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امللخص:
تهدف هذه الدراسة تثمين دور التدقيق االستراتيجي في ادارة املؤسسة االقتصادية والتي اعتمد فيها على التأصيل النظري للموضوع باالعتماد على
مصادر الكتب واملجالت والدراسات السابقة التي تناولت املوضوع وخلصت الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات اهمها ان التدقيق االستراتيجي
يزود املؤسسة بإجابات مفصلة وهامة  ،ويسلط الضوء على املخاطر اإلستراتيجية و السعي لتنفيذ مهام التدقيق االستراتيجي لزيادة فعالية وكفاءة أداء
املؤسسة واإلدارة االستراتيجية.
الكلمات املفتاحية :التدقيق ،التدقيق االستراتيجي ،االدارة االستراتيجية.

املقدةة:
يواجه العديد من متخذي القرارات االستراتيجية في مختلف املجاالت بمنظمات األعمال العديد من العقبات واألمور الطارئة التي لم تكن في
الحسبان ،وقد يعترضه أزمات متعددة تفرض عليه التعامل املباشر معها ،واتخاذ التدابير الالزمة لتفاديها أثناء قيامة بصناعة القرار االستراتيجي ،اآلمر
الذي يدفع إلى البحث عن وسيلة ملساعدة متخذي القرارات االستراتيجية للتغلب علي مثل هذه العقبات واألزمات التي قد يواجهها عند قيامة بمهامه
املختلفة عند صياغة القرار االستراتيجي.،ويعد التدقيق االستراتيجي احد اهم اساليب تشخيص املشاكل والعوائق التي تواجه تنفيذ املؤسسة لخططها
االستراتيجية ويتضمن تحليال تفصيليا إلداء كافة الجوانب والوظائف واالنشطة املختلفة في املؤسسة ومستوى اداء خططها االستراتيجي ،ولغرض
معالجة املشكل املتمثل في ما هو دور التدقيق االستراتيجي لدعم االدارة في املؤسسة االقتصادية ؟ قسمنا بحثنا الى املحاور التالية :
 املحور األول  :مفاهيم أساسية حول االدارة االستراتيجية.



املحور الثاني  :ماهية التدقيق االستراتيجي.
املحور الثالث  :دور التدقيق االستراتيجي في إدارة املؤسسة االقتصادية.

املحور األول  :ةفاهيم أساسية حول االدارة االستراتيجية
تطور مفهوم االستراتيجية ليصبح اكثر تداوال في املؤسسات االقتصادية حيث بدأت هذه األخيرة تدرك أن التخطيط املتوسط وطويل األجل له تأثير
بالغ األهمية على نشاطاتها املختلفة .
 .1تعريف اإلدارة االستراتيجية :
تعرف باللغة اإلنجليزية بمصطلح )  ( Strategyوهو مفهوم ذو داللة عسكرية استخدمت في الحروب القديمة من أجل وضع الخطط املناسبة
إلعداد الحرب قبل وقوعها .
ويرجع مصطلح االستراتيجية في أصله إلى اللغة اليونانية وتحديدا إلى كلمة ( استراتيوجس ) والتي تعني فن الحرب فهي من الفنون العسكرية .
وعمل نابوليون بونابارت على تطوير مفهوم االستراتيجية ليشمل العديد من املجاالت األخرى كاملجال االقتصادي والسياس ي وغيرهما . 2
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وعرفها " هنري منترنبرج " أنها الخطة أو االتجاه أو منهج العمل املوضوع لتحقيق هدف ما ،أي ما هو املمر أو الجسر الذي يأخذنا من هنا إلى هناك.
3
والثبات على سلوك معين في املؤسسة التي تدخل في مشاريع مخاطرة على سبيل املثال نقول أنها تتبنى استراتيجية املخاطرة .
ولقد تعددت التعاريف حول االدارة االستراتيجية منها ما يلي :
 " هي املعنى املحدد لإلجابة على للسؤال  :ماذا يتعين على املؤسسة أن تفعل ؟ "

