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 األصدقاء و األحباب . •
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خطاف  أسامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة



 

 

 

 

 الشكر كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 .كله الشكر و الحمد فله وأرشد وسهل أنعم ما على بعد ومن قبل من الفضل هلل             

 :بعد أما

 و االحترام كل له أكن الذي"......." املشرف أستاذي إلى الجميل والعرفان الجزيل بالشكر أتقدم             

 التقدير

 .العمل هذا إلتمام فادتني التي توجيهاته و نصائحه علل و العون  مديد في علي يبخل لم الذي و 

 تصويبه و فيه وتعبهم هذا بحثي لقراءة تفضلهم على املناقشة لجنة أعضاء جميع إلى الجزيل شكري  وأوجه

 من

 .األخطاء زلل 

 بكلمة بعيد أو قريب من املساعدة يد لنا دم من لكل الشكر معاني بأسمى أتقدم أن إال يفوتني ال األخير وفي

 طيبة

 .عنا سؤال أو 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــاملقـدم



 مقدمة عامة

 أ
 

 

 مقدمة عامة : 

التدقيق مفهومها الحديث أداة التي تساعد املؤسسة على بلوغ أهدافها، حيث يعمل على تقييم يعد          

أداة أنشطتها املختلفة املحاسبية واملالية و التشغيلية، األمر الذي جعل التدقيق الداخلي يلعب دور مهم في 

ليئة بالفرص والتهديدات وفي ظل مساعدة إدارة املؤسسة على مسؤوليتها املختلفة في ظل التطورات الراهنة وامل

األشكال املختلفة للمؤسسات وتنوعها، على اختالف أحجامها زادت حاجة املؤسسة إلى اعتماد وظيفة التدقيق 

الداخلي التي تتوفر فيها مجموعة من املعايير املؤهلة، هده الوظيفة تساعد إدارة املؤسسة على تطبيق سياساتها 

بفعالية وكفاءة، ومنه فإن التدقيق الداخلي أداة في يد املؤسسة فحص وتقييم فعالية و إجراءاتها وبلوغ أهدافها 

األساليب الرقابية ومد اإلدارة باملعلومات ذات مصداقية وصالحة التخاذ القرارات، وبهذا أصبح التدقيق 

 يا في املؤسسة.الداخلي وسيلة تبادل املعلومات واتصال بين ملستويات اإلدارية املختلفة و اإلدارة العل

إن حاجة هده املستويات اإلدارية ملعلومات مؤهلة التخاذ القرارات املختلفة، زاد من اللجوء إلى         

أعمال التدقيق الداخلي كمساعد للوصول إلى ذلك، فأصبحت املؤسسات تتخذ من املدققين الداخليين 

معينة، خاصة اإلستراتيجية منها، ألن أي خطأ في كمستشارين تلجأ إليهم عن عند اإلقبال على اتخاذ القرارات 

مثل هذه القرارات سيكلف املؤسسة غاليا ويستهدف كيانها وأهدافها، كما انه يجب التريث والتأني مع اإلملام 

الكامل بحيثيات هذه القرارات هذه القرارات حيث يضمن مردوديته، إذ انتقل االهتمام بالقرارات اإلستراتيجية 

 من معلومات غلى املستويات اإلدارية األخرى. وما تحتاجه

األخيرة تولد معلومات تخدم القرارات اإلستراتيجية وبالتالي هذه املعلومات هي ناتجة من  إنحيث        

قرارات في كل من املستوى التكتيكي والتنفيذي ومراعاة للموصفات التي يجب أن تكون بها هذه املعلومات، يجب 

في املستوى مبنية على ضوء طرق علمية وعملية بما يخدم الصالح العام للمؤسسة، ومن أجل   أن تتخذ القرارات

بلوغ ذلك استعانة هذه املستويات اإلدارية هي األخرى بخدمات وظيفة التدقيق الداخلي وجعلت منها مرجعا 

 تأخذه في الحسبان والجأ إليه عند اإلقبال على اتخاذ قرارات معينة.



 مقدمة عامة

 ب
 

ا األساس ولإلملام بجميع جوانب املوضوع، ارتأينا أن يكون التساؤل الجهوي الذي سنعمل على وعلى هذ      

 كيف يساهم التدقيق الداخلي في ترشيد النفقات العامة داخل املؤسسة ؟. اإلجابة عنه كالتالي:

 األسئلة فرعية:

 وللمزيد من التفصيل ارتأينا طرح التساؤالت الفرعية التالية:       

 املقصود بالتدقيق الداخلي ؟ ما -

 ما هو مفهوم النفقات العامة و كيفية ترشيدها ؟ -

 هل تعتمد املؤسسة على التدقيق الداخلي في ترشيد النفقات العامة ؟ -

 الفرضيات :

 ملعالجة اإلشكالية املطروحة والتساؤالت الفرعية نحاول بناء الفرضيات التالية :       

لداخلي في املؤسسة من صحة املعلومات الواردة، اكتشاف التالعبات باإلضافة تهدف وظيفة التدقيق ا -

إلى اكتشاف نقاط القوة و الضعف في نظام الرقابة، ثم إعداد التقرير النهائي لقياس درجة الكفاءة التي يتم 

 تنفيذ بها الوظائف.

 .عملية اتخاذ القرار املناسب و الرشيد من أصعب املسؤوليات في املؤسسة -

إن االعتماد على التدقيق الداخلي بجميع مقوماته من شأ نه أن يساهم بدرجة كبيرة في تفعيل القرارات  -

 املتخذة.

 الدراسات السابقة :

القرارات في  لقد ركزت الدراسات السابقة حول موضوع دور التدقيق الداخلي في عملية اتخاذ       

 املؤسسة على الجانب النظري بكثرة و أهملت الجانب التطبيقي، أي لم تسلط الضوء على واقع املؤسسات



 مقدمة عامة

 ج
 

 الجزائرية، بعكس ما تناولته دراستي.

افع اختيار املوضوع:   دو

 ع اختيار املوضوع إلى االعتبارات التالية :تعود دواف       

امليل الشخص ي والرغبة في االطالع على كل ما هو جديد فيما يخص املوضوع باإلضافة إلى ارتباط  -

 املوضوع بالتخصص.

 شعورنا باألهمية في ظل قصور مهنة التدقيق في الجزائر. -

 عان فيها بالتدقيق الداخلي كأداة فعالة.تنمية القدرات املعرفية في املجاالت املختلفة التي يست -

 ترشيد النفقات العامة في املؤسسة. -

 إثراء املكتبة باملعارف وتوسيع مجال البحث العلمي. -

 أهمية الدراسة :

ترجع هذه الدراسة إلى الحاجة امللحة للمؤسسة إلى محيط رقابي يساعد إدارتها على تحمل مسؤولية  -       

طبيق السياسات و اإلجراءات الالزمة للمحافظة على كيان املؤسسة وضمان لها االستمرار تحقيق األهداف و ت

 والنمو في ظل بيئة متغيرة.

كما أن إدارة املؤسسة تقوم باتخاذ قرارات بصفة مستمرة عبر جميع مستويات اإلدارية ملا يوجهها من  -

ات ، وكان من املهم االستعانة بالتدقيق فرص وتحديات مختلفة، فهي تعمل على ترشيد وتفعيل هذه القرار 

 الداخلي لبلوغ ذلك.

 

 



 مقدمة عامة

 د
 

 أهداف الدراسة :

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:       

 تحديد اإلطار العلمي والعملي للتدقيق الداخلي كوظيفة داخل املؤسسة. -

 القرارات داخل املؤسسة.معرفة مدى فعالية التدقيق الداخلي كأداة لترشيد  -

محاولة تشخيص واقع التدقيق الداخلي في املؤسسة الجزائرية )ميناء مستغانم ( للوقوف على أهمية  -

التدقيق الداخلي بالنسبة لهذه املؤسسة في العملية التسييرية من جهة وأهمية استخدامها لتحقيق نتائجها من 

 جهة أخرى.

 املنهج املستخدم في الدراسة :

من أجل اإلجابة على مختلف التساؤالت املطروحة والتي تعكس إشكالية الدراسة ، ومن أجل        

اختبارات صحة الفرضيات املذكورة سابقا، فقد تم اختيار املنهج الوصفي وذلك من خالل وصف التدقيق 

ن التدقيق الداخلي وعملية الداخلي وعملية اتخاذ القرارات ، كما تم االستعانة باملنهج التحليلي في الربط ما بي

اتخاذ القرارات من خالل العالقة القائمة بينهما كما تم املزج بين املنهج الوصفي التحليلي في الدراسة امليدانية 

من خالل دراسة حالة عن طريق املقابلة الشخصية مع مسؤول مهمة تدقيق الحسابات  مليناء مستغانم

 آلية عمل التدقيق الداخلي في املجتمع كأداة بحث.واملؤسسة ككل وبعض املدققين الستقصاء 

 تقسيمات الدراسة :

 من أجل معالجة اإلشكالية املطروحة قمنا بتقديم الدراسة إلى جانبين هما : األول نظري و الثاني تطبيقي. 

