتطلبات بيئتها اخلاصة؛ وهذا يعين أن استقرار يكون فيها لكل نظام فرعي منظمة متسقة ومطا

وتوجه أكرب يف املدى القصري، واملهام احملددة جدا والعكس بالعكس. باإلضافة إىل ذلك، سلطوا  ،تنظيم أكثر رمسية
لفرعية، تما ا كانت تلك اليت أنشأت آليات تنسيق بني النظم  ،أداء وجناحا املؤسساتالضوء أيضا على أن أفضل 

على نظريات املنظمات من خالل  اجديد اضوء  . وقد ألقت النظريات املوقفية 2يتيح ويسمح مبزيد من التكامل
النقطة األخرية، فيما يتعلق بوشكل اهليكل واالرتباط باألداء. السعي إىل فهم أسباب املراسالت بني نوع البيئة 

                                                 
1Gérard CHARREAUX, Jean-Pierre PITOL-BELIN. Op. Cit., p. 12. 
2Ibid., pp. 03-14. 
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، ملؤسسةايكون هلا طابع معياري واضح. وتتعلق االنتقادات املوجهة إليهم بعدم مراعاة سلوك األفراد الذين يشكلون 
خاصة علم النفس لدى القادة وأسلوهبم القيادي. وميكن القول أيضا أن احلكم البيئي هو مسألة تصور، وأن البيئة 

الشركات املختلفة ثل متاملختلفة، تما يفسر ملاذا  واملنظمات املؤسساتنفسها، مع تصورات خمتلفة، سوف تتوافق مع 
 .1خمتلفة من التنظيم العاملة يف نفس القطاعات أشكاال

 (FREEMAN) :ـــ( لـThéorie des Parties Prenantesنظرية أصحاب المصالح ) .5
أصحاب املصاحل يقتصر على املالكني من محلة األسهم، حيث ظهرت بداية نشأة النظرية عندما كان مفهوم 

املالكني وهي احتمال نشوء صراع مصلحة بني اإلدارة و  ،واملسريين مشكلة الوكالةيطلق على العالقة بني محلة األسهم 
 واجلماعات اداألفر  مبوجبه كل يشارك ،للمؤسسة وضعت النظرية منوذجاوقد  نظرا الختالف أهدافهم. محلة األسهم

 واملنافع صاحلامل من جملموعة معينة أولوية توجد وال املنافع، على احلصول أجل من فيها املصاحل املشروعة ذوي من
 النظرية أن يتضح ذلك . ومن"املالكني ثروة لتعظيم وجدت املؤسسة أن"فكرة  رفضت فالنظرية .أخرى جمموعة على
 املؤسسة نشاطاتب بأخرى أو بطريقة يتأثر أنه أو ،اهب مصلحة لديه كل من خلدمة املؤسسة وجود فكرة على تستند
من  العديد مةخلد املؤسسة وجود فكرة على النظرية تستند الوكالة. إذن مشكلة جتاوز بذلك حتاول وهي ،اوأعماهل
 .2أخرىأو ب معينة بطريقة امنه يتضررون أو ينتفعون، الذينو ، هبا اهتمامات لديهم تمن صاحل،ملا أصحاب

 ملؤسساتاباإلضافة إىل هذه النظريات، قد جند نظريات أخرى ميكن أن تساهم يف أفضل فهم لسلوك وأداء 
واليت تبدو مسامهتها يف فهم هيكل وأداء  ،((Théorie des Droits de Propriétéمثل نظرية حقوق امللكية 

حمدودة بقدر ما يكون جوهر التحليل هو العالقات بني املالكني واملديرين، كما أن مسامهتها ضعيفة يف  املؤسسات
اليت عرّفت أداء املؤسسات   )genceA’Lde  Théorie(، أيضا جند نظرية الوكالة 3للمؤسساتفهم األداء الداخلي 

وذلك ،  (ransactionsToûts des Cdes  héorieT)ونظرية تكاليف املعامالت ،4كثمرة للخيارات التنظيمية
الذي مّيز بني اثنني من األشكال التنظيمية الرئيسية: شكل موحد وشكل ( WILLIAMSON)من خالل مسامهة 
سهل احلكم على أداء كل من األقسام املختلفة من خالل تنظيم كل منها كمركز جعل من ال ما ،متعدد األقسام

نواحي، فهو يركز على مفهوم األداء النسيب ملختلف أنواع املؤسسات، ويسلط  ربح، وتعترب مسامهته مهمة من عدة
الضوء على خمتلف املعايري التنظيمية الرئيسية، مثل تقاسم األرباح، حتديد العقود، مشكلة األهداف وفصل القرارات 

                                                 
1Gérard CHARREAUX, Jean-Pierre PITOL-BELIN. Op. Cit., p. 14-15. 

، 42عدد ال، 03لد اجمل، واإلداريةالعلوم االقتصادية ، جملة عمالات إدارة األصحاب المصالح في دراسأمحاولة جادة لتأطير نظرية العنزي.  سعد2
 .02، ص. 2003العراق،  جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد،

3Gérard CHARREAUX, Jean-Pierre PITOL-BELIN. Op. Cit., pp. 24-25. 
4Eya NOUBBIGH. Op. Cit., p. 02. 

قيق الداخلي.دسيتم التطرق لكل من نظرية الوكالة ونظرية تكاليف املعامالت بالتفصيل يف الفصل الثاين، نظرا ملسامهتهما الكبرية يف إنشاء وظيفة الت 
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باألداء، ورأى أن حتقيق الفعالية  )MITHA. S(. باإلضافة إىل ذلك، فقد اهتم آدم مسيث 1والتشغيلية االسرتاتيجية
تما انعكس سلبا  ،يف األداء مرتبط مبدى تقسيم الوظائف، لكن اإلفراط يف هذا التقسيم حوَّل العامل إىل جمرد آلة

وذلك يف إطار املدرسة  ،فقد نظر إليه من خالل املعيارية والنمطية ( .EBERWMعلى األداء، أما ماكس فيرب )
 : القدرة على حتويل سلع املدخالت التنظيمية3ميكن تعريف األداء بأنه ،باسا من نظرية النظمواقت. 2البريوقراطية

 ،)مواد أولية، منتجات نصف مصنعة، آالت...( إىل خمرجات سلع أو خدمات مبواصفات فنية ومبعدالت حمددة
 لي اجتماعي.يف إطار نظام تفاععملية تكون يف جمموعها  ،وهو استجابة ميكن حتديدها بأّنا أفعال، أو ردود أفعال

 : تصنيفات األداءالثالثالمطلب 
الكتاب  كنفلم يتمباختالف اجلهة اليت تستخدمه،  ،إليه سابقامتت اإلشارة كما   ،خيتلف مفهوم األداء

ذلك جند ل اختلفت تعاريفهم حسب الزاوية اليت ينظر منها إليه.حتديد مفهوم موحد له، حيث  منن و والباحث
 أمهها:، كل معيار يقدم عدة أنواع لألداء وفقا لعدة معايري تصنيفات عديدة له

 .4الداخلي )الكفاءة( واألداء اخلارجي )الفعالية(األداء منيز هنا بني : أو المصدر حسب معيار البيئة .0
، مبعىن افلتحقيق األهد، أي استغالل املوارد )الفاعلية( هو األداء الذي يرتبط بالكفاءة: األداء الداخلي  -

 .قياس األهداف اليت حتققت من خالل توفري املوارد
غ  ب هو األداء الذي يرتبط بالفعالية، أي حتقيق األهداف اليت تقوم على إرضاء الزبائن: األداء الخارجي -

لناتج الوسيط أو اويرتبط األداء اخلارجي مبفهوم  ،.االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغريها.. النظر عن طبيعتها
 ستخدم.وامل املوردغري املباشر أو إىل النتيجة، أي أن األداء اخلارجي يشمل أيضا أنواعا أخرى من اآلثار لكل من 

 يوضح الشكل التايل كل من األداء الداخلي واخلارجي للمؤسسة:
 
 
 
 

                                                 
1Gérard CHARREAUX, Jean-Pierre PITOL-BELIN. Op. Cit., p. 22- 23. 

 .03إهلام حيياوي. مرجع سابق، ص. 2
ابن سينا،  ، اجلزء األول، مكتبةتحسين األداء-إدارة األداء-تكنولوجيا األداء من التقييم إلى التحسين: تقييم األداءعبد احلكم أمحد اخلزامي، 3

 .05، ص. 0222، ، مصرالقاهرة
4Jivan ALEXANDRU, Toth MARIA. Specific Approaches of Productivity in Services. Values of Several 

Comparative Indicators, Annals of Faculty of Economics, University of Oradea, Vol. 01, N° 01, 2013, p. 482. 
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 : األداء الداخلي والخارجي19شكل رقم 

 
 المصدر:

Jivan ALEXANDRU, Toth MARIA. Specific Approaches of Productivity in Services. 

Values of Several Comparative Indicators, Annals of Faculty of Economics, University of 

Oradea, Vol. 01, N° 01, 2013, p. 482. 

هناك نوعان من الكفاءة: الكفاءة التقنية )اإلنتاجية املعرب عنها كنسبة حجم  أعاله أنمن الشكل  يتضح
 .وحجم املدخالت( والكفاءة املالية )معرب عنها من خالل معدل الرحبية( املخرجات

 .1األجلوأداء طويل  األجل متوسطأداء ، األجل قصري يصنف األداء إىل أداء: حسب معيار الزمن .9
 فرتة زمنية ال تتعدى السنة.هو األداء الذي يشمل : قصير األجلأداء  -
 مخس سنوات.و هو األداء الذي يشمل فرتة زمنية حمصورة بني السنة : أداء في المدى المتوسط -
 سنوات. عدى مخسهو األداء الذي يشمل فرتة زمنية تت: أداء في المدى الطويل -

 كما يلي:  يف املؤسسة اوأداء جزئي اوفقا ملعيار الشمولية جند أداء كلي: حسب معيار الشمولية .3
هو األداء الذي يتجسد باإلجنازات اليت سامهت مجيع العناصر والوظائف أو األنظمة الفرعية ي: األداء الكل -

النوع من  يف إطار هذا .للمؤسسة يف حتقيقها، وال ميكن نسب إجنازها إىل أي عنصر دون مسامهة باقي العناصر
، ، الشمولية، األرباحكاالستمراريةميكن احلديث عن مدى وكيفيات بلوغ املؤسسة أهدافها الشاملة   ،األداء
 ؛2النمو...

أنواع  يشملبدوره  هو، و 3هو األداء الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة: األداء الجزئي -
 .املؤسسةختتلف باختالف املعيار املعتمد لتقسيم عناصر األداء األخرى اليت 

                                                 
 .00إهلام حيياوي. مرجع سابق، ص. 1
 .22مرجع سابق، ص.  .عبد املليك مزهودة2
 املرجع نفسه.3

 األداء الداخلي                                                   األداء الخارجي                      
 

 الكفاءة )الفاعلية(
 

 الكفاءة التقنية
 اإلنتاجية

 الكفاءة املالية
 معدل الرحبية

 الفعالية

 األداء
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وظيفة اإلنتاج،  ،الوظيفة املاليةاملعيار إىل أداء كل من هذا ميكن تقسيم األداء حسب : حسب المعيار الوظيفي .8
 كما يلي:...وظيفة التسويق ووظيفة املوارد البشرية

 ،ملمكنةايتمثل هذا األداء يف قدرة املؤسسة على بلوغ أهدافها املالية بأقل التكاليف : أداء الوظيفة المالية -
فاألداء املايل يتجسد يف قدرهتا على حتقيق التوازن املايل وتوفري السيولة الالزمة لتسديد ما عليها، وحتقيق معدل 

 .1مردودية جيد وتكاليف منخفضة
هو مدى كفاءة وفعالية وظيفة اإلنتاج، أي مدى بلوغها ألهدافها )زيادة اإلنتاج  : اإلنتاجيةأداء الوظيفة  -

 .2وذلك من خالل االستخدام األمثل ملواردها اإلنتاجية ،ختفي  مدة وتكاليف اإلنتاج(كمية وجودة، 
ق إىل ف على أنه املخرجات أو النتائج التسويقية اليت تسعى وظيفة التسوييعرّ : أداء الوظيفة التسويقية  -

هو مدى قدرة املؤسسة على إشباع حاجات ورغبات املستهلكني، وحتقيق الرضا و  .3حتقيقها خالل فرتة زمنية معينة
يعات واحلصة السوقية ب، وحتسني صورة ومسعة املؤسسة، فيتجلى من خالل زيادة املوالوالء بالنسبة ملنتجات املؤسسة

ع الزبائن لكسب م حتسني العالقةو  لتحسني املستمر، جودة منتجاهتا، احملافظة على زبائنهاعمليات اللمؤسسة، 
: خصائص املنتجات/اخلدمات، العالقة مع 4قيمة للعمالء من خالل اخلصائص التالية ييمعمالء جدد، وهذا لتق
 العميل، الصورة والسمعة.

هم. يلإيتجلى األداء البشري من خالل قدرة األفراد على إجناز املهام املوكلة  :أداء وظيفة الموارد البشرية -
ر من أهم وأصعب الوظائف يف حتديد مفهوم األداء، إذ أن العنصر البشري عنصتعترب وظيفة املوارد البشرية غري أن 
ؤشرات مبيصعب حتديد كفاءته وفعاليته بشكل واضح، وقد يستعني القائمون على حتديد أداء العنصر البشري  ،متغري

ي كالعمل حتت فاجلانب النفس ،إال أّنا تبقى جد قاصرة عن إعطاء التقييم الكامل ،املستوى العلمي واملهارة الفنية
 .5الضغط والتوتر عوامل ال ميكن إخضاعها للدراسة أو الوصف الذي ميكن معه حتديد األسباب بشكل دقيق

                                                 
لوم يف العلوم ع، أطروحة دكتوراه دراسة حالة مجمع سوناطراك-للنمو بأداء المؤسسة استراتيجي القة التكامل العمودي كخيارع .قريشي العيد1

املناهج للنشر والتوزيع، عمان،  ، دارالماليةاإلدارة . . نقال عن: حممد إبراهيم030، ص. 2005، ، جامعة حممد خيضر بسكرة)غري منشورة( االقتصادية
 .050األردن، ص. 

كلية احلقوق والعلوم االقتصادية،   ،05عدد ال ، جملة الباحث،الجودة كمدخل لتحسين األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية الجزائرية. حيياوي إهلام2
 . 48، ص. 2003، اجلزائرجامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .282، ص. 2003مصر،  ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،التسويق المعاصر. الغرباويعالء 3
 أطروحة، رةبسك-فرع جنرال كابل–مؤسسة الكوابل  تأهيل الموارد البشرية لتحسين أداء المؤسسة االقتصادية: دراسة حالة. ان عادلبوجم4

 .53، ص. 2004 اجلزائر، بسكرة،-خيضر، جامعة حممد )غري منشورة( دكتوراه علوم يف علوم التسيري
 .032مرجع سابق، ص.  .قريشي العيد5
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 .1ميكن تقسيم األداء إىل أداء صناعي وأداء خدمي ،وفقا هلذا املعيار: المؤسسة طبيعةحسب معيار  .5
دة جات ذات جو واليت هتدف إىل تقدمي منت ،هو األداء الذي خيص املؤسسة الصناعية: أداء صناعي -

 .بالكمية املطلوبة ويف الوقت املناسب
 بائن.واليت هتدف إىل توفري اخلدمة تلبية ملتطلبات الز  ،الذي خيص املؤسسة اخلدمية هو األداء: أداء خدمي -

 من المقاربة الكالسيكية إلى المقاربة الحديثة تطور النظرة لألداءالمبحث الثاني: 
ذ بداية استعماالته حيث عرف تطورا من ،يعترب األداء من املفاهيم اليت تتسم بالديناميكية يف حمتواها املعريف

األوىل إىل وقتنا احلايل، وهذا بفعل التطورات االقتصادية وغريها اليت ميزت حركية اجملتمعات البشرية، واليت كانت 
تطور  ىلإبحث من خالل هذا امل سيتم التطرق بدورها دافعا قويا لربوز إسهامات الباحثني يف هذا احلقل من املعرفة.

على إسهامات كل  مع الرتكيز ،وصوال لألداء الشامل ،النظرة لألداء من األداء املايل والعمليايت إىل الفعالية التنظيمية
 يف تعزيز مفهوم األداء الشامل املستدام. من املسؤولية االجتماعية وأصحاب املصاحل

 األداء المالي واألداء العملياتيالمطلب األول: 
هتتم مناذج الربح. مية )املالية( املتعلقة بتارخييا، يعتمد النهج التقليدي لألداء بشكل رئيسي على املعايري الك

د كانت دائما قة خطر املنافسة وحتقيق األرباح. و ملواجه اسرتاتيجيةإدارة األعمال التقليدية باخرتاق األسواق، ووضع 
سيها. قيمة أكرب ملسامهيها من مناف الزمنلفرتة معينة من  قد أنشأت أو ميكن أن ختلق املؤسسةمسألة ما إذا كانت 

  ويستند هذا النهج على النظريات الكالسيكية والنيوكالسيكية لالقتصاد واملالية اليت تفرتض أن األسواق يف منافسة
وأن صناع القرار يضعون يف اعتبارهم باستمرار مصاحل املسامهني الذين يعتربون املالكني وأصحاب املصلحة  ،كاملة

 .2ملؤسسةيف االوحيدين 
 األداء المالي .0

ميثل األداء املايل املفهوم الضيق ألداء املؤسسات، حيث يركز على استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى إجناز 
ة اليت متارسها املؤسسة، يساهم يف إتاحة املوارد املالية وتزويد فالداعم األساسي لألعمال املختلاألهداف، وهو 

 .3املؤسسة بفرص استثمارية يف ميادين األداء املختلفة اليت تسمح بتلبية احتياجات أصحاب املصاحل وحتقيق أهدافهم

                                                 
 .00، مرجع سابق، ص. دور الجودة في تحسين أداء المؤسسات الصناعية: دراسة ميدانية لمؤسسات االسمنت الجزائرية. حيياوي إهلام1

2Annie BARTOLI et al. Les défis éthiques de la recherche académique: le cas de la France et des 

États-Unis, Revue française d'administration publique, N° 4, 2011, p. 662. 
عدد ال، 30لد جملا ، جملة دراسات العلوم اإلدارية،التنويع واألداء المالي: دراسة ميدانية في منشأة عراقية استراتيجيةطاهر منصور، حسني شحاتة. 3
 .228، ص. 2003جامعة األردن، ، 2
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يف النظرية سواء كان ضمن الدراسات التطبيقية و  ،ثنيويعد استخدام األداء املايل القاسم املشرتك بني الكتاب والباح
يبقى ، حيث يرى الباحثون أن األداء املايل سعمليات تقييم األداء ضمن الواقع العملي يف خمتلف منظمات األعمال

 :2التالية العوامل على الضوء بتسليط املايل األداء يعرفو  .1اجملال احملدد ملدى جناح املنظمات
 املالية؛ املردودية يف املؤثرة العوامل -
 اخلاصة؛ األموال مردودية على املسريين طرف من املتبناة املالية السياسات أثر -
 وأرباح؛ فوائ  وحتقيق املالية السياسة إجناح يف املؤسسة منو معدل مسامهة مدى -
 ة،االقتصادي ملردوديةا حتليل ضرورة إىل بنا يؤدي ما وهذا .العامة للمصاريف النشاط مستوى تغطية مدى -
 املايل. األداء قياس يف املستخدمة املعايري أهم كإحدى املالية، الرافعة وأثر املالية املردودية

يقة ختدم وبطر  ،تنبع أمهية األداء املايل بشكل عام يف أنه يهدف إىل تقومي أداء املؤسسات من عدة زوايا
فادة من البيانات واالستها لتحديد جوانب القوة والضعف في ،مستخدمي البيانات تمن هلم مصاحل مالية يف املؤسسة

. وتنبع أمهية األداء املايل أيضا وبشكل خاص يف عملية 3اليت يوفرها األداء املايل لرتشيد القرارات املالية للمستخدمني
توجيه األداء حنو و  ،ص سلوكها ومراقبة أوضاعها وتقييم مستويات أدائها وفعاليتهمتابعة أعمال املؤسسات وتفح
ترشيد مع  ،من خالل حتديد املعوقات وبيان أسباهبا واقرتاح إجراءاهتا التصحيحية ،االجتاه الصحيح واملطلوب

ات السليمة  اختاذ القرار واملسامهة يف ،االستخدامات اهلامة للمؤسسات واستثماراهتا وفقا لألهداف العامة للمؤسسة
يعرض  ،فعدم حتقيق املؤسسات لألداء املايل باملستوى األساسي املطلوب للحفاظ على االستمرارية والبقاء واملنافسة.

. ويذهب بع  الكتاب والباحثني إىل أبعد من ذلك يف التأكيد على أمهية األداء املايل، وجودها واستمرارها للخطر
وأن األهداف  ،األساسي للمؤسساتاألهم للمؤسسة، فاألداء املايل املتفوق يعترب اهلدف اهلدف  وذلك باعتباره

 .4الثانوية ميكن حتقيقها ضمنيا من خالل حتقيقه
ن األحيان وقد مت يف كثري م ل أيضا واحدة من أهم الوظائف اإلدارية.يشكّ فهو  ،وبالنسبة لقياس األداء املايل

انتقاد قياس األداء التقليدي، استنادا إىل املعلومات املالية وحدها، بسبب اقتصاره على املدى القصري، دون املستوى 
 ،داءوغريها من أوجه القصور امللحوظة. وقد ارتبط االهتمام الكبري يف قياس األ االسرتاتيجيةاألمثل، جتاهل تنفيذ 

ليس فقط مع عدم الرضا العام املعرب عن أنظمة قياس األداء التقليدية القائمة على أساس املعلومات احملاسبية 
                                                 

 .42ص. مرجع سابق،  وائل حممد صبحي، طاهر حمسن حممود الغاليب.1
، كلية احلقوق 4د عدال، يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية جملة الباحث، قراءة في األداء المالي والقيمة في المؤسسة االقتصاديةدادن عبد الغين. 2

 .42، 40. ص ، ص2008اجلزائر، والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
 .43-48. ص ، ص2002، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركاتحممد حممود اخلطيب. 3
 .42مرجع سابق، ص.  وائل حممد صبحي، طاهر حمسن حممود الغاليب.4
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بل أدت أيضا إىل تطوير أطر قياس أداء متوازنة أو متعددة األبعاد، أدت هذه التغيريات إىل مفهوم العالمة  ،التارخيية
 سي هلذه التحوالت يف هذا اجملال هو التحول من األصول املادية إىلالتجارية اجلديدة لقياس األداء. والسبب الرئي

لذلك، من أجل جتنب عملية متحجرة وقدمية، جيب أن يعكس قياس األداء االقتصاد القائم على املعرفة. 
 .1(...إخلملنظمنيااملوردين، املستثمرين، املوظفني و ، عمالء)ال املؤسسةاالحتياجات املتغرية ألصحاب املصلحة يف 
ىل توفري معلومات إاليت هتدف النسب املالية املستخرجة من البيانات املالية يعتمد قياس األداء التقليدي على 

مهمة ومعربة عن السيولة، الرحبية، النشاط، الرفع املايل والتوزيعات، حيث يهتم أصحاب الديون بنسب السيولة اليت 
على  ملؤسسةاعلى الوفاء بااللتزامات، كما يهتمون أيضا بنسب املديونية ملعرفة مدى اعتماد  املؤسسةتبني قدرة 

التمويل اخلارجي هذا من ناحية، أما الناحية األخرى فإن حاملي األسهم واملستثمرين يهتمون بنسب الرحبية، كما 
. 2املؤسسةأنشطة فتهتم ب املؤسسةارة ، أما إداألرباح توزيعزيعات ملعرفة سياسة املؤسسة يف يهتمون بنسب التو 

 :3تتلخص أمهية النسب املالية يف اجلوانب التالية
 ؛حتديد مدى قدرة املؤسسة على مواجهة االلتزامات اجلارية -
 ؛قياس درجة منو املؤسسة والكشف عن مواطن الضعف والقوة -
 ؛وإعداد امليزانيات التقديريةتوفري البيانات واملعلومات الالزمة الختاذ القرارات ورسم السياسات  -
 ؛قياس الفعالية الكلية للمؤسسة ومستوى أدائها -
 اليت حتصل عليها املؤسسة باستغالهلا ملختلف موجوداهتا لتحقيق الرحبية.قياس الفعالية  -

 :4ميكن أن تفقد هذه النسب قوهتا يف التحليل ،توجد بع  نقاط القصور يف النسب املاليةكما 
 ؛تعتمد على مدى سالمة األرقام الواردة يف القوائم املالية والتقارير املالية ن النسب املاليةأ -
 ؛صعوبة حتديد األسس اليت يتم عليها مقارنة النسب املالية -
ا جيعل تفسريات تم ،اختالف التعريفات اخلاصة ببنود امليزانية العمومية وقائمة الدخل من مؤسسة إىل أخرى -

 ؛االت غري واضحةالنسب املالية يف كثري من احل
 ؛ليست ذات داللة يف املستقبلا جيعلها م ،أن النسب املالية حتسب من بيانات مالية سابقة -

                                                 
1Rolandas RUPŠYS, Vytautas BOGUSLAUSKAS. Measuring performance of internal auditing: Empirical 

evidence, Engineering Economics, Vol. 55, N° 5, 2007, p. 09. 
 .54مرجع سابق، ص.  .حممد حممود اخلطيب2
 .55-54ص. ص ، السابقاملرجع 3
، نقال عن حممد 083، ص. 0223، جامعة امللك عبد العزيز، الرياض، اإلدارة المالية واتخاذ القرارات بمنشآت األعمالأنور عبد اخلالق صديق. 4

 .53مرجع سابق، ص.  .حمجود اخلطيب
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ضلال وهذا األساس يكون يف التحليل م ،أن إعداد القوائم املالية يتم على أساس القيمة التارخيية لألصول -
 .يف كثري من احلاالت

نية مثل كفاءة اإلدارة واملشاكل الف ،على احلالة املالية للمؤسسةكما أن هناك عوامل أخرى غري ملموسة تؤثر 
 مدخلجند أمهها  ،حديثة لقياس األداء املايل تطوير مؤشراتاليت ال تظهرها القوائم املالية. وعليه مت  والتسويقية
 .املضافة االقتصادية القيمة

أعلى من تكلفة  اثروة جيب أن حتقق أرباحيرى العديد من الباحثني أنه حىت تكون للمؤسسة القدرة على خلق 
 اداخلي اعترب مؤشر الذي ي ،مبا يف ذلك الربح املتبقي ،رأس املال، وقد مت تقدمي هذا املفهوم حتت مسميات خمتلفة

 ادية املضافةالقيمة االقتصوشركاؤه ليقدموا بديال ملؤشر الربح املتبقي هو مؤشر  (STEWART)لألداء، وجاء بعدها 
(EVA) ، والذي ميثل حسب رأيهم أفضل مقياس لألداء مقارنة باملؤشرات احملاسبية التقليدية اليت تعترب مقاييس

مضللة لألداء، فمقياس القيمة االقتصادية املضافة ميثل أحسن مؤشر لتحديد مدى قدرة املؤسسة على خلق ثروة 
 .1للمسامهني

"الفرق بني ما يستثمره أصحاب رأس املال يف الوحدة  :2ميكن تعريف مؤشر القيمة االقتصادية املضافة على أنّه
على  أيضا تعرفو  من عملية البيع باألسعار احلالية السائدة يف سوق األوراق املالية".وما حيصلون عليه  ،االقتصادية
تسمح  وهي، ليهاعاملؤسسة أو القضاء  قيمةيف رفع  تساهماليت  األساليب حتديدمن خالل معيار لقياس األداء أّنا 

 االقتصاديةمة القي، و لمسامهنيل البديلةتكلفة الفرصة  وتقييمالرأمسالية،  التكاليفبعد طرح  ةياملتبقاألرباح  بتحديد
،  احلاليةة صايف القيم وأ املخصومة النقديةالتدفقات  من خالل عليهاتساوي بالضبط املبالغ اليت مت احلصول  املضافة
الفرص  وحتديدار على اختاذ قرارات االستثم املديرينوتساعد  ،للمسامهنيخللق الثروة  ةياحلقيق متثل الصورة أّناكما 

ارية ومؤشر موثوق اإلد السياسات نوعيةعلى  يدلفعال معيار  يهاملضافة  القيمة االقتصاديةاملتاحة، وبعبارة أخرى 
 :3مهاو  يف صنع القرار مبدأين أساسينيتعتمد على  لكوّنا ،القيمةمنو  طريقة بتحديد يتعلق فيما به

 ؛املسامهني والقيمةثروة  مالية هو تعظيم مؤسسةاألساسي لكل  اهلدف يكونأن  جيب -
 .أن األرباح املتوقعة يف املستقبل ستكون أقل من تكلفة رأس املال حقيقةتعتمد على  مؤسسةكل   قيمة -

                                                 
EVA : Economic Value Added 

قياس األداء المالي باستخدام مؤشر القيمة االقتصادية المضافة: دراسة حالة المؤسسات المدرجة في مؤشر نوال بن عمارة، حسنية صيفي. 1
CAC40 ( 9103-9114خالل الفترة) ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي 15عدد ال، يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية جملة الباحث ،
 .020، ص. 2005، اجلزائر مرباح، ورقلة،

ركة آسيا األرباح )دراسة تطبيقية على شقيمة االقتصادية المضافة في تقويم نتائج ممارسات إدارة استخدام مؤشر ال. وآخرون محد حممد خليلأ2
 .03، ص. 2003 جامعة صالح الدين، أربيل، العراق، ،04عدد ال ،20لد اجمل، ، جملة العلوم اإلنسانيةسيل لالتصاالت(

 .020نوال بن عمارة، حسنية صيفي. مرجع سابق، ص. 3
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 :1وذلك كما يلي ،تتمتع القيمة االقتصادية املضافة بنقاط قوة
 العوائد االقتصادية احلقيقية إلمجايل رأس املال املستثمر؛تقيس  -
 تعرتف بصورة صرحية بتكلفة رأس املال سواء اململوك أو املقرتض؛ -
إىل زيادة  يإدارة املؤسسة إىل األداء الذي يؤدقيمة وثروة محلة األسهم، وتوجه نظر لبط بشكل وثيق باتتر  -

 العائد حلملة األسهم؛
ك وتشجيعهم على التصرف كأّنم مالالوكالة من خالل حتفيز املسريين تعمل على ختفي  مشاكل  -
 املؤسسة؛

تؤدي إىل تطابق أهداف املسريين مع أهداف محلة األسهم واملؤسسة ككل، حيث أن أي اقرتاح استثماري  -
ذات القيمة ة . بينما االقرتاحات االستثماريأيضامصلحة القسم واملؤسسة حيقق قيمة اقتصادية مضافة موجبة حيقق 

مرغوبة سواء على مستوى القسم أو املؤسسة ككل. وذلك على العكس من فهي غري  ،االقتصادية املضافة السالبة
لحة والذي قد يؤدي إىل خلق نوع من التعارض بني مص ،بع  املقاييس املالية األخرى كالعائد على االستثمارات

 القسم واملؤسسة ككل.
على الربط  كمؤشر خللق القيمةإجيابيات أخرى تتمثل أساسا يف قدرة القيمة االقتصادية املضافة   توجدكما 

 بني اجلانب االسرتاتيجي واملايل، تما يسهل على املسريين على املستوى التشغيلي حتمل املسؤولية أكثر.
 :2املضافة فيما يلياملرتبطة بالقيمة االقتصادية االنتقادات وأوجه القصور أهم ميكن تلخيص 

لق القيمة والقيمة السوقية املضافة كمؤشرات خليتمثل االنتقاد األساسي املوجه للقيمة االقتصادية املضافة  -
ة حتوير بسيط وما هي إال إعاد ،يف أّنما ال ميثالن سوى طريقة القيمة احلالية الصافية، إذ مل حيمال أي إضافة عليها

 ؛هلا
تلقى القيمة االقتصادية املضافة حمدودية يف كوّنا حتفز املسريين على رعاية مصاحل املالك، وذلك يف جمال  -

 هجمارات، نظرا حلاستثم لاملوضوع حتت تصرف املؤسسة يف شك وبشكل أساسي فيما يتعلق برأس املالاحلساب، 
تدعو بع  مكاتب  ، لذلكمال اجليد هلذا املؤشرواليت حتد من االستع ،املعترب والتعديالت احملاسبية املتعلقة به

 ؛االستشارة إىل إجراء توحيد دويل حول طريقة حساب املؤشر والتعديالت احملاسبية املرتبطة به

                                                 
،  07عدد ال ،يف العلوم اإلنسانية واالجتماعيةجملة الباحث  ،خلق القيمةدراسة تحليلية لمؤشرات قياس أداء المؤسسات من منظور هواري سويسي. 1

 .83، ص. 2002، اجلزائر كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
 .84-83. ص ، صاملرجع السابق2
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تركز  أّنا -املالية كغريها من املقاييس-من العيوب اجلوهرية اليت توجه إىل مقياس القيمة االقتصادية املضافة  -
عنه ما يعرف خبطر األجل القصري، ذلك أن ، تما ينجر أي األداء قصري األجل ،على األداء لسنة مالية واحدة

 ؛خاصة عند تقييم املشاريع االستثمارية ،املؤسسة حتتاج إىل مقاييس طويلة األجل
البيانات املالية املعدة  ه منباعتبار أن مقياس القيمة االقتصادية املضافة كغريه من املقاييس املالية يتم حساب -

ءة يف فهو بذلك ال يساعد املسريين على حتديد األسباب احلقيقية لعدم الكفا، -غلب األحوالأيف -يف ّناية الفرتة
 ،النواحي التشغيلية، كما أنه يوفر معلومات قد تكون حمدودة ألولئك الذين يتحملون مسؤولية إدارة عمليات املؤسسة

لى احملركات األساسية ويركزون ع ،بينما يهتم مديرو عمليات التشغيل واملهندسون بصورة أكرب باملقاييس غري املالية
هلذه املقاييس، ويعترب ذلك توجها حنو العمليات، أي الرتكيز على املقاييس غري املالية بصورة أكرب من املقاييس 

 .املالية
 األداء العملياتي .9

أصبح هذا املفهوم  ،، فبدال من الرتكيز على اجلوانب املالية فقط يف األداءاملؤسساتداء يف لقد تطور مفهوم األ
املؤسسات،  احللقة الوسطى ألداء األعمال يف ميثل األداء العمليايت .أيضا أو العمليايت اليوم يشمل األداء التشغيلي
 منتجات جديدة، كاحلصة السوقية، تقدميعلى حماور تشغيلية يف األداء   االعتمادجيري  ،فباإلضافة إىل احملاور املالية

جودة املنتج/اخلدمة املقدمة، فعالية العملية التسويقية، اإلنتاجية وغريها من احملاور اليت ترتبط مبستوى أداء عمليات 
اور املالية الكشف ال تستطيع احمل. إن تضمني األداء حملاور تشغيلية يظهر لإلدارة الصورة اخلفية لألداء الذي املؤسسة
ة، لذا يعطي رؤية غري متكاملة األبعاد حول املؤسس ،على احملاور املالية فقط يف تقييم األداء االعتماد كما أن  .1عنه

من أنواع و يف التقييم مبحاور أداء غري مالية لبناء نظام أداء فعال يف املؤسسة. من الضروري تعزيز هذا األسلوب 
 العمليايت جند اإلنتاجية، رضا الزبون وامليزة التنافسية...األداء 
 اإلنتاجية -

 ،من الباحثني مصطلح الكفاءة اإلنتاجية أو الكفاية اإلنتاجية للتعبري عن مفهوم اإلنتاجيةيستخدم البع  
 ،ألجنبيةامصطلح اإلنتاجية أكثر شيوعا واستخداما يف معظم اللغات و  ،االختالف شكلين و ان متطابقااملفهومف

هلذا منيل إىل استخدام  ،(Productivité)ويف الفرنسية  (Productivity)حيث يطلق عليه يف اإلجنليزية مثال 
 خداماستأي ناتج  ؛: "كمية اإلنتاج منسوبة لعنصر أو أكثر من عناصر اإلنتاج"2مصطلح اإلنتاجية واليت يقصد هبا

املوارد  لاستغالميكن استخدام معيار اإلنتاجية يف قياس درجة حسن  نتاج خالل فرتة زمنية حمددة.عناصر اإل
                                                 

 .45-44. ص ص مرجع سابق، وائل حممد صبحي، طاهر حمسن حممود الغاليب.1
 .33، ص. 2003عمان، األردن،  دار املناهج للنشر والتوزيع،تقويم األداء باستخدام النسب المالية، جميد الكرخي. 2



 األداء في المؤسســـــــــة    :األول  الفصل

23 

 

تج النهائي وصوال إىل النامن توجيه املوارد  االستفادةوعلى هذا األساس ميكننا حتديد وتقييم درجة  ،اإلنتاجية
عمالة للموارد وال: "حتسن مستمر يف كفاءة التنظيم الناتج عن االستعمال الكفء 2وتعّرف على أّنا .1املستهدف

كثريا ما  ،إنتاج املنتجات واخلدمات بكفاءة وفعالية هبا يتم ية اليتكيفف على أّنا الكما تعرّ . واآلالت املتاحة"
ف اإلنتاجية على أّنا عالقة بني اإلنتاج الذي ينتج عن نظام وكميات من عوامل املدخالت اليت يستخدمها تعرّ 

ن خلق القيمة. وهذا فضال ع ،اإلنتاجية ارتباطا وثيقا باستخدام املوارد وتوافرها وترتبط .املنتجالنظام إلنتاج هذا 
احية أو إذا كان هناك نقص يف املوارد. ومن ن ،تقل إذا مل تستخدم مواردها بشكل صحيح املؤسسةيعين أن إنتاجية 

 .3لع املنتجةية قيمة إىل السأخرى، تتحقق اإلنتاجية العالية عندما تضيف األنشطة واملوارد املستخدمة يف العمل
 ،زيادة املخرجات مبا يؤدي إىل ،وينظر إليها كوّنا درجة املهارة يف استخدام املوارد أو املدخالت خالل فرتة زمنية معينة

لل أو يق ،املدخالت أو زيادة املدخالت مع حتقيق خمرجات بنسبة أعلى من زيادة املدخالتمع ثبات حجم 
 .4يادة املخرجاتاملدخالت مع ثبات أو ز 
ل املدخالت تتمتع هبا اإلدارة يف عملية حتوينتاجية ما هي إال مقياس الكفاءة اليت اإل وبالتايل ميكن القول أنّ 

جات . وعند احلصول على خمر املختلفة من عمل ومستلزمات إنتاج وغريها إىل خمرجات تأخذ شكل سلع وخدمات
 نكون قد حققنا زيادة يف اإلنتاجية. ،ولكن مبدخالت أقل ،بنفس الكمية

 :5تكمن أمهية اإلنتاجية بالنسبة للمؤسسة فيما يلي
  ستمرة اإلدارة قوى ضاغطة يف املطالبة املتواجه حيث  ،لتوفيق بني مجيع األطرافامن خالل حماولة اإلدارة

في  يف نفس الوقت، ويف مطالبة العمال بتحسني األجور وخت دهتاللعمالء بتخفي  أسعار السلع وحتسني جو 
رأمسال بزيادة األرباح، وال ميكن باإلضافة إىل اهتمام أصحاب  ،ساعات العمل، وحتسني ظروف وأحوال العمل

تاج من زيادة اإلن نالوسيلة اليت متكّ  ألّنا ،العمل على إرضاء مجيع هذه األطراف إال عن طريق الزيادة يف اإلنتاجية
 ؛هتامع زيادة أجر العامل وختفي  أسعار السلع وحتسني جود ،مع خف  التكلفة

                                                 
 .33ص.  ،. مرجع سابقجميد الكرخي1
م علو لوم يف عدكتوراه  أطروحة، دراسة لعوامل ضعف إنتاجية المؤسسات االقتصادية الجزائرية وسبل تحسينها: دراسة ميدانية طارق. هزرشي2

 .33، ص. 2008، ، اجلزائرالشلف ،حسيبة بن بوعلي ، جامعة)غري منشورة( التسيري
3Aki PEKURI et al. Productivity and performance management–managerial practices in the Construction 

Industry, International Journal of Performance Measurement, Vol. 1, N° 1, 2011, pp. 41-42. 
 .33ص.  مرجع سابق،جميد الكرخي. 4
 .30-22. ص هزرشي طارق. مرجع سابق، ص5
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 د ا مؤشر على مدى االستعمال الفعال للموار ّنكما تظهر أمهية اإلنتاجية على مستوى املؤسسة من حيث أ
ات داللة كبرية يف ذاملتوفرة، ووسيلة هامة لرسم سياسة األجور وختفي  التكاليف ومراقبة اإلنتاج، وهي بذلك تعترب 

 .تسيري املؤسسة
اسعة باإلنتاج ها إىل خربة ودراية و عليتاج من القائمني لقياس اإلنتاجية فهو عملية فنية، حتأما بالنسبة 
 :1، وتنظيم العمليات اإلنتاجية. وتكمن أمهية قياس اإلنتاجية يفوالعناصر املنتجة

 ؛حتديد كفاءة األداء بشكل عام 
  والتعرف على املعوقات ونقاط االختالف يف عملية اإلنتاج؛ ،استخدام املواردتقييم كفاءة 
 حتديد الطرق الرئيسية والوسائل واألساليب املمكنة لتحسني العملية اإلنتاجية؛ 
 نوعا؛يتعلق بتعظيم املخرجات كما و أو فيما  ،التنبؤ والتخطيط سواء فيما يتعلق باستخدام املوارد 
 ح احلوافز واملكافآترسم سياسة األجور ومن. 
 رضا الزبون -

، ملا اتيجيتهااسرت قلب  زبائنها يفيف الوقت احلاضر على وضع متطلبات وحاجات  املؤسساتتعتمد معظم 
اطها يف سوق واستمرارية نش يف املنافسة وبقائها املؤسسةاجلانب من أمهية كبرية تنعكس يف جناح  يشكله هذا
على تقدمي منتجات )سلع أو خدمات( جبودة عالية وأسعار  املؤسسةالذي يتحقق من خالل مقدرة و  ،املنافسة
فتحقيق رضا الزبون وتعزيز والئه من أهم األهداف الرئيسية للمؤسسات احلديثة اليت تبحث عن التفوق  .2معقولة
 .والتميز

 هيعرفما  من الباحثنيفيعترب مفهوم رضا الزبون من املفاهيم التسويقية اهلامة اليت حتتمل العديد من التعاريف، 
راك الزبون ، وهو إدأي احلكـم والتقييم الذي يصدره الزبون خلدمة أو منتج معني ؛الزبـون للخدمـة استجابة :3بأنه

 خمرجات اخلدمة توافق بنيف بأنه . كما يعرّ خلدمة قد مت إشباعهابأن حاجاته ورغباته وتوقعاته حيـال املنتج أو ا
وهي ناجتة عن  ،بعد عملية استهالك ويعرف أيضا بأنه: حالة نفسية وعقلية تتولد لدى الزبون .والتوقعات منها

لرضا الوظيفي ايقوم  املقارنة بني مستوى األداء املدرك بعد االستخدام مع مستوى األداء املتوقع قبل االستخدام.
وبالتايل  .4حة لتوقعات الزبائناالستجابة الصحيصور للخدمة مع معيار حمدد مسبقا، وهو على مقارنة األداء املت

                                                 
 .22، ص. هزرشي طارق. مرجع سابق1
 .022. وائل حممد صبحي، طاهر حمسن حممود الغاليب. مرجع سابق، ص2
لد اجملوم اإلنسانية، ، سلسلة العلجامعة األزهر، جملة تقييم تأثير إدارة الجودة الشاملة في تحقيق رضا الزبون والمحافظة عليهنظام موسى سويدان. 3

 .833ص. ، 2000، جامعة األزهر، غزة، فلسطني، 0عدد ال، 03
4Christian BARBARAY. Satisfaction, fidélitée et experience client: Etre à l’écoute de ses client pour une 

entreprise performante, Edition Dunod, Paris, 2016, p. 05.   
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توقعات  ليت تقدمهاا رضا الزبون املصطلح التسويقي الذي يقيس كيف تليب منتجات املؤسسة أو اخلدماتيعترب 
إدارة أفضل  ز،اليت تولد التماي املؤشرات الرئيسية للمؤسسةيعطي اإلدارات املختلفة . وهو مفهوم مهم جدا الزبائن

 .والتحسني املستمر
يف لتسويقية والتجارية ا اسرتاتيجيتهايعترب قياس رضا الزبون من أهم العمليات اليت تتيح للمؤسسة معرفة جناح 

عى عملية قياس وتسلمؤسسة ومنتجاهتا وخدماهتا، املستعدين للوالء ل ،تكوين قاعدة عريضة من الزبائن الراضني
 :1أمهها االسرتاتيجيةجمموعة من األهداف مستوى رضا الزبون إىل حتقيق 

 حول منتجات وخدمات املؤسسة، إضافة إىل حتديد نظرهتم  استكشاف خمتلف آراء وتوجهات الزبائن
 وفكرهتم عن عالمتها ومسعتها يف السوق؛

  فاعلة  اتيجياتاسرت تسمح للمؤسسة ببناء  ،وموضوعية ةبطريقة دقيق طرف الزبونقياس اجلودة املدركة من
 يف احلفاظ على الزبائن احلاليني واستقطاب زبائن حمتملني؛

 قياس وحتديد مدى تطور أذواق ورغبات الزبائن لتوجيه أداء املؤسسة؛ 
  ،سن هلم، واالقرتاب منهم، مبا يعزز ثقتهم باملؤسسة وحي واالستماعتوطيد العالقة مع كل أصناف الزبائن

 مسعتها مقارنة مبنافسيها؛
  مبا يتفق مع رغبات وتطلعات الزبائن. ،حتسني أدائهمحتفيز عمال املؤسسة على 
 الميزة التنافسية -
تعيش يف ملؤسسات اي مفهوم امليزة التنافسية بأمهية كبرية يف األدبيات املعاصرة، والسبب يعود إىل أن ضح

وطلبات الزبون  ،وتتصف بظواهر خمتلفة مثل العوملة واألسواق غري املنتظمة ،بيئات تتصف بالتغري السريع والتعقيد
واملنافسة املتزايدة على املنتج/ السوق، إضافة إىل ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحترير التجارة  ،املتغرية
 .2العاملية

لربح يف الصناعة اك ميزة تنافسية عندما تكون نسبة رحبها أعلى من املعدل العام لنسبة نقول عن مؤسسة أّنا متل
على ورة عندما تكون قادرة على احملافظة على نسبة الربح املذك ،اليت تعمل فيها، ومتلك ميزة تنافسية مدعمة وقوية

 .3السننيمدى عدد من 
                                                 

دور لوحة القيادة المستقبلية في تحسين أداء المؤسسة وتحقيق رضا الزبون في ظل التوجه نحو حوكمة المؤسسات: دراسة حالة عرقوب وعلي. 1
 .32، ص. 2005، ، اجلزائر، جامعة بومرداس)غري منشورة( دكتوراه يف علوم التسيري أطروحة، مجمع صيدال

، 83عدد الة اإلدارة واالقتصاد، ، جملالتنافسية والتحليل البيئي: دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي األردنيالعالقة بين الميزة حممود علي الروسان. 2
 .040، ص. 2003األردن، ربد األهلية، عمان، إجامعة 

 .30، ص. 2000دار املريخ للنشر، الرياض، ، مدخل متكامل االستراتيجيةاإلدارة جونز. شارلزهل، جارديث 3
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 ، وهي وحدات بناءالكفاءة، اجلودة، االبتكار واالستجابة للزبون: 1هناك أربعة عوامل لبناء امليزة التنافسية هي
أو منتجاهتا أو  ،واليت ميكن أن تتبناها أي مؤسسة بغ  النظر عن الصناعة اليت تعمل فيها ،شاملة للميزة التنافسية

كفاءة العالية لمتثل هذه الوحدات عناصر مهمة للحصول على امليزة التنافسية، فا. و خدماهتا اليت تقدمها للزبائن
  تكلفتها، اجلودة العالية تسمح للمؤسسة بزيادة سعر منتجاهتا وختفي، و إنتاجهاتساعد املؤسسة على ختفي  تكلفة 

ميثل الشكل التايل و  وأن االستجابة العالية للزبون تسمح هلا بوضع أسعار عالية أو ختفي  تكلفة الوحدة الواحدة.
 .التنافسية وحدات البناء الشاملة للميزة

 : وحدات البناء الشاملة للميزة التنافسية13شكل رقم 

 
نظريات، مداخل، أمثلة وقضايا : االستراتيجيةاإلدارة فاضل محد القيسي، علي حسون الطاين.  المصدر:
 .022، ص. 2004 األردن، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،معاصرة

النوعية قود كن أن تميفعلى سبيل املثال وتعتمد على بعضها البع ،  ،نالحظ أن هذه الوحدات متشابكة
 واالستجابة للزبون.العالية إىل كفاءة عالية، يف حني ميكن أن يقوي االبتكار من الكفاءة والنوعية 

ات فهي شيء ضروري من أجل حتقيق التفوق على املؤسس ،للمؤسساتوعن أمهية امليزة التنافسية بالنسبة 
األخرى يف نفس قطاع الصناعة، إذ أن حتقيق امليزة التنافسية يقود املؤسسة إىل االستخدام األمثل للموارد، حبيث 

يات املؤسسة أنشطة البحوث وتطوير عملالتنافسية تعمل على تطوير األخرى. وامليزة  املؤسساتمتيزها عن بقية 

                                                 
، ، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان: نظريات، مداخل، أمثلة وقضايا معاصرةاالستراتيجيةاإلدارة فاضل محد القيسي، علي حسون الطاين. 1
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من أجل ضمان استمرارية ودميومة املزايا التنافسية. كما تضمن امليزة التنافسية البيع بأسعار أعلى  ،بصورة مستمرة
 :1وتربز أمهية امليزة التنافسية من خالل واليت تسهم يف حتقيق عوائد أعلى للمنظمة. ،من املنافسني

  منافسيها؛على قطاع السوق أكرب من إعطائها ملؤشر قوي للمؤسسات إلحكام سيطرهتا 
 ؛تعترب امليزة التنافسية سالحا قويا تعتمد عليه املؤسسة ملواجهة حتديات املنافسة 
 من حيث  ،ها من املؤسسات األخرىن غري عرا مهما لنجاح املؤسسات، متيزها تعترب امليزة التنافسية معيا

 إجياد مناذج تميزة جديدة يصعب على املنافسني تقليدها؛
  االستمرارو احلديثة تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق املزايا التنافسية من أجل البقاء  املؤسساتأكثر. 

 المطلب الثاني: الفعالية التنظيمية 
متثل الفعالية التنظيمية املفهوم األوسع واألمشل لألداء الذي يدخل يف طياته كل من األداء املايل والعمليايت. 
 ،فمن املناسب االعتماد على الفعالية التنظيمية مبفاهيمها وحماورها عند دراسة األداء يف خمتلف اجملاالت اإلدارية

الطبيعة املتشابكة لألهداف التنظيمية وحاجات األطراف املرتبطة هبا من اهتمام. إذ يغطي ميدان  تتطلبهنظرا ملا 
 .2الفعالية التنظيمية أهداف أصحاب املصاحل يف املؤسسة، ويعمل على قياس هذه األهداف ملختلف األطراف

 تعريف الفعالية التنظيمية .0
ظالله على أمهية قد يلقي ب ،وتعارضها يف بع  األحيان إن تعدد األهداف اليت تسعى املؤسسات إىل حتقيقها

وقدرة مفهوم الفعالية التنظيمية يف تقييم أداء املؤسسات، إذ أن اخلالفات حول حتديد مفهوم الفعالية تنشأ من 
لغالب أهداف تكون هلم يف ا ،حقيقة أن املؤسسات واألفراد القائمني على إدارهتا واملرتبطني هبا بشكل أو بآخر

 .3متعددة ومتعارضة، وتعريف األهداف التنظيمية ميكن أن يكون جماال لوجهات نظر متباينة
يعترب تعريف الفعالية التنظيمية أمرا يف غاية األمهية، ألنه معيار مهم يف حتديد جناح التنظيم أو فشله، ويقدر 

لف التعريفات هلذا ختتومقبول له. تفاق على تعريف واضح أمهية حتديد هذا املفهوم بقدر ما هناك صعوبة يف اال
املفهوم باختالف عدد الباحثني، حيث يعطي كل منهم التعريف اخلاص به. ويرتاوح مفهوم الفاعلية ما بني معدل 
إنتاجية العامل، تكلفة العامل، تكلفة تقدمي اخلدمة، نسبة التطور يف أعمال التنظيم، معدل الربح ومعدل العائد 

 .4مرعلى رأس املال املستث

                                                 
 .82-83. ص ، ص2000، دار الكتب القانونية، مصر، ستطالعيةدور المزيج التسويقي في تحقيق الميزة التنافسية دراسة امروان حممد جنيب. 1
 .45. وائل حممد صبحي، طاهر حمسن حممود الغاليب. مرجع سابق، ص2
 .48-45. صص ، السابقاملرجع 3
 .000حممد قاسم القريويت. مرجع سابق، ص. 4
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ختلفت فيها آراء واليت ا ،ومن الباحثني من يرى أن تعاريف الفعالية التنظيمية يتعدد بتعدد مداخل دراستها
ووجهات نظر الباحثني تبعا للجانب التنظيمي الذي ركز عليه كل اجتاه، حيث يرى بع  الباحثني أن فعالية 

. كما ركز بع  الباحثني يف تعريفهم على البيئة، فبقدر تكيف 1تتحدد مبدى قدرهتا على حتقيق أهدافها املؤسسات
 .2فعالة املؤسسةاملؤسسة مع ظروفها الداخلية واخلارجية بقدر ما تبقى 

ف الفعالية التنظيمية من خالل األنشطة واملمارسات الداخلية يف املؤسسة، كسهولة هناك من الباحثني من عرّ 
 ا. وهناك من يرى أن الفعالية التنظيمية متثل يف جوهرها نتائج3ات األفراد...أداء الوظائف، مدى االستفادة من طاق

 .4لألنشطة التنظيمية يف املؤسسة
، اطها باإلدارة العلياومدى ارتب ،املؤسسةميكن النظر إىل الفعالية التنظيمية على أساس أّنا احملصلة النهائية ألداء 

م ومدى قدرهتا على التكيف مع البيئة اخلارجية. ولعل من أه ةاملؤسسوتعكس كذلك مستوى التفاعل بني أجزاء 
 على حتقيق أهدافها". املؤسسة: "قدرة 5تعريفات الفعالية التنظيمية أّنا

وتفسر الفعالية التنظيمية يف غالب األحيان على أساس جمموعة اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف اهليكل 
 ،ة...إخلشراف وعدد املستويات التنظيمية واملركزية والالمركزية ودرجة الرمسيالتنظيمي للمؤسسة، املتمثلة يف نطاق اإل

عالية مقبول.  لكي يتحقق مستوى ف ،حبيث جيب أن تتفاعل هذه اخلصائص بشكل جيد مع ضمان االنسجام بينها
منه بأنظمة القيم و  كما ترتبط الفعالية التنظيمية أكثر باملتغريات النوعية ذات العالقة املباشرة بالعنصر البشري،

السائدة يف املؤسسة. هذا يعين أن الفعالية التنظيمية هي مفهوم اجتماعي النشأة والبناء، ومنه سيطرة اجلوانب غري 
 .6املوضوعية أكثر من اجلوانب املوضوعية

جتاه ايتبني من خالل العرض السابق االختالف الواضح لتعاريف الفعالية التنظيمية، حيث ركز كل باحث على 
معني أو جانب معني، فمنهم من ربطها بنجاح املؤسسة أو فشلها، ومنهم من عرّفها من خالل مداخل دراستها 
 من حيث حتقيق أهدافها وتكيفها مع بيئتها، ومنهم من ربطها باألنشطة اليت متارسها املؤسسة يف بيئتها الداخلية.

 
                                                 

 .02، ص. 2003القاهرة، مصر، ، دار الفجر للنشر والتوزيع، الفعالية التنظيمية في المؤسسة: مدخل سوسيولوجي. وآخرون بلقاسم سالطنية1
 .323، ص. 2000، ، األردنعمان، ، دار املسريةةنظرية المنظمخليل حممد حسن الشماع، خيضر كاظم محود. 2
 .02مرجع سابق، ص. . وآخرون بلقاسم سالطنية3

4Jean-Francois HENRI. Performance measurement and organizational effectiveness: Bridging the 

gap, Managerial Finance, Emerald Group Publishing, Vol. 30, N° 6, 2004, p. 99. 
جملة اقتصاديات مشال  ،تقييم مستوى الفعالية التنظيمية في المستشفيات الجزائرية: دراسة تطبيقية على المستشفيات العموميةسنوين علي. 5

 .223ص. ، 2005جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، ، 03عدد الإفريقيا، 
)غري  لوم االقتصادية، أطروحة دكتوراه دولة يف العالفعالية التنظيمية: تحديد المحتوى والقياس باستعمال أسلوب لوحة القيادةعبد الوهاب سويسي. 6

 .220، ص. 2004اجلزائر،  ، جامعة اجلزائر،منشورة(
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 نماذج الفعالية التنظيمية .9
الية، وحتديدا بناء فعالية التنظيمية. وميكن تفسري هذه التعددية بطبيعة بناء الفعلالنماذج لقد مت تطوير العديد من 

 ية. اليت تنتج مناذج خمتلفة من الفعال للمؤسساتحدودها غري احملددة، وكذلك من خالل التصورات املختلفة 
 (Goal modelنموذج الهدف ) -

الية بدراسة فعالية التنظيم، ويرى أصحاب هذا املدخل أن فعيعترب منوذج اهلدف من أوىل املداخل اليت اهتمت 
كمجموعة   املؤسسةيعتمد هذا النموذج التقليدي على رؤية  .1التنظيم تتحدد وفقا للقدرة على حتقيق األهداف
يز صب الرتكوتقاس الفعالية من حيث إجناز وحتقيق النتائج، وين ،عقالنية من الرتتيبات املوجهة حنو حتقيق األهداف
 .2فقط على الغايات: حتقيق األهداف والغايات...اخل
حة تربز لدينا عدة مشاكل أمهها االفرتاض بأن هناك أهدافا واض ،لقياس الفعالية التنظيمية وفقا هلذا النموذج

اإلدارة العليا مثل املدراء ونواهبم، لكن من املعروف أن هناك  يميكن قياسها، وأن من يقوم بتحديد هذه األهداف ه
يف  حيث ال يقتصر األمر يف هذا اجملال على اإلداريني فقط ،أطرافا كثرية تشارك يف صياغة األهداف التنظيمية

هداف  ألوبالتايل تكمن الصعوبة يف كيفية مشول كل هؤالء يف التحقق من طبيعة حتقيق ا ،مستويات اإلدارة العليا
 لمتوسطة وقصرية املدى( قد يشكّ  االسرتاتيجيةكما يروّنا مجيعا. كما أن وجود عدة مستويات من األهداف )

. كما أن معظم املؤسسات تسعى عموما لتحقيق عدة أهداف خمتلفة يف 3مشكلة أخرى يف قياس الفعالية التنظيمية
ن حتقيق قد مينع حتقيق آخر. على سبيل املثال، ميكنفس الوقت، وحتقيق أحد هذه األهداف يف كثري من األحيان 

فعالية للإنتاجية عالية على حساب معنويات املوظفني العالية أو اخنفاض التلوث البيئي. لذلك، فإن منوذج اهلدف 
 .4يعزز احتمال أن املؤسسة حقا ال ميكن أن تكون فعالة إذا كان ذلك يعين حتقيق كل أو حىت معظم أهدافها

 (System modelنظام )نموذج ال -
ا حيث تعترب املدخالت وعملية التحويل واملخرجات جزء ،يعتمد مفهوم املؤسسة على مدخل النظام املفتوح

 :6. ويتكون النظام من عدة عناصر أمهها5وليست مكونات مستقلة ،من جمموعة متكاملة
 املدخالت؛ 

                                                 
 .24مرجع سابق، ص. . وآخرون بلقاسم سالطنية1

2Jean-Francois HENRI. Op. Cit., pp. 101-102. 
 .008حممد قاسم القريويت. مرجع سابق، ص. 3

4Bernard C REIMANN. Organizational effectiveness and management's public values: A canonical 

analysis, Academy of Management Journal, Vol. 18, N° 2, 1975, p. 225. 
5Jean-Francois HENRI. Op. Cit., p. 102. 

 .003حممد قاسم القريويت. مرجع سابق، ص. 6
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  وإدارهتا )التحويل(؛العمليات: األنشطة اليت يتم من خالهلا تشغيل املدخالت 
 املخرجات: وهي العنصر الثالث املتمثل يف السلع واخلدمات اليت يتم إنتاجها وتقدميها؛ 
 املؤثرات البيئية الداخلية واخلارجية على التنظيم؛ 
  التغذية العكسية اليت يتم من خالهلا رصد آراء املنتفعني من اخلدمات والسلع املنتجة وكافة املتأثرين هبا، تما
 مبا ينسجم مع املعلومات اليت توفرها التغذية العكسية. ،شكل سببا للتعديل والتغيري يف املدخالتي

ل: املواد ثتتحدد الفعالية التنظيمية وفقا هلذا النموذج عندما تستطيع املؤسسة تأمني املوارد الضرورية لإلنتاج م
والفنية...، كما يهتم هذا النموذج مبدى جناح املؤسسة يف التعامل ، رأس املال، اخلربة اإلدارية اخلام، القوى العاملة

.كما يؤكد منوذج النظام على الوسائل أو املوارد الالزمة والضرورية 1مع البيئة اخلارجية للحصول على هذه املوارد
 . 2ياتمع عدم إمهاله ألمهية الغا ،لتحقيق غايات حمددة من حيث املدخالت، واقتناء املوارد والعمليات

-Strategicالمؤثرة على المؤسسة ) االستراتيجيةنموذج القدرة على إرضاء الجهات  -

constituencies model) 
يوسع هذا النموذج نطاق النموذجني السابقني بإضافة توقعات جمموعات املصاحل القوية املختلفة اليت تنجذب 
حول املؤسسة. وهكذا، ينظر إىل املؤسسة على أّنا جمموعة من اجلهات الداخلية واخلارجية اليت تتفاوض على 

وظفني، العمالء، املوردين، الدائنني، اجملتمع جمموعة معقدة من القيود واألهداف واملراجع. أي أن املالكني، امل
من أجل ضمان الفعالية  ،اليت جيب الوفاء وتلبية مطالبها االسرتاتيجيةواحلكومة ميثلون جمموعات املصاحل أو اجلهات 

 .3التنظيمية وبقاء املؤسسة
افس عليها أصحاب تنيفرتض أصحاب هذا النموذج يف قياس الفعالية التنظيمية أن املؤسسات منابر سياسية ي

املصاحل املختلفة للحصول على املوارد، وأن الفعالية التنظيمية تأيت حمصلة للقدرة على إرضاء تلك اجلهات صاحبة 
ثرة واستمرارها عليها. وأن املشكلة الرئيسية يف هذا االجتاه هي أن لألطراف املؤ  املؤسسةالتأثري، واليت يعتمد بقاء 
 املؤسسةية يف غاية األمهية. ولذا فإن فعال ل إمكانية حتقيقها دون تعارض أمرتما جيع ،ضامصاحل وأهداف متعارضة أي

تتمثل هنا يف املهارة والقدرة على إدارة التناقضات واخلروج بأكرب ربح وأقل اخلسائر، ويوجب ذلك على املديرين 
 .4واالسرتاتيجيات املختلفة للتعامل معهم ،االهتمام بتحديد األطراف والقوة النسبية لكل طرف

 

                                                 
 .22سابق، ص. . مرجع وآخرون بلقاسم سالطنية1

2Jean-Francois HENRI. Op. Cit., p. 102. 
3Idem. 

 .020حممد قاسم القريويت. مرجع سابق، ص. 4
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 (Competing-values modelنموذج القيم المتنافسة ) -
ارها ل منوذج القيم املتنافسة توليفا ومتديدا للنماذج السابقة. وهي تنظر إىل تقييم الفعالية التنظيمية باعتبيشكّ 

تمارسة تستند على القيم. وباستخدام القيم التنظيمية كنقطة انطالق، تتضافر ثالث جمموعات من القيم املتنافسة 
 :1ةخمتلفة من النماذج السابق امن القيم جوانبهذه اجملموعات تشمل لتشكل تعاريف خمتلفة للفعالية. 

  شري املشكلة إىل اهلدف ومنوذج النظام؛تالغايات: -الوسائل 
  اخلارجية إىل احتياجات خمتلف أصحاب املصلحة؛و تشري مشكلة الرتكيز الداخلية 
  :ينما تستلزم الرقابة الثبات بري، ياملرونة إعطاء أمهية كبرية لإلبداع والتكييف والتغتستلزم مشكلة الرقابة واملرونة

 واالستقرار والقدرة على التنبؤ.
 : 2استنادا إىل هذه القيم املتنافسة، مت حتديد أربعة مناذج للفعالية

 رار والقدرة على م واالستقاهلدف العقالين: وهو منوذج يؤكد على حتقيق األهداف من خالل الرتكيز على التنظي
 ؛التنبؤ

  يؤكد على املرونة واملؤسسة؛النظام املفتوح: الذي 
 العالقات اإلنسانية: فاالهتمام باملرونة وبالعاملني يعكس فلسفة إدارية تقوم على العالقات اإلنسانية؛ 
 .العملية الداخلية 

 (Ineffectiveness modelنموذج عدم الفعالية ) -
لفة من خالل النموذج وجهة نظر خمتمن خالل الرتكيز على العوامل اليت متنع األداء التنظيمي الناجح، يربز هذا 

على أّنا جمموعة من املشاكل واألخطاء أو العيوب. ويتمثل افرتاضها األساسي يف أنه من األسهل  املؤسسةتصور 
ة(. فائدة لتحديد املشاكل والعيوب )عدم الفعالية( من معايري الكفاءات )الفعالياألكثر كثر توافقا و األواألكثر دقة و 
. ويلخص اجلدول التايل خمتلف مناذج الفعالية 3الفعالية التنظيمية بأّنا غياب عوامل عدم الفعاليةف ومنه تعرّ 
 التنظيمية.

 
 
 

                                                 
1Jean-Francois HENRI. Op. Cit., pp. 102-103. 

 .025حممد قاسم القريويت. مرجع سابق، ص. 2
3Jean-Francois HENRI. Op. Cit., p. 103. 
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 : نماذج الفعالية التنظيمية10رقم  جدول
 التركيز على تصور المؤسسة النموذج

املؤسسة كمجموعة عقالنية من الرتتيبات املوجهة حنو  نموذج الهدف
 .حتقيق األهداف

 .حتقيق النتائج )الغايات(

املدخالت، اقتناء املوارد والعمليات الداخلية  .املؤسسة نظام مفتوح )املدخالت، حتويل، املخرجات( نموذج النظام
 .)الوسائل(

القدرة نموذج 
على إرضاء 
الجهات 

 االستراتيجية المؤثرة
 على المؤسسة

املؤسسة كدوائر داخلية وخارجية تتفاوض على جمموعة 
 .معقدة من القيود، األهداف واملرجعيات

وية ملصاحل القاالستجابة لتوقعات جمموعات ا
 .اليت تنجذب حول املؤسسة

نموذج القيم 
 المتنافسة

املؤسسة كمجموعة قيم متنافسة ختلق أهدافا متضاربة 
 ومتعددة.

 ثالثة أبعاد من القيم املتنافسة:
 ؛الرتكيز الداخلي واخلارجي -0
 ؛مشكل الرقابة واملرونة -9
 .الغايات مقابل الوسائل -3

 .العوامل اليت متنع جناح األداء التنظيمي كمجموعة من املشاكل واألخطاء والعيوباملؤسسة   نموذج عدم الفعالية 
 المصدر:

Jean-Francois HENRI. Performance measurement and organizational effectiveness: 

Bridging the gap, Managerial Finance, Vol. 30, N° 6, 2004, p. 99. 

لنموذج يضيف شيئا إىل ا ،النماذج اخلمسة اليت متت مناقشتها يف اجلدول السابقنالحظ أن كل منوذج من 
الرتكيز  ف منوذج النظام بأنه يشمل الغاية منالسابق له من أجل زيادة دقة الصورة بأكملها. على سبيل املثال، يعرّ 

 السرتاتيجيةاعلى منوذج اهلدف إىل جانب الوسائل واجلهات الفاعلة البيئية. وإن منوذج القدرة على إرضاء اجلهات 
املؤثرة على املؤسسة، على عكس النموذج السابق، يوصف على أنه يركز فقط على اجلهات اليت ميكن أن هتدد بقاء 

 . وأخريا، يقدم منوذج القيم املتنافسة كإطار تكاملي للنماذج السابقة.املؤسسة
م ضمن ا تقيّ فنجد أّن ،أما فيما خيص قياس وتقييم الفعالية التنظيمية للمؤسسة يف بيئتها الداخلية واخلارجية

ة واألرباح، أما يالبيئة الداخلية على أساس درجة حتقيق املؤسسة لألهداف املتعلقة حبجم املبيعات، احلصة السوق
ضمن البيئة اخلارجية، فتقاس الفعالية التنظيمية على أساس قوهتا التنافسية املستندة على درجة قبول منتجاهتا 
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وقدرهتا على اختاذ  ،وخدماهتا، ودرجة استيعاهبا للتطور واإلبداع التكنولوجي، ومدى حتسسها للتقلبات االقتصادية
 .1ردود أفعال اجتاهها
 :2أّن الفعالية التنظيمية تأخذ صورا خمتلفة أمهها ميكن القول

  الفعالية التنظيمية قد ترتبط باألهداف يف شكل تعظيم لألرباح أو زيادة احلصة السوقية. كما ميكن احلديث
 عن فعالية تنظيمية متمايزة حسب األطراف. هذا الطرح يقدم صورة خمتزلة تأخذ الرتمجة املالية؛

  سة على خمتلف وتظهر يف شكل حصول املؤس ،التنظيمية بالقدرة على البقاء يف البيئةأو ترتبط الفعالية
مستلزماهتا وحتويلها، أو مبعىن آخر استغالل البيئة اخلارجية. هذا التصور يطرح مشكلة طبيعة العالقة بني البيئة 

لى القدرة على التكيف بشكل كبري عواملؤسسة وطريقة معاجلة خمتلف املدخالت، ومنه تقييم الفعالية التنظيمية يركز 
 اخلارجية؛ ليستجيب ملختلف التغريات اليت حتدث على مستوى البيئة ،ودرجة املرونة اليت متيز اهليكل التنظيمي

   كما قد ترتبط الفعالية التنظيمية جبودة العمليات الداخلية، وذلك بالرتكيز على السلوكيات الداخلية
بالبعد غري  يواجه هذا الطرح صعوبات ترتبطصراعات وطبيعة املناخ التنظيمي. إدارة ال كالقيادة، االتصال، املشاركة،

 خاصة فيما يتعلق بتفسري السلوكيات التنظيمية. ،املوضوعي

 المطلب الثالث: النظرة الحديثة لألداء )األداء المستدام(
مل يعد األداء املايل كافيا لتقييم أداء املؤسسات خالل القرن العشرين، فقد مت توسيع نطاق األداء ليأخذ يف 
االعتبار "املسؤولية االجتماعية" أو "املسؤولية اجملتمعية" للمؤسسة جتاه أصحاب املصاحل. فقد ظهر مفهوم األداء 

ماعية كن بداياهتا موجودة يف مفاهيم قدمية مثل املسؤولية االجتيف أوروبا مع ظهور التنمية املستدامة، ول املستدام
(. وقبل النظر يف ظهور األداء الشامل، من املثري 3)اليت ظهر مفهومها ألول مرة يف الواليات املتحدة مث يف أوروبا

 لالهتمام أن نذكر أصول وتطور مفهوم املسؤولية االجتماعية من أجل إظهار مناهجها املختلفة.
 سؤولية االجتماعية الم .0

بدأ مفهوم املسؤولية االجتماعية بالظهور عندما بدأت تتعاىل األصوات املطالبة بضرورة تبين املؤسسة لدور 
اجتماعي جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه، كوّنا تستخدم موارد وإمكانات ذلك اجملتمع، وحتقق الربح على حساب 

                                                 
 .48.مرجع سابق، ص .وائل حممد صبحي، طاهر حمسن حممود الغاليب1
 .220ص. مرجع سابق، عبد الوهاب سويسي. 2

3Corinne GENDRON, Bernard GIRARD. Repenser la responsabilité sociale de l'entreprise, l'école de 

Montréal, Armand Colin, Paris, 2013, p. 50 
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شاكل يتطلب منها أن تسهم يف معاجلة الكثري من املاإلضرار بالبيئة، واستغالل طاقات وقدرات األفراد، األمر الذي 
 اليت يعاين منها اجملتمع. 