4

 ويمكن تعريفها أيضا " أنها خطة موحدة وشاملة ومتكاملة التي تربط مزايا الشركة االستراتيجية بتحديات البيئة  ،إنها مصممة بالتأكيد على أن
5
أهداف املشروع الرئيسية تتحقق من خالل التطبيق الصحيح للخطة "
 وتعرف أيضا أنها " عملية اتخاذ القرارات بناءا على معلومات ،ووضع الخطط واألهداف والبرامج الزمنية  ،والتأكد من تنفيذها "
من التعارف السابقة يتضح أن مفهوم االستراتيجية هو مجموعة من القواعد واملبادئ التي تربط بمجال معين  ،وتساعد األفراد على اتخاذ القرارات
املناسبة بناءا على مجموعة من الخطط الدقيقة  ،والتي تعتمد على وضع االستراتيجيات الصحيحة للوصول إلى تحقيق نتائج ناجحة .
 .2أهمية اإلدارة االستراتيجية:
تعد االدارة االستراتيجية من الوسائل االدارية املهمة حيث تظهر أهميتها في مساعدة املنشآت على املحافظة على نجاحها من خالل تعزيز تأقلمها
7
وإدارتها لكل من بيئتي العمل الداخلية والخارجية ومن املمكن تلخيص أهميتها بشكل يوضح وفقا للنقاط التالية:
6

 تعزيز قدرة املديرين على االستجابة والوعي للمؤثرات الداخلية والخارجية.
 تطوير وتحسين وتنمية االفكار املستقبلية .
 التوقع بشكل دقيق للنتائج االستراتيجية.
 تحسين وتطوير االداء املالي طويل االجل للمنشاة.
 تحديد الفرص في املستقبل وتوقع املشكالت املؤثرة على العمل.
 .3عناصر اإلدارة االستراتيجية:
8
يمكن تلخيصها فيما يلي :
أوال  :الرؤية والرسالة
ثانيا  :األهداف  ،االستراتيجية العامة ( االستقرار ،النمو ،التنويع  ،التخفيض )
ثالثا  :استراتيجية الوحدات ( التركيز  ،تخفيض التكاليف ،التمييز )
رابعا  :االستراتيجيات الوظيفية ( املوارد البشرية ،التسويق  ،االنتاج ،التمويل )

املحور الثاني  :ةاهية التدقيق االستراتيجي
لقد ظهر التدقيق نتيجة ظهور الحاجة إلى وجود شخص مختص محايد للتحقق من محتوى ما تقدمه املؤسسة من قوائم مالية ومحاسبية .9ويعد
التدقيق من بين األدوات األساسية ملتابعة عمل اإلدارة االستراتيجية .
 .1التطور التاريخي للتدقيق :
يرى البعض أن الجذور األولى للتدقيق تعود إلى الفراعنة أين وجد ما يعرف باملراقبين  ،ثم خالل العهد الروماني ظهر مجلس الشيوخ الذي يتكفل
بمراجعة حسابات من يقومون بتحصيل الضرائب  ،وفي العهد اليوناني اعتمد على خبراء للقيام بعملية التحقيق في حسابات الخزينة العامة.
وأصل كلمة تدقيق بالالتينية "  " Audireتعني الحكم والسماع للشكاوى والشهادات  ،أما بالفرنسية تعني "  " Ecouterاالستماع واإلصغاء  ،إلى
أن أصبح املصطلح يعني الرقابة الرسمية للحسابات .