النفقات * فالجانب النظري يختص بعرض الجوانب النظرية في موضوع " دور التدقيق الداخلي في ترشيد 

 داخل املؤسسة العامة " ويحتوي على فصلين:



 مقدمة عامة

 ه
 

سنتناول في الفصل األول مفاهيم عامة حول التدقيق الداخلي، حيث تم التطرق فيه إلى مفهوم         

التدقيق ومفهوم التدقيق الداخلي بمختلف انواعه، أما في الفصل الثاني فكان بعنوان مساهمة التدقيق 

القرار فاستعرضنا فيه إلى املدلول العلمي لعملية اتخاذ القرار ، باإلضافة إلى عالقة الداخلي في عملية اتخاذ 

 التدقيق الداخلي بعملية اتخاذ القرار.

* أما الجانب التطبيقي يختص بعرض اللمحة التاريخية والهيكل التنظيمي مليناء مستغانم مع توضيح 

 ؤسسة.ارات في املكيفية مساهمة التدقيق الداخلي في عملية اتخاذ القر 
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 مقدمة الفصل :

ه التطورات إلى زيادة ذشهدت السنوات األخيرة تطورات سريعة في مجال التدقيق و قد أدت ه    

أهميتها فبعد أن كانت عملية التدقيق قاصرة على تتبع الغش و األخطاء غلى جوهر و مضمون القوائم 

 املالية ثم اتسعت لتشمل كافة املجاالت املحاسبية بمفهومها العلمي الحديث.

ه التطورات الكبيرة أن تظهر أساليب جديدة للتدقيق و أن يزداد ذن من الطبيعي إزاء هو كا     

االهتمام العلمي و األكاديمي و املنهي بتنظيم هده املهنة و تطويرها ووضع األسس املهنية و العلمية ألدائها 

 بأقص ى قدر ممكن من الكفاءة و الفعالية.

    سنتطرق في هدا الفصل إلى: اذله

حث األول: مفاهيم عامة حول التدقيق.املب  

 املبحث الثاني: اإلطار املفاهيمي للتدقيق الداخلي.

 املبحث الثالث: اإلطار املفاهيمي للتدقيق الخارجي.

 املبحث الرابع: التمييز بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي.
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 املبحث األول: مفاهيم عامة حول التدقيق.

األول: مفهوم التدقيقاملطلب   

تعرف جمعية املحاسبة األمريكية لتدقيق "بأنه عملية منهجية منظمة لجمع و تقييم أدلة اإلثبات عن        

تأكيدات خاصة بتصرفات و أحداث اقتصادية بشكل موضوعي و دلك بهدف توفير تأكيد 

ئج إلى املستخدمين عن مدى تطابق تلك التأكيدات مع املعايير املقررة و توصيل تلك النتا

 املعنيين".1

كما يعرف على أنه:" فحص أنظمة الرقابة الداخلية و البيانات و املستندات و الحسابات و الفواتير الخاصة        

باملشروع تحت التدقيق، فحصا إنتقاديا منظما بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى 

 داللة القوائم املالية،عن الوضع املالي لدلك املشروع في نهاية فترة زمنية معلومة."2 

ويعرف أيضا: "التدقيق هو عملية نظامية ومنهجية لجمع و تقييم األدلة و القرائن بشكل موضوعي، والتي         

تتعلق بنتائج األنشطة و األحداث االقتصادية، ودلك لتحديد مدى التطابق و التوافق بين 

 هده النتائج و املعايير املقررة، وتبليغ األطراف املعنية بنتائج التدقيق".3

ومن التعريفات السابقة نستخلص أن التدقيق هو عملية منظمة تتم وفق خطة موضوعية تضمن أداء          

املهمة بكل دقة و شمولية يقوم بها أشخاص مؤهلون هم املدققون يحصلون على أدلة إثبات 

بطريقة موضوعية للوصول إلى تأكيدات بشأن تصرفات و أحداث اقتصادية،و توصيل 

دمين املعنيين.النتائج إلى املستخ  

 

                                                           
أصول املراجعة الخارجية ) مسؤوليات املراجع، مخاطر املراجعة، تخطيط املراجعة و توثيق عوض لبيب فتح هللا الديب، شحاتة السيد شحاتة، 1

اقب الحسابات  .19-17،ص،ص،2013التعليم الجامعي، اإلسكندرية،(، دار أعمالها، مراجعة النفقات و املدفوعات، تقرير مر
 .14،ص2014، الدار الجامعية،اإلسكندرية،األسس العلمية و العملية ملراجعة الحساباتمحمد مصطفى سليمان،  2
 .156،ص2006رية،، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكنددراسات متقدمة في املحاسبة و املراجعةمال الدين مصطفى الدهراوي، محمد السيد سرايا، 3
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 املطلب الثاني:أهداف عملية التدقيق

 تقسم أهداف عملية التدقيق إلى:

األهداف التقليدية: -أ  

 التأكد من دقة و صحة البيانات املحاسبية املثبتة بالدفاتر و السجالت و مدى االعتماد عليها. -

مطابقة القوائم املالية التي تعدها الحصول على رأي فني محايد يستند إلى قرائن و أدلة قوية عن مدة  -

 الشركة من ربح أو خسارة خالل فترة زمنية معينة، و حقيقية مركزها املالي في نهاية تلك الفترة:

 اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر و السجالت من أخطاء أو غش أو تزوير. -

الرقابة الداخلية بالشركة، وما تقليل فرص ارتكاب األخطاء أو الغش، ودلك عن طريق تدعيم أنظمة  -

 تحدثه زيارات املدقق املفاجئة من أثر في نفوس املوظفين.

 ب( ثانيا: األهداف الحديثة:

 مراقبة الخطط و السياسات ومتابعة درجة التنفيذ و أسباب االنحرافات. -

 تقييم األداء ونتائج األعمال املحققة من قبل الشركات.- -

 إنتاجية ممكنة. تحقيق أقص ى كفاية اقتصادية و -

املصادقة على الوثائق املالية و التقارير املودعة من طرف اإلدارة، إلعطائها مصداقية أكثر حتى تساعد  -

 مستخدميها في اتخاذ  القرارات.

 مساعدة اإلدارات املالية للمؤسسات في تحديد الوعاء الضريبي، ومن ثم مبلغ الضريبة لواجب دفعها. -

 1صاد الوطني بمساعدة الجهات الحكوميةاملشاركة في تخطيط االقت -

 

 

                                                           
   محمدمصطفىسليمان،مرجعسابق،ص1.19 
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عملية التدقيق مبادئاملطلب الثالث:   

هناك مجموعتين من املبادئ العملية للتدقيق، و ترتبط هده املبادئ إنيوجد اتفاق بيت الباحثين على        

العلمية للتدقيق يمكن تقسيمها إلى العلمية بكل ركن من أركانه ) التأكيد التقرير(، وبناء على دلك فإن املبادئ 

 مجموعتين هما:

. املبادئ املرتبطة بركن التحقيق ) الفحص(: وتتمثل في اآلتي:1  

يعني هدا املبدأ املعرفة التامة بطبيعة أحداث املنشأة و آثارها الفعلية و  مبدأ تكامل اإلدراك الرقابي: •

املحتملة على كيان املنشأة و عالقتها باألطراف األخرى من جهة، و الوقوف على احتياجات األطراف 

 املختلفة للمعلومات املحاسبية عن هده اآلثار من جهة أخرى.

ويعني هدا املبدأ أن يشمل مدى الفحص جميع أهداف  : االختياري مبدأ الشمول في مدى الفحص  •

لك جميع التقارير املالية املعدة بواسطة املنشأة مع مراعاة األهمية ذاملنشأة الرئيسية و لفرعية و ك

 النسبية لهده األهداف و تلك التقارير.