باحثا  93تعريفا مقدما من طرف  33واليت قدرت بأكثر من  ،تعددت التعاريف اخلاصة باملسؤولية االجتماعية
ني هذه ومن ب ة.باإلضافة إىل استمرار اقرتاح عدة تعاريف جديدة بعد هذه الفرت ، 9113إىل  0241يف الفرتة بني 
جنم عبود جنم الذي يعرفها من خالل عدة جوانب؛ بأّنا قيام املؤسسة بالربامج واألنشطة اليت تعريف  التعاريف جند

تؤدي إىل حتقيق أهداف اجتماعية تتكامل مع األهداف االقتصادية فيها، وهي التزام رجال وشركات األعمال 
. وعرّفها أيضا على أّنا جمموعة االلتزامات 1األطراف األخرى من غري محلة األسهمباملصلحة الذاتية اليت هتتم مبصاحل 
ات البيئة اليت تنسجم مع قواعد ومتطلب ،أو غري الطوعية )املفروضة بالقانون( ،الطوعية )االستجابة االجتماعية(
زام به لضمان ألخالقي املطلوب االلتف املسؤولية االجتماعية على أّنا احلد األدىن اواألطراف املؤثرة فيها، كما تعرّ 

: "االلتزام حنو اجلمهور العام 3وعرفها اخلالدي بأّنا .2للقانون واملعايري والقيم االجتماعية املؤسساتامتثال 
كالعمال، املسامهني، املوردين واملوزعني وغريهم، مبا حيقق   واجملموعات ذات االهتمامات املميزة بعمل املؤسسة

: ذلك السلوك األخالقي الذي يرتبط 4عرّفتها مجعية احملاسبني القانونيني بأّناكما  ".ود املؤسسةتوقعاهتم من وج
جتماعية وزيادة الفقر لدى بع  األقليات االجتماعية، وتنشأ املسؤولية اال ،بقضايا التلوث البيئي، البطالة، التضخم

 La Commissionبتنفيذ واجباهتا جتاه اجملتمع. ويعرّفها االحتاد األوريب ) املؤسساتيف هذا اجلانب من عدم قيام 

Européenne على أّناّ: "اإلدماج اإلرادي واحلر لالنشغاالت االجتماعية والبيئية للمؤسسات يف أنشطتها )
لكن و  ،فقط بنموها. وهو ما يعين أنه جيب على املؤسسة عدم االهتمام 5التجارية وعالقاهتا مع أصحاب املصلحة"

أيضا االهتمام باآلثار البيئية واالجتماعية احلالية واملستقبلية. كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على 
واجملتمع  ،مع احلفاظ على البيئة والعمل مع العمال وعائالهتم ،أّنا: التزام املؤسسة باملسامهة يف التنمية االقتصادية

 . 6هبدف حتسني جودة احلياة جلميع األطراف ،بشكل عام واجملتمع ،احمللي

                                                 
 .028، ص. 2004، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية حبوث ودراسات، مصر، أخالقيات اإلدارة في عالم متغيرجنم عبود جنم. 1
 .200، ص. 2008األردن، عمان، ، الوراق للنشر والتوزيع، شركات األعمالأخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال في  .جنم عبود جنم2
، 2000 ،عمان، األردن ، دار األعالم للنشر والتوزيع،المسؤولية األخالقية واالجتماعية لمنظمات األعمال المعاصرة. اخلالدي إبراهيم بدر شهاب3

 .33ص. 
 .22، ص. 2003عمان، األردن، ، إثراء للنشر والتوزيع، واالجتماعية للمنظمات المسؤولية األخالقيةناصر جرادات، عزام أبو احلمام. 4

5Gérald NARO, Florence NOGUERA. L'intégration du développement durable dans le pilotage stratégique 

de l'entreprise: enjeux et perspectives des «Sustainability Balanced Scorecards», Revue de l’organisation 

responsable, Vol. 3, N° 1, 2008, p. 27. 
 .35ص. ، 2003صر، م، اإلسكندرية، ، دار اجلامعة اجلديدة للنشرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية لتحقيق التنمية المستدامةبابة عبد اهلل. خ6
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 :               1هيجتماعية من أربعة أبعاد أساسية املسؤولية اال تتكون
مل على جمموعة  حيث يشت ،إىل مبادئ املنافسة والتطور التكنولوجيهذا البعد  يستند: االقتصاديالبعد  -

واالستفادة  ،كبرية من عناصر املسؤولية االجتماعية اليت جيب أن تؤخذ يف إطار احرتام قواعد املنافسة العادلة واحلرة
 ؛البيئةومبا ال يلحق ضررا باجملتمع و  ،جيالتامة من التطور التكنولو 

محاية  والسالمة املهنية والعدالة وقواننييقوم هذا البعد على أساس مبادئ محاية البيئة  البعد القانوني: -
ي يعزز ويساهم وبالشكل الذ ،املؤسساتوحيتوي جمموعة كبرية من العناصر يفرتض أن حترتم من قبل  ،املستهلك

 ،ضرار بالبيئةوأعراقهم وأدياّنم، وكذلك منع اإليف االرتقاء بالعالقة مع املستهلك ومع العاملني مبختلف أجناسهم 
 ؛من خالل االستخدام التعسفي للموارد أو التلوث احلاصل يف املاء واهلواء والرتبة

لى وكذلك إىل أعراف وقيم اجتماعية، لذا يفرتض ع ،يستند إىل مبادئ ومعايري أخالقية البعد األخالقي: -
 ؛يهاف ة والسلوكية واملعتقدات يف اجملتمعات اليت تعمليإدارة املؤسسات أن تستوعب اجلوانب القيم

تبط بالذوق وما يتفرع عن ذلك من عناصر تر  ،يرتبط مببدأ تطوير نوعية احلياة بشكل عام :يالبعد الخير  -
 .العام ونوعية ما يتمتع به الفرد من غذاء ومالبس ونقل وغريها من جوانب أخرى

هة نظر وجسواء من وجهة نظر املؤسسات أو من  ،ختتلف أهداف برامج املسؤولية االجتماعية ودوافعها
جملتمع ا، األمر الذي يعكس أمهية املسؤولية االجتماعية بالنسبة لكل من: املؤسسة، اجملتمع الذي تعمل فيه

 . 2والدولة
اللتزام من شأن او  ،وخاصة لدى العمالء والعمال ،حتسني صورة املؤسسة يف اجملتمع بالنسبة للمؤسسة: -

بني خمتلف  عاون والرتابطالعمل، كما تؤدي إىل بعث روح التباملسؤولية االجتماعية للمؤسسة حتسني مناخ 
 متثل املسؤولية االجتماعية جتاوبا فعاال مع التغريات احلاصلة يف حاجات اجملتمع؛األطراف، كما 

ؤ االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافجند من فوائدها أن  بالنسبة للمجتمع: -
زدياد الوعي ا نوعية اخلدمات املقدمة للمجتمع، حتسنيهر املسؤولية االجتماعية للمؤسسة، جو وهو  ،الفرص

القا من زيادة االرتقاء بالتنمية انطوأيضا  ،ؤسسات وخمتلف الفئات ذات املصلحةبأمهية االندماج التام بني امل
 ؛تثقيف والوعي االجتماعي على مستوى األفرادال

                                                 
 .50، ص. 2005األردن، ، ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمانوأخالقيات اإلدارةالمسؤولية االجتماعية . طاهر حمسن الغاليب، صاحل العامري1
 .33-38. ص مرجع سابق، ص .خبابة عبد اهلل2
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امهة يؤدي االلتزام باملسؤولية البيئية إىل تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي املؤسسات بأمهية املس بالنسبة للدولة: -
طالة املسامهة يف التطور التكنولوجي والقضاء على الباالجتماعية، و العادلة والصحيحة يف حتمل التكاليف 

 االجتماعية.لصحية، الثقافية و ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهامها ا، وكذلك وغريها

 عالقة المسؤولية االجتماعية بأصحاب المصالح وتصنيف أصحاب المصالح .9
(، Holders( والثاين )Stake( من مقطعني األول )Stakeholdersيتكون مصطلح أصحاب املصاحل )

( فيعين stakeلك الشخص )فاملقطع األول، كما أشري إليه يف معجم إدارة األعمال، بأنه استثمار مايل، وعندما مي
 Advanced Learner's Dictionary ofوقد قدم قاموس ) أنه يكتسبه أو حيصل عليه من خالل عمل.

Current English توضيحا  تميزا  بشأن مقطع )(Stake)،   وقال عنه بأنه مبلغ من املال اجملازف به يف عمل معني
كحصة يف نصيب الربح واخلسارة، أو هو تعوي  مقدم لإليفاء بوعد يف شأن دفع مبلغ من املال. من هنا جاء 

( ليكون ذلك Stakeholder( بدجمه مع املقطع األول كمصطلح واحد )Holderاالنطالق لتوضيح املقطع الثاين )
(، حىت يأمل أن Charge of stakeميتلك عهدة أو أمانة بصفة ضمان، أو مغامرة، أو رهان )الشخص الذي 

أفراد أو مجاعات هلم  بأّّنمف أصحاب املصاحل يعرّ . 1حيقق رحبا  منها، لكن قد يأيت املستقبل مبا ال يشتهي فيخسر
اد واجلماعات أدائها، وهم جمموعة األفر ، يعطيهم احلق يف السؤال عن طبيعة كيفية املؤسساتمصاحل أو نصيب لدى 

ومن الباحثني من أعطى تفصيال أكثر للمصطلح،  .2واملؤسسات اليت تؤثر وتتأثر باألفعال اليت تتخذها املؤسسة
، حيث اليت تتأثر مباشرة بسلوكيات املؤسسة املؤسساتفعرف أصحاب املصاحل بأّنم كل األفراد أو اجلماعات أو 

ن هلا حصة أو منفعة من أداء املؤسسة، ومتارس املؤسسات مسؤوليتها االجتماعية جتاه هذه تشعر هذه األطراف بأ
ميكن أن  ،: "أي جمموعة أو فرد4( بأّنمREEMANF 0248. كما عرفهم فرميان )3األطراف مبستويات متنوعة

ائها ليس فقط وتعزز أد ،مصاحلها املؤسسة"، ويؤكد على ضرورة أن تليب املؤسسةيؤثر أو يتأثر بتحقيق أهداف 
(، فهو جيمع بني مجيع الوكالء الذين MERCIER 1999اقتصاديا وماليا، بل أيضا اجتماعيا. أما بالنسبة ملريسييه )

بأّنم:  (jones 0222و WICKS) . ويعرفهم جونز وويكس5رئيسية امتثل التنمية والصحة اجليدة للمؤسسة حصص

                                                 
 .02ص.  مرجع سابق،العنزي.  سعد1
ردن، ، اجلزء األول، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األإدارة منظمات األعمال: التحديات العالمية المعاصرةوآخرون.  قامسي السعيد أمحد2

 .23، ص. 2004
 .38ناصر جرادات، عزام أبو احلمام. مرجع سابق، ص. 3

4Morad MOUSLI. Mesure et pilotage de la performance de la RSE par un système de contrôle différencié: 

Le cas du Balanced Scorecard, Revue de l’organisation responsable, Vol. 9, N° 1, 2014, p. 58. 
5Yvon PESQUEUX, Salma DAMAK-AYADI. Stakeholder theory in perspective.  Corporate Governance, 

The international journal of business in society, Vol. 5, N° 2, 2005, p. 02. 
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"مصاحل مجيع أصحاب املصلحة هلا قيمة جوهرية، أي جمموعة من املصاحل من املفرتض أن تسيطر على اآلخرين". 
: "اللعب على الكلمات فيما يتعلق بفكرة 1(، مفهوم أصحاب املصلحة هوKAROL 0220وبالنسبة إىل كارول )

 تيهم مصلحة أو طلب أو مصلحة يف أنشطة وقرارااملسامهني، ويشري إىل األفراد أو جمموعات األفراد الذين لد
الذي يقرتح تعريفا أوسع ألصحاب (، STARIK 0225) ". وجيب أال ننسى اجلانب البيئي لستاريكاملؤسسة

ت املصلحة: "أي كيان طبيعي يؤثر أو يتأثر بنشاط املؤسسة". فلم تعد تعترب البيئة فقط ملا جتلبه لإلنسان، بل أصبح
عنصرا يف حد ذاته، وجيب أيضا احلفاظ عليه واحرتامه. فاملؤسسة اليت ترغب يف تبين التنمية املستدامة ال هتدف إىل  

حل مسامهيها وحدهم، بل هتدف إىل إقامة توازن معقول بني املصاحل املتنافسة وغري املتجانسة كسب ثروة لصا
واملتناقضة أحيانا جلميع األطراف املعنية. يف هذا املدخل، يكمن سبب وجود املؤسسة يف قدرهتا على تلبية تطلعات 

 .2سية للمجتمعأصحاب املصلحة، وينبغي أن تتمثل مهمتها يف إجياد حلول للمشاكل الرئي
يتضح أنه يتم النظر إىل أصحاب املصاحل من وجهات نظر خمتلفة ومتعددة، وتما  ،من خالل التعريفات املقدمة

ميكن اقرتاح تعريف موجز هلم مفاده أن أصحاب املصاحل هم كل فرد أو جمموعة من األفراد من داخل أو من  ،سبق
 ا.وتربطهم مصلحة مشرتكة هب ،ثرون ويتأثرون بنشاطهاخارج املؤسسة، ميتلكون عالقة تفاعلية معها، يؤ 

الذي تناول موضوع أصحاب املصاحل، يتم تكوين تصور شامل  االسرتاتيجيوباالطالع على الفكر اإلداري 
يتعلق بوجود مشكلة قائمة يف إطار تصنيفات أصحاب املصاحل، هلذا فقد تكونت يف هذا الصدد رؤية تقتضي 

لتسهيل فهم أصحاب املصاحل من جماميع  إرشاديةإمجال جمموعة املفاهيم املشرتكة ضمن جماميع حمددة، كأدلة 
. فقد تعددت هذه التصنيفات وفقا لوجهات نظرهم 3ن بذلكو ن املهتمو ن والباحثو ليت أشار إليها املفكر التصنيفات ا

املختلفة، فمنهم من يصنفهم حسب أمهيتهم بالنسبة للمؤسسة إىل أصحاب مصاحل أساسيني وأصحاب مصاحل 
روات املؤسسة مباشر بث ثانويني أو مكملني. يعترب أصحاب مصاحل أساسيني من لديهم اهتمامات ترتبط بشكل

هبا املؤسسة، أما  عملت اليت اجملتمعات يف املقيمون واألفراد املوردون الزبائن، العاملون، وهم: املسامهون، املستثمرون،
. ومن الباحثني من يصنفهم حسب 4ن فهم من ميلكون تأثريا غري مباشر على املؤسسةو أصحاب املصاحل الثانوي
لة األسهم، مح يتكونون من نوالذي ،ني، النوع األول هم األطراف الداخلية ذات املصلحةانتمائهم للمؤسسة إىل نوع

العاملون، املديرون وأعضاء جملس اإلدارة، أما النوع الثاين فهم األطراف اخلارجية ذات املصلحة، والذين يتكونون 

                                                 
1Yvon PESQUEUX, Salma DAMAK-AYADI. Op. Cit., p. 02. 
2Isabelle ALLEMAND, Bénédicte BRULLEBAUT. Développement durable: un état des lieux du secteur 

bancaire, Cahiers du CEREN, Vol. 21, 2007, p. 38. 
 .03العنزي. مرجع سابق، ص.  سعد3
 .02املرجع السابق، ص. 4



 األداء في المؤسســـــــــة    :األول  الفصل

32 

 

. أما فرميان 1احمللية واجلمهور العام املؤسساتمن: العمالء، املوردون، احلكومة، النقابات واالحتادات، 
(REEMANFفقد أورد قائمة بأصحاب املصاحل )،  ،تضمنت يف األصل املسامهني، املوظفني، العمالء، املوردين

 .2املقرضني واجملتمع
ويف  ،وباعتبار أن املسؤولية االجتماعية للشركات هي مراعاة االهتمامات االجتماعية والبيئية يف تسيريها

ويف إدارة عالقاهتا مع أصحاب املصاحل، وذلك هبدف إشباع رغباهتم، وأن جوهر املسؤولية االجتماعية  ،هتانشاطا
للمؤسسات هو أن تكون مسؤولة بشكل فعلي عن مدى تأثري أنشطتها على كل أصحاب املصاحل وهم املسامهون، 

. متارس املؤسسات مسؤوليتها 3مع بصفة عامةن، البيئة الطبيعية، اجملتمع احمللي واجملتو العمال، العمالء، املورد
سة مسؤوليتها متارس املؤس ،االجتماعية جتاه أصحاب املصاحل مبستويات متنوعة، فمثال وفيما يتعلق بالعمالء

االجتماعية عن طريق تزويدهم بالسلع واخلدمات اليت تليب حاجاهتم طوال الوقت وبشكل واسع، وتشمل املسؤولية 
ادية هلم، وبالنسبة وتأمني احلوافز املادية وغري امل ،أو املوظفني حتقيق املؤسسة للمتطلبات األساسية االجتماعية للعمال
س تربز املسؤولية االجتماعية من خالل االهتمام باملسامهات اخلريية ودعم البيئة احمللية، يف حني متار  ،للمجتمع احمللي

ائب؛ األمر الذي من شأنه املسامهة يف دعم القطاعات املؤسسة مسؤوليتها االجتماعية من خالل دفعها للضر 
احلكومية املتعددة مبا فيها القطاع الصحي، واليت تسهم يف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية للمجتمع، أما 

ع يفمسؤولية املؤسسة جتاههم تكمن يف كيفية تعاملها معهم من حيث االهتمام باملواعيد، وتوز  ،ما يتعلق باملوردين
 . 4أعماهلا عليهم دون تفرقة وحتقيق حاجياهتم

 أداء المؤسسة في ظل المسؤولية االجتماعية .3
تماعية والذي أصبح ّنجا أكثر مشولية، يشمل األبعاد االج ،نتيجة للتحول الذي حدث يف التمثيل املايل لألداء

املؤسسات  دامةاستاليت جددت فكرة األداء، مل تعد  احلوظهور جهات فاعلة أخرى مسيت بأصحاب املص ،والبيئية
ت تعتمد فقط على اجلانب املايل ألنشطتها، بل أيضا على الطريقة اليت تنشط هبا. ونتيجة لذلك، اتسع تهاواستمراري

ات املصلحة ذاآلخرين ومل تعد تقتصر فقط على املسامهني، بل تدمج خمتلف األطراف  ،مسؤولية املؤسسات
دد يتطلب هؤالء الفاعلني اجل ،غري احلكومية، النقابات العمالية، العمالء واملوردون، ...إخل( املؤسسات )اجلمعيات،

سؤولية . وبالتايل فإن مفهوم املتهاواستدام أن يستمع هلم، وهذا االستماع يصبح هدفا حيويا ألداء املؤسسات

                                                 
 .38ناصر جرادات، عزام أبو احلمام. مرجع سابق، ص. 1

2R. Edward FREEMAN, David L.REED. Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate 

governance, California management review, Vol. 25, N° 3, 1983, p. 89. 
 . 25مرجع سابق، ص. . عبد الرمحانالعايب 3
 .33-38. ص ناصر جرادات، عزام أبو احلمام. مرجع سابق، ص4
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ل د، وليس فقط األداء االقتصادي واملايل، تما يشكّ االجتماعية للشركات يعزز فكرة األداء الشامل واملتعدد األبعا
. ويف هذا السياق ظهر مفهوم األداء الشامل 1طلبا نوعيا لإلدارة املستدامة للمؤسسة اليت تعيد حتديد معايريها وقيمها

 أو األداء املستدام.
األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي". ويعرفه  كل من  : "جتميع2( األداء الشامل بأنهARETB 9112يعرف )

(REYNAUD 9113باعتباره اجتماع ل )داء االجتماعي واألداء اجملتمعي. وهو مفهوم متعدد ألداء املايل واأل
هذا التصور لألداء هو الذي تدعمه نظرية أصحاب املصاحل. والواقع أن مصطلح األداء الشامل قد برز األبعاد، 

ات االجتماعية املسؤوليكذلك ، و املوضوعة من طرف املؤسسةالتنمية املستدامة  اسرتاتيجياتتبار ليأخذ يف االع
مفهوم شامل يسعى لعرض تكامل أنه ويشري األداء الشامل للمؤسسات إىل  .3ملختلف أصحاب املصاحل واجملتمعية

وامل قد يدل هذا التكامل على ترابط بني األبعاد الثالثة مع مناذج سببية تربط بني ع ،األداء يف مقاربة تركيبية ...
ألداء االقتصادي واالجتماعي اكل من . وعليه ميكن تعريف األداء الشامل بأنه جتميع ل4خمتلفة من أبعاد خمتلفة

 .5للمؤسسة الشاملمكونات األداء يوضح الشكل املوايل و  والبيئي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Gérard HIRIGOYEN, Thierry POULAIN-REHM. Les relations de causalité entre responsabilité sociétale des 

entreprises et performance financière: approche internationale. Gestion 2000, Vol. 31, N° 1, 2014, p. 055. 
2Pierre BARET. Chapitre 6. L'évaluation contingente de la Performance Globale des Entreprises: une 

méthode pour fonder un management sociétalement responsable?. In : Responsabilité sociale de l'entreprise. 

De Boeck Supérieur, 2006. p. 033. 
3Christophe MAUREL, Mouloud TENSAOUT. Op. Cit., p. 73. 
4Michel CAPRON, Françoise QUAIREL. Évaluer les stratégies de développement durable des entreprises: 

l'utopie mobilisatrice de la performance globale, Revue de l’organisation responsable, Vol. 1, N° 1, 2006, p. 

08. 
5Angèle DOHOU, Nicolas BERLAND. Op. Cit., p. 11. 
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 للمؤسسة الشامل: مكونات األداء 18شكل رقم 

 المصدر:
Angèle DOHOU, Nicolas BERLAND. Mesure de la performance globale des 

entreprises. Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité, Poitiers, 2007, p. 11. 

يظل مفهوم األداء الشامل غامضا جدا رغم مراعاة األبعاد الثالثة اليت يشملها، وهي األداء االقتصادي 
و جزء من أهداف التنمية املستدامة، وه يف حتقيق املؤسسةواالجتماعي والبيئي. حيث ميثل األداء الشامل مسامهة 

سيطرة املسؤولية االجتماعية للشركات، ما يعين تضاعف مناطق السيطرة والتوسع يف حميطها، وهو ينطوي على 
 .1التكامل والتوازن بني األهداف االقتصادية والبيئية واالجتماعية
األداء بيئية إىل مفهوم وال ية واالقتصادية واجملتمعيةتشري هذه الرؤية املوسعة لألداء اجلامعة بني األبعاد االجتماع

الذي يهدف إىل جتاوز التعريف اجملزأ لألداء االقتصادي واالجتماعي يف املؤسسات اليت هتدف إىل حتقيق ، الشامل
 .فوائد اجتماعية وبيئية

 
 

                                                 
1Morad MOUSLI. Op. Cit., p. 59. 

 األداء الشامل

 سوق رأس املال الدخول يف/ رأس املال األخالقيندماج يف اإل

 األداء االقتصادي

 األداء البيئي

 مذهلة وقائعاحلد من احتمال حدوث 
زيادة حتفيز العمال 
سهولة توظيف اإلطارات 

اخنفاض التكاليف املباشرة 
تقليل احلوادث 
كسب حصة السوق 
فرصة خللق منتجات جديدة 

املعاملة 
 املتساوية

احرتام 
حقوق 
 اإلنسان

ظروف 
جيدة 
 للعمل

احلد من 
 التلوث

استنزاف 
 املوارد

 األداء االجتماعي

سالمة 
 املنشآت

سالمة 
 املنتجات
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 قياس األداءنماذج ومؤشرات المبحث الثالث: 
غالبا ما كان أداء املؤسسة يقاس من خالل ما حققته من نتائج مالية وحماسبية، أين كان اهلدف األساسي 

يها لديها أحسن أداء، إال أن تطور البيئة اليت تنشط ف وأّن املؤسسة اليت حتقق أكرب ربحللمؤسسة هو الربح، 
 س أداء املؤسسة بصورة دقيقة. بحث عن طرق وأدوات حديثة لقياس األداء، تعكلإىل اأدى  ،املؤسسة

 المطلب األول: مفهوم قياس األداء
قائال: "عندما تستطيع قياس ما تتحدث عنه وتعرب عنه يف صورة أعداد  منذ أكثر من قرن، كتب لورد كيلفني

وأرقام، فإن ذلك يعين أنك تعرف شيئا عنه، ولكنك عندما تعجز عن قياسه أو التعبري عنه يف صورة عددية، يكون 
 .1معىن ذلك أن معرفتك به ضئيلة أو غري مرضية"

ملختلفة مليئة بعدد من املصطلحات ا ،ألدبيات قياس األداءوحىت بع  املصادر اخلاصة  ،إن املنشورات اإلدارية
 ذلك( وما إىل ،ومؤشرات األداء ومؤشرات األداء الرئيسية، وامل النجاح األساسية أو احلامسة)مثل مقاييس األداء وع

م قياس ظاقياس األداء ومقاييس األداء ونحيث يعترب  اليت يتم استخدامها للتعبري عن فكرة مفهوم قياس األداء.
 .2األداء هي األكثر شيوعا

وال ميكن بأي حال من األحوال أن يقتصر  ،ال يوجد أداء إال إذا أمكن قياسه (LEBAS 0225) بالنسبة لـ:
نتها مع النتائج املرجوة من خالل مقار  ،هذا القياس على معرفة النتيجة، حىت يتم تقييم النتائج اليت مت احلصول عليها

 .3أو النتائج القياسية
انتقل من جمرد قياسه مبؤشرات كمية كاإلنتاجية واملردودية  هوقياسمن الباحثني من يرى أّن مفهوم األداء 

املواصفات جبميع  واحرتام ،وزيادة اإلنتاج والتحكم يف التكاليف إىل االستعانة مبعايري أخرى كاجلودة ،االقتصادية
 .4حبيث أن هذه املعايري تنطبق على األبعاد الشاملة للمؤسسة ،واحرتام اآلجال ،أنواعها

، وذلك من ؤسسةاملعلى أنه عملية اكتشاف وحتسني تلك األنشطة اليت تؤثر على رحبية قياس األداء يعرف 
ألهدافها  ملؤسسةاهبدف تقييم مدى حتقيق  ،يف املاضي واملستقبل املؤسسةخالل جمموعة من املؤشرات ترتبط بأداء 

                                                 
املدنية سنة  ةعامل فيزياء امسه "وليام تومسون"، ل قب مؤخرا بـ: "السيد كيلفني"، صرح هبذا التعليق يف إحدى احملاضرات اليت ألقاها يف معهد اهلندس

 جماالت القياس. والذي يعترب من أكثر االستشهادات املقتبسة يف، 0223
الستثمارات ترمجة: خالد العامري، دار الفاروق ل ،لمستويات األداء: تطوير عوامل تحسين القيم المعنوية وقياسها االستراتيجيةاإلدارة . برنارد مار1

 .008، ص. 2002 مصر، الثقافية، القاهرة،
2Rolandas RUPŠYS, Vytautas BOGUSLAUSKAS. Op. Cit., p. 10. 
3Angèle DOHOU, Nicolas BERLAND, Op. Cit., p. 04. 

 .042.ص . مرجع سابق،عبد الرمحانالعايب 4
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حملددة يف الوقت احلاضر، وهو طريقة منظمة لتقييم املدخالت واملخرجات والعمليات اإلنتاجية يف املؤسسات ا
يما مراقبة السجنازات برامج املؤسسة وتوثيقها، كما يعرف على أنه املراقبة املستمرة إل. 1الصناعية وغري الصناعية

لية قياس ا. وعادة ما تكون اجلهة اليت تقوم بإجراء عموتوثيق جوانب سري التقدم حنو حتقيق غايات موضوعة مسبق
. ويفهم قياس األداء كتقييم الحق للنتائج املتحصل 2األداء هي اإلدارة املسؤولة عن مفردات عناصر برامج املؤسسة

ومقارنتها مبا  ،، حيث تسعى مقاييس األداء إىل مجع املعلومات املتعلقة باألداء الفعلي يف مدة زمنية معينة3عليها
 .4هو خمطط هلا

 : 5من أهم املميزات اليت تتحقق للمؤسسات عندما تقوم بقياس األداء ما يلي
علم  ل حنن علىهيساعد قياس األداء يف حتديد ما إذا كانت املؤسسة حتقق احتياجات العميل أو ال.  -

 بنوعية املنتجات واخلدمات اليت حيتاجها العميل؟
ويوضح ما ال  ،ؤسسة يف فهم العمليات اليت تقوم هبا. فهو يؤكد ما تعرفه املؤسسةيساعد قياس األداء امل -

 تعرفه. هل حنن نعرف املشكالت اليت تواجه املؤسسة؟
وليس على العواطف أو اآلراء  ،التأكد من أن القرارات اليت يتم اختاذها تكون على أساس احلقائق -

 والوثائق أم على احلدس والتخمني والتحيز الشخصي؟ الشخصية. هل قراراتنا تتخذ بناء على املستندات
توضيح أي األماكن أو القطاعات يف املؤسسة حتتاج إىل إجراء التحسني والتطوير. ما هي األماكن اليت  -

 تعمل بكفاءة يف املؤسسة؟ وكيف نستطيع إجراء التحسني والتطوير يف األماكن اليت حتتاج إىل ذلك؟
ث بالفعل. دكد من أن التحسني والتطوير الذي مت التخطيط للقيام به قد حيساهم قياس األداء يف التأ -

 ن التحسينات اليت مت تنفيذها يف املؤسسة؟عهل لدينا صورة واضحة 
يساعد قياس األداء يف حتديد املشكالت اليت تظهر يف نتيجة التحيز الشخصي، واالعتماد على العاطفة.  -

شكل جيد، على افرتاض أّنا تتم ب ،دون القيام بقياس األداء هلذه األعمال يلةفلو مت القيام باألعمال لفرتات طو 
ل األعمال اليت د هليست هناك وسيلة حتدّ  ،فرمبا تكون النتائج صحيحة أو غري صحيحة، ولكن بدون قياس األداء

 يتم تنفيذها تتم بطريقة صحيحة أم ال؟

                                                 
جاز مدخل قائمة قياس اإلن-اس األداء في المنظمات الحكوميةقياس األداء: النشأة والتطور التاريخي واألهمية، ندوة قي. عبد الرحيم حممد1

 .023، ص. 2002، مصر، اإلدارية، املنظمة العربية للتنمية المتوازنة
 .82. مرجع سابق، ص .د صبحي، طاهر حمسن حممود الغاليبوائل حمم2

3Alain MARION et al, Op. Cit., p. 13. 
 .220. ، ص2002، سورياجامعة دمشق،  ،00عدد ال، 22لد اجمل، جملة جامعة دمشق، تقويم األداء في المؤسسات االجتماعية. سني صديقح4
 .025-024. ص ص . مرجع سابق،الرحيم حممدعبد 5
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اليت حتقق  على علم باملتطلبات نو وردامل. هل املؤسسةيوضح قياس األداء مدى تلبية املوردين ملتطلبات  -
 ؟املؤسسةأهداف 

 :1ميكن إجياز أمهها يف ،واجهت عمليات تطبيق قياس األداء جمموعة من الصعوبات يف التنفيذ
 ؛ القيم املوضوعة والقيم الفعليةوجود فجوة بني -
 ؛تعدد وتعارض األهداف واألولويات -
 ؛تداخل املشكالت -
 أداء العناصر امللموسة.صعوبة قياس  -

احثي ومنظري مكون يف أذهان ب ،يقول أحد الباحثني: "األداء مفهوم جمرد اجتماعيا ،تربيرا لصعوبة قياس األداء
علق األمر  خاصة إذا ت ،التنظيمات"؛ تما جعل إسقاطه على واقع املؤسسات وحتويله إىل مفهوم ملموس أمرا صعبا

بقياسه، ونشري هنا إىل أن قياس األداء تعرض لنفس إشكالية قياس اإلنتاجية من حيث قصره على املوارد البشرية 
ذلك من مفهوم األداء يف حد ذاته، و  عنأو تعميمه على باقي عوامل اإلنتاج، اإلشكالية اليت نتجت أصال  ،فقط

أو خيص مواردها البشرية فقط، فإن عملية تقييم األداء ال تعدو  ،ل املؤسسةحيث اعتبار مصطلح األداء يشمل كام
هناك من  ،إال أن تكون قياسا إلجنازات عنصر العمل فقط دون باقي العناصر. وباإلضافة إىل هذه اإلشكاليات

ه ال يسمح بالتعبري دألن االعتماد على األول وح ،يطرح أيضا إشكالية املفاضلة بني التقييم النقدي والتقييم العيين
خاصة الظواهر النوعية أو غري النوعية أو غري القابلة للتقييم النقدي، أما االعتماد على  ،حقيقة عن تغريات األداء

عية أمرا غري تما جيعل اجلمع بينهما ككميات نو  ،الثاين فيطرح إشكالية عدم جتانس املدخالت واملخرجات فيما بينها
 .2حلقيقة ال ميكن اعتبار التقييمني بديلني عن بعضهما البع ، بل يكمل أحدمها اآلخرمنطقي وغري تمكن، ويف ا

 المطلب الثاني: نماذج قياس األداء
 توجد مداخل عديدة استخدمت يف ،وللحصول على معظم فوائد قياس األداء ،لتفادي صعوبات قياس األداء

 وتتمثل أهم هذه املداخل يف: ،منها ما هو تقليدي وما هو حديث ،جمال قياس األداء
 
 

                                                 
، نشر مشرتك بني: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، والدار اجلزائرية للنشر أثر اإلدارة بالقيم على األداء المتوازن. رحاب حممد عبد الرمحان1

 .080، ص. 2005والتوزيع، اجلزائر، 
 .22مرجع سابق، ص.  .عبد املليك مزهودة2
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 نموذج هرم األداء  .0
سه، والتشغيلية، وكذلك املؤشرات املالية وغري املالية يف النموذج نف االسرتاتيجيةيعتمد على دمج املؤشرات 

بالنظر إىل الرتابط بني هذين العنصرين. هلذا الغرض، مت تطوير الرؤية على مستوى اإلدارة العليا، وبالتايل فهي يف 
  ،تلك اخلاصة بالسوقو  ،اخليةقمة اهلرم؛ بالنسبة ملؤشرات املرونة فهي تستند أساس ا إىل حتليل املؤشرات املالية الد

 :1كما هو موضح يف اهلرم التايل
 : هرم األداء15شكل رقم 

 
 المصدر:

Nicolas BERLAND. Mesurer et piloter la performance, Editions de la performance, Paris, 

2004, p. 137. 

. فترتجم من أسفل اهلرم إىل األعلى ،أهداف املؤسسة من أعلى اهلرم إىل أسفله، أما مقاييس األداءترتجم 
مث يتم بعد  ،مث ترتجم إىل أهداف تسويقية ومالية ،االسرتاتيجيةوتستند عملية حتديد األهداف على رؤية املؤسسة 

كيز على أربعة وذلك بالرت  ،رونة ورضا العميلذلك ترمجة األهداف إىل مقاييس للمستوى التشغيلي كاإلنتاجية، امل
 أقسام ومراكز عمل وهي: الضياع، زمن الدورة، التسليم واجلودة.

 مصفوفة المحددات والنتائج .9
ما الباقي فيمثل أ ،تتكون مصفوفة احملددات والنتائج من ستة مؤشرات أساسية، منها مؤشرين عبارة عن نتائج

 :2احملددات. يفصل اجلدول املوايل هذه املؤشرات

                                                 
1Nicolas BERLAND. Mesurer et piloter la performance, Editions de la performance, Paris, 2004, p. 137. 
2T. J. BRIGNALL et al. Performance measurement in service businesses, Management Accounting, Vol. 69, 

N° 10, 1991, p. 36. 

 
 

 الكفاءة الداخلية الفعالية اخلارجية

 مايل             سوقي     

 رؤية 
 املؤسسة

 اإلنتاجية           املرونة            العميل رضا

 الضياع          زمن الدورة         التسليم              اجلودة
 

 العمليات

مقاييس 
 األداء

 األهداف

 وحدات املؤسسة

النظم 
التشغيلية 
األقسام للمؤسسة

 ومراكز العمل
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 : مصفوفة المحددات والنتائج19جدول رقم 
 المؤشرات الفرعية المؤشرات األساسية 

 النتائج

 التنافسية
 حصة املؤسسة يف السوق

 منو املبيعات
 مقاييس رضا العمالء

 األداء املايل
 املردودية

 املالية ونسب التسيريالنسب 
 السيولة

 العائد على االستثمار

 المحددات

 جودة اخلدمة

 الثقة
 اإلصغاء وحتسني احلاجات

 املظهر
 األمن
 االتصال
 اجملاملة

 إمكانية الوصول والسهولة

 املرونة
 يف حجم اإلنتاج
 يف وقت اإلنتاج

 يف القدرة على تغيري اخلصائص

 اإلنتاجية املوارد املستخدمة
 الكفاءة

 أداء عمليات التطوير التطور
 أداء التطوير على مستوى األفراد

 المصدر:
T. J. BRIGNALL et al. Performance measurement in service businesses. Management 

Accounting, Vol. 69, N° 10, 1991, p. 36. 

األساسية كال من مؤشرات األداء املايل ومؤشرات التنافسية، أما مؤشرات احملددات تشمل مؤشرات النتائج 
فتشمل جودة اخلدمة، املرونة، املوارد املستخدمة والتطور. تشرتك هذه املصفوفة مع النموذج السابق لتقييم  ،األساسية

ة مقاييس رة املؤسسة على ترمجاألداء يف مشكلة عدم وجود مؤشرات واضحة ودقيقة، لتبقى التفاصيل مرهونة بقد
 عامة إىل أخرى أكثر دقة حسب احلاجة.

 نموذج أصحاب المصالح .3
(، حبيث يفرتض أن لكل مؤسسة Stakeholder Theoryيعتمد هذا النموذج على نظرية أصحاب املصاحل )

اسية إال إذا حتققت األسأهدافا أساسية وأخرى ثانوية، تربط بينها عالقة املؤثر واملتأثر؛ فال ميكن حتقيق األهداف 
 األهداف الثانوية. يوضح اجلدول التايل منوذج أصحاب املصاحل:
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 : نموذج أصحاب المصالح13جدول رقم 
أصحاب 

 األهداف الثانوية األهداف األساسية المصالح

 المساهمون

 العائد على االستثمارات -
 املسامهون -

 منو العائدات -
 منو النفقات -
 اإلنتاجية -
 السيولةنسب  -
 النسب املتعلقة هبيكل رأس املال -

إشباع حاجات العمالء  - العمالء
 مجيع الدراسات املتعلقة بالسوق واملنتجات - وجودة اخلدمات املقدمة 

 المستخدمون

 التزام املستخدمني -
 إنتاجية املستخدمني -
 كفاءة املستخدمني -

 القيام بسرب اآلراء للمستخدمني -
 يقدمها املستخدمونمؤشرات اجلودة اليت  -
نف تكاليف حسب صالاملؤشرات املالية املتعلقة ب -

 األجور
 مجيع الدراسات اخلارجية - الصورة العامة - المجتمع

 المصدر:
Anthony A. ATKINSON et al. A stakeholder approach to strategic performance 

measurement. Sloan management review, Vol. 38, N° 3, 1997, p. 25. 

 نموذج الفعالية التنظيمية .8
من مؤشرا لألداء، استخدمت بعد ذلك  82، مت اختيار 0242سنة  MORIN))يف ّناية الدراسة اليت أجراها 

لبشرية، مع الرتكيز ويشري إىل جودة املوارد ا ،لوصف أربعة عناصر للفعالية التنظيمية: يتعلق املكون األول باملوظفني
اصة يف جماالت خ ،للمؤسسةبشكل خاص على تطوير املوظف. يغطي املكون الثاين الكفاءة الفنية واالقتصادية 

ومن  ،ملاليةومنوها، واليت مت تأمينها من خالل محاية املوارد ا املؤسسةالرحبية واإلنتاجية. ميثل املكون الثالث استقرار 
خالل جودة السلع واخلدمات. وأخري ا، يصف املكون الرابع موقع املؤسسة يف سوقها، بناء  على تقييم اجملموعات 

يوضح اجلدول التايل املكونات األربعة . 1أو باملقارنة مع مواقف منافسيها ،اخلارجية مثل املستثمرين واملستهلكني
 :لنموذج الفعالية التنظيمية

                                                 
1Estelle M MORIN. Organizational effectiveness and the meaning of work. In T C. Pauchant and associates 

(ED.) In Search of Meaning. Managing for the Health of our Organizations, our Communities, and the Natural 

World, 1995, p. 33. 
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 : نموذج الفعالية التنظيمية 18جدول رقم  
 الكفاءة التقنية واالقتصادية جودة الموارد البشرية

تعبئة املوظفني )معرفة األهداف التنظيمية، معدل دوران العمال،  -
 ؛املكافأة(

 ؛معنويات املوظفني )معدل دوران العمال، مناخ العمل( -
 إنتاجية املوظف )معرفة نتائج اإلنتاج املتوقعة، السيطرة على -

جودة العمل، أداء املوظفني، معرفة األهداف التنظيمية، 
 ؛املكافأة(

 .)تنقل املوظفني( ر املوظفنيتطو  -

)معدل دوران املخزون، النسبة املئوية  االقتصاد يف املوارد -
ع ، مقارنة الرحبية مللحد من اخلطأ، من الرف  والنفايات

 ؛املنافسني(
سني تكاليف املنافاإلنتاجية )مقارنة تكاليف اإلنتاج مع  -

والسنوات السابقة، مقارنة النفقات الفعلية مقابل التوقعات، 
 .نسبة حجم أو كمية اإلنتاج إىل عدد ساعات العمل(

 استقرار ونمو المؤسسة دعم المجموعات الخارجية
 رضا املسامهني )ربح السهم( -
، جودة خدمة )مراقبة اجلودة، وقت التسليم رضا العمالء -

 ؛(، عدد الشكاوى من العمالءوالء العمالءالعمالء، 
اليف )مقارنة تكاليف اإلنتاج مع تك القدرة التنافسية التنظيمية -

املنافسني، مقارنة الرحبية مع منافسيها، القدرة التنافسية 
 .للمنتجات، وآليات الكشف عن اإلشارات من البيئة(

)حتسني جودة املنتج، عدد العوائد، عدد  جودة املنتجات -
 ؛كاوى من العمالء، آليات الكشف عن إشارات البيئة(الش

زيادة معدل الدوران السنوي والرحبية باملقارنة ) األداء املايل -
 .)مع نتائج السنوات املاضية

 المصدر:
Estelle M MORIN. Organizational effectiveness and the meaning of work. In T C. Pauchant 

and associates (ED.) In Search of Meaning. Managing for the Health of our Organizations, our 

Communities, and the Natural World, 1995, p. 33. 

 نموذج قياس األداء المتوازن .5
حلصول على اتفسريه أن  ،شهدت املقاييس املالية انتقادا واسعا من القرن العشرين، اتييف بداية الثمانين

ك على حساب حىت لو كان ذل ،املعلومات املالية فقط يوجه طاقة املدراء إىل حتسني النتائج املالية قصرية األجل
لكي تتضمن  ،طويلة واملتوسطة األجل للمؤسسة. فقد حدث حتول يف الفرتة األخرية يف مقاييس األداءالاألهداف 

 .1ل قياس األداء املتوازنومن هذه املقاييس مدخ ،املعايري غري املالية
الل تطبيق جمموعة من خ واسرتاتيجيتها املؤسسةاألداء املتوازن هبدف التعبري عن مهنة  منوذج قياسمت تطوير 

 . فقد مت تقدمي قياس األداء املتوازن ألول مرة كمفهوم لقياس األداء املتوازن عن طريق2شاملة من مؤشرات األداء

                                                 
مية اإلدارية، ، املنظمة العربية للتنالمتوازن المحاور والمميزات، األساليب الحديثة في قياس األداء الحكوميمدخل قياس األداء . عبد الرحيم حممد1

 .520، ص. 2002مصر، 
2Hugues POISSONNIER, Dominique DRILLON. Le développement de la gestion durable des ressources 

humaines: un éclairage par les outils de pilotage des performances, Vie & sciences de l'entreprise, N° 179-

180, 2008,    p. 30. 
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(KAPLAN وNORTON)  من خالل مقال مت نشره يف جملة ، 0229سنة(Harvard Business Review)
1 ،

املقاييس ف هو التغلب على القصور الذي يواجه استخدام املقاييس املالية. ،وكان اهلدف من تقدمي هذا النموذج
 وتستخدم مؤشرات الحقة، لكنها غري مرتبطة مبحركات األداء اليت تتعلق مبؤشرات خلق ،املالية تركز على النتائج

. من السمات األصلية 2قيمة جديدة من خالل االستثمار يف العمالء واملوردين والعاملني والتكنولوجيا واالبتكار
رات املالية نبا إىل جنب مع املؤشاليت متيز قياس األداء املتوازن هو اقرتاح، وبطريقة منظمة، مؤشرات غري مالية ج

 .3التقليدية لألداء
ر إىل املسامهني؟ كيف ننظ  ،يتضمن منوذج قياس األداء املتوازن أربعة أبعاد رئيسية: البعد األول "البعد املايل"

ب أن ما الذي جي ،كيف ينظر إلينا العمالء؟ البعد الثالث "بعد العمليات الداخلية"  ،بعد العمالء""البعد الثاين 
ويوضح الشكل التايل  4هل ميكن أن نتسمر يف التحسني وخلق القيم؟ ،نتفوق به؟ والبعد الرابع "بعد النمو والتعلم"

 هذه األبعاد:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Hélène LÖNING et al. Contrôle de gestion: Des outils de gestion aux pratiques organisationnelles. Edition 

Dunod, 4ème édition, Paris, 2013, p. 142. 
 .520ص.  مرجع سابق، .عبد الرحيم حممد2

3Hugues POISSONNIER, Dominique DRILLON. Op. Cit., p. 30. 
 –دور بطاقة األداء المتوازن في تقييم األداء االستراتيجي للمؤسسات النفطية: دراسة حالة مؤسسة نفطال .عبد الرؤوف حجاج، أحالم بن رنو4

ص.  ،2005جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ، 03عدد الاجلزائرية للتنمية االقتصادية، ، اجمللة -( 9105- 9100مقاطعة الوقود حاسي مسعود )
033. 
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 أبعاد نموذج قياس األداء المتوازن :12 شكل رقم

 المصدر:
Hélène LÖNING et al. Contrôle de gestion: Des outils de gestion aux pratiques 

organisationnelles. Edition Dunod, 4ème édition, Paris, 2013, p. 145. 

مؤشرات تتعلق بكل من األبعاد األربعة لنموذج قياس األداء املتوازن يضمن اجلودة النهائية له، حيث  إن وجود
 :1يقرتح النموذج تنظيم املؤشرات يف أربع فئات

ة لقياس وهي تتوافق مع املؤشرات التقليدي ،املؤسسةتعكس ما يتوقعه املسامهون من  :مؤشرات األداء املايل -
 ؛مع بع  اخلصائص اخلاصة باملؤسسة األداء، ولكن يوصي الباحثون باختيار يتفق

ّنا مسألة قياس األداء للعمالء وليس أهي تتوافق مع وجهة نظر خمتلفة، حيث  :مؤشرات رضا العمالء -
وجودة يف الفئة وتلك امل ،ببية بني مؤشرات هذه الفئةللمسامهني. ومع ذلك، يرى كابالن ونورتون أن هناك عالقة س
 املالية، مع اعتبار رضا العمالء عامال حمددا لألداء املايل؛

                                                 
1Françoise GIRAUD et al. Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance, Eddition Gualino, 2ème édition, 

Paris, 2004,      p. 100. 

 البعد المالي

 ما يجب القيام به للمساهمين؟

 مؤشرات أهداف
قيم 

 مستهدفة
 مبادرات

    

    

 

 بعد العمليات الداخلية

ما هي العمليات الضرورية إلرضاء 

 المساهمين والعمالء؟

 مؤشرات أهداف
قيم 

 مستهدفة
 مبادرات

    

    

 بعد العمالء

 ما يجب القيام به للعمالء؟

 مؤشرات أهداف
قيم 

 مستهدفة
 مبادرات

    

    

 

 بعد التعلم والنمو

 قيادة التغيير والتحسين؟كيف يمكن 

 مؤشرات أهداف
قيم 

 مستهدفة
 مبادرات

    

    

 

 

 الرؤية

 واالستراتيجية
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املؤشرات املرتبطة بالعمليات الداخلية اليت تسمح للمؤسسة بإدارة جودة عملياهتا الرئيسية: تعطى أمهية  -
 لفئة هي نفسها تعترب حمددا لرضا العمالء؛خاصة لعمليات اإلنتاج واالبتكار وما بعد البيع. هذه ا

ل األساس ي تشكّ وه ،اليت تتعلق بكفاءة وحتفيز املوظفني، وأداء نظم املعلومات :وأخريا، مؤشرات التعلم -
 جلميع الفئات األخرى.

تتبع  ثبني األبعاد األربعة، وهو ما يطلق عليه بالعالقة السببية، حي اهرمي ختلق بطاقة األداء املتوازن تسلسال
األبعاد الثالثة األخرى للبعد املايل. وتبقى األهداف املالية هي اهلدف النهائي الذي جيب قياسه يف األخري، أما رأس 

كما يسمح تناسب األبعاد   .ما هي إال وسائل لتحقيق األهداف املالية ،مال العمالء، العمليات والتطور التنظيمي
ا دور مساهم يف رضا واليت هل ،بالتطور التنظيمي وحتسني العمليات ،ةاألربعة يف تسلسل هرمي للكفاءات البشري

 وتليب يف النهاية األهداف املالية للمؤسسة. ،العمالء
 :1يوضح الشكل التايل األبعاد األربعة لنموذج قياس األداء املتوازن وعالقاهتا

 السببية: األبعاد األربعة لنموذج قياس األداء المتوازن وعالقاتها 13م شكل رق

 
 المصدر:

Hélène LÖNING et al. Contrôle de gestion: Des outils de gestion aux pratiques 

organisationnelles. Edition Dunod, 4ème édition, Paris, 2013, p. 146. 

 

                                                 
1Hélène LÖNING et al. Op. Cit., p. 045. 

 االستراتيجية

 

إلرضاء مساهمينا، ما هي األهداف التي 

 يجب أن نحققها؟

 المالي

 

لتحقيق رؤيتنا، ما هي احتياجات العمالء 

 التي يجب علينا أن نلبيها؟

 العمالء

 

إلرضاء عمالئنا، ما هي العمليات 

 التي يجب علينا تفوقها؟الداخلية 

 العمليات الداخلية

 

 نلتحقيق كل هذا، كيف يجب لمؤسستنا أ

 تتعلم وتتحسن؟

 األفراد
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اذها حتذير القادة أو املدراء من اخليارات والقرارات غري املثلى اليت ميكنهم اختيتمثل دور بطاقة األداء املتوازن يف 
.كما تعترب فوائد بطاقة األداء املتوازن تنظيمية، 1إذا مل يأخذوا يف االعتبار مجيع الظروف التشغيلية واملالية لألداء
 :2ـــــــألّنا تسمح باحلوار اهلرمي املكثف، فهي أداة اتصال نظرا لـ

 ؛االسرتاتيجيةلوضوح والتوافق يف اآلراء بشأن ا -
 التقارب بني األهداف الفردية والتنظيمية؛ -
 ؛يزانياتاملو  هداف طويلة األجلاألب االسرتاتيجيةربط األهداف  -
 ؛االسرتاتيجيةحتديد وتقارب املبادرات  -
 ومات لتنظيم التعلم االسرتاتيجي.احلصول على رجوع املعل -
 واملوظفني؛ العمل رقف  ل لالسرتاتيجيةاجليد باإلبالغ تسمح  -
 واملوظفني؛ العمل رقإىل أهداف وتدابري للف   االسرتاتيجيةرتمجة األهداف تسمح ب -
 .واألجوربني األداء لق روابط تسمح خب -

 نموذج قياس األداء المستدام .2
ملسؤولية االجتماعية، ا إن املتطلبات التنظيمية اجلديدة اليت تعرب عنها املؤسسات من حيث التنمية املستدامة أو

وكذلك التغريات يف توقعات العمالء واملسامهني املسؤولني اجتماعيا، تفرتض أكثر من التغيريات اليت أحدثتها بطاقة 
. فباإلضافة إىل وجود صعوبات يف تطبيق 3األداء املتوازن. ويف اآلونة األخرية، ظهرت أدوات جديدة إلدارة األداء

أمهها وجود التعقيد يف النظام واملدة الزمنية اليت يتطلبها لتطويرها، فقد القى هذا النموذج  ،بطاقة األداء املتوازن
يف إدخال بدء مت المنها جتاهله للبعدين االجتماعي والبيئي يف قياس األداء. ونتيجة لذلك  ،انتقادات شديدة

 KAPLAN)ربعة اليت اقرتحها ، حيث أنه باإلضافة إىل األبعاد األ9110 سنة تعديالت على هذا النموذج
وأصبح النموذج يسمى ببطاقة األداء املتوازن املستدام  ،هو البعد اجملتمعيمت إدماج بعد خامس  ،(NORTONو

SBSC (Sustainability Balanced Score Card)4. 

 المطلب الثالث: مؤشرات قياس األداء
حتسني قياس أدائها، وذلك إما باستخدام أدوات ، سعت املؤسسات إىل من القرن املاضي اتيخالل التسعين

 أو عن طريق توسيع نطاق األداء إىل مقاييس غري مالية.  ،جديدة لقياس األداء املايل
                                                 

1Hugues POISSONNIER, Dominique DRILLON. Op. Cit., p. 30. 
2Nicolas BERLAND. Op. Cit., pp. 032-033. 
3Hugues POISSONNIER, Dominique DRILLON. Op. Cit., p. 30. 

 .023مرجع سابق، ص. . عبد الرمحانالعايب 4
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تارخييا، وعلى األقل يف الواليات املتحدة، مت قياس األداء منذ فرتة طويلة من خالل املؤشرات املالية )العائد 
واهلدف من ذلك هو إعطاء صورة للمؤسسة اليت تعكس ثروة  ،رباح...إخل(ار، رقم األعمال، األعلى االستثم

املسامهني. وبالتايل تعترب البيانات املالية واحملاسبية مؤشرا رئيسيا ألداء السوق. لكن هذه املؤشرات التقليدية كانت 
 :1موضوع العديد من االنتقادات اليت أدت إىل اقرتاح مزدوج للتحسني

 ملالية األكثر متثيال لقيمة املؤسسة )القيمة االقتصادية املضافة، التدفقات النقدية والعائدحتديد املؤشرات ا -
 على االستثمار ...(؛

 استخدام املؤشرات غري املالية كمؤشرات على األداء غري امللموس. -
الية و/أو  عوهو بيان كمي يقيس ف ،مؤشر األداء أداة قياس تسمح بتقييم حالة، عملية، أو نظام...إخليعترب 

 املؤسسة. وميكن أن تكون للمؤشرات اسرتاتيجيةكفاءة عملية أو نظام مقارنة مع معيار أو هدف حمدد يف إطار 
ب التوصل أو لتحديد األهداف اليت جي ،ألّنا تستخدم إما لتقييم األهداف اليت حتققت بالفعل ،وظيفة مزدوجة
 .2إليها يف املستقبل

ألنه عندما ال ميكننا القياس، ال ميكننا أن حنسن، وبالتايل جيب أن  ،مهم جدا اختيار املؤشرات املناسبةإن 
 :3تستويف مؤشرات األداء اخلصائص التالية

قياس أداء  قدمها مفيدة يفوينبغي أن تكون املعلومات اليت ي ،الصلة: جيب أن يليب أهداف القياسذات  -
 ؛النظام
 ؛ن املؤشر واضحة وال لبس فيهامقة دقيقة: جيب أن تكون املعلومات املنبث -
 ؛تعامل معهاوسهلة املعاجلة وال، ها: متاحة ومتوفرة يف وقت احلاجةميكن الوصول إلي -
تخذة وإال فإن القرارات امل ،هوما من طرف خمتلف أصحاب املصلحةالتواصل: جيب أن يكون تفسريها مف -

 قد تكون متحيزة.
 واتفقوا على أن استخدام مقياس أداء واحد لتقييم نظام ،مؤشرات األداءلقد حبث العديد من الباحثني مسألة 
 :4جيب أن يكون للمؤشر اجليد عدد من الصفات واخلصائص أمهها كماأو منتج أو عملية أو خدمة غري كاف.

املوضوعية: مبعىن عدم االعتماد على تفسري املدير أو أداة القياس، حيث تعتمد بع  املؤشرات بطبيعتها  -
 ؛على أداة القياس

                                                 
1Nicolas BERLAND. Op. Cit., pp. 119-120. 
2Rajat BHAGWAT, Milind Kumar SHARMA. Performance measurement of supply chain management: A 

balanced scorecard approach, Computers & Industrial Engineering, Vol. 53, N° 1, 2007, pp. 43-62. 
3Sakina BRAHIM-DJELLOUL. Impact de l'utilisation de la technologie RFID sur la performance d'une 

Supply Chain intégrant le transport, Thèse de doctorat, Ecole Centrale Paris, Paris, 2014, p. 40. 
4Nicolas BERLAND. Op. Cit., p. 131. 
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قابليتها للقياس الكمي: فأي حكم بشأن حالة يفرتض مسبقا قياسها مطلقا أو نسبيا، وحىت احلاالت  -
  ؛النوعية جدا بطبيعتها مثل املوارد البشرية ميكن قياسها

ية عالثبات: جيب أن يعطي املؤشر دائما نفس اإلجابة عندما تكون احلاالت املقاسة متطابقة متاما. هذه النو  -
جراءات وصرامة إ ،غالبا ما تعتمد على دقة تعريف العناصر املكونة للمؤشر )ما هو "الغياب"، ما هو "العيب"؟(

 ؛حجز املعلومات ومعاجلتها
البساطة وسهولة فهمها: من الضروري أن تكون طريقة حساب املؤشر مفهومة ومقبولة لدى من يستعمل  -

  ؛حساب أو التعقيد الكبري ميكن أن جيعلها غري فعالةالغموض يف إن املؤشر لقياس إجراء معني. 
 : جيب أن يكون املؤشر متفاعال مع الظاهرة اليت يفرتض قياسها.أو سرعة التأثر احلساسية -

 المؤشرات المالية  .0
 قد أصبح من األمور واسعة هوتقييمإن استخدام النسب واملؤشرات املالية ألغراض قياس أداء املؤسسات 

ومراكزها املالية  املؤسساتإىل درجة ميكن معها القول بأنه قد ال يتصور أن يتم حتليل أي بيانات عن أداء  ،االنتشار
بدون استخدام النسب املالية بصورة أو بأخرى. وتعد النسب واملؤشرات املالية من أهم أدوات التحليل املايل شيوعا 

ني النسب من خالل إجراء مقارنات ب ،ل فرتة زمنية معينةخال هوتقييمواستخداما يف قياس الوضع املايل للمؤسسة 
الية من مقارنة ن النسب واملؤشرات املواملؤشرات املالية للمؤسسة والنسب واملؤشرات املالية ملؤسسات تماثلة، كما متكّ 

 .1هبدف حتديد وتقييم اجتاهات األداء لديها ،أداء املؤسسة ووضعها املايل يف فرتات زمنية متعاقبة
 هي: أنواع  ستةملؤشرات املالية إىل كن تقسيم النسب وامي
القدرة املالية للمؤسسة على املدى القصري، وذلك من خالل قياس قدرة  : هتدف إىل تقييمنسب السيولة -

ت ة الناجتة عن املبيعاالعاديمن خالل تدفقاهتا النقدية  ،املؤسسة على مقابلة التزاماهتا القصرية األجل عند استحقاقها
 حتسب من خالل املقارنة بني جمموع موجوداهتا قصرية األجل وجمموع التزاماهتا قصريةوحتصيل الذمم بالدرجة األوىل. 

 .2األجل
تستعمل لقياس سرعة حتول بع  احلسابات يف املؤسسة إىل مبيعات : )نسب معدل الدوران( نسب النشاط -
ها املدينة وإدارة رة ذتممن حيث أّنا تقيس سيولة املؤسسة وكفاءهتا يف إدا ،، وتعترب مكملة لنسب السيولةأو نقد
 .3خمزوّنا

                                                 
 .032مرجع سابق، ص.  .وائل حممد صبحي إدريس، طاهر حمسن منصور الغاليب1
 .200ص. ، 2002، دائرة املكتبة الوطنية، عمان، األردن، الماليةمقدمة في اإلدارة . مفلح عقل2
 .82، ص. 2002األردن،  الطبعة الثالثة، عمان،، دار احلامد للنشر والتوزيع ،اإلدارة المالية. فايز سليم حداد3
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 .1: تشري إىل استخدام أموال الديون من قبل املنظمةنسب الرافعة املالية -
: تقيس مدى كفاءة إدارة املؤسسة يف حتقيق الربح على املبيعات وعلى األصول وعلى حقوق نسب الرحبية -
 .2املالكني

 .3يف سوق املال املؤسسةقييم أسهم : تشري إىل كيفية تالتقييمنسب  -
دخل يف إطار منو االقتصاد الوطين متمثال بنمو ال املؤسسةمدى منو : هي املؤشرات اليت تقيس نسب النمو -
ومن هذه املؤشرات منو املبيعات، منو الدخل الصايف، القيمة  ،املؤسساتأو منو القطاع الذي تعمل فيه  ،القومي
 .4املضافة

 )غير المالية( النوعيةالمؤشرات  .9
مبا أن املؤشرات املالية عرضة للكثري من االنتقادات، اقرتح عدد كبري من الكتاب استبداهلا أو استكماهلا 

 تعترب أكثر انسجاما مع واقع املنافسة احلالية.  ،مبؤشرات غري مالية
(. يعترب BSCمت إحياء االنعكاسات حول مكانة املؤشرات غري املالية، خاصة مع ظهور بطاقة األداء املتوازن )

من أداء مقاس للمسامهني إىل أداء مقاس ألصحاب املصلحة.  ااالنتقال من األداء املايل إىل األداء غري املايل تطور 
 :5فسر ثالث جمموعات من األسباب ارتفاع وتزايد املؤشرات غري املاليةوت

 : حدود املؤشرات احملاسبية واملالية -
 وحتفز على إدارة متطابقة؛ ،أّنا تارخيية جدا 
 أّنا ال تسمح بفهم األداء املستقبلي بشكل صحيح؛ 
 ؛ا تكافئ السلوك على املدى القصريأّن 
 ألنه ال توفر معلومات عن أسباب الظواهر؛ ،فهي ليست قابلة للتنفيذ 
 أّنا ال تبلغ عن التغيريات اجلوهرية الرئيسية؛ 
 أّنا جممعة جدا ملساعدة املديرين؛ 
 أّنا تعكس الوظائف أكثر من العمليات؛ 
  لموسة(املأّنا ال تسمح بتقييم العناصر املعنوية )غري. 

                                                 
 .032مرجع سابق، ص.  .وائل حممد صبحي إدريس، طاهر حمسن منصور الغاليب1
 .230مرجع سابق، ص.  .مفلح عقل2
 .022مرجع سابق، ص.  .وائل حممد صبحي إدريس، طاهر حمسن منصور الغاليب3
 املرجع نفسه.4

5Nicolas BERLAND. Op. Cit., p. 022. 
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االستقرار يف البيئة، كما أن عروض املؤسسات الضغط التنافسي: نظرا لزيادة حالة عدم التأكد وعدم  -
 أصبحت معقدة ومتطورة بشكل متزايد، وبالتايل احلاجة إىل توسيع نطاق قياس األداء.

إدارة سلسلة  ،(CRM) إدارة عالقات العمالء، (TQMتطوير أنظمة املنافسة: إدارة اجلودة الشاملة ) -
 األداء املتنافسة للنظام احملاسيب.كلها أنظمة أدت إىل مقاييس ،  (SCM) التوريد

ملؤشرات املالية واحملاسبية هي مؤشرات نتائج )مؤشرات متخلفة(، يف حني ميكن اعتبار املؤشرات غري املالية إن ا
 .واليت وجدت مكانا للتعبري عن نفسها يف السنوات األخرية من خالل بطاقة األداء املتوازن ،مؤشرات رائدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
TQM: Total quality management. 
CRM: Customer relationship management. 
SCM: Supply chain management. 
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 خالصة الفصل
وواسع من جهة أخرى، خيتلف مدلوله  ،األداء مفهوم غام  من جهة خالل دراسة هذا الفصل أنّ  يتضح من

ن منذ القدم، إذ يعترب األداء من املفاهيم اليت نالت النصيب األوفر م همت تناول باختالف اجلهة اليت تستخدمه،
ن جاء مفهوم األداء لتحديد اجلوانب والعالقات املعربة ع فقد ،االهتمام والتحليل يف حبوث ودراسات التسيري

وجهات النظر اليت ختتلف حسب املدارس والنظريات السائدة يف كل مرحلة من املراحل التارخيية لتطور الفكر 
األداء الداخلي )الكفاءة( واألداء اخلارجي  :وفقا لعدة معايري لألداءجند تصنيفات عديدة كذلك  .التنظيمي
 وأداء جزئي ، أداء كليوفقا ملعيار الزمن أداء قصري، أداء متوسط وأداء طويل األجل، وفقا ملعيار املصدر )الفعالية(

فقا و أداء كل من الوظيفة املالية، وظيفة اإلنتاج، وظيفة التسويق ووظيفة املوارد البشرية... ،وفقا ملعيار الشمولية
 .وذلك وفقا لطبيعة املؤسسة ،أداء صناعي وأداء خدمي وأخريا للمعيار الوظيفي،

إىل  تطور النظرة لألداء من األداء املايل والعمليايت ينعكس يف ،اتضح أيضا وجود ّنج تقليدي وّنج حديث
ركز على استخدام ي املفهوم الضيق ألداء املؤسسات، ميثل األداء املايلحيث  ،وصوال لألداء الشامل ،الفعالية التنظيمية

وانب ، فبدال من الرتكيز على اجلاملؤسساتيف  بعد ذلكتطور  والذي، مؤشرات مالية لقياس مدى إجناز األهداف
طى ألداء األعمال ميثل احللقة الوس الذيو  ،أصبح هذا املفهوم يشمل األداء التشغيلي أو العمليايت أيضا ،املالية فقط

تقدمي  جيري االعتماد على حماور تشغيلية يف األداء كاحلصة السوقية، ،يف املؤسسات، فباإلضافة إىل احملاور املالية
منتجات جديدة، جودة املنتج/اخلدمة املقدمة، فعالية العملية التسويقية، اإلنتاجية وغريها من احملاور اليت ترتبط 

ياته كل من أمشل لألداء الذي يدخل يف طفعالية التنظيمية كمفهوم أوسع و المث جند  ،أداء عمليات املؤسسةمبستوى 
ية" مت توسيع نطاق األداء ليأخذ يف االعتبار "املسؤولية االجتماعية" أو "املسؤولية اجملتمع مث األداء املايل والعمليايت.

جة أصبح ّنجا أكثر مشولية، يشمل األبعاد االجتماعية والبيئية. ونتيوبالتايل للمؤسسة جتاه أصحاب املصاحل. 
لذلك، اتسعت مسؤولية املؤسسات ومل تعد تقتصر فقط على املسامهني، بل تدمج خمتلف األطراف ذات املصلحة 

 يتطلب أن يستمع هلم، وهذا االستماع يصبح هدفا حيويا ألداء واستدامة املؤسسات. الذين اآلخرين 
واليت  ،دائما لتحسينه من خالل عدة مداخلبكافة جوانب األداء يف املؤسسة الذي تسعى اإلملام ما مت  بعد

من خالل الفصل الثاين اإلملام أيضا بكافة جوانب التدقيق الداخلي  يتممن أمهها التدقيق الداخلي املندمج، س
 حتسني األداء دراسة كيفية مسامهته يفالفصل الثالث  يفحىت يتسىن لنا  ،بشكل خاصوالتدقيق الداخلي املندمج 
.يف املؤسسات الصناعية



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بيةأدمراجعة  : الثانيالفصل  
 للتدقيق الداخلي المندمج



 الفصل الثاني: مراجعة أدبية للتدقيق الداخلي المندمج

85 

 

 تمهيد
هدهتا واألزمات اليت ش ،أصبح التدقيق الداخلي عنصرا مهما جدا يف املؤسسة، فقد أّدت عوملة االقتصاد

 داخل املؤسسة. اسرتاتيجيةالسنوات األخرية إىل اعتبار التدقيق الداخلي كوظيفة 
 تغريات وتطورات كبرية خالل القرن املاضي، حيث تطور اهلدف الرئيسييفة التدقيق الداخلي وظعرفت كما 

تدقيق تطور مفهوم الييم املخاطر، كما انطالقا من تقهلا من الكشف عن الغش إىل املساعدة يف اختاذ القرارات 
 مج.إىل التدقيق املند والفاعلية، مث الفعالية إىل تدقيق االقتصاد، ،واالنتظامية الداخلي من املطابقة

 مباحث: ثالثةإىل  لثاينمت تقسيم الفصل ا لتسليط الضوء على هذه املفاهيم،
التعريف ي، لتطور التارخيي للتدقيق الداخلإىل التطرق ماهية التدقيق الداخلي من خالل ايتناول املبحث األول 

 التدقيق الداخلي وظيفةوأهم النظريات املفسرة إلنشاء  هوأهداف التدقيق الداخليأمهية احلديث للتدقيق الداخلي، 
 ؛داخل املؤسسة

لتدقيق ارسالة إىل التدقيق الداخلي من خالل التطرق إطار ممارسة نشاط دراسة لاملبحث الثاين  خيصص
 ؛وكذلك مدونة أخالقيات ممارسة نشاط التدقيق الداخلي ،الداخلي، مبادئ ومعايري ممارسته

 ملاهية التدقيق الداخلي املندمج، نطاقه ومستويات اندماجه.  فنتعرض من خالله ثالثأما املبحث ال
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 : ماهية التدقيق الداخلي المبحث األول
 كما سامهت العديد من ،عدة تطورات مّست كال من مفهومه، أهدافه، أنواعهلقد عرف التدقيق الداخلي 

 .ذا املبحثمن خالل ه قد مت استعراض ذلك، و النظريات يف تفسري إنشاء أقسام التدقيق الداخلي داخل املؤسسة

 المطلب األول: مفهوم التدقيق الداخلي
بعد أن كان ، عديدة رومر مبراحل تطو  ،فرتة زمنية طويلة اجلديد، فقد ُعرف منذ فهومليس باملالتدقيق الداخلي 

هدفه اكتشاف األخطاء والغش، أصبح يقوم على مشولية التدقيق النوعي واالستشاري لتحسني  ،رقابة مالية مستمرة
 األداء.

 التطور التاريخي للتدقيق الداخلي .1
( audito T) وأيضا الفعل ،1(couterÉ) اعـين االستمـوتع (Audire) يرجع أصل كلمة تدقيق للكلمة الالتينية
 . 2حيمل معىن خاصا بالتأكد، الرقابة والفحص

ت أهدافه يف املراحل فقد احنصر  ،التدقيق تيالحظ تعدد وتنوع أشكال وجماال ،املتتبع لتاريخ تطور التدقيق إن
إلجراء  ،ليصبح أعم وأوسع ،وضاق نطاقه يف العمليات املالية ،األولية يف اكتشاف األخطاء والغش والتالعب

أزمة الكساد ا حلد كبري بإال أن بداية االهتمام بوظيفة التدقيق الداخلي ترجع إىل ارتباطه. 3وسائل إيصال النتائج
 ،، أين كانت املؤسسات األمريكية الكربى خالل هذه الفرتة1191هتا الواليات املتحدة األمريكية سنة اليت شهد

د جبميع أنواعه، ر دقيق اخلارجي، حيث كانت هذه املكاتب تقوم بعدة أعمال روتينية، اجلتستعني خبدمات مكاتب الت
 اقرتحت هذه املؤسسات على موظفيها القيام ببعض هذه ،ولتخفيف عبء هذه األخرية، ...حتليل احلسابات

 األوىل يسيةفمن األحداث الرئ. 4لكن حتت إشرافها ،األعمال، حيث وافقت مكاتب التدقيق اخلارجي على ذلك
بني القانونيني هو إنشاء املعهد األمريكي للمحاس ،يف التطور التارخيي ملهنة التدقيق يف الواليات املتحدة األمريكية

(AICPA) 1881سنة . 

                                                 
1Elisabeth BERTIN. Audit interne : Enjeux et pratiques à l’international, Edition d’Organisation, Paris, 

France, 2007, p. 17. 
2Alain MIKOL. Forme d’audit : L’audit interne «encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, 

Edition Economica, Paris, 2000, p. 733. 
األردن، عمان، والتوزيع،  ر، الوراق للنشالتدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق: وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدولية. خلف عبد اهلل الوردات3

 .00. ، ص6002
4Jacques RENARD.Théorie et pratique de l’audit interne, Edition d’organisation, 7ème édition, Paris, 2010, pp. 

35-36. 
AICPA: American Institute of Certified Public Accountants. 

 ، وهو منظمة وطنية مهنية للمحاسبني القانونيني يف الواليات املتحدة األمريكية.1558تأسس سنة  المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين:



 الفصل الثاني: مراجعة أدبية للتدقيق الداخلي المندمج

20 

 

. 1كان التدقيق الداخلي يقتصر على أداء بعض العمليات احملاسبية كخدمة إلدارة احملاسبة  1111حوايل سنة 
تطورت مهنة التدقيق الداخلي بشكل كبري، حيث اكتسب املدققون الداخليون اعرتافا كبريا لوظيفتهم، ونتيجة  مث

الواليات املتحدة األمريكية، بنيويورك ب 1191نوفمرب  11 يف (IIAمت إنشاء معهد املدققني الداخليني ) ،لذلك
. وقد بدأ االهتمام 2مصاحلهم واهتماماهتم املشرتكةالذي يهدف إىل توفري مدققني داخليني مع فرصة ملشاركة 

عندما صدر أول عدد من جملة املدقق الداخلي، اليت أصدرها معهد ، 1199بالكتابة عن التدقيق الداخلي عامليا سنة 
 .3املدققني الداخليني

سيطا داخل بلعب التدقيق الداخلي يف السنوات األوىل بعد تأسيس املعهد الدويل للتدقيق الداخلي دورا 
 ،املؤسسة، حيث اقتصر على اجلوانب احملاسبية واملالية فقط، ويف الغالب كان يقدم مساعدات للمدققني اخلارجيني

 البنكية.املقاربات  :أو إجراء أعمال متعلقة باحملاسبة مثل ،مشلت فحص القوائم املالية
بية ضمانات حول نظم الرقابة احملاس انتقل مدخل التدقيق الداخلي إىل تقدمي ،خالل سنوات األربعينيات

الداخلية، على أساس أن ضمان التدقيق الداخلي عن طريق األداء مل يعد ممكنا عندما أصبحت العمليات أكثر 
وأصبح حجم املعامالت أكرب من ذلك بكثري. وكان هذا التداخل مع هذا التحول واالنتقال مبثابة تغيري يف  ،تعقيدا

 حيث.4اسبية فقطوليس العمليات احمل ،حول مجيع العمليات التشغيلية فري ضماني يسمح بتو والذ ،التدقيق الداخلي
دفه ه ،بتحضري بيان املسؤوليات للمدققني الداخليني 1191سنة  قامت جلنة البحوث ملعهد املدققني الداخليني

وأشار البيان إىل أن التدقيق  .5اإلعداد جملموعة اإلرشادات اليت تعّرف الدور السليم واملسؤوليات للمدققني الداخليني
 ،الداخلي يتناول املسائل احملاسبية واملالية، غري أن بيان مسؤوليات املدقق الداخلي الذي أصدر بعد عقد من الزمن

 :6ي اليت مشلت يف ذلك الوقتع نطاق مهام التدقيق الداخلقد وسّ 
 ؛مراجعة وتقييم مدى مالءمة وتطبيق الضوابط احملاسبية واملالية والتشغيلية -
 ؛التأكد من مدى االلتزام بالسياسات واخلطط واإلجراءات املتبعة -

                                                 
1Andrew D. CHAMBERS, Marjan ODAR. A new vision for internal audit, Managerial Auditing Journal, Vol. 

30, N° 01, 2015, p. 35. 
IIA: The Institute of Internal Auditors. 

 .33-30.صص ، 6010لبنان،  ،، احتاد املصارف العربية، الطبعة الثانية، بريوتدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية. داوود يوسف صبح2
لتشغيلي: ادراسة تحليلية آلراء مديري الشركات الصناعية المساهمة العامة في األردن حول التدقيق . الذنيبات، توفيق حسن عبد اجلليل عبد القادر3

 .52. ، ص6002جامعة األردن، عمان، األردن،  ،01عدد ال، 33لد اجملجملة دراسات العلوم اإلدارية، ، الواقع والطموح
4Andrew D. CHAMBERS, Marjan ODAR. Op. Cit., p. 35. 