 3طارق محمد السويدان  ،محمد أكرم العدلوني  ،كيف تكتب خطة استراتيجية  ،قرطبة للنشر والتوزيع  ،الرياض  2004ص18
 4خالد أمين عبد هللا  -علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلمية الطبعة  - 4دار وائل للنشر والتوزيع  ،عمان األردن  2007ص166
 5أشوك شاندا وشلبا توبرا ترجمة عبد الحكيم الخزامي استراتيجية املوارد البشرية  ،دار الفجر للنشر والتوزيع  2002ص33
 6عايدة سيد خطاب  -اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في ظل إعادة الهيكلة  ،االندماج  ،مشاركة املخاطر  ،دار شركة الحريري للطباعة  2003ص4
 7محمد بتيدي (  ) 2010أثر اإلدارة االستراتيجية على كفاءة وفعالية األداء ( دراسة ) السودان  ،جامعة ص 31/30بتصرف ( موضوع ) com.
8
عايدة سيد خطاب  2003ص ( 55مرجع سابق )
9

سكاك مراد  -التدقيق االستراتيجي ودوره في االدارة االستراتيجية للمؤسسات  -دراسة ميدانية لبعض املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف مجلة العلوم االقتصادية وعلوم
التسيير العدد  2015 - 15ص384
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أما أصل كلمة املدقق "  " Auditeurظهر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أين شكل مجلس للمدققين في لندن وبدأ في تطوره
من طرف املختصين في التحقيق في مصداقية القوائم املالية  .وأخذ املفهوم يتسع شيئا فشيئا ولم يقتصر على الحسابات بل شمل مجمل وظائف
املؤسسة .
 .2تعريف التدقيق :
عرفه عبد الرزاق عثمان (  ) 1999كمفهوم حرفي يقصد به "فحص البيانات أو السجالت أو األرقام بقصد التحقق من صحتها  ،غير أن للتدقيق
مفهوما مهنيا يقصد به الفحص االنتقادي املنظم للبيانات املحاسبية املثبتة في السجالت والدفاتر والقوائم املالية للوحدة التي تدقق حساباتها بقصد
ابداء رأي فني محايد عن مدى صحة أو دقة هذه البيانات ودرجة االعتماد عليها  ،وعن مدى داللة القوائم املالية والحسابات الختامية التي أعدتها
الوحدة عن نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة وعن مركزها املالي عن الفترة التي تناولتها عملية الفحص والتدقيق" . 10
كما عرفته جمعية املحاسبة األمريكية للتدقيق)  ( A.A.Aكما يلي " :التدقيق هو عملية منظمة ومنهجية كجمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل
موضوعي التي تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية  ،وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج واملعايير املقررة  ،وتبليغ األطراف
11
املعنية بنتائج التدقيق "
وعموما يعتبر التدقيق " عملية مستمرة ودائمة ملعاينة وضعيات املؤسسات للبحث عن نقاط القوة ونقاط الضعف باستعمال منهجية وتشخيص
12
عام للمؤسسة لتقديم التوصيات لتصحيح االختالالت "
 .3ةعايير التدقيق وةستويات تدخله :
 - 1.3ةعايير التدقيق
13
تتمثل في املعايير املتعارف عليها دوليا مقسمة إلى ثالث مجموعات
 ةعايير عاةة :
هي مجموعة من املعايير تتعلق بالتكوين الذاتي أو الشخص ي ملن سيزاولون مهنة التدقيق  ،ومن هنا أطلق عليها البعض معايير شخصية personal
 standerdsوتتمثل في :


التدريب والكفاءة ( التأهيل العلمي والعملي )



االستقالل والحياد

 العناية الواجبة ( الحذر املنهي املعقول )
 ةعايير العمل امليداني :
هي مجموعة من املعايير املتعلقة بإجراء وتنفيذ عملية التدقيق وتتمثل فيما يلي :


التخطيط واإلشراف



الضبط الداخلي أي دراسة النظام املطبق وتقييمه



أدلة وقرائن اإلثبات

 ةعايير إعداد التقرير:
هي مجموعة من املعايير املتعلقة بإجراء تنفيذ عملية التقرير النهائي وشروط ذلك التقرير متمثلة فيما يلي :


املبادئ املحاسبية املتعارف عليها )  ( GAAPوقد استبدلت املعايير املحاسبية الدولية ) ( IASs




ثبات ( النظام ) تطبيق املبادئ املحاسبية
كفاية املعلومات ( إظهار الواقع في التقارير )