قص ى حد ممكن من عنصر و يشير هدا املبدأ إلى ضرورة اإلقالل إلى أ مبدأ املوضوعية في الفحص: •

التي تؤيد  اإلثباتالتقدير الشخص ي أو التمييز أثناء الفحص و دلك باالستثناء إلى العدد الكافي من أدلة 

أهمية كبيرة نسبيا، و تلك التي  ذاترأي املدقق وتدعمه خصوصا تجاه العناصر و املفردات التي تعتبر 

 يكون احتمال حدوث الخطأ فيها أكبر من غيرها.

ويشير هدا املبدأ إلى وجوب فحص مدى الكفاية اإلنسانية في  : دأ فحص مدى الكفاية اإلنسانيةمب •

الشركة، بجانب فحص الكفاية اإلنتاجية ملا لها من أهمية في تكوين الرأي الصحيح لدى املدقق عن 

ا تحتويه أحداث الشركة، وهده الكفاية هي مؤشر للمناخ السلوكي للمنشاة و هدا املناخ تعبير عن م

 الشركة من نظام للقيادة و السلطة و الحوافز و االتصال و املشاركة.
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: وتتمثل في اآلتياملبادئ املرتبطة بركن التقرير:  -2  

ويشير هدا املبدأ إلى مراعاة أن يكون تقرير أو تقارير مدقق الحسابات أداة لنقل  مبدأ كفاية االتصال: •

أثر العمليات االقتصادية للمنشأة لجميع املستخدمين لها بصورة حقيقية تبعث على الثقة بشكل 

 1عداد هده التقارير.إيحقق األهداف املرجوة من 

 تنفيذص املدقق عن كل ما من شانه توضيح مدى ويشير هدا املبدأ إلى مراعاة أن يفح مبدأ اإلفصاح: •

األهداف للشركة، و مدى التطبيق للمبادئ و اإلجراءات املحاسبية و التغير فيها، و إظهار املعلومات التي 

الرقابة الداخلية  أنظمةتؤثر على داللة التقارير املالية، و إبراز جوانب الضعف ) إن وجدت( في 

 جالت.واملستندات و الدفاتر و الس

تكون محتويات تقرير املدقق، و كدا التقارير املالية  إنو يشير هدا املبدأ إلى مراعاة  اإلنصاف: مبدأ •

 منصفة لجميع املرتبطين و املهتمين بالشركة سواء داخلية أو خارجية.

يشمل التقرير تفسيرا واضحا لكل تصرف غير عادي  إنو يشير هدا املبدأ إلى مراعاة  مبدأ السببية: •

 يواجه به املدقق، ان تبني تحفظاته و مقترحاته على أسباب حقيقية و موضوعية.

أن املبدأ عبارة عن نتائج أو تعميمات مشتقة من مفاهيم وبديهيات و مصادرات املجال  بالذكروما هو جدير 

و أن تكون متسقة مع هده املقومات، كما أنها تكون قادرة على تفسير اإلجراءات و الطرق املحاسبية املتبعة 

تكون قضايا غائبة فعال في التطبيق العملي، كما يجب أن تصاغ في شكل قضايا تفسيرية و هده القضايا قد 

 .2أو سببية

 

 

 
                                                           

.51،ص2015، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، 2، طمدخل التدقيق و التأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيقأحمد حلمي جمعة،  1
 .52احمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص، 2
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 املطلب الرابع: تقسيمات التدقيق

يمكن تقسيم التدقيق استنادا إلى الهدف من الوظيفة املؤذاة أو استنادا إلى الجهة التي ينتمي إليها الفرد أو 

 املجموعة التي تقوم بعملية التدقيق.

تدقيق القوائم املالية، و تدقيق االلتزام، و تدقيق  فمن ناحية يمكن تقسيم التدقيق استنادا إلى الهدف منها إلى

 العمليات، نعرض فيما يلي لكل منها باختصار:

تدقيق القوائم املالية: -1  

تنطوي على تجميع األدلة عن البيانات التي تشتمل عليها القوائم املالية ألي وحدة، واستخدام هده األدلة للتأكد 

سبية املتعارف عليها.من مدى تطبيق الوحدة للمبادئ املحا  

يدلي بشهادته عن مدى تمش ي القوائم  إنأو  رأيهتهدف تدقيق القوائم املالية بصفة أساسية إلى أن يبدي املدقق 

 املالية للوحدة مع املبادئ املحاسبية املتعارف عليها1

ومما الشك فيه ان عملية غبداء الرأي أو الشهادة هده يجب أن تتم من خالل شخص موثوق به و يتمتع 

تنادا إلى األدلة حدة اسباالستقالل و الكفاءة التي تمكنه من ان يصدر رأيا او حكما بصدد القوائم املالية للو 

 الكافية، و ان يقوم بتوصيل هدا الرأي لى األطراف املعنية.

ويجدر اإلشارة الى أن مدقق القوائم املالية قد تكون إلزامية او اختيارية، التدقيق االلزامي يكون مطلوب بنص 

املنشآت الفردية و شركات األشخاص االنون. و التدقيق االختياري ال يوجد إلزاما قانونيا و لكن تتم اختياريا ففي 

فإن التدقيق غير مطلوب بنص القانون و لكن قد يتم االستعانة بخدمات املدقق الخارجي لتدقيق الحسابات و 

اعتماد القوائم املالية الختامية إلضفاء بعض الثقة على تلك القوائم ومن ثم يمكن استخدامها كأساس للحصول 

الضرائبن أو تحديد حقوق الشركاء في حالة انفصال أو انضمام شريك، و في  على قروض، أو تقديمها ملصلحة

هده الحالة يعين املدقق الخارجي عن طريق صاحب املنشأة الفردية او باالتفاق بين الشركاء و البد من وجود عقد 

                                                           
  1.عوضلبيبفتحهللاالديب،مرجعسابق،ص23
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وجود عقد  ة تعدرمكتوب في هده الحالة يحدد نطاق العمل و مسؤولية املدقق و تفاصيل االتفاق، و في حال

 يقوم املدقق بإعادة خطاب ارتباط يؤكد فيه االتفاق الشفوي و يعده املدقق بنفسه ويرسله لإلدارة.1

هو تدقيق الحسابات القانونية التي ينص على ضرورة القيام بها بموجب قانون صادر من  تدقيق االلتزام: -2

ة التي ينطبق عليها نصوص القانون بضرورة الدولة، كما لها من سلطة سيادية، و تلتزم الوحدات االقتصادي

عرض حساباتها ونتائج أعمالها ومركزها املالي سنويا للتدقيق بمعرفة مدقق حسابات مرخص له بمزاولة مهنة 

تدقيق الحسابات، وهنا تدقيق الحسابات يخضع املدقق لشروط و ضوابط عمليات تدقيق حسابات كاملة، 

زمة و إعداد تقرير فني محايد يوضح فيه مدى داللة و صدق و عدالة نتائج ويلتزم ببدل العناية املهنية الال 

 األعمال و املركز املالي عن الفترة املالية محل تدقيق الحسابات.2

هي فحص منظم ألنشطة الوحدة االقتصادية أو جزء منها، تحقيقا ألهداف معينة ترتبط  تدقيق العمليات: -3

 نم اتخاذه، و إصدار التوصيات بشان ما يجب األداءن و تطوير هده بتقييم األداء، وتحديد فرص تحسي

جراءات في هدا الخصوص.إ  

يعتمد على الحاسب اآللي، لتحديد مدى كفاءة هدا النظام  الذيوتعتبر عملية فحص و تقييم النظام املحاسبي  

ا النظام مثاال ذه ت الالزمة لتحسين و تطويراوفعاليته و إمكانية االعتماد عليه و الثقة فيه، و إصدار التوصي

زام واضحا على تدقيق العمليات ويلخص الرسم التوضيحي التالي العالقة بين تدقيق القوائم املالية و تدقيق االلت

 وتدقيق العمليات.

من ناحية أخرى يمكن تقسيم التدقيق استنادا إلى الشخص أو املجموعة التي تقوم بعملية التدقيق إلى تدقيق 

خارجي و تدقيق داخلي و تدقيق حكومي، وهدا التقسيم بتداخل مع التقسيم السابق كما سنالحظ من عرض 

 عناصر هدا التقسيم:

 

                                                           
.24عوض لبيب فتح هللا الديب، مرجع سابق، ص 1
.30، ص 2008، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر و التوزيع،عمان،معمقة في تدقيق الحساباتحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، دراسة  2
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يتم بواسطة طرق من خارج الشركة بغية فحص البيانات و السجالت  الذيقيق هو تدالتدقيق الخارجي:  -1

املحاسبية و الوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل إبداء رأي فني محايد حول صحة و صدق 

تنازل املعلومات املحاسبية الناتجة عن نظام املعلومات املحاسبية املولد لها، و دلك إلعطائها املصداقية حتى 

 القبول و الرضا لدى مستعملي هده املعلومات من األطراف الخارجية خاصة )املساهمين، املستثمرين، البنوك(1.