 .38-33. صص مرجع سابق،  .داوود يوسف صبح5
6Romas STAČIOKAS, Rolandas RUPŠYS. Application of Internal Audit in Enterprise Risk Management, 

Economics of engineering decisions, Vol. 42, N° 02, 2005, p. 21. 
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 ؛التأكد من مدى حماسبة أصول املؤسسة ومحايتها من اخلسائر بكافة أنواعها -
 ؛احملاسبية وغريها من البيانات اليت يتم تطويرها داخل املؤسسةالتأكد من موثوقية البيانات  -
 تقييم جودة األداء يف تنفيذ املسؤوليات املسندة إليه.  -

، عرف التدقيق الداخلي تطورا آخر يتعلق بأهدافه، فقد أظهرت الدراسة اليت أجراها جملس املؤمتر 1191يف عام 
 :1هية أهداف أساسية للتدقيق الداخلي مخسالصناعي الوطين حول برنامج التدقيق الداخلي 

 حتديد مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية؛ -
 التحقق من مدى مطابقة السياسات واإلجراءات التنظيمية؛ -
التحقق من وجود األصول، والتأكد من أن الضمانات املناسبة للحفاظ على األصول قد مت اختاذها من  -

 أجل منع أو اكتشاف الغش؛
 موثوقية النظام احملاسيب والتقارير؛التأكد من  -
 تقدمي النتائج لإلدارة واقرتاح اإلجراءات التصحيحية إن لزم األمر. -

، وافق املعهد على معايري للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي، وقد انتقل التدقيق الداخلي يف 1118ويف عام 
ذ الضمانات ذا التحول مرتبطا باجلهود املبذولة لتنفيتلك الفرتة خطوة خبطوة حنو مستويات أعلى من اإلدارة، وكان ه

 .2املكتسبة من املدققني الداخليني
لى أساس ، وذلك عاملخاطر على تطوير مدخل جديد قائمالتدقيق الداخلي  دات، شهيسنوات الثمانينويف 

هم وقت مضى، ومن املأن موارد التدقيق الداخلي حمدودة، وأن العمليات التجارية أكثر تعقيدا وخطورة من أي 
 .3الرتكيز على تقدمي ضمان موثوق وموضوعي حول العمليات اليت ختفف من املخاطر الرئيسية للمؤسسة

أصبح التدقيق الداخلي إحدى املهن األسرع منوا يف النصف الثاين من القرن العشرين، مواكبة  ،يف العصر احلايل
وتطور هدفه  ،طاته لتشمل تقدمي االستشارات لإلدارةللتغريات يف بيئات العمل، حيث توسعت وتطورت نشا

ت األدبيات فقد أشار  انطالقا من تقييم املخاطر. ،املساعدة يف اختاذ القراراتالرئيسي من الكشف عن الغش إىل 
احلديثة إىل أن دور التدقيق الداخلي قد تغري استجابة للتحوالت يف املمارسات التجارية العاملية، وقد أتاحت هذه 

 .4رة املخاطرإداعلى ومساعدة جملس اإلدارة  ،التغريات فرصا للتدقيق الداخلي لتقدمي خدمات استشارية لإلدارة

                                                 
1Abdelhak ZIANI. Le rôle de L’audit Interne dans L’Amélioration de la Gouvernance d’Entreprise: Cas 

Entreprises Algériennes, Thèse de doctorat en Sciences Economiques (non publiée), Université de Tlemcen, 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Algérie, 2013, p. 14. 
2Romas STAČIOKAS, Rolandas RUPŠYS. Op. Cit., p. 21. 
3Andrew D. CHAMBERS, Marjan ODAR. Op. Cit, p. 35. 
4Rainer LENZ, Ulrich HAHN. A synthesis of empirical internal audit effectiveness literature pointing to new 

research opportunities, Managerial Auditing Journal, Vol. 30, N°. 1, 2015, p. 6. 
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 لة يف مساعدة املؤسسات على حتقيق أهدافها ومحاية أصوهلا، فضال عن زيادة الوعيفالتدقيق الداخلي وظيفة متكام
إدارات التدقيق  قدمهاتواليت  ،الذي ميكن أن يلعبه يف املؤسسات احلديثة ،بدور القيمة املضافة للتدقيق الداخلي

 :1الداخلي من خالل
 حتسني العمليات التنظيمية وإدارة املخاطر؛ -
 األخطاء واالحتيال ومحاية األصول.منع واكتشاف  -

 لتدقيق الداخليالحديث لتعريف ال .2
عديدة للتدقيق الداخلي، منها ما صدر عن كتاب وباحثني أكادمييني متخصصني كل  اتريفقدمت تعلقد 

شهر  يف IIAتعريف معهد املدققني الداخليني  غري أنئات الدولية، حسب وجهة نظره، ومنها ما صدر عن اهلي
على عرّفه  حيث ،هو التعريف األحدث الذي يتالءم مع الدور احلايل للتدقيق الداخلييبقى  1111سنة جوان من 

ح التحكم يف عملياهتا، يقدم هلا نصائ: "نشاط مستقل وموضوعي، والذي يعطي للمؤسسة ضمانا حول درجة 2أنه
 ،قيق أهدافهاعلى حت املؤسسةيساعد وبالتايل ، هلا ويساهم يف خلق القيمة املضافة ،هاحتسينمن أجل  وإرشادات

 اقرتاحات تقدميب وذلك ،عمليات إدارة املخاطر، الرقابة وحوكمة الشركاتلوذلك من خالل تقييم منهجي ونظامي، 
على  (IFACI) اخليةالد ، حيث صادق املعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة"افعاليته تساعدها على تقوية والرفع من

9111ة التعريف يف مارس سنهذا 
3. 

 ،داخليعلى وظيفة التدقيق ال ركز إىل أن التعريف اجلديد للتدقيق الداخلي قد (GOODWIN 9119) أشار
إىل إضافة قيمة للمؤسسات من خالل تقييم العمليات واقرتاح التحسينات على عمليات إدارة املخاطر  الذي أدى

يف املؤسسة، لذلك فإن التعريف اجلديد يعين أن التدقيق الداخلي كوظيفة إضافة قيمة تقدم أيضا  والرقابة واحلوكمة
 .4استشارية لإلدارةخدمات 

كان موضوع العديد من التعليقات،  اجلديد   التعريفهذا  إىل أنفقد أشار  (RENARD 2010) لـ:بالنسبة 
 :5كما أكد على النقاط اإلجيابية التالية

                                                 
1Wahid Omar ABUZZA et al. The perceived scope of internal audit function in Libyan public enterprises, 

Managerial Auditing Journal, Vol. 30, N° 6/7, 2015, p. 826. 
2Louis VAURS. L’audit interne: une profession au service des organisations, Actes de la journée d’étude. Cour 

des comptes-chambres régionales des comptes «L’évaluation du contrôle interne», Politiques et management 

public, Vol. 20 N° 3, 2002, p. 144. 
IFACI: Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne.  
3Pierre SCHICK. Mémento d’audit interne: Méthode de conduite d’une mission, Edition Dunod, Paris, 2007, 

p. 05. 
4Jenny GOODWIN. A comparison of internal audit in the private and public sectors, Managerial Auditing 

Journal ,Vol. 19, N°. 05, 2004, p. 640. 
5Jacques RENARD. Op. Cit., pp. 73-74. 
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 كلبلفقرة "النظر بعايري )امل معمتاما  ويتوافق يتناسبما  هذاو  ،فكرة االستقالل على بقوةهذا التعريف  أكد -
 ؛وظيفةالبني خمتلف القوانني اليت تنظم كامل االتساق   أنو "(، يةاستقالل
 تساعدليت ا كفاءاتاللب وذلك جب االستشارية، ع التعريف دور املدقق الداخلي مؤكدا على وظيفتهوسّ  -

عريف إىل أبعد كما ذهب الت  ،حول الرقابة الداخليةع بالظهور فعال تقدمي مثل هذه اخلدمات، وقد بدأ هذا التوسيف 
 ،تمي إليهااليت ين ةوكذا مجيع حاالت خماطر املؤسس ،الشركاتاقرتاح مسامهة املدقق يف حوكمة من خالل  ،من ذلك

 وتقدير املفاهيم اجلديدة للقيمة املضافة.
يف التعريف بعض التحفظات  إىل (RENARD 2010) أشارهذه اجلوانب اإلجيابية عموما،  وباإلضافة إىل

 :1متثلت فيما يلي
عض أن األمر ريى البتدقيق الداخلي يتم داخل مؤسسة"؛ فخالفا للتعريف السابق، مل يعد يعين أن "ال -

 .كلمة "داخلية" املرتبطة بكلمة "التدقيق"، باستثناء  اخلارجي يتعلق بفسح اجملال أمام مكاتب التدقيق
أو عنصري  ابتدائيالنشاط هو  بدال من "الوظيفة"؛ أسف أيضا لكلمة "نشاط" لتأهيل التدقيق الداخليي -

مع اإلرادة  تناقض لذلك نقول حنن يف وظيفة، وبالتايل يضع مسؤولياته يف موقف أو وضعية أكثر تبعية.الأكثر من 
 إلخراجل عنها يف أماكن أخرى لتوسيع وتعزيز الوظيفة، ورمبا جيب أن نرى تعبريا جديدا عن الباب املفتوح املعرب

(L’externalisation)... ، إىل غموض جديل. حتما يقود ،ونقيضه شيءالالرغبة يف ولكن 
التدقيق الداخلي من خالل التعريف أن نشاط فقد اتضح  ،(9111) محمد السيد سريا وآخرونبالنسبة لـ: 

م خدمة احلديثة، يقد املؤسساتوهو ما يعين أن نشاط التدقيق الداخلي نشاط رمسي يف  ،ينشأ داخل املؤسسة
 .2وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق ،وكافة العاملني هبا ،نطاقه املؤسسة ككلللمؤسسة، يشمل 

التعريف إىل أنه جيب أن يلعب املدققون  قد أشارف ،(9112 ؛وآخرون ABUAZZA)ـ: بالنسبة لوكذلك 
 فعالية عمليات إدارة املخاطر يف املؤسسة. كما يقدم كال من أنشطة التأكيدالداخليون دورا هاما يف تقييم وحتسني 

ويعين هذا التعريف أن التدقيق الداخلي يقدم خدمات  .3واالستشارة كمكونات رئيسية لوظيفة التدقيق الداخلي
ن و مبا فيهم جملس اإلدارة، اإلدارة العليا، اجلهة اخلاضعة للتدقيق، املدقق ،من أصحاب املصاحلجملموعة واسعة 

 .4ن وعمال املؤسسةو اخلارجي

                                                 
1Jacques RENARD. Op., Cit, p. 74. 

 .166، ص. 6010ر، مص ، دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثةوآخرون.  حممد السيد سرايا2
3Wahid Omar ABUZZA et al. Op. Cit., p. 561. 
4Ibid., p. 562. 
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أكد على مبدأ االستقاللية واملوضوعية للمدقق الداخلي، وَوّسع عمل هذا  احلديث نالحظ أن هذا التعريف
االقرتاحات واملساعدة يف حل املشاكل، وكذا املسامهة يف و األخري ليشمل اخلدمات االستشارية، تقدمي النصائح 

ل حول مدى  تقخماطر املؤسسة اليت ينتمي إليها، وكذا تقدمي رأي موضوعي ومسإىل مع اإلشارة  ،حوكمة الشركات
على عكس  ،تشارةالتأكيد واالس ومها ،فهو بذلك يشتمل على وظيفتنيكفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية أيضا، 

ص ومطابقة ما مت على الفحص واملطابقة، مبعىن فحللتدقيق الداخلي اليت اقتصرت التعريفات السابقة الكالسيكية 
 القيام به للقواعد واإلجراءات.

 الثاني: أهمية وأهداف التدقيق الداخليالمطلب 
 املطلب أمهية نشاط التدقيق الداخلي وأهدافه. انستعرض من خالل هذ

 أهمية التدقيق الداخلي .1
 للمحافظة على املوارد املتاحة واطمئنان جمالس اإلدارة إىل ،نشأ التدقيق الداخلي وتطور مع تزايد احلاجة إليه

صحيح من أجل اختاذ القرار املناسب والالزم لت ،النشاطاتسالمة العمل، وحاجاهتا إىل بيانات دورية دقيقة ملختلف 
 االحنرافات ورسم السياسة املستقبلية.

ى مستويات وارتبطت بأعل ،ات والشركاتلقد تبوأت وظيفة التدقيق الداخلي مكانة بارزة يف معظم املؤسس
هبدف  ،التنظيم ليس كأداة رقابية فحسب، بل كنشاط تقييمي لتدقيق وفحص كافة األنشطة والعمليات املختلفة

افر العديد من العوامل اليت ضلغ هذه املرتبة التنظيمية لوال توحتقيق أقصى كفاية إنتاجية منها، وما كانت لتب تطويرها
كنشاط ة. و املاضيوالوقائع وقائي من خالل تدقيق األحداث كنشاط و . ها وتطورها وازدياد أمهيتهاساعدت على منو 

ليصبح  مث تطور وذلك من خالل وضع برامج التدقيق. ،املؤسسةإنشائي لتشمل التأكد من كل نشاط من أنشطة 
نشاط مفهومة ويتم التعامل معها بشكل مناسب، و لتطمئن اإلدارة بأن املخاطر املرتبطة باملؤسسة  اتأكيدي انشاط

اط مستقل الالزمة الختاذ القرارات. وكنش واالقرتاحاتاستشاري لتزويد اإلدارة بالتحليالت والدراسات واالستشارات 
من أجل  تعمل. ونشاط موضوعي بأداء األعمال املوكلة إليه. مجيع هذه األدوات بارتباطه بأعلى مستوى إداري

عمل وفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، وال ،ة للمؤسسة من خالل خفض التكاليف واكتشاف الغشإضافة قيم
 .1ما من شأنه حتسني العمل واألداءعلى اقرتاح 

                                                 
 .20مرجع سابق، ص.  .خلف عبد الوردات1
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مال تساعد املؤسسة ومالكها على رفع جودة األع ،تكمن أمهية التدقيق الداخلي يف كونه ميثل رقابة فعالة
 ،احلوكمة آلياتهم أو  ،إضافة إىل أنه يعترب عني وأذن املدقق اخلارجي ،اوأصوهل اوتقييم األداء واحملافظة على ممتلكاهت

 :1جمموعة من العوامل املتمثلة فيما يليوتطورت وازدادت أمهيته نتيجة لتضافر لذلك فقد ظهرت 
ليا مما أدى إىل تباعد املسافة بني اإلدارة الع ،وانتشارها جغرافيا وعلى نطاق واسع املؤسساتتطور حجم  -

 وبني كافة العاملني؛
دالة وصحة وع ،ظهور الشركات املسامهة وحاجة اجلمعية العمومية إىل معلومات لسالمة استثمار أمواهلا -

 ة؛انات والقوائم واحلسابات اخلتامية املنشور اإلفصاح عن البي
مما دفع  ،وتعدد املستويات اإلدارية يف املؤسسة ،االستقالل التنظيمي لإلدارات ضمن اهليكل التنظيمي -

 ،ومن مث حاجة اإلدارة للتأكد من سالمة استعمال السلطات ،باإلدارة إىل تفويض السلطات واملسؤوليات
 وحتمل املسؤوليات املقابلة وفقا للسياسات والنظم واإلجراءات املعمول هبا؛

المة نظام التدقيق د من سالب ،لتأكد من ذلكول ،حاجة اجملتمع إىل البيانات واملعلومات املثبتة يف التقارير -
عاتق  ىالداخلي. فمسؤولية محاية أموال املؤسسة ومنع األخطاء والغش وتقليل فرص ارتكاهبا تقع عل

ية والتدقيق للرقابة الداخل ، عليها توفري نظام سليماإلدارة، ولكي ختلي اإلدارة نفسها من هذه املسؤولية
وكذلك إجياد الوسائل الالزمة الكتشاف أية أخطاء أو  ،من شأنه التأمني على األموال ومحايتها ،الداخلي

 ؛وحىت ال ترتاكم آثارها ،تالعب يف حال حدوثها
 .ية باملؤسسةالفرع تلإلداراواضطرار اإلدارة إىل تفويض السلطات واملسؤوليات  وب الالمركزيةانتهاج أسل -

ية ملنظمات ضوء االهتمام بالفضائح املال علىتزايدت أمهية مهنة التدقيق الداخلي يف القرن الواحد والعشرين 
اب املصاحل واحلفاظ على حقوق املسامهني وأصح ،والرغبة يف احلفاظ على القيمة االقتصادية هلم ،األعمال األمريكية

، جلنة التدقيقأصبحت وظيفة الدعم الرئيسية لإلدارة و  ،فيها، حيث أن وظيفة التدقيق الداخلي يف بيئة األعمال اليوم
 وكل أصحاب املصلحة إذا مت تصميمها وتنفيذها بالشكل الصحيح. ،جملس اإلدارة واملدقق اخلارجي

 أهداف التدقيق الداخلي  .9
 بد أن نشري اجملال، ال هذا حسب ما حددها الباحثون يفأهداف التدقيق الداخلي بالتفصيل إىل قبل اإلشارة 

ل مفهوما هذا األخري الذي أصبح حيم، مر بهأوال إىل أن أهداف التدقيق الداخلي تطورت مع التطور التارخيي الذي 
ل جماالت وخاصة األكثر تعقيدا، كما أصبح يتدخل اليوم يف ك ،تزايدة للتسيريويليب املتطلبات امل، واسعا وغنيا

                                                 
ر اقتصادية، اجمللد جملة دفات، -دراسة ميدانية-دور التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر التشغيلية في البنوك التجارية الجزائرية. آدم حديدي1

 .08، ص. 6012، جامعة زيان عاشور، اجللفة، اجلزائر، 01، العدد 08



 الفصل الثاني: مراجعة أدبية للتدقيق الداخلي المندمج

22 

 

املؤسسة، فكل كيان، نشاط، وظيفة وعملية هي معنية بإجراءات التدقيق الداخلي. يوضح الشكل التايل تطور 
 :1هأهداف التدقيق الداخلي مع التطور التارخيي ل

 : تطور أهداف التدقيق الداخلي08شكل رقم 

 
 المصدر:

Pierre SCHICK et al. Audit interne et référentiels de risques: vers la maitrise des risques 

et la performance de l’audit, Edition Dunod, 2èmeédition, Paris, 2014, p. 31. 

 
ن أأن أهداف التدقيق الداخلي تطورت بتطور التدقيق يف حد ذاته، مبعىن  ،يتضح من خالل الشكل أعاله

 ،لمؤسسة واملخاطرداخلي لإىل تدقيق  ،حسابات يقتصر على اجلانب املايل فقطتطور التدقيق الداخلي من تدقيق 
حتسني إىل تقييم و  ،التأكد من دقة احلسابات واحرتام اإلجراءاتمن  ،صاحبه تطور أيضا على مستوى األهداف

 وكذلك حوكمة الشركات. ،إدارة املخاطر والرقابة الداخلية

                                                 
1Pierre SCHICK et al. Audit interne et référentiels de risques: vers la maitrise des risques et la performance 

de l’audit, Edition Dunod, 2ème édition, Paris, 2014, p. 31. 
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 :1ميكن أن يهدف التدقيق الداخلي إىل
 ضمان أن احلسابات السنوية أو املوحدة تعطي صورة حقيقة للمؤسسة؛ -
 حتسني أداء اجلهة اخلاضعة للتدقيق؛ -
 إعطاء حكم حول جودة التسيري؛ -
 احلسابات السنوية أو املوحدة.من فحص ودراسة كل أو جزء  -

 :2يف الوقت احلايل ما يلي تشتمل أهداف التدقيق الداخلي نّ ميكن القول أ ،وللتفصيل أكثر
أن البيانات املالية بيلية تزود اإلدارة بتأكيد معقول حتديد ما إذا كانت الرقابة على البيانات املالية والتشغ -

 ؛والتشغيلية دقيقة وذات مصداقية
حتديد ما إذا كانت الرقابة على االلتزام بالسياسات واإلجراءات واخلطط والقوانني والتشريعات تزود اإلدارة  -

 ؛بااللتزام الفعلي هبذه األموربتأكيد معقول 
ن م حتديد ما إذا كانت الرقابة على األصول تزود اإلدارة بتأكيد معقول بأن األصول موجودة وحمفوظة -

 ؛اخلسائر اليت قد تتعرض هلا من سرقة وحريق وسوء استخدام
ستخدم قتصادية تحتديد ما إذا كانت الرقابة على العمليات تزود اإلدارة بتأكيد معقول بأن املوارد اال  -

 ؛باقتصاد وكفاءة
حتديد ما إذا كانت الرقابة على العمليات والربامج تزود اإلدارة بتأكيد معقول بأن العمليات والربامج متت   -

 وأن نتائج العمليات تتطابق مع املعايري واألهداف املرسومة. ،كما هو خمطط هلا
 :3إىل ما يلي يهدف التدقيق الداخلي ،باإلضافة لذلك

مل وظروف الع التأكد من مدى مالءمة وفعالية السياسات وإجراءات الضبط الداخلي املعتمدة لبيئة -
 والتحقق من تطبيقها؛

التأكد من التزام اإلدارات والدوائر من خالل ممارسة أعماهلا بتحقيق األهداف والسياسات واإلجراءات  -
 خالل فرتة زمنية أو مالية معينة؛املعتمدة 

ة على املمتلكات محافظءات الالزمة لزيادة كفاءة وفعالية الدوائر التنفيذية واألنشطة، تأكيدا للاقرتاح اإلجرا -
 واملوجودات؛

                                                 
1Alain MIKOL. Op. Cit., p. 735. 
2Mark R. SIMMONS. Internal Audit Objectives. A Comparison of the Standards with the Integrated 

Framework for Internal Control, disponible sur le site: http://www.iia-

ru.ru/inner_auditor/publication/foreign_mass_media_articles/simmons2/, (consulté le 28/07/2016). 
 .08، ص. 6013األردن، عمان، ، الوراق للنشر والتوزيع، IIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن . خلف عبد اهلل الوردات3

http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/publication/foreign_mass_media_articles/simmons2/
http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/publication/foreign_mass_media_articles/simmons2/
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من خالل مراجعة وفحص العمليات، ودراسة الضبط ، االعتماد عليهاالتأكد من صحة البيانات، ومدى  -
 املخاطر وتدقيق البيانات املالية؛الداخلي، وتقييم إدارة 

 اشتملت عليه من مراكز اخلطر؛اءات إدارة املخاطر وما مراجعة إجر  -
 ليب املعتمدة لتقييم تلك املخاطر؛مراجعة فعالية األسا -
 بالقوانني واألنظمة املعمول هبا؛ التأكد من االلتزام -
 إىل أعلى سلطة تنفيذية.  اورفعه ،إعداد تقارير مفصلة ودورية بنتيجة التدقيق -

 فيما يلي: أهداف التدقيق الداخلي حصرميكن  ،ويف األخري
 ؛تقييم وحتسني فعالية إدارة املخاطر -
 ؛الداخلية تقييم وحتسني فعالية الرقابة -
 يم وحتسني فعالية التحكم املؤسسي؛تقي -
 .اأساسي اوالذي يعترب هدف ،املسامهة يف خلق قيمة مضافة للمؤسسة -

 نظريات النظمالتدقيق الداخلي على ضوء نشاط مشروعية  المطلب الثالث:
سامهت العديد من التيارات النظرية يف تفسري إنشاء أقسام التدقيق الداخلي، أمهها نظرية تكاليف املعامالت 

 ونظرية الوكالة.
 (La théorie des couts de transactionنظرية تكاليف المعامالت ) .1

نني ومها: األول حبت، ترجع ملنظرين اثانبثقت هذه النظرية من النموذج الليربايل، وهي نظرية أساسها اقتصادي 
(Renald COAS)  ىلإبعنوان طبيعة املؤسسة، ركز فيها على أنه للذهاب  1111الذي كتب مقالة أساسية عام 
جيب املوافقة على التكاليف وهذا ما يسمى بتكاليف املعامالت، وأنه يف حالة عدم وجود تكاليف  ،لسوقا

. أما 1ءمن خالل مفاوضات خاصة بني الوكال ،املعامالت، سيتم حتقيق كل املكاسب احملتملة من التجارة بفعالية
 ية حمددا الطبيعة التعاقديةعمل على تطوير هذه النظر  ، حيث( WILLIAMSONOlivier)هو فالكاتب الثاين 

كتب مرجعية شكلت نقاط الربط النظرية واليت أصبحت ضرورية   1182مث ، 1112سنة  ، حيث قام بكتابةللمؤسسة
 .2فهم الشركة من وجهة نظر تعاقديةاليوم من أجل 

                                                 
1Stéphane SAUSSIER, Anne YVRANDE-BILLON. Économie des coûts de transaction, La Découverte, Paris, 

2007, p. 81. 
Pour plus de détails consultez : Magali CHAUDEY. L’Approche Contractuelle de la Firme, article disponible 

sur le site: http://ses.ens-lyon.fr/articles/1-l-approche-contractuelle-de-la-firme-137671, (consulté le 29/12/2016).  
2Pierre-Yves GOMEZ, EM LYON. La théorie des coûts de transaction, p. 01, disponible sur le site: 

http://www.grh.hec.ulg.ac.be/cours/supports/COSE/transactions.pdf, (consulté le 28/12/2016). 

http://ses.ens-lyon.fr/articles/1-l-approche-contractuelle-de-la-firme-137671
http://www.grh.hec.ulg.ac.be/cours/supports/COSE/transactions.pdf
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( أن املؤسسة على عكس 1182سنة  WILLIAMSONو 1111 سنة COASيرى منظري هذه النظرية )
 ،تنظيم يسمح بتحقيق وفرات واقتصاد يف تكاليف املعامالت، فما مييز املؤسسات عن السوق يف الواقعالسوق، 
 .1مما لو أجريت يف السوق ،وحتقيقها بأقل تكلفة ،املعامالتعلى استيعاب بعض هتا هو قدر 

( Les managersزود املسريين )ـلي يـق الداخـإىل أن التدقي (WILLIAMSON) رـديد، يشيـوعلى وجه التح
من أجل اقتصاد التكاليف عن املعلومات احملاسبية املالية اليت يقدمها التدقيق اخلارجي  ،باملعلومات األكثر فائدة

املعلومات  على افرتاض أن التدقيق الداخلي ميكن أن يتبع ويبحث يف ،للمالكني والدائنني. ويستند يف بناء حجته
 .2اسبية املاليةوليس فقط يف املعلومات احمل ،التشغيلية

كسلسلة من  املؤسسةلتوفري منظور شامل لالقتصاد، ُتصور اقتصاديات تكاليف املعامالت اإلنتاج داخل 
األنشطة املرتبطة باملعامالت، حيث ميثل النشاط اإلنتاج اجلزئي للسلعة أو اخلدمة، يف حني أن الصفقة أو املعاملة 

حيث ينتهي نشاط واحد ويبدأ آخر. وبشكل أكثر حتديدا، ضمن املعامالت  ،هي تلك املرحلة يف سلسلة النشاط
سلع أو وحيدث املزيج عندما تنقل ال ،املباشرة ملديري املؤسسة، يتم توجيه املعامالت حسب السعر يف السوق

 هنا يتم استخدام سعر التحويل.و اخلدمات بني األقسام؛ 
وق. اخلي، جيب تطوير التنظيم الداخلي ليحل حمل قوى السعندما يتم استبعاد السوق لتفضيل اإلنتاج الد

ويتكون التنظيم الداخلي من توجيه آليات التعاقد، التخطيط، التنسيق ووضع معايري إلجناز األنشطة. وباملثل، هناك 
من  (Feedback)آليات رقابة معنية باإلبالغ عن األداء الفعلي، مقابل األداء املتوقع. وتوفر التغذية العكسية 

شكل آليات التوجيه ، تالرقابة فهما لألنشطة، مما ُيسهل تكييف التنظيم الداخلي مع الظروف املتغرية. وعند اجلمع
نظاما للرقابة الداخلية إلدارة اإلنتاج الداخلي وخلفض تكاليف األنشطة. وميكن حتقيق آليات التوجيه واملتابعة 

ضل عن واحلصول على معلومات أف ،والتحكم يف ختصيص املواردواملتابعة مع اإلنتاج الداخلي بسبب مراقبة 
 .3التكاليف

لفهم اإلطار النظري الذي ميكن أن توفره اقتصاديات تكاليف املعامالت ألغراض التدقيق الداخلي، فإن 
 جيب أن توضح العقالنية احملدودة واالنتهازية: ،االفرتاضات الكامنة وراء اقتصاديات تكاليف املعامالت

( هو من طّور مفهوم العقالنية SIMON 1191)عترب يُ : (Bounded rationality)عقالنية المحدودة ال -
احملدودة، مبعىن عدم القدرة على احلصول على كل املعلومات، فهمها وتوقع ردود أفعال املوظفني، املوردين، العمالء 

د ولكن بشكل حمدو  ،"عقالنيون مقصودون( على أن الفاعلني االقتصاديني SIMON 1191). وأكد 4واملنافسني
ب وحدود القدرة البشرية على معاجلة املعلومات، يستبعد التعاقد الشامل. جي ،ودةفقط". فعند قبول العقالنية احملد

                                                 
1
Eustach EBONDO, Benoit PIGÉ. L’arbitrage entreprise/marché: le rôle du contrôle interne, outil de 

réduction des couts de transaction, Comptabilité- Contrôle- Audit, Vol. 08, N° 02, 6006, p. 53. 
2Gary SPRAAKMAN. Transaction cost economics: a theory for internal audit?, Managerial Auditing Journal, 

Vol. 12, N° 7, 1997, p. 063. 
3Ibid., p. 063. 
4Michel GHERTMAN. Oliver Williamson et la théorie des coûts de transaction, Revue française de gestion, 

N° 1, 2003, p. 194. 
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أن يكون التعاقد غري تام، والتدخالت داخل النشاط ممكنة ومرغوبة. ويف هذا الصدد، هتتم اقتصاديات تكاليف 
 . 1املقام األول بتصميم آليات داخلية تقلل من العقالنية احملدودةاملعامالت يف 

هي سعي أو إرادة األفراد لتحقيق مصلحتهم الذاتية، من خالل تظليل  :(Opportunism) ةنتهايياال -
شوه للمعلومات من طرف الوكالء، 2اآلخرين بطريقة طوعية

ُ
. ويشري هذا االفرتاض إىل الكشف غري الكامل أو امل

 ،اجلهود احملسوبة لتضليل أو تشويه أو متويه أو تشويش أو اخللط بني ذلك. وهكذا، فإن انتهازية الوكيلخاصة 
مسؤولة عن الظروف احلقيقية أو املفرتضة من عدم متاثل املعلومات. ومع ذلك، ميكن أن تكون مقيدة بآليات 

 . 3ء للتوقعاتعن مدى تلبية األدا تقاريروتقدم  ،داخلية متنع السلوك غري املالئم
قل تكلفة حيث يكون اإلنتاج الداخلي أ ،باإلضافة إىل ذلك، تقدم اقتصاديات تكاليف املعامالت ثالثة شروط

للمعامالت من اإلنتاج العام للسوق. وتشجع هذه الظروف نفسها على استخدام التدقيق الداخلي. يصف 
(WILLIAMSON)   خصوصية األصول، عدم التأكد، وتكرار املعاملة.كأبعاد حلالة اإلنتاج، وهي: هذه الظروف 

: تعترب خصوصية األصول مسة أساسية للمعاملة )الصفقة(، (Asset specificity)خصوصية األصول  -
عماله االستعماالت البديلة ضعيفة أو أقل ضعفا من قيمة استعندما تكون قيمته يف  ،حيث يقال عن أصل أنه خاص

قة حبيث خيدم فقط معاملة أو صف ،خصوصية عندما يستثمره الوكيل االقتصادي. كما يكون األصل ذو 4احلايل
مبعىن ال ميكن إعادة  .5وحيدة بشكل ال يسمح بإعادة استخدامه يف معامالت أخرى دون حتمل تكاليف عالية

 صاستخدامه يف إبرام عقود أخرى بتكلفة أقل من االستثمار يف أصول جديدة. وعالوة على ذلك، فإن التخصي
يقيد األصول إىل تضييق نطاق التطبيقات، مما مينع ويثبط عمليات إعادة التوزيع السهلة وغري املكلفة. ويقيد ذلك 

إال من خالل  ،أيضا األصول املخصصة يف اإلنتاج الداخلي، حيث ال ميكن التحقق من االنتهازية أو سوء التكيف
 .6اما منهالداخلي، الذي يشكل التدقيق الداخلي جزءا هالتنظيم 

 دق  ميثل البعد الثاين القتصاد تكاليف املعاملة؛ يـُعَ  (:Uncertaintyاالستقرار البيئي )عدم عدم التأكد أو  -
 ظل وضع السوق املشكلة األساسية يفو بطرق غري متوقعة. ألن البيئة تتغري  ،وجوده عملية كتابة العقود وتنفيذها

اخلي ميكن أن ألن التنظيم الد ،فاإلنتاج الداخلي أكثر قدرة على التكيفأفضل العقود غري مكتملة، هو أنه حىت 
يق احملتمل أن يزداد اإلنتاج الداخلي والتدق وبالتايل منيتكيف حسب احلاجة دون مراجعة االتفاقات الرمسية. 

لتأكد السلوكي، هو عدم ا ،املفهوم الذي يهمنا أكثر. كما أن 7االستقرار البيئيعدم الداخلي مع عدم التأكد أو 

                                                 
1Gary SPRAAKMAN. Op. Cit., p. 324. 
2Michel GHERTMAN. Op. Cit., p. 153. 
3Gary SPRAAKMAN. Op. Cit., p. 324.  
4Eustach EBONDO, Benoit PIGÉ. L’arbitrage entreprise / marche: le rôle du contrôle interne, 22ème congrès 

de l'AFC, May 2001, France, p. 02. 
5Michel GHERTMAN. Op. Cit., p. 195. 
6Gary SPRAAKMAN. Op. Cit., p. 325. 
7Idem. 
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مبعىن عدم التأكد املتعلق بالسلوك املستقبلي للوكالء يف املعاملة، ملواجهة األحداث اليت ال ميكن النظر فيها أثناء 
 . 1اإلعداد للمعاملة

التكرار. ميكن أن  (WILLIAMSON)البعد األخري هو ما يسميه (: Frequencyتكرار المعاملة ) -
ويكون فقط عندما يكون الطلب احملتمل كبريا، فيجدر االستثمار يف األصول يسمى اإلنتاج على نطاق واسع، 

املتخصصة والتنظيم الداخلي. وإذا كانت األسواق صغرية، فإن هذه االستثمارات لن تكون جديرة باالهتمام. ومن 
ألبعاد ارتباطا إجيابيا امث، فإن اإلنتاج الداخلي والتدقيق الداخلي سريتبطان باإلنتاج واسع النطاق. ترتبط مجيع هذه 

 ،واحلاجة إىل معلومات عملية، والغرض من التدقيق الداخلي يف إطار اقتصاديات تكلفة املعاملة ،باإلنتاج الداخلي
 .2هو توفري املعلومات عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية

ة املالية؛ يقوم التدقيق أوال بالنسبة للمحاسب التشغيلية،ميكن تقسيم الرقابة الداخلية إىل احملاسبة املالية والرقابة 
الداخلي بفحص الرقابة الداخلية اليت تدعم صحة البيانات املالية. أما بالنسبة للرقابة التشغيلية واألهم من ذلك، 

باعتبارها  ايفحص التدقيق الداخلي الرقابة اليت تدعم النظم التشغيلية، أي ضمان تسيري العمليات اخلاصة ومراقبته
يلون إىل االقتصار الذين مي ،اإلدارة العليا. وميكن أن جيمع التدقيق الداخلي معلومات غري متاحة للمدققني اخلارجيني

هذه احلجة  (WILLIAMSON)على الرقابة الداخلية للمحاسبة املالية يف إبداء الرأي حول القوائم املالية. يدعم 
 أن التدقيق الداخلي لديه يف مجع املعلومات املهمة: أوال، ميكن للمدققني ؛نيمن خالل الدعوة إىل ميزتني متميزت

 ملؤسسةاالداخليني فحص مجيع العمليات والنظم، والبحث عن وسائل رمسية وغري رمسية جلمع املعلومات اهلامة عن 
ثر على تعاون أك ، احلصول بسهولةاملؤسسةوأنشطتها. ثانيا، ميكن للمدققني الداخليني كموظفني وأعضاء يف 

على أهنم  وال ينظر إليهم ،. فهم يتمتعون بعالقات طويلة األمد مع موظفي املؤسسةاملؤسسةأعضاء آخرين يف 
خارجيني، كما هو احلال بالنسبة للمدققني اخلارجيني. ونتيجة لذلك، ميكن للمدقق الداخلي أن حيصل على 

 ه املزايا، ميكن للتدقيق الداخلي احلصول على معلوماتإفصاحات مهمة غري متاحة للمدقق اخلارجي. وبفضل هذ
ثل: ما هي أسئلة معن وكذلك احلصول على إجابات ، املؤسسةهامة عن ممارسات اقتصاد التكاليف اليت تتبعها 

أفضل الصفقات اليت يتم احلصول عليها يف شراء املوارد؟ هل تستخدم املوارد بكفاءة؟ هل العمليات اليت تستخدم 
 تلك املوارد فعالة؟ 

حيصل املسريون على ميزتني من النتائج التشغيلية للتدقيق الداخلي: األول هو حتديد أوجه القصور يف الرقابة 
م العملية ن املسريين من فه هو وصف نظام الرقابة الداخلية. وهي تشمل املعلومات اليت متكّ الداخلية؛ والثاين

وإحداث تغيريات لتوفري ميزة يف التكاليف. واملعلومات عن فعالية نظام للرقابة الداخلية هي بديل عن مدى فعالية 
نه أكثر جتريدا هو أيضا بديل للعملية، ولك ،يةالعمليات نفسها. إن فحص الرقابة الداخلية املقيد على احملاسبة املال

                                                 
1Eustach EBONDO, Benoit PIGÉ. L'arbitrage entreprise / marche : le rôle du contrôle interne, Op. Cit., p. 

02. 
2Gary SPRAAKMAN. Op. Cit., p. 325. 
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من فحص الرقابة الداخلية للعملية يف حد ذاهتا. والسبب يف ذلك هو أن احملاسبة املالية تستند إىل املعامالت املالية 
 اليت حتددها املبادئ احملاسبية املقبولة عموما.

ر احملاسبة ارخيية وتقيد يف مضموهنا اإلعالمي. توفوعلى الرغم من أن املعامالت املالية دقيقة وموضوعية، فهي ت
املالية معلومات أقل عن العمليات مقارنة باملعلومات التشغيلية األقل جتريدا. فعلى سبيل املثال، ستسجل احملاسبة 

ة تلك ءاملالية النفقات اليت تكبدهتا يف املاضي. وميكن للمعلومات التشغيلية أن تنظر يف معلومات أكثر دقة مثل كفا
يما يتعلق باقتصاد ف ،النفقات. ومن مث، فإن نتائج التدقيق الداخلي حول العمليات ستكون أكثر فائدة للمسريين

 .1التكاليف مقارنة مبعلومات احملاسبة املالية للتدقيق الداخلي
 حيدث الهناك شرط يف إطار اقتصاديات تكلفة املعاملة، جيب أن تكون نتائج التدقيق الداخلي موضوعية؛ و 

( Reportingغ ). إذا كان اإلبالاملؤسسةذلك إال عندما تبلغ وحدة التدقيق الداخلية مستوى عال مبا فيه الكفاية يف 
إىل مستوى منخفض يف التسلسل اهلرمي، سيكون هناك ميل إىل أن تكون النتائج متحيزة من خالل السلوك 

اال على سبيل املثال، قد يكون املدقق الداخلي أقل احتم االنتهازي للمسري املشرف على وحدة التدقيق الداخلي.
لإلبالغ عن النتائج السلبية عن رئيسه / رئيسها عن مسري آخر. ومع ذلك، فإن رفع التقارير إىل الرئيس التنفيذي 

 .2سوف يؤدي إىل عدد أقل من التحيزات والنتائج األكثر موضوعية ،و/أو جلنة التدقيق
التدقيق  أهم أعمال ،دراء املؤسسات الكبرية أوال، مث املؤسسات الصغرية واملتوسطةلكل هذه األسباب نقل م

افظي ي، حيث كان هدف املدراء وحممن خالل إنشاء أقسام تدقيق داخل ،واستيعاهبا داخليا ،القانوين اخلاصة هبم
 ختفيض األتعاب لذي متثل يفوا ؛حتويل ونقل مهام الفحص ورقابة املطابقة للمدققني الداخليني واضحا احلسابات من

املدفوعة للمدققني القانونيني. فقد قدمت نظرية تكاليف املعامالت أيضا تفسريات مناسبة إلنشاء أقسام تدقيق 
 داخلي يف املؤسسة.

 (La théorie économique des cessions internes) ة االقتصادية للتحوالت الداخليةكما قدمت النظري
ياجاهتا من تتربر أن ما يكلف املؤسسة حقيقة هو تلبية اح ،اللجوء ألسعار حتويل داخليةنفس التفسري، حيث يتم 

فإنه عندما يكون للمؤسسة حرية الشراء أو البيع من داخل أو خارج  ،(BOUQUIN) خالل حل داخلي. وحسب
 (BOUQUIN)يف احلصول على املوارد واستعماهلا، ومع ذلك ميّيز  اأساسي ادور يلعب املؤسسة، فإن للسعر الداخلي 

واألثر األكثر  ،( على ختصيص املواردLa facturation interneالتأثري الذي ميكن أن يكون للفوترة الداخلية )
 ةالتكاليف، حيث تعترب الفوترة الداخلية كجهاز لتقوية اإلدار إشكاال الذي ميكن أن يكون على حتسني أداء 

بالعمليات. لكن عندما يتعلق األمر بتسعري التحوالت بني منشآت املؤسسة الواحدة، ال يكون هناك تأثري على 

                                                 
1Gary SPRAAKMAN. Op. Cit., p. 325. 
2Ibid., p. 062. 
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احلسابات االجتماعية. من جهة أخرى، يف حالة ما إذا كانت أسعار التحويل بني فروع جمموعة قانونية خمتلفة، 
 .1اصة من الناحية اجلبائيةخ ،يكون أثر التحويالت على حسابات كل فرع من الفروع واضحا

 نظرية الوكالة وحوكمة الشركات .9
أن  من جمموعة النظريات اإلجيابية املستمدة من أدبيات االقتصاد املايل، واليت تفرتض اتعترب نظرية الوكالة جزء  

 The( واملسريين )الوكالء The principalsتتكون من عالقة عقود بني مالكي املوارد االقتصادية ) املؤسسة

agents )2املكلفني باستخدام ومراقبة تلك املوارد . 
على أهنا  ،1119سنة  (MECKLINGو JENSON)تُعّرف الوكالة حسب املقال الشهري لكل من الكاتبني 
( للقيام نيابة عنه Agent( مع شخص آخر )Principalالعقد الذي يتفاعل من خالله شخص أو عدة أشخاص )

. وبالتايل يعتقد كل من الكاتبني من خالل مقاالهتم 3تتطلب تفويض بعض سلطة اختاذ القرار للوكيل ،بأي مهمة
رد حيث نتحدث عن عالقة الوكالة عندما يسند الف ،أن سري وعمل املؤسسات يتميز بعالقات تعاقدية ،األساسية

 أو املؤسسة تسيري مصاحلهم اخلاصة لطرف ثالث.
عدم متاثل  أي ،وأن هذا التباين يف املعلومات ،للوكالء معلومات أكثر من املالك تقوم النظرية على أساس أن

يؤثر سلبا على قدرة املالك على مراقبة وبفعالية ما إذا كانت مصاحلهم ُتسرّي بشكل صحيح من طرف  ،املعلومات
عظيم ثروهتم؛ وهذا يعين لتعاقد لتوأهنا تستعمل عملية ا ،الوكالء، وتفرتض أيضا أن املدراء والوكالء يتصرفون بعقالنية

اب فمن املرجح أن يغتنموا هذه الفرصة للعمل ضد مصاحل أصح ،أنه نظرا ألن الوكالء يسعون لتحقيق دوافع ذاتية
، وذلك من خالل االمتيازات على سبيل املثال، حيث تعترب هذه املشكلة مشكلة "خطر أخالقي". وهناك املؤسسة

الذي حيدث عندما ال  ،(Adverse selectionنشأ عن الوكالة هو "سوء االختيار" )نوع آخر من املشاكل اليت ت
 اختاذ قرار من طرف املسري، وبالتايل فهو غري قادر علىيتمكن املالك من الوصول لكل املعلومات املتاحة أثناء 

 الكفاءة أو باريتو األمثل. ويف حالة املؤسسة( يف مصلحة manager Theحتديد ما إذا كانت إجراءات املسري )
(Pareto optimalityاملوجودة يف عالقة التعاقد بني الرئيس/ املالك والوكيل/املسري )، يع أي من عندما ال يستط

يف عملية ( Pareto optimalityن ويعزز ثروته على حساب اآلخر. ولضمان باريتو األمثل )الطرفني أن حيسّ 
 Risk ofكالء تكاليف التعاقد، على سبيل املثال: لتقليل خطر التهرب )التعاقد، يتحمل كل من املالك والو 

                                                 
1Elisabeth BERTIN. Op. Cit., p. 23-24. 
2Michael B. ADAMS. Agency Theory and the Internal Audit, Managerial Auditing Journal, Vol. 9, N° 8, 1994, 

p. 09. 
3Michael C. JENSEN, William H. MECKLING. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and 

ownership structure, Journal of Financial Economics, Vol. 3, N° 4, 1976, p. 308. 
:وهو عبارة عن الفكرة  ،عام على قدٍر من األمهيةاليت ينتج عنها تأثري يتم استخدامه الختيار عدٍد حمدوٍد من املهام  ،هو أسلوب إحصائي باريتو األمثل

 .من فائدة القيام بالعمل كله %50من العمل، ميكن أن حنصل على نسبة  %60املتمثلة يف أنه من خالل القيام بنسبة 
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shirkingمن طرف الوكالء، يتحمل املالك تكاليف الرقابة مثل إسناد القوائم املالية لفحص املدقق  ( إىل أدىن حد
تكلفة التدقيق على سبيل املثال: ،  (costs ondingBاخلارجي، من جهة أخرى يتحمل الوكالء تكاليف الرتابط )

ذا اإلجراء يساعد ه ،الداخلي من أجل اإلشارة إىل املالكني أهنم يتصرفون مبسؤولية مبا يتناسب مع عقد العمل
ملالك على رقابة ا ومحاية مستويات أجورهم. كما أن نفقات الرئيس/ ،على تأمني موقعهم يف املؤسسةأيضا املسريين 

ل لذلك من مصلحة الوكالء املطالبة خبدمات الرقابة مث ،املدفوع للوكيلتنعكس يف األجر  ،إجراءات )عمل( الوكيل
 .1للحد من خطر قيام الرئيس/املالك بإجراء تعديالت سلبية على تعويضات املدراء التنفيذيني ،التدقيق الداخلي

املؤسسة، إذ ( املطبقة يف حتليل Principal-Agentوكيل )-ونظرا ألن نظرية الوكالة تقوم على العالقة رئيس
الء الوكالء فإن هلؤ  ،ن )الوكالء(و ن )املالك( واملسري و تصف العالقة التعاقدية بني أصحاب رأس املال وهم املسامه

بينما  ،م الذاتيةوحتقيق مصاحله ،ن لتعظيم قيمة املؤسسة وتعظيم ثروهتمو مصاحل متضاربة، حيث يسعى املسامه
ولو كان ذلك على حساب مصلحة املالكني، وبالتايل  ،اجلهد وكذلك عدم بذل ،يسعى الوكالء لتعظيم دخلهم

 . 2املؤسسة وفقا لسيطرة أو رقابة الرئيس أو الوكيل للمؤسسة سرتاتيجياتاتسمح نظرية الوكالة بشرح 
فإن النزاعات أو تضارب املصاحل على مستوى املؤسسة ميثل  ،(MECKLINGو JENSON): بالنسبة لـ

ملسامهني، وميكن ن جغرافيا عن او عوامل تكلفة، حيث ميكن هلذه الصراعات أن تتفاقم عندما يبتعد املدراء أو املسري 
عة، وبالتايل و أن يستفيد مدراء الفروع من احلرية اليت مينحها هلم البعد اجلغرايف لتبين سلوك يتعارض مع مصاحل اجملم

يظهر التدقيق اخلارجي يف هذا اإلطار كآلية رقابة وإشراف لسلوك الوكيل البعيد )أي مدير الفرع(، أكثر ميال لتحميل 
دراسة عن دور املدقق الداخلي . يف 3وإىل عدم احرتام كل هذه االلتزامات التعاقدية ،املؤسسة األم لتكاليف الوكالة
 (NEWMANو OLIVERIO)دقيق القانوين السنوي أي التدقيق اخلارجي، استنتج يف الشركات األمريكية يف الت

                                                 
( من أمثلة تكاليف الرتابطcosts ondingBالنفقات على جلان التدقيق، املدراء التنفيذيني ) باره وظيفة واملدققني الداخليني. فدور التدقيق الداخلي باعت

أن التدقيق ( Kentو Sherer) أيضا معرتف به من طرف كتاب آخرين فمثال يرىهو  للمؤسسة،التعاقد ( يف عملية Bonding functionترابط )
 نو خاصة املسامه ،نو ن( اخلارجيو ن )املشاركو ( اليت يقدمها املسامهAccountabilityالداخلي تكلفة ربط يتحملها كبار املسريين لتلبية مطالب املساءلة )

(Shareholders ،كما يرون أيضا أن التدقيق الداخلي هو مساعد ومكمل للوظيفة اليت يقوم هبا املدققون اخلارجيون ،) م حتمل تكلفة الفرق هو أنه يتو
خلي وكيل/املسري لديه حافز لتحمل تكاليف التدقيق الداخلي إذا كان جمموع تكاليف عملية التدقيق الداالتدقيق الداخلي مباشرة من طرف املسريين، وأن ال

 الداخليني يف نيواخلارجي أقل من التكلفة املتوقعة للتدقيق اخلارجي لوحده. مثال: قد تنشأ وفرات )اقتصاد( يف التكاليف نتيجة للمعرفة اخلاصة باملدقق
 ،(Feedbackأن التدقيق الداخلي هو آلية تغذية عكسية )( Kentو Sherer) يف نظم وعمليات التدقيق. عالوة على ذلك يعتقد واخلربة ،القطاع اخلاص

والوضع املايل  ،مع نتيجة أن لإلدارة القدرة على معاجلة أي نقطة ضعف يف اإلجراءات قبل أن يكون هلا تأثري كبري على نظام الرقابة الداخلية ككل
 ميكن اعتبار تكلفة التدقيق الداخلي نفقات رقابة يتحملها الرئيس/املالك حلماية مصاحله اخلاصة.للمؤسسة. و 

1Michael B. ADAMS. Op. Cit., pp. 8-12. 
اكل نظرية الشركات ودورها في تخفيض مش حوكمة. بتول حممد نوري وعلي خلف سليمان يرجى العودة لـ: ،ملزيد من التفصيل عن تضارب املصاحل2

 .63ص.  ،6013األردن،  جامعة األردن، ،13عدد ال، جملة رماح للبحوث والدراسات، الوكالة
3Elisabeth BERTIN. Op. Cit., p. 24. 
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جوبني املدققني الداخليني، لكن ما يقارب ثلث املست خاللكبرية يف عمليات التدقيق اخلارجي من   مسامهةأن هناك 
فة التدقيق اخلارجي وظياملدققون الداخليون يف ساهم خمتلفة، ولسوء احلظ ال يفسر الكتاب ملاذا ييأملون يف عالقة 

املدققني الداخليني يف الدراسة بعدم رضاهم عن دورهم املخصص يف  بعضوال سبب شعور  ،يف مؤسسات معينة
كحيلة من   ،املدققني الداخليني يف التدقيق القانوينالتدقيق اخلارجي. ميكن ملنظري الوكالة تفسري توظيف وعمل 

مالكني خلاصة بالتدقيق القانوين اخلارجي، ولكن يف الوقت نفسه إشارة للجانب املسريين لتقليل تكاليف الرقابة ا
املدقق الداخلي  القرار التنفيذي بإشراكاهلدف من قد يكون التدقيق غري منخفضة. باإلضافة إىل ذلك،  تكاليفبأن 
ي على سبيل املثال: قد يرغب املسريون يف سحب املدقق الداخل ،املصلحة الذاتية هواخلارجي التدقيق مهام يف 

 دم الكفاءةعاإلدارية و/أو  الفعاليةاملهام التشغيلية إذا كان هناك احتمال وجود أدلة عن عدم ب القيام بعيدا عن
انوي يف م الثوال يرضون بدوره ،سيتم الكشف عنها، باملقابل قد ال يرغب املدققون الداخليون يف تغيري املهمة

 .1التدقيق القانوين
ؤسسات، خلدمات التدقيق الداخلي يف امل اإلخراجومن أهم املسائل اليت هلا عالقة مبهنة التدقيق الداخلي هي 

 ا أكرب منقدر  املتعاقد معهم واليت تشمل تعاقد املدققني الداخليني فوائدإىل  (CHANGو BARR) فقد أشار
فقدان الوالء  راجاإلخعيوب من رونة، وفورات يف التكاليف وحتسني للجودة. ويعترب الكتاب أن امل، ستقالليةاال

 .2قي مةب وفقدان أرض تدري ،ومعارف املؤسسة
لفعالة ابة امما يعيق املالك على الرق ،املؤسسةاملعلومات يف تفرتض نظرية الوكالة أن هناك نظرية عدم متاثل 

، حمددة ومعقدة اليت جيب مراقبتهانشطة األ مثل قطاع التأمني أين تكونيف القطاعات  .للسلوك االنتهازي للوكالء
فة، ميكن من آلية تعاقدية أكثر فعالية من حيث التكل يف القطاع داخليني ذوي املعرفةالدققني املقد يكون توظيف 

 وبالتايلقة مسؤولة. بأهنم يتصرفون بطري ولإلشارة إىل الوكالء الوكالء والتحكم يف هترب وحتايلخالهلا للمالك مراقبة 
خارج وظيفة   للتعاقدهي أقل احتماال ،قد تتنبأ نظرية الوكالة بأن املؤسسات اليت تعمل يف بيئات أعمال أكثر تعقيدا

 .3التدقيق الداخلي من املؤسسات اليت تعمل يف بيئات أعمال أقل تعقيدا
اخلارجي،  ل أخرى مثل التقارير املالية، التدقيقمع آليات تدخّ  تؤكد نظرية الوكالة أن التدقيق الداخلي مشرتك

رية ال من حيث التكلفة بني املالكني واملسريين، كما قد ال تساعد نظحيث يساعد على احلفاظ على التعاقد الفعّ 

                                                 
1Mary Elen OLIVERIO, Bernard H. NEWMANN. Internal Auditor Participation in External Audits ,Internal 

Auditing, Winter 1991, pp. 57-67. 
2Robert H. BARR, Stanly Y CHANG. Outsourcing Internal Audits :A Boon or Bane, Managerial Auditing 

Journal ,Vol. 08, N°. 01, 1993, pp. 14-17. 
3Michael B. ADAMS. Op. Cit., p. 11. 
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 ض خصائصتساعد على شرح بعأن ولكن ميكن أيضا  ،الوكالة فقط يف شرح وجود التدقيق الداخلي يف املؤسسات
 .1حجمه، نطاق نشاطه مثل التدقيق املايل مقابل التدقيق التشغيليكقسم التدقيق الداخلي  

يعترب التدقيق الداخلي املنبثق عن اإلدارة العامة من خالل نظرية الوكالة كآلية رقابة وإشراف ضمن عالقة مل  
، اليت متيل لدمج نتج عن نظرية الوكالة تطورات عديدة يف جمال حوكمة الشركات ،الوكالة، ولكن منذ عدة سنوات

 . 2التدقيق الداخلي كآلية حوكمة شركات أيضا، كما رّكز املفهوم احلديث للتدقيق الداخلي على حوكمة الشركات
ن اجلهات م ففي أعقاب فضائح الشركات واألزمة املالية العاملية، حظيت حوكمة الشركات باهتمام كبري

 التنظيمية واجلمهور، وقد ركزت االستجابات التنظيمية على زيادة متطلبات اإلفصاح املتعلقة حبوكمة الشركات بدوره
لية وإدارة مبا يف ذلك الرقابة الداخ ،الوعي والطلب على التأكيد والضمان الداخلي يف عملية حوكمة الشركاتزيادة 

وهي  ،فإن وظيفة التدقيق الداخلي يف وضع جيد لتقدمي هذا الضمان ،املؤسسةل املخاطر، ونظرا ملوقعها الفريد داخ
 ،جزء ال يتجزأ من حوكمة الشركات. ومع ذلك يشري العديد من الباحثني إىل أن هذه الوظيفة ال تكون فعالة دائما

م وممارسات التدقيق مفاهيقد ال تعرتف املؤسسة بقيمة ف ،وقد يكون هذا هو احلال بوجه اخلصوص يف البلدان النامية
 .3الداخلي الدولية للرقابة كما هو مطبق يف اجملتمعات الغربية

 ،يف الواقع، من بني الصراعات أو النزاعات اليت قد تنشأ بني املدراء واملسامهني، املدخل احلايل حلوكمة الشركات
يفضل حل الصراع الناتج عن عدم التوازن املعلومايت )عدم متاثل املعلومة( بني الوكيل واملوكل. وللتدقيق الداخلي 

لك من مثل التدقيق اخلارجي أو القانوين، وذ ،املرتبط بلجنة التدقيق )إن وجدت( دور أساسي يف حوكمة الشركات
 :4خالل
 ات إدارة املخاطر للجنة التدقيق؛جلب أفضل املمارسات للرقابة الداخلية وعملي -
 تقدمي معلومات حول كل أنشطة الغش واملخالفات؛ -
 إجراء عمليات التدقيق السنوية واإلبالغ عن النتائج للجنة التدقيق؛ -

                                                 
1Michael B. ADAMS. Op. Cit., p. 12. 

 تعود جذور حوكمة الشركات إىل(& MeansBerle ) وتأيت 1506وذلك يف عام  ،الذين يعدان أول من تناول موضوع فصل امللكية عن اإلدارة .
. عرفها املؤسسةبجراء املمارسات السلبية اليت ميكن أن تضر  املؤسسة،آليات حوكمة الشركات لسد الفجوة اليت ميكن أن حتدث بني مديري ومالكي 

املؤسسة  وذلك من أجل إعالم، توجيه ورقابة أنشطة ،املعهد الدويل للتدقيق الداخلي بأهنا: "مزيج من العمليات واهلياكل املنفذة من طرف جملس اإلدارة
 لتحقيق أهدافها".

2Elisabeth BERTIN. Op. Cit., p. 68. 
3Wahid Omar ABUZZA et al. Op. Cit., p. 826. 
4Theofanis KARABIORGOS et al, Internal Auditing as an Effective Tool For Corporate Governance, Journal 

of Business Management, Vol. 2, N° 1, 2010, p. 19. 
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تشجيع جلنة التدقيق إلجراء فحص دوري ألنشطتها وتطبيقها مقارنة مع أفضل املمارسات احلالية لضمان  -
 الرائدة.أن أنشطتها من املمارسات 

، تتكون حوكمة الشركات من أربعة مكونات: املدقق اخلارجي، جلنة (وآخرون GRAMLING) :بالنسبة لـ
التدقيق، اإلدارة ووظيفة التدقيق الداخلي، حيث ميكن تقدير مسامهة التدقيق الداخلي باعتباره وظيفة مسامهة يف 

وظيفة اآلخرين املسؤولني عن احلوكمة، فوظيفة التدقيق الداخلي تظهر كاحلوكمة من خالل عالقته باملمثلني الثالثة 
 أن طبيعة وقيمة التدقيق الداخلي كوظيفة موارد تتوقف على جودة وظيفة التدقيقغري أن الباحثني يدركون  ،موارد

 الداخلي، حيث تدعم حوكمة الشركات استقاللية املدقق الداخلي. 
علومات احلد من تباين أو تضارب امل يف حوكمة الشركات على مستويني:خلي ميكن أن نقدر دور التدقيق الدا

 .1وإدارة املخاطر
ة فيما خيص هذا املستوى، من املعرتف به بالنسبة للمسامهني أنه باإلضاف الحد من عدم تطابق المعلومات: -

 ،للمعلومة احملاسبية واملالية، فقد كان املدير ميلك معلومة كاملة ناجتة عن حماسبة التسيري وتقرير املدقق الداخلي
كقناة نقل بني   تظهر ،يوالذي كان هو املستفيد الوحيد منها؛ فوجود جلنة تدقيق مستلمة لتقرير املدقق الداخل

، ميكن للمدقق وبفضل هذا االرتباط ،ولكن أيضا املدققني الداخليني وجملس اإلدارة ،املدققني، ليس فقط اخلارجيني
 .الداخلي أن يساهم يف احلد من عدم متاثل املعلومة يف حوكمة الشركات

وخاصة يف  ،املخاطر يف املؤسسةمستوى إدارة على  ارئيسي ايلعب التدقيق الداخلي دور  إدارة المخاطر: -
للشركات املدرجة. فللتدقيق  (LSFعملية إعداد تقرير حول الرقابة الداخلية امللزم مبوجب قانون احلماية املالية )

الداخلي مهمة تقييم نظام الرقابة الداخلية، وبذلك فهو األفضل لتزويد جملس اإلدارة باملعلومات حول نقاط ضعف 
تشغيلية، املعلوماتية ، الاالسرتاتيجيةخلية أو مناطق اخلطر اليت ميكن أن تؤثر على حتقيق األهداف نظام الرقابة الدا

 واملطابقة.
الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي يف إدارة خماطر املؤسسة، أن  (MYERSو GRAMLING) أبرز كل من

 لعمليات إدارة ضمانا معقوالفالتدقيق الداخلي وفقا لكال الباحثني ميارس تأثريا على مخسة من مكوناته: يعطي 
سية ياملخاطر، تقييم املخاطر بشكل صحيح، عمليات إدارة املخاطر مقيمة جيدا، إعداد التقرير حول املخاطر الرئ

 الكبرية بشكل جيد وتقرير حول إدارة املخاطر الرئيسية اجملمعة.

                                                 
1Elisabeth BERTIN. Op. Cit., p. 68. 
LSF : Loi sur la Sécurité Financière. 
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 التدقيق الداخليممارسة المرجعي الدولي لطار اإلالمبحث الثاني: 
النموذج املثايل الذي يضم أفضل املمارسات املطلوبة  (IPPF) يعترب اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية

ميثل هو ف ، ويعزز الثقافة األخالقية فيها، ويشكل أداة لقياس أداء ممارسي املهنة.الداخليملمارسة مهنة التدقيق 
ات املعهد. وهو هيئة جديرة بالثقة، عاملية، وذاإلطار املفاهيمي الذي ينظم التوجيهات املوثوقة اليت أصدرها 

وثوقة تنظم يف االحتاد ء العامل توجيهات متوجيهات، توفر للمهنيني الداخليني يف جمال التدقيق الداخلي يف مجيع أحنا
 . إرشادات إلزامية وتوجيهات موصى هبابوصفها  ،الدويل لتنظيم األسرة

وقد لته، وهيك اإلطار العديد من التطورات والتحسينات من خالل إجراء تعديالت جوهرية يف مضمونهشهد 
 .9119، ومتت مراجعته يف أكتوبر 9112 يف جويلية اجلديدمت عرض اإلطار 

 (:IPPFمارسة التدقيق الداخلي )الدويل ملطار اإليوضح الشكل التايل مكونات 

 (IPPF: اإلطار الدولي للممارسات المهنية )11م شكل رق

 المصدر:
The Institute of Internal Auditors. Standards & Guidance - International Professional 

Practices Framework (IPPF), article disponible sur le site: 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx, (consulté 

le 15/11/2016). 

                                                 
IPPF: International Professional Practices Framework. 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx
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( يتكون من رسالة التدقيق IPPFاإلطار الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي )أن  ،يتضح من خالل الشكل أعاله
 الداخلي اليت تشمل كل من اإلرشادات اإللزامية واإلرشادات املوصى هبا.

لعام ملسامهات ايتم وضع اإلرشادات اإللزامية بعد عملية بذل العناية الواجبة، واليت تتضمن فرتة من العرض 
 :1حيث تتمثل العناصر اإللزامية لإلطار الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي يف ،أصحاب املصاحل

 املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي؛ -
 تعريف التدقيق الداخلي؛ -
 ؛مدونة أخالقيات املهنة -
 للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي.املعايري الدولية  -

، طرف معهد املدققني الداخليني من خالل عملية املوافقة الرمسية نم تتم املوافقة على اإلرشادات املوصى هبا
ي، مدونة ملعهد املدققني الداخليني، تعريف التدقيق الداخلوهي تصف ممارسات التنفيذ الفعال للمبادئ األساسية 

 أخالقيات املهنة واملعايري. 
 ( يف:IPPFاإلطار الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي )هبا يف  املوصىتتمثل العناصر 

شكل مجاعي الداخليني يف تطبيق املعايري، وهي تتعامل ب دققنياملإرشادات تنفيذية: تساعد أدلة التنفيذ  -
ث ، والنظر فيه، ولكنها ال تتضمن عمليات أو إجراءات تفصيلية. وقد مت حتديمع هنج التدقيق الداخلي، منهجياته

 .اإلسبانيةو للمعايري. تتوفر باللغات التالية: اإلجنليزية، الفرنسية، الروسية  9111مجيع األدلة اليت تأثرت بتعديالت عام 
تشمل لتدقيق الداخلي. و : توفر اإلرشادات التكميلية إرشادات مفصلة إلجراء أنشطة اإرشادات تكميلية -

هذه اجملاالت والقضايا اخلاصة بكل قطاع، فضال عن العمليات واإلجراءات واألدوات والتقنيات والربامج والنهج 
  جويليةارسة املهنية للتدقيق الداخلي يفماإلطار الدويل اجلديد للموبدءا من إطالق  النتائج. نالتدرجيية وأمثلة ع

أدلة تقييم خماطر تكنولوجيا و  (GTAGs) التكنولوجيا الشاملة لتدقيقدلة األمارسات و مل، تصبح مجيع أدلة ا9112
 وصى هبا.ملجزءا من طبقة اإلرشادات التكميلية ا (GAIT) علوماتملا

 

 

                                                 
1The Institute of Internal Auditors. Standards & Guidance - International Professional Practices Framework 

(IPPF), article disponible sur le site: https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-

IPPF.aspx, (consulté le 15/11/2016). 
GTAGs: Global Technology Audit Guides. 
GAIT: Guides to the Assessment of IT Risks. 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx
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 مبادئ التدقيق الداخليو  رسالةالمطلب األول: 
  رسالة التدقيق الداخلي .1

إلطار الدويل االداخلي إىل إجنازه داخل املؤسسة. مكاهنا يف حتدد رسالة التدقيق الداخلي ما يسعى التدقيق 
 ، موضحا كيف ينبغي للممارسني االستفادة من اإلطار بأكملهامتعمداجلديد للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي 

 .املهمةلتسهيل قدرهتم على حتقيق 
 :1متت صياغة رسالة التدقيق الداخلي كما يلي

ات نظر قائمة ووجه واملشورة نصائحال، ضمانال  وبكل موضوعيةومحاية قيمة املؤسسة من خالل تقدمي حتسني"
 ".، ألصحاب املصلحةعلى أساس املخاطر

 المبادئ األساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي .9
فعالية ة اليت تصف العناصر الرئيسي للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي يف جمملها املبادئ األساسية وتوضح حتدد

وجودة وتعمل أن تكون مجيع املبادئ م جيبفعالة،  التدقيق الداخليلكي تعترب وظيفة و الداخلي.  التدقيقنشاط 
ألساسية قد يكون ا أن حتقيق املبادئ يوضحنشاط التدقيق الداخلي،  باإلضافة إىلأن املدقق الداخلي بفعالية. كيف 

اط حتقيق أي من املبادئ يعين أن نش احرتام أو يف والفشل ، ولكن اإلخفاقأخرىإىل  سسةمؤ خمتلفا متاما من 
 .فعاالن و يك التدقيق الداخلي لن

 :2تتمثل املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي يف
 إثبات النزاهة؛ 
 ؛إظهار الكفاءة والعناية املهنية الالزمة 
 ؛(االستقالليةتأثريات ) أن يكون موضوعيا ومتحررا من أي 
 ؛أن يكون متوافقا مع اسرتاتيجيات، أهداف وخماطر املؤسسة 
 ؛الكافيةو  املالئمة ميتلك املواردأن و  ،يف املركز الوظيفي املناسب أن يتموقع 
 ؛املستمر هنيحتسو  التدقيق الداخلي جودة إثبات 
  ؛التواصل بشكل فّعالاالتصال و 
  ؛املخاطر أساس على مبينتقدمي تأكيد 

                                                 
1The Institute of Internal Auditors, Mission of Internal Audit, article disponible sur le site: 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Mission-of-Internal-Audit.aspx, (consulté le 15/11/2016). 
2The Institute of Internal Auditors, Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, article 

disponible sur le site: https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-

Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx (consulté le 15/11/2016) 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Mission-of-Internal-Audit.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx
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  ؛)النباهة واستباق األحداث والرتكيز على املستقبل( ذو بصرية، مبادر وذو نظرة مستقبليةأن يكون 
 تدعيم وتشجيع التحسني داخل املؤسسة(. يدعم تطوير وحتسني املؤسسة( 

 معايير التدقيق الداخليالمطلب الثاني: 
، وقد 1181مل ينشر املعهد الدويل للمدققني الداخليني اجملموعة األوىل من معايري التدقيق الداخلي حىت سنة 

اليت مت إدخال العديد من التعديالت ، 9119 ثبت أنه من الصعب حتديثها حىت صدور املعايري اجلديدة يف جانفي
 عليها يف وقت الحق.

لمعهد الدويل لمما يعكس تنظيم مهنة التدقيق الداخلي حتت مظلة دولية  تكمن أمهية املعايري يف أهّنا عاملية،
 لتطبيقها وحمدودية فرص احرتامها واملدى املتغري ،للمدققني الداخليني، وتكمن أوجه ضعفها يف عدم االعرتاف هبا

ني الداخليني دققيف عدم وجود أية إشارة للمعهد الدويل للماألول معيار إىل معيار، ويتجلى الضعف جغرافيا من 
 . 1أو املعايري يف معايري التدقيق اخلارجي اجلديدة بشأن استخدام عمل املدققني الداخليني

ية حختتلف من نا مؤسساتالداخلي يف بيئات قانونية وثقافية خمتلفة ومتنوعة، لصاحل تتم ممارسة التدقيق 
من  من قبل أشخاص من داخل املؤسسة أواألهداف واحلجم والتعقيد واهليكلية، كما تتم ممارسة التدقيق الداخلي 

إن التقيد باملعايري ف ،خارجها. ومع أن تلك االختالفات قد تؤثر يف ممارسة التدقيق الداخلي يف كل بيئة على حدة
 أمرا أساسيا لكي يتمّكن املدققون الداخليون ونشاط التدقيقالدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي يشّكل 

 .2الداخلي من الوفاء مبسؤولياهتم
 :3يتمثل الغرض من املعايري يف 

 لعناصر اإللزامية من اإلطار الدويل للممارسات املهنية؛ا تطبيقتوجيه  -
 الداخلي؛توفري إطار مرجعي ألداء وتطوير جمال واسع للقيمة املضافة لنشاطات التدقيق  -
 إرساء األسس لتقييم أداء التدقيق الداخلي؛ -
 تعزيز حتسني عمليات ومسارات املؤسسة. -

 :4تتكّون من إلزاميةتستند املعايري على جمموعة مبادئ ومتطلبات 

                                                 
1Andrew D. CHAMBERS, Marjan ODAR. Op. Cit., pp. 35-36. 
2The Institute of Internal Auditors, International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 

(Standards), Florida, Octobre 2016, (PDF), p. 01, disponible sur le site : 

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx, (consulté le 15/11/2016). 
3Idem. 
4Idem. 

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx
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وتقييم فعالية أدائها  ،"تصرحيات" حتدد املتطلبات اجلوهرية ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي القابلة للتطبيق -
 لى املستوى التنظيمي والفردي؛ا وعدولي

 "تفسريات" تُوّضح العبارات واملصطلحات الواردة يف املعايري. -
فإن التقيد  ،إلطار الدويل، وبناء  على ذلكلإن املعايري وميثاق األخالقيات حتتوي على مجيع العناصر اإللزامية 

ق يعترب تقّيدا  جبميع العناصر اإللزامية لإلطار املهين الدويل ملمارسة أعمال التدقي ،باملعايري وميثاق األخالقيات
 الداخلي.

حمّددة يف قائمة املصطلحات. ومن الضروري اعتماد التفسريات احملّددة يف  يهكما تستخدم املعايري عبارات  
لمة "جيب" للداللة ك، تستخدم املعايري كقائمة املصطلحات لفهم وتطبيق املعايري بالشكل السليم. باإلضافة إىل ذل

ن ما مل تكن مسألة عدم تطبيقه هي نتيجة حلكم مهين أو ظروف تربّر االحنراف ع ،على ُمتطلب يُتوقع االلتزام به
 .1املعايري

وهي . 2يري أنشطتهممهامهم وتساملعايري املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي املدققني الداخليني يف حتقيق  ترشد
طبق على مجيع باإلضافة إىل معايري التنفيذ، حبيث ت ،معايري الصفات ومعايري األداء :امهمن قسمني أساسيني تتألف 

 خدمات التدقيق الداخلي.
 الصفاتمعايير  .1

. 3حتدد معايري الصفات اخلصائص اليت جيب توفُرها يف املؤسسات واألفراد الذين ميارسون التدقيق الداخلي
، 9119يلخص اجلدول املوايل معايري الصفات حسب آخر إصدار ملعايري املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي يف أكتوبر 

 :9111من جانفي بتداءاوالسارية املفعول 
 : معايير الصفات12جدول رقم 

رقم  معايير الصفات
 المعيار

NORMES DE QUALIFICATION 

 Mission, pouvoirs et responsabilités 1111 األهداف، الصالحيات والمسؤوليات

 Reconnaissance des dispositions 1010 االعرتاف بالتوجيهات اإللزامية يف ميثاق التدقيق الداخلي-

obligatoires dans la charte d'audit 

interne 

 Indépendance et objectivité 1111 االستقاللية والموضوعية

                                                 
1The Institute of Internal Auditors, International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 

(Standards), Op. Cit., p. 01. 
2Louis VAURS. Op. Cit., p. 145. 
3The Institute of Internal Auditors, International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 

(Standards), Op. Cit., p. 02. 
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 Indépendance dans l'organisation 1110 االستقالل يف املؤسسة -

 1111 العالقة املباشرة مع جملس اإلدارة Relation directe avec le Conseil 

  دور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي خارج
 إطار التدقيق الداخلي

1116 Rôles du responsable de l’audit interne 

en dehors de l’audit interne 

 Objectivité individuelle 1160 املوضوعية الفردية-

 Atteinte à l'indépendance ou à 1100 التأثري على االستقاللية واملوضوعية-

l'objectivité 

 Compétence et conscience 1911 المهارات والعناية المهنية الاليمة

professionnelle 

 Compétence 1610 املهارة-

 Conscience professionnelle 1660 العناية املهنية الالزمة-

 Formation professionnelle continue 1600 التكوين املهين املستمر-

 Programme d'assurance et 1111 برنامج ضمان وتحسين الجودة

d'amélioration qualité 

 Exigences du programme d'assurance 1010 وحتسني اجلودة تأكيدمتطلبات برنامج  -

et d'amélioration qualité 

 évaluations internes 1011 التقييمات الداخلية-

 Evaluations externes 1016 ارجيةاخل التقييمات-

 Communication relative au 1060 التقارير املتعلقة بربنامج تأكيد وحتسني اجلودة -

programme d'assurance et 

d'amélioration qualité 

استعمال عبارة "مطابق للمعايري الدولية للممارسة املهنية -
 للتدقيق الداخلي"

1061 Utilisation de la mention " conforme 

aux normes internationales pour la 

pratique professionnelle de l’audit 

interne" 

 Indication de non-conformité 1066 التوافقاإلفصاح عن عدم -

 باالعتماد على: الطالبةمن إعداد  المصدر:
The Institute of Internal Auditors, International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing (Standards), Florida, Octobre 2016, (PDF), pp. 04-14, disponible sur le 

site:  

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx, (consulté 

le 15/11/2016). 