 إبداء الرأي
 - 2.3ةستويات تدخل التدقيق :
14
يتبع املدقق منهجية عمل تتكون من ثالث مستويات مختلفة هي :
 10عبد الرزاق عثمان أصول التدقيق والرقابة الداخلية للمرحلة الثالثة قسم املحاسبة املوصل
 11غسان فالح املطارنة  ،تدقيق الحسابات املعاصر  ،الطبعة  1جامعة آل البيت  2006ص14
P.candau , l'audit social méthodes et techniques pour un management efficace ; vuibert gestion , paris 1985 page 50 12
 13خالد أمين عبد هللا  ،التدقيق والرقابة في البنوك الطبعة  ، 1عمان دار وائل للنشر والتوزيع . 2012
Jacques Renard , théorie et pratique de l'audit interne , 6eme édition , édition d'organisation Paris 2007 pp 26/27 14
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أ  -تدقيق املطابقة ) ( Audit de conformité
يقوم بمقارنة القواعد الواجبة مع الحقائق الواقعية  ،أي هدفه التأكد من التطبيق الجيد للقواعد واإلجراءات  ،يسمى أيضا تدقيق الشرعية (
) Audit de régularité
ب  -تدقيق الفعالية ) ( Audit de l'efficacité
يتعمق أكثر في أسباب الظواهر ومرجعياتها التي يعتقد أنها األكثر تناسبا وفعالية ودقة  ،أي يستخدم معيار الوصول لألهداف بأقل تكلفة وأحسن
نتائج .
جـ  -التدقيق القيادي االستراتيجي ) Audit de management stratégique (:
يفحص طرق وضع وتنفيذ الرقابة على االستراتيجية  ،وهو ما سنتطرق له بشكل مفصل في العنصر التالي :
 .4تعريف التدقيق االستراتيجي :
لقد تعدد التعاريف التي تناولت مفهوم التدقيق االستراتيجي فهو نوع أوسع وأشمل من التدقيق االداري ،فهو ال يصف فقط كيفية صياغة
األهداف واالستراتيجيات والسياسات بل يتعدى ذلك إلى كيفية تنفيذها وتقويمها والسيطرة عليها .
و عرفه الدوري على أنه " فحص وتقويم عمليات الوحدة االقتصادية املتأثرة بعملية اإلدارة االستراتيجية ،ويمكن أن يكون هذا التدقيق شامال
لكافة أوجه عملية اإلدارة االستراتيجية  ،أو أن يكون هذا التدقيق مركزا على جزء واحد في العملية مثل التحليل البنكي  ،كما يمكن أن يكون التدقيق
االستراتيجي رسما ملتزما بالقوانين املنظمة الثابتة وإجراءاتها  ،وأن يكون غير رسمي بحيث يسمح للمدراء بأخذ املقاييس متى شاءوا ". 15
ويرى عبد اللطيف وتركمان أن التدقيق االستراتيجي هو نظام للتأكد من تحقيق الوحدة االقتصادية ألهدافها  ،وذلك من خالل وضع مستويات
األداء املستهدف ثم قياس األداء الفعلي ومقارنته مع املعايير املوضوعة للتعرف على مدى تحقيق أهداف األداء االستراتيجية .16
عرف"  "Kayالتدقيق االستراتيجي على أنه " عملية تقييم القرارات والخطط طويلة األجل بناءا على معلومات عن اآلثار املستقبلية لهذه القرارات في
17
ضوء عالقتها بالبيئة الداخلية والخارجية للمنشأة ومدى تكيفها مع املحيط "
 .5أهمية التدقيق االستراتيجي :
يهتم التدقيق االستراتيجي بما يلي :
أ  -تدقيق الخطة االستراتيجية وذلك بمراجعة السياسات املستقبلية التي تضعها اإلدارة العليا ( أي تدقيق ما قد يحدث في املستقبل )
ب  -يعتبر عملية مكملة للتخطيط االستراتيجي  ،وأحد مراحله ألنه يساعد في مراقبة البنية الخارجية من فرص وتهديدات  ،واملراقبة للبنية
الداخلية من نقاط قوة وضعف .
جـ  -جمع األنشطة املرفقة هي التي تمارسها املؤسسة وتسعى من خاللها إلى تحقيق رسالتها ( أنشطة مالية ومحاسبية  ،وانتاجية تسويقية وإدارة
املوارد البشرية .....الخ)
 .6أنواع التدقيق االستراتيجي وةراحله :
أ .أنواعه :
هناك عدة أنواع للتدقيق االستراتيجي تختلف حسب نطاق ممارستها وهي :
 التدقيق االستراتيجي حسب الزةن
ا
أوال  :التدقيق االستراتيجي القبلي أو السابق :
الهدف منه منع وقوع الخطأ أو ما يسمى الرقابة األولية  ،املبدئية أو الوقائية .
ا
ثانيا  :التدقيق االستراتيجي املتزاةن:
أي يتبع كل املراحل بمثابة نظام تفتيش ويكون ألجل اكتشاف األخطاء واالختالالت في الوقت املناسب وتصحيحها أو ما يعرف بالتغذية العكسية " feed
" back
ا
ثالثا  :التدقيق االستراتيجي البعدي:
ويأتي هذا النوع بعد االنتهاء من كل املراحل للتأكد من مطابقتها كما هو مخطط له .
 التدقيق االستراتيجي حسب نطاق ةمارسته :
15
16