هي وظيفة التقييم املستقلة، التي يتم استحداثها داخل الشركات االقتصادية للعمل على التدقيق الداخلي:  -2

، ورفع تقرير بما تم من فحص و تقييم إلدارة العليا  بها اإلداريةفحص وتقييم األنشطة االقتصادية واملالية و 

 للمنظمة لكي تتخذ ما تراه مناسبا من قرارات إدا كانت هناك حاجة إلى دلك2.

تنظيم حكومي معين و يتولى  أوفي هده الحالة يقوم بعملية التدقيق جهة حكومية التدقيق الحكومي:  -3

الخطة و الرقابة  تنفيذمسؤولية تحقيق الرقابة بشقيها املحاسبي و القانوني، و الرقابة على األداء، و متابعة 

في الوحدات التي يتألف منها  اختصاصهالقانونية على القرارات الصادرة في شأن املخالفات املالية و يباشر الجهاز 

ووحدات الحكم املحلي و الهيئات و املؤسسات العامة وهيئات القطاع العام والشركات  الجهاز اإلداري للدولة

شركة عامة من شركات القطاع العام او بنك من بنوك قطاع األعمال العام بما ال  التي يساهم فيها شخص عام أو

اسية و املؤسسات من رأسمالها، والنقابات واالتحادات املهنية والعمالية، و األحزاب السي %25 يقل عن

 الصحفية و القومية، وأي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح فيها3.

 

 

 

 

                                                           
 .28،ص2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، مراجعة املعامالت املاليةمحمد عباس الرماحي،  1
 .308محمد مصطفى سليمان،مرجع سابق، ص  2
 .26عوض لبيب فتح هللا الديب، مرجع سابق، ص 3
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الداخليث الثاني: اإلطار املفاهيمي للتدقيق املبح  

 املطلب األول: التطور التاريخي للتدقيق الداخلي و مفهومه

 أوال: التطور التاريخي للتدقيق الداخلي

 أو امللوكتشير السجالت التاريخية أنه تم االستعانة باملدققين الداخليين قبيل القرن الخامس عشر، حيث كان 

أخرى. مماثلةالتجار يعينون املدققين، ويكلفوهم باكتشاف أوضاع الغش و االختالس و مسائل   

قلت من انكلترا غلى أمريكا ومع تطور الصناعة و التجارة، تطورت أيضا طرق الضبط وتقنيات التدقيق، و انت

خالل الثورة الصناعية، و استمر بعد دلك تزايد أهمية الضبط اإلداري من خالل التدقيق خالل القرن 

 العشرين.

األمريكي و نسبيا القتصاديات أوروبا، وما رافق دلك  لالقتصادبعد الحرب العاملية األولى و النمو السريع املتزايد 

ليات احتكار و تقديم بيانات مغلوطة حول أداء العمال، تطلب دلك تقنيات ووسائل األسعار و عم زياداتمن 

العمل ونزاهة و كفاءة اإلدارة، تبع دلك وضع و تطوير تشريعات  أنشطةوتوجيه وتقييم  أفضل لتخطيط

 واستخدام التدقيق كوسيلة للتأكيد على االلتزام بالقوانين و التنظيمات.

العشرين، وبتأثير النمو االقتصادي وازدياد الحاجة إلى رساميل كبيرة للشركات وتنوع املالكين في منتصف القرن 

واختالف مفاهيم وابتعاد اإلدارة عن رقابة أصحاب املال،وفقدان اإلدارة االتصال املباشر مع أغلب املرؤوسين و 

طات الشركة، تم تعيين أشخاص التابعين لها، كان من الصعب على الشركات الحفاظ على الرقابة على نشا

معروفين على أنهم مدققون داخليون من أجل املراجعة و اإلبالغ عن ما يحصل.اختلفت املهام و األعمال التي 

تطلب من قبل املدققين الداخليين من الكشف على النشاطات إلى تقديم االقتراحات و التوصيات لتحسين 

 الكفاءة والفعالية و األداء.
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تم إنشاء مؤسسة معهد  1941نوفمبر 17املهنة انتزع املدققون الداخليون اعترافا أكبر لوظيفتهم، وفي  مع  التطور 

املدققين الداخليين في نيويورك الواليات املتحدة األمريكية، كان الغرض األولى ملؤسسة معهد املدققين الداخليين 

 هو توفير مدققين داخليين مع فرصة ملشاركة مصالحهم واهتماماتهم املشتركة.1

التالي: " خلقت الضرورة للتدقيق  اني معهد املدققين الداخليين بالبيصرح أرثر إهالد أحد مؤسس  1944في عام 

الداخلي وتجعله اآلن جزءا متكامال من قطاع األعمال الحديث. ال يستطيع أي عمل واسع اإلفالت منه، وسيكون 

بالتطور على ماهي عليه اآلن سيكون عليهم امتالكه  ألحداثااستمرت  وإذاعليهم امتالكه عاجال أم آجال، 

عاجال".، هده الكلمات أصبحت حقيقة، فيما صار التدقيق الداخلي غحدى املهن األسرع نموا في النصف الثاني 

 من القرن العشرين.

تمت موافقة  دققين الداخليين بتحضير بيان املسؤوليات للمدققين الداخليين، وقامت لجنة البحوث ملعهد امل

، 1999كان الغرض من البيان بشكل منتظم وفي جوان  1947جويلية  15عليه خالل اجتماعه في  اإلدارةمجلس 

تحت عنوان إطار املمارسات  اإلرشاداتعلى مجموعة جديدة من  وافق مجلس إدارة معهد املدققين الداخليين

 املهنية.2

 ثانيا: مفهوم التدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي بأنه:" وظيفة تقييم مستقلة يقوم بها املشروع لفحص و تقييم أنشطته التي تقدم داخل يعرف 

 املشروع"3

بواسطة جهاز وظيفي  داخل املشروع تنفيذهويعرف أيضا:" هو تدقيق للعمليات و السجالت بصورة مستمرة يتم 

 تنفيذهإللى ضمان أن النظام املحاسبي كاف ويتم  ا العمل ووجود مثل هدا الجهاز الوظيفي يؤديذمعين للقيام به

 طبقا لإلجراءات املخططة كما يترتب عليه تسهيل تحقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية".

                                                           
 .43-42، ص،ص 2010، إتحاد املصاريف العربية، بيروت، 2،طدليل التدقيق الداخلي وفق املعاييير الدوليةداوود يوسف صبح،  1
.45-44داوود يوسف صبح، مرجع سابق، ص،ص  2
.15، ص2008، دار الجامعية، اإلسكندرية، مراجعة تشغيل البيانات إلكترونياثناء علي القباني،  3
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"كما عرف بأنه نشاط مستقل للتقييم يتم اللجوء إليه اللجوء إليه ملساعدة اإلدارة العليا في املنشآت الكبيرة على 

و هو وظيفة من وظائف املشروع مستقلة عن الوظائف املحاسبية، ومسؤول تجاه اإلدارة إدارة أعمالها بفعالية، 

 العليا مباشرة.1  

ويعرف معهد املدققين الداخليين في إنجلترا ب "أنه عملية تقييم مستمرة تنشأ داخل التنظيم بهدف خدمة هدا 

هدا التدقيق". التنظيم ودلك عن طريق فحص وتقييم األنشطة املختلفة و توصيل نتائج  

ويعرف التدقيق الداخلي بأنه "وسيلة تقييم لعملية تدفق البيانات واملعلومات والحكم على نوعيتها وكمالها. ويتم 

اتي و املتبادل للبيانات".ذالتحقق من دلك عن طريق التحقق من توافر التجانس ال  

التي تنشأها اإلدارة للقيام بخدمتها في  كما يمكن تعريف التدقيق بأنه" مجموعة من أوجه النشاط املستقلة  

التحقق من العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات املحاسبية واإلحصائية و التأكد من كفاية 

املخصصات املعدة لحماية أصول و أموال املنشأة و التحقق من إتباع موظفي املنشأة و التحقق من إتباع موظفي 

اإلدارية املرسومة و أخيرا في قياس مدى صالحية تلك الخطط  واإلجراءاتطط املنشأة للسياسات والخ

والسياسات وجميع وسائل املراقبة األخرى في أداء أغراضها واقتراح التحسينات الالزمة إدخالها عليها حتى يصل 

 املشروع إلى درجه الكفاية اإلنتاجية القصوى".