 األداءمعايير  .9
إذ تصف طبيعة  .وحتّدد معايري اجلودة لقياس أداء اخلدمات املقدمة ،معايري األداء طبيعة التدقيق الداخليتتناول 

خدمات التدقيق الداخلي، وكذلك تعطي معيارا للجودة/النوعية، ميكن من خالله قياس أداء تلك اخلدمات وبصورة 

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx
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أكيدية م التدقيق الداخلي عن طريق النشاطات التعامة. كما تعطي وصفا لتطبيق املعايري يف أنواع معينة من مها
 .1واالستشارية اليت يقوم هبا املدققون الداخليون

يلخص اجلدول املوايل معايري األداء حسب آخر إصدار ملعايري املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي يف أكتوبر 
 :9111 والسارية املفعول ابتداء من جانفي 9119

 األداء: معايير 19جدول رقم 

رقم  معايير األداء
 المعيار

NORMES DE 

FONCTIONNEMENT 

 Gestion de l'audit interne 9111 إدارة نشاط التدقيق الداخلي

 Planification 6010 التخطيط -

 Communication et approbation 6060 التبليغ واملوافقة -

 Gestion des ressources 6000 إدارة املوارد -

 Règles et procédures 6030 السياسات واإلجراءات -

 Coordination et utilisation d’autres 6080 التنسيق واستعمال أعمال أخرى -

travaux 

 Communication à la direction générale 6020 اإلبالغ( لإلدارة العامة وجملس اإلدارةرير )رفع التقا -

et au Conseil 

مسؤولية املؤسسة يف حالة اللجوء ملقدم خارجي ألنشطة  -
 التدقيق الداخلي 

6080 Responsabilité de l’organisation en cas 

de recours à un prestataire externe 

pour ses activités d’audit interne 

 Nature du travail 9111 طبيعة العمل

 Gouvernance 6110 احلوكمة -

 Management des risques 6160 املخاطرإدارة  -

 Contrôle 6100 الرقابة -

 Planification de la mission 9911 التخطيط للمهمة

 Considérations relatives à la 6601 اعتبارات التخطيط -

planification 

 Objectifs de la mission 6610 أهداف املهمة -

 Périmètre d’intervention de la mission 6660 عمل املهمة(نطاق التكليف باملهمة )نطاق  -

 Ressources affectées à la mission 6600 املوارد املخصصة للمهمة -

 Programme de travail de la mission 6630 برنامج عمل املهمة -

 Réalisation de la mission 9111 تنفيذ المهمة

 Identification des informations 6010 حتديد املعلومات -

                                                 
 .83-80. ص ، صمرجع سابق، IIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن  .خلف عبد اهلل الوردات1
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 Analyse et évaluation 6060 التحليل والتقييم -

 Documentation des informations 6000 توثيق املعلومات -

 Supervision de la mission 6030 اإلشراف على املهمة -

 Communication des résultats 9911 تبليغ النتائج

  Contenu de la communication 6310 حمتوى التبليغ -

 Qualité de la communication 6360 جودة التبليغ -

 Erreurs et omissions 6361 السهو واخلطأ -

استخدام عبارة "تتم وفقا للمعايري الدولية للممارسة  -
 املهنية للتدقيق الداخلي"

2430 Utilisation de la mention «conduit 

conformément aux normes 

internationales pour la pratique 

professionnelle de l’audit interne» 

 Indication de non-conformité 6301 اإلفصاح عن عدم التوافق -

  Diffusion des résultats 6330 نشر النتائج -

 Les opinions globales 6380 اآلراء الشاملة أو العامة -

 Surveillance des actions de progrès 9211 متابعة سير العمل

 Communication relative à 9911 إبالغ قبول المخاطر

l’acceptation des risques 

 باالعتماد على: الطالبةمن إعداد المصدر: 
The Institute of Internal Auditors, International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing (Standards), Florida, Octobre 2016, (PDF), pp. 15-31, disponible sur le 

site:  

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx, (consulté 

le 15/11/2016). 

 معايير التنفيذ .1
حتدد معايري التنفيذ املتطلبات لتطبيق معايري الصفات واألداء حسب نوعية اخلدمة املقّدمة، سواء كانت خدمات 

 :1تأكيد )ت( أو خدمات استشارية )إ(
 خدمات التأكيد -

اجات وذلك لتقييم أراء أو استنت ،تشمل خدمات التأكيد تقييما  موضوعيا  لألدلة من طرف املدقق الداخلي
بشأن كيان أو عملية أو وظيفة أو مسار أو نظام أو غريها من املوضوعات. يتم حتديد طبيعة ونطاق مهمة التأكيد 

 من قبل املدقق الداخلي، وبصفة عاّمة تشرتك ثالثة أطراف يف خدمات التأكيد:

                                                 
1The Institute of Internal Auditors, International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 

(Standards), Op. Cit., pp. 02-03. 

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx
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 ظام أو بالعملية أو بالوظيفة أو باملسار أو بالن الشخص أو اجملموعة اليت هي يف عالقة مباشرة بالكيان أو
 بغريها من املوضوعات )مالك املسار(؛

 لشخص أو اجملموعة اليت تقوم بإجراء هذا التقييم )أي املدقق الداخلي(؛ا 
 .)الشخص أو اجملموعة اليت تستخدم هذا التقييم )أي املستخدم 

 الخدمات االستشارية -
إرشادية تُنّفذ بصفة عامة بناء  على طلب حمّدد من عميل املهّمة. وختضع اخلدمات االستشارية هي خدمات 

 . تتضمن هذه اخلدمات بصفة عامة طرفني مها:طبيعة ونطاق املهمات االستشارية لالتفاق مع عميل املهمة
 الشخص أو اجملموعة اليت تقدم املشورة )أي املدقق الداخلي(؛ 
  ة وتتلقاها )العميل(.الشخص أو اجملموعة اليت تبحث عن املشور 

بأي مسؤولية  وال يضطلع ،ينبغي أن حيافظ املدقق الداخلي عند تقدمي اخلدمات االستشارية على املوضوعية
 إدارية.

 الداخليني وأيضا  على نشاط التدقيق الداخلي. مجيع املدققني ،املعايري على املدققني الداخليني منفردين تطبق
واملعايري ذات صلة بأداء  ،وباملهارات وبالعناية املهنية الالزمة ،مسؤولون عن تطبيق املعايري املتعلقة باملوضوعية الفردية

 اخلي الكامل باملعايري.يق الدمسؤولياهتم املهنية. الرؤساء التنفيذيني للتدقيق مسؤولون أيضا  عن التزام نشاط التدق
ن أو على نشاط التدقيق الداخلي االلتزام ببعض أجزاء املعايري بسبب قانو  ،املدققني الداخليني لىإذا تعّذر ع

 فيتعنّي التقّيد باإلجراءات األخرى من املعايري معا لإلفصاحات املناسبة. ،أو نظام
اخلي ذكر فيمكن للتدقيق الد ،عن جهات رمسية أخرىادرة إذا مت استعمال املعايري بالّتزامن مع متطلبات ص

واملتطلبات  ". عندها، ويف حال أشار نشاط التدقيق الداخلي التقّيد "باملعايرييف تبليغاته استعمال هذه املتطلبات
إمكاهنم االلتزام كما ب  ،"باملعايري"فيجب على املدققني الداخليني ونشاط التدقيق الداخلي أن يتقيدوا  ،األخرى

جمللس الدويل ملعايري ويقوم ا ،ةمستمر  عمليةباملتطلبات األخرى إذا كانت أكثر تقييدا. إن مراجعة وتطوير املعايري هي 
التدقيق الداخلي مبشاورات مستفيضة ومناقشات قبل إصدار املعايري. ويشمل هذا الطلب مالحظات العموم يف 

لتدقيق لاملسودة املعروضة. يتم نشر املسودات على موقع اإلنرتنيت للمعهد الدويل مجيع أحناء العامل يف خصوص 
 . 1كما يتم توزيعها على معاهد التدقيق على مستوى كل بلد  ،الداخلي

 
                                                 

1The Institute of Internal Auditors, International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 

(Standards), Op. Cit., p. 03. 
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 المطلب الثالث: مدونة أخالقيات المهنة
يز ثقافة أخالقية إرساء وتعز  يفالغرض من مبادئ وقواعد مجعية املدققني الداخليني بشأن أخالقيات املهنة يكمن 

 حمددة حتكم مهنة التدقيق الداخلي.
قيق الداخلي باعتبار أن مهنة التد ،تعترب مبادئ وأخالقيات املهنة ضرورية وأساسية لنشاط التدقيق الداخلي

فإن مبادئ  ،من هذا املنطلق تقوم أساسا على الثقة يف تأكيدها املوضوعي بشأن إدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة.
رين أساسيني لكي تشمل أيضا عنص ،أخالقيات املهنة ميتد نطاقها إىل ما هو أبعد من تعريف مهنة التدقيق الداخلي

 :1مها
 ؛املبادئ الوثيقة الصلة مبهنة التدقيق الداخلي وممارستها -
هي قواعد تعد مبثابة و  قواعد السلوك املهين اليت حتدد املعايري اليت يتوقع من املدققني الداخليني مراعاهتا، -

عامل مساعد يف حتويل املبادئ إىل تطبيقات عملية، كما أن املقصود هبا توجيه السلوك األخالقي للمدققني 
 الداخليني.

هذا مع العلم بأنه يقصد بـ "املدققني الداخليني" املشار إليهم يف هذه القواعد، أعضاء مجعية املدققني الداخليني، 
الشهادات املهنية الصادرة عن مجعية املدققني -أو املرشحني للحصول على–ن حصلوا على وكذلك األفراد الذي

 الداخليني، وكذلك األفراد الذين يقدمون خدمات التدقيق الداخلي ضمن تعريف التدقيق الداخلي.
ن األفراد أو سواء م ،تنطبق مبادئ أخالقيات املهنة الواردة فيما يلي على من يقدم خدمات التدقيق الداخلي

لذين حصلوا وكذلك األفراد ا ،املؤسسات. ويعترب اإلخالل هبذه القواعد من طرف أعضاء مجعية املدققني الداخليني
الشهادات املهنية الصادرة عن مجعية املدققني الداخليني مبثابة سلوك غري  -أو املرشحني للحصول على–على 

يهات الصادرة، مع ة والتوجفقا للقوانني واألنظمة اإلدارية اخلاصة باجلمعيمقبول، وسيتم تقييمه والتصرف إزاءه و 
ليس من  ،أن عدم اإلشارة حتديدا يف قواعد السلوك الواردة هنا إىل أن سلوكا حمددا بالذات يعترب خمالفا هلاالعلم 

ات اجلمعية ء أو محلة شهادشأنه أن حيول دون اعتبار ذلك السلوك شائنا وغري مقبول، وبالتايل فإن أيا من األعضا
 السلوك. يف حال بدر من جانبهم مثل ذلك ،أو املرشحني هلا، ميكن أن يكونوا عرضة الختاذ إجراءات تأديبية حبقهم

 من املتوقع من املدققني الداخليني أن يطبقوا املبادئ اآلتية ويتمسكوا هبا:
اد على ل األساس لالعتموهذا ما يشكّ  ،دعائم الثقةاستقامة املدققني الداخليني من شأهنا إرساء  :االستقامة .1

 آرائهم وأحكامهم.
                                                 

1The Institute of Internal Auditors, Code of Ethics, p. 01, disponible sur le site:  

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx, (consulté le 

15/11/2016). 

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
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جيب على املدققني الداخليني مراعاة أرفع مستويات املوضوعية يف مجع، تقييم وتبليغ املعلومات  :الموضوعية .2
أو العمل الذي يكونون بصدد فحصه. وجيب على املدققني الداخليني مراعاة التقييم املتوازن  ،املتعلقة بالنشاط

 ،لكل الظروف ذات الصلة، وكذلك مراعاة أال يتأثروا يف تكوينهم آلرائهم أو أحكامهم مبصاحلهم الشخصية
 أو بآراء أو تأثريات اآلخرين.

عليهم أال وملكية املعلومات اليت يتلقوهنا أو يطلعون عليها، و على املدققني الداخليني أن حيرتموا قيمة  :السرية .3
بدون احلصول على اإلذن أو التفويض املناسب الالزم، وذلك ما مل يكن هناك  ،حوا عن تلك املعلوماتصيف

 التزام قانوين أو مهين باإلفصاح عن تلك املعلومات.
 على املدققني الداخليني: :الكفاءة .4

 يؤدوا سوى اخلدمات اليت تكون لديهم املعرفة واملهارة واخلربة الالزمة هلا؛ الأ -
 أن يؤدوا خدمات التدقيق الداخلي وفقا للمعايري الدولية املهنية ملمارسة التدقيق الداخلي؛ -
  أن يعملوا باستمرار على حتسني مهاراهتم وفاعلية وجودة اخلدمات اليت يؤدوهنا. -
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 المندمج الداخلي : التدقيقالمبحث الثالث
تطورت النظرة للتدقيق الداخلي عرب مراحل خمتلفة من الزمن، مواكبة مع التغريات احلاصلة يف بيئة األعمال 

فهوم وصوال إىل تبلور امل ،واالندماج لى مستويات تدرجيية من التكاملداخلية واخلارجية للمؤسسة، وذلك عال
 .املندمجاحلديث للتدقيق 

 المندمج الداخلي ماهية التدقيقالمطلب األول: 
اليت خيتلف فيها  أهم النقاط توضيحمع  ،تدقيق األداءإىل البد من اإلشارة  ،قبل التطرق ملفهوم التدقيق املندمج

 تدقيق األداء عن التدقيق املايل وتدقيق املطابقة.
مة، املؤسسات، األنظإذا كانت ما  ،األداء الفحص بطريقة مستقلة وموضوعية وموثوق هبايشمل تدقيق 

نت التحسينات وإذا كا ،العمليات، الربامج، األنشطة أو املنظمات تعمل وفقا ملبادئ االقتصاد، الفعالية والفاعلية
 ممكنة.

ك ال وذل ؛ق األداءالتوجه حنو تطوير التدقيق الداخلي هو إجراء تدقيأن إىل  (DUNJIA و JIN’Eأشار )
 نأليعين أننا نستبعد التدقيق املايل، بل على العكس من ذلك، فإن التدقيق املايل هو األساس إلجراء تدقيق األداء، 

فإن التدقيق املايل  ،ؤثر بالتأكيد على الكفاءة االقتصادية، ومن ناحية أخرىتساملشوشة وغري الواضحة  اإلدارة املالية
اد األداء، ألن البيانات اليت مت اختبارها من طرف التدقيق املايل ترتبط عموما باالقتصهو يف الواقع بداية لتدقيق 

 .1والكفاءة
قة.  ء عن التدقيق املايل وتدقيق املطابتدقيق األدا فيها خيتلف ،عدة نقاط 9112أبرز دليل تدقيق األداء لسنة 

 :2عرض االختالفات األساسية من خالل اجلدول التايلت
 
 
 
 
 

                                                 
1Yan JIN’E, Li DUNJIA. Performance audit in the service of internal audit, Managerial Auditing Journal, Vol. 

12, N° 4/5, 1997, p. 195 
2
Manuel d’audit de la performance. Cour des comptes européenne, 2015, p. 12, disponible sur le site internet:  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_FR.PD

F, (consulté le 01/07/2016). 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_FR.PDF
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_FR.PDF
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 االختالف بين األداء والتدقيق المالي وتدقيق المطابقة :11م جدول رق
 وتدقيق المالي التدقيق األداء تدقيق الجوانب المقترحة

 المطابقة
املؤسسة تقييم ما إذا كانت أموال  - (Objectif) األهداف

ة يمستعملة بطريقة اقتصادية، بفعال
 .وبفاعلية

 تقييم ما إذا كانت العمليات املالية -
ما إذا  و  ،منفذة بطريقة قانونية ونظامية

 كانت احلسابات موثوقة.
 الموضوع الرئيسي

(Thème central) 
 أونظمات املربامج، السياسات، ال -
 .ؤسسات، أنشطة وأنظمة اإلدارةامل

عمليات مالية، إجراءات حماسبية  -
 .وإجراءات الرقابة األساسية

 التدريب الاليم
(Formation requise) 

سياسية، علم العلوم القتصاد، اال -
 االجتماع ...اخل

 .قوقاحلاسبة و احمل -

 األساليب المستخدمة
(Méthodes utilisées) 

 .إطار مرجعي - .ختتلف من تدقيق آلخر -

 معايير التدقيق
(Critères d’audit) 

 ؛من املرجح أن ترتك لتقدير املدقق -
 .املعايري خاصة بكل تدقيق -

 ؛أن ترتك لتقدير املدققأقل احتماال  -
دها القانون حيدّ ، املعايري موحدة -

 ؛واللوائح
 .تطبق على كل عمليات التدقيق -

منشورة يف الوقت  ،تقارير خاصة - (Rapport) التقرير
 ؛املناسب

خيتلف اهليكل واحملتوى حسب  -
 .األهداف

 ؛تقرير سنوي -
 تقرير موحد. -

 المصدر: 
Manuel d’audit de la performance. Cour des comptes européenne,  2015, p. 11, disponible 

sur le site internet:  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_

MANUAL_FR.PDF, (consulté le 01/07/2016). 

تبارات البيئية مبا يف ذلك االع ،ميكن أن يشمل تدقيق األداء جوانب متعلقة بالتدقيق املايل وتدقيق املطابقة
، املتكامل التدقيق أو ندمجامليسمى هذا التدقيق املتعلق هبذه اجلوانب التدقيق  ،واالجتماعية يف إطار التنمية املستدامة

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_FR.PDF
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_FR.PDF
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ويتحدد وفقا للحالة،   ،هين للمدققتدقيق أداء أو تدقيق مندمج( باحلكم املاختيار نوع التدقيق املطبق )يرتبط حبيث 
 حد ذاته، خاصة على األداء هو حتد يف اني بأن تنفيذ التدقيق يكون مرتكز جيب على املدققني أن يكونوا واعكما 

 .1طابقةوأن تطبيق التدقيق املندمج هو مهمة مت
ذ أعطى العديد غري حديث، إ ،والذي يسمى أيضا تدقيق اإلدارة أو تدقيق األداء ،املندمجيعترب مفهوم التدقيق 

ة لتجاوز األهداف من اإلراد املندمجفقد انبثق التدقيق  ن اقرتاح إطار نظري أو منهجي خاص،من الباحثني تعريفا دو 
ل ويتجاوز حيث يتميز عن األنواع األخرى من التدقيق بأنّه يشم والتشغيلي،قيق احملاسيب، الوظيفي الضيقة للتد

 .2التدقيق األخرىأهداف 
، وقد الحظ الباحث وجود فجوة تدقيق األداء هو املندمجالداخلي التدقيق فإن ( BURTON 1918) حسب

 :3واقرتح األخذ بعني االعتبار أربعة جوانب رئيسية يف إعداد هذا التدقيق اجلديد ،أو فراغ يف تدقيق اإلدارة
 ؛الرتكيز على هذا التدقيق 
 ؛حتديد معايري األداء 
 ؛املشاكل املرتبطة بتنفيذ التدقيق 
 شكل املوجود يف تقرير التدقيقالاملشاكل املرتبطة ب. 

مصطلح تدقيق األداء أو التدقيق التشغيلي يف فحص عادة ما يتم استخدام  ،(MORSE 1111) :بالنسبة لـ
لفرص ، وذلك هبدف حتديد اأو التسيري جلوانب معينة من نشاط أو مؤسسة ما ،أو األداء اإلداري ،األداء التشغيلي

ني مقارنة فاهلدف هو التحس ،ولتحسني فعالية تنفيذ اإلجراءات والعمليات ،واالقتصاداملمكنة لزيادة الكفاءة 
ية متكامل لكل من االقتصاد، الفعالية والفاعل داخلي ه تدقيقفقد عّرف تدقيق األداء على أن .4املؤسسة بأهداف

يقرتح عن طريق معايري األداء املوجودة واحملددة من طرف املؤسسة يف حد ذاهتا، يصدر حكم ، مؤسسةلوظيفة أو 
ثل كل من تدقيق املطابقة، تدقيق ميو  .5وإحالهلا مبعايري أكثر عملية ،على مدى مالءمتها إن كان ذلك ضروريا

وقد  ادية يف املؤسسة.ر األنشطة االقتصلكافة عناص املندمجالفعالية والفاعلية املستويات املختلفة للتدقيق احلديث 
واهليئات  ،يف الواليات املتحدة األمريكية عن طريق مكتب احملاسبة العام األمريكي يف بداياهتاظهرت هذه املستويات 

                                                 
1Manuel d’audit de la performance. Op. Cit., p. 11. 
2Souad BOUNGAB. L’audit intègre: quelle Approche et Quelle Méthodologie? Étude Empirique sur une 

trentaine D’Entreprises Situées A Casablanca et Tanger_ Maroc, L’Audit social au service du progrès du 

management et de la bonne gouvernance, Paris, 2014, p. 73. 
3Idem. 
4JR MORSE, H Ellsworth. Performance and operational auditing. Journal of Accountancy, Vol. 131, N° 

000006, 1552, p. 41, disponible sur le site:  

https://search.proquest.com/openview/bdf1604959267ea571d0ceebf8902a0e/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=41064, (consulté le 13/02/2015) 
5Souad BOUNGAB, Op. Cit., p. 73. 

https://search.proquest.com/openview/bdf1604959267ea571d0ceebf8902a0e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=41064
https://search.proquest.com/openview/bdf1604959267ea571d0ceebf8902a0e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=41064
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( هبدف تفعيل دور املمارسة العلمية ملهنة 1119العلمية املتخصصة يف منتصف السبعينيات من القرن العشرين )
 .1التدقيق

 يوهو عبارة عن حتليل نظام ،هو تدقيق اإلدارة املندمج الداخلي التدقيق": (WALLY 1119) :بالنسبة لـ
ألخذ بعني مث ا ،يقرتح الباحث أوال إدخال أخالقيات اإلدارة يف تطوير التدقيقو  ،املؤسسةوانتقادي ألداء إدارة 

مث  ،ما يتعلق باألخالقيات ونزاهة اإلدارةفي ،ز أوال على مكون بيئة الرقابة. أي أنه رك2"االعتبار وزن احمليط اخلارجي
 .ندمجاملوبالتايل التدقيق ، عن تدقيق الفعالية والفاعليةألنه يتحدث  ،ركز على البيئة اخلارجية

يسمح بتحديد بطريقة موضوعية  ،املندمج هو فحص الداخلي "التدقيق(: RACINE 1111) :ـبالنسبة لو 
 وحتمل روابط ،فاعليةبباقتصاد، بفعالية و  املوارد املالية، البشرية، املاديةواستداللية إىل أي مدى ميكن إدارة وتسيري 

 .3هو تدقيق حياول دمج أبعاد املؤسسة باعتبارها نظام معقد"و  ،املسؤولية بشكل معقول وعالقات
األول يستعمل يف احلكم على جودة األداء مفهومني أساسيني لتدقيق األداء،  (RICHARD 1111)د حدّ 

الثاين فهو  أما املفهوم ة من طرف املؤسسة لتحقيق أهدافها،واإلدارة املوضوعالتقين ألنظمة املعلومات، التنظيم 
 .وكذا حول إدارهتا ،يستعمل يف إصدار حكم حول أداء املؤسسة بنفسها

 مساعدة املؤسسات على رفع الفعالية ىلإتدقيق األداء بأنّه نشاط يهدف  (DUNJIA 1111و JIN’E)عّرف 
 .4التشغيلي أو تدقيق اإلدارة يف بعض البلدان األجنبيةاالقتصادية، ويسمى عموما بالتدقيق 

إما لتقدمي أدلة عن عملية احتيال واختالس، وإما يهدف التدقيق اإلداري إىل أن  (MICOL 9111) أشارت
إصدار حكم على مدى إىل ف أو جمموعة أفراد، فهو يهد إصدار حكم انتقادي حول عملية تسيري أو أداء فرد

 .5العمليات وجودة املدراءمالءمة 
والرتكيز  ،"مالحظة اخليارات والقرارات، مقارنتها وقياس أثرها :( التدقيق اإلداري بأنّهBERTIN 9111) عرّفت

 .6..."واالختالالتعلى املخاطر والتناقضات 
 ،يتم بواسطة التدقيق التشغيلي ،فإن احلكم على جودة األداء(: BOUQUIN 9118و BECOURلـ )وفقا 

اطر حمددة وحمققة، وأيضا أن املخعلى الطريقة اليت أهدافها حلكم إىل اذي يشمل كل اإلجراءات، حيث يهدف وال
كل ها، كما ميس  وتقدير فرصوحتقيقها  ،اليت قد تؤثر على قدرة املؤسسة أو الوحدة على حتديد األهداف املناسبة

                                                 
 .180-135 ص. مرجع سابق، ص .حممد السيد سريا1

2Souad BOUNGAB, Op. Cit., p. 74. 
3Ibid., p. 88. 
4Yan JIN’E, Li DUNJIA. Op. Cit., p. 192. 
5Alain MIKOL. Op. Cit., p. 740. 
6Elisabeth BERTIN. Op. Cit., p. 60. 
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وظائف املؤسسة: املشرتيات، املبيعات، الصيانة، نظام املعلومات، إدارة املوارد البشرية، إدارة املخزون، إدارة املالية، 
اإلدارة التجارية والتسويق...إخل، حيث يسمح هذا النوع من التدقيق بإعطاء رؤية شاملة عن سري جمموعة من 

ف، االستعمال األمثل للموارد، االقتصاد الناتج عند اقتناء املوارد ومالءمة العمليات أو األنشطة، كفاية املوارد لألهدا
 .1الطرق واإلجراءات وجودة األداء

وظيفة تقييم " :إىل أنه 1111أشارت جلنة ممارسات التدقيق يف بريطانيا يف تعريفها للتدقيق التشغيلي سنة كما 
 خلدمة املؤسسة ككل، وهذه الوظيفة تفحص وتقيم بشكلداخلية مستقلة لنظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة 

 .2"مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية لضمان حتقيق االقتصاد والفعالية والفاعلية ،موضوعي
ؤسسة، للوظائف املختلفة داخل امل التدقيق الشامل( التدقيق التشغيلي على أنّه: "9111) إيهاب نظميعّرف 

ب من خالل حتليل اهلياكل التنظيمية وتقييم مدى كفاءة األسالي ،مة هذه الوظائفءللتأكد من كفاءة وفعالية ومال
، وجيب على املدققني 3للحكم على مدى حتقيق أهداف املؤسسة من خالل هذه الوظائف" ،األخرى املتبعة

حتديد أيضا وجيب  ،حتديد ما إذا كانت العمليات الضرورية واملبادئ واخلطوط التوجيهية حمددة يف املؤسسة ،اإلداريني
املسريون يتصرفون وفقا للقواعد املعمول هبا، وعليه فإن التدقيق اإلداري هو عبارة عن إصدار حكم فيما إذا كان 

 .4رة املخاطر والرقابة ضمن نطاق أهداف املؤسسةعن أداء كيان معني. كما يشمل عملية تقييم جودة أسلوب إدا
( إىل أن تدقيق األداء يهدف إىل فحص ودراسة األداء، االقتصاد، 9111 ؛وآخرون GRONLUND) أشار

الفعالية وفاعلية اإلدارة العامة، وهو ال يشمل العمليات املالية احملددة فقط، بل يشمل جمموعة كاملة من أنشطة 
 .5مبا يف ذلك النظم التنظيمية واإلدارية ،احلوكمة

وأصبح  ،يةإىل تطوير هذه األداة الرقاب املؤسساتكأداة للرقابة الداخلية، اجتهت إدارة وألمهية التدقيق الداخلي  
بأنه تدقيق ( 9111وآخرون )محمد السيد سريا  والذي عّرفه ،يوجد اآلن ما يعرف بالتدقيق الداخلي احلديث

ية، التدقيق البيئي األداء، تدقيق الفاعليغطي نظم فرعية لتدقيق داخلي مثل: تدقيق اإلنتاج، تدقيق  ،داخلي متطور
، ا هي فقطوخلدمته املؤسسةتنظم مبعرفة إدارة  ،كل هذه اجملاالت املتقدمة للتدقيق احلديث  .6والتدقيق التشغيلي

                                                 
1Jean-Charles BECOUR, Henri BOUQUIN. Audit Opérationnel: Entrepreneuriat, Gouvernance et 

Performance, Edition Economica, 3ème édition, Paris, France, 2008, p. 13. 
 .52مرجع سابق، ص.  .عبد القادر الذنيبات، توفيق حسن عبد اجلليل2
 .60، ص. 6005، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حداثة وتطورالتدقيق القائم على مخاطر األعمال: . إيهاب نظمي إبراهيم3
 نفسه. املرجع4

5Anders GRONLUND et al. Value for money and the rule of law: the (new) performance audit in Sweden, 

International Journal of Public Sector Management, Vol. 24, No. 2, 2011, p. 108. 
 .161مرجع سابق، ص.  .وآخرون حممد السيد سرايا6
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كافة   أداة للرقابة الداخلية الشاملة املالية والنوعية على ،ويعترب التدقيق الداخلي وفقا ألحدث اإلصدارات املهنية
 أقسام وعمليات املشروع.

إىل أنه لتدقيق العمليات تأثري كبري يف تطور التدقيق من املستوى  (9119خلف عبد اهلل الوردات )وأشار 
ة، كما إىل املستوى احلديث الذي يركز على تدقيق الربامج وتدقيق الكفاء ،الذي يهتم بالتدقيق املايل ،التقليدي

ميكن أن يسمى التدقيق التشغيلي بالتدقيق اإلداري أو تدقيق األداء أو رقابة األداء، وهو يتعلق باألنشطة التشغيلية 
دققون الداخليون م بذلك املويقو  ،ومقارنتها باألهداف احملددة مسبقا ،للمؤسسة للحكم على مدى كفاءهتا وفاعليتها

 . 1ولكن توسع ليخدم املؤسسة ككل ،حيث كان يف البداية خيدم اإلدارة ،للمؤسسة
فإّن التدقيق املندمج هو تدقيق اإلدارة الذي حياول فحص األنظمة الفرعية ( BOUNGAB 9119)وبالنسبة لـ 

بدراسة كل أجزائها:  وذلك ،وحتديد األداء النسيب مقارنة مبنافسيها ،لإلدارة )التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة(
 .2اجلانب اإلداري، التنظيمي، التشغيلي والتسيريي

فقد عرّفا  ،(IFACIواملعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية ) ،(IIAاملعهد الدويل للمدققني الداخليني ) أماّ 
للمؤسسة ضمانا حول درجة التحكم يف نشاط مستقل وموضوعي، والذي يعطي " :التدقيق الداخلي على أنّه

 ،لى حتقيق أهدافهاع املؤسسةويساهم يف خلق القيمة املضافة، يساعد  ،عملياهتا، يقدم هلا نصائح من أجل التحسني
احات قرت وذلك من خالل تقييم منهجي ونظامي، عمليات إدارة املخاطر، الرقابة وحوكمة الشركات مع تقدمي ا

 ،تدقيق لألنظمةإدارة و هو تدقيق  املندمج نستنتج من هذا التعريف أن التدقيق الداخلي ،وبالتايل. 3"لتدعيم فعاليتها
 ة:التعريفات السابقة وعناصرها األساسيأهم يلخص اجلدول التايل  والذي يشمل األهداف، العمليات واملخاطر.

 المندمج الداخلي : ملخص لتطور مفهوم التدقيق18جدول رقم 
 من التعريفات عناصر األساسيةال التعريفات  الباحث

BURTON 

(1198)  
 التدقيق املندمج= تدقيق اإلدارة

 
 التدقيق املندمج = تدقيق األداء = تدقيق اإلدارة-
 تقييم أنظمة اإلدارة والرقابة الداخلية-

MORSE 

(1111)  
 التدقيق املندمج= تدقيق األداء

 التدقيق األخرىيشمل أنواع 
 األداء الشامل: احلكم على -

 األداء الداخلي/ اخلارجي 
 األداء الكمي 
 األداء النوعي 

                                                 
 .630-636. ص مرجع سابق، ص، IIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن  .خلف عبد اهلل الوردات1

2Souad BOUNGAB. Op. Cit., p. 74. 
3Pierre SCHICK, Jacques VERA. Mémento d’audit interne, Edition Dunod, Paris, France, 2009, p. 20. 
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WALLY 

(1119)  
التدقيق املندمج= تدقيق يشمل البيئة الداخلية والبيئة 

 اخلارجية 
 ويعتربها كمعيار  ،يشمل القواعد األخالقية

 لإلدارة اجليدة 
  اخلارجيةاألخذ بعني االعتبار البيئة 

 في الوظيالتدقيق التدقيق التشغيلي و  دمج-

THRNILL 

(1181)  
 التدقيق املندمج= تدقيق شامل

 منهجية مقارنة يف تقييم األداء 
  يشمل تدقيق اإلدارة كل من التدقيق احملاسيب

 والتشغيلي

 منهج انتقائي-
 منهج نظامي-
فحص مدى حتقيق االقتصاد، الفعالية والفاعلية -

 املوارد املتاحة واألنظمةيف استعمال 
RICHARD 

(1111)  
 :هو التدقيق املندمج

 احلكم على جودة أداء خمتلف األنظمة 
 احلكم على أداء املؤسسة يف جمملها 

 يقيم لكن أيضا يعطي توصيات للتحسني.-
 خلق قيمة مضافة.-

IIA 

IFACI 

(9119)  

 التدقيق الداخلي= تدقيق اإلدارة
 تدقيق األنظمة:

  األهدافالذي يشمل 
 الذي يشمل العمليات 
 الذي يشمل املخاطر 

RENARD 

(9111)  
 التدقيق الداخلي= تدقيق األداء

  يضمن إدارة فعالة 
 التنبؤ باملخاطر 

Manuel 

d’audit 

(2015) 

 يشمل:  التدقيق املندمج= تدقيق األداء
 التدقيق املايل-
 تدقيق املطابقة-
 االعتبارات البيئية-

 باالعتماد على: الطالبةمن إعداد  المصدر:
Souad BOUNGAB. L’audit intègre: quelle Approche et Quelle Méthodologie? Étude 

Empirique sur une trentaine D’Entreprises Situées A Casablanca et Tanger_ Maroc, 

L’Audit social au service du progrès du management et de la bonne gouvernance, Paris, 2014, 

pp. 88-83 . 

( IIAوما جاء به معهد املدققني الداخليني ) ،املندمج الداخلي انطالقا من التطور التارخيي ملفهوم التدقيق
مل وأنه يشت ،التدقيق الداخلي هو نفسه تدقيق اإلدارة فإن ،(IFACIواملعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية )
الفة سق األداء الشتماله على العناصر وأن التدقيق الداخلي هو تدقي ،على كل من األهداف، العمليات واملخاطر
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د أن ويكتشف املخاطر مسبقا. فاملتتبع للتطور التارخيي جي ،(، حيث يضمن تسيري فعال لألداءRENARDالذكر )
 .وهو تدقيق شامل ،لألداءوهو تدقيق  ،هو تدقيق اإلدارة املندمج الداخلي قالتدقي

تدقيق لألنظمة لألداء و دارة وتدقيق ميكن تعريف التدقيق الداخلي املندمج بأنه تدقيق لإل ،من خالل ما سبق
وذلك باستقاللية وموضوعية، يستند على منهج انتقائي ونظامي لفحص  ،يها األهداف، العمليات واملخاطرمبا ف

 ،لشامل للمؤسسةمن أجل حتسني األداء ا ،مدى حتقيق املطابقة الفعالية والفاعلية يف استعمال املوارد واألنظمة املتاحة
 خلق قيمة مضافة.عن طريق تقدمي التوصيات لتحسينه و 

 المندمج الداخلي المطلب الثاني: نطاق التدقيق
جي فعال يقي إىل مدخل منهوتغطية جمال عملهم على املستوى التطب ،حيتاج املدققون لتحقيق أهدافهم

يستعمل و وميثل بعض احلدود. يف الواقع، يعتمد البعض على منهج التنقيط املفصل،  ،يستعمل بكثرة ومناسب،
 .ى املخاطرالقائم علأو املنهج لجأ للمدخل والبعض ي ،املنهج التحليليآخرون 

 عالة،ف ويعتمد على طريقة انتقائية ،يتجاوز حدود املناهج الكالسيكية ،إعطاء نظرة عن مدخل شامل ميكن
اندماج املؤسسة حسب أهدافها يف الزمن ويف املكان )املؤسسة عامل اجتماعي  أن يؤهلهذا املدخل الذي ميكن 

 لبيئة معقدة(.
 املدخل املندمج جتاوز املداخل ذات اخلصائص اإلحصائية أو مع مراعاة األداء الشامل للمؤسسة، حياول

على املدخل القائم  املبنيةاعلية وأيضا الف ،املنهجية املتبعة يف التدقيق انتقائية هتتم باالقتصاد، الفعاليةكما أن ،اجلزئية
 سواء خماطر داخلية أو خارجية. ،على أساس املخاطر الشاملة للمؤسسة

 :1التدقيق واملؤسسة حسب األبعاد التاليةد هذا املدخل حيدّ 
 :ت، ة، العمليات، اإلجراءاهو اجملال املغطى من طرف التدقيق، ويشمل وظائف املؤسس البعد المكاني

 .ميكن أن ميتد إىل العالقات املتبادلة والتفاعالت بني مكونات النظام املَدقق ....إخلاألنظمة
 أهداف مهمات التدقيق، ميكن أن يهدف إىل املطابقة،  يفيتمثل : أو الغاية من التدقيق الهدف بعد

 الفعالية أو األداء.
 :ماضي، حاضر نعبارة عألن املؤسسة  ،ملاضي و/أو احلاضر و/أو املستقبلاتقييم يتمثل يف  البعد الزمني، 

 ملؤسسة، والبعضا. يقتصر بعض املدققني على الوثائق واملعلومات املوجودة يف يف حد ذاهتا مشروعتعترب وهي خاصة 
س ذلك، إجرائها، واآلخرون على عكسريها و العمليات واإلجراءات أثناء  يدققون يف ،باإلضافة لذلك ،من املدققني

                                                 
1Souad BOUNGAB. Op. Cit., p. 76. 
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تقبلي للمؤسسة املتعلقة بالتطور املسو ، لكن حياولون احلصول على املعلومات املتوقعة فقط ال يقتصرون على هذه
 لزمين للتدقيق.ا ك يبلغ عن اجملالكذلالتدقيق يف الزمن  توقع خمططات وبيئتها وحتليل املخاطر. من جهة أخرى 

 التدقيق الداخلي  اندماجمستويات المطلب الثالث: 
املعتمدة يف األدبيات اليت  الذي خيتلف حسب معايري التصنيف التدقيق تقسيملتجاوز مشكل تصنيف و 

مح بتحديد ثالثة الذي يس ،ملدخل املندمجا اللجوء إىلمت ، والتدقيق اخلارجي تطرقت لتصنيفات التدقيق الداخلي
ماج توسط االندماج وتدقيق داخلي عايل االندمداخلي ، تدقيق االندماجضعيف داخلي : تدقيق من التدقيق أنواع

 .1أو تدقيق داخلي مندمج

 ،فة أو عدة وظائفبتقييم وظي ،يهتم التدقيق مبستوى اندماج ضعيف عموما: تدقيق بمستوى اندماج ضعيف .1
الوظيفي  التدقيق الكالسيكي أووهو  ت والتفاعالت بني مكونات النظام.دون األخذ بعني االعتبار التبادال

الذي يغطي وظيفة أو وظيفتني خاصيتني للمؤسسة، مثال تدقيق وظيفة احملاسبة، تدقيق وظيفة اإلنتاج، تدقيق 
قتصر هذا ي د من التدقيقات حسب الوظائف. لكنالعدين أن نتصور حيث ميك، وظيفة املوارد البشرية...

 دون االهتمام ال بالعالقات اليت لديها مع الوظائف األخرى، وال مبسامهتها يف ،النوع من التدقيق على الوظيفة
ية فرع يتكون من أنظمة ااألداء الشامل للمؤسسة. ال يهتم هذا النوع من التدقيق باملؤسسة باعتبارها نظام

(ARAQUIL 1119)2: 
  ؛املؤسسةأنظمة نظام تسيري الوظائف واهلياكل و 
 ق التنسي نظام تسيري السلوكيات أو نظامSystème d’animation؛ 
 ف األهدا نظامSystème de finalisation؛ 
 نظام املعلومات؛ 
 .نظام احلماية أو نظام الرقابة الداخلية 

                                                 
وعليه مت التمييز  ،وجد العديد من األنواع بتعدد الوظائف واألنظمة، حيث تبيات بعني االعتبار تنوع التدقيقمل تأخذ أنواع التدقيق املعروضة يف األد

 وحسب معايري متعددة بني التدقيقات التالية: ،دقيقحسب التصنيف املعتاد للت
 ؛حسب حالة املدقق: التدقيق القانوين والتدقيق التعاقدي -
 ؛حسب طبيعة التدقيق: تدقيق داخلي وتدقيق خارجي -
 ؛دقيق املشرتيات...تحسب نوع الوظيفة املدققة: تدقيق حماسيب، تدقيق مايل، تدقيق اجتماعي، تدقيق اإلنتاج، تدقيق تسويقي، تدقيق اجلودة،  -
 .حسب هدف التدقيق: تدقيق املطابقة، تدقيق الفعالية، تدقيق الفاعلية -

1Souad BOUNGAB. Op. Cit., p. 76. 
2Idem. 
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بالوثائق الناجتة عن  التدقيق احملاسيب التقليدي خمتلف األنظمة الفرعية، مثال يهتم ال يشمل التدقيق الوظيفي
وال على  ،لوظيفةوليس على تنظيم ا ،اليت قد تؤثر على جودة املعلومات ،وظيفة احملاسبة أو عناصر الرقابة الداخلية

 املؤسسة.وال على مسامهة الوظيفة يف أداء  ،املطبقة الرقابة
املطابقة لوظيفة االنتظامية و من هتم بالتأكد ييف املكان والزمن،  يتهحمدود املستوى من التدقيق هوما مييز هذا 

صداقية مإعطاء ب. يسمح التدقيق عنها املسؤولني وحتديدكشف األخطاء   إىليهدف أو جمموعة من الوظائف. 
حلكم على نتائج ا إىليف هذا املستوى التدقيق يهدف معلومات حمتملة. على طبق نعلومة املتاحة، لكن نادرا ما يملا

 يستغل وال ،وال بالنسبة للمخططات ،ألهدافمع ادون دجمه مقارنة  ،الوظيفة أو النظام الفرعي احملدد من قبل
 .إلدارةا ال يأخذ بعني االعتبار أداءو ، وال نظام الرقابة الداخلية ،يف جمموعه (La virtualité)واقعية أنظمة التسيري 

 تدقيق بمستوى اندماج متوسط  .9
حيث اقتصر أوال على فحص احلسابات، الوظائف واإلجراءات، اهتم تدرجييا  ،مل يتوقف التدقيق عن التطور

 وبتنظيم املؤسسة. ،بالتفاعالت بني الوظائف، بالطرق، بالعمليات
ق بعني االعتبار خذ املدقواملؤسسة باعتبارها نظام. يأ ،يهتم التدقيق يف هذا املستوى بفحص أنظمة املؤسسة

ا واعتبارها مرتبطة كلها. كما يهتم أيض ،التفاعالت وأبعاد كل عنصر، كل عملية، كل نشاطيف إطار مهمته، 
 وهو شرط ضروري لضمان ظائف، الطرق واإلجراءات الداخلية،بتماسك، تناسق، انسجام وفعالية األنظمة، الو 

توح يف وهي نظام مف ،للمؤسسة أن تقلل من أهدافها الداخليةكن ولكنه غري كاف. ال مي ،السري اجليد للمؤسسة
 .  1تأخذها بعني االعتبارحوار دائم ومستمر مع بيئتها اخلارجية اليت جيب أن 

ين على من أجل مساعدة املسري  ،املؤسسةألنظمة التدقيق يف هذا املستوى هو تقييم دوري مستمر ومستقل 
من خالل التقدير املوضوعي للعمليات وصياغة التوصيات املناسبة. يشمل من جهة حتليل  ،وحداهتم أداءحتسني 

يهتم هذا  .اندماج العوامل احملددة لألداء ،ومن جهة أخرى ،)ختطيط، تنظيم، توجيه ورقابة( وتقييم أنظمة التسيري
عالية الطرق لفحص موثوقية املعلومات، ف يهدف ،النوع من التدقيق بتطور عمليات التسيري أكثر من تقييم األداء

 أو األساليب، الوظائف واألنظمة. 
ولكن يشمل أيضا  ،سرتجاعية(معلومة افي التقليدي القائم على املاضي )يتجاوز هذا التدقيق التدقيق الوظي

يق للماضي وخاصة قميكن أن يكون هذا التدقيق مرتبطا بتد كما  ،ييم العمليات واإلجراءات احلاليةبتقيهتم و  احلاضر،

                                                 
1Souad BOUNGAB. Op. Cit., p. 88. 



 الفصل الثاني: مراجعة أدبية للتدقيق الداخلي المندمج

55 

 

كم على باإلضافة إىل احل ،نظام خالل سريه أو أدائه احلايلالللحاضر. يسمح باحلكم على فعالية العمليات أو 
 .1املعلومات املاضية

 التدقيق المندمج .1
 L’égide de la Formation) مت تطوير مفهوم التدقيق املندمج ألول مرة يف كندا حتت رعاية التكوين الكندي

Canadienne) هو فحص يسمح بتحديد بطريقة موضوعية واستداللية إىل أي مدى ميكن و ، للمراجعة املندجمة
املسؤولية بشكل  قاتوعال وحتمل روابط ،فاعليةبإدارة وتسيري املوارد املالية، البشرية، املادية باقتصاد، بفعالية و 

 .امعقد ادمج أبعاد املؤسسة باعتبارها نظام مع، معقول
م بعض األجزاء م وتقييلفه ،املندمج على األنواع األخرى من التدقيق إذا كانت موجودة الداخلي يعتمد التدقيق

يكون التدقيق  ،ومعقدة ومع ذلك بالنسبة للمؤسسات الكبرية، أين تكون أجزاء املؤسسة صعبة الفهم من املؤسسة،
 .، على املراكز األساسية وعلى األداء الشاملأكرب أمهية اليت هلااملندمج انتقائي، ويركز على األنظمة 

 ،مندجمة داخلي مهمة تدقيق يف إطار لاستعمال املدخل الشام أن L’IFACIو( GRUMBER 1181)ويرى  
 :2تقوم على أساس املبدأين التاليني

 ال توجد عملية داخل أي مؤسسة ال ميكن أن تكون مستقلة؛ -
 كل عملية هلا عدة جوانب. -

 يأخذ بعني االعتبار كل تفاعالت وأبعاد العملية والنظام املدقق.جيب على املدقق أن 
أن  من األحسنه وعلي املؤسسة،حتليل أداء ، و أنظمة التسيري تقيم إىلعموما  الداخلي املندمجلتدقيق يهدف او 

 قبل تقدير النتائج.أوال فهم وتقييم عمليات التسيري  يتم
 :مليات التسيري يسمح فهم ع حيث، لتسيري كقرار، كعمل وأيضا كنتيجةفحص اهو  تقييم أنظمة التسيير

 مرضيا. واليت جتعل من األداء ،جيب التحكم فيها املخاطر اليت علىبالتعرف 
 األهداف( الكالسيكية تبدوا أهنا تفضل الغايات ) التدقيقاتيف حني أن : تقييم األداء الداخلي والخارجي

يأخذ  ،، مطابقة للقواعد واإلجراءات الداخلية، فعالية العمليات والقرارات...(األصول الداخلية للمؤسسة )محاية
 التدقيق الداخلي املندمج يف احلسبان األهداف اخلارجية للمؤسسة )القدرة التنافسية، املالءة...(

 املندمج: الداخلي يل أهداف وجماالت تطبيق التدقيقيوضح الشكل التا

                                                 
1Souad BOUNGAB. Op. Cit., p. 77. 
2Idem. 
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 أهداف ومجاالت تطبيق التدقيق المندمج: 11شكل رقم 

 المصدر:
Souad BOUNGAB. L’audit intègre: quelle Approche et Quelle Méthodologie? Étude 

Empirique sur une trentaine D’Entreprises Situées A Casablanca et Tanger_ Maroc, 

L’Audit social au service du progrès du management et de la bonne gouvernance, Paris, 2014, 

p. 78. 

ندمج، حيث يقتصر امل اجملاالت املباشرة واجملاالت غري املباشرة للتدقيق الداخلي ،يتضح من خالل الشكل أعاله
أخذا  ،القرارات واليت يرتتب عنها اختاذ ،من ناحية املشروعية، الفرص والدقةاملباشر على حتديد األهداف غري اجملال 
دف إىل ويه ،مؤسسةمل التنظيم الداخلي للفيش ،البيئة اخلارجية للمؤسسة، أما اجملال املباشر للتدقيق االعتباربعني 

مل الذي يتأثر والذي ينعكس يف الع ،موثوقية وفعالية األنظمة، األساليب، العمليات، الفصل والتنسيق بني املهام
 ،كما يضم اجملال املباشر تقييم أثر العمل الذي ترتتب عنه نتائج األداء الشامل للمؤسسة  ،بالقرار وبيئة املؤسسة

 االقتصاد، الفعالية والفاعلية.
القة مع بيئتها اجتماعية يف عاليت تعترب كفاعل أو مسألة  املؤسسةتقييم ألداء التدقيق الداخلي املندمج هو 

. وبالتايل ئمةوبصفة دا مقارنة مع منافسيهاأقل  ؤهاأدا إذا كان ،اخلارجية، فال ميكن للمؤسسة أن تستمر يف البقاء

المجال غير 
المباشر 
 للتدقيق

المجال 
المباشر 
 للتدقيق
 

 تحديد األهداف
 املشروعية-
 الفرص -
 الّدقة-

 

 تنظيم داخلي
 موثوقية وفعالية األنظمة،-

 األساليب، العمليات 
 وتنسيق املهام...فصل -

 

 تقييم األثر
 أداء شامل-
 اقتصاد، فعالية، فاعلية، اسرتاتيجية-

 القرار
Décision 

 

 العمل
Action 

 

 النتيجة
Résultat 

 

البي
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــ

ئة
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 . كذلك جيب توقع اضطراباتالداخلياألداء اخلارجي هو شرط آخر للبقاء واالستمرار باإلضافة إىل األداء 
 املندمج. لداخليا للمؤسسة هو هدف التدقيق املتوافقواملسامهة يف النمو  ،البيئة اخلارجية، فهم املخاطر وهتديدات

يركز على  ندماجخلي متوسط االوالتدقيق الدا ،ز على املاضييركّ  ضعيف االندماج الداخلي إذا كان التدقيق
جيب  ،لكذ لنجاحو املندمج يشمل املاضي، احلاضر واملستقبل.  الداخلي فإن التدقيق خاصة، واحلاضر املاضي

ويف األخري  ،وأيضا االهتمام باحلاضر لضبطها وتعديلها ،األخذ بعني االعتبار فجوات املاضي، حتليلها، تصحيحها
قائمة لوجهة نظر ، امع دمج االضطرابات أو التهديدات البيئية. إذن يصبح التدقيق حيوي ،قع خماطر املستقبلتو 

 .املستقبل لتشملممتدة  ،تارخيية
فقا هلذه و  مستويات التدقيق الداخلي املندمج مت تلخيص، املندمج نطاق التدقيق الداخلي على باالعتماد

 التايل: كما هي موضحة يف اجلدول ،األبعاد

 مستويات التدقيق الداخلي المندمج: 11جدول رقم 
 التدقيق الداخلي المندمج التدقيق الداخلي متوسط االندماج التدقيق الداخلي ضعيف االندماج البعد

يشمل وظيفة أو وظيفتني يف - المكان
 ؛املؤسسة

ال يهتم بالعالقات بني الوظائف -
 ؛والعمليات

ن من يتكو ال يعترب املؤسسة كنظام -
 أنظمة فرعية.

الوظائف، اإلجراءات، الطرق يشمل -
 ويهتم بالعالقات والتفاعالت ،والعمليات
 فيما بينها؛

يهتم بفحص أنظمة املؤسسة واملؤسسة -
 باعتبارها نظام.

فحص موضوعي واستداليل -
إدارة موارد املؤسسة ملدى 

 باقتصاد وفعالية وفاعلية؛
فحص املؤسسة باعتبارها -

 .امعقد انظام

عالية من ف يتأكد ،ملطابقةباإلضافة إىل ا .التأكد من املطابقة واالنتظامية الهدف
وفاعليتها والعمل على  الوحدات املدققة

 .أدائهاحتسني 

التأكد من املطابقة 
واالنتظامية واالقتصاد 

قييم وت ،والفعالية والفاعلية
 وحتليل أداء املؤسسة

ات معلومتدقيق تقليدي قائم على  الزمن
 ماضية.

أيضا  ليشمل ،يتجاوز التدقيق التقليدي
 .احلاضر

احلاضر و تدقيق للماضي 
 واملستقبل.

 من إعداد الطالبة. المصدر:
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 خالصة الفصل
دة جوانب واليت مّست ع ،التدقيق الداخليالتطورات اليت شهدها نشاط  ،يتضح من خالل دراسة هذا الفصل

يقتصر  ،منه، فقد تطورت أهدافه بتطور التدقيق يف حد ذاته؛ أي أن تطور التدقيق الداخلي من تدقيق حسابات
وذلك  ،فتطور على مستوى األهداأيضا صاحبه  ،إىل تدقيق داخلي للمؤسسة واملخاطر ،على اجلانب املايل فقط

وكذلك حوكمة  ،إىل تقييم وحتسني إدارة املخاطر والرقابة الداخلية ،من التأكد من دقة احلسابات واحرتام اإلجراءات
والذي  ،تعريف التدقيق الداخلي الصادر عن معهد املدققني الداخليني أهم التعريفات وأساسهاكما يعترب   .الشركات

 ،نظرياتيرجع إىل جمموعة من ال ،ن إنشاء وظيفة التدقيق الداخليأصبح معتمدا من طرف الباحثني. كما تبني أ
 .نظرية الوكالةو النظرية االقتصادية للتحوالت الداخلية  وكذلكأمهها نظرية تكاليف املعامالت 

وعلى اعتبار أن أنشطة التدقيق الداخلي تتم يف بيئات ثقافية وقانونية متباينة، داخل مؤسسات أهدافها 
كفاءهتا،   ولضمان ،وخارج املؤسسةوأحجامها وهياكلها التنظيمية خمتلفة أيضا، متارس من طرف أشخاص من داخل 

فات، يث تتألف هذه األخرية من معايري الصح ،يرتكز املدقق الداخلي على جمموعة من املعايري يف أدائه ملهامه
 معايري األداء ومعايري التنفيذ.
 النظرة للتدقيق الداخلي تطورت عرب مراحل خمتلفة من الزمن، مواكبة مع التغريات احلاصلةويف األخري، اتضح أن 

وصوال إىل  ،ندماجيف بيئة األعمال الداخلية واخلارجية للمؤسسة، وذلك على مستويات تدرجيية من التكامل واال
ملغطى من طرف اجملال اأي ، حسب املكانهذا األخري الذي خيتلف نطاقه تبلور املفهوم احلديث للتدقيق املندمج. 

اضر يف املاضي و/أو احل تدقيقوالذي يكون  ،وكذلك النطاق الزمين ،همة التدقيقاهلدف من محسب ، التدقيق
 وهي خاصة مشروع مستقبلي. ،ألن املؤسسة هي ماضي، حاضر ،و/أو املستقبل

 داء املؤسساتيق املندمج يف حتسني أدور التدقيف الفصل الثالث على  مت الرتكيزواستكماال هلدف البحث، 
الفعالية ايل و األداء امل التشغيلي،األداء  يف حتسني املندمج هبدف إبراز مدى مسامهة التدقيق الداخلي ،الصناعية
 حتسني األداء الشامل للمؤسسة.وأخريا دوره يف  ،التنظيمية
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 األداء
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 تمهيد
الستمرار  الرئيسي الضامنيشكل حتسني األداء حتديا للمؤسسات الرائدة يف قطاع نشاطها، كما يعترب 

 هذه أن ولو أدائها، يف املؤثرة العوامل خمتلف مع والتكيف بالتحكم وذلك لبقائها، وشرطًا جوهرياً  ،املؤسسة
 الكثري يكتنفه الذي ذاته، حد يف األداء طلحملص بالنسبة احلال هو كما ،والضبط التحديد صعبة تبقى العوامل

فقد أصبح حتسني األداء أمرا ضروريا، خاصة يف ظل التغريات البيئية املتسارعة واملنافسة الشديدة،  ،الغموض من
وذلك من خالل دفع مواردها البشرية بكافة فئاهتم ومستوياهتم التنظيمية للمشاركة يف عملية التحسني وعلى 

 الداخلي يف املؤسسة.رأسهم املدقق 
ني أداء املؤسسة من خالل التطرق يف هذا الفصل توضيح كيفية مسامهة التدقيق الداخلي املندمج يف حتس يتم

 ملباحث التالية:إىل ا
  خيصص املبحث األول لدراسة دور التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء التشغيلي ويتناول كل من

 االت اليت يشملها تدقيق املطابقة والنتائج املنتظرة منه وعوائدها األداء التشغيلي؛مفهوم تدقيق املطابقة، اجمل
 عالية التنظيمية من خيصص املبحث الثاين لدراسة دور التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء املايل والف

ج املنتظرة منه وعوائدها على األداء النتائ ،مفهوم تدقيق الفعالية والفاعلية، اجملاالت اليت يشملهاإىل خالل التطرق 
 ؛املايل والفعالية التنظيمية

 من خالله لدور التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء الشامل، من  يتم التعرضف ثالثأما املبحث ال
 الشامل.النتائج املنتظرة منه وعوائدها على حتسني األداء  ،اإلداري، اجملاالت اليت يشملها خالل التطرق للتدقيق
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 المبحث األول: دور التدقيق الداخلي المندمج في تحسين األداء التشغيلي
يساهم التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء التشغيلي من خالل اهتمامه باملهمات اليت ختص تدقيق 

يت يشملها داخل املؤسسة من خالل هذا املبحث على تدقيق املطابقة واجملاالت ال سيتم الرتكيزاملطابقة، لذلك 
داء األوكذلك النتائج املنتظرة منه وعوائدها على  ،من مطابقة لإلجراءات والقوانني والقواعد سارية املفعول

 التشغيلي للمؤسسة.

 (L’audit de conformité) المطلب األول: مفهوم تدقيق المطابقة
تطور بشكل متزايد مع النمو الذي بية، و يرجع أصل التدقيق إىل إجراءات التأكد من التسجيالت احملاس

9191السريع لعمليات سوق األوراق املالية، مث نتيجة ألزمة الكساد الكربى لسنة 
ولزيادة الثقة يف األسواق  ؛1

مقارنة باملعايري احملاسبية، مث ظهرت  (Le contrôle de régularité)ظهر مفهوم الرقابة على االنتظامية  ،املالية
متعددة اجلنسيات وظهر ما يسمى الالمركزية يف املؤسسات، أين ظهر مصطلح جديد  ؤسساتاملبعد ذلك 

الذي يهدف إىل املطابقة لإلجراءات  ،(Le contrôle de conformité)مسي بالرقابة على املطابقة  ؛للرقابة
أي ما يسمى تدقيق  ؛ندمجاحملددة من املؤسسة األم، بالتايل بداية تبلور املستوى األول من التدقيق الداخلي امل

 املطابقة.

 تدقيق المطابقة .9
واليت هتدف للتأكد من التطبيق اجليد  ،يتمثل تدقيق املطابقة يف اإلجراءات البسيطة والتقليدية للمدقق

للقواعد، اإلجراءات، مواصفات منصب العمل، اهليكل التنظيمي، نظام املعلومات...اخل، أي باختصار، يقارن 
وهنا  ،فهو يعمل باملقارنة مع مرجع، -ما هو موجود–والواقع -ما جيب أن يكون–بني القواعد املدقق الداخلي 

 .2نسبيا ايكون عمله بسيط

                                                 
1Michel WEILL. L’audit stratégique : Qualité et efficacité des organisations, Edition AFNOR, 2007, p. 37. 
2Jacques RENARD. Op. Cit., p. 48. 
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والتمسك بالسياسات  ،خيتص تدقيق املطابقة بالتقيد بالقواعد املعرب عنها يف القوانني واللوائح املطبقة
بصفة عامة الرقابة املالية املطلوبة بالنسبة لألنشطة ، وحيقق هذا املستوى من التدقيق 1واإلجراءات الداخلية
 والعمليات املختلفة.

 تدقيق االنتظامية .9
هناك من يسمي تدقيق املطابقة تدقيق االنتظامية، لكن يف الواقع يوجد اختالف بسيط بينهما، ففي تدقيق 

ع الواقع، أما فيما خيص تدقيق املطابقة نالحظ أن املدقق الداخلي يطابق بني األحكام القانونية والتشريعية م
يتبع املدقق نفس  ،فيتعلق األمر باملقارنة بني القواعد الداخلية للمؤسسة والواقع، لكن يف كلتا احلالتني ،االنتظامية

 .2وهي القيام مبقارنة الواقع مع مرجع مقرتح ،الطريقة

 جاالت تدقيق المطابقةمالمطلب الثاني: 
 :3التالية يشمل تدقيق املطابقة اجملاالت

 ؛التحقق من أن العمليات املالية قد متت كما جيب أن تكون -
حتديد ما إذا كانت اللوائح والتعليمات املالية واإلجراءات املالية اليت تتضمنها القوانني والنظم املوضوعة  -

 ؛وعدم خمالفتها أو اخلروج عليها ،اوالعمل على أساسه ،قد مت االلتزام هبا
انات املالية بصورة وتعرض البي ،لقوائم والتقارير املالية قد أعدت بصورة موضوعيةحتديد ما إذا كانت ا -

 ؛صادقة وعادلة
 ،التحقق من أن نتيجة النشاط من ربح أو خسارة تعرب تعبريا صادقا عن النتيجة احلقيقية لنشاط املشروع -

 ؛روعن املركز املايل احلقيقي للمشوأن امليزانية العمومية تعرب تعبريا صادقا ع
من حيث  ،التحقق من مدى االلتزام بالقواعد احملاسبية املتعارف عليها فيما يتعلق بطبيعة العمل احملاسيب -

 الدورات املستندية واحملاسبية الالزمة لتسجيل العمليات املالية املختلفة.

                                                 
الرياض، ، اإلدارة العامة للطباعة والنشر، الدليل الشامل في مراجعة العملياتهاري ر.رايدر، ترمجة ناصر بن بكر القحطاين، بابكر األمري بابكر. 1

 .10-93. ص ، ص0000
2Jacques RENARD. Op., Cit, p. 49.   

 .414 .، ص0002، ، مصراإلسكندرية ،، املكتب اجلامعي احلديثأصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل .حممد السيد سريا3
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من مدى تطبيق  والتأكد ،فهو بذلك يشمل حتديد اإلجراءات والقوانني والقواعد سارية املفعول يف املؤسسة
 املؤسسة هلا.

 اإلجراءات .9
تبني اإلجراءات كيفية أداء نشاط أو عمل معني، فهي توضح اخلطوات املتتابعة لتنفيذ العمل بصورة 

تتمثل هذه اإلجراءات يف اإلجراءات اليت هتدف إىل حتديد وتنظيم قواعد العمليات اليت تقوم هبا و تفصيلية. 
بق على كافة العمليات )البيع، الشراء، اخلدمات...( املنفذة من طرف هياكل املؤسسة بكل أنواعها، وتط

مهما يكن الغرض منها أو استخدامها كاحتياطات متوقعة يف إطار خمططاهتا، تعرف هذه اإلجراءات  ،املؤسسة
ية بإجراءات نظام الرقابة الداخلية واليت سيتم التفصيل فيها من خالل التطرق لتعريف نظام الرقابة الداخل

 ومكوناته.
تعددت التعاريف اخلاصة بنظام الرقابة الداخلية أين ركزت على بيان تعريف نظام الرقابة الداخلية:  -

بأنه: "عملية يتم  9119سنة  readwayT (COSO I)أهدافه، حيث عرفته جلنة املنظمات الراعية للجنة 
ات الكافية حول قدرة املؤسسة على حتقيق اعتمادها وتطبيقها من طرف املسريين، اهلدف منه هو إعطاء الضمان

 :1األهداف التالية
 تنفيذ وترشيد العمليات؛ 
 دقة املعلومات املالية؛ 
 ".احرتام القوانني والتشريعات 

وليس  ،كون التنفيذ األمثل للعمليات ميس كل األنشطة املوجودة يف املؤسسة  ،يعترب هذا التعريف موسعا
ا أن نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة يرتبط بتحقيق أهدافها، مما يدل على أمهية النشاط احملاسيب واملايل فقط، كم

احلكومية، حيث أصبحت هذه األخرية تقوم بتصميم نظام الرقابة الداخلية  املؤسساتهذا النظام بالنسبة جلميع 
 قيقة.ن التعريف يؤكد على الوصول إىل معلومات مالية دأيليب احتياجاهتا الرقابية، كما  الذي

                                                 
COSO I: Committee Of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 
1Frédéric BERNARD et al. Contrôle interne: Concepts, Aspect reglementaires, Gestion des risques, Guide 

d'audit de la fraude, Mise en place d un dispositive de controle permanent, Référentiels, questionnares, 

bonnes pratiquess, Edition MAXIMA, 3ème edition, Paris, 2010, p. 23. 
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فقد عرفت نظام الرقابة الداخلية على أنّه: "جهاز يف املؤسسة، يعمل  ،(AMFأما سلطة األسواق املالية )
حتت مسؤوليتها، يتضمن جمموعة من الوسائل، السلوكيات، اإلجراءات واألفعال املكيفة مع اخلصائص اخلاصة 

هتا، واستخدام مواردها بفاعلية، كما تسمح هلا واليت تساهم يف التحكم يف أنشطتها وفعالية عمليا ،مؤسسةبكل 
 .1أن تأخذ بعني االعتبار وبطريقة مالئمة املخاطر اجلوهرية سواء كانت تشغيلية، مالية أو خماطر عدم املطابقة"

فقد عرّفته جمموعة من اخلرباء احملاسبني على أنه:  ،باإلضافة إىل ما جاءت به املنظمات املهنية يف هذا اجملال
وعة من الضمانات تساعد على التحكم يف املؤسسة، هتدف من جهة إىل ضمان احلماية واحلفاظ على "جمم

ضمان تطبيق تعليمات اإلدارة قصد املساعدة يف حتسني األداء،  ،األصول وجودة املعلومات، ومن جهة أخرى
 .2لى استمراريتها"ويظهر ذلك من خالل التنظيم ووضع الطرق واإلجراءات لكل نشاطات املؤسسة للحفاظ ع

لقد أبدت عدة جهات مهنية اهتماما بأنظمة الرقابة الداخلية،  مكونات نظام الرقابة الداخلية: -
وأصدرت عدة نشرات من أجل تعريف وتقييم التقرير عن مكونات نظام الرقابة الداخلية، فنجد تقرير جلنة 

( COSO II( مث تقرير )COSO Iاملوحد )هليكل الرقابة الداخلية  (Treadway)املنظمات الراعية للجنة 
 Turnbull)، و(AMFسلطة األوراق املالية ) ،(COCOباإلضافة إىل ما جاءت به كل من معايري الرقابة )

Guidance). 
: بيئة الرقابة، تقييم اخلطر، أنشطة 3( تتكون الرقابة الداخلية من مخسة مكوناتCOSO Iوفقا لـتقرير )

التصال والقيادة، وتعترب أن هذه العناصر جيب أن توجد يف أي مؤسسة. أما بالنسبة لـتقرير الرقابة، املعلومات وا
(COSO II( فإن عناصر الرقابة الداخلية هي نفسها اليت جاء هبا تقرير )COSO I غري أنه أستبدل عنصر ،)

هذا التقرير تطورا شهد  9192ويف سنة  .(ERMتقييم املخاطر مبفهوم جديد وهو إدارة خماطر املؤسسة )
( مبدأ متوزعة بشكل مدروس على العناصر اخلمسة املكونة لنظام 91ملموسا من خالل إدراجه لسبعة عشر )

 الرقابة الداخلية.

                                                 
AMF: Autorité des Marchés Financiers. 
1Pierre SCHICK. Mémento d’audit interne: Méthode de conduite d’une mission, Edition Dunod, Paris, 2007, 

p. 00. 
2Eustache Ebondo Wa MANDZILA. La gouvernance d’entreprise: Une approche par l’audit et le contrôle 

interne, Edition L’Harmattan, Paris, 2005, p. 89. 
 COCO: The Criteria of Control (CoCo) framework. 

 .012، ص. 0001، جامعة اجلبل الغريب، ليبيا، 01 عددال، جملة الساتل، إطار مقترح لتقييم عناصر خطر المراجعة .عصام الدين السائح خرواط3
 ERM: Entreprise Risk Management. 
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: تلك املرتبطة 1تتكون الرقابة الداخلية من أربعة معايري كبرية مرتابطة ،(COCOبالنسبة لـمعيار الرقابة )
تلك املتعلقة بااللتزام تساعد على تأكيد اهلوية وقيم املؤسسة؛ املعايري  ،املؤسسة هبدف املسامهة يف تأكيد توجه

املرتبطة بالقدرة اليت تساعد على تأكيد كفاءة املؤسسة؛ وأخريا تلك املتعلقة باملتابعة والتعلم تساهم يف تأكيد 
 تطور املؤسسة. 

: أنشطة الرقابة، عمليات املعلومات 2هيو  إىل ثالثة عناصر لنظام الرقابة الداخلية (Turnbull) يشري
 واالتصال، عمليات قيادة ومتابعة فعالية الرقابة الداخلية.

(، يتكون نظام الرقابة الداخلية من مخسة مكونات مرتابطة جدا، وعلى الرغم من أهنا قابلة AMFبالنسبة لـ )
. تتمثل هذه هاوقطاع نشاط املؤسسة جمإال أن تنفيذها يتم بشكل خمتلف وفقا حل ،للتنفيذ على مجيع املؤسسات

: التنظيم، النشر الداخلي للمعلومات املناسبة )معلومات دائمة وموثوقة(، نظام يهدف 3املكونات اخلمسة يف
 وأخريا املراقبة الدائمة. وحتليلها، لتحديد املخاطر الرئيسية

 القوانين والقواعد سارية المفعول .9
جراءات، القوانني والقواعد سارية املفعول، مبعىن احرتام كل التشريعات يشمل تدقيق املطابقة باإلضافة لإل

 والتنظيمات املوضوعة من طرف كل األجهزة الداخلية واخلارجية اليت ختضع هلا املؤسسة. 
ازدادت أمهية تدقيق املطابقة تزامنا مع اإلخفاقات واألخطاء اخلطرية واملتكررة يف خمتلف القوانني واللوائح  لقد

يت لوحظت مؤخرا، واألكثر من ذلك أن األحكام التنظيمية أصبحت أكثر إلزاما وصرامة، وخنص بالذكر كل من ال
  .4يف الواليات املتحدة األمريكية (SOXوقانون ) ،(LSFقانون احلماية املالية يف فرنسا )

واليت من بينها املطابقة  ،ليةتكمن املهمة العامة للتدقيق الداخلي يف التأكد من حتقيق أهداف الرقابة الداخ
أي التأكد من التطبيق اجليد  ؛، ويكون ذلك من خالل تدقيق املطابقة واالنتظامية5للقوانني واللوائح سارية املفعول

 ،مبعىن مقارنة ما جيب أن يكون ؛عمل، املخططات، نظم املعلومات...للقواعد، اإلجراءات، مواصفات منصب ال
ما يسمح بتحقيق  ،ضمن املدقق الداخلي أن اإلجراءات املطبقة واملنفذة مطابقة للمرجعوما هو موجود وبالتايل ي

                                                 
1Elisabeth BERTIN. Op. Cit., p. 62. 
2Idem. 
3Pierre SCHICK et al. Audit interne et référentiels de risques: Gouvernance-Management des risques-

Contrôle interne, Edition Dunod, 2010, p. 22. 
LSF: La Loi sur La Sécurité Financière 
SOX: Sarbanes-Oxley 
4Jacques RENARD. Op. Cit., pp. 48- 49. 
5Elisabeth BERTIN. Op. Cit., p. 04. 
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وبالتايل ضمان املدقق الداخلي لتحقيق أهداف املطابقة للقوانني واللوائح ، األهداف احملددة من طرف املؤسسة
 سارية املفعول يف املؤسسة يعكس مسامهته يف حتسني أداء املؤسسة.

 النتائج المنتظرة من تدقيق المطابقة وانعكاساتها على األداء التشغيليالمطلب الثالث: 
يقوم املدقق الداخلي بإعالم املسؤولني باالختالالت، عدم تطبيق اإلجراءات، سوء تفسري األحكام املنصوص 

س إجيابيا . وهو ما ينعك1عليها؛ فهو حيلل األسباب والنتائج ويقدم التوصيات الالزمة حىت تصبح القواعد مطبقة
 والتقليل من املخاطر التشغيلية. على أداء املؤسسة من عدة جوانب أمهها الرفع من إنتاجية األفراد

 الرفع من إنتاجية األفراد .9
. ميكن أن يساهم تدقيق 2يقصد بالرفع من اإلنتاجية حتقيق قدر أكرب من املخرجات بنفس القدر من املوارد

 راد من خالل اشتماله أو من خالل مطابقة املدقق لكل من: املطابقة يف الرفع من إنتاجية األف
توزيع املهام على خمتلف األفراد: حيث تشتمل خطة التدقيق على املهمات اليت ختص كيفية توزيع املهام  -

ن االلتزام بالتوزيع وفقا لإلجراءات والقوانني واللوائح سارية املفعول داخل املؤسسة، ويتأكد م ،من طرف األفراد
 ؛صحيح هلاال

تأدية املهام من طرف األفراد: جيب أن تشتمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص كيفية تأدية املهام من  -
على املدقق و  ،وفقا لإلجراءات والقوانني واللوائح سارية املفعول داخل املؤسسة ،طرف املوظفني داخل املؤسسة

 ؛يتأكد من ذلكالداخلي أن 
: جيب أن تشتمل خطة التدقيق على املهمات اليت ختص كيفية وطرق كيفية وطرق معاجلة املعلومات -

 ؛القوانني واللوائح سارية املفعولمعاجلة املعلومات داخل املؤسسة، ويتأكد من معاجلتها بشكل مطابق لإلجراءات و 
خطة  وطرق التنسيق بني خمتلف األفراد املرتبطني بتأدية املهام ومعاجلة املعلومات: جيب أن تشتمل كيفية -

ن هذا التنسيق مطابق أيق بني خمتلف األفراد ويتأكد من التدقيق على املهمات اليت ختص كيفية وطرق التنس
 ؛لإلجراءات الداخلية والقوانني واللوائح سارية املفعول للمؤسسة

                                                 
1Jacques RENARD. Op. Cit., p. 48. 