الدوري  ،زكراي مطلك  ،االدارة االسرتاتيجية  ،مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية  ،الطبعة العربية دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ،عمان األردن  2005ص327

عبد اللطيف  ،عبد اللطيف تركمان  ،حنان  ،الرقابة االسرتاتيجية وأثرها على زايدة فعالية أداء الوحدات االقتصادية  ،جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية  ،اجمللد  ، 27العدد ، 4
 2005ص4
 17سكاك مراد  -مرجع سابق  -ص393
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إن مجال اإلدارة واسع النطاق ولهذا عند ارتباط مهمة التدقيق االستراتيجي يجب األخذ بعين االعتبار كل ظروف حالة عدم التأكد ويتضمن تدقيق
بيئة عمل املؤسسة الداخلية والخارجية ووضع الشركة وأصحاب املصالح .
ب .ةراحل التدقيق االستراتيجي :
 .1التشخيص :


االطالع على املستندات الرئيسية مثل الخطة االستراتيجية والتشغيلية  ،السياسات التي تتحكم بأنشطة تخصيص املوارد وقياس األداء.



تشخيص األداء التشغيلي والسوقي واملالي ومقارنته بمؤشرات الصناعة تحديد االنحرافات .



املعرفة التامة لألدوار الرئيسية واملسؤوليات والسلطات وعملية اتخاذ القرار والعالقات بين العاملين .



تحديد الهيكل التنظيمي واألنشطة الداخلية .



اعداد استبيان ومقابالت للتعرف أكثر على وجهات النظر .

 تحديد الفرص والبدائل لتطويرها وصياغة الفرضيات للوصول إلى أفضل النتائج .
 .2التحليل املرززي :


يتمثل في اختيار الفرضيات الخاصة باملشاكل والفرص للتطوير .

 صياغة االستنتاجات وتحديد نقاط الضعف ملعرفة الخلل في التنفيذ
 .3التوصيات :
 وضع الحلول البديلة للمشاكل واختبارها في ضوء متطلبات مواردها ومخاطرها .


تقديم خطة عمل متكاملة قابلة للقياس لتحسين نتائج االستراتيجية .