ويعرف معهد املدققين الداخليين في أمريكا آخر تعديالت و إضافات على املعايير الدولية للممارسة املهنية في 

، 15/4/2004كما قام بتعديلها في  1/1/2004والتي أصبحت نافدة اعتبار من  12/2003التدقيق الداخلي في 

رف التدقيق الداخلي بأنه:" نشاط مستقل والدي يع 6/1999ودلك استنادا للمفهوم الحديث الجديد الصادر في

مصمم لزيادة قيمة املنظمة وتحسين عملياتها، ويساعد التدقيق الداخلي املنظمة على  واستشاري وموضوعي 

مدخل موضوعي ومنظم لتقييم و تحسين فعالية إدارة املخاطر،الرقابة،  إنتاجتحقيق أهدافها من خالل 

 وعمليات التحكم".

                                                           
، دار صفاء للنشر و التوزيع، ، االتجاهات املعاصرة في التدقيق و التأكيد ) الداخلي، الحكومي، اإلداري، الخاص، البيئي، املنشآت الصغيرة(أحمد حلمي جمعة 1

.  27، ص 2009عمان 
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( املعدل عام 610التدقيق الدولي ) التدقيق والتأكيد الدولي وفقا ملعايير املفهوم الذي وضعه مجلس معاييربينما 

يشير إلى أن التدقيق الداخلي:" تقويم أنشطة النشأة املتعارف عليها كخدمة للمنشأة، ومن ضمن وظائفها  2004

 من بين أشياء أخرى نظام الرقابة الداخلية وفعاليته"1.

يق الداخلي هو عبارة عن نشاط مستقل داخل الشركة بطريقة موضوعية و التي تعطي تأكيد ودرجة تحكم التدق

 إدارةفي العمليات وتساهم في خلق القيمة املضافة ومساعدة الشركة على بلوغ أهدافها من خالل تقييم عملية 

 املخاطر.

ما يلي:من خالل التعاريف السابقة يمكن تلخيص بنود التدقيق الداخلي ك  

أو وحدة أو فريق أو ممارس أو ممارسين للتدقيق الداخلي،  إدارةيقوم بأعمال التدقيق الداخلي قسم أو دائرة أو 

 وقد يكونوا موظفين في الشركة، أو قد يقوم بالعمل و املهمة جهة خارجية أي جهة مستقلة عن الشركة.

الشركة،  إلدارةخدمات استشارية  كذلكية و يقدم التدقيق الداخلي خدمات التدقيق باستقاللية موضوع -

 تصمم بهدف إضافة قيمة وتطوير و تحسين عمليات الشركة.

تساعد خدمات التدقيق الداخلي الشركة في تحقيق أهدافها من خالل توفير منهجية منتظمة ومنطقية لتقييم  -

 و تحسين فعالية إدارة املخاطر وعمليات الضبط وإدارة العمليات.

لى من يقوم بالتدقيق الداخلي معرفة معايير وتقنيات التدقيق، و التحلي باالستقاللية و املوضوعية و يجب ع - 

 الرأي املنهي، كونه تقييم موضوعي، منتظم و مستقل.

يقوم بأعمال التدقيق لجميع العمليات والضوابط بمعنى عدم تحديد نطاق العمل، ويشمل جميع العمليات  -

ظفين وفي مختلف املستويات الوظيفية، املنتجات و ة، وله صالحية الوصول إلى جميع املاملالية و غير املالي

السجالت. وكذلكواألنشطة، و املوجودات بما فيها األبنية والعقرات   

                                                           
 .29-28حمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص ص أ 1
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 املطلب الثاني: أهمية وأهداف التدقيق الداخلي

 أوال: أهمية التدقيق الداخلي

تكمن أهمية التدقيق الداخلي وفقا ملفهوم التدقيق الداخلي ملعهد املدققين الداخليين في إضافة قيمة للمنشأة 

كهدف استراتيجي له ودلك من خالل دوره االستشاري و املوضوعي في تحسين وزيادة فرص إنجاز أهداف املنشأة 

بولة، حيث ظهرت الحاجة للتدقيق الداخلي وتحسين اإلجراءات و العمليات وتخفيض املخاطر إلى مستويات مق

وبعد الحرب العاملية نتيجة إلفالس العديد من  1933-1929بصورة أكثر جدية خالل األزمة االقتصادية العاملية 

دفعها إلى إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي  الذياملنشآت ملتابعة مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية لديها، األمر 

الشاهرة لها في فحص وتقييم فعالية جميع أنظمة الرقابة إلنجاز مهامها من التحقق والتحليل  لتكون العين

والتقييم لجميع أوجه و مجاالت النشاط والخطط واألهداف التي تسعى هده املنشآت إلى تحقيقها، باعتبار أن 

هدا النظام و صمام األمان له، وظيفة التدقيق الداخلي هي جزء من نظام الرقابة لداخلية حيث أنها تشكل بؤرة 

 وخصوصا بعد إبالء هده الوظيفة أهمية مميزة بها من قبل املنضمات املهنية املحاسبية الدولية.

ويعتبر التدقيق الداخلي وسيلة استكشافية تحدد موضع االنحراف بين الواقع والوضع املحدد مسبقا واكتشاف 

األخطاء و التضليل، لدلك يجب على املنشأة، ولقد ازدادت أهميته األخطاء وكونه أيضا وسيلة وقائية تمنع وقوع 

 في وقتنا الحالي،

و أصبح نشاطا تقويميا لكافة األنشطة والعمليات في املنشاة بهدف تطوير هده األنشطة ورفع كفايتها اإلنتاجية،  

 وتعود أهمية هده الوظيفة للخدمات التي تقدمها لإلدارة في مختلف الحاالت.1

 

                                                           
العوامل املؤثرة في العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي في املصارف وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض رغدة إبراهيم املدهون،  1

.23، ص2014، مدكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستر، جامعة غزة، فلسطين، تكلفة التدقيق الخارجي
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 ثانيا: أهداف التدقيق الداخلي

 تتمثل أهداف التدقيق الداخلي في: 1

التأكد من مدى مالئمة وفعالية السياسات وإجراء الضبط الداخلي املعتمدة لبيئة وظروف العمل  والتحقق من  -

 تطبيقها.

ت و اإلجراءات التأكد من التزام اإلدارات والدوائر من خالل ممارسة أعمالها بتحقيق األهداف و السياسا -

 املعتمدة خالل فترة زمنية أو مالية معينة.

اقتراح اإلجراءات الالزمة لزيادة كفاءة وفعالية الدوائر التنفيذية و األنشطة، تأكيدا للمحافظة على املمتلكات و  -

 املوجودات.

راجعة وتقييم التأكد من صحة البيانات ومدى االعتماد العمليات ودراسة الضبط، فحص عليها من خالل م -

 إدارة املخاطر الداخلي وتدقيق البيانات.

مراجعة إجراءات إدارة املخاطر وما اشتملت عليه من مراكز الخطر. -  

مراجعة فعالية األساليب املعتمدة لتقييم تلك املخاطر. -  

التأكد من االلتزام بالقوانين و األنظمة املعمول بها. -  

.تنفيذيةة التدقيق ورفعه إلى أعلى سلطة إعداد تقارير مفصلة ودورية بنتيج -  

 

 

                                                           
.37، ص 2014، الوراق للنشر و التوزيع، عمان،IIAدليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن خلف عبد هللا الوردات،  1



 مفاهيم عامة حول التدقيق                                                                                          الفصل األول :                            

 

 
16 

 

 املطلب الثالث: أنواع التدقيق الداخلي ومعاييره

 أوال: أنواع التدقيق الداخلي

 يمكن تقسيم أنواع التدقيق الداخلي حسب موضوع التدقيق إلى أقسام متنوعة نورد منها اآلتي:

 تقسيم حسب موضوع وأوجه التدقيق: -1

 الداخلي حسب موضوع التدقيق إلى:يقسم التدقيق 

يقوم به شخص مؤهل للحسابات السنوية بغرض إعطاء مبرر حول انتظامية  الذيهو الفحص  أ( تدقيق مالي:

هده الحسابات ومصداقية القوائم املالية فاملدقق الداخلي يهتم بالتأكيد من أن مجموع املعطيات املالية و 

 1تع بكفاية من الدقة.املحاسبية املستعملة في التسيير تتم

ويطلق عليه البعض تدقيق األدعان أو االمتثال وهو عبارة عن  ب( التدقيق اإلداري )املطابقة أو االلتزام(:

مراجعة  الضوابط املالية وضوابط األنشطة، وما له عالقة بالقوانين و التنظيمات، لتحديد مدى االلتزام 

مطابقتها مع ماهو موضوع ومعد مسبقا، ومدى االلتزام بالقوانين و  باملعايير املعتمدة والتوقعات، وللتأكد من

 التنظيمات املعمول بها.