جامعة ، 07عدد الجملة اقتصاديات مشال إفريقيا، تنمية الموارد البشرية وأهميتها في تحسين اإلنتاجية وتحقيق الميزة التنافسية،  .بارك نعيمة2
 . 023ص. ة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، حسيب
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ام فيما خيص توزيع امله ،يف حالة وجود اختالالت أو عدم تطابق بني اإلجراءات والقوانني املنصوص عليها
وكفية تأديتها، طرق وكيفية معاجلة املعلومات وكذلك التنسيق بني األفراد، يقوم املدقق الداخلي بإعالم املسؤولني 

ن أسباهبا وحتليلها وكذلك النتائج املرتتبة عن ذلك، ويقدم التوصيات واحللول عوالبحث  ،عن هذه االختالالت
 من أجل الرفع من إنتاجية األفراد. ،فيذ توصياتهالالزمة لذلك، كما يعمل املدقق على التأكد من تن

 التقليل من المخاطر التشغيلية .9
يقصد باملخاطر التشغيلية بأهنا: "خطر اخلسارة الناجتة عن عدم كفاية أو فشل العمليات بسبب العنصر 

لية من خالل البشري، أو األنظمة، أو األحداث اخلارجية". ميكن لتدقيق املطابقة التقليل من املخاطر التشغي
 اشتمال خطة التدقيق على العناصر التالية:

الرقابة على كيفية تأدية املهام من طرف األفراد: تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص الرقابة على  -
وكذلك تفادي تأدية املهام بشكل  ،وذلك بغرض تقويتها من أجل تفادي تأدية املهام بشكل خاطئ ،تأدية املهام

 املؤسسة )محاية األصول(؛يلحق الضرر ب
 ،الرقابة على معاجلة املعلومات: تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص الرقابة على معاجلة املعلومات -

 ؛احملددة ويف أوقاهتا،  معاجلة املعلومات بطريقة صحيحةمن أجل ضمان الفعالية يف
ق املهمات اليت ختص الصراع املهمات اليت ختص الصراع التنظيمي داخل املؤسسة: تشمل خطة التدقي -

وذلك هبدف التقليل من الصراعات بني خمتلف أفراد املؤسسة، وكذلك التقليل من الصراعات بني  ،التنظيمي
 الرؤساء واملرؤوسني.

يف حالة وجود اختالالت فيما خيص الرقابة على كيفية تأدية املهام، الرقابة على معاجلة املعلومات واملهمات 
ع التنظيمي للمؤسسة، يعلم املدقق الداخلي املسؤولني بذلك، ويبحث عن أسباب هذه اليت ختص الصرا 

 ،ويقدم التوصيات واحللول الالزمة لذلك، كما يعمل املدقق على التأكد من تنفيذ توصياتهاالختالالت وحيللها، 
 من أجل التقليل من املخاطر التشغيلية للمؤسسة ما ينعكس على أدائها.
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 ي: دور التدقيق الداخلي المندمج في تحسين األداء المالي والفعالية التنظيمية للمؤسسةالمبحث الثان
يساهم التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء املايل والفعالية التنظيمية من خالل اهتمامه باملهمات اليت 

ل من مفهوم تدقيق الفعالية من خالل هذا املبحث على ك سيتم الرتكيزختص تدقيق الفعالية والفاعلية لذلك 
الفاعلية، اجملاالت اليت يشملها والنتائج املنتظرة منه وعوائدها على األداء املايل والفعالية التنظيمية يف تدقيق و 

 املؤسسة.

 المطلب األول: مفهوم تدقيق الفعالية والفاعلية
طبيق إجراءات حمددة لكل وظيفة الكربى إىل ت املؤسساتمع ارتفاع حدة املنافسة بني املؤسسات، مل تلجأ 

وهذا هبدف ضمان امليزة التنافسية، كما لوحظ مؤخرا  ،فقط، بل أصبح من الضروري أن تكون هذه األخرية فعالة
)خالل سنوات الثمانينات( امتداد نطاق التدقيق الداخلي إىل وظائف جديدة: التسويق، نظام املعلومات، اجلودة، 

مضاعفة  .إخل، بالتوازي مع ذلك، اجته التدقيق الذي كان يف البداية تدقيق مطابقة إىلالتنظيم، املوارد البشرية..
ومن هنا انتقل مستوى التدقيق للفعالية والفاعلية، ولتحقيق ذلك ال بد من التمتع مببدأ  .1اهتماماته بالفعالية

ناسبة، وبالتايل من املفيد جدا التفرقة بني  االقتصاد يف توفري املوارد الضرورية يف الوقت املناسب بالكمية والنوعية امل
 كل هذه املصطلحات.

 تدقيق االقتصاد والفعالية .9
حتليل  الذي أصبح خمتصا يف تشخيص وتقييم الطرق واإلجراءات، ،مع تطور أهداف التدقيق الداخلي

يد للقواعد  يبق دور املدقق مقتصرا على إعطاء رأيه حول مدى التطبيق اجلمل ،املناصب، تنظيم العمل...
واإلجراءات احملددة، بل انتقل إىل تقدمي رأيه حول نوعية وجودة هذه اإلجراءات؛ هل هي مناسبة، غري ضرورية، 
مهملة، غري مفيدة، غري كاملة، غري موجودة... إخل، كل هذه التساؤالت فرضت على املدقق تعميق حتليله تدرجييا 

 الوظيفة املدققة أن يكون املدقق الداخلي أكثر فعالية يف للبحث عن األسباب، وفقا لذلك من املهم جدا يف
 وميثل هذا املستوى من التدقيق مرحلة متقدمة ومتطورة عن تدقيق املطابقة.  .2خربته، معارفه باملؤسسة وتقنياته

 
 

                                                 
1Michel WEILL. Op. Cit., p. 38. 
2Jacques RENARD. Op. Cit., p. 49. 
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 (L’audit d’économieتدقيق االقتصاد ) .أ
قليل من تكلفة املوارد املستعملة لتحقيق أو يعكس االقتصاد بصورة عامة جانب ختفيض التكاليف، ويقصد به الت

. وبعبارة أخرى، يتطلب مبدأ االقتصاد توفري املوارد املستخدمة من طرف 1إجناز األنشطة مع مراعاة اجلودة املناسبة
 .2وبأفضل سعر ،وبالكمية والنوعية املناسبة ،املؤسسة لتحقيق أنشطتها يف الوقت املناسب

 :3 أجوبة عن األسئلة التاليةميكن لتدقيق االقتصاد تقدمي
 متثل االستعمال األكثر اقتصادا من األموال؟-املدخالت –هل الوسائل أو التجهيزات املتحصل عليها  -
 هل يتم استخدام املوارد البشرية، املالية أو املادية بشكل اقتصادي؟ -
 هل تنفذ أنشطة اإلدارة وفقا ملبادئ إدارية سليمة وسياسات إدارية جيدة؟ -

 كبريأو نشاط بشكل   مؤسسةتكاليف مدخالت  ختفيض أ قضايا أو تساؤالت االقتصاد عندما ميكنتنش
 :4ما يلي اجملالأو النتائج، وتشمل املخاطر العامة يف هذا  املخرجاتملستوى معني من 

 أو النتائج املتوقعة؛ املخرجاتالتبذير: وهذا يعين استعمال املوارد غري الضرورية للحصول على  -
 بتكلفة كان ميكن أن تكون أقل؛ : وهذا يعين اقتناء الوسائل اليت يتم استخدامهااملصاريف ةزياد -
اإلنفاق على الكماليات: وهي احلصول على مدخالت ذات جودة عالية على ما هو ضروري لتحقيق  -

 األهداف أو النتائج املتوقعة.

رة لتحقيق األهداف املسطرة هي األكثر إذا كانت املدخالت املختا تحديد مابتدقيق االقتصاد  يهتملذلك 
 :5أمهية ومناسبة ومت حتصيلها بتكلفة أقل. وسيحدد ما إذا كان

 ؛يعتها، نوعية وكميتها بأقل تكلفةاجلهة اخلاضعة للتدقيق املوارد املناسبة من حيث طبتكتسب  -
 حد.  أدىنمجالية إىل اجلهة اخلاضعة للتدقيق مواردها بالطريقة اليت ختفض من خالهلا نفقاهتا اإلتدير  -
تلف للتدخل قد  -  التكاليف. يؤدي إىل اخنفاضتصميم أو تنفيذ خمخ

                                                 
1INTOSAI Professional Standards Committee. Performance Audit Guidelines : ISSAI 3000-3100, Danemark, 

p. 15. Disponible sur le site internet : www.intosai.org/issai.../issai-3000-standards-and-guidelines-for-

pe...sao.ge/files/auditi/ISSA-3000-3100.pdf (consulté le 29/07/2016). 
2Manuel d’audit de la performance. Op. Cit., p. 03.  
3INTOSAI Professional Standards Committee. Op. Cit., p. 15. 
4Manuel d’audit de la performance. Op. Cit., p. 00. 
5Idem. 

http://www.intosai.org/issai.../issai-3000-standards-and-guidelines-for-pe...sao.ge/files/auditi/ISSA-3000-3100.pdf
http://www.intosai.org/issai.../issai-3000-standards-and-guidelines-for-pe...sao.ge/files/auditi/ISSA-3000-3100.pdf
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ال، على الرغم من أنه يتم تعريف االقتصاد يف التدقيق بشكل جيد وواضح، إال أن تدقيق االقتصاد ليس سه
األكثر اقتصادا من  داممتثل االستخلتقييم ما إذا كانت املدخالت املختارة ملدقق صعبة اإذ غالبا ما تكون مهمة 

وكمية املدخالت هي  جودةاألموال، وما إذا كانت املوارد املتاحة قد استخدمت بشكل اقتصادي، وما إذا كانت 
األمثل ومنسقة بشكل مناسب. وما قد يكون أصعب هو قدرة املدقق على تقدمي التوصيات اليت من شأهنا 

 .1دمات املقدمةالتكاليف دون التأثري على جودة وكمية اخل ختفيض
غالبا ما يؤدي فحص اجلوانب املتعلقة باالقتصاد إىل حتليل املدققني لإلجراءات والقرارات اإلدارية الداخلية 

فيما يتعلق باألسواق العامة لتوريد السلع، األشغال واخلدمات. حيدد املدققون بصفة خاصة ما  ،للوحدات املدققة
(. Rapport qualité-prixباحلصول على أفضل قيمة مقابل املال )إذا كانت إجراءات السوق العامة تسمح 

الحتياجات املستخدمني، والذي جيب أن يسمح بتحديد دقيق  حتديدجيب أن يغطي التدقيق، على سبيل املثال، 
هدف عقود شراء السلع، األشغال واخلدمات، على حتديد اجلودة املطلوبة لإلجنازات وعلى وضع جدول زمين 

لسلع، األشغال واخلدمات. يف كثري من األحيان، سيدرس املدققون أيضا كيف مت تطوير وتطبيق معايري لتسليم ا
 .2االنتقاءالشراء أو 

 (L’audit d’efficacitéتدقيق الفعالية ) .ب

يف هذا املستوى من التدقيق يتم االعتماد على معيار: "الوصول إىل حتقيق األهداف املسطرة أي أجنز أحسن 
. وبالتايل مل يبق 4؛ أي يهدف مبدأ الفعالية إىل حتقيق أهداف حمددة وثابتة والوصول للنتائج املرغوبة3األعمال"

التدقيق جمرد التأكد من املطابقة للقوانني والقواعد واملعايري، بل جيب أن يضمن أن اإلجراءات املوضوعة مطابقة 
خيتص هذا العنصر بتحقيق  .5ن طرف املؤسسةللمرجع لكن خاصة مبا يسمح بتحقيق األهداف احملددة مسبقا م

أنسب توازن بني التكاليف والنتائج، وعند تنفيذ هذا العنصر يقيم املدقق جهود ختفيض التكلفة ويركز عليها 
ولكن ليس للحد الذي يعرقل حتقيق النتائج كما ميكن باإلضافة لذلك حتليل زيادة اإلنتاجية لكن ليس للحد 

 .6الذي يزيد من التكاليف

                                                 
1INTOSAI Professional Standards Committee. Op. Cit., p. 15. 
2Manuel d’audit de la performance. Op. Cit., p. 21. 
3Jacques RENARD. Op. Cit., p. 10. 
4Manuel d’audit de la performance. Op. Cit., p. 09. 
5Elisabeth BERTIN. Op. Cit., p. 22. 

 .14 .مرجع سابق، ص .هاري ر. رايدر6 
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املخرجات أو النتائج أو اآلثار املنتظرة.  املؤسسةدما ال تنتج الوحدة أو الفعالية عن قضاياو  تساؤالتتنشأ 
 :1ما يلي اجملالوتشمل املخاطر العامة يف هذا 

مثل التقييم غري الكايف لالحتياجات، أي التصميم اخلاطئ للسياسة، نقاط الضعف يف تصميم السياسة:  -
 وسائل التدخل أو استحالة تنفيذها. كفايةوعدم   وعدم وضوح األهداف

أهداف غري حمققة، عدم إعطاء املسريين أي فشل اإلدارة، فمثال قد تكون نقاط الضعف يف اإلدارة:  -
 ألهداف.تحقيق ااألولوية ل

تقييم أثر التدخل،  جداقد يكون من الصعب ، فالنتائج أو اآلثار وأ املخرجاتالفعالية على  تدقيقيركز 
هلذا التدخل. وتنشأ الصعوبة يف هذه احلالة ألن  ذا يعين إىل أي مدى حتققت األهداف الكلية وحىت الوسيطيةوه

اليت ال ميكن أن ترتبط مع مؤشرات قابلة و  وواسعة عامة ما يتم التعبري عليها بعباراتصياغة األهداف عادة 
عالوة على ذلك، عندما يتم حتديد األهداف . و إجنازها وحتقيقهاللقياس. ولذلك، فإنه من الصعب التحقق من 

إذا مل تكن  ، وذلكتدقيق غري متناسبةل أدلة التدقيق الضرورية موارد بشكل أكثر وضوحا، قد يتطلب مجع وحتلي
إذا   ما الصعب تقييم من اجلهة اخلاضعة للتدقيق. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه منوبسهولة املعلومات متوفرة بسرعة 

جيب أوال أن  همن العوامل اخلارجية، لذا فإن وليست ،التدخل أو آثار نتاجبالفعل الحظة هي كانت اآلثار امل
 استخدامها كأدلة تدقيق. ميكنو متوفرة و  ةوثوقمت معلومات التقييم ذات صلة و كانفيما إذا  التدقيق  مدخلينظر 

، وهذا يعين إىل أي مدى دخلأي تأو نتائج  خمرجاتتقييم هو يكون هدف التدقيق األكثر واقعية غالبا ما 
مت حتقيق األهداف التشغيلية أو املباشرة. شريطة أن تكون هذه األهداف حمددة وقابلة للقياس، قابلة للتحقيق 

استخدام مؤشرات بإدارة املخاطر، وأن تنفيذها خيضع ملراقبة مدخل و  اهليئة وفقا ألداء-مناسبة وحمددة زمنيا
 .2دخل أساس مرجعي واضح ومالئم لتقييم الفعاليةاألداء، وينبغي أن يكون هذا امل

 ( L’audit d’efficienceتدقيق الفاعلية ) .9
. فعند مستوى الفاعلية، يتم 3يهدف مبدأ الفاعلية ألفضل عالقة بني املوارد املستخدمة والنتائج احملققة

املعارف، التقنيات،  االعتماد على معيار: "بذل أقصى جهد، وهذا ما يتطلب أحسن جودة ونوعية فيما خيص
 :4السلوكيات واالتصال"

                                                 
1Manuel d’audit de la performance. Op. Cit., p. 09. 
2Ibid., p. 01. 
3Ibid., p. 09. 
4Jacques RENARD, Op. Cit., p. 10. 
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(: يتطلب ذلك أن يكون املدقق مؤهال علميا وعمليا وميتلك أجود املعارف اليت Le savoirاملعارف ) -
 تسمح له مبمارسة نشاطه بشكل جيد.

 (: إذ يتطلب أن ميتلك املدقق تقنية توظيف املعارف يف امليدان.Le savoir-faireالتقنيات ) -
(: جيب أن تعكس تصرفات وسلوكيات املدقق تلك املعارف والتقنيات Le savoir êtreات )السلوكي -

 ومعارفه وخرباته ألن ذلك سيؤدي لفقدان الفاعلية. املكتسبة، كأن ال يقوم بأعمال تتناىف وأخالقياته
يكون  (: إذا مل تكن لدى املدقق قدرة على االتصال فإنه ال يستطيع أنLe faire savoirاالتصال ) -

  فاعال، كأن يكون املدقق منهجي يف كتابة تقريره حىت يتمكن من إيصال نتائجه بشكل واضح.
  وبالتايل حىت يكون املدقق فاعال البد أن يتوفر لديه أحسن وأجود معارف، تقنيات، سلوكيات واتصال.

 الفاعليةتدقيق المطلب الثاني: المجاالت التي يشملها تدقيق الفعالية و 
قيق الفعالية اجملاالت املتعلقة بتحقيق أهداف املؤسسة أما تدقيق الفاعلية فيشمل اجملاالت اليت يشمل تد

 تضمن أفضل حتقيق ألهداف املؤسسة.
 مجاالت تدقيق الفعالية .9

يتضمن تدقيق الفعالية فحص جوانب االقتصاد والكفاءة يف إدارة األنشطة املختلفة، ويتحقق هذا املستوى 
 :1لعناصر التاليةلتبار تنفيذ برامج تدقيقه الشامل يأخذ املدقق يف االع من التدقيق عندما

 ؛وارد مادية أو بشريةحتديد ما إذا مت تدبري املوارد املختلفة بطريقة اقتصادية ومثالية سواء كانت هذه امل -
 ؛رد استخداما أمثال وبكفاءة عاليةالتحقق من استخدام هذه املوا -
ارد تفوق بكثري تكاليف تعود على املشروع من وراء استخدام هذه املو التحقق من أن املنافع اليت  -

 ؛استخدامها
 ؛اءة هلذه املوارد وبشكل اقتصاديحتديد أسباب عدم االستخدام األمثل وبكف -
 حتديد مدى كفاءة نظم املعلومات اإلدارية واإلجراءات املرتبطة باهليكل اإلداري يف التنظيم. -

                                                 
 املمنوحة للمدقق على املدقق الداخلي احرتام قانون أخالقيات املهنة الذي يهدف لتعزيز الثقافة األخالقية يف مهنة التدقيق الداخلي وذلك بالنظر للثقة

اليت تقدم خدمات  املؤسسات. حيث يطبق على كل األفراد أو لتوفري ضمانات موضوعية حول عمليات إدارة املخاطر، الرقابة وحوكمة الشركات
 التدقيق الداخلي.

 .410-414 .صص  .حممد السيد سريا1
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 :1من األهدافإىل أي مدى حتققت األنواع املختلفة يشمل تدقيق الفعالية تقييم 
وتتضمن عادة  ،يشمل التدقيق تقييم إىل أي مدى مت إنتاج اإلجنازات املنتظرة األهداف التشغيلية: -

 ؛مؤسسات املسؤولة عن تنفيذ التدخلفحص العمليات الداخلية لل
للمتلقني أو املستقبيلني املباشرين يف  تقييم ما إذا كان للتدخل نتائج واضحة واجيابية األهداف المباشرة: -

كذلك و  ،املسؤولة عن التنفيذ املؤسساتويشمل عادة حتليل معلومات املتابعة املقدمة من  ،هناية مشاركتهم
 ؛ملعلومات من املرسل إليهم مباشرةاحلصول على ا

ى إىل قياس أثر ويسع ،ميتد الفحص إىل أبعد من اجلهة اخلاضعة للتدقيق األهداف الوسيطة والشاملة: -
موضوعية تبني أن اآلثار  أدلةوتقدمي  ،. لذا جيب أن يأخذ التدقيق يف االعتبار العوامل اخلارجيةالت اخلارجيةالتدخ

 ت اخلارجية.من التدخالتنتج فعال املالحظة 

 مجاالت تدقيق الفاعلية .9
تدقيق الفاعلية النتائج  يطغحيث ي للتدقيق الداخلي املندمج، ميثل تدقيق الفاعلية املستوى املتوسط

 :2واليت تتضمن العناصر التالية ،واألهداف النهائية

 ؛ستهدفة واملتوقعة قد حتققت أم الحتديد ما إذا كانت النتائج امل -
 ؛ق مع مستوى األداء املطلوب أم الحتديد ما إذا كانت هذه النتائج اليت حتققت تتف -
 ؛م الالتخطيط هلا قد مت التوصل إليها وحتقيقها أحتديد ما إذا كانت األهداف النهائية واليت سبق  -
 ؛حتققت بفاعلية وبأقل تكلفة ممكنةحتديد ما إذا كانت هذه األهداف قد  -
 تقييم األداء للمؤسسة باستخدام معدالت ومعايري أداء حمددة من قبل لقياس فاعليتها يف حتقيق أهدافها. -

كمية أو جودة املخرجات أو سة أو وحدة زيادة يف  ميكن ألي مؤسالفعالية عندما  وقضايا تنشأ تساؤالت
 :3 ما يلي اجملال. وتشمل املخاطر العامة يف هذا النتائج دون زيادة استخدام املوارد

 املوارد املستخدمة ال تؤدي إىل املخرجات املطلوبة؛اخلسائر: أي أن  -

                                                 
1Manuel d’audit de la performance. Op. Cit., p. 09. 

 .410 .مرجع سابق، ص .حممد السيد سريا2
3Manuel d’audit de la performance. Op. Cit., p. 04. 
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 نسبة املدخالت/املخرجات غري مثلى؛ -

أي التكاليف املفروضة على األفراد واملؤسسات اليت تقع  ؛ة عليهاعدم حتديد العوامل اخلارجية والسيطر  -
 خارج حدود التدخل واملؤسسة.

. النتائجأفضل املخرجات أو أفضل وبالتايل فإن تدقيق الفاعلية هو تقييم النسبة بني الوسائل املستعملة و 
يف ضوء املوارد املتاحة، ما إذا كان  حتديدية"، واملشكلة األساسية هي ترتبط الفاعلية ارتباطا وثيقا مبفهوم "اإلنتاج

أو النتائج من حيث الكمية واجلودة واحرتام املواعيد النهائية. ويهدف تدقيق  املخرجات وتعظيم قد مت حتسني
 :1الفاعلية إلثبات

 ؛اإلجنازات أو النتائج بأقل تكلفةما إذا مت إنتاج  -
 .جتنبها( غري ضرورية ميكن Des chevauchementsإذا كانت هناك اختناقات أو تكرارات ) -

، غالبا ما يفحص املدققون العمليات اليت متكن )املخرجات( عندما يركز تدقيق الفاعلية على اإلجنازات
من حتويل املدخالت إىل خمرجات. وميكن أن يشمل هذا الفحص حساب تكلفة وحدة املخرجات )مثل  املؤسسة

الدعم أو على سبيل املثال عدد طلبات سبة فاعلية العمل )متوسط تكلفة ساعة واحدة من التدريب( أو ن
 املؤسسات من ميكن احلصول عليهااملعرتف هبا، واليت املقبولة أو (، ومقارنتها مع املعايري املعاجلة يوميا املساعدة

 الفرتات السابقة أو املعايري اليت اعتمدهتا الوحدة اخلاضعة للتدقيق بشكل صريح.أو من  املماثلة
لتقييم القدرة الفعلية  الضرورية إذا ركز تدقيق الفاعلية على النتائج، فيجب استخدام األدوات االقتصادية أما

النتائج احملددة بتكلفة معينة. على سبيل املثال، بعض حتقيق على ق ق  د  ربنامج أو النشاط املال، للمؤسسةأو احملتملة 
املدخالت املالية الالزمة إلنتاج بلتدخل لبني اآلثار الصافية  ربطوال للتوفيق ل فعالية التكاليفحتلي ميكن استخدام

لكل وظيفة التكلفة  مثال:) الناجتة سبيل املثال أن تكون التكلفة لكل وحدة من النتائجالتأثريات؛ ميكن على  تلك
دقيق، إما نهج التم. اعتمادا على كمعايريأخرى اختريت  تدخالت ببعد ذلك مقارنتها  اليت يتمو ( ؤهاإنشامت 

                                                 
1Manuel d’audit de la performance. Op. Cit., p. 04. 
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للتدقيق، أو أهنم يقومون  ةاخلاضع اهليئةسيدرس املدققون إمكانية االعتماد على التحليل الذي تقوم به الوحدة أو 
 .1بإجراء مثل هذا التحليل بأنفسهم

المالي  الفاعلية وانعكاساتها على األداءتدقيق المطلب الثالث: النتائج المنتظرة من تدقيق الفعالية و 
 لتنظيميةوالفعالية ا

أي  ؛جند األهداف التشغيلية ،للتأكد من حتقيقهامن أهداف الرقابة الداخلية اليت يسعى التدقيق الداخلي 
 La sécurité du) احلفاظ على الذمة املالية ،حتسني األداءتنفيذ وحتسني العمليات اليت ترتجم أو تعكس 

patrimoine)، مبا فيها املوارد  ،ل االقتصادي والفعال للموارداالستغالل األمثل للموارد من خالل االستعما
الذي ثاين من التدقيق الداخلي املندمج، يتحقق ذلك عند املستوى ال .2املعلوماتية، املادية واهليكليةاملالية، البشرية، 

 ل هبااملعمو  بل أصبح يضمن أن اإلجراءات ،واملعايريمل يعد يقتصر على التأكد من املطابقة للقوانني والقواعد 
وهو ما ينعكس إجيابيا  األهداف املسطرة مسبقا من طرف املؤسسة.وتسمح خاصة بتحقيق  ،مطابقة للمعايري

 عدة جوانب أمهها: يفعلى أداء املؤسسة 
 تحسين األداء المالي للمؤسسة .9

العناصر  همات اليت ختصاملجيب أن تشتمل خطة التدقيق على  ،للرفع من كفاءة إدارة املوارد املالية للمؤسسة
 التالية:
يقصد بالسيولة القدرة على مواجهة الطلبات املتوقعة وغري املتوقعة على النقدية، أي : مخاطر السيولة -

وهذا بأقل خسارة ممكنة، حيث أن خاصية السيولة  ،مبعناها العام قدرة املؤسسة على مواجهة الطلب النقدي
ل خماطر السيولة مواجهة الصعوبات يف تدبري األموال، فهي . متث3هي دالة تابعة للمطلوبات واملوجودات للمؤسسة

 .4متعلقة بالقدرة على تدبري األموال بتكلفة معقولة
 تشمل خطة التدقيق مهمات تساعد على التقليل من خماطر السيولة من خالل ما يلي:

 فحص كيفية إعداد املوازنة التقديرية؛ 

                                                 
1Manuel d’audit de la performance. Op. Cit., p. 09. 
2Elisabeth BERTIN. Op. Cit., p. 04. 

لد جملااد واملالية، ، جملة االقتصاألساليب الحديثة إلدارة مخاطر السيولة: مقارنة السيولة المعرضة للخطر .بن سليم حمسن، بن رجم حممد مخيسي3
 .11، ص. 0041 ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر،00عدد ال، 00

، ص. 0009، ، مصرةاإلسكندري ،للطباعة والنشر والتوزيع الدار اجلامعية، إدارة المخاطر "أفراد، إدارات، شركات، بنوك" .طارق عبد العال محاد4
000. 
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  فحص كيفية متابعة تنفيذ املوازنة؛ 
 إدارة السيولة )النقدية(؛ فحص كيفية 
 التأكد من التوظيف اجليد للفائض؛ 
 .التأكد من احلصول على التمويل البنكي بأقل تكلفة يف حالة العجز يف السيولة 

 (Les risques de solvabilitéمخاطر المالءة ) -
ءة بشكل عام هي . فاملال1تعرف املالءة بأهنا قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا عند تاريخ االستحقاق

 القدرة على الوفاء أو سداد االلتزامات.
املؤسسات ذات النمو املرتفع خاصة وأن  ،تشمل خطة التدقيق مهمات تساعد يف التقليل من خماطر املالءة

حبيث  ،إىل وضع ضوابط داخلية سليمة املؤسساتلديها مستويات عالية من املخاطر الكامنة، وبالتايل حتتاج 
يتم تشجيع املدققني الداخليني ذوي املهارات اجليدة واخلربة واملعرفة  لذلك ،الة املخاطر بشكل فعّ ميكنها إدار 

. وهنا نشري إىل أنه جيب أن 2وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية ،لتقدمي املشورة والتوصيات بشأن حتسني األداء الكافية
لتحقيق نتائج  ،املخاطر املرتبطة بفرص النمو غري املؤكدةيكون لدى املدققني الداخليني التدريب واخلربة يف معاجلة 

 .3املؤسسةإجيابية تتعلق باسرتاتيجيات 
 تحسين الفعالية التنظيمية .9

وكذلك حتسني كفاءة املوارد البشرية الضرورية للعملية  ،يتحقق ذلك من خالل الرفع من الكفاءة اإلنتاجية
 اإلنتاجية.

 الكفاءة اإلنتاجيةالرفع من   .9.9
 من خالل: تدقيق الفعالية والفاعلية يف الرفع من الكفاءة اإلنتاجيةأن يساهم ميكن 

ملهمات اليت الل اشتمال خطة التدقيق الداخلي على اوذلك من خ: استغالل الطاقة اإلنتاجية املتاحة -
 ؛األمثل هلا االستغالل، من أجل التأكد من ختص استغالل الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة

                                                 
 .031، ص. 0000، مصر، االسكندريةللنشر والتوزيع،  امعيةالدار اجل، محاسبة شركات التأمين .ثناء حممد طعيمة1

2Shahimi SUHAILY. Consulting role of internal auditors: The influencing factors and the impact on the 

firm’s growth opportunities and performance, Thèse de doctorat, University of Malaya, Malaysia, 2016, p. 

34. 
3Shahimi SUHAILY. Op. Cit., p. 91. 

وبني املخرجات الناجتة عن هذه العملية من جهة أخرى، حيث ترتفع يقصد بالكفاءة اإلنتاجية العالقة بني مدخالت العملية اإلنتاجية من جهة 
 اإلنتاجية كلما ارتفعت نسبة الناتج إىل املستخدم من املواردالكفاءة 
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، د األوليةي املهمات اليت ختص استهالك املوااألولية: جيب أن تشتمل خطة التدقيق الداخل ك املواداستهال -
 التالية: فاهداألتحقيق ل بغية الوصولوالتأكد من االستغالل األمثل هلا 

  ؛تفادي التبذيرحتقيق هدف 
  ؛التقليل من الفضالت واملهمالتحتقيق أهداف 
 ؛عىن إعادة استغالهلامب ؛تدوير النفايات حتقيق هدف 
املهمات اليت ختص استهالك للطاقة : جيب أن تشتمل خطة التدقيق الداخلي استهالك الطاقة واملياه - 
 والتأكد من االستهالك األمثل هلا. ،واملياه
 )إدارة األفراد( كفاءة إدارة المورد البشريالرفع من    .9.9

اليت ختتص يف استخدام املورد البشري  ، املؤسسات احلديثةإحدى الوظائف اهلامة يفتعترب إدارة املوارد البشرية 
هتدف إىل تنظيم األفراد للحصول على  ،، وهي عبارة عن سلسلة من اإلجراءات واألسسبكفاءة داخل املؤسسة

واستخراج أفضل طاقاهتم من خالل وظائف التخطيط واالستقطاب  ،أقصى فائدة ممكنة من الكفاءات البشرية
 .1 احلوافز املالية واملعنويةتعيني والتدريب والتقومي و واالختيار وال

جيب أن تشتمل خطة التدقيق الداخلي على املهمات اليت ختص  ،للرفع من كفاءة إدارة املوارد البشرية
 العناصر التالية:

بغرض  ها،وتركيب ها: يقصد به مجع املعلومات اخلاصة بكل وظيفة وحتليلمناصب العملوحتليل دراسة  -
 ،وخصائصها وطبيعتها عن طريق الدراسة واملالحظة ،تعرف على كل ما يتعلق بالوظيفة من حيث متطلباهتاال

 هاحبيث تشمل عملية دراسة مناصب العمل وحتليل ،واستخدام الطرق العلمية احلديثة املتوفرة يف هذا اجملال
 :2 اخلطوات التالية

 )؛مدى مالءمة كل وظيفة يف املؤسسة ومعرفة ،فحص وحتديد أنواع مناصب العمل )الوظائف 
 حبيث ال يكون هناك خوف من عملية  ،شرح وحتديد أبعاد دراسة مناصب العمل لإلدارة والعاملني

 ؛التحليل
 ؛حتديد أنواع املعلومات والبيانات املطلوب احلصول عليها 

                                                 
 .02، ص. 0044، ، األردن، عمانللنشر والتوزيع دار أسامة، الموارد البشرية إدارة .فيصل حسونة1
 .01-01ص. ص سابق، الرجع امل2
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 ؛اختيار مناصب العمل للقيام بالتحليل 
  ّ؛ومعروفةالة مجع البيانات باستخدام طرق حتليل فع 
 حتضري الوصف الوظيفي؛ 
  منصب العملحتديد مواصفات شاغل. 

ألمهية ذلك نظرا  ها،وحتليل دراسة مناصب العملمراحل تشتمل خطة التدقيق الداخلي على مهمات ختص 
 وتقييم أداء املوظف وكذلك يف حالة الرتقيات أو عند إعادة توزيع املوظفني. ،عند عملية التوظيف

تؤدي من خالهلا النشاط الذي تقوم  ،حتتاج أي مؤسسة إىل موارد بشرية: اجات من األفرادحتديد االحتي -
 عيات خمتلفة من املوارد البشرية.به، وعليه جيب أن تقوم املؤسسة بتجديد احتياجاهتا من أعداد ونو 

وبأقل  ،وجهإن حتديد النوعيات واألعداد املناسبة من العمالة يكفل القيام بأنشطة املؤسسة على أحسن 
، ووجود أعداد غري مناسبة فيعين وجود عمالة غري مناسبة يف األعمال والوظائف ؛تكلفة، أما سوء هذا التحديد

تشمل . 1وزيادة تكلفة العمالة عما جيب أن تكون عليه ،مما يؤدي يف النهاية إىل اضطراب العمل ،منها أيضا
حتديد  ه متمن أجل التأكد من أن ،ياجات من األفرادخطة التدقيق الداخلي مهمات ختص عملية حتديد االحت

 .األفرادالضرورية فقط من حتياجات اال
، حيث ميكن االختيار السليم لألفراد بناء على عنصر الكفاءةطرق اختيار األفراد: من أجل التأكد من  -

 :2وهياليت يتسم هبا االختيار السليم لألفراد  ،للمؤسسة أن حتقق قدرا معينا من املزايا
 شح الذي مت اختياره بدرجة عالية من املهارة رت حتقيق الكفاءة والفعالية يف االختيار من حيث متتع امل

 ؛والكفاءة والقابلية املطلوبة للعمل
 ؛توفري درجة عالية من االتساق بني املرشح املختار وطبيعة املسار الوظيفي املستهدف 
 لتطوير كفاءاهتم  املؤسسةمما يعرض  ،وي قابليات متدنيةشحني ذرت تقليص التكاليف املرتبطة باختيار م

 .حسنت االختيار مت جتاوزهاأوهذا ما يكبد املؤسسة تكاليف لو عن طريق التدريب مثال 

                                                 
( الوصف الوظيفيJob Description )رض تقدمي معلومات هو بيان مكتوب وفقا إلطار أو منوذج معني يتناول تعريف تفصيلي بوظيفة حمددة بغ

كل وظيفة من الوظائف املوجودة يف املؤسسة من حيث واجباهتا ومسؤولياهتا ومتطلباهتا والشروط اليت جيب أن تتوفر   عن هذه الوظيفة، مبعىن حتديد معامل
 فيمن يشغلها.

 .13مرجع سابق، ص.  .فيصل حسونة1
ص ، 0003، األردن، عمان، انية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثإدارة الموارد البشرية .خضري كاظم محود، ياسني كاسب اخلرشة2

 .440-403ص. 
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قق حيمن شأنه أن  ،لذا فإن تأكد املدقق الداخلي من عملية االختيار واخلطوات السليمة يف اعتماده
 أو األدبية يف اجناز وحتقيق أهدافها.للمؤسسة العديد من املكاسب املادية 

ألهنا هتدف إىل توفري أفضل  ،فراد من أهم أنشطة إدارة املوارد البشريةيعترب تعيني األطرق تعيني األفراد:  -
 ،. تشمل خطة التدقيق الداخلي مهمات ختص طرق تعيني األفراد1العناصر من ذوي الكفاءات واملؤهالت املمتازة

وبالتايل منع أو  ،لتوزيع والتوجيه السليم لألفراد على مناصب العمل بناء على عنصر الكفاءةامن أجل التأكد من 
الكثري نتيجة القرارات اخلاطئة اليت والذي ميكن أن يكلف املؤسسة  ،التقليل من تعيني الشخص غري املناسب

 وهو ما قد يعود سلبا على أداء املؤسسة. ،ميكن أن يقوم هبا الفرد
وواحدة من  ،ميثل تقييم الكفاءات مرحلة جد مهمة من مراحل إدارة الكفاءاتم كفاءة األفراد: طرق تقيي -

مبا يسمح  ،ألهنا تسمح بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف الكفاءات ،العمليات الكربى إلدارة الكفاءات
شمل خطة التدقيق الداخلي ت .ومن خالل جمموعة من األدوات ،الكفاءات بعدة طرقيتم تقييم  حبيث ،بتطويرها

 .بصفة دوريةتقييمها من أجل التأكد من وذلك  ،مهمات ختص طرق تقييم كفاءة األفراد
تحديد االحتياجات ب أن برامج التدريب تسمح : من أجل التأكد منفعالية وفاعلية برامج التدريب -

 .التقييم حتسني الكفاءة بناء على نتائجو  للرفع من الكفاءةمن التدريب الضرورية 
على الرفع من الكفاءة اإلنتاجية، الرفع اليت تساعد  ،جمموع احللول والتوصيات اليت يقدمها املدقق الداخلي

حتسن  يساهم يفذلك متابعة تنفيذها، فإن  والعمل علىوالرفع من كفاءة إدارة اخلزينة،  ،من كفاءة املورد البشري
 لمؤسسة.ل املايل والفعالية التنظيمية أداء

 

 

 

 

                                                 
 .11مرجع سابق، ص.  .فيصل حسونة1
 جمموع األنشطة املخصصة الستخدام وتطوير األفراد واجلماعات بطريقة مثلى هبدف حتقيق مهمة املؤسسة وحتسني أداء األفراديقصد بإدارة الكفاءات. 
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 دور التدقيق الداخلي المندمج في تحسين األداء الشامل للمؤسسةلمبحث الثالث: ا
 ،مبهمات التدقيق اإلداريمن خالل اهتمامه  ،يساهم التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء الشامل

كيز على املخاطر رات والقرارات، مقارنتها، قياس نتائجها والرت اخليابالنسبة للمدقق الداخلي مالحظة والذي يعترب 
والنتائج املنتظرة منه  ،على اجملاالت اليت يشملها التدقيق اإلداري الرتكيز من خالل هذا املبحث يتم .1التناقضاتو 

 .الشامل للمؤسسة وانعكاساهتا على األداء

  اإلداريمجاالت التدقيق : األولالمطلب 
ؤسسة، وتعد مبثابة املرجع اإلرشادي يف خدمة متس وظيفة التدقيق الداخلي جماالت التسيري مجيعها يف امل

وضمان سالمة  ،حيث تساعدها على القيام مبهماهتا ،وذلك مبا تقدمه من نصائح وتوصيات لإلدارة العليا ،اإلدارة
 .2العمليات املختلفة، وتصحيح األخطاء واالحنرافات املوجودة

 بحت جماالت تدخله متعددة ومتشعبة،أنه أص ،مما يزيد من دور التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء
تسمح بتطوير املؤسسة وضمان منوها واستمراريتها،  ،فقد أصبح املدققون الداخليون يهتمون مبواضيع بالغة األمهية

والتأكد من وجود اإلثباتات  ،ذلك أن مهمة التدقيق اليت كانت تقتصر على فحص الدفاتر والسجالت احملاسبية
ا ذتغريت مع التطور الذي عرفته املؤسسات االقتصادية وبيئة األعمال، وهب ،قيدة بتلك الدفاترعن كل عملية م

يوضح . 3إىل أن أصبح يلم بكل وظائف املؤسسة وأنشطتهاالتدقيق الداخلي نشاط توسعت جماالت تدخل 
 :الشكل التايل تشعب جماالت تدخل التدقيق الداخلي املندمج

 
 
 
 

 

                                                 
1Elisabeth BERTIN. Op. Cit., p. 00. 

جملة جامعة القدس ، واقع تطبيق معايير التدقيق الداخلي في الشركات الجزائرية دراسة ميدانية على مجموعة من الشركات .يدصاحلي حممد يز 2
 .021، ص. 0041، فلسطني ،01 عددال، 00لد اجملاملفتوحة لألحباث والدراسات اإلدارية واالقتصادية، 

3Siapartners. Quelle stratégie pour l’audit interne?, p. 01, article disponible sur le site internet: 

http://fonctionfinance.sia-partners.com/20160804/quelle-strategie-pour-laudit-interne, (publié le 04/08/2016, 

consulté le 01/44/0042). 

http://fonctionfinance.sia-partners.com/20160804/quelle-strategie-pour-laudit-interne
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 االت تدخل التدقيق الداخلي المندمج: مج99ل رقم شك

 
 المصدر:

Siapartners. Quelle stratégie pour l’audit interne?, p. 01, disponible sur le site internet 

http://fonctionfinance.sia-partners.com/20160804/quelle-strategie-pour-laudit-interne, )publié 

le 04/08/2016, consulté le : 15/03/2017(. 

باإلضافة إىل اجلوانب املالية واحملاسبية، أصبح التدقيق يهتم باإلنتاج والتسويق واملوارد البشرية والتنظيم وكذلك 
وهبذا اقتحم التدقيق بنظم واسرتاتيجيات التسيري. كما أصبح يهتم   ث والتطوير وإدارة اجلودة وغريها،جماالت البح

فيها مراحل وعمليات  مبا ،كل أنشطة املؤسسة  ،أو باألحرى ،الداخلي كل اجملاالت وكل الوظائف وكل األنشطة
الداخلية الوظائف كل الداخلي املندمج يشمل تدقيق   يتضح أن التدقيق ،فمن خالل الشكل السابق .1اختاذ القرار
املسؤولية االجتماعية تدقيق نظام املعلومات، تدقيق  اجلودة،تدقيق لكل من التدقيق اإلداري يشمل و  ،للمؤسسة

 .(HSE) والصحة والسالمة البيئية

                                                 
1Eustache Ebondo Wa MANDZILLA. Op. Cit., p. 105. 

 ةاملديرية العام للتدقيق اخلاضعة الوحدة

 اخلارجي التدقيق

 اجلودة
**HES / *RSE 

 SI املعلومات نظام

 املشرتيات

 املبيعات

 املخزون

 RH البشرية املوارد

 اخلزينة

 احملاسبة

...... 

 املخاطرإدارة 

 الداخلية الرقابة

 التدقيق

 الداخلي

تدقيقات 
 متخصصة

 مهمات

* RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises ( املسؤولية االجتماعية
 (للمؤسسات
** HSE : Hygiène Sécurité Environnement (الصحة والسالمة البيئية) 

 اإلدارة املالية

http://fonctionfinance.sia-partners.com/20160804/quelle-strategie-pour-laudit-interne
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 أمهها: إلدارةيهدف التدقيق اإلداري إىل التأكد من أن املؤسسة تسعى لتطبيق املمارسات اجليدة ل

  اإلدارة االستراتيجية .9
وصياغة اسرتاتيجية مناسبة وتطبيقها  ،هي العمليات املتكاملة ذات العالقة بتحليل البيئة الداخلية واخلارجية

 تتكون من: .1وتقييمها
معرفة للمؤسسة من أجل من خالل حتليل البيئة الداخلية  االسرتاتيجييتم التحليل  التحليل االسرتاتيجي: -

 البيئة اخلارجية للتعرف على الفرص والتهديدات واملركز التنافسي.حتليل ، و قاط القوة ونقاط الضعفن
الذي تعتقد املؤسسة أنه سيقودها لتحقيق غاياهتا، ومن : تعين إيضاح ومتهيد الطريق صياغة االسرتاتيجية -

مبا يسهم  ،والداخلية اخلارجيةالبيئية  رياتحتدد غاياهتا وتوجه جهودها لتحليل العوامل واملتغ ،مث فهي ترسم رسالتها
 جانب اختيار البديل االسرتاتيجي وحتديد عناصر القوة والضعف، هذا إىل ،إنتاج الفرص والتعرف على املخاطرب

 .2املناسب بعد استقراء االسرتاتيجيات البديلة واملناسبة
والعمليات التنفيذية يف إدارة االسرتاتيجية،  يعترب تطبيق االسرتاتيجية املرحلة الفعلية: تنفيذ االسرتاتيجية -

، وهناك ثالثة أنشطة رئيسية وهتيئتها لتصبح أعماال وأنشطة منتجة ،وهي تعين حشد كل املوارد واملصادر املتاحة
 .3يف عملية تنفيذ االسرتاتيجية وهي: وضع األهداف الدورية، وضع السياسات وتوزيع وختصيص املوارد املتاحة

، حيث جيب أن ينصب : متثل اخلطوة األخرية من خطوات اإلدارة االسرتاتيجيةسرتاتيجيةالرقابة اال -
على متابعة العوامل الداخلية واخلارجية، قياس األداء الفعلي،  االسرتاتيجي التدقيقاالهتمام عند إجراء عمليات 

ذ أن النجاح يف الغد يرتتب على دقة من األمور احليوية إ جياالسرتاتي التدقيقعترب ي. اختاذ اإلجراءات التصحيحية
 .4متابعة أعمال اليوم وتقوميها باستمرار

وذلك حتت ضغوطات بيئة اقتصادية أكثر  ،شهدت مهام وأساليب عمل التدقيق الداخلي تطورا تدرجييا
 بشأن ،عرضة للمخاطر وبشكل مستمر، وكذلك بفضل الفرص اليت تتيحها التكنولوجيات اجلديدة بصورة متزايدة

                                                 
، 4331 األردن، عمان،، والتوزيع ، تلخيص رحبي عبد القادر اجلديلي، دار اليازوري للنشرملخص كتاب اإلدارة االستراتيجية .سعد غالب ياسني1

 .00ص. 
، 4333 مصر، جمموعة النيل العربية، القاهرة،، االستراتيجية: لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين اإلدارة .عبد احلميد عبد الفتاح املغريب2

 .43ص. 
 .00-43ص. ص  ،املرجع السابق3
 .00 ص.. مرجع سابق، عبد احلميد عبد الفتاح املغريب4



 دا   األالمندمج في تحسين    الداخلي  الثالث: دور التدقيقالفصل  

402 

 

املشاكل والقضايا االسرتاتيجية، وبالتايل كان واجبا على التدقيق الداخلي من اآلن فصاعدا تلبية االحتياجات اليت 
 .1تتجاوز نطاق مهامه التقليدية

 مارسات اجليدة لإلدارةاملإىل التأكد من أن املؤسسة تطبق  يف هذا اجملال يهدف التدقيق الداخلي
التخطيط االسرتاتيجي، صياغة االسرتاتيجية، بالتدقيق على املهمات املتعلقة االسرتاتيجية، حيث تشتمل خطة 

ين كنا نع  ليس تدقيق عام للمؤسسة إذا ،االسرتاتيجيالداخلي يف مستواه التدقيق علما أن تنفيذها ومراجعتها، 
 ،أكثر مشوالالتشخيص، وهو ليس تدقيق مايل بطريقة  وهو يشبه بكثري ،بذلك تدقيق منهجي جملموعة الوظائف

)معيار  االسرتاتيجيةاخليارات بوإمنا هو األداء املتعلق  ،وليس تدقيقا وظيفيا أو جمموعة من تدقيقات الوظائف
ميثل التدقيق االسرتاتيجي أعلى تطور للتدقيق  (BERTIN 9111: )بالنسبة لـ .2والبيئة )معيار خارجي(داخلي( 

القرارات االسرتاتيجية اليت تركز  كون  ،اسكها مع غايات املؤسسةودرجة مت ،الداخلي، يقيم مدى مالءمة األهداف
 .3ميكن أن هتدد حياة املؤسسة ،اطرواخليارات األساسية من احملتمل أن حتمل خمعلى التوجهات الكبرية 

 حوكمة الشركات .9
بسري جملس أمهها املهمات اليت ختص اجملاالت املرتبطة  ،يف هذا اجملال يشمل التدقيق اإلداري عدة مهمات

 اإلدارة، واجملاالت املرتبطة باإلفصاح.
 حيث يركز املدقق الداخلي على العناصر التالية: سير مجلس اإلدارة: -

 ؛فرتات انعقاد جملس اإلدارة 
 ؛القرارات والتوجيهات الصادرة عن جملس اإلدارة 
 ؛متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن جملس اإلدارة 
 لس اإلدارةحقوق وواجبات جم. 

 
 
 
 

                                                 
1Siapartners. Quelle stratégie pour l’audit interne? Op. Cit., p. 01. 
2Michel WEILL. Op. Cit., p. 10. 
3Elisabeth BERTIN. Op. Cit., p. 00. 
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 :اإلفصاح -
الكفيلة جبعلها غري "أن تفصح املؤسسة يف تقاريرها املختلفة عن مجيع املعلومات الضرورية  هو: اإلفصاح

وجعل  ،منهج توفري املعلوماتعلى أنه  كما ميكن تعريفه،  مضللة، وحتقق مصاحل األطراف املستفيدة منها"
 .1من خالل النشر يف الوقت املناسب" ،معروفة ومعلومةب املؤسسة القرارات املتصلة بالسياسة املتبعة من جان

أما النوع الثاين فهو طوعي. فاإلفصاح اإللزامي مت وضعه  ،، النوع األول إلزامييوجد نوعان من اإلفصاح 
 واليت على أساسها ،وهو خيص املعلومات ذات الطابع املايل ،من أجل توفري احلماية للمستثمرين وسالمة السوق

ال يستطيع املستثمر أن  ،يتم قياس األداء املايل للمؤسسات االقتصادية. ففي غياب مستوى مرتفع من الشفافية
يطمئن أنه حصل على السعر العادل ألوامر الشراء والبيع يف السوق، ذلك أن معظم الدول تفرض شروطا 

يضمن احلق املتساوي يف احلصول على مبا  ،لإلفصاح عن معلومات معينة حول نشاطها والعمليات اليت تتم هبا
ى معلومات حد أدىن من املعلومات. إضافة إىل ذلك، فإن أصحاب املصلحة كثريا ما يسعون إىل احلصول عل

التوقعات خاصة تلك املتعلقة أخرى غري تلك اليت يتطلبها إطار اإلفصاح اإللزامي. وتشمل معلومات طوعية 
ومن هنا تربز أمهية اشتمال خطة التدقيق على  .2عي للمؤسسات االقتصاديةباإلفصاح عن األداء البيئي واالجتما

من أجل التأكد من إشراف أعضاء جملس اإلدارة عن عملية كشف البيانات ألصحاب  ،اإلفصاحمهمات ختص 
سياسات الشركة  ،أنشطتها ،مبا يساعد على حتسني فهم اجلمهور هليكل املؤسسة ،املصلحة والتواصل معهم

، وتقدمي توصياته ا فيما يتعلق باملعايري البيئية واألخالقية، وعالقة املؤسسة باجملتمعات احمللية اليت تعمل فيهاوأدائه
 ومقرتحاته من أجل حتسني األداء.

 للمؤسساتالمسؤولية االجتماعية  .2
وانب وجإثراء نطاق فقد مت  ،للمؤسساتاملسؤولية االجتماعية ليشمل  توسع نطاق التدقيق الداخليلقد 

 ،(HSE) سالمة الصحة البيئيةو  للمؤسساتالتدقيق الداخلي تدرجييا من خالل جوانب املسؤولية االجتماعية 
التدقيق الداخلي لنظم املعلومات، الواسع  الطريق ألقسام متخصصة، كما هو احلال بالنسبة حلالة مهدتواليت 

أن نالحظ أن دمج املسؤولية  املهمومن  .3أعاله 99كما هو موضح يف الشكل رقم   االنتشار بشكل متزايد
بدأت تؤخذ يف االعتبار يف العديد من  ،يف منوذج أعمال املؤسسة وطرق اإلدارة القائمة للمؤسساتاالجتماعية 

                                                 
 .410مرجع سابق، ص.  التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة، .العايب عبد الرمحان1
 .419ص.  ،املرجع السابق2

3Siapartners. Quelle stratégie pour l’audit interne? Op. Cit., p.02. 
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على أهنا فرصة جتارية ميكن أن تغري السلوك.  ،، فينظر إىل هذه املسؤولية من قبل هذه املؤسساتاملؤسسات
ب أن تكون االعتبارات البيئية واالجتماعية واجملتمعية جزءا ال يتجزأ من اسرتاتيجية وحتقيقا هلذه الغاية، جي

. من أحد أهم التحديات الرئيسية لنشر 1وجيب ترمجتها إىل إجراءات ميكن ربطها باألداء االقتصادي ،املؤسسة
لعمليات بالتقارب احملتمل هو إقناع موظفي ا ،املؤسسةعلى مجيع مستويات  للمؤسساتهنج املسؤولية االجتماعية 

األنشطة وعمليات صنع القرار يف  للمؤسساتملسؤولية االجتماعية بني البحث عن األداء االقتصادي ومراعاة ا
من جهة أخرى. إن عوامل النجاح األكثر تكرارا هي احلاجة إىل حتديد وإضفاء الصبغة الرمسية على قضايا 

 ،من أجل التمكن من وضع أهداف ملموسة وذات صلة ،نطقيةبطريقة م للمؤسساتاملسؤولية االجتماعية 
والتواصل بشكل واضح ودقيق داخليا وخارجيا. حيث يتم تقييم األداء واالمتثال من خالل إجراء عمليات 

 .دمج مواضيع وقضايا املسؤولية االجتماعية للشركات يف نطاق تدخل التدقيق الداخلي . وبالتايل2التدقيق

 لنتائج المنتظرة من التدقيق اإلداري وانعكاساتها على األداءالمطلب الثاني: ا
 أنه أصبحت جماالت تدخله متعددة ومتشعبة، ،مما يزيد من دور التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء

 بح التدقيق الداخلي يشمل املمارسات اجليدة لإلدارة.صأين أ ،خاصة عند مستوى التدقيق اإلداري

 رة من التدقيق االستراتيجيلمنتظالنتائج ا .9
رؤية أبعد لنشاط املؤسسة، فهو ال يأخذ فقط بعني من  لالستفادةفهو يقود  ،بالنسبة للتدقيق االسرتاتيجي

. كما جيب ط لألداء املستداميتأكد من وضع شرو  ،احدة، ولكن أيضااالعتبار حسابات وأرباح املؤسسة لسنة و 
، والعمل على نشر وفهم سرتاتيجي ضمان رؤية طويلة املدى للمؤسسةعلى املدقق من خالل تقييمه للتخطيط اال

مت هذا التخطيط من طرف مجيع الوحدات االسرتاتيجية للمؤسسة، فيجب على املدقق التأكد من أن االسرتاتيجية 
  .3تفصيلها بشكل جيد

أداء املؤسسة من  استدامةفإن دور التدقيق االسرتاتيجي هو املشاركة يف ضمان  (WEILL) :لـبالنسبة 
ألنه يسمح للمؤسسة بتوفري شروط صحة  ،، ذلك أن التدقيق االسرتاتيجي يعترب أداة فعالة وقويةخالل التوصيات

                                                 
1ERNEST et YOUNG. Environnement et Développement Durable : Etude sur le déploiement des 

démarches de RSE, 2008, p. 15, article disponible sur le site:  

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/0208_etude_RSE/%24File/0208_etude_RSE.pdf 

(consulté le 20/12/2017). 
2Idem. 
3Michel WEILL. Op. Cit., p. 299. 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/0208_etude_RSE/%24File/0208_etude_RSE.pdf
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تطور االسرتاتيجية، وأن حيرتم يف منهجية بعني االعتبار املدقق خذ ويرى أنه جيب أن يأ ،جيدة على املدى الطويل
ووحدات أعماهلا االسرتاتيجية  املؤسسةوكذلك توافق االسرتاتيجية مع  ،قابل للتحقيق ومتعدد ه ضمان أداءلحتلي

 البشري. ورأس ماهلا
دمج املفهوم االستشاري يف تعريف التدقيق الداخلي واملعايري اجلديدة، يعترب أحد التعديالت الرئيسية  كما أن

املدققون الداخليون جملس يدعم  حيثاليت أجريت لتعكس بشكل أفضل ممارسات التدقيق الداخلي املعاصر. 
بشأن حتسني  فهم يقدمون خدمات استشارية .1اإلدارة وجلنة التدقيق وفريق اإلدارة من خالل أدوارهم االستشارية

وكذلك تقدمي املشورة بشأن فرص االستثمار  ،باملؤسسةشريطة اكتساب املعرفة واملهارات التقنية اخلاصة  ،األعمال
ن املشاركة يف األنشطة االستشارية إاملشاريع اجلديدة، إىل جانب ذلك، ف ال تشجع سةاملؤسيف املستقبل إذا كانت 

رفعت التدقيق الداخلي إىل مستوى آخر من الدور االسرتاتيجي يف املؤسسة. وبالتايل فإن هذا املفهوم يتناسب مع 
نة التدقيق على تنمية منظور اإلشراف الذي ميكن أن يساعد فيه التدقيق الداخلي خبربته جملس اإلدارة وجل

بإجراء  املؤسساتتقوم لزيادة اإليرادات ومنو السوق،  كما أنهوحتسني العمليات التجارية القائمة.   ،األعمال
عمليات من خالل إجراء تغيريات تكون فيها اخلطوات الل املشاكل وتقدمي توصيات لتحسني حلتدقيق  مهمات

 .2واختيار أفضل بديل وتنفيذه املعنية هي حتديد املشاكل وتطوير البدائل

 النتائج المنتظرة من الحوكمة .9
خاصة بعد االهنيارات  ،يعترب التدقيق الداخلي أهم اآلليات الداخلية اليت تعمل على تفعيل مبادئ احلوكمة

حتقيق  املالية واألزمات االقتصادية واملالية اليت عرفتها العديد من اقتصاديات العامل. يساهم التدقيق الداخلي يف
أكثر من مبدأ من مبادئ احلوكمة السليمة للشركات وأمهها: اإلفصاح والشفافية، دور جملس اإلدارة واملسؤوليات 

 .3املنوط هبا والعالقة اجليدة مع أصحاب املصاحل والنزاهة وأخالقيات األعمال
ة، يرى الكثري من املهتمني ولكن من زاوية احلوكم ،فتأكيدا لدور التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء

أن آلليات احلوكمة واليت يقع التدقيق من ضمنها أثر جد إجيايب على األداء. وقد توصلت دراسات عديدة إىل 
على  9111سنة  (RONENو MOORE) نتائج بالغة األمهية يف هذا اجملال. لقد "أثبتت دراسة أجراها كل من

                                                 
1Shahimi SUHAILY. Op. Cit., p. 90. 
2Idem. 

الممارسات السليمة لحوكمة الشركات على ضوء المعايير الدولية لممارسة مهنة التدقيق  دور التدقيق الداخلي في .العايب عبد الرمحان3
 .11، ص. 0041، ، اجلزائر04 جامعة سطيف، 41عدد ال، جملة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، الداخلي
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ها احلصول على موارد مالية جديدة عن طرق استقطاب املستثمرين ومن ،أمهية التدقيق يف ضمان توسع املؤسسة
وذلك عندما يكون التدقيق حاجزا أمام حدوث الفضائح االقتصادية داخل املؤسسة. وهبذا فالتدقيق الذي تتوفر 

يف دراسة مما يزيد من ثقة املستثمرين. و  ،يعطي انطباعا جيدا حول اإلدارة والتسيري ،فيه مواصفات اجلودة يف األداء
وذلك  ،مت التوصل إىل أن التدقيق هو أحد احللول يف جمال حتسني األداء 9111سنة  (ALVAREZ)أجراها 

 (KHRISHNAN)برتكيزه على مكافحة املمارسات اإلدارية عدمية الفعالية. وهي نفس النتائج اليت توصل إليها 
من  ،تتوفر فيه مواصفات اجلودة املطلوبة واللتان أكدتا أن التدقيق الذي 9112سنة  (DENSKI)و 9112سنة 

يستعان هبا يف اختاذ قرارات  ،بواسطة تركيزه وحرصه على توفري معلومات جيدة ،شأنه أن حيسن يف أداء املؤسسة
 "1رشيدة.

 على األداء للمؤسساتالنتائج المنتظرة من تدقيق المسؤولية االجتماعية  .2
وانتقال التدقيق  ،بيئيةو  ة عدة أبعاد: اقتصادية، اجتماعيةياملسؤولية االجتماعتشمل كما أشرنا سابقا، 

والبعد البيئي هلا زاد من أمهية التدقيق الداخلي يف حتسني األداء الداخلي ليشمل البعد االجتماعي للمؤسسة 
 خاصة يف جانبه االجتماعي والبيئي.

لمراقبة أداء  دور متزايد للتدقيق الداخلي، )9112سنة  (ERNEST et YOUNG)حسب دراسة 
اليت مشلها االستقصاء تستخدم عمليات  املؤسساتفإن أكثر من نصف  ،(للمؤسساتالمسؤولية االجتماعية 

يشريون إىل  ،، ويف أغلب احلاالتللمؤسساتالتدقيق الداخلي ملتابعة التقدم احملرز يف جمال املسؤولية االجتماعية 
ئة والصحة والسالمة املهنية(، وكثريا ما يقتصر نطاق عمليات نظم تدقيق نظم اإلدارة املوجودة )اجلودة والبي

غري أن اجمليبني ذكروا رغبتهم يف تطوير إطار عمليات  ،(HSEالتدقيق هذه على جوانب الصحة والسالمة والبيئة )
، من أجل تغطية التحديات اجلديدة تدرجييا، وال سيما على اجلانب االجتماعي. ويف الوقت نفسه ،التدقيق هذه

هو ممارسة  للمؤسساتفإن طلب إدارة التدقيق الداخلي لتقييم خمتلف مكونات هنج املسؤولية االجتماعية 
 .2ناشئة

 
 

                                                 
1Eya NOUBBIGH. Op. Cit., p. 4. 
2ERNEST et YOUNG. Environnement et Développement Durable : Etude sur le déploiement des 

démarches de RSE, Op. Cit., p. 17. 
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 خالصة الفصل
من خالل هذا الفصل لدور التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء من خالل الرتكيز على   التطرقمت

 تدقيق املطابقة كمستوى أول ضعيف االندماج، تدقيق الفعالية واملتمثلة يفاملستويات الثالثة له داخل املؤسسة 
، واجملاالت والفاعلية كمستوى ثاين متوسط االندماج وأخريا التدقيق اإلداري وهو املستوى الثالث عايل االندماج

 اليت يشملها كل مستوى وعوائد ذلك على حتسني األداء يف املؤسسة.
املندمج مبستوياته الثالث يساهم يف حتسني األداء يف املؤسسة من خالل إىل أن التدقيق الداخلي  مت التوصل

 أمهها:لألداء عدة جوانب التوصيات اليت يقدمها املدقق الداخلي ومتابعته لتنفيذ هذه التوصيات وذلك من خالل 
 الرفع من إنتاجية األفراد؛ -
 تقليل املخاطر التشغيلية؛ -
 ادية؛الرفع من كفاءة إدارة املوارد امل -
 الرفع من كفاءة املورد البشري؛ -
 ؛إدارة اخلزينةالرفع من كفاءة  -
املسامهة يف املمارسات اجليدة لإلدارة خاصة فيما يتعلق باإلدارة االسرتاتيجية، احلوكمة واملسؤولية  -

 .على األداء الشمال يف املؤسسةللشركات وهذا ما ينعكس إجيابا  االجتماعية
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 تمهيد
ة التدقيق الداخلي توضيح كيفية مسامهالداخلي املندمج و  التعرض لألداء يف املؤسسة ومراجعة أدبية للتدقيق بعد

ناعية يف على الواقع امليداين للمؤسسات الصاسقاط ذلك كل هذا يف اجلزء النظري سيتم املندمج يف حتسني األداء  
 .اتاجلزائر واختبار ذلك على جمموعة من هذه املؤسس

والدراسة  لعرض هذا الفصل بالتحليلخصص هذا الفصل لدراسة اجملتمع واإلطار املنهجي للدراسة امليدانية، و 
 قمنا بتقسيمه إىل ثالثة مباحث رئيسية:

 يف اجلزائر؛ التدقيق الداخلينشاط تطور لعرض املبحث األول  يهدف 
 لعرض املنهجي للدراسة امليدانية؛املبحث الثاين ل خيصص 
 صائص النوعية لطإطارات واملؤسسات الصناعية يف عينة الدراسة.املبحث الثالث لعرض اخل خيصص 
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 : واقع التدقيق الداخلي في المؤسسات الصناعية في الجزائراألولالمبحث 
من د كان ال بلك  ذ التدقيق الداخلي وتطوره يف اجلزائر، لكن قبلنشاط هذا املبحث التطرق لواقع  سيتم يف

لذي تغطيه هذه النطاق اباعتباره  وما يتميز به، وذلك على واقع قطاع املؤسسات الصناعية يف اجلزائر التعريج
 .الدراسة

 المطلب األول: قطاع المؤسسات الصناعية في الجزائر
متقدمة،  ليعترب قطاع املؤسسات الصناعية أحد اجلوانب األساسية اليت تدفع بعجلة التنمية االقتصادية إىل مراح

إذ ال ميكن تصور حتقيق تنمية اقتصادية دون تطوير القطاع الصناعي، أي أن عملية التصنيع والتنمية االقتصادية 
 متالزمتني، وهبذا فإن الصناعة تلعب دورا حيويا يف دفع وتطوير االقتصاد الوطين.

من  %08 ثلومي، حيث كان ميحىت بداية التسعينيات كان النسيج الصناعي يتمثل أساسا يف القطاع العم 
غري أن  .نسبة قليلة من جمموع املؤسسات الصناعيةأما القطاع اخلاص فلم يكن ميثل إال  .جمموع املؤسسات

ات اخلاصة مسحت بإعادة االعتبار للمؤسس منذ بداية التسعينات من القرن املاضياإلصالحات اليت خاضتها اجلزائر 
كل االقتصاد الوطين وبذلك تغري هي .أن تلعبه يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ميكنواالعرتاف بالدور اهلام الذي 

 .1القطاع اخلاص كل فروع النشاطات االقتصاديةحيث اقتحم 

 ة في الجزائريالصناعالمؤسسات مميزات  .1
 :2يف اجلزائر يتسم مبجموعة من امليزات أمههاالصناعة أظهرت الكثري من الدراسات أن قطاع 

داة هامة لطإنتاج بطاقات مركبة قادرة على تلبية الطلب من عدد كبري من املنتجات وإمكانات وجود أ -
 التكامل الوطنية بأشكال خمتلفة؛

 وجود العناصر األساسية للخربة يف العمليات التكنولوجية املختلفة، وخمتلف املهن؛ -
 ية جلميع املنتجات؛توفر املواد اخلام والطاقة واليد العاملة الرخيصة، ووجود سوق عموم -
 املوقع اجلغرايف للجزائر املشجع أو املناسب لنشوء سوق إقليمية ونقل صناعي؛ -
 فرص كبرية لطإدراج يف التقسيم الدويل للعمل؛ -

                                                 
 جامعة البويرة، اجلزائر، ،11عدد ، ال41اجمللد االقتصادية، ، قسم العلوم معارفجملة ، ولالقطاع الصناعي الجزائري: المشاكل والحل .ساعو باية1

 .14، ص.1142
، جامعة أم البواقي، 11العدد ، جملة العلوم اإلنسانية، استثمار العوائد النفطية لتطوير قطاع الصناعة في الجزائر .بريكة السعيد، عمارة نور اهلدى2

 .113، ص. 1141اجلزائر، 
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امتالك فائض مايل ضخم وغري مستغل واملهم بالنسبة هلاذا الفائض هو أنه مملوك للدولة مما يساعد على  -
 متاسك السياسات عند إنفاقه؛

 درات إنتاج هائلة غري مستغلة بشكل كلي، بسبب عوامل اإلنتاج الضعيفة؛ق -
 اليت يعاين منها واليت وقفت عليها الكثري من الدراساتومع ذلك ورغم قوة هذه امليزات إالا أن نقاط الضعف 

 :1عديدة وأمهها
 نتاجية؛اإل جتهيزات إنتاج قدمية ومتهالكة تواجه معوقات فنية ثقيلة، واستخدام ناقص للطاقات -
 موقع جغرايف غري مناسب لبعض وحدات اإلنتاج )الصلب وامليكانيك...(؛ -
 ضعف يف جمال تنظيم العمل واملهارات اإلدارية؛ -
 قيمة مضافة منخفضة )ثالث مرات أقل من الصناعات املماثلة يف مجيع أحناء العامل؛ -
 إلنتاج؛الضعيف يف أساليب اضعف كثافة النسيج الصناعي الوطين، والتأخر التكنولوجي والتحكم  -
التوجه األوحد لصناعتنا حنو السوق الداخلية اليت تعرف تقلصا متزايدا واليت ال توفر العملة الصعبة الضرورية  -

 لتمويل وارداهتا من السلع اليت حتتاج إليها املؤسسات الصناعية؛
 ار؛نصف مصنعة وقطع الغياالرتباط القوي لصناعتنا باخلارج للتزود باملواد األولية الضرورية ال -
 حمدودية أساليب التسيري والتأخر يف جمال املناهج احلديثة يف التسيري؛ -
مردودية منخفضة ومعدالت منو متدنية ترتب عنها إنتاجية ضعيفة، راجعة لعدم متاشي املؤسسات الصناعية  -

 وقواعد التنافسية يف السوق؛
 ى التكنولوجيا املستوردة؛ارتفاع تكلفة اإلنتاج الصناعي بسبب االعتماد عل -
 تبعية كبرية لقطاع احملروقات، أدت إىل نقص يف تنوع الصادرات؛ -
 ضعف استعمال التكنولوجيا املتطورة يف الصناعات احلديثة، أدى إىل تراجع نوعية املنتجات الصناعية؛ -
طلقة، شبه ماحلماية وضعف القدرة على املنافسة: إن نشوء الصناعة اجلزائرية ضمن محاية مطلقة أو  -

باإلضافة إىل احنصار عملها يف تلبية الطلب احمللي ضمن السياسات الصناعية السابقة لفرتة طويلة جعلها 
تتأقلم مع السوق الداخلية من حيث نوعية اإلنتاج وأذواق املستهلكني، وعدم االهتمام بتطوير املنتوج 

يعتها ومنافسة واق اخلارجية والتعرف على طبوحتسني نوعيته، وبالتايل فقدت القدرة على التعامل مع األس
 منتجاهتا؛

                                                 
 .113سابق، ص. رجع م .بريكة السعيد، عمارة نور اهلدى1
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عدم وجود قاعدة صناعية متينة لالنطالق، فضال عن ختلف كبري للجهاز املصريف وعدم قدرته على  -
 ختصيص كفء للموارد املالية.

 تصنيف المؤسسات الصناعية في الجزائر .2
هو و منها ما هو متعارف عليه دوليا  إن املتعارف عليه أنه توجد تصنيفات عديدة للمؤسسات الصناعية

القياسي الدويل  الصناعي التصنيفو  (OCDEالتعاون والتنمية االقتصادية )التصنيف املعتمد من طرف منظمة 
(ISIC)  ومنها ما هو وطين وهو تصنيف الديوان الوطين لطإحصائيات(ONS)  هذه التصنيفات مفصلة .