 .7اإلطار العام للتدقيق االستراتيجي
التدقيق االسرتاتيجي

تدقيق وضع الشركة

تدقيق هوية

تدقيق البيئة الداخلية

التدقيق التسويقي

تدقيق البيئة اخلارجية

تدقيق أصحاب املصاحل

التدقيق البيئي

الشركة
التدقيق االنتاجي
تدقيق
أقدمية
الشركة

تدقيق اخلدمات املعاونة
والتسهيالت

تدقيق اسرتاجتيات التحالف
واالندماج

تدقيق التكنولوجيا

تدقيق تكلفة اجلودة
تدقيق مرونة
الشركة

تدقيق أمن املعلومات
تدقيق الثقافة
تدقيق أداء اإلدارة
تدقيق القيادة

املصدر  :الكاشف دور املحاسبة اإلدارية واملراجعة االستراتيجية في تحسين حوكمة الشركات  2010ص ( 34نقال عن صالح ابراهيم يونس الشعيباني  ،وعد حسين شالش الجميلي ) مالمح
تطبيق التدقيق االستراتيجي في العراق  -دراسة لعينة من الشركات الصناعية في محافظة نينوى  ،مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية  -املجلد  - 4العدد  9سنة  2012ص388
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املحور الثالث  :دور التدقيق االستراتيجي في إدارة املؤسسة االقتصادية
للتدقيق االستراتيجي دور هام في عملية اتخاذ القرار االستراتيجي للمؤسسة االقتصادية من حيث أنه :


يقوم (يصحح) نتائج األداء الحالي للمؤسسة االقتصادية



يفحص ويقوم التحكم املؤسس ي ( رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة )

18

 يحلل يقوم االستراتيجية باستخدام تحليل " " Swot
 يقوم (يصحح) االستراتيجيات البديلة وينفذها ويراقبها .
كما أن التدقيق االستراتيجي يهدف في النهاية إلى التحقق من درجة املطابقة بين ما هو محقق مقارنة بما هو مخطط له وإيصال هذه النتائج إلى
املستخدم النهائي .
كما تجدر اإلشارة إلى أن التدقيق االستراتيجي أداة ووسيلة يستخدمه كل من مراقب الحسابات واملدقق الخارجي وكذا املدقق الداخلي ،والغرض منه
وضع املنهج الذي يمكن لجنة التدقيق من تحقيق ما يلي 19:
 إيصال املعلومة للموظفين من خالل تقرير سنوي يوضح عملية الرقابة على املؤسسة االقتصادية وإدارة مخاطرها .


تدقيق نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية من حيث التأكد من وضع الخطط وسالمة االجراءات.




تحديد املوارد الالزمة ( املادية والبشرية ) لعملية التدقيق .
توفير املناخ املالئم لتحقيق التعاون الفعال بين مدققي الحسابات وبين هيئات التدقيق األخرى .



توفير كل الضمانات والخدمات االستشارية من قبل لجنة التدقيق .

النتائج والتوصيات :
 .1النتائج :
خلصت الدراسة للنتائج التالية:


التدقيق االستراتيجي هو نوع من أنواع التدقيق يرتكز على فحص وتقويم اإلدارة االستراتيجية للتأكد من أن العمليات تجري وفق األسس
السليمة لضمان النتائج املخطط لها .



التدقيق االستراتيجي يمثل نظام شامل ملختلف املستويات االستراتيجية ( تدقيق قبلي أو وقائي  ،تدقيق تزامني ( تفتيش ي ) وتدقيق بعدي (
التغذية العكسية ) ).



التدقيق االستراتيجي يساعد اإلدارة العليا إلنجاز أهدافها االستراتيجية .



يقوم التدقيق االستراتيجي أوال بطرح أسئلة ( كيف ملاذا متى وأين ومن ) وهي أسئلة تبدو بسيطة ولكن اإلجابة عليها هي التي تحدد استراتيجية
املؤسسة .



يقيم استراتيجية املؤسسة الحالية .



يسلط الضوء على املخاطر االستراتيجية .



يقيم الحاجات بتغيرات املوارد.



للتدقيق االستراتيجي ثالث مستويات (  -تدقيق قيادي " االدارة العليا "  -تدقيق هيكلي " اإلدارة الوسطى "  -تدقيق تشغيلي " اإلدارة اإلشرافية
الدنيا " ).



يركز التدقيق االستراتيجي على القضايا املهمة والحيوية واملتغيرات األساسية التي تحدد نجاح أو فشل املؤسسة.