ويمكن أن يكون هدا التدقيق بمثابة التدقيق اإلداري، و نلخص بعض مهام التوجه اإلداري للتدقيق الداخلي بما 

 2يلي:

 اإلدارية.يشكل امتداد للتدقيق على العمليات ويتخطاه إلى النواحي  •

 يبحث عن طرق إضافية لتحقيق الغاية واألهداف القصوى للشركة. •

                                                           
1, 1996, p49 Jacques Renard, Thoerie et pratique de laudit interne. Les editions. Organisation. Paris, France                     

 

 .51داوود يوسف صبح، مرجع سابق، ص  2
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 يطبق املدققون مبادئ اإلدارة العلمية والحوكمة و االستفادة من الخبرات العملية. •

 يحدد التجاوزات التي قد تكون حصلت على املبادئ اإلدارية وعلى القوانين و التنظيمات و التعليمات. •

 حات حول النقاط التي تتبين له وإسداء النصح لإلدارة عن رأيه بكيفية تصحيحها.يقوم بتقديم االقترا •

 يساعد في رفع مستوى أداء اإلدارة نفسها عن طريق تعزيز طاقتها على اإلدارة. •

من املمكن أن يعهد للمدققين الداخليين بمهام خاصة، مثل: تقييم مشتريات، تقييم األسس املعتمدة  •

 ة األمد...الخ.في أخد القرارات طويل

 املدقق الداخلي روحية التعاون واالهتمام باملساعدة وليس االنتقاد. يجب أن يظهر •

يجب أن يكون املدقق الداخلي على معرفة تامة بأعمال الشركة و القطاع، وباملهام أو املبادئ  •

 1اإلدارية..الخ، وهو ما يمثل محركا أساسيا للتغيير و للتطوير و تحسين األداء.

يعتبر اصطالح "تدقيق العمليات" علما لعديد من الناس حيث يمكن أن  دقيق العمليات التشغيلية:ت( ت

يستخدم بطريقة مرادفة الصطالح"التدقيق الداخلي"، حيث تعتبر هده الفئة أن كل ما يقوم به املدقق الداخلي 

لروتينية منها و التكتيكية و بالوحدات التشغيلية ا األعماليعتبر تدقيق العمليات فيعمل على قياس كفاءة 

اإلستراتيجية كما يستخدم املدقق الداخلي أدوات التحليل املالي في تقييم ومتابعة فرارات عدة، إن تقييم الكفاءة 

 .2يتطلب تجميع املعلومات الكافية على التدفقات الخارجية و الداخلية التي تحت التدقيق

 تقسيم حسب طبيعة التدقيق: -2

تقسيم أنواع التدقيق الداخلي حسب طبيعة التدقيق الى األنواع التالية: التدقيق املستمر،  كذلكيمكن 

 .3التدقيق النهائي، مهام تدقيق خاصة

يقوم املدقق في هدا النوع من التدقيق بفحص و إجراء االختبارات الضرورية على املفردات  أ( التدقيق املستمر:

 ية للشركة.املحاسبية على مدار السنة املال

                                                           
 .51داوود يوسف صبح، مرجع سابق، ص  1
 122.3، ص 2002، دار الجامعية الجديدة، االسكندرية، الرقابة و املراجعة الداخليةفتحي رزق السوافيري و آخرون،  2
 .54 -53داوود يوسف صبح، مرجع سابق، ص ص  3
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يعين املدقق في ظل هدا النوع بعد االنتهاء  إذ: يستعمل هدا النوع عادة في نهاية السنة املالية، ب( التدقيق النهائي

 .1من التسويات وتحضير الحسابات الختامية وقائمة املركز املالي

 تقسيم حسب الجهة التي تقوم بالتدقيق -3

دة من داخل الشركة، أو من خالل مصدر خارجي مثال مؤسسة متخصصة في وحيقوم بالتدقيق الداخلي إما 

 2أعمال التدقيق الداخلي من خارج الشركة

 ( التدقيق الداخلي من خالل وحدة داخل الشركة:أ

ق الداخلي تسمى يقوم بالتدقيق الداخلي وحدة إدارية داخل الشركة وهي تنشأ خصيصا وتحديدا للقيام بالتدقي

إدارة أو دائرة أو قسم أو وحدة التدقيق الداخلي، تكون مستقلة استقالال تاما عن اإلدارة املسئولة عن العمليات 

بمختلف أنواعها املالية منها والتشغيلية واإلدارية...، وليس لهذه الدائرة مسؤوليات تنفيذية وال تقوم بأي أعمال 

ير أو مسئول يسمى مدير التدقيق التنفيذي، يتم تعيينه وتحدد تعويضاته تنفيذية، ويعين لها رئيس أو مد

وأتعابه من قبل مجلس اإلدارة ويكون تابعا مباشرة له، وله الصالحية باالتصال والتواصل والتقرير واإلبالغ إلى 

 مجلس مباشرة، تطبيقا ملبدأ االستقاللية. 

 ب( التدقيق الداخلي من خارج الشركة:

تكلف الشركة مصدرا خارجيا أو جهة خارجية متخصصة للقيام بمهام التدقيق الداخلي، وينطبق يمكن أن 

عليها مضمون وروحية ما ينطبق على وحدة التدقيق الداخلي فيما لو كانت داخل الشركة ويمكن تلخيص هذه 

 الشروط باآلتي:

ن مفوض املراقبة )خبير أن يكون املصدر الخارجي للتدقيق أو املؤسسة املتخصصة مستقل تماما ع ✓

الخارجي، مراقب الحسابات الذي يدقق بياناتها املالية وغير مرتبطة به بصورة مباشرة  املحاسبة، املدقق

 أو غير مباشرة. 

 

                                                           
.17، ص2009، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، مراجعة املعامالت املاليةمحمد عباس الرماحي،  1
.64داووديوسفصبح،مرجعسابق،ص 2
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 أن تكون مستقلة تماما عن اإلدارة املقررة في الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.  ✓

أن يكون تعيين املصدر الخارجي للقيام بالتدقيق الداخلي محصورا بمجلس اإلدارة فقط، وبالتالي يجب  ✓

 الصلة والتواصل والتقارير واإلبالغ إلى مجلس اإلدارة مباشرة بدون قيود. أن تكون 

 عايير التدقيق الداخليثانيا: م

 وتعد املعايير جزءا ال يتجزأ من إطار املمارسات املهنية ويشتمل ذلك اإلطار على تعريف

 وامليثاق األخالقي للتدقيق الداخلي، واملعايير واألدلة اإلرشادية، يوجد الدليل الذي يخص التدقيق الداخلي،

 والذي يصدر بواسطة لجنة القضايا املهنية.املهنية  كيفية تطبيق املعايير في املمارسة

إن االلتزام بمعايير املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي تعد أمرا ضروريا يفي من خالله املدققون الداخليون 

 بالتزاماتهم الوظيفية حيال املنظمة، ولذلك تهدف معايير التدقيق الداخلي إلى ما يلي:

 1ن الصورة التي ينبغي أن تكون عليها ممارسة التدقيق الداخليتحديد املبادئ األساسية التي تعبر ع ✓

 وضع إطار األداء وتعزيز أنشطة التدقيق الداخلي .  ✓

 وضع أساس لقياس أداء التدقيق الداخلي.  ✓

 تعزيز وتحسين العمليات التنظيمية باملنظمة. ✓

(، ومعايير التنفيذ )سلسلة لة األلفف(، ومعايير األداء )سلسكما تتألف املعايير من معايير الصفات )سلسلة األل

nnn.xn وتتمثل معايير الصفات سمات أو خصائص املنظمات واألفراد الذين يؤدون أنشطة التدقيق الداخلي ،)

على حين تصف معايير األداء طبيعة األنشطة التدقيق الداخلي، كما تضع املعايير التي يتم من خاللها قياس أداء 

 وتنطبق كل من معايير الصفات ومعايير األداء على خدمات التدقيق الداخلي بشكل عام، أماتلك األنشطة، 

 

                                                           
  1.أحمدحلميجمعة،مرجعسابق،ص34
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معايير التنفيذ فتتولى تطبيق معايير الصفات ومعايير األداء على أنواع محددة من األنشطة )مثل تدقيق اإلذعان  