 كالتايل:

ه فإن ظمة التعاون والتنمية االقتصاديةحسب من :(OCDEنمية االقتصادية )التعاون والتتصنيف منظمة  -
ميكن تصنيف خمتلف الصناعات حسب التكنولوجيا املستخدمة إىل ثالث أصناف وهي الصناعات ذات التكنولوجيا 

تكنولوجيا واليت لاملنخفضة واليت تتميز بعمليات اإلنتاج كثيفة العمالة واخنفاض كثافة رأس املال والصناعات متوسطة ا
تتميز بكثافة رأس املال ومهارة اليد العاملة، والصناعات ذات التكنولوجيا املتطورة ومن أهم مميزاهتا أهنا تعترب من 

 .الصناعات كثيفة رأس املال والتكنولوجيا معا

 :اعة نتشمل الصناعة الغذائية واملشروبات، صناعة منتجات التبغ، الص الصناعات منخفضة التكنولوجيا
النسيجية، صناعة املالبس واملنتجات اجللدية واألحذية، مصنوعات الورق واملنتجات الورقية، مصنوعات األثاث 

 واملنتجات اخلشبية إضافة إىل الصناعات املتعلقة بالطبع والنشر.
 :وتضم صناعة تكرير النفط والوقود النووي، صناعة املطاط، الصناعة  الصناعات متوسطة التكنولوجيا

 املعدنية األساسية واملنتجات املعدنية املصنعة.
 :ويتمثل هذا النوع يف الصناعات الكيميائية، صناعة اآلالت واملعدات  الصناعات عالية التكنولوجيا

األجهزة بالصناعات املتعلقة  ،صناعة األجهزة واملعدات الكهربائية وأجهزة االتصاالتاإللكرتونية واحلواسيب، 
 األجهزة الدقيقة البصرية، إضافة إىل صناعة املركبات اآللية واملقطورات ومعدات النقل.الطبية و واملعدات 

 الصادر عن (ISICحسب التصنيف القياسي الدويل )القياسي الدولي لألنشطة الصناعية:  التصنيف -
الصناعية  تالدائرة اإلحصائية لألمم املتحدة والذي يعترب من أهم التصنيفات وأكثرها استخداما يف اإلحصاءا

 ، فإن القطاع الصناعي يتشكل من ثالث جمموعات رئيسية وهي:الدولية
                                                 

OCDE: L'Organisation de coopération et de développement économiques. 
 ISIC: L'International Standard Industrial Classification. 
 ONS: Office National des Statistiques. 
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  :)وتضم هذه اجملموعة أربعة فروع صناعية وهي استخراج الفحم احلجري، التعدين والمقالع )المحاجر
 .والنفط اخلام والغاز الطبيعي، واملعادن النفسية، واستخراج املواد املعدنية اخلام

 تضم الصناعة املرتبطة بتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها، املاء والغاز. ء والغاز:الكهرباء والما 
 :وتضم هذه اجملموعة مجيع فروع الصناعات التحويلية الرئيسية: الصناعة التحويلية 

 صناعة املواد الغذائية واملشروبات والتبغ؛ -
 صناعة املنتوجات واملالبس والصناعات اجللدية؛ -
 تجاته مبا فيها األثاث؛صناعة اخلشب ومن -
 صناعة الورق واملنتجات الورقية والطباعة والنشر؛   -
 صناعة الكيماويات واملنتجات الكيميائية من النفط والفحم احلجري ومنتجات املطاط والبالستيك؛ -
 صناعة منتجات اخلامات التعدينية غري املعدنية )ماعدا النفط والفحم(؛ -
 ية؛صناعة املنتجات املعدنية األساس -
 واملعدات؛  واملاكناتصناعة املنتجات املعدنية املصنعة  -
 صناعات حتويلية أخرى )وتضم صناعة اجملوهرات واملصوغات واألحجار الكرمية(. -

مت حتديد بنية القطاع الصناعي يف اجلزائر  (:ONSتصنيف الصناعات حسب الديوان الوطني لإلحصائيات ) -
 :1اس تسع جمموعات رئيسية وهيحسب الديوان الوطين لطإحصائيات على أس

 الطاقة واحملروقات؛ -
 املناجم واحملاجر؛ -
 صناعة احلديد والصلب، والتعدين والصناعة امليكانيكية والكهربائية؛ -
 مواد البناء، الفخار والزجاج؛ -
 الصناعة الكيميائية، املطاط والبالستيك؛ -
 الصناعات الغذائية، التبغ والكربيت؛ -
 الصناعات النسيجية؛ -
 اجللود واألحذية؛ صناعة -
 صناعة اخلشب والورق. -

                                                 
1Office National des Statistiques. Enquête sur la situation et les perspectives dans l’industrie au premier 

trimestre 2018, disponible sur le site : http://www.ons.dz/IMG/Industrie%201t%202018.pdf (consulté le: 

05/04/2018). 

http://www.ons.dz/IMG/Industrie%201t%202018.pdf
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 يتم اعتماده يف حتديد جمتمع وعينة الدراسة.ساألخري هو الذي  هذا

 التدقيق الداخلي في المؤسسات الصناعية في الجزائرنشاط المطلب الثاني: 
أثرة بعوامل تلقد مرت مهنة التدقيق بكثري من املراحل، عرفت خالهلا تطورات على املستويني النظري والعملي م

اقتصادية، اجتماعية، إدارية وتكنولوجية، أمهها: كرب حجم املؤسسات، تعقد أنشطتها وحتول الكثري منها إىل 
، وانتشار فصل اإلدارة عن امللكية يف ظل اشتداد املنافسة. ولعل مؤسسات متعددة اجلنسيات، أو شركات عاملية

 .1ليأهم تلك احملطات هو ميالد وظيفة التدقيق الداخ
لقد حظيت املؤسسات الصناعية يف اجلزائر باهتمام كبري من طرف السلطات العليا من خالل تبين إصالحات 
مست كل املستويات أمهها عمليات التأهيل التنظيمي واإلداري، اليت هدفت إىل خلق مناخ تنظيمي مالئم 

إىل حتقيق  ارجية على توجيه هذه املؤسساتواستحداث آليات رقابية داخلية، تعمل إىل جانب اآلليات الرقابية اخل
ؤسسات أن آليات الرقابة اخلارجية التقليدية على املمن القرن املاضي أدركت الدولة أهدافها املرسومة. منذ الثمانينات 

 تمل تكن فعالة، وذلك أهنا رقابة هنائية، وال ميكن هلا الوقوف على كل حقائق التسيري، وبالدقة املطلوبة، لذا طالب
هذه اجلهات مرارا هذه املؤسسات بتدعيم النظام الرقايب بوظيفة التدقيق الداخلي لتساهم يف حتسني وتطوير أدائها 
الرقايب، مبا ميكن من خلق قيمة مضافة والتحكم يف املخاطر، وإرساء مبادئ الشفافية، من خالل خدمات التأكيد 

  .2واالستشارة
ه يف اجلزائر حديثة، حداثة استقالهلا وتطورها االقتصادي، إذ أن الداخلي قإن املكانة واألمهية املعطاة للتدقي

دعت ضرورة إصالح االقتصاد الوطين إىل التحقق من املعلومات اليت تنتجها املؤسسات االقتصادية، والتأكد من 
مليات إعادة أدت عسالمتها عن طريق االلتزام بـخدمات ومسامهة التدقيق يف شىت أنواعه: الداخلي واخلارجي. كما 
دخوهلا إىل اقتصاد ل ااهليكلة وتأهيل املؤسسات العمومية ومنحها االستقاللية الفعلية، متهيدا إما خلوصصتها أو حتضري 

السوق، عندها تصبح املعلومة الصحيحة والصادقة مثينة وضرورية لالستمرار والبقاء، فيكون للتدقيق بصفة عامة 
فمن املالحظ، أن هناك شعور أكرب باليقظة حنو حتسني نظام  معىن ومكانة.وللتدقيق الداخلي على اخلصوص 

املعلومات املستخدم يف املؤسسات اجلزائرية اليت بدأت هتتم باإلفصاح وتعمل على التحكم وعلى حتسني إنتاج 
بداية التجربة،  املعلومات جبودة عالية تدرجييا، لكن بالنسبة ألغلبية املؤسسات تبقى األمور نسبية فهي الزالت يف

على  ناء  ب وترغب يف االنتقال حنو نظام املصداقية التامة للمعلومة. ولقد نشأت الضرورة إىل التدقيق بصفة عامة
                                                 

 .121مرجع سابق، ص.  .صاحل حممد يزيد1
ممارسات التدقيق الداخلي في المؤسسات العمومية االقتصادية الجزائرية في ضوء معايير التدقيق الداخلي الدولية: دراسة  .نور الدين مزياين2

 .411، ص. 1141، ، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر12/11عدد ، ال41اجمللد ، جملة العلوم اإلنسانية، ميدانية
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فالرقابة الداخلية  احتياجات إدارة املؤسسات االقتصادية الكبرية للتحكم يف عملية الرقابة على املستويات التنفيذية.
مل داخـل املؤسسة، للحكم والتقييم، خلدمة أهداف اإلدارة يف هذا اجملال عن طريق مثال تعترب أداة مستقلة تع

التدقيق يعترب وسيلة تضمن للمؤسسة  القول أنا  التدقيق يف العمليات احملاسبية واملالية والعمليات األخرى. وميكن
 .1وارد املؤسسةاملعلومات واحلماية والسيطرة على الوظائف، وهذا ضروري الستغالل أمثل وفعال مل

ادية يف اجلزائر املؤسسات االقتص لحقب واملراحل اليت مرت هبانشاط التدقيق الداخلي تطورات وفقا ل لقد شهد
واليت مت تقسيمها إىل ثالث مراحل هي: مرحلة ما قبل اإلصالحات االقتصادية، مرحلة اإلصالحات االقتصادية 

 واملرحلة احلالية.

 (1800قبل ) قبل اإلصالحات االقتصادية: مرحلة ما األولىالمرحلة  .1
كان النظام السائد خالل تلك املرحلة هو االقتصاد املخطط أو ما يدعى باالقتصاد االشرتاكي، والذي ميتاز   

بالطابع العمومي وخيضع لوصاية خمتلف اهليئات الوزارية اليت تتوىل وضع اخلطط والتوجهات االسرتاتيجية للمؤسسات 
عة هلا. لقد كانت املؤسسات االقتصادية العمومية ختضع لرقابة ما يسمى مبجلس احملاسبة يف وضعه االقتصادية التاب

من  63لقانون خاص هبذه اهليئة، على ضرورة أن خيضع التدقيق الداخلي لسلطة هذا اجمللس، حيث نصت املادة 
لية واخلارجية جيه أشغال الرقابة الداختو  املتعلق بإنشاء جملس احملاسبة على ضرورة أن تتوىل اهليئات 08/80قانون 

 للهيئات واملصاحل املالية، وهي بذلك تشرف على تنفيذ واستغالل نتائج أعماهلا.
ومنه نستنتج أنه هبذا الشكل، فإن اإلدارة العليا املسؤولة عن إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي، تفقد مسؤوليتها 

ا اليت اسبة ومسؤوليته، بدال من سلطة اإلدارة العليا ومسؤوليتهعلى الوظيفة، وذلك جبعلها حتت سلطة جملس احمل
 .2تدخالهتا تتوىل حتديد مهماهتا وجماالت

 (1880-1800: مرحلة اإلصالحات االقتصادية )المرحلة الثانية .2
منذ أن اختارت اجلزائر االنتقال إىل اقتصاد السوق كنموذج اقتصادي، وضعت السلطات العمومية مجلة من 

ني تساعد على االنتقال من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق، ما يعين انفتاح اجلزائر على االستثمار اخلاص القوان
املتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات االقتصادية الذي   00/81، وكان من بني هذه القوانني قانون واحمللي واألجنيب

                                                 
، 14، العدد 41اجمللد ، جملة اإلحياء، مساهمة التدقيق الداخلي في اإلفصاح المالي في ظل تعميم المعايير الدولية .أمحد لعماري، خالف خلضر1

 .311ص. ، 1141باتنة، اجلزائر، احلاج خلضر، جامعة 
ي يف اجلزائر ، امللتقى الوطين الثامن حول مهنة التدقيق الداخلوالممارسات الدولية نشاط التدقيق الداخلي بين الواقع الجزائري .العايب عبد الرمحان2

، سكيكدة، اجلزائرجامعة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 4111أوت  11بني الواقع واألفاق يف ضوء املستجدات العاملية املعاصرة، جامعة 
 .43،41. ص ، ص1141
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يه ما يق الداخلي داخل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، وقد جاء فس يف مادته األربعني إلزامية إنشاء وظيفة التدقكرا 
دعيمها، داخلية خاصة باملراقبة يف املؤسسة وت: "يتعني على املؤسسات العمومية االقتصادية تنظيم هياكل 1يلي

لداخلي اوحتسني أمناط سريها وتسيريها بصفة مستمرة". انطالقا من نص هذه املادة، تتمثل مهمات وظيفة التدقيق 
كما ساهم   وحتسينها بشكل مستمر،يف املساعدة على تطوير طرق العمل، وأساليب التسيري يف هذه املؤسسات 

ة التدقيق قتصادية من رقابة جملس احملاسبة يحيث انفصلت وظيفهذا القانون يف حترير مسريي املؤسسات العمومية اال
طور الذي على التفاملالحظ  ة لسلطة اإلدارة العليا.الداخلي من سلطة ووصاية جملس احملاسبة وأصبحت خاضع

ة خالل هذه املرحلة هو أهنا مل ترقى إىل املستوى الذي كان منتظرا منها وذلك جملموععرفته وظيفة التدقيق الداخلي 
 :2من االعتبارات ميكن ذكر البعض منها وهي

ين ملؤسسات، حيث أن معظم املسري ااختالف الزاوية اليت ينظر منها للتدقيق الداخلي من طرف مسريي  -
يرفضون أحد املبادئ اليت يقوم عليها التدقيق الداخلي وهو تقييم واحلكم على تصرفات املسريين حول الكيفية اليت 

 .يتولون هبا إدارة رؤوس األموال املوضوعة حتت تصرفهم من طرف املسامهني
العمومية كالصعوبات املالية والضعف  القتصاديةتعدد املشاكل اليت كانت تعاين منها املؤسسات ا -

ىن اهتمام، ذلك أن أي أدالتكنولوجي وغياب منافذ للتسويق والتوزيع جعلت من املسريين ال يولون هلذه الوظيفة 
 ضعيف جدا. 81-00من القانون  08عدد املؤسسات االقتصادية العمومية اليت جلأت إىل تطبيق املادة 

مادة تفرض على املؤسسات االقتصادية العمومية إلزامية إنشاء وظيفة اكتفاء السلطات العمومية بوضع  -
ا أحد األسباب والذي يعترب أيض دون اللجوء إىل وضع إطار تنظيمي يسهل على املسريين إنشاءها التدقيق الداخلي

قامت  ة. فالذي مييز ذلك هو أن املؤسسات القليلة اليت أنشأت هذه الوظيفالوظيفةاليت مل تسمح بتطور هذه 
حيث حددت املؤسسات للمدققني الداخليني جماالت تدخل خمتلفة بإنشائها بأشكال خمتلفة من مؤسسة ألخرى 

ديريات مركزية املؤسسات جعلت الوظيفة ترتبط مبوكذلك األمر بالنسبة لالرتباط باهليكل التنظيمي حيث أن معظم 
 تفتقد جلزء من استقالليتها.خمتلفة مما جعل الوظيفة 

ن مساها مبصلحة مأعطيت هلذه الوظيفة تسميات خمتلفة، فهناك من أطلق عليها اسم مفتشية وهناك  لقد -
الرقابة، وهذا ما جعلها تنحرف عن تأدية مهامها األساسية وتتوىل القيام مبهام أخرى ال تدخل ضمن دائرة 

   صالحياهتا.
 

                                                 
 .122 .ابق، صمرجع س .صاحلي حممد يزيد1
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 ذا(إلى يومنا ه 1880 سنة من) : المرحلة الحاليةالمرحلة الثالثة .6
وتعويضها باألمر  ،00/81مبا فيها قانون  ،إلغاء قوانني اإلصالحات االقتصادية كلها 1880حيث شهدت سنة 

ملك للدولة. إن املميز  ، واملتضمن تسيري رؤوس األموال املنقولة1880سبتمرب  20املؤرخ يف  80/20الرئاسي رقم 
طات العمومية واصلت إصدار تعليمات لفائدة املؤسسات ، فإن السل08أنه بالرغم من إلغاء املادة  ،هلذه املرحلة

 : 1ومن بني هذه التعليمات ،ضرورة االهتمام بالتدقيق الداخلياالقتصادية العمومية ب
 ن اجمللس الوطين ملسامهة الدولة.عالصادرة  ،1880فيفري  11املؤرخة يوم  STP/97DPE/63التعليمة رقم  -
 .2886ماي  28ته رئيس جملس مسامهة الدولة الصادرة بتاريخ التعليمة الثالثة لرئيس احلكومة بصف -
املتضمنة تقوية أنظمة الرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات  ،2882نوفمرب  10املؤرخة يوم  82/86التعليمة رقم  -
 املالية.
ضمنة واملت ،الصادرة من وزارة ترقية االستثمارات ،2881جانفي  68املؤرخة يوم  SG/18/81التعليمة رقم  -

 وضع مصلحة التدقيق الداخلي وتقوية أنظمة الرقابة الداخلية.
احملدد لكيفية مراقبة التسيري للمؤسسات  ،2888فيفري  28املؤرخ يف  88/83وقد أقر املرسوم التنفيذي رقم  -

املؤسسات  يف االقتصادية وتدقيقها، من طرف املفتشية العامة للمالية ضمنيا بضرورة إنشاء هياكل للتدقيق الداخلي
( منه على أن عمليات الرقابة وتدقيق التسيري تشمل ميادين عدة وذكر 82واالهتمام هبا، حيث نصت يف املادة )

 منها سري الرقابة الداخلية وهياكل التدقيق الداخلي.
وبالتايل فقد عملت السلطات العمومية الوصية على وضع تشريعات، نصوص تنظيمية هتدف إىل دفع 

ية، وتستخدم وسائل وموضوع استقالليةمومية االقتصادية إىل إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي، تعمل يف املؤسسات الع
ن السلطات ء هذا القانون إال أ، ورغم إلغا00/81. واليت جتسدت من خالل قانون رقم بشرية ومادية كافية ومالئمة

 .قيق الداخليالوصية واصلت إرسال التعليمات والتوجيهات بضرورة االهتمام بالتد
 ،318تناولت معايري التدقيق اجلزائرية التدقيق الداخلي من خالل معيار التدقيق رقم  فقد ،جهة أخرىمن 

 قد تشمل وظيفة التدقيق الداخلي مهمة أو عدة مهام كاآليت:" :2حيث نص على ما يلي

                                                 
 .41، ص. ، مرجع سابقنشاط التدقيق الداخلي بين الواقع الجزائري والممارسات الدولية .العايب عبد الرمحان1
 متوفر على املوقع االلكرتوين: 11ص. اجمللس الوطين للمحاسبة،  ،1142مارس  41املؤرخ يف  13املقرر رقم 2

 http://www.cn-onec.dz/index.php/component/jdownloads/send/15-les-normes-algeriennes-d-audit/34-normes-

algeriennes-d-audit-520-570-610-620?Itemid=0 
 .(11/11/1141: االطالع)تاريخ 

http://www.cn-onec.dz/index.php/component/jdownloads/send/15-les-normes-algeriennes-d-audit/34-normes-algeriennes-d-audit-520-570-610-620?Itemid=0
http://www.cn-onec.dz/index.php/component/jdownloads/send/15-les-normes-algeriennes-d-audit/34-normes-algeriennes-d-audit-520-570-610-620?Itemid=0
http://www.cn-onec.dz/index.php/component/jdownloads/send/15-les-normes-algeriennes-d-audit/34-normes-algeriennes-d-audit-520-570-610-620?Itemid=0
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باستعراض  فيما يتعلقمسؤوليات خاصة لوظيفة التدقيق الداخلي متابعة املراقبة الداخلية: قد توكل  -
 املراجعات، متابعة أدائها والتوصيات الرامية لتحسينها؛

فحص املعلومة املالية العملياتية: قد توكل لوظيفة التدقيق الداخلي مهمة إعادة النظر يف الوسائل املستخدمة  -
جلوانب الفردية مبا فيها حول التحديد، تقدير، تصنيف وتقدمي املعلومة املالية العملياتية والقيام بالتحريات اخلاصة 

 ؛القيام بفحص تفاصيل املعامالت، أرصدة احلسابات واإلجراءات
إعادة النظر يف األنشطة العملياتية: قد توكل إىل وظيفة التدقيق الداخلي مهمة إعادة النظر يف اقتصاد،  -

 فعالية وجناعة األنشطة العملياتية مبا فيها األنشطة غري املالية للكيان؛
النصوص التشريعية والتنظيمية: قد توكل إىل وظيفة التدقيق الداخلي مهمة فحص مدى مدى احرتام  فحص -

احرتام النصوص التنظيمية والتشريعية أو الواجبات اخلارجية وكذلك سياسات وتوجيهات اإلدارة ومقتضيات أخرى 
 داخلية؛

ى اليت ل حتديد وتقييم املخاطر الكرب إدارة املخاطر: قد تساعد وظيفة التدقيق الداخلي التنظيم من خال -
 ؛تعرتض الكيان واملسامهة يف حتسني أنظمة املراجعة وإدارة املخاطر

احلوكمة: ميكن لوظيفة التدقيق الداخلي تقييم سري احلوكمة بالنظر إىل األهداف احملققة من حيث قيم  -
 ."وأخالقيات الكيان، جناعة اإلدارة وشفافية تسيريها

( بالتعاون مع AACIAقصائية أجرهتا اجلمعية اجلزائرية للمدققني واالستشاريني الداخليني )وفقا لدراسة است
واليت تعكس الواقع احلايل الذي مييز ممارسة مهنة  2883و 2880( سنيت DELOITTEمكتب التدقيق العاملي )

 :1ة ما يليحيث كان من بني أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراس التدقيق الداخلي يف اجلزائر
  على وظيفة التدقيق الداخلي؛ال حتتوي معظم املؤسسات اليت استجابت للدراسة  -
 ، فإن هذه األخرية حمدودة من حيث احلجم؛حىت املؤسسات اليت لديها هذه الوظيفة -
 مل تقم وظيفة التدقيق الداخلي بوضع ميثاق للتدقيق الداخلي، هذا األخري تقتضيه املعايري املهنية ملمارسة -

 نشاط التدقيق الداخلي؛
ال حتتوي معظم املؤسسات على جلنة للتدقيق على مستوى جملس اإلدارة وبالتايل ال يوجد ارتباط لوظيفة  -

 التدقيق الداخلي هبذه اللجنة؛
 ال تقوم وظيفة التدقيق بتحديد جماالت تدخلها؛ -
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 ة فقط؛الوظيفة احملاسبيتركز معظم جهودها على االهتمام بتدقيق مازالت وظيفة التدقيق الداخلي  -
عظم احلاالت ومسؤولياهتا ويف مجتهل اجلهات اخلاضعة للتدقيق ما هي صالحيات وظيفة التدقيق ومهامها  -

، وأهنا يف خدمة اإلدارة ايبوليس ادور ربين إياها واألفراد العاملني هبا على أهنا تلعب ال يروهنا إال من الزاوية السلبية معت
ملقصرين ايد اإلدارة العليا باملعلومات حول االحنرافات اإلدارية للمسؤولني من أجل معاقبة األفراد وأن مهمتها تزو العليا 

 منهم يف تأدية مهامهم.
ظيفة التدقيق و يف غياب مدققني مهنيني وحاصلني على تكوين يف االختصاص، تقوم املؤسسات بتدعيم  -

 ،أقسام أخرى لشغل مناصب مدققني دون سابق معرفةالداخلي إما بالرتقية الداخلية وذلك بتعيني إطارات من 
ة الكافية. يف هذا اخلرب أو باللجوء إىل توظيف جامعيني متخرجني حديثا ال يكتسبون  ،وخربة بالتدقيق الداخلي

ات فوارق بني االحتياج وبالتايل يرتتب عليه وجود ،من املهنينياجملال البد من الرتكيز على أنه توجد ندرة يف هذه الفئة 
 للمؤسسات والعرض املوجود يف السوق؛ احلقيقية

من املدققني الالزمني لتشكيل قسم التدقيق، حيث جند أن بعض ال يتم حتديد االحتياجات احلقيقية   -
إىل  يف حني أن بعض املؤسسات لديها تعداد يصل ،مدقق واحد يشغل هذه الوظيفةاملؤسسات ال حتتوي إال على 

 .مدققني 18

 الجهة المنظمة للتدقيق الداخلي في الجزائرالمدققين الداخليين و  المهنية مؤهالتال ث:المطلب الثال
دقيق الداخلي نشاط التوكذا اجلهة املنظمة ل ،املدققني الداخلينياملهنية ؤهالت املمن خالل هذا املطلب  سيتم
 .يف اجلزائر

 المدققين الداخليين المهنية مؤهالتال  .1
ات تبني أن أغلب املدققني الداخليني ال ميلكون شهاد ،لبعض املؤسسات املدروسةمن خالل دراسة استطالعية 

بناء على الرتقية،  عن طريقوأن أغلبهم شغلوا مناصب يف املؤسسات كمدققني داخليني مهنية يف التدقيق الداخلي، 
 .خرباهتم املكتسبة من العمل يف املؤسسة

 ا:أمههدات مهنية للتدقيق الداخلي منيز عدة شها
 (CIAشهادة المدقق الداخلي المعتمد ) -

الشهادة (، وهي IIAشهادة معتمدة مينحها معهد املدققني الداخليني ) شهادة املدقق الداخلي املعتمد تعترب
م ومهاراهتم يف من خالله األفراد كفاءهت حيدد عبارة عن مرجع دويلللمدققني الداخليني وهي  دوليا فقطعرتف هبا امل

                                                 
CIA : Certified Internal Auditor 
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 ،حيث أن احلصول على هذه الشهادة يثبت اإلملام باملعرفة املهنية ملهنة التدقيق الداخلي ،الداخلي جمال التدقيق
كما تفتح هلم يف   .وبيئات األعمال املؤسساتمهنية وخبربة يف مجيع أنواع واليت تسمح هلم مبمارسة مهامهم بطريقة 

 .ةالوظيفي ةالنهاية العديد من فرص الرتقي
 :1ـالداخلي املعتمد للحاصلني عليها بتسمح شهادة املدقق 

 ؛التحكم يف التدقيق الداخليالقدرة على  أي ؛احلاصل عليها لتمكنه من التدقيق الداخلي اثبات -
 تدعيم مصداقيته يف املهنة وداخل املؤسسة اليت يعمل هبا؛ -
 احلصول على فرص وظيفية جديدة؛ -
 التميز عن أقرانه؛ -
 تطوير معارفه ألفضل املمارسات؛ -
 لكفاءاته؛ ع األساس للتحسني املستمروض -
 االعرتاف بالكفاءات اليت ميتلكها؛ -

حل حياهتم يف مجيع مرا فاحلصول على شهادة املدقق الداخلي املعتمد هي خطوة مهمة وميزة مهنية للمدققني
ملسجلني يف امسريي املخاطر، وأيضا الطلبة املهنية، وهي موجهة للمدققني الداخليني، املدراء ومسؤويل التدقيق، 

 برنامج دراسات حماسبية، مالية أو تسيري.
كون أن يكون املرتشح حائزا على شهادة الليسانس، وأن ت ،يشرتط للتأهل لنيل شهادة املدقق الداخلي املعتمد

التدقيق  الداخلي أو جمال له عالقة بالتدقيق الداخلي، مبا يف ذلك لديه خربة مهنية ال تقل عن سنتني يف التدقيق
 خلارجي أو تأكيد اجلودة أو مراقبة اجلودة أو االلتزام الرقايب أو إدارة املخاطر.ا

يقع مقر عملها الرئيسي  ،(، وهو جهة مهنية دوليةIIAمتنح هذه الشهادة من طرف معهد املدققني الداخليني )
 .2يف والية فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية

 
 

                                                 
1Institut Française de l’Audit et du Contrôle Internes. TOUT SAVOIR SUR LE CIA, disponible sur le site : 

https://www.ifaci.com/certifications/tout-savoir-sur-le-cia/ )consulté le 11/44/1141). 
 ملزيد من التفصيل يرجى االطالع على املواقع التالية:2

- https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/CIA%20Review%20Courses.docx  

- https://na.theiia.org/certification/certified  

- https://na.theiia.org/qial 

 (11/12/1141 )تاريخ االطالع عليها: 

https://www.ifaci.com/certifications/tout-savoir-sur-le-cia/
https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/CIA%20Review%20Courses.docx
https://na.theiia.org/certification/certified
https://na.theiia.org/qial
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  (DPAI) الشهادة المهنية للتدقيق الداخلي -
ثبت هذه تشهادة معرتف هبا يف البلدان الناطقة باللغة الفرنسية.  الشهادة املهنية للتدقيق الداخلي هيإن 
ة وفقا للمعايري والتقنيات املناسب الطرقمهمة التدقيق من خالل تنفيذ  قيادةعلى  قدرة املدققني الداخليني الشهادة

هل لنيل هذه ويشرتط للتأ ،للتدقيق الداخلي املعارف األساسيةة على ويركز برنامج هذه الشهاد الدولية للمهنة.
 .1الشهادة أن يكون املؤهل حاصال على شهادة جامعية

تثبت الشهادة املهنية للتدقيق الداخلي أن املتحصل عليها ميتلك الكفاءات الالزمة للقيام مبهمات التدقيق 
 .2( وأفضل املمارسات املهنيةIPPFللتدقيق الداخلي )ملهنية للممارسات ا الدويل الداخلي وفقا لطإطار املرجعي

مرجع األنشطة و  ،تقييم قدرة املدقق على ممارسة مهنته وفقا ألفضل املمارسات املهنيةتعتمد الشهادة على 
توصيات ومقرتحات  وتقدمي ،كفاءته يف تقييم قدرة مؤسسته على حتقيق أهدافهاوالكفاءات للشهادة، كما تثبت  

 :3تتمثل األنشطة والكفاءات اليت يتم تقييمها أثناء عملية اإلشهاد فيما يليتها. لتقوي
 تصور برنامج مهمة التدقيق مبا يتوافق مع توقعات العمالء؛ -
ضعها كان البد من و اليت   والضوابط إعداد مهمة التدقيق من خالل أهداف وخماطر اجملال املدقق والرقابات -

 للتحكم فيها؛
 مع الرتكيز على املخاطر املهمة؛ال املدقق، تصميم وختطيط برنامج عمله ترتيب خماطر اجمل -
 نظام الرقابة وسريه وعلى قدرته على التحكم يف املخاطر؛مجع معلومات موثوقة حول فهم  -
 التواصل أثناء وبعد مهمة التدقيق مع مجيع أطراف املصلحة؛ -
 ب االختالالت اليت متت مالحظاهتا.مع األخذ بعني االعتبار أسباوضع توصيات ذات قيمة مضافة  -

 الجهة المنظمة للتدقيق الداخلي في الجزائر .2
ن الداخليني اجلزائريني مجعية املدققني املستشارييف فتتمثل لجهة املنظمة للتدقيق الداخلي يف اجلزائر ل بالنسبة

(Association des Auditeurs Consultants Internes Algeriens)جويلية  18ا يف رمسي ، واليت أنشئت
ط يف قطاعات تنش ،من طرف جمموعة من املدققني الداخليني يعملون يف مؤسسات اقتصادية ومالية جزائرية ،1886

                                                 
DPAI : Diplôme Professionnel de l’Audit Interne.  

 ملزيد من التفصيل يرجى االطالع على املوقع االلكرتوين التايل:1
- https://www.ifaci.com/formation-certification/certifications / 

- https://www.ifaci.com/certifications/savoir-cpai-acces-direct/  

 (11/12/1141)تاريخ االطالع عليها: 
2Institut Française de l’Audit et du Contrôle Internes. TOUT SAVOIR SUR LA CPAI, disponible sur le site : 

https://www.ifaci.com/certifications/savoir-cpai-acces-vae/, )consulté le 11/44/1141). 
3Idem. 

https://www.ifaci.com/formation-certification/certifications/
https://www.ifaci.com/formation-certification/certifications/
https://www.ifaci.com/certifications/savoir-cpai-acces-direct/
https://www.ifaci.com/certifications/savoir-cpai-acces-vae/


 الفصل الرابع: المجتمع واإلطار المنهجي للدراسة الميدانية

412 

 

، يرأس هذه اجلمعية حاليا حممد مزيان والرئيس الشريف نور الدين خطاط، وهي هيئة غري حكومية مستقلة خمتلفة
، وهلا عالقة 1880مدققا داخليا، هذه اجلمعية تعدت احلدود منذ  108مقرها شركة سيدار مبدينة عنابة، تضم حوايل 

اجلمعيات يف كل من: أمريكا، كندا، لكسمبورغ، فرنسا، سويسرا، تونس، املغرب، مايل، موعة من تعاون مع جم
  :1الكامريون والسينغال. وهي تعمل على وضع معايري التدقيق الداخلي يف اجلزائر كما تسعى لتحقيق ما يلي

 ترقية ممارسة مهنة التدقيق الداخلي وتطويرها؛ -
 خلق العالقات وتدعيمها بني املدققني الداخليني، ما ميكن من التعاون وتبادل املعارف؛ -
 اقرتاح حماور التكوين وحتسني املستوى يف جمال التدقيق الداخلي؛ -
 مجع الدوريات واملراجع املتخصصة يف التدقيق الداخلي وتوزيعها؛ -
 قات مع مجعيات وطنية وأجنبية ذات أهداف مماثلة وتدعيمها؛خلق العال -
 البحث وتطوير املبادئ والقواعد املنهجية وااللتزام بأخالقيات املهنة؛ -
العمل على تنظيم ملتقيات بني املدققني الداخليني العاملني يف خمتلف املؤسسات من أجل تبادل اخلربات  -

 ين للتدقيق الداخلي؛واألفكار حول مواضيع تتعلق بالعمل امليدا
بالتعاون مع املعهد الفرنسي للتدقيق  2888برجمة دورات تكوينية يف مهنة التدقيق الداخلي منذ جانفي  -

 (؛IFACIوالرقابة الداخلية )
 .مساعدة املؤسسات على إنشاء ميثاق التدقيق الداخلي -

 

 

 

 

 

                                                 
 .121، ص. مرجع سابق .صاحلي حممد يزيد1
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 : العرض المنهجي للدراسة الميدانيةالثانيالمبحث 
جلزائر تلف اخلصائص والعناصر املهمة املتعلقة بعينة الدراسة واملتمثلة يف املؤسسات الصناعية يف ابعد التطرق ملخ

مليدانية، أدوات إلطار العام للدراسة اا سيتم دراسةوبعد التطرق لواقع نشاط التدقيق الداخلي يف البيئة اجلزائرية، 
 حصائي املستخدمة يف الدراسة.وخطوات مجع البيانات الضرورية للدراسة وأدوات التحليل اال

 اإلطار العام للدراسة الميدانيةالمطلب األول: 
ت الدراسة وصعوبا يضم اإلطار العام للدراسة املنهج املتبع، جمتمع الدراسة وجمموعة املؤسسات حمل الدراسة

 امليدانية.

 المنهج المتبع .1
جلزائر،  األداء يف املؤسسات الصناعية يف اهدفت هذه الدراسة إىل ابراز مسامهة التدقيق الداخلي يف حتسني

بيانات  على املنهج الوصفي والتحليلي، من خالل مجع االعتمادمت يف سبيل إمتام هذا العمل ولتحقيق هذا اهلدف و 
 ثانوية من املقاالت العلمية واأليحاث العربية واألجنبية ذات الصلة باملوضوع، وبيانات أولية من خالل أجوبة االستبيان

  املوزع على عينة الدراسة.

 ومجموعة المؤسسات المدروسة الدراسةمجتمع  .2
 ، هذه املؤسساتيففئة اإلطارات العليا  مت استهدافوقد متثل املؤسسات الصناعية يف اجلزائر جمتمع دراستنا، 

ستطيعون ي فقط من يف املؤسسة داخليني، حيث يعترب املدير العام واملدقق الداخلي من مدراء عامني ومدققني
 اإلجابة على أسئلة االستبيان. 

الستبيانات، اكرة الثلج أيضا لضمان استجابة أكرب واحلصول على أكرب عدد ممكن من   بطريقةاالستعانة  مت
وتزويدنا   داخليني يف مؤسسات صناعية أخرىأن تقرتح علينا مدققنيوذلك من خالل طلبنا من اإلطارات املستجوبة 

 .بعناوينهم
ث خالل ي، يح2810سبتمرب  18إىل  2810جوان  81مرت مدة توزيع االستبيانات واسرتجاعها من لقد است

 ، علما أنهللدراسة والتحليل استبيانا قابل 00مت بلوغ مؤسسة و  61بلغ عدد املؤسسات اليت استجابت هذه الفرتة 
مدقق داخلي يف اجلزائر،  188كثر من ارساهلا إلكرتونيا أل مؤسسة صناعية ومت 08أكثر من االستبيان على مت توزيع 

إال أن نسبة استجابة املدققني  وهي نسبة جيدة،  %10 تقريبااالستجابة بالنسبة للمؤسسات  ةنسبوبالتايل بلغت 
 القياماء أثن هاواجهتمتت مها الصعوبات اليت وهي ما تفسر  ،وهي نسبة قليلة %68فقد بلغت تقريبا الداخليني 

 يا.والقليل جدا منهم من استجاب إلكرتون ،ما أن أغلبيتهم متت مراسلتهم إلكرتونيااالستبيان، كبتوزيع 
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 االستبيان:ايل االحصائيات اخلاصة باجلدول التيوضح 

 : احصائيات توزيع االستبيان10جدول رقم 
 النسبة العدد البيان ةالنسب العدد البيان

 %411 411 وزعةعدد االستبيانات امل %411 11 عدد املؤسسات املستجوبة 

 %31.11 11 عدد االستبيانات املسرتجعة %21 32 عدد املؤسسات املستجابة

 %14.33 11 عدد االستبيانات غري مسرتجعة %11 43 مستجابةاملؤسسات غري عدد 

 من إعداد الطالبة.المصدر: 

تبيانات اليت السمع بيان عدد ا ،الصناعية اليت مشلتها الدراسةوفيما يلي عرض حيتوي على املؤسسات  
 والواليات اليت تقع فيها. باإلجابة عليهاقامت 

 : المؤسسات الصناعية في الجزائر التي شملتها الدراسة11جدول رقم 
طبيعة  اسم المؤسسة الصناعية الرقم

 الملكية
عدد  الوالية

 االستبيانات
81 ENPEC 01 سطيف عمومية 

82 SCAEK 01 سطيف عمومية 

86 TREFISOUD 03 سطيف يةعموم 

80 BCR 01 سطيف عمومية 

80 SOFIPLAST 02 سطيف عمومية 

83 AMC 03 سطيف عمومية 

81 SIPLAST 14 سطيف عمومية 

80 EPE SPA CAPLAST 11 سطيف عمومية 

88 GROUPE ENPC 11 سطيف عمومية 

18 ALIECO SPA 14 اجلزائر عمومية 

11 UNITED TABACO COMPANY 01 اجلزائر خمتلطة 

12 SONALGAZ 02 اجلزائر عمومية 

16 DANOUNE 03 اجلزائر خاصة 

10 GROUPE SNVI 01 اجلزائر عمومية 

10 HYGI7NE CHIMIE INDUSTRIELLE 01 اجلزائر خمتلطة 

13 SPPA )Société de production pharmaceutiques 

Algérienne( 
 02 اجلزائر خمتلطة



 الفصل الرابع: المجتمع واإلطار المنهجي للدراسة الميدانية

411 

 

11 Labelle 01 اجلزائر خاصة 

10 SONATRACH ALGER 02 اجلزائر عمومية 

18 GRANT THORNTON ALGERIE 01 اجلزائر خاصة 

28 FRIGOMENDIT 02 اجلزائر عمومية 

21 CEVITAL ALGER 01 اجلزائر خاصة 

22 BOMARE COMPANY 01 اجلزائر خاصة 

26 PROMASIDOR DJAZAIR 01 بليدة خاصة 

20 SONELGAZ BLIDA 01 بليدة عمومية 

20 SARL SOPI 01 بليدة خاصة 

23 SOMATEL 02 قسنطينة خمتلطة 

21 CEVITAL BEJAIA 01 جباية خاصة 

20 ENICAB 02 بسكرة خمتلطة 

28 ALGERIAN QUATARI STEEL 01 جيجل عمومية 

68 SONATRACH OUARGLA 01 ورقلة عمومية 

61 RENAULT 01 وهران خمتلطة 

62 GICA 01 باتنة عمومية 

66 SCS 01 أم البواقي يةعموم 

60 Divindus apmc pole OEB 01 أم البواقي عمومية 

60 GROUPE CHIALI SBA 01 سيدي بلعباس خاصة 

63 GROUPE des société Hasnaoui 01 سيدي بلعباس خاصة 

61 ENIE 01 البيض عمومية 

 .228-220، ص ص. 81أنظر امللحق رقم  ،SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد عل خمرجات المصدر: 

 صعوبات الدراسة الميدانية .6
 من املؤسساتو  مقبول عددالوصول إىل هبدف  ،مت بذل قصار اجلهد ويف حدود اإلمكانيات املتاحة واملتوفرة

أكرب  واليت حالت دون الوصول عينة ،ضوع، غري أنه واجهتنا بعص الصعوبات والعوائقإلجراء دراسة جيدة للمو 
 ومن أهم هذه العوائق ما يلي: ،نتائجأكرب دقة يف اللضمان 

مهية نشاطها أ ،رغم كرب حجمها ،ائر ال متتلك أقسام تدقيق داخليأن أغلب املؤسسات الصناعية يف اجلز  -
 الصناعي وخاصة املؤسسات اخلاصة.

 حيث أن معظم املستجوبني هم املدققون الداخليون. ،العامونصعوبة التواصل املباشر مع املدراء  -
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هيل عملية التواصل مع أكرب عدد من املدققني الداخليني وخاصة خارج والية سطيف، مت من أجل تس -
 .الكرتوين استبيانتصميم 

 ناتجمع البياوخطوات الثاني: أدوات  المطلب
 ي:امليدانية وكذلك مراحل مجع البيانات كما يليضم هذا املطلب أدوات مجع البيانات املستخدمة يف الدراسة 

 اناتأدوات جمع البي .1
ملراد إثبات ملوضوع واشكاليته والفرضيات اخدمة يف إجراء هذه الدراسة طبقا لطبيعة اتسمت حتديد األدوات امل

يف هذه  وأيضا طبقا للمنهج املستخدم ،، وكذلك طبقا لطبيعة البيانات املراد احلصول عليهاصحتها أو نفيها
ابلة قستبيان كمصدر أساسي للحصول على البيانات، واملاالمت االعتماد يف هذه الدراسة على وبالتايل  األدوات.

 الشخصية كمصدر ثانوي:

 االستبيان .أ
ن األسئلة ، يعتمد على تصميم جمموعة ميعترب االستبيان من أهم وأكثر الطرق املستعملة يف مجع البيانات

: أداة 1يضا على أنهأ يعرف .نهااملستجوب لكي يقوم باإلجابة ع علىتدرج يف وثيقة يتم عرضها  ،بطريقة منظمة
هبدف احلصول على معلومات أو آراء من أفراد العينة حول طاهرة ما أو  ،تشتمل على جمموعة من األسئلة املكتوبة

 موقف معني.
 ألهنا عنها، الضروري اإلجابة من واليت وفرضياته، البحث إشكالية على األسئلة اعتمادا من جمموعة اختيار مت

 البحث، واستخالص النتائج. من اهلدف إبراز أجل نم املعتمدة الوسيلة هي
 قسمني:من  مت إعدادهيتكون االستبيان الذي 

ويتكون بدوره من املعلومات اخلاصة باملؤسسات املدروسة والبيانات  ،اخلاص بالبيانات العامة الجزء األول: -
 اخلاصة باملستجوب.

: شملاألسئلة املتعلقة باملؤسسات املدروسة وت جمموعة من وتشملاملعلومات اخلاصة باملؤسسات املدروسة:  -
 الصناعة. نوعو  كية املؤسسةطبيعة ملالقانوين للمؤسسة، الشكل العاملني، عدد التأسيس، سنة املؤسسة، اسم 

داخليني يف املدراء العامني واملدققني البجمموعة من األسئلة املتعلقة  تضمنالبيانات اخلاصة باملستجوب:  -
 تدقيق الداخلي.الشهادات املهنية يف الاملهنية و اخلربة الوظيفة، طبيعة العلمي، املؤهل  وتشمل: ،سةاملؤسسات املدرو 

                                                 
 .31، ص. 1111، ، األردن، دار جرير للنشر، عمانSPSSباستخدام برمجية التحليل االحصائي للبيانات  .حممد خري سليم أبو زيد1
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اخلاص مبسامهة التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء يف املؤسسات الصناعية يف اجلزائر،  الجزء الثاني: -
لداخلي خصصت ملستويات اندماج التدقيق ائلة يشمل جمموعة من األس األولاحملور : ويتكون بدوره من ثالثة حماور

ور الثاين خصص جملموعة من األسئلة حول مسامهة احمل عبارة، 60، ويتضمن يف املؤسسات الصناعية يف اجلزائر
دقق تابعة تنفيذ توصيات امل، أما احملور الثالث فخصص ملعبارة 10 ويضم التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء

 عبارات. 83أجل حتسني األداء ويضم الداخلي من 
 بيان:يلخص اجلدول التايل حمتويات االست

 : ملخص محتوى االستبيان12جدول رقم 
 عدد األسئلة المعلومات المحور اجلزء

املعلومات اخلاصة باملؤسسات  البيانات العامة
 املدروسة

 اسم املؤسسة
 سنة التأسيس
 عدد العاملني

 الشكل القانوين للمؤسسة
 بيعة ملكية املؤسسةط

 نوع الصناعة

83 

 
 البيانات اخلاصة باملستجوب

 املؤهل العلمي
 طبيعة الوظيفة 

  اخلربة املهنية
  الشهادات املهنية

80 

مسامهة التدقيق 
الداخلي املندمج يف 

حتسني األداء يف 
املؤسسات الصناعية يف 

 اجلزائر

مستوى اندماج التدقيق الداخلي يف 
 املؤسسات الصناعية

 60 تدقيق داخلي ضعيف االندماج

 تدقيق داخلي متوسط االندماج
 تدقيق داخلي مندمج

مسامهة التدقيق الداخلي املندمج يف 
 حتسني األداء

 10 الرفع من إنتاجية األفراد

 الرفع من املخاطر التشغيلية
 اءة اإلنتاجيةالرفع من الكف

 الرفع من كفاءة إدارة املورد البشري
 الرفع من كفاءة إدارة اخلزينة

 اإلدارة االسرتاتيجية
 احلوكمة

 املسؤولية االجتماعية
 متابعة تنفيذ توصيات املدقق الداخلي

 من أجل حتسني األداء
 83 الرفع من إنتاجية األفراد

 تشغيليةالرفع من املخاطر ال
 الرفع من الكفاءة اإلنتاجية
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 الرفع من كفاءة إدارة املورد البشري
 الرفع من كفاءة إدارة اخلزينة

 اإلدارة االسرتاتيجية
 احلوكمة

 املسؤولية االجتماعية
 33   اجملموع

 من إعداد الطالبة.المصدر: 

هو أكثر يف حتديد اإلجابات يف االستبيان، و  (Likert Scale) اخلماسي (Likert) مت االعتماد على سلم
الذي و  ،حتديد درجة موافقته أو عدم موافقته على خيارات حمددةحيث يطلب فيه من املستجَوب  ،املقاييس شيوعا
  منهاستجوب إجابة واحدة خيتار امل درجة واحدة،درجات و  80ما بني  مخسة خيارات متدرجة من غالبا ما يتكون

 :1موضح يف اجلدول التايل كما هو

 الخماسي (Likert): سلم 13جدول رقم 
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة 

 11 11 13 11 14 الدرجة

 عمان، ، دار وائل للنشر والتوزيع،SPSSالتحليل اإلحصائي األساسي باستخدام  .حمفوظ جودةالمصدر: 
 .13، ص. 1111األردن، 

املدى بني درجة ودرجة فقد مت حساب الفرق بني احلد األدىن واحلد األعلى للفئات كما يلي:  بالنسبة لطول
بقسمة الفرق بني احلد األعلى واحلد األدىن على عدد . حنص على املدى 0حيث أن عدد الفئات هو ، 0=0-1

 حنصل على: املدى بالتدرج إىل رموز الفئات ابتداء من أصغر فئة، وبإضافة 8.0= 0/0أي  ؛الفئات
 وهو ما يعكس درجة املوافقة الضعيفة جدا؛ متثل غري موافق بشدة؛ 1.08 إىل 1أي من  ؛1.08= 1+8.0 -
 ؛، وهو ما يعكس درجة املوافقة الضعيفةمتثل غري موافق 2.38إىل  1.01أي من  ؛2.38= 1.08+8.0 -
 ؛وافقة املتوسطةوهو ما يقابل درجة امل حمايدمتثل  6.08إىل  2.31أي من  ؛6.08= 2.38+8.0 -
 ؛وهو ما يقابل درجة املوافقة العالية متثل موافق 0.28إىل  6.01أي من  ؛0.28= 6.08+8.0 -
 .وهو ما يقابل درجة املوافقة العالية جدا متثل موافق بشدة 80إىل  0.21أي من  ؛80= 0.2+8.0 -

 جتميع هذه الفئات يف ثالثة فئات كالتايل: متتبسيطا لعملية التحليل  
                                                 

 .13، ص. 1111األردن، عمان، ، دار وائل للنشر والتوزيع، SPSSالتحليل اإلحصائي األساسي باستخدام . حمفوظ جودة 1
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 ،املوافقة الضعيفةمتثل درجة  2.38إىل  81من  -
 درجة املوافقة املتوسطة؛ متثل 6.0على  2.31من  -
 .درجة املوافقة العالية متثل 80إىل  6.01من  -

 لة الشخصيةلمقابا .ب
لنتائج ا تعترب املقابلة الشخصية من أهم الوسائل يف مجع البيانات، من أجل تدعيم نتائج االستبيان والتوصل إىل

املدراء واملدققني  بعض مت االعتماد على هذا األسلوب أثناء توزيع االستبيانات علىحيث  طة هلذه الدراسة.املضبو 
 وذلكوسة املؤسسات املدر كل   يفإجراء مقابلة شخصية  لصعوبة نظراني على مستوى املؤسسات املدروسة الداخل

 االستبيانات. عنمن أجل ضمان أحسن إجابة 

 خطوات جمع البيانات .2
 التالية: اخلطواتمجع البيانات الضرورية للدراسة عرب  مت

 تطوير االستبيان .أ
قد مر ذلك بعدة مراحل: مرحلة البناء األويل لالستبيان مث مرحلة التحكيم وأخريا ترمجة االستبيان وإعداد ل

 نسخة إلكرتونية عنه.
يه وتفصيله يف وما مت التطرق إل ،تبعا لفرضيات ومضمون املوضوع املدروس: لالستبيانمرحلة البناء األويل  -

بيان )االستمارة( ست تصميم اال، حيث متمن بنود االستبيانشمله سة، مت حتديد ما جيب أن ياجلانب النظري للدرا
أي  عبارة 30 واجلزء الثاين يتكون من عبارات 88جزء أول خاص بالبيانات العامة ويضم  األولية من يف صورته
 عبارة. 10مبجموع 

مالحظاهتم مت ، وبناء على 1واألساتذة احملكمني األستاذ املشرف عرض االستبيان علىتحكيم: مت المرحلة  -
وصوال  ،خرىأ حذف البعض منها وإضافة عباراتتبسيط بعضها، بإعادة صياغة بعض عباراته،  ،تعديل االستبيان

لضمان  ،غموضخالية من التعقيد وال أن تكون العبارات بسيطة،إىل النسخة النهائية له. أخذا بعني االعتبار ضرورة 
م وضوح اإلجابة بسبب عدم الفهم أو امللل من عد مقدرة املستجوبني على اإلجابة عليها بكل سهولة، وجتنبا لعد

   األسئلة.
 ،تبيانوالوصول للنسخة النهائية لالس ،إجراء التعديالت املقرتحة من طرف األساتذةاملرحلة األخرية: بعد  -

ترمجته  ، متتالباقي خيص اجلزء الثاينو  ،عبارات خاصة بالبيانات العامة 18عبارة، منها  33جمملها  واليت مشلت يف
                                                 

 .131، ص. قائمة األساتذة المحكمين: 11أنظر امللحق رقم  1
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لكي يسهل على اإلطارات يف املؤسسات فهم عبارات االستبيان نظرا لطبيعة العمل يف للغة الفرنسية وذلك 
(، كما مت 86حق رقم )أنظر املل نشاطاهتااملؤسسات الصناعية يف اجلزائر واليت تعتمد على اللغة الفرنسية يف كافة 

ية يف التواصل مع اإلطارات يف خاصة يف املؤسسات الصناعمن أجل استعماهلا  لالستبيانإعداد نسخة إلكرتونية 
 .1اليت تقع خارج والية سطيف

 واسترجاعها توزيع االستبيانات .ب
يف وخارجها، وكذلك من خالل من خالل زيارة عدة مؤسسات من داخل والية سطمت توزيع االستبيانات 

واملدراء  ،ققني الداخلينياملد بالعديد منالذي مت ارساله للربيد اإللكرتوين اخلاص  ،االعتماد على االستبيان االلكرتوين
 .امني العاملني يف املؤسسات الصناعيةالع

 االستبياناتتفريغ ج. 
بعد ترميز فريغها تمت  ،تأكد من صالحيتها للدراسة، والاملوزعة على عينة الدراسة بعد اسرتجاع كل االستبيانات

، والذي من خالله يتم اختبار (SPSSوذلك باستعمال برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )، بياناهتا
 ات الدراسة.املتحصل عليها وكذلك القيام باختبار فرضيثبات االستبيان والقيام بالتحليل اإلحصائي للبيانات 

 دق وثبات االستبيانقياس ص .د
البد  على نتائجه بكل موثوقية االعتمادمن أجل التأكد من صحة ومصداقية االستبيان، والتأكد من إمكانية 

 قياس الصدق الظاهري له، واختبار معامل الثبات عرب الزمن.من 
ه على جمموعة مت عرض ،بعد االنتهاء من إعداد االستبيان يف نسخته األوىل قياس الصدق الظاهري لألداة: -

، والذين أبدوا 1من األساتذة احملكمني من كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعة سطيف 
ومدى  تهاوسالمة صياغ ،ومدى وضوح عباراته ،فيما خيص حمتوى االستبيان جمموعة من املالحظات واالقرتاحات
ياغة بعض خالل إعادة ص ل االستبيان وفقا للمالحظات املقدمة من. مت تعديتغطيتها جلوانب املوضوع األساسية

 ،ا ألفراد العينةبسيطة وأكثر وضوح ،حىت تكون سهلة الفهما، وتفكيك بعض األسئلة أيض ها،حذف بعض ،األسئلة
 اتؤسسحدى املإكما مت عرض االستبيان على أحد املدققني الداخليني يف وأكثر صدقا يف قياس موضوع الدراسة.  

وإعادة النظر يف  ،بعض األسئلة أيضا تعديلحيث أتاح ذلك إجراء بعض التغيريات منها  االقتصادية بوالية سطيف
                                                 

 لى املوقع:االستبيان اإللكرتوين، متوفر ع1
https://docs.google.com/forms/d/1UY6RvBS1ai5-f6oiRMq9KQvwiZj8coZtBu3EFNtV9F8/prefill  

املستجوب رقما معينا أو حرفا حمددا لكي تتم عملية إدخال هذه اإلجابات إىل الربنامج نقصد برتميز البيانات إعطاء كل إجابة من إجابات املبحوث أو *
 بسهولة وبشكل يكون فيه الربنامج قادرا على التعامل معها.

 

https://docs.google.com/forms/d/1UY6RvBS1ai5-f6oiRMq9KQvwiZj8coZtBu3EFNtV9F8/prefill
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ألخرية ة االستبيان إىل اللغة الفرنسية. ومنه مت احلصول على النسخة اوالتوصل إىل ضرورة ترمج ،طرح األسئلةطريقة 
ينة الدراسة أو ها يف التوزيع من خالل املقابلة الشخصية مع أفراد علفرنسية واليت مت االعتماد عليلالستبيان باللغة ا

 .لالستبيانمن خالل التوزيع اإللكرتوين 
ت حتيقصد بثبات االستبيان أن يعطي نفس النتيجة لو مت إعادة توزيعه ألكثر من مرة قياس ثبات األداة:  -

يعه ا لو مت إعادة توز وعدم تغريها بشكل كبري فيم ،ةنفس الظروف والشروط، مبعىن االستقرار يف نتائج استبيان الدراس
على معامل  االستبيان مت االعتمادعلى فئة الدراسة عدة مرات خالل فرتات زمنية خمتلفة. ومن أجل اختبار ثبات 

 االتساق الداخلي لعبارات األداة. الذي يستخدم لقياس( Cronbach’s alpha) الثبات
 وهو يفوق املعامل ،بالنسبة لكل االستبيان 8.828يساوي ( Cronbach’s alpha)لقد تبني أن معامل الثبات 

 كلما دل ذلك على ثبات أكرب ألداة القياس.،  8.38 نع ، حيث كلما ارتفعت قيمة هذا املعامل8.38
لكل حمور من حماور ( Cronbach’s alpha) مت حساب معامل الثبات ،لتحقيق درجة أعلى من التأكد

 لي:االستبيان كما ي

 : قياس ثبات االستبيان14جدول رقم 
 معامل الثبات عدد العبارات المحور

 0.882 35 احملور األول

 0.830 12 احملور الثاين

 0.811 10 احملور الثالث

 0.929 01 االستبيان ككل

 Cronbach’s) معامل: 80، ملحق رقم SPSSمن إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج ر: المصد

alpha).261 ، ص. 

 من احملاور الثالثة واليت بلغت لكل حمور( Cronbach’s alpha)يتضح من اجلدول أعاله أن قيمة معامالت 
وهو ما يدل على وجود اتساق داخلي داخل هذه احملاور، كما ، 8.38تفوق  8.011و 8.068، 8.002 على الرتتيب

 Cronbach’s) ، فكلما اقرتب معاملوهو قريب من الواحد 8.828 قدر بـ:الذي أن املعامل اإلمجايل لالستبيان 

alpha )وتؤكد  ،تعترب هذه املعامالت جيدةوبالتايل  ،دل ذلك على وجود اتساق وثبات داخلي كبري ،من الواحد
 وقابلية االعتماد على نتائجه. فعال ثبات االستبيان
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 ياناتاألدوات اإلحصائية المستعملة في تحليل البالثالث:  المطلب
للقيام بتحليل البيانات اليت مت احلصول عليها بعد تفريغ البيانات، مت االعتماد على جمموعة من األدوات 

 الوصفية وجمموعة من األدوات اإلحصائية االستداللية.اإلحصائية 

 أدوات اإلحصاء الوصفي .1
 مت االستعانة يف التحليل االحصائي الوصفي باألدوات التالية:

عرضها و تعترب التوزيعات التكرارية أسلوب لتبويب البيانات اإلحصائية  طلقة والنسبية:الم التكرارات -
املؤسسية  حسب املتغرياتخصاص العينة إىل عدة فئات بشكل بسيط وواضح، حيث مت االعتماد على تقسيم 

متعلقة بأفراد  اتعمر املؤسسة، عدد العاملني، الشكل القانوين للمؤسسة ونوع الصناعة، وكذلك متغري  :متمثلة يف
جيل عدد مرات تكرار  وطبيعة الوظيفة مث القيام بتس املؤهل العلمي، الشهادات املهنية، اخلربة املهنية :العينة متمثلة يف

 يف جداول تكرارية.كل فئة، مث متثيل ذلك 
رتفاع د مدى اتحديلد من بنود االستبيان، وذلك املتعلقة بكل بن :المتوسطات واالنحرافات المعيارية -

الل املتوسطات، من خواخنفاض استجابة فئة الدراسة لكل عبارة من العبارات املوجودة يف اجلزء األول من االستبيان 
، ا قلت قيمتهاحيث كلم ،تشتت يف اإلجابات عن وسطها احلسايب من خالل االحنرافات املعياريةولتحديد درجة ال

 بية.احلسا زادت درجة تركيز اإلجابات حول املتوسطات

 أدوات اإلحصاء االستداللي .2
 ، وهي:%0اختيار األدوات املناسبة الختبار الفرضيات عند مستوى داللة مت 

ة جمموعة املؤسسات الصناعيالختبار مدى وجود فروق يف اجتاهات أفراد  :تحليل التباين األحادي -
اصة باإلطارات تغريات املراقبة اخلكذلك مو  ،اخلاصة باملؤسسات املدروسةمتغريات املراقبة  تعزى إىل ،املدروسة

  املستجوبة يف املؤسسات حمل الدراسة.
  ،الذي يعمل على حساب مدى ارتباط هذه املتغريات ببعضها البعض :نموذج االنحدار الخطي البسيط -

ل بداللة من خالل إجياد معادلة خطية للمتغري املستق ،كما يوضح أثر املتغري املستقل على املتغري التابع
لعامة كل من الفرضية الرئيسية الثانية والثالثة وكذلك يف اختبار الفرضية ا  الختباروذلك  ،تغري التابعامل

 للدراسة.
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 المجموعة المدروسةخصائص اإلطارات والمؤسسات الصناعية في المبحث الثالث: 
 لك حسب عمر املؤسسةاملؤسسات الصناعية حمل الدراسة وذمن خالل هذا املبحث خلصائص   التطرقمت

حجم املؤسسة من حيث عدد عماهلا، الشكل القانوين للمؤسسة، طبيعة ملكية املؤسسة وكذلك )تاريخ تأسيسها(، 
من ناحية تصنيف املؤسسات حسب نوع القطاعات الصناعية اليت تنتمي إليها. كما نتطرق خلصائص اإلطارات 

ملهنية وكذلك املؤهل ريات الوظيفية املتمثلة يف طبيعة الوظيفة واخلربة ااملتغ املستجوبة يف املؤسسات الصناعية من ناحية
 العلمي والشهادات املهنية يف جمال التدقيق الداخلي.

 المتغيرات المؤسسيةحسب  المجموعة المدروسةتوزيع مفردات  المطلب األول:
حجمها، شكلها   عمر املؤسسة،يف هذه الدراسةعليها من خالل  مت الرتكيزتتمثل املتغريات املؤسسية اليت  

توزيع مفردات  وضيحمن خالل هذا املطلب ت متالقانوين، طبيعة ملكيتها وكذا قطاع الصناعة الطي تنتمي إليه. 
 حسب هذه املتغريات. اجملموعة املدروسة

 عمر المؤسسة .1
 تايل:املؤسسات الصناعية ضمن فئات كال مت جتميع

 سنوات؛ 18مؤسسات عمرها أقل من  -
 سنة؛ 28سنوات إىل  18مؤسسات عمرها من  -
 سنة. 28مؤسسات عمرها أكرب من  -

 راسة حسب عمرها )تاريخ تأسيسها(:يوضح اجلدول التايل توزيع املؤسسات الصناعية حمل الد

 حسب عمر المؤسسة  المؤسسات الصناعية محل الدراسة: توزيع 15جدول رقم 
 %النسبة  التكرار الفئة

 %14.1 08 سنوات 18أقل من 

 %14.1 11 سنة 28سنوات إلى  18من 

 %11.1 14 سنة 28أكبر من 

 %188 61 المجموع

 ، التكرارات املطلقة والنسبية80، أنظر امللحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 
 .260، ص. ملتغريات الدراسة

 



 الفصل الرابع: المجتمع واإلطار المنهجي للدراسة الميدانية

411 

 

، 1880أن أغلب املؤسسات الصناعية حمل الدراسة بدأ نشاطها قبل سنة  ،خالل اجلدول أعاله نالحظ من
من إمجايل املؤسسات الصناعية حمل الدراسة،  %03.0سنة، حيث بلغت نسبة هذه املؤسسات  02أي يفوق عمرها 

وكذلك ، %21.3سبتها بلغت ن ،سنة 28وسنوات  18يف حني أن املؤسسات الصناعية اليت يرتاوح عمرها ما بني 
وهي نسب قليلة مقارنة  ،نفس النسبة أيضافقد بلغت  ،سنوات 18سسات اليت يقل عمرها عن لمؤ ل بالنسبة

 هلا:يوضح الشكل التايل التمثيل البياين  سنة. 28باملؤسسات اليت يفوق عمرها 

 حسب عمر المؤسسة  المؤسسات الصناعية محل الدراسة: توزيع 12رقم  شكل

 
طلقة والنسبية ، التكرارات امل80، أنظر امللحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات ر: المصد

 .260، ص. ملتغريات الدراسة

 )الحجم( عدد العاملين .2
 قمنا بتجميع املؤسسات الصناعية حمل الدراسة ضمن فئات كالتايل:

 عامل؛ 08ماهلا أقل من مؤسسات عدد ع -
 عامل؛ 208و 08مؤسسات عدد عماهلا بني  -
 عامل. 208مؤسسات يفوق عدد عماهلا  -

 :حسب حجم املؤسسة عينة الدراسةيوضح اجلدول التايل توزيع 
 
 
 
 

 سنة 11 من أكرب
 سنة 11سنوات إىل  41من 

 سنوات 41أقل من 
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 حسب عدد العمال محل الدراسة المؤسسات الصناعيةتوزيع : 16 جدول رقم
 %النسبة  التكرار عدد العمال

 %1.1 11 العام 08أقل من 

 %41.1 11 عامال 208إلى  08من 

 %21.1 11 عامل 208أكبر من 

 %188 61 المجموع

طلقة والنسبية ، التكرارات امل80، أنظر امللحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 
 .260، ص. ملتغريات الدراسة

واليت  كبرية احلجملصناعية  ينة الدراسة تنتمي ملؤسسات أفراد ع نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن أغلب
عدم وجود أقسام من إمجايل املؤسسات الصناعية، ويرجع ذلك إىل  %10.0عامال بنسبة  208يفوق عدد عماهلا 

تدقيق داخلي بكل املؤسسات الصناعية خاصة صغرية واملتوسطة احلجم وهذا ما يفسر النسبة القليلة للمؤسسات 
وكذلك بالنسبة للمؤسسات متوسطة احلجم اليت  %0.0واليت بلغت عامال  08ليت يقل عدد عماهلا عن الصناعية ا

 من إمجايل املؤسسات الصناعية حمل الدراسة. %13.0عامل واليت بلغت نسبتها  208و 08يرتاوح عدد عماهلا بني 
 يوضح الشكل التايل التمثيل البياين هلا:

  عدد العمالحسب  صناعية محل الدراسةالمؤسسات ال: توزيع 16رقم  شكل

 
طلقة والنسبية ، التكرارات امل80، أنظر امللحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 

 .260، ص. ملتغريات الدراسة
 
 

 عامل 11أقل من  

 لمعا 111إىل  11من  

 عامل 111أكبر من  



 الفصل الرابع: المجتمع واإلطار المنهجي للدراسة الميدانية

414 

 

 الشكل القانوني للمؤسسة .6
: شركات املسامهة، مؤسسات ذات مسؤولية حسب شكلها القانوين إىل الصناعيةمت تصنيف املؤسسات 

سب توزيع املؤسسات الصناعية ح التضامن. يضح اجلدول التايلحمدودة، مؤسسات ذات الشخص الوحيد وشركات 
 شكلها القانوين:

 حسب الشكل القانوني للمؤسسة محل الدراسة: توزيع المؤسسات الصناعية 17جدول رقم 
 %النسبة التكرار نونيالشكل القا

 %9..6 53 شركة مساهمة

 %..3 20 مؤسسة ذات مسؤولية محدودة

 %022 73 المجموع

طلقة والنسبية ، التكرارات امل80، أنظر امللحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 
 .268، ص. ملتغريات الدراسة

ب املؤسسات الصناعية ضمن عينة الدراسة عبارة عن شركات مسامهة أغل أن أعاله نالحظ من خالل اجلدول
من إمجايل  %0.0باقي النسبة أي  إمجايل املؤسسات، ومتثل املؤسسات ذات املسؤولية من %80.3حيث متثل نسبة 

اعية إجياد مؤسسة صن يكن من املستطاعوشركات التضامن فلم املؤسسات، أما املؤسسات ذات الشخص الوحيد 
سام تدقيق ؤسسات الصناعية اليت متتلك أقذا الشكل حتتوي على اقسام تدقيق داخلي وبالتايل فإن أغلب املمن ه

 يوضح الشكل التايل التمثيل البياين هلا: داخلي هي شركات مسامهة.

 الشكل القانوني للمؤسسةحسب  المؤسسات الصناعية محل الدراسة: توزيع 10رقم  شكل

 
طلقة والنسبية ، التكرارات امل80، أنظر امللحق رقم SPSS.23لبة باالعتماد على خمرجات من إعداد الطاالمصدر: 

 .268، ص. ملتغريات الدراسة

 شركة مسامهة

 شركة ذات مسؤولية حمدودة
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 المؤسسة ملكيةطبيعة  .0
 حسب طبيعة ملكيتها إىل مؤسسات عمومية، مؤسسات خاصة الصناعية املدروسة املؤسسات مت تصنيف

 اجلدول التايل توزيع املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حسب طبيعة امللكية:سات خمتلطة. يوضح ومؤس

 المؤسسة ملكيةحسب طبيعة  محل الدراسةع المؤسسات الصناعية : توزي18جدول رقم 
 %النسبة التكرار طبيعة الملكية

 %03.0 21 مؤسسات عمومية

 %21 10 مؤسسات خاصة

 %13.2 06 مؤسسات مختلطة

 %188 61 المجموع

طلقة والنسبية ، التكرارات امل80، أنظر امللحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 
 .268، ص. ملتغريات الدراسة

حمل الدراسة هي مؤسسات عمومية بنسبة  املؤسسات الصناعية أغلب نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن 
من إمجايل املؤسسات،  %21سسات الصناعي، تليها مؤسسات القطاع اخلاص ومتثل نسبة من إمجايل املؤ  03.0%

يوضح الشكل التايل  من إمجايل املؤسسات الصناعية حمل الدراسة. %13.2وأخريا متثل املؤسسات املختلطة نسبة 
 التمثيل البياين هلا:

 كية المؤسسةطبيعة ملحسب  المؤسسات الصناعية محل الدراسة: توزيع 10رقم  شكل

 
والنسبية ، التكرارات املطلقة 80، أنظر امللحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 

 .268، ص. ملتغريات الدراسة

 مؤسسات خاصة

 مؤسسات خمتلطة

 مؤسسات عمومية
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 نوع الصناعة .0
، املناجم الطاقة واحملروقات قطاععدة قطاعات هي: إىل  نوع الصناعةحسب الصناعية صنيف املؤسسات ت مت

واحملاجر، قطاع صناعة احلديد والصلب، والتعدين والصناعة امليكانيكية والكهربائية، قطاع صناعة مواد البناء والفخار 
اع الصناعات صناعات الغذائية، التبغ والكربيت، قطالة الكيميائية، املطاط والبالستيك، قطاع والزجاج، قطاع الصناع

 صناعة اخلشب والورق.ة، قطاع صناعة اجللود واألحذية، قطاع النسيجي
 رة سابقا.املذكو  ةيقطاعات الصناعاليوضح اجلدول التايل توزيع املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حسب 

 نوع الصناعةحسب  محل الدراسة : توزيع المؤسسات الصناعية19جدول رقم 
 %النسبة التكرار قطاع الصناعة

 %43.1 11 روقات، املناجم واحملاجرالطاقة واحمل

 %11.2 44 احلديد والصلب، والتعدين والصناعة امليكانيكية والكهربائية

 %43.1 11 مواد البناء والفخار والزجاج

 %14.1 11 الصناعة الكيميائية، املطاط والبالستيك

 %14.1 11 الصناعات الغذائية، التبغ والكربيت

 %188 61 المجموع

طلقة والنسبية ، التكرارات امل80، أنظر امللحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 
 .208، ص. ملتغريات الدراسة

حلديد احمل الدراسة تنتمي لقطاع صناعة  املؤسسات الصناعيةمن خالل اجلدول أعاله أن أغلب نالحظ  
سات الصناعية حمل من إمجايل املؤس %28.1ائية حيث متثل نسبة والصلب، والتعدين والصناعة امليكانيكية والكهرب

من إمجايل املؤسسات الصناعية حمل الدراسة،   %21.3الصناعات الغذائية، التبغ والكربيت نسبة قطاع وميثل الدراسة، 
قد فأما باقي القطاعات  %21.3كذلك ميثل قطاع الصناعات الكيميائية، املطاط والبالستيك نفس النسبة أي 

اين يوضح الشكل التايل التمثيل البي .من إمجايل املؤسسات الصناعية حمل الدراسة %16.0بلغت نسبتها بالتساوي 
 هلا:
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 حسب نوع الصناعة المؤسسات الصناعية محل الدراسة: توزيع 13رقم  شكل

 
طلقة والنسبية كرارات امل، الت80، أنظر امللحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 

 .208، ص. ملتغريات الدراسة

 والشهادات المهنية حسب المؤهل العلمي العينةالمطلب الثاني: توزيع مفردات 
الدراسة حسب كل من املؤهل العلمي  اجملموعة املدروسةمن خالل هذا املطلب معرفة توزيع مفردات سيتم 

ذا  املاسرت، شهادة املاجستري، شهادة الدكتوراه وكذلك معرفة فيما إ تبويبه إىل: شهادة الليسانس، شهادة متوالذي 
 الدراسة ميلكون شهادات مهنية يف التدقيق أم ال. جمموعةكان أفراد 

 المؤهل العلمي .1
 حسب املؤهل العلمي: اجملموعة املدروسةفردات يوضح اجلدول املوايل توزيع م

 حسب المؤهل العلمي العينةردات : توزيع مف20 جدول رقم
 %النسبة التكرار المؤهل العلمي

 %01.0 20 الليسانس

 %03.3 21 املاسرت

 %0.3 80 املاجستري

 %6.0 82 الدكتوراه

 %188 00 اجملموع

طلقة والنسبية ، التكرارات امل80، أنظر امللحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 
 .208، ص. تغريات الدراسةمل

 الطاقة واحملروقات، املناجم واحملاجر

ناعات امليكانيكية احلديد والصلب، التعدين والص
 والكهربائية

 مواد البناء والفخار والزجاج

 الصناعة الكيميائية، املطاط والبالستيك

 الصناعات الغذائية، التبغ والكربيت
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الدراسة ميلكون شهادة املاسرت وذلك بنسبة  جمموعةنالحظ من خالل اجلدول أعاله أن أغلب مفردات 
من إمجايل مفردات العينة، كما يتبني من خالل نتائج الدراسة أنه تليهم فئة اإلطارات احلاملني لشهادة  03.3%

وأخريا فئة احلاملني لشهادة  %0.3املني لشهادة املاجستري بنسبة ، مث فئة اإلطارات احل%01.0الليسانس بنسبة 
 ذلك: يوضح الشكل التايل .اجملموعة املدروسةمن إمجايل مفردات العينة وهي أقل نسبة يف  %6.0الدكتوراه بنسبة 

 حسب المؤهل العلمي العينة: توزيع مفردات 11رقم  شكل

 
، التكرارات املطلقة والنسبية 80، أنظر امللحق رقم SPSS.23خمرجات من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر: 

 .201، ص. الدراسةملتغريات 

 الشهادات المهنية .2
يوضح اجلدول املوايل توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الشهادات املهنية يف التدقيق الداخلي، حيث مت 

 .والشهادة المهنية للتدقيق الداخلي شهادة المدقق الداخلي المعتمدني ومها: تبويبهم إىل أهم شهادت

 : توزيع مفردات العينة حسب الشهادات المهنية21جدول رقم 
 %النسبة التكرار المطلق الشهادة المهنية

 13 1.1%  (CIAشهادة المدقق الداخلي المعتمد )

 41 11.2% (DPAIالشهادة المهنية للتدقيق الداخلي )

 %11.3 11 بدون شهادة مهنية 

 %11.1 41 شهادة مهنية أخرى

 %188 00 المجموع

طلقة والنسبية ، التكرارات امل80، أنظر امللحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 
 .201، ص. ملتغريات الدراسة

 املاسرت

 الدكتوراه

 املاجستري

 الليسانس
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لداخلي ميلكون شهادات مهنية يف التدقيق ا العينةأن أغلبية مفردات  السابقنالحظ من خالل معطيات اجلدول 
 %0.2حلاملي شهادة املهنية يف التدقيق الداخلي وبنسبة  %28.1بنسبة  ،إمجاال %01.1 والذين بلغت نسبتهم

فقط حلاملي شهادة التدقيق الداخلي املعتمد الدولية، أما نسبة مفردات العينة احلاملني لشهادات مهنية أخرى واليت  
يف حني أن نسبة من إمجايل مفردات العينة.  %20.8لبها عبارة عن شهادات اخلربة احملاسبية فقد بلغوا كان أغ

وبالتايل فإن فئة قليلة جدا من اإلطارات ، %00.6شهادات مهنية قد بلغت الذين ال ميلكون مفردات العينة 
وضح الشكل التايل ي التدقيق الداخلي. واملدققني الداخليني يف املؤسسات الصناعية من ميلكون شهادات مهنية يف

 التمثيل البياين هلا:

 الشهادات المهنيةحسب  العينة: توزيع مفردات 10رقم  شكل

 
طلقة والنسبية ، التكرارات امل80، أنظر امللحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 

 .201، ص. ملتغريات الدراسة

 المتغيرات الوظيفيةتوزيع مفردات العينة حسب  :الثالثالمطلب 
فية الدراسة وفقا للمتغريات الوظي جمموعة املؤسسات حملمن خالل هذا املطلب عرض توزيع مفردات  يتمس

 واليت مت حصرها يف طبيعة الوظيفة اليت يشغلها املستجوب داخل املؤسسة، وكذلك اخلربة املهنية يف هذا اجملال.

 طبيعة الوظيفة .1
استبيان الدراسة كما ذكر سابقا إىل فئة اإلطارات من مدققني داخليني ومدراء عامني يف املؤسسة،  مت توجيه

وزيع فئة الدراسة عرض تيتم يل وذلك على اعتبار أهنم هم فقط من يستطيعون اإلجابة على هذا االستبيان، وبالتا
 لتايل:حسب طبيعة الوظيفة من خالل اجلدول ا

 

 (DPAIالشهادة املهنية للتدقيق الداخلي )

 

 بدون شهادة مهنية

 (CIAاملعتمد )شهادة املدقق الداخلي 

 شهادة مهنية أخرى
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 : توزيع مفردات العينة حسب طبيعة الوظيفة22جدول رقم 
 %النسبة التكرار الوظيفة

 %41.4 12 مدير عام

 %12.1 14 مدقق داخلي

 %188 00 المجموع

طلقة والنسبية ، التكرارات امل80، أنظر امللحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 
 .201، ص. اسةملتغريات الدر 

 %01.8نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن أغلب اإلطارات املستجوبة هم مدققني داخليني، وميثلون نسبة 
من إمجايل مفردات العينة، وهي نسبة  %12.1من إمجايل مفردات العينة، يف حني أن نسبة املدراء العامني قدرت بـ: 

لية جع ذلك إىل امتناع املدراء على مستوى املؤسسات الصناعية كقليلة جدا مقارنة بنسبة املدققني الداخليني، وير 
يل البياين يوضح الشكل التايل التمث على الرد على االستبيان دائما يحجة االجتماعات وعدم توفر الوقت لديهم.