ينفذ التدقيق االستراتيجي في ثالثة خطوات هي :
 مراجعة أساسيات االستراتيجية .

 18عبد اللطيف وتركمان  -مرجع سابق  -ص5
 19صالح ابراهيم  ،وعد حسين  -مرجع سابق  -ص382
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 قياس األداء التنظيمي .
 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
 .2التوصيات :
يقترح الباحثان التوصيات التالية:


تكثيف الدورات التدريبية للمدقق لزيادة اكتساب الخبرات .



االهتمام أكثر بالتدقيق القيادي واالستراتيجي  .ملا له اهمية كبرى في تحديدي مسار املؤسسة



على املؤسسات االقتصادية استخدام التقنيات الحديثة لقياس األداء وتنفيذ األهداف .



السعي لتنفيذ مهام التدقيق االستراتيجي لزيادة فعالية وكفاءة أداء املؤسسة واإلدارة االستراتيجية.

املراجع:
ا
أوال :املراجع العربية:
 .1أشوك شاندا وشلبا توبرا ،ترجمة عبد الحكيم الخزامي )2002( ،استراتيجية املوارد البشرية  ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،ص33
 .2الدوري ،زكريا مطلك )2005( ،االدارة االستراتيجية ،مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية ،الطبعة العربية دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان األردن،
ص327
 .3السويدان .طارق محمد  ،العدلوني .محمد أكرم )2004( ،كيف تكتب خطة استراتيجية  ،قرطبة للنشر والتوزيع  ،الرياض ،ص18
 .4املطارنة .غسان فالح )2006( ،تدقيق الحسابات املعاصر ،الطبعة  1جامعة آل البيت ،ص14
 .5بتيدي .محمد ) 2010( ،أثر اإلدارة االستراتيجية على كفاءة وفعالية األداء ( دراسة ) السودان  ،ص 31/30بتصرف ( موضوع ) com.
 .6عبد هللا .خالد أمين )2012( ،التدقيق والرقابة في البنوك الطبعة ، 1عمان دار وائل للنشر والتوزيع
 .7عبد هللا .خالد أمين  )2007( ،علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلمية الطبعة  - 4دار وائل للنشر والتوزيع  ،عمان األردن ،ص166
 .8سكاك مراد )2015( ،التدقيق االستراتيجي ودوره في االدارة االستراتيجية للمؤسسات  -دراسة ميدانية لبعض املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف ،مجلة
العلوم االقتصادية وعلوم التسيير العدد  - 15ص384
 .9سيد خطاب .عايدة )2003( ،اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في ظل إعادة الهيكلة ،االندماج ،مشاركة املخاطر ،دار شركة الحريري للطباعة ص4
 .10عبد اللطيف ،عبد اللطيف تركمان ،حنان )2005( ،الرقابة االستراتيجية وأثرها على زيادة فعالية أداء الوحدات االقتصادية ،مجلة جامعة تشرين للدراسات
والبحوث العلمية  ،املجلد  ، 27العدد  ، 4ص4
 .11عثمان .عبد الرزاق ،أصول التدقيق والرقابة الداخلية للمرحلة الثالثة قسم املحاسبة  ،املوصل

ا
ثانيا :املراجع االجنبية:
[1] Jacques Renard , théorie et pratique de l'audit interne , 6eme édition , édition d'organisation Paris,
(2007), pp. 26-27
[2] P. candau , l'audit social méthodes et techniques pour un management efficace ; vuibert gestion , paris
(1985), p.50
www.mawdo3.com
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Abstract:

This study aims at valuing the role of strategic auditing in the management of the economic
institution in which it was based on the theoretical rooting of the subject based on the sources of books,
magazines and previous studies that dealt with the subject. The study concluded with a number of conclusions
and recommendations. The strategic audit provides the institution with detailed and important answers, And
strive to implement strategic audit functions to increase the effectiveness and efficiency of the institution's
performance and strategic management.
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