 .1والكشف عن الغش والتدليس والرقابة الذاتية على املشاريع(

 أوال: معايير السمات ) الصفات(

ة أو قسم التدقيق الداخلي في املنشأة، وهي مجموعة املعايير التي تحدد الصفات الواجب توافرها في كل من إدار 

 والقائمين بممارسة التدقيق الداخلي وتتضمن معايير الصفات، وهي تتضمن كال من املعايير التالية:

يتطلب تحديد أهداف، صالحيات، ومسؤوليات نشاط  . األهداف، الصالحية واملسؤولية:1000 ✓

التدقيق الداخلي بوثيقة رسمية تنسجم مع مفهوم التدقيق الداخلي وأخالقيات املهنة واملعايير، 

 الداخلي مراجعة وثيقة التدقيق دوريا وأخذ موافق أعلى سلطة.  وعلى الرئيس التنفيذي للتدقيق

ملدققين الداخليين باالستقاللية في أداء واجباته، وله يتمتع ا . االستقاللية واملوضوعية:1100 ✓

إجراءات وإنجاز أية أعمال والتبليغ عن أي عمل كلما رأى ذلك ضروريا ملمارسة  صالحية بدء أية

اختصاصاته، وعلى املدققين الداخليين أن يكونوا موضوعيين في قيامهم بعملهم، وأن ال يتأثروا 

كونوا موضوعيين في قيامهم بعملهم، وأن يكون العمل بفعالية ومهنية بالبيئة التي يعملون بها، وأن ي

وبدون تحيز، كما عليهم أن يتقيدوا باملعايير الدولية للتدقيق وبالسلوك املنهي و بالقوانين 

 2والتنظيمات وأنظمة وإجراءات املنشأة.

ملدققين الداخليين امتالك يتعلق هذا املعيار بما يتوجب على ا . البراعة وبذل العناية املهنية:1200 ✓

واملهارات والكفاءة املطلوبة لإلطالع بمسؤولياتهم الفردية، وعلى نشاط التدقيق الداخلي  املعرفة

كمجموعة امتالك أو الحصول على املعرفة، واملهارات والكفاءات األخرى املطلوبة لإلطالع 

اقل، ومدقق داخلي كفء، ال شخص عادي ع بمسؤولياتهم، وبذل العناية، واملهارة املتوقعة من

 يتضمن بذل العناية املهنية العصمة من الخطأ.

                                                           
.34أحمدحلميجمعة،مرجعسابق،ص 1
.671حلف عبد هللا الوردات، مرجع سابق، ص  2
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يتطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يضع  . الرقابة النوعية وبرنامج التحسين:1300  ✓

 1النوعية، وبرنامج التحسين، والذي يغطي جميع أعمال التدقيق الداخلي. برنامجا للرقابة

 ( معايير السمات )الصفات( الصادر عن معهد املدققين الداخليين01)الجدول رقم 

 Attribute Standard  معايير الصفات

 Purpose, Authority and Responsibility 1000 الغرض، الصالحية واملسؤولية

 Independence and Objectivity 1100 االستقاللية واملوضوعية

 Organization Independence 1110 استقالل الشركة

 Individual Objectivity 1120 موضوعية األفراد

 Impairments to Independence or Objetivity 0113 اإلصرار باالستقاللية أو املوضوعية

 Proficiency and Due Professional Care 1200 التأهيل والعناية املهنية

 Proficiency 1210 التأهيل املنهي

 Due Professional Care 1220 العناية املهنية

 Continuing Professionnel Development 1230 التأهيل املنهي املستمر

 Quality Assurance and Improvement Program 1300 برنامج تحسين وتأكيد النوعية

 Quality Program Assessment 1310 برنامج تقييم النوعية

 Reporting on the Quality Program 1320 اإلبالغ عن برنامج النوعية

استعمال اإلجراء بالتوافق مع 

 املعايير

1330 Use of Conducted in Accordance with the Standards 

  With the Standards 

 .Disclosure of Noncompliance 1340 اإلفصاح عن عدم التوافق

                                                           
 .168عبدهللا الوردات ، مرجع سابق ، ص حلف  1
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، املصارف العربية بيروت، 2دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية، طداوود یوسف صبح،  املصدر:

 .119، ص 2010

 ثانيا: معايير األداء

فهي تصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي وتضع املقاييس النوعية التي يمكن أن يقاس أداء التدقيق الداخلي 

 بواسطتها وتشمل:

على كبير املدققين أن يدير أنشطة التدقيق الداخلي على نحو  . إدارة نشاط التدقيق الداخلي:2000 ✓

 يحقق قيمة عالية للمنظمة. فعال بما

على كبير املدققين أن يضع الخطط الخاصة باملخاطر لتحديد أولويات نشاط  . التخطيط:2010  ✓

 بما يتماش ى مع األهداف التنظيمية. التدقيق الداخلي

افقة2020   ✓ على كبير املدققين أن يوصل لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة خطط  : . االتصال واملو

ي ذلك التغيرات الزمنية الجوهرية وذلك الداخلي ومتطلبات تنفيذ تلك الخطط بما ف أنشطة التدقيق

بغرض فحص الخطط واملوافقة عليها، وعلى كبير املدققين أن يبلغ اإلدارة كذلك بتأثير املوارد 

 املحدودة على تنفيذ الخطط. 

ينبغي على كبير املدققين التأكد من أن موارد أنشطة التدقيق الداخلي كفاية،  . إدارة املوارد:2030 ✓

 عة بطريقة فعالة لتحقيق الخطة املعتمدة. مناسبة، وموز 

ينبغي على كبير املدققين أن يضع السياسات واإلجراءات التي توجه  . السياسات واإلجراءات:2040 ✓

 التدقيق الداخلي.  نشاط



 مفاهيم عامة حول التدقيق                                                                                          الفصل األول :                            

 

 
23 

ينبغي على كبير املدققين أن يعمل على توصيل املعلومات وتنسيق األنشطة مع  التنسيق: .2050 ✓

األطراف الداخلية والخارجية لتأكيد املالئمة والخدمات االستشارية وضمان التغطية الصحيحة 

 1وتخفيض االزدواج في الجهود املبذولة.

يرفع تقاريره على نحو دوري إلى  على كبير املدققين أن اإلبالغ إلى املجلس واإلدارة العليا: .2060  ✓

اإلدارة وإلى اإلدارة العليا عن أهداف أنشطة التدقيق الداخلي وعن السلطات واملسؤوليات  مجلس

املتصلة بخطة العمل، وينبغي أن يشمل التقرير كذلك قضايا الرقابة وكذلك قضايا التحكم 

 مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.األخرى التي يطلبها  املؤسس ي، إضافة إلى القضايا واملواضيع

ينبغي أن يشمل نشاط التدقيق الداخلي تقييم واإلسهام في تحسين إدارة  طبيعة العمل: .2100 ✓

 وعمليات التحكم املؤسس ي باستخدام مدخل منظم ومنضبط.  املخاطرة والرقابة

وتحديد وتقييم ينبغي أن يساعد نشاط التدقيق الداخلي للمنظمة عن طريق  إدارة املخاطر: .2110 ✓

الجوهري للمخاطر، كما ينبغي أن يسهم ذلك النشاط في تحسين إدارة املخاطرة وأنظمة  التعرض

 الرقابة.

ينبغي أن يساعد نشاط التدقيق الداخلي املنظمة فيما يتصل بإرساء آليات فعالة  الرقابة: .2120 ✓

تقييم فعالية وكفاية تلك اآلليات، وكذلك عن طريق تعزيز التحسين املستمر  للرقابة عن طريق

 باملنظمة.

 ينبغي على نشاط التدقيق الداخلي تقيم ووضع التوصيات املناسبة لتحسين التحكم املؤسس ي: .2130 ✓

 عمليات التحكم اإلنجاز األهداف التالية: 

 تدعيم األخالقيات املناسبة والقيم داخل املنظمة.  ▪

 تأكيد إدارة األداء التنظيمي الفعال واملساءلة. ▪

 تفعيل توصيل املعلومات عن املخاطر والرقابة في مناطق مناسبة داخل املنظمة.  ▪

                                                           
  1.أحمدحلميجمعة،مرجعسابق،ص42
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تفعيل تنسيق األنشطة وتوصيل املعلومات بين مجلس اإلدارة واملدققين الداخليين والخارجيين  ▪

 واإلدارة. 