 هلا:

 حسب طبيعة الوظيفة العينة: توزيع مفردات 18رقم  شكل

 
طلقة والنسبية ، التكرارات امل80، أنظر امللحق رقم SPSS.23خمرجات  من إعداد الطالبة باالعتماد علىالمصدر: 

 .202، ص. ملتغريات الدراسة

 المهنية الخبرة .2
لطإطارات خلربة املهنية اقمنا بتبويب يعرض اجلدول التايل توزيع مفردات عينة الدراسة حسب اخلربة املهنية، حيث 

 :يليرئيسية كما ت يف ثالثة فئااملستجوبة 
 

 مدقق داخلي

 مدير عام
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 : توزيع مفردات العينة حسب الخبرة المهنية23جدول رقم 
 %النسبة التكرار الخبرة

 %11.3 42 سنوات 80أقل من 

 %41.1 11 سنوات 18سنوات إلى  80من 

 %11.1 31 سنوات 18أكبر من 

 %188 00 المجموع

طلقة والنسبية ، التكرارات امل80نظر امللحق رقم ، أSPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 
 .202، ص. ملتغريات الدراسة

سنوات، وذلك يف  18نالحظ من خالل اجلدول السابق، أن خربة معظم اإلطارات حمل الدراسة تفوق 
، مث %28.6سنوات  80أقل من ، وتبلغ نسبة اإلطارات ذوي اخلربة %00.2واليت تبلغ  املؤسسات حمل الدراسة

من إمجايل مفردات عينة الدراسة.  %10.0وتبلغ سنوات  18إىل  80ليهم نسبة اإلطارات ذوي اخلربة اليت ترتاوح بني ت
 يوضح الشكل التايل التمثيل البياين هلا:

 حسب الخبرة المهنية العينة: توزيع مفردات 28رقم  شكل

 
طلقة والنسبية ، التكرارات امل80امللحق رقم  ، أنظرSPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 

 .202، ص. ملتغريات الدراسة
 
 
 
 

 سنوات 41أكرب من 

 

 سنوات 11أقل من 

 سنوات 41سنوات إىل  11من 
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 خالصة الفصل
من خالل هذا الفصل، مت التعرف على خمتلف اجلوانب املتعلقة بالعينة حمل الدراسة امليدانية، والتفصيل يف 

ملدقق الداخلي ميكن أن يكتسبها ا، الشهادات املهنية اليت خمتلف مراحل تطور نشاط التدقيق الداخلي يف اجلزائر
مت الذي  مرورا بواقع املؤسسات الصناعية يف اجلزائر باعتبارها اجملتمع واجلهة املنظمة للتدقيق الداخلي يف اجلزائر،

سسات الصناعية وكذا تصنيفات املؤ  ،من خالل الرتكيز على مميزات القطاع الصناعي يف اجلزائر ،إسقاط الدراسة عليه
 .يف اجلزائر

قه بداية بتصميم االستبيان، حتكيمه، توزيعه، قياس صد ،إىل مراحل إعداد الدراسة امليدانية كما مت التطرق
 وثباته، باإلضافة إىل األدوات اإلحصائية املستعملة يف الدراسة امليدانية.

والنسبية والتمثيل  ةمت القيام بتحليل اخلصائص النوعية لعينة الدراسة من خالل حساب التكرارات املطلق ،وأخريا
ماهلا، شكلها عمر املؤسسة، عدد علكل خاصية تتعلق سواء باملؤسسات الصناعية حمل الدراسة متمثلة يف: البياين 

من مدراء  أو باخلصائص النوعية لطإطارات املستجوبةالقانوين، طبيعة ملكيتها وقطاع الصناعة الذي تنتمي إليه، 
ة العلمي املتحصل عليه، الشهادات املهنية يف التدقيق الداخلي، طبيعة الوظيفاملؤهل ومدققني داخليني من خالل 
 داخل املؤسسة واخلربة املهنية.

 :أنتوصلنا من خالل هذا الفصل إىل 
القطاعات االقتصادية يف اجلزائر، مسته مجلة من اإلصالحات  بنييعترب قطاع املؤسسات الصناعية من  -

 ؛أمهيتهاوع الصناعات اليت يضمها و ن أهم نقاط قوته هو تنأو  وة ونقاط ضعفاالقتصادية، يتميز بعدة بنقاط ق
تطور نشاط التدقيق الداخلي تزامنا ووفقا للحقب واملراحل اليت مرت هبا اإلصالحات يف املؤسسات  -

 ؛ات الصناعية بصفة خاصةمة واملؤسساالقتصادية بصفة عا
خليني هيئة هي مجعية املدققني املستشارين الداتشرف على تنظيم نشاط التدقيق الداخلي يف اجلزائر  -

، هلا مجلة من األهداف أمهها ترقية ممارسة نشاط التدقيق الداخلي يف 1886وذلك منذ سنة  ،(AACIAاجلزائريني )
 اجلزائر؛
للقيام بالدراسة امليدانية مت تتبع عدة خطوات بدءا من تصميم االستبيان إىل القيام بتحليله باالستعانة  -

 ؛(SPSSاعتمادا على برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )ساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية باأل
 ،ملستجوبني هباة واألفراد امتعلقة باملؤسسات حمل الدراس ،تتميز عينة الدراسة جبملة من اخلصائص النوعية -
،  %03.0سنة بنسبة  28يفوق عمرها  مؤسسة، 61ا اليت بلغ عدده أغلب املؤسسات الصناعية حمل الدراسةأن  أمهها

املؤسسات، أغلبها شركات من إمجايل  %10.0عامال بنسبة  208كبرية احلجم من حيث عدد عماهلا الذي يفوق 
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من إمجايل املؤسسات، يحيث تضم عدة قطاعات  %03.0، تابعة للقطاع العمومي بنسبة %80.3مسامهة بنسبة 
 صناعية مهمة.

، حاصلني على %01.8مستجوبا هم مدققني داخليني بنسبة  00ينة الدراسة اليت بلغ عددها أغلب أفراد ع -
وهذا ما يدل على تشجيع توظيف اإلطارات يف  %03.3وشهادة املاسرت بنسبة  %01.0شهادة الليسانس بنسبة 

 مهنية يف التدقيق قليلة منهم من متتلك شهادة فئة لكنسنوات،  18أغلبهم يتمتعون خبربات تفوق هذا اجملال، 
للشهادة املهنية  %28.1بنسبة ( و IIA( اليت مينحها )CIAلشهادة املدقق الداخلي املعتمد ) %0.2بنسبة  الداخلي

( وهي شهادة مهنية معرتف هبا يف الدول الناطقة باللغة الفرنسية.DPAIللتدقيق الداخلي )
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ل  عرض وتحلي :الخامسالفصل  
 لدراسة الميدانيةانتائج  
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 تمهيد
بعد التعرف على اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية يف الفصل السابق، وتوضيح األدوات املستخدمة يف 

التحليل القيام بيف هذا الفصل  متالدراسة حسب متغريات املراقبة،  التحليل اإلحصائي، وتوزيع أفراد عينة
لي يف املؤسسات الصناعية يف اجلزائر، ومدى مستوى اندماج التدقيق الداخحصائي ملتغريات الدراسة ملعرفة اإل

وعرض  ،فيهالدراسة وذلك من خالل تأكيد صحتها أو نافرضيات ختبار ا متكما  مسامهته يف حتسني األداء.
حيث مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث   ،التوصيات وآفاق الدراسةتقدمي ، وكذلك النتائج املتوصل إليها

 كما يلي:
التحليل اإلحصائي لتحليل اإلحصائي ملعطيات الدراسة امليدانية من خالل خصص لاملبحث األول:  -

، التحليل اإلحصائي ملسامهة التدقيق الداخلي املندمج يف ملستوى اندماج التدقيق الداخلي يف املؤسسات الصناعية
 تأثري متغريات املراقبة على اجتاهات أفراد العينة؛و  ،حتسني األداء

وذلك باختبار الفرضيات الرئيسية الثالثة  ،ار فرضيات البحثتم من خالله اختبياملبحث الثاين:  -
 ؛اإلجابة على إشكالية الدراسةم ليت ،والفرضية العامة ،للدراسة
 .اومقرتحاهت الدراسة نتائجخصص لعرض املبحث الثالث:  -
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 المبحث األول: التحليل اإلحصائي لمعطيات الدراسة الميدانية
، من خالل وصف وتقييم درجات املوافقة على عبارات القسم الثاين من االستبيان املبحثهذا  خالل مت من

مسامهة ، التحليل اإلحصائي ملعطيات الدراسة حول مستوى اندماج التدقيق الداخلي يف املؤسسات الصناعية
 جل حتسني األداء.ومتابعة تنفيذ توصيات املدقق الداخلي من أ التدقيق الداخلي يف حتسني األداء

 مستوى اندماج التدقيق الداخلي في المؤسسات الصناعيةالتحليل اإلحصائي ل المطلب األول:
وصف وتقييم درجات املوافقة على عبارات احملور األول املتعلق مبستويات اندماج  حيتوي هذا املطلب على

تدقيق املطابقة، تدقيق  :واليت تنقسم إىل ،53إىل  10وفقا للعبارات من  ،التدقيق الداخلي يف املؤسسات الصناعية
 .الفاعلية والتدقيق اإلداريتدقيق الفعالية و 

 المستوى األول: تدقيق المطابقة .0
وهذا من خالل حساب وتقييم درجات تدقيق املطابقة، لاملؤسسات الصناعية يف اجلزائر  تطبيق تقييم مت

، حيث ينقسم هذا اجلزء بدوره إىل قسمني 10إىل العبارة رقم  10من العبارة رقم وذلك املوافقة لعبارات هذا اجلزء 
املهام اليت تساهم بوالقسم الثاين يتعلق  ،قسم يتعلق باملهام اليت تساهم يف الرفع من بإنتاجية األفرادمهمني مها: 

 يف املؤسسة.املخاطر التشغيلية يف التقليل من 
 جمموعة املؤسسات الصناعية حملاملستجوبني ضمن فراد األإلجابات  درجات املوافقةيوضح اجلدول التايل 

 :بتدقيق املطابقةالعبارات املتعلقة  عنالدراسة 

 تدقيق المطابقة: درجات الموافقة على 42جدول رقم 
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

اتجاه 
 التقييم

كيفية تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص   10
 توزيع املهام على خمتلف األفراد

 جابييإ عالية 39.12 19.3

تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص كيفية  14
 تأدية املهام من طرف األفراد

 إيجابي عالية 392.1 19.3

تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص كيفية  15
 وطرق معاجلة املعلومات

 إيجابي عالية 39218 1922

 إيجابي عالية 1..39 19.7خطة التدقيق املهمات اليت ختص  تشمل  12
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وطرق التنسيق بني خمتلف األفراد املرتبطني  كيفية
 بتأدية املهام ومعاجلة املعلومات

 إيجابي عالية 3971.82 197.12 إنتاجية األفراد
تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص الرقابة  13

 على كيفية تأدية املهام
 إيجابي عالية 39283 1921

تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص الرقابة  10
 على معاجلة املعلومات

 إيجابي عالية 29327 19.2

تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص الصراع  10
 التنظيمي داخل املؤسسة

 إيجابي عالية 29133 1912

 إيجابي عالية 3927182 1921.2 المخاطر التشغيلية
 إيجابي عالية 3972.21 1922 قةتدقيق المطاب

املتوسطات : 10أنظر امللحق رقم  .SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 
 .425، ص. واالحنراف املعياري ملتغريات الدراسة

، إذ ليةبدرجة عاتدقيق املطابقة تطبق  ،ستنتج أن املؤسسات الصناعية حمل الدراسةيمن خالل هذه النتائج 
الذي يقع ضمن نطاق درجة املوافقة العالية باحنراف معياري ، 0..5بلغ املتوسط العام جملموع عبارات هذا احملور 

وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص تدقيق  ،1.00ضعيف قدر بـ 
 .املطابقة
تجوبني وافقوا وبدرجة عالية على املهمات املتعلقة بإنتاجية الحظ أيضا من خالل اجلدول أن اإلطارات املسي

وهو يفسر  ،1.04وباحنراف معياري قدر بـ  ،يقع ضمن نطاق درجة املوافقة العالية ،5.03األفراد مبتوسط عام بلغ 
ا . كمعدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص املهمات املتعلقة بإنتاجية األفراد

اإلطارات املستجوبني وافقوا وبدرجة عالية على املهمات املتعلقة باملخاطر التشغيلية مبتوسط عام حظ أيضا أن يال
وهو يفسر عدم وجود تشتت   ،0..1يقع ضمن نطاق درجة املوافقة العالية وباحنراف معياري قدر بـ  ،5..5بلغ 

الحظ وجود بعض ي هأن ، إالاملتعلقة بإنتاجية األفراد كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص املهمات
اشتمال خطة التدقيق املهمات  اليت ختص ،10التشتت يف إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص العبارة رقم 

  . املتعلقة بالصراع التنظيمي يف ملؤسسة ،10اليت ختص الرقابة على معاجلة املعلومات وكذلك العبارة رقم 
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 الثاني: تدقيق الفعالية والفاعلية المستوى .4
تقييم تطبيق املؤسسات الصناعية يف اجلزائر لتدقيق الفعالية والفاعلية، وهذا من خالل حساب وتقييم  مت

، حيث ينقسم هذا اجلزء بدوره إىل 45إىل العبارة رقم  .1درجات املوافقة لعبارات هذا اجلزء وذلك من العبارة رقم 
 املوارد املاليةفعالية إدارة املوارد البشرية و فعالية إدارة ي: فعالية إدارة املوارد املادية، ثالثة أقسام رئيسية ه

الفعالية العبارات املتعلقة بتدقيق  نع املستجوبنيفراد األيوضح اجلدول التايل درجات املوافقة إلجابات 
 والفاعلية:

 فاعليةدرجة الموافقة على تطبيق تدقيق الفعالية وال: 43جدول رقم 
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

اتجاه 
 التقييم

تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص  .1
 استغالل الطاقة اإلنتاجية املتاحة

191. 2931 
 حيادي متوسطة

تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص  13
 استهالك املواد األولية

1928 293. 
 ايإجي عالية

تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص  01
 .292 3,45 استهالك الطاقة واملياه

 إجياي عالية

 إيجابي عالية 3921 1981 املوارد املاديةفعالية إدارة 
تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص حتليل  00

 مناصب العمل
19.. 2937 

 إجياي عالية

ص حتديد تشمل خطة التدقيق املهمات اليت خت 04
 2938 19.3 االحتياجات من األفراد

 إجياي عالية

تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص حتديد  05
 39.3 1978 شروط شغل املناصب

 حيادي متوسطة

تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص طرق  02
 اختيار األفراد 

197. 39.1 
 حيادي متوسطة

طرق  تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص 03
األفراد على مناصب  توزيع وتوجيه )التعيني(

 العمل 
1971 39.2 

 حيادي متوسطة
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تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص طرق  00
 3911 19.2 تقييم كفاءة األفراد 

 حيادي متوسطة

تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص فعالية  00
 وفاعلية برامج التدريب

1921 391. 
 حيادي متوسطة

 حيادي متوسطة 3912 1932 إدارة املوارد البشريةلية فعا
تشمل خطة التدقيق مهمات تساعد على  .0

 3917 1928 التقليل من خماطر السيولة
 حيادي متوسطة

تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص كيفية  03
 إعداد املوازنة التقديرية

19.3 3978 
 حيادي متوسطة

ليت ختص كيفية تشمل خطة التدقيق املهمات ا 41
 .398 1921 متابعة تنفيذ املوازنة

 حيادي متوسطة

تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص كيفية  40
 3972 1988 إدارة السيولة )النقدية(

 حيادي متوسطة

تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص طرق  44
 احلصول على التمويل البنكي 

1912 3921 
 سليب ضعيفة

دقيق املهمات اليت ختص خماطر تشمل خطة الت 45
 املالءة 

1917 3928 
 حيادي متوسطة

 حيادي متوسطة 39.8 1973 إدارة الموارد الماليةفعالية 
 حيادي متوسطة .391 1932 اإلنتاجيةالكفاءة 

: املتوسطات 10أنظر امللحق رقم  .SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 
  .422، ص. ف املعياري ملتغريات الدراسةواالحنرا
 الفاعليةتدقيق طبق تدقيق الفعالية و من خالل هذه النتائج أن املؤسسات الصناعية حمل الدراسة ت  ستنتج ي  

يقع ضمن نطاق درجة املوافقة  وهو ،5.10، إذ بلغ املتوسط العام جملموع عبارات هذا احملور بدرجة متوسطة
وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات  ،1.23ضعيف قدر بـ  باحنراف معياري املتوسطة

وهذا ما يفسر التقييم احملايد لعبارات هذا احملور من طرف  .الفاعليةتدقيق الفعالية و املستجوبني فيما خيص تدقيق 
البشرية وإدارة املوارد املالية املستجوبني والذي ميكن إرجاعه للتقييم احملايد لكل من فعالية إدارة املوارد  اإلطارات

أن خطط التدقيق  ستنتجي  رغم ان النتائج تشري إىل ان التقييم كان إجياي بالنسبة لفعالية إدارة املوارد املادية حيث 
مهمات تتعلق بفعالية إدارة املوارد املادية بدرجة عالية، إذ تشمل الداخلي يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة 
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الذي يقع ضمن نطاق درجة املوافقة العالية باحنراف معياري  ،5.04ط العام جملموع عبارات هذا احملور بلغ املتوس
وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص فعالية  ،2..1ضعيف قدر بـ 

 .املاديةإدارة املوارد 
 املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تشمل مهمات تتعلق خطط التدقيق الداخلي يفجتدر اإلشارة أيضا إىل أن 

الذي يقع  ،5.10بفعالية إدارة املوارد البشرية بدرجة متوسطة، إذ بلغ املتوسط العام جملموع عبارات هذا احملور 
وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني  ،.1.2ضمن نطاق درجة املوافقة املتوسطة باحنراف معياري ضعيف قدر بـ 

، ويرجع ذلك لتقييم أغلب العبارات املتعلقة البشريةت اإلطارات املستجوبني فيما خيص فعالية إدارة املوارد إجابا
 ،00 رقم رغم موافقة اإلطارات املستجوبني على تطبيق العباراتهبذا اجلزء بدرجة متوسطة واجتاه التقييم حنو احلياد 

بدرجة عالية مبتوسط  تحديد االحتياجات من األفرادتعلقة بامل ،04رقم والعبارة  تحليل مناصب العملاملتعلقة ب
 ف.وباحنراف معياري ضعي ،5.2يفوق 

خطط التدقيق الداخلي يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تشمل مهمات أيضا إىل أن  وجتدر اإلشارة
الذي يقع  ،4.01بارات هذا احملور بدرجة متوسطة، إذ بلغ املتوسط العام جملموع ع املاليةتتعلق بفعالية إدارة املوارد 

وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني  ،1.30ضمن نطاق درجة املوافقة املتوسطة باحنراف معياري ضعيف قدر بـ 
 إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص فعالية إدارة املوارد البشرية

 المستوى الثالث: التدقيق اإلداري .5
ية يف اجلزائر للتدقيق اإلداري، وهذا من خالل حساب وتقييم درجات تقييم تطبيق املؤسسات الصناع مت

يف هذا اجملال على ثالثة  مت الرتكيز، حيث 53إىل العبارة رقم  42املوافقة لعبارات هذا اجلزء وذلك من العبارة رقم 
درجات املوافقة يوضح اجلدول التايل نقاط مهمة هي االسرتاتيجية، احلوكمة واملسؤولية االجتماعية للشركات. 

 اإلداري:تدقيق تطبيق العبارات املتعلقة ب اإلطارات املستجوبني عنإلجابات 

 درجة الموافقة على تطبيق التدقيق اإلداري: 40جدول رقم 
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

اتجاه 
 التقييم

ية تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص كيف 42
 3981 29.7 صياغة االسرتاتيجية

 سليب ضعيفة

 سليب ضعيفة 3987 1927تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص كيفية  43
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 متابعة تنفيذ اسرتاتيجية املؤسسة
تشمل خطة التدقيق املهمات اليت ختص كيفية  40

 3972 .193 مراجعة اسرتاتيجية املؤسسة
 سليب ضعيفة

 سلبي ضعيفة 39.8 1938 التدقيق االستراتيجي
تشمل خطة التدقيق اجملاالت املرتبطة بسري جملس  40

 اإلدارة 
1921 3928 

 سليب ضعيفة

 سليب ضعيفة 3971 .193 تشمل خطة التدقيق فرتات انعقاد جملس اإلدارة .4
تشمل خطة التدقيق القرارات والتوجيهات  43

 الصادرة عن جملس اإلدارة
1918 3988 

 سليب ضعيفة

مل خطة التدقيق متابعة تنفيذ القرارات تش 51
 والتوجيهات الصادرة عن جملس اإلدارة

1917 3971 
 سليب ضعيفة

تشمل خطة التدقيق احلقوق والواجبات القانونية  50
 3978 1921 جمللس اإلدارة

 سليب ضعيفة

 سليب ضعيفة 39.8 1927 تشمل خطة التدقيق اجملاالت املرتبطة باإلفصاح 54
 سلبي ضعيفة 3912 1912 الحوكمة

تشمل خطة التدقيق مهمات ختص البعد البيئي  55
 .398 .193 للمؤسسة

 سليب ضعيفة

تشمل خطة التدقيق مهمات ختص البعد  52
 االقتصادي للمؤسسة

1912 3971 
 سليب ضعيفة

تشمل خطة التدقيق مهمات ختص البعد  53
 االجتماعي للمؤسسة

1928 3971 
 سليب ضعيفة

 سلبي ضعيفة 3982 1921 الجتماعيةالمسؤولية ا
 سلبي ضعيفة 3911 1928 التدقيق اإلداري

: املتوسطات 10أنظر امللحق رقم  .SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 
 .423-422، ص ص. واالحنراف املعياري ملتغريات الدراسة

ناعية حمل الدراسة تطبق التدقيق اإلداري بدرجة ضعيفة، أن املؤسسات الص ،من خالل هذه النتائجيستنتج 
وهو يقع ضمن نطاق درجة املوافقة الضعيفة باحنراف ، 4.00املتوسط العام جملموع عبارات هذا احملور إذ بلغ 

وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص ، 1.25معياري ضعيف قدر بـ 
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، احلوكمة االسرتاتيجياري، ميكن إرجاع ذلك إىل التقييم الضعيف والسليب ملمارسات كل من التدقيق التدقيق اإلد
 واملسؤولية االجتماعية للشركات حيث:

وهو يقع ضمن نطاق درجة ، 4.10 االسرتاتيجيبلغ املتوسط العام جملموع العبارات املتعلقة بالتدقيق  -
وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات ، 1.30در بـ املوافقة الضعيفة باحنراف معياري ضعيف ق

ن كل متوسطات العبارات تقع ضمن نطاق أ، وجتدر اإلشارة إىل االسرتاتيجياملستجوبني فيما خيص التدقيق 
يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات  ،باحنراف معيار ضعيف، 4.0أي أقل من  ،درجة املوافقة الضعيفة

 املؤسسة. اسرتاتيجيةاملستجوبة حول كل عبارة من العبارات املتعلقة بتدقيق  اإلطارات
، 4.40بلغ املتوسط العام جملموع العبارات املتعلقة مبمارسات حوكمة الشركات يف املؤسسات حمل الدراسة  -

د تشتت  وهو يفسر عدم وجو ، .1.2وهو يقع ضمن نطاق درجة املوافقة الضعيفة باحنراف معياري ضعيف قدر بـ 
ن كل متوسطات أ، وجتدر اإلشارة إىل االسرتاتيجيكبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص التدقيق 

يفسر عدم وجود  ،باحنراف معيار ضعيف، 4.0أي أقل من  ؛العبارات تقع ضمن نطاق درجة املوافقة الضعيفة
 لعبارات املتعلقة مبمارسات احلوكمة.تشتت كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبة حول كل عبارة من ا

وهو يقع ضمن نطاق ، 4.02بلغ املتوسط العام جملموع العبارات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات  -
وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات ، 1.00درجة املوافقة الضعيفة باحنراف معياري ضعيف قدر بـ 

ن كل متوسطات العبارات تقع ضمن أسؤولية االجتماعية، وجتدر اإلشارة إىل اإلطارات املستجوبني فيما خيص امل
يفسر عدم وجود تشتت كبري بني  ،باحنراف معيار ضعيف، 4.0أي أقل من ؛ نطاق درجة املوافقة الضعيفة

 إجابات اإلطارات املستجوبة حول كل عبارة من العبارات املتعلقة مبمارسات املسؤولية االجتماعية.

 في تحسين األداء المندمج مساهمة التدقيق الداخليالتحليل اإلحصائي ل ب الثاني:المطل
التدقيق مسامهة املتعلق  الثاينسيتم من خالل هذا العنصر وصف وتقييم درجات املوافقة على عبارات احملور 

توضح مسامهة يت وال 20إىل  50املؤسسات الصناعية وفقا للعبارات من  حتسني األداء يف يف املندمج الداخلي
التدقيق الداخلي يف حتسني األداء التشغيلي، مسامهة التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء املايل والفعالية 

 التنظيمية وأخريا مسامهة التدقيق الداخلي يف حتسني األداء الشامل للمؤسسة من خالل التدقيق اإلداري.

 تحسين األداء التشغيلي .0
فقة اإلطارات املستجوبني حول مسامهة التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء درجة مواتقييم مت 

 التشغيلي. يتضح ذلك من خالل نتائج اجلدول التايل: 
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 درجة الموافقة على مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين األداء التشغيلي :40جدول رقم 
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

اتجاه 
 التقييم

من أجل الرفع من إنتاجية  احللوليقدم املدقق  50
 األفراد

 إيجابي عالية 2921 ..19

يقدم املدقق احللول من أجل التقليل من  50
 املخاطر التشغيلية

 إيجابي عالية 3922 .191

 إيجابي عالية 1.03 5.34 التوصياتتقديم  المجموع
من أن احللول اليت  يعمل املدقق على التأكد .2

 قدمها ساعدت على الرفع من إنتاجية األفراد
 إيجابي عالية 39.1 .197

يعمل املدقق على التأكد من أن احللول اليت  23
قدمها ساعدت على التقليل من املخاطر 

 التشغيلية

 إيجابي عالية 3921 .193

 إيجابي عالية .1.0 5.3 متابعة تنفيذ التوصيات المجموع
 إيجابي عالية 1.03 5.35 تحسين األداء التشغيلي عالمجمو 

: املتوسطات 10أنظر امللحق رقم  .SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 
 .423، ص. واالحنراف املعياري ملتغريات الدراسة

م توصيات من دراسة يقد  أن املدقق الداخلي يف املؤسسات الصناعية حمل ال ،يتضح من خالل هذه النتائج
، 5.34ن يف األداء التشغيلي للمؤسسة بدرجة عالية، إذ بلغ املتوسط العام جملموع عبارات هذا احملور شأهنا أن حتس  

وهو يفسر عدم وجود تشتت  ، 1.03وهو يقع ضمن نطاق درجة املوافقة العالية باحنراف معياري ضعيف قدر بـ 
 بني فيما خيص تقدمي هذه التوصيات.كبري بني إجابات اإلطارات املستجو 

أن املدقق الداخلي يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة يتابع تنفيذ  ،كما يتضح من خالل هذه النتائج أيضا
التوصيات املقدمة من أجل حتسني األداء التشغيلي للمؤسسة بدرجة عالية أيضا، إذ بلغ املتوسط العام جملموع 

وهو ، .1.0اري ضعيف قدر بـ ـراف معيـو يقع ضمن نطاق درجة املوافقة العالية باحنوه، 5.3عبارات هذا احملور 
 يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص متابعة تنفيذ هذه التوصيات.

ء التشغيلي ستنتج أن املدقق الداخلي يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة يساهم يف حتسني األداي   ،وبالتايل
وهو يقع ضمن نطاق درجة املوافقة ، 5.35بدرجة عالية، إذ بلغ املتوسط العام جملموع عبارات هذا احملور ككل 
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وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات ، 1.03العالية باحنراف معياري ضعيف قدر بـ 
 املستجوبني فيما خيص حتسني األداء التشغيلي للمؤسسة.

 األداء المالي والفعالية التنظيمية تحسين .4
قييم درجة موافقة اإلطارات املستجوبني حول مسامهة التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء املايل ت مت

 والفعالية التنظيمية. يتضح ذلك من خالل نتائج اجلدول التايل: 

 لتنظيميةدرجة الموافقة على تحسين األداء المالي والفعالية ا :.4جدول رقم 
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

اتجاه 
 التقييم

يقدم املدقق حلوال تسمح بالرفع من الكفاءة  .5
 اإلنتاجية

 محايد متوسطة 1.55 4.30

يقدم املدقق حلوال تسمح بالرفع من كفاءة إدارة  53
 املورد البشري 

 محايد متوسطة 1.34 2..4

دم املدقق حلوال تسمح بالرفع من كفاءة إدارة يق 21
 اخلزينة )املوارد املالية(

 محايد متوسطة 1.01 4.00

 محايد متوسطة 1.20 5..4 تقديم التوصيات المجموع
يعمل املدقق على التأكد من أن احللول اليت قدمها  31

 .ساعدت على الرفع من الكفاءة اإلنتاجية
 محايد متوسطة 1.24 ...4

عمل املدقق على التأكد من أن احللول اليت قدمها ي 30
 .ساعدت على الرفع من كفاءة إدارة املورد البشري

 محايد متوسطة 1.00 4.31

يعمل املدقق على التأكد من أن احللول اليت قدمها  34
 .ساعدت على الرفع من كفاءة إدارة اخلزينة

 محايد متوسطة 1.02 4.04

 محايد متوسطة 1.23 5..4 ياتمتابعة تنفيذ التوص المجموع
 محايد متوسطة 1.24 5..4 تحسين األداء المالي والفعالية التنظيمية المجموع
: املتوسطات 10أنظر امللحق رقم  .SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 

 .423، ص. واالحنراف املعياري ملتغريات الدراسة
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يقدم توصيات من  ،أن املدقق الداخلي يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة ،النتائجمن خالل هذه  يتجلى
وكذلك يقوم مبتابعة تنفيذ هذه التوصيات من أجل  ،شأهنا أن حتسن يف األداء املايل والفعالية التنظيمية للمؤسسة

ط العام جملموع عبارات هذا احملور حتسني األداء املايل والفعالية التنظيمية للمؤسسة بدرجة متوسطة، إذ بلغ املتوس
وهو ما يفسر عدم ، 1.24وهو يقع ضمن نطاق درجة املوافقة املتوسطة باحنراف معياري ضعيف قدر بـ ، 5..4

 وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص تقدمي هذه التوصيات ومتابعة تنفيذها.

 تحسين األداء الشامل .5
تقييم درجة موافقة اإلطارات املستجوبني حول مسامهة التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني  متيف هذه النقطة 

 األداء الشامل للمؤسسة. يتضح ذلك من خالل نتائج اجلدول التايل: 

 درجة الموافقة على تحسين األداء الشامل :43جدول رقم   
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 قةالمواف

اتجاه 
 التقييم

يقدم املدقق احللول من أجل االلتزام بالتحليل  20
 والتشخيص االسرتاتيجي للمؤسسة

 سليب ضعيفة 1.04 .4.5

يقدم املدقق احللول من أجل االلتزام بالصياغة  24
 اجليدة السرتاتيجية املؤسسة

 سليب ضعيفة 1.01 4.50

ة يقدم املدقق احللول من أجل االلتزام مبتابع 25
 التنفيذ اجليد السرتاتيجية املؤسسة

 سليب ضعيفة 1.02 .4.4

يقدم املدقق احللول من أجل االلتزام باملراجعة  22
 اجليدة السرتاتيجية املؤسسة

 سليب ضعيفة 1.03 4.50

يقدم املدقق احللول من أجل االلتزام بالسري  23
 اجليد جمللس اإلدارة

 سليب عيفةض 1.00 4.42

 سليب ضعيفة .1.0 4.50 احللول من أجل االلتزام باإلفصاح يقدم املدقق 20
يقدم املدقق احللول من أجل االلتزام بتطبيق  20

املمارسات اجليدة للمسؤولية االجتماعية 
 للشركات

 سليب ضعيفة 1.00 4.52

 سلبي ضعيفة 1.35 4.50 تقديم التوصيات المجموع
 سليب ضعيفة 1.05 4.55 يعمل املدقق على التأكد من أن احللول اليت 35
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قدمها ساعدت على التطبيق اجليد لإلدارة 
 االسرتاتيجية 

يعمل املدقق على التأكد من أن احللول اليت  32
قدمها ساعدت على السري احلسن جمللس 

 اإلدارة

 سليب ضعيفة 1.02 4.40

يعمل املدقق على التأكد من أن احللول اليت  33
 فصاح قدمها ساعدت على االلتزام باإل

 سليب ضعيفة 1.04 4.43

يعمل املدقق على التأكد من أن احللول اليت  30
قدمها ساعدت على التطبيق اجليد ملمارسات 

 املسؤولية االجتماعية للشركات

 حمايد متوسطة 0.05 4.30

يعمل املدقق على التأكد من أن احللول اليت  57
قدمها ساعدت على حتسني األداء الشامل 

 للمؤسسة 

 حمايد متوسطة 0.01 .5.4

 محايد متوسطة 0.12 5.04 متابعة تنفيذ التوصيات المقدمة المجموع
 سلبي ضعيفة 1.30 4.23 تحسين األداء الشامل المجموع
: املتوسطات 10أنظر امللحق رقم  .SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 

 .420-423، ص ص. راسةواالحنراف املعياري ملتغريات الد

يقدم توصيات من  ،أن املدقق الداخلي يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة ،يتضح من خالل هذه النتائج
، 4.50شأهنا أن حتسن يف األداء الشامل للمؤسسة بدرجة ضعيفة، إذ بلغ املتوسط العام جملموع عبارات هذا احملور 

وهو يفسر عدم وجود تشتت  ، 1.35باحنراف معياري ضعيف قدر بـ وهو يقع ضمن نطاق درجة املوافقة الضعيفة 
 كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص تقدمي هذه التوصيات.

أن املدقق الداخلي يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة يساهم يف حتسني  ،ستنتج من خالل هذا اجلدولي  
وهو يقع ضمن نطاق ، 4.23العام جملموع عبارات هذا احملور ككل  األداء الشامل بدرجة ضعيفة، إذ بلغ املتوسط

وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات ، 1.30درجة املوافقة الضعيفة باحنراف معياري ضعيف قدر بـ 
 اإلطارات املستجوبني فيما خيص حتسني األداء الشامل للمؤسسة.
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اإلطارات المستجوبين في المؤسسات الصناعية جاهات المطلب الثالث: تأثير متغيرات المراقبة على ات
  المدروسة

جمموعة املؤسسات اختبار حتليل التباين األحادي ملعرفة مدى وجود فروق يف اجتاهات أفراد القيام ب مت
 حمل الدراسة تعزى إىل متغريات املراقبة.  الصناعية

اإلطارات المستجوبين في اهات المدروسة على اتج بالمؤسساتتأثير متغيرات المراقبة الخاصة  .0
 المؤسسات الصناعية المدروسة

تتمثل متغريات املراقبة اخلاصة باملؤسسات املدروسة يف: عمر املؤسسة، حجمها، شكلها القانوين، طبيعة 
 ملكيتها ونوع قطاع الصناعة الذي تنشط فيه.

 المدروسةناعية اإلطارات المستجوبين في المؤسسات الص تأثير عمر المؤسسة على اتجاهات -
 :اإلطارات املستجوبنياملؤسسة على اجتاهات  عمريبني اجلدول املوايل أثر 

اإلطارات  اتجاهات: نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في 51جدول رقم 
 عمر المؤسسةتعزى إلى  المستجوبين في المؤسسات الصناعية المدروسة

مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المجموعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 النتيجة

ال توجد  39181 .2931 39211 31 39122 بين المجموعات
   .3921 .. 798.3 داخل المجموعات فروق

    30 .0.35 المجموع

اختبار أثر متغريات : 10، أنظر ملحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 
 .420ص. ، املؤسسات الصناعية املدروسةيف  اإلطارات املستجوبنيبة على اجتاهات املراق

وبالتايل فإنه ال توجد ، 1.13عند مستوى داللة أكرب من  0.153بلغت  Fأن قيمة  ،يتضح من اجلدول أعاله
 عمر املؤسسة.حمل الدراسة تعزى إىل  املؤسساتيف  اإلطارات املستجوبنيفروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات 

 اإلطارات المستجوبين في المؤسسات الصناعية المدروسة اتجاهاتتأثير حجم المؤسسة على  -
 .املؤسسات الصناعية املدروسةيف  اإلطارات املستجوبنييبني اجلدول املوايل أثر حجم املؤسسة على اجتاهات 

 
 



 نتائج الدراسة الميدانية  الفصل الخامس: عرض وتحليل

 22. 

 

اإلطارات  اتجاهاتفي  : نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق50جدول رقم 
 تعزى إلى حجم المؤسسة المستجوبين في المؤسسات الصناعية المدروسة

مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المجموعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 النتيجة

ال توجد  391.1 29381 39212 1 391.8 بين المجموعات
   .3921 .. 79811 داخل المجموعات فروق

    30 .0.35 المجموع

اختبار أثر متغريات : 10، أنظر ملحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 
 .420ص. ، املؤسسات الصناعية املدروسةيف  اإلطارات املستجوبنياملراقبة على اجتاهات 

وبالتايل فإنه ال توجد ، 1.13عند مستوى داللة أكرب من  0.102بلغت  Fأن قيمة  ،يتضح من اجلدول أعاله
الدراسة تعزى إىل حجم  حملاملؤسسات الصناعية يف  اإلطارات املستجوبنيفروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات 

 املؤسسة.
 اإلطارات المستجوبين في المؤسسات المدروسة اتجاهاتتأثير الشكل القانوني لمؤسسة على  -

 :املؤسسات املدروسة اإلطارات املستجوبنيعلى اجتاهات  سةالشكل القانوين للمؤسيبني اجلدول املوايل أثر 

اإلطارات  اتجاهات: نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في 54جدول رقم 
 الشكل القانوني للمؤسسةتعزى إلى  المستجوبين في المؤسسات الصناعية المدروسة

مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المجموعات

مستوى  Fمة قي
 الداللة

 النتيجة

ال توجد  39821 ..391 39317 2 39317 بين المجموعات
   39212 8. 79.32 داخل المجموعات فروق

    30 .0.35 المجموع

اختبار أثر متغريات : 10، أنظر ملحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 
 .420ص. ، املؤسسات الصناعية املدروسةيف  رات املستجوبنياإلطااملراقبة على اجتاهات 

وبالتايل فإنه ال توجد  1.13عند مستوى داللة أكرب من  1.433بلغت  Fيتضح من اجلدول أعاله أن قيمة 
 .الشكل القانوين للمؤسسةحمل الدراسة تعزى إىل  املؤسسات الصناعية يف اإلطارات املستجوبنيفروق يف اجتاهات 
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 اإلطارات المستجوبين في المؤسسات الصناعية اتجاهاتبيعة ملكية المؤسسة على تأثير ط -
 .املؤسسات الصناعية املدروسةيف  اإلطارات املستجوبنياملؤسسة على  لطبيعة ملكيةيبني اجلدول املوايل أثر 

اإلطارات  اتجاهات: نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في 55جدول رقم 
 طبيعة ملكية المؤسسةتعزى إلى  لمستجوبين في المؤسسات الصناعية المدروسةا

مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المجموعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 النتيجة

ال توجد  397.1 39121 39312 1 39322 بين المجموعات
   39211 .. 792.7 داخل المجموعات فروق

    30 .0.35 المجموع

اختبار أثر متغريات : 10، أنظر ملحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات صدر: الم
 .420ص. ، املؤسسات الصناعية املدروسةيف  اإلطارات املستجوبنياملراقبة على اجتاهات 

توجد  وبالتايل فإنه ال 1.13عند مستوى داللة أكرب من  1.4.2بلغت  Fيتضح من اجلدول أعاله أن قيمة 
طبيعة حمل الدراسة تعزى إىل  املؤسسات الصناعيةيف  اإلطارات املستجوبنيفروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات 

 ملكية املؤسسة.
 اإلطارات المستجوبين في المؤسسات الصناعية المدروسة اتجاهاتتأثير نوع الصناعة على  -

 .املؤسسات الصناعية املدروسةيف  رات املستجوبنياإلطاعلى اجتاهات  نوع الصناعةيبني اجلدول املوايل أثر 

اإلطارات  اتجاهات: نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في 52جدول رقم 
 نوع الصناعةتعزى إلى  المستجوبين في المؤسسات الصناعية المدروسة

مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المجموعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 النتيجة

ال توجد  .39.1 .3922 39317 1 .3923 بين المجموعات
   39212 1. .7921 داخل المجموعات فروق

    30 .0.35 المجموع
اختبار أثر متغريات : 10، أنظر ملحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 

 .420ص. ، ملؤسسات الصناعية املدروسةايف  اإلطارات املستجوبنياملراقبة على اجتاهات 
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وبالتايل فإنه ال توجد  1.13عند مستوى داللة أكرب من  1.0.3بلغت  Fيتضح من اجلدول أعاله أن قيمة 
 نوع الصناعة.تعزى إىل  املؤسسات الصناعيةيف  اإلطارات املستجوبنيفروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات 

اإلطارات  اتجاهاتاإلطارات العاملة بالمؤسسات المدروسة على تأثير متغيرات المراقبة الخاصة ب .4
 المستجوبين في المؤسسات الصناعية المدروسة

تتمثل متغريات املراقبة اخلاصة باإلطارات العاملة باملؤسسات املدروسة يف املؤهل العلمي، الشهادة املهنية يف 
 التدقيق، طبيعة الوظيفة واخلربة املهنية.

 اإلطارات المستجوبين في المؤسسات الصناعية المدروسة اتجاهاتلعلمي على تأثير المؤهل ا -
 .املؤسسات الصناعية املدروسةيف  اإلطارات املستجوبنياجتاهات على  املؤهل العلمييبني اجلدول املوايل أثر 

اإلطارات  اتجاهات: نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في 53جدول رقم 
 تعزى إلى المؤهل العلمي تجوبين في المؤسسات الصناعية المدروسةالمس

مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المجموعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 النتيجة

ال توجد  0.596 0.634 0.09 3 0.270 بين المجموعات
   0.142 54 7.667 داخل المجموعات فروق

    57 7.938 المجموع
اختبار أثر متغريات : 10، أنظر ملحق رقم SPSS.23داد الطالبة باالعتماد على خمرجات من إعالمصدر: 

 .420ص. ، املؤسسات الصناعية املدروسةيف  اإلطارات املستجوبنياملراقبة على اجتاهات 

وبالتايل فإنه ال توجد  1.13عند مستوى داللة أكرب من  1.052بلغت  Fيتضح من اجلدول أعاله أن قيمة 
حمل الدراسة تعزى إىل  املؤسسات الصناعيةيف  اإلطارات املستجوبنييف اجتاهات ذات داللة إحصائية  فروق

 املؤهل العلمي لإلطارات املستجوبة.
اإلطارات المستجوبين في  اتجاهاتعلى  امتالك شهادة مهنية في التدقيق الداخليتأثير  -

 المؤسسات الصناعية المدروسة
يف  اإلطارات املستجوبني اجتاهات على امتالك شهادة مهنية يف التدقيق الداخلييبني اجلدول املوايل أثر 
 .املؤسسات الصناعية املدروسة
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اإلطارات  اتجاهات: نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في 50جدول رقم 
 التدقيق الداخليامتالك شهادة مهنية في تعزى إلى  المستجوبين في المؤسسات الصناعية المدروسة

مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المجموعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 النتيجة

ال توجد  .3921 19332 .3918 1 397.1 بين المجموعات
   39211 1. 79211 داخل المجموعات فروق

    30 .0.35 المجموع
اختبار أثر متغريات : 10نظر ملحق رقم ، أSPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 

 .420ص. ، املؤسسات الصناعية املدروسةيف  اإلطارات املستجوبنياملراقبة على اجتاهات 

وبالتايل فإنه ال توجد  1.13عند مستوى داللة أكرب من  4.110بلغت  Fيتضح من اجلدول أعاله أن قيمة 
حمل الدراسة تعزى إىل  املؤسسات الصناعيةيف  تجوبنياإلطارات املسفروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات 

 .شهادة مهنية يف التدقيق الداخلي امتالك
 اإلطارات المستجوبين في المؤسسات الصناعية المدروسة اتجاهاتتأثير طبيعة الوظيفة على  -

 .اعية املدروسةاملؤسسات الصنيف  اإلطارات املستجوبنيعلى اجتاهات  طبيعة الوظيفةيبني اجلدول املوايل أثر 

اإلطارات  اتجاهات: نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في 50جدول رقم 
 طبيعة الوظيفةتعزى إلى  المستجوبين في المؤسسات الصناعية المدروسة

مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المجموعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 النتيجة

ال توجد  39838 39182 39312 2 39312 بين المجموعات
   39212 8. 79.33 داخل المجموعات فروق

    30 .0.35 المجموع

اختبار أثر متغريات : 10، أنظر ملحق رقم SPSS.23من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجات المصدر: 
 ..42 ص.، املؤسسات الصناعية املدروسةيف  اإلطارات املستجوبنياملراقبة على اجتاهات 

وبالتايل فإنه ال توجد  1.13عند مستوى داللة أكرب من  .1.40بلغت  Fيتضح من اجلدول أعاله أن قيمة 
طبيعة حمل الدراسة تعزى إىل  املؤسسات الصناعيةيف  اإلطارات املستجوبنيفروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات 

 لإلطارات املستجوبة. الوظيفة
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 اإلطارات المستجوبين في المؤسسات الصناعية المدروسةجاهات على ات الخبرة المهنيةتأثير  -
 .املؤسسات الصناعية املدروسةيف  اإلطارات املستجوبنيعلى اجتاهات  اخلربة املهنيةيبني اجلدول املوايل أثر 

اإلطارات  اتجاهات: نتائج تحليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق في .5جدول رقم 
 الخبرة المهنيةتعزى إلى  لمؤسسات الصناعية المدروسةالمستجوبين في ا

مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المجموعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 النتيجة

ال توجد  0.192 1.701 0.231 2 0.462 بين المجموعات
   0.136 55 7.475 داخل المجموعات فروق

    57 7.938 المجموع

اختبار أثر متغريات : 10، أنظر ملحق رقم SPSS.23بة باالعتماد على خمرجات من إعداد الطالالمصدر: 
 ..42ص. ، املؤسسات الصناعية املدروسةيف  اإلطارات املستجوبنياملراقبة على اجتاهات 

وبالتايل فإنه ال توجد  1.13عند مستوى داللة أكرب من  0.010بلغت  Fيتضح من اجلدول أعاله أن قيمة 
اخلربة حمل الدراسة تعزى إىل  املؤسسات الصناعيةيف  اإلطارات املستجوبنييف اجتاهات ة إحصائية ذات داللفروق 
 .املهنية

 

 

 

 

 

 



 نتائج الدراسة الميدانية  الفصل الخامس: عرض وتحليل

 2.3 

 

 ار فرضيات البحثبالمبحث الثاني: اخت
اإلجابة على إشكالية الدراسة وذلك بعد اختبار الفرضيات الرئيسية الثالثة ا املبحث من خالل هذ سيتم

 .والفرضية العامة للدراسة

  رئيسيةاختبار الفرضيات ال طلب األول:الم
 متت صياغة ثالثة فرضيات رئيسية سيتم اختبارها من خالل هذا املطلب.لإلجابة على إشكالية الدراسة 

  اختبار الفرضية الرئيسية األولى .0
تشمل خطط التدقيق سيتم من خالل هذا العنصر اإلجابة على الفرضية الرئيسية األوىل واليت حمتواها: "

 ."داخلي مهمات ذات صلة فقط بتدقيق المطابقةال
 كما يلي: H1والفرضية الصفرية  H2وبالتايل ميكن صياغة الفرضية البديلة 

H0 :تشمل خطط التدقيق الداخلي مهمات ذات صلة فقط بتدقيق املطابقة؛ 
H1 : تشمل خطط التدقيق الداخلي مهمات ذات صلة فقط بتدقيق املطابقة.ال 

يف املؤسسات الصناعية حمل املندمج حتليل مستويات التدقيق الداخلي  مت ،الفرضية لإلجابة على هذه
ومعرفة فيما إذا كانت هذه املؤسسات تطبق فقط تدقيق املطابقة أم تقوم بتطبيق أنواع التدقيق الداخلي  ،الدراسة

 املندمج األخرى.
  يق الداخلي يف املؤسسات الصناعية.للتحليل اإلحصائي ملستوى اندماج التدقيوضح اجلدول التايل ملخص 

درجة الموافقة على تطبيق تدقيق المطابقة، تدقيق الفعالية والفاعلية والتدقيق اإلداري في : 53جدول رقم 
 محل الدراسةالمؤسسات الصناعية 

المتوسط  
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 التقييم اتجاه درجة الموافقة

 إيجابي يةعال 1.00 0..5 تدقيق المطابقة -
 محايد متوسطة 1.23 5.10 والفاعلية تدقيق الفعالية -
 سلبي ضعيفة 1.25 4.00 التدقيق اإلداري -
 محايد متوسطة 1.50 ...4 التدقيق الداخلي المندمج -

 .422-425، ص ص. 10أنظر امللحق رقم  .SPSS.23 من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجاتالمصدر: 
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 2.2 

 

أن املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تطبق تدقيق املطابقة بدرجة عالية، إذ  ،ه النتائجيتضح من خالل هذ
وهو يقع ضمن نطاق درجة املوافقة العالية باحنراف ، 0..5بلغ املتوسط العام جملموع عبارات حمور تدقيق املطابقة 

ت املستجوبني فيما خيص وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارا، 1.00معياري ضعيف قدر بـ 
 تدقيق املطابقة.

أن املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تطبق تدقيق الفعالية والفاعلية  ،كما يتضح من خالل هذه النتائج
وهو يقع ضمن نطاق درجة املوافقة ، 5.10بدرجة متوسطة، إذ بلغ املتوسط العام جملموع عبارات هذا احملور 

وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات ، 1.23قدر بـ  املتوسطة باحنراف معياري ضعيف
 املستجوبني فيما خيص تدقيق الفعالية والفاعلية.

أن املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تطبق التدقيق اإلداري بدرجة ضعيفة، إذ بلغ املتوسط  ،ويتضح أيضا
ضمن نطاق درجة املوافقة الضعيفة باحنراف معياري  وهو يقع، 4.00العام جملموع عبارات حمور التدقيق اإلداري 

وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص التدقيق ، 1.25ضعيف قدر بـ 
 اإلداري.

أن املؤسسات الصناعية حمل الدراسة تطبق التدقيق الداخلي املندمج بدرجة  ،ستنتج من خالل هذه النتائجي  
وهو يقع ضمن نطاق درجة املوافقة املتوسطة ، ...4ذ بلغ املتوسط العام جملموع عبارات هذا احملور متوسطة، إ

وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما ، 1.50باحنراف معياري ضعيف قدر بـ 
 خيص التدقيق الداخلي املندمج.

وذلك  ،باعتبار أن مهمات التدقيق الداخلي يف املؤسسات الصناعية تشمل تدقيق املطابقة فقط بدرجة عالية
ونقبل الفرضية البديلة  H3رفض الفرضية العدمية يتم  من خالل التحليل السابق للنتائج املتحصل عليها، وبالتايل

H0 ، :أي أننا  صلة فقط بتدقيق المطابقة"، "تشمل خطط التدقيق الداخلي مهمات ذاتاليت تنص على أن
 نؤكد صحة الفرضية األوىل باإلجياب.

   اختبار الفرضية الرئيسية الثانية .4
ال يقدم المدققون الداخليون "واليت حمتواها:  الثانيةمت من خالل هذا العنصر اإلجابة على الفرضية الرئيسية 
 ."حلوال تشمل الكيفية التي يتم بها تحسين أداء المؤسسة

 كما يلي: H1والفرضية الصفرية  H2البديلة وبالتايل ميكن صياغة الفرضية 
H0 ؛حلوال تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني أداء املؤسسةالداخليون : ال يقدم املدققون 
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H1 حلوال تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني أداء املؤسسة: يقدم املدققون الداخليون. 
حتسني بتقدمي املدقق الداخلي للحلول من أجل  املوافقة على العبارات املتعلقة درجة يوضح اجلدول التايل

 .األداء

: درجة الموافقة على العبارات المتعلقة بتقديم المدقق الداخلي للحلول التي تشمل الكيفية 21جدول رقم 
 التي يتم بها تحسين األداء

المتوسط  المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 فقةالموا

اتجاه 
 التقييم

يقدم المدققون الداخليون حلوال تشمل الكيفية التي يتم 
 تحسين األداء التشغيليبها 

 إجياي عالية .397 19.1

يقدم المدققون الداخليون حلوال تشمل الكيفية التي يتم 
 تحسين األداء الماليبها 

 حمايد متوسطة 39.2 1971

الكيفية التي يتم يقدم المدققون الداخليون حلوال تشمل 
 تحسين الفعالية التنظيميةبها 

 حمايد متوسطة 3911 1922

يقدم المدققون الداخليون حلوال تشمل الكيفية التي يتم 
 تحسين األداء الشاملبها 

 سليب ضعيفة 39.1 1912

 محايد متوسطة 1.24 4.00 المجموع
 .420-423. ص ، ص10نظر امللحق رقم أ .SPSS.23 من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجاتالمصدر: 

أن املدققني الداخليني يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة يقدمون حلوال  ،يتضح من خالل هذه النتائج
إذ بلغ املتوسط العام للعبارات املتعلقة بتحسني  ،تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني األداء التشغيلي بدرجة عالية

وهو يفسر عدم ، 1.03وهو يقع يف جمال املوافقة العالية باحنراف معياري ضعيف قدره ، 5.34األداء التشغيلي 
وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص تقدمي احللول اليت تشمل الكيفية اليت يتم هبا 

 حتسني األداء التشغيلي.
يقدمون حلوال  ،سات الصناعية حمل الدراسةأن املدققني الداخليني يف املؤس، ويتضح من خالل هذه النتائج

إذ بلغ املتوسط العام للعبارات املتعلقة بتحسني  ،تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني األداء املايل بدرجة متوسطة
وهو يفسر عدم وجود ، .1.3وهو يقع يف جمال املوافقة املتوسطة باحنراف معياري ضعيف قدره ، 4.02األداء املايل 
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 بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص تقدمي احللول اليت تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني تشتت كبري
 األداء املايل.

أن املدققني الداخليني يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة يقدمون  ،ويتضح من خالل هذه النتائج أيضا
إذ بلغ املتوسط العام للعبارات املتعلقة  ،ة بدرجة متوسطةحلوال تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني الفعالية التنظيمي

وهو ، 1.24وهو يقع يف جمال املوافقة املتوسطة باحنراف معياري ضعيف قدره ، ...4بتحسني الفعالية التنظيمية 
يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص تقدمي احللول اليت تشمل الكيفية اليت 

 يتم هبا حتسني الفعالية التنظيمية.
أن املدققني الداخليني يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة يقدمون حلوال  ،ويتضح من خالل هذه النتائج

إذ بلغ املتوسط العام للعبارات املتعلقة بتحسني  ،تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني األداء الشامل بدرجة ضعيفة
وهو يفسر عدم ، 1.35و يقع يف جمال املوافقة الضعيفة باحنراف معياري ضعيف قدره وه، 4.50األداء الشامل 

وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص تقدمي احللول اليت تشمل الكيفية اليت يتم هبا 
 حتسني األداء الشامل.

قدمون حلوال تشمل الكيفية اليت يتم هبا ي ،رغم أن املدققني الداخليني يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة
وباحنراف معياري ، 4.00إذ بلغ املتوسط العام للعبارات املتعلقة بتحسني األداء  ،حتسني األداء بدرجة متوسطة

حلوال تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني أداء  بتقدمياملدققني الداخليني  يتم تأكيد قيام هإال أن، 1.24ضعيف قدره 
حلوال تشمل يقدم المدققون الداخليون "اليت تنص على: ، H1 العدميةالفرضية  يتم قبول وبالتايل املؤسسة،

 .H0، ورفض الفرضية البديلة الكيفية التي يتم بها تحسين أداء المؤسسة"
فإن التدقيق  ،مبا أن املدققني الداخليني يقدمون حلوال تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني أداء املؤسسة

من خالل تقدمي حلول أو توصيات تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني  ،اخلي املندمج يساهم يف حتسني األداءالد
 األداء. 

من خالل استخدام النموذج اإلحصائي املتمثل يف منوذج  ،مناقشة هذه الفرضية أكثر مت ،لتدعيم ذلك
كما يوضح أثر   ،تغريات ببعضها البعضالذي يعمل على حساب مدى ارتباط هذه امل ،االحندار اخلطي البسيط

 .املتغري املستقل على املتغري التابع من خالل إجياد معادلة خطية للمتغري املستقل بداللة املتغري التابع
 

Y = a*X + B 
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من خالل احللول اليت  من أجل حتليل دور ومسامهة التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء ،وعليه 
من خالل الحلول األداء  تحسين إجياد معادلة يكون فيها املتغري التابع ممثال يف مت ،ن الداخليونيقدمها املدققو 

 التدقيق الداخلي المندمج.واملتغري املستقل ممثال يف التي يقدمها المدققون الداخليون 
 حيث متثل كل من:

- a : أيضا معامل وميل املعادلة اخلطية؛معلمة منوذج االحندار وهي متثل 
- B : يف حالة انعدام قيم التدقيق الداخلي املندمج. األداءالباقي الثابت وهو يوضح قيمة 

  كما يلي: H3وفرضية صفرية  H2فرضية بديلة  سيتم صياغةويف هذا اجملال 
-  H2 : يوجد أثر ذو داللة احصائية للتدقيق الداخلي املندمج على حتسني األداء من خالل احللول اليت

  ؛الداخليونيقدمها املدققون 
- H3 :من خالل احللول اليت  ال يوجد أثر ذو داللة احصائية للتدقيق الداخلي املندمج على حتسني األداء

 .يقدمها املدققون الداخليون
، مت احلصول على النتائج اليت SPSS.23إذن وبعد إدخال البيانات املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج 

  املوايل:مت تلخيصها يف اجلدول 

: نتائج اختبار األثر بين التدقيق الداخلي المندمج وتحسين األداء من خالل الحلول التي 20جدول رقم 
 يقدمها المدققون الداخليون

درجات  F القيمة النموذج
 الحرية

Sig  معلمات
 النموذج

 T Sig القيمة
 

معامل 
 االرتباط

الباقي     0.647
 الثابت

0.527 1.518 0.135 

 معامل
 التعيين

0.418 

التباين 
 المفسر

التدقيق  0.000 1 40.253 4.270
الداخلي 
 المندمج

0.758 6.345 0.000 

التباين غير 
 المفسر

5.941  56  

 .423-.42، ص ص. .1، أنظر امللحق رقم SPSS.23 من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجاتلمصدر: ا
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 أن:من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح 
وهو ما يفسر أن التدقيق الداخلي املندمج يرتبط إجيابيا وبدرجة قوية ، R =1.020معامل االرتباط  -

بتحسني األداء من خالل احللول اليت يقدمها املدققون الداخليون، وهذا يدل أيضا على أن أي تغري باإلجياب 
من خالل احللول اليت  ،ى حتسني األداءتؤدي إىل زيادة أيضا يف مستو  ،لقيم متغري التدقيق الداخلي املندمج

 يقدمها املدققون الداخليون.
- R Square )وهذا ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار بلغت ، .1.20 =)معامل التعيني
من التغريات احلاصلة على حتسني األداء من خالل احللول اليت يقدمها املدققون  %..20؛ أي أن %..20

 إىل تأثري التغري يف قيم التدقيق الداخلي املندمج، والباقي يرجع إىل عوامل أخرى. ترجع ،الداخليون
غري املفسر الباقي لنموذج االحندار، فمن خالل نتائج هذا قيمة التباين املفسر والتباين  كما حيوي اجلدول

ول اليت يقدمها املدققون يتبني أن قيمة التباين يف التغريات احلاصلة على قيمة األداء من خالل احلل ،اجلدول
دالة  ،وهي رغم ضعفها، 2.40والراجعة لتأثري التغري يف قيم متغري التدقيق الداخلي املندمج بلغت  ،الداخليون

إحصائيا عند درجة خماطرة     اين ـاليت كانت أكرب من مستوى داللة التب، 1.13املقدرة بـSig  املقدرة بـ
1.111. 

 ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل: ،الل نتائج اجلدول أيضامن خ
 

 =تحسين األداء من خالل الحلول التي يقدمها المدققون الداخليون 
 1.340+ التدقيق الداخلي المندمج( × .1.03)

 حيث أن:
- B  الباقي الثابت(Constant) =1.340  عند مستوى داللة قدر بـsig= 1.053ن درجة ، وهو أكرب م

املخاطرة    وهي تعرب عن حتسني األداء من ، ما يدل على أن هذه املعلمة غري دالة إحصائيا، 1.13املقدرة بـ
ما يفسر وجود حد  خالل احللول اليت يقدمها املدققون الداخليون يف حالة انعدام قيم التدقيق الداخلي املندمج.

 وحىت هذا احلد غري دال احصائيا.، انعدام دور التدقيق الداخلي املندمجأدىن ضعيف لألداء يف حالة 
- a =1.03. : تحسين األداء من خالل الحلول التي يقدمها جتسد هذه املعلمة معامل التغري يف

ا م ،وهو إجياي ،بداللة التدقيق الداخلي املندمج ،والفرتة املدروسة اجملموعة حمل الدراسةيف المدققون الداخليون 
تحسين األداء من خالل تتغري قيمة  ،بوحدة واحدة التدقيق الداخلي المندمجيفسر أنه إذا تغريت قيمة متغري 
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ذ بلغت قيمة إ، إحصائيا، هذا املعامل دال .1.03اجيابا مبعامل  الحلول التي يقدمها المدققون الداخليون
وهي أقل من درجة املخاطرة ، sig= 1.111 مستوى الداللة    1.13املقدرة بـ. 

التي تنص على أن و  ،H0الفرضية البديلة  قبولو  H0فض الفرضية العدمية يتم ر  ،من خالل هذه النتائج
حصائية للتدقيق الداخلي المندمج على تحسين األداء من خالل الحلول التي يقدمها إهناك أثر ذو داللة 

  المدققون الداخليون.

 لرئيسية الثالثةاختبار الفرضية ا .5
الحلول التي يطبقها "واليت حمتواها:  الثالثةمت من خالل هذا العنصر اإلجابة على الفرضية الرئيسية 

 .نعكس سلبا على تحسين أداء المؤسسة"المدققون الداخليون غير صالحة للتطبيق مما ي
 كما يلي:  H1والفرضية الصفرية  H0وبالتايل ميكن صياغة الفرضية البديلة 

H0 :؛احللول اليت يطبقها املدققون الداخليون غري صاحلة للتطبيق مما ينعكس سلبا على حتسني أداء املؤسسة 
H1 : على حتسني أداء املؤسسة إجيابااحللول اليت يطبقها املدققون الداخليون صاحلة للتطبيق مما ينعكس. 

من اليت يقدمها حللول لتنفيذ ااملدقق الداخلي  ةمبتابعيوضح اجلدول التايل درجة املوافقة على العبارات املتعلقة 
 أجل حتسني األداء.

يقدمها المدقق الداخلي للحلول التي  بمتابعة تنفيذ: درجة الموافقة على العبارات المتعلقة 24جدول رقم 
  تحسين األداء من أجل

المتوسط  المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

اتجاه 
 التقييم

بمتابعة تنفيذ الحلول المقدمة  المدققون الداخليون ميقو 
 تحسين األداء التشغيلي من أجل

 إجياي عالية 3972 19.1

يقوم المدققون الداخليون بمتابعة تنفيذ الحلول المقدمة 
 الفعالية التنظيمية األداء المالي تحسينمن أجل 

 حمايد متوسطة .391 1921

ة تنفيذ الحلول المقدمة يقوم المدققون الداخليون بمتابع
 تحسين األداء الشاملمن أجل 

 سليب متوسطة 2931 192

 محايد متوسطة .1.2 4.32 المجموع
 .420-423، ص. 10، أنظر امللحق رقم SPSS.23 من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجاتالمصدر: 
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عية حمل الدراسة يقومون مبتابعة أن املدققني الداخليني يف املؤسسات الصنا ،يتضح من خالل هذه النتائج
إذ بلغ املتوسط العام للعبارات املتعلقة مبتابعة  ،تنفيذ احللول املقدمة من أجل حتسني األداء التشغيلي بدرجة عالية

وهو يقع يف جمال املوافقة العالية باحنراف معياري ، 5.35تنفيذ احللول املقدمة من أجل حتسني األداء التشغيلي 
فيما خيص متابعة  ،وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني، .1.0ضعيف قدره 

 تنفيذ احللول اليت تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني األداء التشغيلي.
أن املدققني الداخليني يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة يقومون مبتابعة  ،ويتضح من خالل هذه النتائج

إذ بلغ املتوسط العام  ،ل املقدمة من أجل حتسني األداء املايل والفعالية التنظيمية بدرجة متوسطةتنفيذ احللو 
وهو يقع يف ، 5..4للعبارات املتعلقة مبتابعة تنفيذ احللول املقدمة من أجل حتسني األداء املايل والفعالية التنظيمية 

وهو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات  ،1.23جمال املوافقة املتوسطة باحنراف معياري ضعيف قدره 
 فيما خيص متابعة تنفيذ احللول املقدمة من أجل حتسني األداء املايل والفعالية التنظيمية. ،اإلطارات املستجوبني

أن املدققني الداخليني يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة يقومون  ،يتضح من خالل هذه النتائجكما 
إذ بلغ املتوسط العام للعبارات املتعلقة  ،ول املقدمة من أجل حتسني األداء الشامل بدرجة متوسطةمبتابعة تنفيذ احلل

أن املدققون  ،يتضح من خالل هذه النتائج ،ويف اجملموع. وهو يقع يف جمال املوافقة، 5.04بتحسني األداء الشامل 
يذ احللول املقدمة من أجل حتسني األداء بدرجة الداخليون يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة يقومون مبتابعة تنف

وهو يقع يف جمال املوافقة املتوسطة باحنراف ، 4.32إذ بلغ املتوسط العام للعبارات املتعلقة بتحسني األداء  ،متوسطة
هو يفسر عدم وجود تشتت كبري بني إجابات اإلطارات املستجوبني فيما خيص و ، .1.2معياري ضعيف قدره 

 احللول املقدمة من أجل حتسني األداء.  متابعة تنفيذ
تؤكد هذه النتائج على أن املدققني الداخليني يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة ال يقومون مبتابعة  ،وبالتايل

تنفيذ احللول املقدمة من أجل حتسني األداء بدرجة عالية )أي يقومون مبتابعة تنفيذ احللول املقدمة من أجل حتسني 
إىل عدم القدرة على تنفيذ هذه احللول يف املؤسسات الصناعية  ميكن إرجاعهاواليت  ،درجة متوسطة فقط(األداء ب

واليت مفادها أن: "احللول اليت يطبقها املدققون  ،صحة الفرضية الرئيسية الثالثة يتم تأكيدوبالتايل  ،حمل الدراسة
  H0الفرضية العدمية  رفضيتم أداء املؤسسة"، مما ينعكس سلبا على حتسني  ،الداخليون غري صاحلة للتطبيق

 .H0الفرضية البديلة  وقبول

مبا أن املدققون الداخليون يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة يقومون مبتابعة تنفيذ احللول املقدمة من أجل 
خالل متابعة تنفيذ معرفة أثر التدقيق الداخلي املندمج على حتسني األداء من  يتمحتسني األداء بدرجة متوسطة، 

بإجياد معادلة  ،احللول اليت يقدمها املدققون الداخليون. وذلك من خالل استخدام منوذج االحندار اخلطي البسيط
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األداء من خالل متابعة تنفيذ الحلول التي يقدمها المدققون  تحسينيكون فيها املتغري التابع ممثال يف 
تكون لدينا أيضا فرضية بديلة  ،ويف هذا اجملال دقيق الداخلي المندمج.التواملتغري املستقل ممثال يف الداخليون 

H2  وفرضية صفريةH1   :كما يلي  
- H0:  يوجد أثر ذو داللة احصائية للتدقيق الداخلي املندمج على حتسني األداء من خالل متابعة تنفيذ

  احللول اليت يقدمها املدققون الداخليون؛
- H1: ائية للتدقيق الداخلي املندمج على حتسني األداء من خالل متابعة تنفيذ ال يوجد أثر ذو داللة احص

 احللول اليت يقدمها املدققون الداخليون. 
، مت احلصول على النتائج اليت SPSS.23وبعد إدخال البيانات املتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج  اإذ  

 مت تلخيصها يف اجلدول املوايل: 

متابعة تنفيذ ائج اختبار األثر بين التدقيق الداخلي المندمج وتحسين األداء من خالل : نت25جدول رقم 
 الحلول التي يقدمها المدققون الداخليون

درجات  F القيمة النموذج
 الحرية

Sig  معلمات
 النموذج

 T Sig القيمة
 

معامل 
 االرتباط

الباقي     0.635
 الثابت

0.472 1.164 0.249 

معامل 
 التعيين

0.403 

التباين 
 المفسر

التدقيق  0.000 1 37.790 5.473
الداخلي 
 المندمج

0.758 6.147 0.000 

التباين غير 
 المفسر

8.110  56  

 .423، ص. 08، أنظر امللحق رقم SPSS.23 من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجاتالمصدر: 

 من خالل نتائج اجلدول أعاله يتضح أن:
وهذا يفسر أن التدقيق الداخلي املندمج يرتبط إجيابيا وبدرجة قوية بتحسني ، R =1.053اط معامل االرتب -
من خالل متابعة تنفيذ احللول اليت يقدمها املدققون الداخليون، وهذا يدل أيضا على أن أي تغري  ،األداء
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من خالل متابعة  ،سني األداءتؤدي أيضا إىل زيادة يف مستوى حت ،باإلجياب لقيم متغري التدقيق الداخلي املندمج
 تنفيذ احللول اليت يقدمها املدققون الداخليون.

- R Square )وهذا ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا بلغت ، 1.215= )معامل التعيني
ا من التغريات احلاصلة على حتسني األداء من خالل متابعة تنفيذ احللول اليت يقدمه %21.5؛ أي أن 21.5%

 ترجع إىل تأثري التغري يف قيم التدقيق الداخلي املندمج، والباقي يرجع إىل عوامل أخرى. ،املدققون الداخليون
غري املفسر الباقي لنموذج االحندار، فمن خالل نتائج هذا قيمة التباين املفسر والتباين  كما حيوي اجلدول

من خالل متابعة تنفيذ احللول اليت يقدمها ، ى قيمة األداءيتبني أن قيمة التباين يف التغريات احلاصلة عل ،اجلدول
 ،وهي رغم ضعفها، 3.20والراجعة لتأثري التغري يف قيم متغري التدقيق الداخلي املندمج بلغت  ،املدققون الداخليون

دالة إحصائيا عند درجة خماطرة     داللة التباين اليت كانت أكرب من مستوى ، و1.13املقدرة بـSig  املقدرة بـ
1.111. 

 ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل: ،من خالل نتائج اجلدول أيضا
 

 =تحسين األداء من خالل متابعة تنفيذ الحلول التي يقدمها المدققون الداخليون 
 1.204+ التدقيق الداخلي المندمج(  × .3..1)

 
 حيث أن:

- B  الباقي الثابت(Constant)= 1.204  عند مستوى داللة قدر بـSig= 1.423 ، وهو أكرب من درجة
املخاطرة    وهي تعرب عن حتسني األداء من  ،ما يدل على أن هذه املعلمة غري دالة إحصائيا، 1.13املقدرة بـ

ما يفسر  م التدقيق الداخلي املندمج.خالل متابعة تنفيذ احللول اليت يقدمها املدققون الداخليون يف حالة انعدام قي
من خالل متابعة تنفيذ احللول اليت يقدمها املدققون الداخليون يف حالة انعدام  ،وجود حد أدىن ضعيف لألداء

 وحىت هذا احلد غري دال احصائيا. ،دور التدقيق الداخلي املندمج
- a= 1..3. :ل متابعة تنفيذ احللول اليت يقدمها جتسد هذه املعلمة معامل التغري يف حتسني األداء من خال

وهو  ،بداللة التدقيق الداخلي املندمج ،والفرتة املدروسة جمموعة املؤسسات حمل الدراسةيف  املدققون الداخليون
تتغري قيمة حتسني األداء من خالل  ،ما يفسر أنه إذا تغريت قيمة متغري التدقيق الداخلي بوحدة واحدة ،إجياي

، هذا املعامل دال احصائيا، اذ بلغت .3..1لول اليت يقدمها املدققون الداخليون اجيابا مبعامل متابعة تنفيذ احل
وهي أقل من درجة املخاطرة ، Sig= 1.111قيمة مستوى الداللة    1.13املقدرة بـ. 



 نتائج الدراسة الميدانية  الفصل الخامس: عرض وتحليل

 133 

 

التي تنص على أن هناك  ،H0قبل الفرضية البديلة تُ و  H0الفرضية العدمية  تُرفض ،من خالل هذه النتائج
من خالل متابعة تنفيذ الحلول التي  ،أثر ذو داللة احصائية للتدقيق الداخلي المندمج على تحسين األداء

 يقدمها المدققون الداخليون.

 اختبار الفرضية العامة المطلب الثاني:
اهم التدقيق الداخلي ال يسواليت حمتواها: "  ،مت من خالل هذا العنصر اإلجابة على الفرضية العامة

 .المندمج في تحسين األداء للمؤسسات الصناعية في الجزائر"
إجياد معادلة يكون فيها  منوذج االحندار اخلطي البسيط، من خاللم ستخدي   ،لإلجابة على هذه الفرضية

 التدقيق الداخلي المندمج.واملتغري املستقل ممثال يف األداء املتغري التابع ممثال يف حتسني 
 كما يلي: H1والفرضية الصفرية  H2وبالتايل ميكن صياغة الفرضية البديلة 

H0 :ال يساهم التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء للمؤسسات الصناعية يف اجلزائر؛ 
H1: .يساهم التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء للمؤسسات الصناعية يف اجلزائر 

، مت احلصول على النتائج اليت SPSS.23ملتعلقة باملتغريات حمل الدراسة يف برنامج إذن وبعد إدخال البيانات ا
 مت تلخيصها يف اجلدول املوايل:

 : نتائج اختبار األثر بين التدقيق الداخلي المندمج وتحسين األداء22جدول رقم 
درجات  F القيمة النموذج

 الحرية
Sig  معلمات

 النموذج
 T Sig القيمة

 

معامل 
 باطاالرت

الباقي     39827
 الثابت

39.31 29.13 39211 

معامل 
 التعيين

39172 

التباين 
 المفسر

التدقيق  0.000 1 1.9.17 ..197
الداخلي 
 المندمج

39231 79387 39333 

التباين غير 
 المفسر

.9122  56  

 .431، ص. .1قم ، أنظر امللحق ر SPSS.23 من إعداد الطالبة باالعتماد على خمرجاتالمصدر: 
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 من خالل نتائج هذا اجلدول يتضح أن:
وهذا يفسر أن التدقيق الداخلي املندمج يرتبط إجيابيا وبدرجة قوية بتحسني ، R= 1.0.0معامل االرتباط  -

تؤدي إىل زيادة أيضا يف  ،على أن أي تغري باإلجياب لقيم متغري التدقيق الداخلي املندمج ،األداء، وهذا يدل أيضا
 تحسين األداء.مستوى 

؛ أي %47.1وهذا ما يوضح أن القوة التفسريية لنموذج االحندار هذا بلغت ، 0.471= )معامل التعيني( -
ترجع إىل تأثري التغري يف قيم التدقيق الداخلي املندمج، ، تحسين األداءمن التغريات احلاصلة على  %47.1أن 

 والباقي يرجع إىل عوامل أخرى.
غري املفسر الباقي لنموذج االحندار، فمن خالل نتائج هذا التباين املفسر والتباين قيمة  كما حيوي اجلدول

والراجعة لتأثري التغري يف قيم متغري التدقيق ، األداءيتبني أن قيمة التباين يف التغريات احلاصلة على قيمة  ،اجلدول
رة  وهي رغم ضعفها دالة إحصائيا عند درجة خماط، 4.79الداخلي املندمج بلغت    اليت  ، 1.13املقدرة بـ

 .1.111املقدرة بـ  Sigكانت أكرب من مستوى داللة التباين 
 ميكن صياغة معادلة منوذج االحندار كالتايل: ،من خالل نتائج اجلدول أيضا

 
 0.502+ التدقيق الداخلي المندمج( × 0.804) =تحسين األداء 

 حيث أن:
- B  الباقي الثابت(Constant) =1.314  عند مستوى داللة قدر بـSig= 1.052 ، وهو أكرب من درجة

املخاطرة    يف  تحسين األداءوهي تعرب عن ، ما يدل على أن هذه املعلمة غري دالة إحصائيا، 1.13املقدرة بـ
لألداء يف حالة انعدام دور التدقيق  ما يفسر وجود حد أدىن ضعيف حالة انعدام قيم التدقيق الداخلي املندمج.

 وحىت هذا احلد غري دال احصائيا.، الداخلي املندمج
- a= 1..12  جمموعة املؤسسات الصناعية املدروسةيف تحسين األداء جتسد هذه املعلمة معامل التغري يف 

ت قيمة متغري التدقيق الداخلي ما يفسر أنه إذا تغري  ،وهو إجياي ،والفرتة املدروسة بداللة التدقيق الداخلي املندمج
ذ بلغت قيمة مستوى إ، إحصائيا، هذا املعامل دال 12..1اجيابا مبعامل  تحسين األداءتتغري قيمة  ،بوحدة واحدة

وهي أقل من درجة املخاطرة ، Sig= 1.111الداللة    1.13املقدرة بـ. 
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داللة احصائية للتدقيق الداخلي المندمج على تحسين  يتضح أن هناك أثر ذو ،من خالل هذه النتائج
التي تنص على أن: التدقيق الداخلي المندمج يساهم في  H0قبل الفرضية العدمية تُ وبالتالي  ،األداء

 .H0رفض الفرضية البديلة تُ و  ،تحسين األداء للمؤسسات الصناعية في الجزائر

 اإلجابة على إشكالية الدراسة المطلب الثالث:
 اإلشكالية التالية: نفت الدراسة إىل اإلجابة عهد
تحسين األداء في المؤسسات الصناعية في في ما مدى مساهمة التدقيق الداخلي المندمج »

 «الجزائر؟

إىل ما   التوصلومت ،ةـة للدراسـمن خالل التحليل اإلحصائي الختبار الفرضيات الفرعي نهامتت اإلجابة ع
 يلي:

خلي مهمات ذات صلة فقط بتدقيق املطابقة، حيث كانت املوافقة على تطبيق تشمل خطط التدقيق الدا -
 وهو ما دل عليه املتوسط العام للعبارات املتعلقة هبذا احملور؛ ،املهمات املتعلقة بتدقيق املطابقة مرتفعة

إىل لنا ، وبالتايل توصحلوال تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني أداء املؤسسةيقدم املدققون الداخليون  -
جل أمن خالل احللول اليت يقدمها املدققون الداخليون من  ،وجود أثر للتدقيق الداخلي املندمج على األداء

 حتسني األداء؛
ن يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة مبتابعة تنفيذ احللول املقدمة من أجل و ن الداخليو املدققيقوم ال  -

، بعة تنفيذ احللول املقدمة من أجل حتسني األداء بدرجة متوسطة فقط(حتسني األداء بدرجة عالية )أي يقومون مبتا
تأكيد  متوبالتايل  ،إىل عدم القدرة على تنفيذ هذه احللول يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة يتم إرجاعهاواليت 

مما  ،ري صاحلة للتطبيقواليت مفادها أن: احللول اليت يطبقها املدققون الداخليون غ، صحة الفرضية الرئيسية الثالثة
 ، يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسةيني الداخلنيمبا أن املدققلكن  ينعكس سلبا على حتسني أداء املؤسسة.

بتحليل أثر التدقيق الداخلي  مت القياميقومون مبتابعة تنفيذ احللول املقدمة من أجل حتسني األداء بدرجة متوسطة، 
إىل وجود   التوصلومت ،خالل متابعة تنفيذ احللول اليت يقدمها املدققون الداخليون من ،املندمج على حتسني األداء

من خالل متابعة تنفيذ احللول اليت يقدمها  ،أثر ذو داللة احصائية للتدقيق الداخلي املندمج على حتسني األداء
 املدققون الداخليون.

إىل أن التدقيق الداخلي  ومت التوصل ،العامة اختبار الفرضية متبعد اختبار الفرضيات الفرعية الرئيسية، 
إال أنه هناك عالقة ذات  ،وتركيزه بشكل عايل على تدقيق املطابقة فقط ،املندمج رغم مستوى اندماجه الضعيف
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وبالتايل يساهم التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء يف  ،داللة إحصائية بني التدقيق الداخلي املندمج واألداء
 سة.املؤس

 المبحث الثالث: نتائج ومقترحات الدراسة
مت التوصل إىل جمموعة  ،بعد مجع البيانات وحتليلها احصائيا باستخدام األدوات املناسبة، واختبار الفرضيات

وجزء متعلق  ،من النتائج، جزء منها متعلق مبستوى اندماج التدقيق الداخلي يف املؤسسات الصناعية يف اجلزائر
اإلطارات  اجتاهاتيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء. أما بالنسبة ألثر متغريات املراقبة على مبسامهة التدق

أي أثر ذو داللة إحصائية ملتغريات املراقبة على  يوجدفلم  ،حمل الدراسةاملستجوبني يف املؤسسات الصناعية 
 .املدروسة اإلطارات املستجوبني يف املؤسسات الصناعيةاجتاهات 

 األول: النتائج المتعلقة بمستويات اندماج التدقيق الداخلي في المؤسسات الصناعية في الجزائر المطلب

 :للتدقيق الداخلي املندمج ثالث مستويات رئيسية .0
وهو املستوى الذي يركز ويطبق فيه املدققون الداخليون  ،املستوى األول: املستوى ضعيف االندماج -

 . تطبق املؤسسات الصناعية حمل الدراسة هذه املهمات كما يلي:مهمات ذات صلة فقط بتدقيق املطابقة
 املهمات اليت ختص كيفية توزيع املهام على خمتلف األفراد بدرجة عالية؛ 
 املهمات اليت ختص كيفية تأدية املهام من طرف األفراد بدرجة عالية؛ 
 املهمات اليت ختص كيفية وطرق معاجلة املعلومات بدرجة عالية؛ 
 وطرق التنسيق بني خمتلف األفراد املرتبطني بتأدية املهام ومعاجلة املعلومات  ليت ختص كيفيةاملهمات ا

 بدرجة عالية؛
 املهمات اليت ختص الرقابة على كيفية تأدية املهام بدرجة عالية؛ 
 املهمات اليت ختص الرقابة على معاجلة املعلومات بدرجة عالية؛ 
 ل املؤسسة بدرجة عالية.املهمات اليت ختص الصراع التنظيمي داخ 
باإلضافة إىل  ،املستوى الثاين: املستوى متوسط االندماج، وهو املستوى الذي يركز ويطبق فيه املدققون -

املهمات ذات الصلة بتدقيق املطابقة، مهمات أخرى ختص تدقيق الفعالية والفاعلية. تتمثل أهم املهمات اليت 
 يما يلي:يشملها هذا املستوى من التدقيق الداخلي ف

 املهمات اليت ختص استغالل الطاقة اإلنتاجية املتاحة بدرجة متوسطة؛ 
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 املهمات اليت ختص استهالك املواد األولية بدرجة عالية؛ 
 املهمات اليت ختص استهالك الطاقة واملياه بدرجة عالية؛ 
 املهمات اليت ختص حتليل مناصب العمل بدرجة عالية؛ 
 اجات من األفراد بدرجة عالية؛املهمات اليت ختص حتديد االحتي 
  املهمات اليت ختص حتديد شروط شغل املناصب بدرجة متوسطة؛ 
  املهمات اليت ختص طرق اختيار األفراد بدرجة متوسطة؛ 
  )األفراد على مناصب العمل بدرجة متوسطة؛ املهمات اليت ختص طرق توزيع وتوجيه )التعيني 
  راد بدرجة متوسطة؛املهمات اليت ختص طرق تقييم كفاءة األف 
  املهمات اليت ختص فعالية وفاعلية برامج التدريب بدرجة متوسطة؛ 
  مهمات تساعد على التقليل من خماطر السيولة بدرجة متوسطة؛ 
  املهمات اليت ختص كيفية إعداد املوازنة التقديرية بدرجة متوسطة؛ 
  ؛املهمات اليت ختص كيفية متابعة تنفيذ املوازنة بدرجة متوسطة 
  املهمات اليت ختص كيفية إدارة السيولة )النقدية( بدرجة متوسطة؛ 
   املهمات اليت ختص طرق احلصول على التمويل البنكي بدرجة ضعيفة؛ 
  .املهمات اليت ختص خماطر املالءة بدرجة متوسطة 
 ،الداخليوناملستوى الثالث: املستوى عايل االندماج، وهو املستوى الذي يركز فيه ويطبق فيه املدققون  -

مبا فيها  ،مهمات أخرى ختص التدقيق اإلداري ،باإلضافة ملهمات تدقيق املطابقة وتدقيق الفعالية والفاعلية
ومهمات تتعلق باملسؤولية االجتماعية للمؤسسة.  ،املؤسسة، مهمات متعلقة باحلوكمة اسرتاتيجيةمهمات تدقيق 

 هذا املستوى من التدقيق الداخلي املندمج هذه تشمل خطط التدقيق الداخلي يف املؤسسات الصناعية يف
 املهمات كما يلي:

  بدرجة ضعيفة؛ االسرتاتيجيةاملهمات اليت ختص كيفية صياغة 
  املؤسسة بدرجة ضعيفة؛ اسرتاتيجيةاملهمات اليت ختص كيفية متابعة تنفيذ 
  املؤسسة بدرجة ضعيفة؛ اسرتاتيجيةاملهمات اليت ختص كيفية مراجعة 
  املرتبطة بسري جملس اإلدارة بدرجة ضعيفة؛اجملاالت 
 فرتات انعقاد جملس اإلدارة بدرجة ضعيفة؛ 
 القرارات والتوجيهات الصادرة عن جملس اإلدارة بدرجة ضعيفة؛ 
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 متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن جملس اإلدارة بدرجة ضعيفة؛ 
 فة؛احلقوق والواجبات القانونية جمللس اإلدارة بدرجة ضعي 
 اجملاالت املرتبطة باإلفصاح بدرجة ضعيفة؛ 
 مهمات ختص البعد البيئي للمؤسسة بدرجة ضعيفة؛ 
 مهمات ختص البعد االقتصادي للمؤسسة بدرجة ضعيفة؛ 
 .مهمات ختص البعد االجتماعي للمؤسسة بدرجة ضعيفة 

لى حمور تدقيق ع جمموعة املؤسسات الصناعية املدروسةمن خالل التحليل االحصائي إلجابات أفراد  .4
 تبني أن املؤسسات الصناعية تطبق وبدرجة عالية مهمات تتعلق بتدقيق املطابقة؛ ،املطابقة

على حمور تدقيق  جمموعة املؤسسات الصناعية حمل الدراسةمن خالل التحليل االحصائي إلجابات أفراد  .5
مهمات تتعلق بتدقيق الفعالية  ،تبني أن املؤسسات الصناعية تطبق وبدرجة متوسطة فقط ،الفعالية والفاعلية

 والفاعلية؛
على حمور التدقيق  جمموعة املؤسسات الصناعية املدروسةمن خالل التحليل االحصائي إلجابات أفراد  .2

 تبني أن املؤسسات الصناعية تطبق وبدرجة ضعيفة جدا مهمات تتعلق بالتدقيق اإلداري. ،اإلداري

 ة التدقيق الداخلي المندمج في تحسين األداءالمطلب الثاني: النتائج المتعلقة بمساهم
 إىل ما يلي: مت التوصلنتائج التحليل اإلحصائي  خالل من 

واليت  ،يساهم التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء من خالل احللول اليت يقدمها املدققون الداخليون .0
 تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني أداء املؤسسة بدرجة متوسطة؛

دم املدققون الداخليون حلوال تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني األداء التشغيلي بدرجة عالية، وتشمل يق .4
 هذه احللول حلوال تسمح بالرفع من إنتاجية األفراد وتقليل املخاطر التشغيلية؛

وتشمل  ،ةيقدم املدققون الداخليون حلوال تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني األداء املايل بدرجة متوسط .5
 هذه احللول حلوال تسمح بالرفع من فعالية إدارة املوارد املالية؛

يقدم املدققون الداخليون حلوال تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني الفعالية التنظيمية بدرجة متوسطة،  .2
جة والرفع من كفاءة املورد البشري بدر  ،وتشمل هذه احللول حلوال تسمح بالرفع من الكفاءة اإلنتاجية

 متوسطة؛
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يقدم املدققون الداخليون حلوال تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني األداء الشامل بدرجة ضعيفة، تشمل  .3
املؤسسة، التنفيذ اجليد  السرتاتيجيةوالصياغة اجليدة  ،هذه احللول حلوال تسمح بالتحليل االسرتاتيجي اجليد

جمللس اإلدارة، اإلفصاح وتطبيق املمارسات اجليدة ومراجعتها بطريقة جيدة، االلتزام بالسري اجليد  ،هلا
 لكن كل ذلك كان بدرجة ضعيفة؛ ،للمسؤولية االجتماعية

يساهم التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء من خالل متابعة املدققون الداخليون لتنفيذ احللول  .0
 متوسطة؛ واليت تشمل الكيفية اليت يتم هبا حتسني أداء املؤسسة بدرجة ،املقدمة

سواء حتسني إنتاجية  ،يقوم املدققون الداخليون مبتابعة تنفيذ احللول املقدمة من أجل حتسني األداء التشغيلي .0
 أو التقليل من املخاطر التشغيلية بدرجة عالية؛ ،األفراد

من  ،لتنظيميةيقوم املدققون الداخليون مبتابعة تنفيذ احللول املقدمة من أجل حتسني األداء املايل والفعالية ا ..
 خالل الرفع من كفاءة إدارة اخلزينة، الرفع من الكفاءة اإلنتاجية وكفاءة املورد البشري بدرجة متوسطة؛

 يقوم املدققون الداخليون مبتابعة تنفيذ احللول املقدمة من أجل حتسني األداء الشامل بدرجة ضعيفة. .3

 المطلب الثالث: مقترحات الدراسة
جمموعة من املقرتحات للمؤسسات الصناعية  مت تقدمي ،صل إليها يف هذه الدراسةعلى ضوء النتائج املتو  

وذلك نظرا  للتدقيق الداخلي، ندماجاال من على مستوىألوالوصول  ،فيما خيص تفعيل نشاط التدقيق الداخلي
التشغيلي، األداء ألمهية التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء يف املؤسسة الصناعية بكل مستوياته، األداء 

 وخاصة األداء الشامل للمؤسسة. تتمثل أهم هذه املقرتحات فيما يلي: ،املايل، الفعالية التنظيمية

باعتباره األساس الذي ميكن االعتماد عليه للوصول  ،االهتمام أكثر بنشاط التدقيق الداخلي داخل املؤسسة .0
 سسة؛حلول ختص أهم املشكالت اليت ميكن أن تواجهها املؤ  ىلإ

من خالل الرفع من الكفاءة  ،ضرورة اشتمال التدقيق الداخلي ملهمات تساعد على حتسني األداء التشغيلي .4
 كما يلي:  ، وذلكاإلنتاجية وتقليل املخاطر التشغيلية

الرفع من إنتاجية األفراد: يتحقق ذلك من خالل ضمان املدقق الداخلي للتوزيع اجليد للمهام بني خمتلف  -
وكذا ضمان التنسيق اجليد بني خمتلف األفراد املرتبطني بتأدية  ،السهر على تأدية هذه املهام بشكل جيدو  ،األفراد

 املهام ومعاجلة املعلومات.
 يتحقق ذلك من خالل ضمان املدقق الداخلي لـ: :التقليل من املخاطر التشغيلية -
 تقوية الرقابة على كيفية تأدية املهام؛ 
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 ضمان الفعالية يف معاجلة املعلومات يف أوقاهتا؛، و صحيحة ة املعلومات بطريقةضمان الفعالية يف معاجل 
 التقليل من الصراعات بني الرؤساء واملرؤوسني؛، و لصراعات بني خمتلف أفراد املؤسسةالتقليل من ا 
 تفادي تأدية املهام بشكل خاطئ؛ 
 .تفادي تأدية املهام بشكل يلحق الضرر باملؤسسة 

من خالل الرفع من كفاءة إدارة  ،يق الداخلي ملهمات تساعد على حتسني األداء املايلضرورة اشتمال التدق .5
 وذلك بالتأكد من: ،اخلزينة

التقليل من خماطر السيولة: من خالل التأكد من اإلعداد اجليد للموازنة التقديرية، متابعة تنفيذها،  -
 عجز يف السيولة. توظيف الفائض واحلصول على التمويل البنكي بأقل تكلفة يف حالة

من خالل التأكد من حفاظ املؤسسة على قدرهتا على الوفاء  ،التقليل من خماطر املالءة للمؤسسة -
 بالتزاماهتا يف وقتها.

 ضرورة اشتمال التدقيق الداخلي ملهمات تساعد على حتسني الفعالية التنظيمية للمؤسسة كما يلي: .2
 التأكد من: الرفع من الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسة من خالل -
 استغالل الطاقة اإلنتاجية املتاحة؛ 
 استهالل املواد مع تفادي التبذير، التقليل من الفضالت واملهمالت وتدوير النفايات؛ 
 .استهالك الطاقة واملياه 
 الرفع من كفاءة املورد البشري الضروري للعملية اإلنتاجية من خالل التأكد من: -
 الدراسة اجليدة ملناصب العمل؛ 
 د االحتياجات الضرورية من األفراد؛حتدي 
 حتديد شروط شغل مناصب العمل؛ 
 ،االختيار السليم لألفراد بناء على عنصر الكفاءة 
 التوزيع والتوجيه السليم لألفراد على مناصب العمل بناء على عنصر الكفاءة؛ 
 تقييم كفاءة األفراد بصفة دورية؛ 
 حتديد االحتياجات الضرورية للرفع من الكفاءة؛ 
 .حتسني الكفاءة بناء على نتائج التقييم 

من خالل ضمان  ،ضرورة اشتمال التدقيق الداخلي ملهمات تساعد على حتسني األداء الشامل للمؤسسة .3
، متابعة لالسرتاتيجيةوذلك بالتحليل والصياغة اجليدة  االسرتاتيجية،أمهها اإلدارة  ،املمارسات اجليدة لإلدارة
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 ،وضمان اإلفصاح الفعال ،من خالل السري اجليد جمللس اإلدارة ،زام باحلوكمة اجليدةتنفيذها ومراجعتها، وااللت
وأخريا ضمان املمارسات اجليدة للمسؤولية االجتماعية مبختلف أبعادها من أجل حتسني األداء الشامل 

 للمؤسسة.
وفقا  ،لى أكمل وجهلضمان قيامهم مبهامهم ع ،ضرورة االهتمام بتكوين املدققني الداخليني داخل املؤسسة .0

 للممارسات املهنية هلذا النشاط.
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 13. 

 

 لخالصة الفص
وحتليل املتوسطات واالحنرافات املعيارية ألجوبة اإلطارات يف املؤسسات  مت عرض ،من خالل هذا الفصل

جمموعة خمتلف عبارات االستبيان، ودراسة أثر متغريات املراقبة على إجابات أفراد  نالصناعية حمل الدراسة ع
 .ملؤسسات الصناعية املدروسةا

حبيث حتققت الفرضية الرئيسية األوىل، ومنه تشتمل خطط التدقيق الداخلي  ،إىل اختبار الفرضيات التطرقمث 
جمموعة املؤسسات الصناعية على مهمات ذات صلة فقط بتدقيق املطابقة، وذلك وفقا لدرجة موافقة أفراد 

 يق املطابقة.على العبارات اخلاصة مبحور تدق املدروسة
إىل أن التدقيق الداخلي املندمج يساهم يف حتسني األداء من  ،من خالل الفرضية الثانية  التوصلكما مت

 واليت تشتمل على الكيفية اليت يتم هبا حتسني األداء يف املؤسسة.  ،خالل احللول اليت يقدمها املدقق الداخلي
من خالل متابعة ، ي املندمج يساهم يف حتسني األداءلداخلمن خالل الفرضية الثالثة أن التدقيق ا اتضحكما 

أن التوصيات اليت  إىلذلك  حيث أ رجعتنفيذ التوصيات اليت يقدمها املدققون الداخليون لكن بدرجة ضعيفة، 
 يقدمها املدققون الداخليون غري قابلة للتطبيق يف املؤسسات الصناعية يف اجلزائر.

للمؤسسات الصناعية ، جمموعة من االقرتاحات اخلاصة بالدراسة امليدانية صياغةتقدمي و  متتويف األخري، 
نظرا ملسامهته  للتدقيق الداخلي ندماجاال من على مستوىألوالوصول  ،فيما خيص تفعيل نشاط التدقيق الداخلي

 يف حتسني األداء بكل مستوياته يف املؤسسة.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خــــــــــــــــــــــاتمة
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مدى مسامهة التدقيق الداخلي املندمج يف حتسني األداء يف املؤسسات الصناعية  إبرازهدفت هذه الدراسة إىل 
حتسني األداء هو الشغل الشاغل يف املؤسسات اليت تسعى للبقاء والتطور، وأن التدقيق  ، باعتبار أنيف اجلزائر

 الداخلي هو أهم املداخل اليت تساهم يف حتسني األداء.
ول، وذلك من خالل الفصل األ ،األداء يف املؤسسةكافة جوانب  يف جانبها النظري إىلهذه الدراسة تطرقت 

سني باعتباره أهم املداخل اليت تساهم يف حت ،ب التدقيق الداخلي املندمجوخصصت الفصل الثاين لدراسة جوان
 حتسني األداء يف كيفية مسامهته يفيف الفصل الثالث على مستويات التدقيق الداخلي املندمج و  مع الرتكيزاألداء، 

 املؤسسة.
مدلوله باختالف  اختلفاألداء مفهوم غامض من جهة وواسع من جهة أخرى، أّن  ،ذلكخالل  من اتضح

مت تناوله منذ القدم، إذ يعترب األداء من املفاهيم اليت نالت النصيب األوفر من االهتمام  اجلهة اليت تستخدمه،
 ،رفقد جاء مفهوم األداء لتحديد اجلوانب والعالقات املعربة عن وجهات النظ ،والتحليل يف حبوث ودراسات التسيري

 ،ذلكك  اليت ختتلف حسب املدارس والنظريات السائدة يف كل مرحلة من املراحل التارخيية لتطور الفكر التنظيمي.
ملعيار  األداء الداخلي )الكفاءة( واألداء اخلارجي )الفعالية( وفقا :تصنيفات عديدة لألداء وفقا لعدة معايريمت حتديد 

األجل وفقا ملعيار الزمن، أداء كلي وأداء جزئي وفقا ملعيار الشمولية، املصدر، أداء قصري، أداء متوسط وأداء طويل 
أداء كل من الوظيفة املالية، وظيفة اإلنتاج، وظيفة التسويق ووظيفة املوارد البشرية...وفقا للمعيار الوظيفي، وأخريا 

نعكس وهنج حديث ياتضح أيضا وجود هنج تقليدي كما   أداء صناعي وأداء خدمي وذلك وفقا لطبيعة املؤسسة.
ميثل األداء حيث  ،وصوال لألداء الشامل ،يف تطور النظرة لألداء من األداء املايل والعمليايت إىل الفعالية التنظيمية

الذي تطور و  ،املايل املفهوم الضيق ألداء املؤسسات، يركز على استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى إجناز األهداف
ألداء أصبح هذا املفهوم يشمل ا ،فبدال من الرتكيز على اجلوانب املالية فقط األعمال، مؤسساتبعد ذلك يف 
 الذي ميثل احللقة الوسطى ألداء األعمال يف املؤسسات، فباإلضافة إىل احملاور ،العمليايت أيضااألداء التشغيلي أو 

املالية جيري االعتماد على حماور تشغيلية يف األداء كاحلصة السوقية، تقدمي منتجات جديدة، جودة املنتج/اخلدمة 
مث جند  ،ات املؤسسةتوى أداء عملياملقدمة، فعالية العملية التسويقية، اإلنتاجية وغريها من احملاور اليت ترتبط مبس

 مت توسيع مث الفعالية التنظيمية كمفهوم أوسع وأمشل لألداء الذي يدخل يف طياته كل من األداء املايل والعمليايت.
نطاق األداء ليأخذ يف االعتبار "املسؤولية االجتماعية" أو "املسؤولية اجملتمعية" للمؤسسة اجتاه أصحاب املصاحل. 

صبح هنجا أكثر مشولية، يشمل األبعاد االجتماعية والبيئية. ونتيجة لذلك، اتسعت مسؤولية املؤسسات وبالتايل أ
ومل تعد تقتصر فقط على املسامهني، بل تدمج خمتلف األطراف ذات املصلحة اآلخرين الذين يتطلب أن يستمع 

ركات وم املسؤولية االجتماعية للشهلم، وهذا االستماع يصبح هدفا حيويا ألداء واستدامة املؤسسات. أيضا مفه
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وهو  ،الذي يعزز فكرة األداء الشامل واملتعدد األبعاد، ويف هذا السياق ظهر مفهوم األداء الشامل أو األداء املستدام
ؤشرات  باملقابل انتقل مفهوم وقياس األداء من جمرد قياسه مب. جتميع لكل من األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 األداء، ياسلتفادي صعوبات قاالستعانة مبعايري أخرى تنطبق على األبعاد الشاملة للمؤسسة، كما أنه  إىلكمية 
وللحصول على فوائد قياس األداء توجد مناذج عديدة استخدمت يف هذا اجملال منها ما هو تقليدي وما هو حديث 

منوذج قياس  ، منوذج الفعالية التنظيمية،املصاحلمنوذج أصحاب ، مصفوفة احملددات والنتائجأمهها: منوذج هرم األداء، 
األداء املتوازن وأخريا منوذج قياس األداء املستدام، تعتمد هذه النماذج على جمموعة من املؤشرات منها مؤشرات 

وتتصف بعدة خصائص أمهها: املوضوعية، قابليتها للقياس الكمي، الثبات، البساطة  ،مالية وأخرى كمية تكملها
 فهمها، احلساسية أو سرعة التأثر...وسهولة 

مّست عدة جوانب منه، فقد تطورت أهدافه بتطور  شهد تطورات التدقيق الداخليكما اتضح أن نشاط 
، لمؤسسة واملخاطراخلي لإىل تدقيق د ،التدقيق يف حد ذاته؛ من تدقيق حسابات يقتصر على اجلانب املايل فقط

إىل  ،وذلك من التأكد من دقة احلسابات واحرتام اإلجراءات ،األهدافصاحبه تطور أيضا على مستوى والذي 
تقييم وحتسني إدارة املخاطر والرقابة الداخلية وكذلك حوكمة الشركات. كما يعترب تعريف التدقيق الداخلي الصادر 

بني أن إنشاء ت والذي أصبح معتمدا من طرف الباحثني. كما ،عن معهد املدققني الداخليني أهم التعريفات وأساسها
عترب أن التدقيق واليت ت ،املعامالتأمهها نظرية تكاليف  ،وظيفة التدقيق الداخلي يرجع إىل جمموعة من النظريات

قدمها من أجل اقتصاد التكاليف عن املعلومات احملاسبية املالية اليت ي ،باملعلومات األكثر فائدة املدراءالداخلي يزود 
ل إنشاء أقسام من خال ،حيث مت نقل أهم أعمال التدقيق القانوين واستيعاهبا داخليا ،التدقيق اخلارجي للمالكني

، والذي متثل يف ختفيض األتعاب املدفوعة للمدققني القانونيني ،تدقيق داخلي، حيث كان اهلدف من ذلك واضحا
سسة، كما قدمت املؤ  التايل قدمت نظرية تكاليف املعامالت تفسريات مناسبة إلنشاء أقسام تدقيق داخلي يفبو 

وكالة توظيف تفسر نظرية ال ،النظرية االقتصادية للتحوالت الداخلية نفس التفسري. هذا من جهة، ومن جهة أخرى
وعمل املدققني الداخليني يف التدقيق القانوين كحيلة من جانب املسريين لتقليل تكاليف الرقابة اخلاصة بالتدقيق 

ية ، مل يعترب التدقيق الداخلي املنبثق عن اإلدارة العامة من خالل نظرية الوكالة كآلالقانوين اخلارجي، باإلضافة لذلك
نتج عن نظرية الوكالة تطورات عديدة يف جمال حوكمة الشركات، اليت متيل  ،رقابة وإشراف، ولكن منذ عدة سنوات

 لدمج التدقيق الداخلي كآلية حوكمة شركات أيضا.
الداخلي تتم يف بيئات ثقافية وقانونية متباينة، داخل مؤسسات أهدافها وعلى اعتبار أن أنشطة التدقيق 

كفاءهتا،   ولضمان ،وأحجامها وهياكلها التنظيمية خمتلفة أيضا، متارس من طرف أشخاص من داخل وخارج املؤسسة
فات، حيث تتألف هذه األخرية من معايري الص ،يرتكز املدقق الداخلي على جمموعة من املعايري يف أدائه ملهامه
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بة النظرة للتدقيق الداخلي تطورت عرب مراحل خمتلفة من الزمن، مواكاتضح أن  كما  معايري األداء ومعايري التنفيذ.
مع التغريات احلاصلة يف بيئة األعمال الداخلية واخلارجية للمؤسسة، وذلك على مستويات تدرجيية من التكامل 

ب املندمج. هذا األخري الذي خيتلف نطاقه حس الداخلي وصوال إىل تبلور املفهوم احلديث للتدقيق ،واالندماج
ن وكذلك النطاق الزمين والذي يكو  ،، حسب اهلدف من مهمة التدقيقاجملال املغطى من طرف التدقيقأي  ؛املكان

 ي.وهي خاصة مشروع مستقبل تقييم يف املاضي و/أو احلاضر و/أو املستقبل ألن املؤسسة هي ماضي، حاضر
من  ،إىل أن التدقيق الداخلي املندمج مبستوياته الثالث يساهم يف حتسني األداء يف املؤسسة أيضا  التوصلمت

جوانب لألداء  وذلك من خالل عدة ،خالل التوصيات اليت يقدمها املدقق الداخلي ومتابعته لتنفيذ هذه التوصيات
 أمهها:
 األفراد؛الرفع من إنتاجية  -
 تقليل املخاطر التشغيلية؛ -
 الرفع من كفاءة إدارة املوارد املادية؛ -
 الرفع من كفاءة املورد البشري؛ -
 الرفع من كفاءة إدارة اخلزينة؛ -
املسامهة يف املمارسات اجليدة لإلدارة خاصة فيما يتعلق باإلدارة االسرتاتيجية، احلوكمة واملسؤولية االجتماعية  -

 وهذا ما ينعكس إجيابا على األداء الشمال يف املؤسسة. ،للشركات
مشلت  ث، حيمن خالل دراسة ميدانية على جمموعة من املؤسسات الصناعية يف اجلزائر اختبار ذلك لقد مت

من خالل مؤسسة صناعية. وقد اتضح  73ون يف ، يعملعامني إطارا من مدققني داخليني ومدراء 85هذه الدراسة 
التدقيق الداخلي يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية ضعيف االندماج، وذلك لكونه يركز وبشكل   نأ هذه الدراسة

كبري على املهمات اليت ختص تدقيق املطابقة فقط، أما املهمات اليت ختص تدقيق الفعالية والفاعلية فهي أقل أمهية 
 .وتركيزا

يق ن الدراسة توصلت إىل أن التدق، إال أجرغم أن التدقيق الداخلي يف املؤسسات الصناعية ضعيف االندما 
واليت تشمل  ،التوصيات اليت يقدمها املدققون الداخليونالداخلي املندمج يساهم يف حتسني األداء وذلك من خالل 

الكيفية اليت يتم هبا حتسني األداء، وكذلك من خالل متابعة املدققون الداخليون للحلول اليت يقدموهنا من أجل 
 .ءحتسني األدا

ق الداخلي تفعيل نشاط التدقيمن أجل مت تقدمي جمموعة من املقرتحات  ،على ضوء النتائج املتوصل إليها
 وذلك من خالل: ،والوصول ملستوى اندماج أعلى، وضمان أكرب مسامهة يف حتسني األداء
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ول باعتباره األساس الذي ميكن االعتماد عليه للوص ،االهتمام أكثر بنشاط التدقيق الداخلي داخل املؤسسة -
 حللول ختص أهم املشكالت اليت ميكن أن تواجهها املؤسسة؛

رفع من من خالل ال ،مهمات تساعد على حتسني األداء التشغيليعلى ضرورة اشتمال التدقيق الداخلي  -
 الكفاءة اإلنتاجية وتقليل املخاطر التشغيلية؛

فاءة من خالل الرفع من ك ،مهمات تساعد على حتسني األداء املايلعلى يق الداخلي ضرورة اشتمال التدق -
 وذلك بالتأكد من التقليل من خماطر السيولة والتقليل من خماطر املالءة؛ ،إدارة اخلزينة

من خالل  ،مهمات تساعد على حتسني الفعالية التنظيمية للمؤسسةعلى ضرورة اشتمال التدقيق الداخلي  -
 والرفع من كفاءة املورد البشري الضروري للعملية اإلنتاجية؛ ،الرفع من الكفاءة اإلنتاجية

الل من خ ،مهمات تساعد على حتسني األداء الشامل للمؤسسةى لعضرورة اشتمال التدقيق الداخلي  -
املمارسات اجليدة للمسؤولية وضمان  باحلوكمة، االسرتاتيجيةأمهها اإلدارة  ،ضمان املمارسات اجليدة لإلدارة

 ؛أجل حتسني األداء الشامل للمؤسسةمن  ،االجتماعية مبختلف أبعادها
وفقا  ،لضمان قيامهم مبهامهم على أكمل وجه ،ضرورة االهتمام بتكوين املدققني الداخليني داخل املؤسسة -

 للممارسات املهنية هلذا النشاط.
أكثر  متغرياهتا من املواضيع املهمة واجلديرة باالهتمام والدراسة والتعمقمن خالل نتائج هذه الدراسة اليت تعترب 

 ة البحث يف املوضوع من خالل التطرق إىل عدة جوانب أخرى مثال:لفيها، فإنه ميكن مواص
توسيع حجم عينة الدراسة وكذلك اشتماهلا باإلضافة لقطاع املؤسسات الصناعية القطاعات االقتصادية  -

 واخلدمية؛ األخرى التجارية
 بني مؤسسات حملية ومؤسسات أجنبية؛املندمج ومقارنته  الداخلي دراسة التدقيق -
تطبيق بيانات على األداء كأثره و املندمج  الداخلي ساليب احصائية خمتلفة ملعاجلة التدقيقأاالعتماد على  -

 البانل؛
 .وإدارة املخاطر كاحلوكمة   ،مج مبتغريات أخرى بدال من األداءاملند الداخلي ربط التدقيق -
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Practice of Internal Auditing (Standards), Florida, Octobre 2016, (PDF), disponible sur 

le site :  

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx. 

164. The Institute of Internal Auditors, Mission of Internal Audit, article disponible sur le 

site: https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Mission-of-Internal-Audit.aspx. 

https://na.theiia.org/certification/certified
https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/CIA%20Review%20Courses.docx
https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/CIA%20Review%20Courses.docx
https://na.theiia.org/qial
https://www.ifaci.com/certifications/savoir-cpai-acces-direct/
https://www.ifaci.com/formation-certification/certifications/
https://www.ifaci.com/formation-certification/certifications/
https://www.ifaci.com/certifications/tout-savoir-sur-le-cia/
https://www.ifaci.com/certifications/savoir-cpai-acces-vae/
http://www.ons.dz/IMG/Industrie%201t%202018.pdf
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Mission-of-Internal-Audit.aspx
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165. The Institute of Internal Auditors. Standards & Guidance - International 

Professional Practices Framework (IPPF), article disponible sur le site: 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx. 

F. Dictionnaire 

166. LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRẺ, Edition Larousses, Paris. 

 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx
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 : قائمة المؤسسات الصناعية التي شملتها الدراسة01ملحق رقم 
NOM wilaya Forme 

jurédiqu

e 

Nature de 

prop 

 

ALGERIAN 

QUATARI 

STEEL 

Jijel spa publique ISMMEE 

ALIECO SPA Alger spa publique ISMMEE 

AMC Sétif spa publique ISMMEE 

BCR Sétif spa publique ISMMEE 

BOMARE 

COMPANY 

Alger spa privée ISMMEE 

CEVITAL 

ALGER 

Alger spa privée Industrie Agroalimentaire Tabacs 

Allumettes 

CEVITAL 

BEJAIA 

Bejaia spa privée Industrie Agroalimentaire Tabacs 

Allumettes 

DANOUNE Alger spa privée Industrie Agroalimentaire Tabacs 

Allumettes 

Divindus apmc 

pole OEB 

Oum el 

Bouaghi 

spa publique Matériaux de Construction 

Céramique Verre 

ENICAB Biskra spa mixte ISMMEE 

ENIE el bayadh spa publique ISMMEE 

ENPEC Sétif spa publique Chimie Caoutchouc Plastiques 

EPE SPA 

CALPLAST 

Sétif spa publique Chimie Caoutchouc Plastiques 

FRIGOMENDI

T 

Alger spa publique Industrie Agroalimentaire Tabacs 

Allumettes 

GICA Batna spa publique Matériaux de Construction 

Céramique Verre 

GRANT 

THORNTON 

ALGERIE 

Alger spa privée Energie, Hydrocarbures, Mines et 

Carrières 

GROUPE 

CHIALI SBA 

Sidi bel 

Abbes 

spa privée Chimie Caoutchouc Plastiques 

GROUPE des 

sociétés 

Hasnaoui 

Sidi bel 

abbes 

spa privée Matériaux de Construction 

Céramique Verre 

GROUPE ENPC Sétif spa publique Chimie Caoutchouc Plastiques 

GROUPE SNVI Alger spa publique ISMMEE 

HYGI7NE 

CHIMIE 

INDUSTRIELL

E 

Alger spa mixte 

 

 

Chimie Caoutchouc Plastiques 
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Labelle Sétif spa privée Industrie Agroalimentaire Tabacs 

Allumettes 

PROMASIDOR 

DJAZAIR 

Blida sarl privée Industrie Agroalimentaire Tabacs 

Allumettes 

RENAULT Oran spa mixte ISMMEE 

SARL SOPI Blida sarl privée Industrie Agroalimentaire Tabacs 

Allumettes 

SCAEK Sétif spa publique Matériaux de Construction 

Céramique Verre 

SCS Oum el 

bouaghi 

spa publique Matériaux de Construction 

Céramique Verre 

SIPLAST Sétif spa publique Chimie Caoutchouc Plastiques 

Société de 

production 

pharmaceutique 

Algérienne 

Alger spa mixte Chimie Caoutchouc Plastiques 

SOFIPLAST Sétif spa publique Chimie Caoutchouc Plastiques 

SOMATEL Constantin

e 

spa mixte ISMMEE 

SONALGAZ Alger spa publique Energie, Hydrocarbures, Mines et 

Carrières 

SONATRACH 

ALGER 

Alger spa publique Energie, Hydrocarbures, Mines et 

Carrières 

SONATRACH 

OUARGLA 

Ouargla spa publique Energie, Hydrocarbures, Mines et 

Carrières 

SONELGAZ 

BLIDA 

Blida spa publique Energie, Hydrocarbures, Mines et 

Carrières 

TREFISOUD Sétif spa publique ISMMEE 

UNITED 

TABACO 

COMPANY 

Alger spa mixte Industrie Agroalimentaire Tabacs 

Allumettes 
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 : قائمة األساتذة المحكمين20ملحق رقم 

 الجامعة الدرجة العلمية االسم الرقم
 22سطيف  التعليم العايلأستاذ  د. شريقي عمر 01
 22سطيف  أ أستاذ حماضر د. رقام ليندة 02
 22سطيف  أ أستاذ حماضر د. يوسفي إميان 03
 22سطيف  ب أستاذ حماضر حملب فائزةد.  04
 22سطيف  ب أستاذ حماضر د. حصيد صباح 05
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 : االستبيان20ملحق رقم 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de L’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université : Ferhat Abbas, Sétif 1 

Faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion 

Spécialité : Management des entreprises 

 

Questionnaire N° :………… 

 

QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX AUDITEURS INTERNES ET LES CADRES 

SUPÉRIEURES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN ALGERIE 

 

SALUTATIONS : 

 

 Dans le cadre de la préparation d’un doctorat en sciences de gestion, Spécialité : 

Management des entreprises, portait sur le thème : « La contribution de l’audit interne 

intégré à l’amélioration de la performance de l’entreprise industrielle Algérienne». 

 J’ai l’immense plaisir de solliciter votre haute bienveillance de vouloir me prêter 

l’aide nécessaire pour réaliser la recherche en répondantau présent questionnaire. 

Je vous informe que les renseignements fournis auront l’entière discrétion et ne seront 

utilisés que dans le but de la présente recherche scientifique. 

 

 

 

Je vous remercie d’avance pour votre collaboration et participation à cette étude. 

 

 

 

 

 

DJAFRI Asma 

0550286044 

 

assmadjaafri@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:assmadjaafri@yahoo.fr
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PREMIERE PARTIE : INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

A. Informations sur les entreprises étudiées 

1. Nom de l’entreprise 

2. Année de création : 

3. Nombre d’employés :   Moins de 50 employé                50-250 employés   

                                  Plus de 250 employés 

4. Forme juridique :   SPA                  SARL                  EURL                   SNC 

5. Nature de propriété d’entreprise :       Privée                Publique                Mixte 

6. Type d’industrie :  Matériaux de Construction Céramique Verre 

                               Industries Textiles. 

 Industrie Agroalimentaire Tabacs Allumettes.         Chimie Caoutchouc Plastiques. 

 Cuirs et Chaussures.                                                   Industries du Bois Liège Papier. 

 Industries Sidérurgiques Métalliques Mécaniques, Electriques et Electroniques.    

 Energie, Hydrocarbures, Mines et Carrières.  

B. Informations sur l’intervenant 

1. Niveau de  formation :  Licence              Master               Magister  

                                  Doctorat             Diplôme professionnel 

2. Poste actuel :    Auditeur interne             Directeur général  

3. Expérience professionnelle :  Moins de 5 ans            5 -10 ans            Plus de 10 

ans 

 

 

DEUXIEME PARTIE : La contribution de l’audit interne intégré à l’amélioration de 

la performance des entreprises industrielles en Algérie  

 

Le premier axe : le niveau d’intégration de l’audit interne dans les entreprises 

industrielles 

 

N° Expression Très 
Approuvée 

Bien 
Approuvée 

Moyennem
ent 

Approuvée 

Légèrement 
Approuvée 

Non 
Approuvée 

1 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent la façon de 

répartition des tâches. 

     

2 Le plan d'audit comprend les 

missions liées à la façon dont les 

tâches sont assumées. 

     

3 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent les 

méthodes de traitement de 

l’information 

     

4 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent les modes 

de coordination entre les employés. 

     

5 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent le contrôle 

exercé sur les tâches accomplies.  
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N° Expression Très 
Approuvée 

Bien 
Approuvée 

Moyennem
ent 

Approuvée 

Légèrement 
Approuvée 

Non 
Approuvée 

6 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent le contrôle 

effectué sur les modes de traitement 

de l’information 

     

7 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent les conflits 

organisationnels dans l’entreprise 

 

     

 RESSOURCES 

MATERIELLES 

     

08 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent 

l’exploitation de la capacité de 

production disponible 

     

09 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent la 

consommation des matières 

premières 

     

10 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent la 

consommation d'énergies et de 

l'eau 

     

 RESSOURCES HIMAINES      

11 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent l'analyse 

des postes de travail 

     

12 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent 

l'identification des besoins en 

ressources humaines 

     

13 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent la 

détermination des conditions de 

travail 

     

14 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent les 

méthodes de recrutement 

     

15 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent les 

méthodes d’affectation des 

individus aux postes de travail 

     

16 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent les 

méthodes d'évaluation des 

compétences 

     

17 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent l’efficacité 

et l’efficience des programmes de 

formation 
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N° Expression Très 
Approuvée 

Bien 
Approuvée 

Moyennem
ent 

Approuvée 

Légèrement 
Approuvée 

Non 
Approuvée 

 RESSOURCES FINANCIERES      

18 Le plan d'audit comprend les 

missions qui aident à minimiser 

(réduire) le risque de liquidité 

     

19 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent la façon 

d’établir le budget prévisionnel 

     

20 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent la façon du 

suivi de la mise en œuvre du budget 

prévisionnel 

     

21 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent la façon de 

la gestion de la liquidité 

     

22 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent les 

méthodes d'obtention des 

financements bancaires 

     

23 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent les risques 

de solvabilité 

     

24 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent la méthode 

de la formulation de la stratégie 

     

25 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent la méthode 

de suivi de la mise en œuvre de la 

stratégie d’entreprise 

     

26 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent la méthode 

de contrôle de la stratégie 

     

27 Le plan d'audit comprend les 

domaines liés au fonctionnement 

de conseil d'administration 

     

28 Le plan d'audit comprend les 

périodes de la réunion du conseil 

d'administration 

     

29 Le plan d'audit comprend les 

décisions et les directives émises 

par  le conseil d'administration 

     

30 Le plan d'audit comprend le suivi 

de la mise en œuvre des décisions 

et directives émises par  le conseil 

d'administration 

     

31 Le plan d'audit comprend les droits 

et les devoirs légaux du conseil 

d’administration 
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N° Expression Très 
Approuvée 

Bien 
Approuvée 

Moyennem
ent 

Approuvée 

Légèrement 
Approuvée 

Non 
Approuvée 

32 Le plan d'audit comprend les 

domaines liés à la communication 

et reporting 

     

33 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent la 

dimension économique de 

l’entreprise 

     

34 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent la 

dimension sociale de l’entreprise 

     

35 Le plan d'audit comprend les 

missions qui concernent la 

dimension environnementale de 

l’entreprise. 

     

 

Le deuxième axe : la contribution de l’audit interne intégré à l’amélioration de la 

performance 

N° Expression Très 

Approuvée 

Bien 

Approuvée 

Moyennem

ent 

Approuvée 

Légèrement 

Approuvée 

Non 

Approuvée 

36 L'auditeur fournit les solutions 

pour augmenter la productivité 

individuelle 

     

37 L'auditeur fournit les solutions 

pour minimiser (réduire) les 

risques opérationnels 

     

38 L'auditeur fournit les solutions 

qui permettent à augmenter 

l’efficacité de la productivité 

     

39 L'auditeur fournit les solutions 

qui permettent à augmenter 

l’efficacité de la gestion des 

ressources humaines 

     

40 L'auditeur fournit les solutions 

qui permettent à augmenter 

l’efficacité de la gestion de la 

trésorerie 

 

 

     

41 L'auditeur fournit les solutions 

pour l’obligation de la bonne  

analyse et diagnostic stratégique 

     

42 L'auditeur fournit les solutions 

pour l’obligation de la bonne 

formulation de la stratégie 

     

43 L'auditeur fournit les solutions 

pour l’obligation du bon suivi de 

la mise en œuvre de la stratégie 

d’entreprise 
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N° Expression Très 
Approuvée 

Bien 
Approuvée 

Moyennem
ent 

Approuvée 

Légèrement 
Approuvée 

Non 
Approuvée 

44 L'auditeur fournit les solutions 

pour l’obligation du bon contrôle 

de la stratégie 

     

54 L'auditeur fournit les solutions 

pour l’obligation du bon 

fonctionnement de conseil 

d'administration. 

     

54 L'auditeur fournit les solutions 

pour l’obligation du reporting 

     

54 L'auditeur fournit les solutions 

pour l’obligation d’appliquer les 

bonnes pratiques de la 

responsabilité sociale 

     

 

Le troisième axe : le suivi de la mise en œuvre des recommandations d’auditeur interne 

pour améliorer la performance 

N° Expression Très 

Approuvée 

Bien 

Approuvée 

Moyennem

ent 

Approuvée 

Légèrement 

Approuvée 

Non 

Approuvée 

54 L'auditeur vérifie que les 

solutions qu'il a fourni ont 

contribué à augmenter la 

productivité individuelle 

     

54 L'auditeur vérifie que les 

solutions qu'il a fourni ont 

contribué à minimiser les risques 

opérationnels 

     

42 L'auditeur vérifie que les 

solutions qu'il a fourni ont 

contribué à augmenter l’efficacité 

de la productivité 

     

45 L'auditeur vérifie que les 

solutions qu'il a fourni ont 

contribué à augmenter l’efficacité 

de la gestion des ressources 

humaines 

     

40 L'auditeur vérifie que les 

solutions qu'il a fourni ont 

contribué à augmenter l’efficacité 

de la gestion de la trésorerie 

     

40 L'auditeur vérifie que les 

solutions qu'il a fourni ont 

contribué à la bonne pratique du 

management stratégique 

     

45 L'auditeur vérifie que les 

solutions qu'il a fourni ont 

contribué au bon fonctionnement 

du conseil d'administration. 
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N° Expression Très 
Approuvée 

Bien 
Approuvée 

Moyennem
ent 

Approuvée 

Légèrement 
Approuvée 

Non 
Approuvée 

44 L'auditeur vérifie que les 

solutions qu'il a fourni ont 

contribué à l’obligation du 

reporting efficace 

     

44 L'auditeur vérifie que les 

solutions qu'il a fourni ont 

contribué à  la bonne pratique de 

la responsabilité sociale des 

entreprises 

     

44 L'auditeur vérifie que les 

solutions qu'il a fourni ont 

contribué à améliorer la 

performance globale d’entreprise 

     

 

  (Cronbach’s alpha): معامل 25ملحق رقم 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,929 57 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,882 35 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,830 12 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,811 10 
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 : التكرارات النسبية والتكرارات المطلقة لمتغيرات الدراسة24ملحق رقم 
 

l'année de creation 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Moin de 10 ans 8 21,6 21,6 21,6 

10-20 ans 8 21,6 21,6 43,2 

plus de 20 ans 21 56,8 56,8 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 
 

nombre d'employés 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid <50 2 5,4 5,4 5,4 

50-250 6 16,2 16,2 21,6 

>250 29 78,4 78,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

forme juridique 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid spa 35 94,6 94,6 94,6 

sarl 2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 

 
 

nature de propriété 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid privée 10 27,0 27,0 27,0 

publique 21 56,8 56,8 83,8 

mixte 6 16,2 16,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  
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type d'industrie 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Energie, Hydrocarbures, Mines et Carrières 5 13,5 13,5 13,5 

Industries Sidérurgiques Métalliques 

Mécaniques, Electriques et Electroniques 
11 29,7 29,7 43,2 

Matériaux de Construction Céramique Verre 5 13,5 13,5 56,8 

Chimie Caoutchouc Plastiques 8 21,6 21,6 78,4 

Industrie Agroalimentaire Tabacs Allumettes 8 21,6 21,6 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

niveau de formation 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid licence 24 41,4 41,4 41,4 

Master 27 46,6 46,6 87,9 

Magister 5 8,6 8,6 96,6 

Doctorat 2 3,4 3,4 100,0 

Total 58 100,0 100,0  
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diplomes professionnels 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid CIA 3 5,2 5,2 5,2 

DPAI 12 20,7 20,7 25,9 

Sans diplome 28 48,3 48,3 74,1 

Autre 15 25,9 25,9 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

poste actuel 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid auditeur interne 51 87,9 87,9 87,9 

directeur general 7 12,1 12,1 100,0 

Total 58 100,0 100,0  
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expérience professionnelle 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid moins de 5 ans 17 29,3 29,3 29,3 

5-10 ans 9 15,5 15,5 44,8 

plus de 10 ans 32 55,2 55,2 100,0 

Total 58 100,0 100,0  
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 : المتوسطات واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة24ملحق رقم 
 

Statistics 

 انتاجيةاألفراد 4 3 2 1 

N Valid 58 58 58 58 58 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3,90 3,90 3,81 3,57 3,7931 

Std. Deviation ,931 ,892 ,826 ,993 ,72568 

 

 

Statistics 

 المخاطرالتشغيلية 7 6 5 

N Valid 58 58 58 58 

Missing 0 0 0 0 

Mean 4,12 3,98 3,41 3,8391 

Std. Deviation ,860 1,017 1,200 ,87468 

 

 

 

Statistics 

 المطابقة المخاطرالتشغيلية انتاجيةاألفراد 

N Valid 58 58 58 

Missing 0 0 0 

Mean 3,7931 3,8391 3,8128 

Std. Deviation ,72568 ,87468 ,71514 

 

 

Statistics 

 المادية 10 9 8 

N Valid 58 58 58 58 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3,55 3,86 3,45 3,6207 

Std. Deviation 1,029 1,050 1,157 ,84339 
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Statistics 

 البشرية 17 16 15 14 13 12 11 

N Valid 58 58 58 58 58 58 58 58 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,59 3,50 2,76 2,79 2,72 2,91 2,84 3,0172 

Std. Deviation 1,077 1,064 ,506 ,522 ,586 ,339 ,451 ,48247 

 

 

Statistics 

 المالية 23 22 21 20 19 

N Valid 58 58 58 58 58 58 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,90 2,84 2,66 2,48 2,47 2,7011 

Std. Deviation ,765 ,696 ,715 ,843 ,863 ,56434 

 

Statistics 

 الفعالية المالية البشرية المادية 

N Valid 58 58 58 58 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3,6207 3,0172 2,7011 3,0119 

Std. Deviation ,84339 ,48247 ,56434 ,45031 

 

 

 

Statistics 

 االستراتيجي 26 25 24 

N Valid 58 58 58 58 

Missing 0 0 0 0 

Mean 1,97 2,17 2,05 2,0632 

Std. Deviation ,648 ,679 ,711 ,56698 

 

 

Statistics 

 الحوكمة 32 31 30 29 28 27 

N Valid 58 58 58 58 58 58 58 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,12 2,05 2,36 2,47 2,14 2,17 2,2184 

Std. Deviation ,860 ,736 ,667 ,731 ,760 ,566 ,48487 

 

 

Statistics 
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 المسؤولية 35 34 33 

N Valid 58 58 58 58 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2,09 2,21 2,16 2,1494 

Std. Deviation ,657 ,720 ,721 ,61550 

 

 

Statistics 

 األداءالتشغيلي 49 48 37 36 

N Valid 58 58 58 58 58 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3,55 4,29 3,79 4,09 3,9310 

Std. Deviation 1,142 ,817 ,932 ,823 ,69584 

 

 

Statistics 

 38 39 40 

 والفعالية المالي ءاألدا

 التنظيمية

N Valid 58 58 58 58 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2,91 2,84 2,76 2,8391 

Std. Deviation ,339 ,523 ,601 ,41531 

 

 

Statistics 

 50 51 52 

 المالياألداء  متابعة

 التنظيمية والفعالية

N Valid 58 58 58 58 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2,88 2,90 2,72 2,8333 

Std. Deviation ,422 ,667 ,643 ,49264 

 

 

Statistics 

 الشاملاألداء  تحسين 47 46 45 44 43 42 41 

N Valid 58 58 58 58 58 58 58 58 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,38 2,31 2,28 2,31 2,24 2,31 2,34 2,3103 

Std. Deviation ,721 ,706 ,643 ,654 ,779 ,681 ,715 ,53595 
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Statistics 

 الشاملاألداء  الشاملاألداء  متابعة 57 56 55 54 53 

N Valid 58 58 58 58 58 58 58 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,33 2,21 2,29 2,97 3,28 3,1207 2,4904 

Std. Deviation ,632 ,744 ,622 1,139 1,105 1,04003 ,57642 

 

 المستجوبينرفرا  األ: اختبار أثر متغيرات المراقبة على اتجاهات 24ملحق رقم 
 المستجوبينرفرا  األتأثير عمر المؤسسة على اتجاهات  -

ANOVA 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,288 2 ,144 1,035 ,362 

Within Groups 7,650 55 ,139   

Total 7,938 57    

 

 المستجوبينرفرا  األتأثير حجم المؤسسة على اتجاهات  -
ANOVA 

xy   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,296 2 ,148 1,064 ,352 

Within Groups 7,642 55 ,139   

Total 7,938 57    

 
 المستجوبينرفرا  األتأثير الشكل القانوني لمؤسسة على اتجاهات  -

ANOVA 

xy   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,037 1 ,037 ,259 ,613 

Within Groups 7,901 56 ,141   

Total 7,938 57    

 

 
 
 
 



 ق        ق ائمة المالح

 022 

 

 المستجوبينرفرا  األتأثير طبيعة ملكية المؤسسة على اتجاهات  -
ANOVA 

xy   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,081 2 ,041 ,284 ,754 

Within Groups 7,857 55 ,143   

Total 7,938 57    

 
 المستجوبينرفرا  األتأثير نوع الصناعة على اتجاهات  -

ANOVA 

xy   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,109 4 ,027 ,185 ,945 

Within Groups 7,829 53 ,148   

Total 7,938 57    

 
 المستجوبينرفرا  األتأثير المؤهل العلمي على اتجاهات  -

ANOVA 

xy   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,270 3 ,090 ,634 ,596 

Within Groups 7,667 54 ,142   

Total 7,938 57    

 
 المستجوبينرفرا  األتأثير امتالك شها ة مهنية رفي التدقيق الداخلي على اتجاهات  -

ANOVA 

xy   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,794 3 ,265 2,001 ,125 

Within Groups 7,144 54 ,132   

Total 7,938 57    

 

 

 

 

 



 ق        ق ائمة المالح

 022 

 

 المستجوبينرفرا  األتأثير طبيعة الوظيفة على اتجاهات  -
ANOVA 

xy   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,038 1 ,038 ,268 ,606 

Within Groups 7,900 56 ,141   

Total 7,938 57    

 المستجوبينرفرا  األتأثير الخبرة المهنية على اتجاهات  -
ANOVA 

xy   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,462 2 ,231 1,701 ,192 

Within Groups 7,475 55 ,136   

Total 7,938 57    

 
 : اختبار الفرضيات24ملحق رقم 

 اختبار الفرضيات الرئيسية -
aVariables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 baudit . Enter 

a. Dependent Variable: y1 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a,647 ,418 ,408 ,32571 

a. Predictors: (Constant), audit 

 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,270 1 4,270 40,253 b,000 

Residual 5,941 56 ,106   

Total 10,211 57    

a. Dependent Variable: y1 

b. Predictors: (Constant), audit 
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aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,527 ,347  1,518 ,135 

audit ,758 ,120 ,647 6,345 ,000 

a. Dependent Variable: y1 

 

 

aVariables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 baudit . Enter 

a. Dependent Variable: y2 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a,635 ,403 ,392 ,38056 

a. Predictors: (Constant), audit 

 

 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,473 1 5,473 37,790 b,000 

Residual 8,110 56 ,145   

Total 13,583 57    

a. Dependent Variable: y2 

b. Predictors: (Constant), audit 

 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,472 ,405  1,164 ,249 

audit ,858 ,140 ,635 6,147 ,000 

a. Dependent Variable: y2 
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 اختبار الفرضية العامة -
aVariables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 baudit . Enter 

a. Dependent Variable: y 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a,687 ,471 ,462 ,30999 

a. Predictors: (Constant), audit 

 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,799 1 4,799 49,937 b,000 

Residual 5,381 56 ,096   

Total 10,180 57    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), audit 

 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,502 ,330  1,520 ,134 

audit ,804 ,114 ,687 7,067 ,000 

a. Dependent Variable: y 
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 األشكالفهرس 
 

 الصفحة الشكلعنوان  الرقم
 10 العالقة بني الفعالية والفاعلية 10

 01 األداء الداخلي واخلارجي 10

 00 وحدات البناء الشاملة للميزة التنافسية 10

 03 مكونات األداء الشامل للمؤسسة 10

 00 هرم األداء 11

 04 أبعاد منوذج قياس األداء املتوازن 10

 03 األبعاد األربعة لنموذج قياس األداء املتوازن وعالقاهتا السببية  10

 01 تطور أهداف التدقيق الداخلي 08

 00 (IPPF)اإلطار الدويل للممارسات املهنية  13

 34 أهداف وجماالت تطبيق التدقيق املندمج 01

 000 جماالت تدخل التدقيق الداخلي املندمج 00

 014 توزيع املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حسب عمر املؤسسة 00

 013 عدد العمالحسب  املؤسسات الصناعية حمل الدراسةتوزيع  00

 001 حسب الشكل القانوين للمؤسسة املؤسسات الصناعية حمل الدراسةتوزيع  00

 000 حسب طبيعة ملكية املؤسسة الصناعية حمل الدراسةاملؤسسات توزيع  01

 000 حسب نوع الصناعة املؤسسات الصناعية حمل الدراسةتوزيع  00

 000 حسب املؤهل العلمي العينةتوزيع مفردات  00

 001 حسب الشهادات املهنية العينةتوزيع مفردات  04

 000 حسب طبيعة الوظيفة العينةتوزيع مفردات  03

 000 حسب اخلربة املهنية العينةتوزيع مفردات  01
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 فهرس الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 00 مناذج الفعالية التنظيمية 10

 00 مصفوفة احملددات والنتائج 10

 01 منوذج أصحاب املصاحل 10

 00 منوذج الفعالية التنظيمية 10

 40 معايري الصفات 11

 40 معايري األداء 10

 44 االختالف بني األداء والتدقيق املايل وتدقيق املطابقة 10

 30 ملخص لتطور مفهوم التدقيق املندمج 14

 33 مستويات التدقيق الداخلي املندمج 13

 000 إحصائيات توزيع االستبيان 01

 004 املؤسسات الصناعية يف اجلزائر اليت مشلتها الدراسة 00

 010 ملخص حمتوى االستبيان 00

 010 اخلماسي( Likert) سلم 00

 011 قياس ثبات االستبيان 00

 010 توزيع املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حسب عمر املؤسسة 01

 013 توزيع املؤسسات الصناعية حسب عدد العمال 00

 001 توزيع املؤسسات الصناعية حسب الشكل القانوين للمؤسسة 00

 000 طبيعة ملكية املؤسسةتوزيع املؤسسات الصناعية حسب  04

 000 توزيع املؤسسات الصناعية حسب نوع الصناعة 03

 000 توزيع مفردات العينة حسب املؤهل العلمي 01

 000 توزيع مفردات العينة حسب الشهادات املهنية 00

 000 توزيع مفردات العينة حسب طبيعة الوظيفة 00

 000 توزيع مفردات العينة حسب اخلربة املهنية 00

 000 درجات املوافقة على تدقيق املطابقة 00

 000 درجة املوافقة على تطبيق تدقيق الفعالية والفاعلية 01
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 000 درجة املوافقة على تطبيق التدقيق اإلداري 00

 003 درجة املوافقة على مسامهة التدقيق الداخلي يف حتسني األداء التشغيلي 00

 041 األداء املايل والفعالية التنظيميةدرجة املوافقة على حتسني  04

 040 درجة املوافقة على حتسني األداء الشامل 03

نتائج حتليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق يف اجتاهات أفراد العينة تعزى إىل  01
 عمر املؤسسة

040 

ينة تعزى إىل أفراد العنتائج حتليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق يف اجتاهات  00
 حجم املؤسسة

040 

نتائج حتليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق يف اجتاهات أفراد العينة تعزى إىل  00
 الشكل القانوين للمؤسسة

040 

نتائج حتليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق يف اجتاهات أفراد العينة تعزى إىل  00
 املؤسسةطبيعة ملكية 

041 

نتائج حتليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق يف اجتاهات أفراد العينة تعزى إىل  00
 نوع الصناعة

041 

نتائج حتليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق يف اجتاهات أفراد العينة تعزى إىل  01
 املؤهل العلمي

040 

ىل الختبار مدى وجود فروق يف اجتاهات أفراد العينة تعزى إنتائج حتليل التباين األحادي  00
 امتالك شهادة مهنية يف التدقيق الداخلي

040 

نتائج حتليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق يف اجتاهات أفراد العينة تعزى إىل  00
 طبيعة الوظيفة

040 

ة تعزى إىل يف اجتاهات أفراد العيننتائج حتليل التباين األحادي الختبار مدى وجود فروق  04
 اخلربة املهنية

044 

درجة املوافقة على تطبيق تدقيق املطابقة، تدقيق الفعالية والفاعلية والتدقيق اإلداري يف  03
 املؤسسات الصناعية حمل الدراسة

043 

لكيفية اليت ادرجة املوافقة على العبارات املتعلقة بتقدمي املدقق الداخلي للحلول اليت تشمل  01
 يتم هبا حتسني األداء

031 

نتائج اختبار األثر بني التدقيق الداخلي املندمج وحتسني األداء من خالل احللول اليت  00
 يقدمها املدققون الداخليون

030 
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درجة املوافقة على العبارات املتعلقة مبتابعة تنفيذ املدقق الداخلي للحلول اليت يقدمها من  00
 داءأجل حتسني األ

031 

نتائج اختبار األثر بني التدقيق الداخلي املندمج وحتسني األداء من خالل متابعة تنفيذ  00
 احللول اليت يقدمها املدققون الداخليون

030 

 033 نتائج اختبار األثر بني التدقيق الداخلي املندمج وحتسني األداء 00

 

 المالحقفهرس 
 

 الصفحة الملحقعنوان  الرقم
 004 قائمة املؤسسات الصناعية اليت مشلتها الدراسة  10

 001 قائمة األساتذة احملكمني 10

 000 االستبيان 10

 000  (Cronbach’s alpha) معامل 10

 004 التكرارات النسبية والتكرارات املطلقة ملتغريات الدراسة 11

 000 املتوسطات واالحنراف املعياري ملتغريات الدراسة 10

 000 املستجوبنيفراد األاختبار أثر متغريات املراقبة على اجتاهات  10

 004 اختبار الفرضيات 14
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 المحتويات الصفحة
 شكر وعرفان 
 إهداء 

 مقدمة ال ح-أ
 األداء في المؤسسة الصناعيةالفصل األول: 

 تمهيــــد 20
 المبحث األول: ماهية األداء 20
 املطلب األول: مفهوم األداء 20
 الثاين: تطور نظريات األداءاملطلب  20
 النظريات اإلدارية واإلدارة العلمية  .1 20
 مدرسة العالقات اإلنسانية  .0 20
  للمؤسساتاملدخل الوظيفي  .0 12
 النظرية املوقفية  .4 11
 نظرية أصحاب املصاحل .5 10
 املطلب الثالث: تصنيفات األداء 14
 حسب معيار البيئة أو املصدر .1 14
 حسب معيار الزمن .0 15
 حسب معيار الشمولية .0 15
 حسب املعيار الوظيفي .4 11
 حسب معيار طبيعة املؤسسة .5 10
 المبحث الثاني: تطور النظرة لألداء من المقاربة الكالسيكية إلى المقاربة الحديثة 10
 املطلب األول: األداء املايل واألداء العمليايت 10
 األداء املايل .1 10
 األداء العمليايت  .0 00
 املطلب الثاين: الفعالية التنظيمية  00
 تعريف الفعالية التنظيمية .1 00
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 مناذج الفعالية التنظيمية .0 00
 املطلب الثالث: النظرة احلديثة لألداء )األداء املستدام( 00
 املسؤولية االجتماعية  .1 00
 عالقة املسؤولية االجتماعية بأصحاب املصاحل وتصنيف أصحاب املصاحل .0 05
 املؤسسة يف ظل املسؤولية االجتماعيةأداء  .0 03
 قياس األداءنماذج ومؤشرات المبحث الثالث:  42
 املطلب األول: مفهوم قياس األداء 42
 املطلب الثاين: مناذج قياس األداء 40
 منوذج هرم األداء  .1 40
 مصفوفة احملددات والنتائج .0 44
 منوذج أصحاب املصاحل .0 45
 منوذج الفعالية التنظيمية .4 45
 منوذج قياس األداء املتوازن .5 41
 منوذج قياس األداء املستدام .1 52
 املطلب الثالث: مؤشرات قياس األداء 52
 املؤشرات املالية  .1 50
 املؤشرات الكمية )غري املالية( .0 50
 خالصة الفصل األول 55

 الفصل الثاني: مراجعة أدبية للتدقيق الداخلي المندمج
 تمهيد 50
 : ماهية التدقيق الداخلي األولالمبحث  53
 املطلب األول: مفهوم التدقيق الداخلي  53
 التطور التارخيي للتدقيق الداخلي .1 53
 التعريف احلديث للتدقيق الداخلي .0 11
 املطلب الثاين: أمهية وأهداف التدقيق الداخلي 10
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 أمهية التدقيق الداخلي .1 10
 أهداف التدقيق الداخلي  .0 14
 على ضوء نظريات النظم الداخلي مشروعية التدقيق الثالث:املطلب  10
 نظرية تكاليف املعامالت .1 10
 نظرية الوكالة وحوكمة الشركات .0 00
 المبحث الثاني: اإلطار المرجعي الدولي لممارسة التدقيق الداخلي 00
 املطلب األول: رسالة ومبادئ التدقيق الداخلي 00
 رسالة التدقيق الداخلي .1 00
 املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي .0 00
 املطلب الثاين: معايري التدقيق الداخلي 32
 معايري الصفات .1 31
 معايري األداء .0 30
 معايري التنفيذ .0 34
 املطلب الثالث: مدونة أخالقيات املهنة 31
 المبحث الثالث: التدقيق الداخلي المندمج 30
 التدقيق الداخلي املندمجاملطلب األول: ماهية  30
 املطلب الثاين: نطاق التدقيق الداخلي املندمج 04
 املطلب الثالث: مستويات اندماج التدقيق الداخلي  05
 تدقيق مبستوى اندماج ضعيف .1 05
 تدقيق مبستوى اندماج متوسط  .0 01
 التدقيق املندمج .0 00
 خالصة الفصل 121

 المندمج في تحسين األداءالفصل الثالث: دور التدقيق الداخلي 
 تمهيد 120
 المبحث األول: دور التدقيق الداخلي المندمج في تحسين األداء التشغيلي 124
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 املطلب األول: مفهوم تدقيق املطابقة 124
 تدقيق املطابقة .1 124
 تدقيق االنتظامية .0 125
 تدقيق املطابقةجماالت املطلب الثاين:  125
 اإلجراءات .1 121
 القوانني والقواعد سارية املفعول .0 123
 املطلب الثالث: النتائج املنتظرة من تدقيق املطابقة وانعكاساهتا على األداء التشغيلي 120
 الرفع من إنتاجية األفراد .1 120
 التقليل من املخاطر التشغيلية .0 112
لتنظيمية والفعالية االمبحث الثاني: دور التدقيق الداخلي المندمج في تحسين األداء المالي  111

 للمؤسسة
 املطلب األول: مفهوم تدقيق الفعالية والفاعلية 111
 تدقيق االقتصاد والفعالية .1 111
 تدقيق الفاعلية  .0 114
 االت تدقيق الفعالية والفاعليةجماملطلب الثاين:  115
 جماالت تدقيق الفعالية .1 115
 جماالت تدقيق الفاعلية .0 111
ة النتائج املنتظرة من تدقيق الفعالية والفاعلية وانعكاساهتا على األداء املايل والفعالياملطلب الثالث:  113

 التنظيمية
 حتسني األداء املايل للمؤسسة .1 113
 حتسني الفعالية التنظيمية .0 110
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  ملخص

الصناعية ات ملؤسساملندمج يف حتسني األداء يف ا الداخلي إىل إبراز مدى مسامهة التدقيق الدراسةهذه  تدفه
أم  ملندمجامعرفة فيما إذا كانت املؤسسات الصناعية اجلزائرية تطبق التدقيق الداخلي وذلك من خالل ، يف اجلزائر

 .يف حتسني األداء مسامهته يةإبراز كيفو مستوى اندماج التدقيق الداخلي ، وكذلك معرفة ال

يث يركز على ح ،ضعيف االندماجالتدقيق الداخلي يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية أن توصلت الدراسة إىل 
سني لتدقيق الداخلي املندمج يساهم يف حتاأن تبني من خالل الدراسة . كما مهمات ختص تدقيق املطابقة فقط

اليت تشمل صيات التو هذه لتنفيذ تهم من خالل متابعو  الداخليون اليت يقدمها املدققونمن خالل التوصيات األداء 
للتطبيق  ، ويرجع ذلك لكون التوصيات املقدمة غري قابلةوذلك بدرجة متوسطة حتسني األداء الكيفية اليت يتم هبا

 يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية. 

 .األداء، التدقيق الداخلي املندمج، الصناعيةاملؤسسات  الكلمات المفتاحية:

Abstract 
This study aims at demonstrating the contribution of integrated internal audit to the 

improvement of performance in industrial enterprises in Algeria, through knowing whether the 

Algerian industrial enterprises apply integrated internal audit or not, as well as knowing the 

level of integration of internal audit and highlighting its contribution to improve the 

performance. 

The study found that internal auditing in Algerian industrial institutions is weak integrated, 

focusing on tasks related to conformity auditing only. The study also found that integrated 

internal auditing contributes to improving performance through the recommendations made by 

auditors and following up on the implementation of these recommendations, which include how 

to improve the performance to a medium extent, due to the fact that the recommendations 

presented are not applicable in the Algerian industrial institutions. 

Keywords: Industrial institutions, Integrated Internal Audit, Performance. 

  