ينبغي على املدققين الداخليين تطوير وتسجيل خطة لكل مهمة وتشمل  . تخطيط التكاليف:2200 ✓

 واألهداف والوقت وتوزيع املوارد  اق،النط

 ينبغي على املدققين الداخليين عن التخطيط للمهمة مراعاة ما يلي: . اعتبارات التخطيط:2201 ✓

 أهداف النشاط الذي يتم فحصه ووسائل الرقابة على األداء.  •

من خاللها الحفاظ املخاطر الجوهرية للنشاط وكذلك األهداف واملوارد والعمليات واألساليب التي يتم  •

 املخاطر عند املستوى املقبول.  على

 كفاية وفعالية إدارة مخاطر النشاط وأدوات وأنظمة الرقابة مقارنة بإطار الرقابة املعياري.  •

 1الفرص املتاحة إلدخال تحسينات جوهرية على إدارة مخاطر النشاط وأنظمة الرقابة . •

 لكل مهمة. يجب أن تؤسس األهداف  أهداف التكليف: .2210 ✓

 ينبغي أن يغطي نطاق املهمة األهداف امللزم تحقيقها.  نطاق التكليف: .2220 ✓

ينبغي أن يحدد املدققون الداخليون املوارد الضرورية لتحقيق  تخصيص موارد التكليف: .2330 ✓

نية وينبغي أن يتم تخصيص األفراد بناء على تقييم طبيعة وتعقد كل مهمة، والقيود الزم أهداف املهمة،

 واملوارد املتاحة. 

ينبغي على املدققون الداخليون تطوير برامج العمل لتحقيق أهداف برامج عمل التكليف:  .2240 ✓

 ينبغي توثيق تلك البرامج.  املهمة كما

                                                           
1  norme international pour la pratique professionnelle de l'audit interne, the institute of internal 

Auditors, 2015, p.1417. 
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ينبغي أن يعمل املدققون الداخليون على تحديد وتحليل وتقييم وتسجيل  إنجاز التكليف: .2300 ✓

 الكافية لتحقيق أهداف املهمة.  املعلومات

على املدققين الداخليين أن يعملوا على تحديد املعلومات الكافية واملناسبة  تحديد املعلومات: .2310 ✓

 بها، واملفيدة لتحقيق أغراض املهمة. املوثوق 

ينبغي أن يبني املدققون الداخليون نتائجهم ونتائج املهمة على أساس  التحليل والتقييم: .2320 ✓

 تحليالت وتقييمات مناسبة. 

ي أن يتولى املدققون الداخليون تسجيل املعلومات املالئمة لدعم ينبغ توثيق املعلومات: .2330 ✓

 االستنتاجات والنتائج التي توصلوا إليها. 

يجب أن يكون هناك إشراف سليم للتأكد من تحقيق األهداف ومن  اإلشراف على التكليف: .2340 ✓

 توفر الجودة وتطوير األفراد. 

 اخليين أن يوصلوا نتائج املهمة. ينبغي على املدققين الد إبالغ النتائج: .2400 ✓

ينبغي أن تشمل عملية التوصيل على أهداف املهمة ونطاقها  معيار االتصال )توصيل النتائج(: .2410 ✓

 باإلضافة إلى االستنتاجات والتوصيات القابلة للتطبيق وخطط العمل. 

ينبغي أن تتسم عملية التوصيل بالدقة واملوضوعية  نوعية االتصال )جودة التوصيل(: .2420 ✓

 في الوقت املناسب. والوضوح واإليجاز كما ينبغي أن تكون بناءة وكاملة وأن تتم 

إذا اشتملت عملية التوصيل النهائية على خطأ أو سهو  األخطاء واملحذوفات )األخطاء والسهو(: .2421 ✓

جوهري، فإنه ينبغي أن يتولى كبير املدققين توصيل املعلومات الصحيحة إلى كافة األفراد الذين وصلت 

 1إليهم املعلومات األصلية.

افق مع املعايير :اإلفصاح عن املهمة وع .2430 ✓ عندما يؤثر عدم اإلذعان للمعايير الشرعية  دم التو

 معينة، فإنه ينبغي أن تشتمل عملية توصيل النتائج على ما يلي:  على مهمة

                                                           
   .44-43أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص.  1
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 املعايير التي لم يتم اإلذعان لها إذعانا تاما.  ▪

 أسباب عدم اإلذعان.  ▪

 تأثير عدم اإلذعان على املهمة.  ▪

 ينبغي على كبير املدققين أن ينشر النتائج لتصل إلى كافة األشخاص املناسبين .  النتائج:نشر  .2440 ✓

اقبة اإلنجاز : .2500 ✓ ينبغي على كبير املدققين أن يضع ويحافظ على نظام املراقبة سير النتائج التي  مر

 لإلدارة. يتم توصيلها

ن أن اإلدارة العليا تقبل مستوى من عندما يعتقد كبير املدققي حل قبول اإلدارة للمخاطر: .2600 ✓

يعد مقبوال للمنظمة، فإنه ينبغي عليه مناقشة ذلك مع اإلدارة، فإذا لم يتم حل ذلك فإنه  املخاطر ال

 1ينبغي أن يرفع كل من كبير املدققين واإلدارة العليا تقرير بذلك إلى مجلس اإلدارة ليتولى فض النزاع.

 الجدول التالي يمثل معايير األداء الدولية ملمارسة مهنة للتدقيق الداخلي. معايير األداء الدولية للممارسة:

 (: معايير األداء الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي02الجدول رقم )

 

 Performance Standards  معايير األداء

 Managing the Internal Audit Activity 2000 إدارة نشاط التدقيق الداخلي

 Planning 2010 التخطيط

 Communication and Approval 2020 االتصال واملوافقة

 Resource Managment 2030 إدارة املوارد

 Policies and Procedures 2040 السياسات واإلجراءات

  Coordination 2050 التنسيق

                                                           
1 norme international pour la pratique professionnelle de l'audit interne, the institute of internal 
Auditors, 2015, p 19. 
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 Reporting the Board and Senior Managments 2060 اإلبالغ إلى املجلس واإلدارة العليا

 Nature of Work 2100 طبيعة العمل

 Risk Managment 2110 إدارة املخاطر

 Control 2120 الضبط

 Governance     2130 الحوكمة )اإلدارة الرشيدة(

 Engagement Planning 2200 تخطيط التكاليف

 Planning Considerations  2201 اعتبارات التخطيط

 Engagment Objectives  2210 أهداف التكليف

 Engagment Scope  2220 نطاق التكليف

 Engagment Resource Allocation  2230 تخصیص موارد التكليف

 Engagment Work Program  2240 برنامج عمل التكليف

 Performing the Engagment  2300 إنجاز التكليف

 Identifying Information  2310 تحديد املعلومات

 Analysis and Evaluation  2320 التحليل والتقييم

 Recording Information  2330 توثيق املعلومات

  Engagment Supevrision  2340 اإلشراف على التكليف

 Communicating Results 2400 إبالغ النتائج

 Criteria for Communications  2410 معيار االتصال
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 Quality of Communication  2420 نوعية االتصاالت

  Errors and Omission  2421 األخطاء واملحذوفات

اإلفصاح عن املهمة وعدم التوافق 

 مع املعايير
2430 

Engagment Disclosure of Noncompliance with 

the Standards Disseminating Results 

  Monitoring Progress  2440 نشر النتائج

 Resolution of Managment's 2500 مراقبة اإلنجاز

 .Acceptance of Risks  2600 حل قبول اإلدارة للمخاطر

ف العربية املصار ، 2املصدر: داوود یوسف صبح، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية، ط                

 .121-120ص. ،2010بيروت، 

 املطلب الرابع: مراحل تنفيذ التدقيق الداخلي

 للمراحل التالية:نصت املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي على أن إنجاز عملية التدقيق يتم وفقا 

 . تخطيط عملية التدقيق الداخلي:1

 أشارت معايير األداء املنهي للتدقيق الداخلي إلى ما يلي:

يجب وضع خطة موثقة للتدقيق الداخلي مبنية على أساس املخاطر على أن يكون اإلطالع عليها مرة كل  •

 لس اإلدارة في هذه العملية.على األقل، كما يجب أن يتم دراسة توجيهات اإلدارة العليا ومج سنة

يجب على مدير إدارة التدقيق الداخلي أن يدرس أمر قبول االستشارات املقترحة بناء على فائدتها في  •

عملية إدارة املخاطر وإضافة قيمة األعمال املنشأة كما ينبغي أن تشمل الخطة على األعمال  تحسين

 قبولها. االستشارية التي يتم

افقة:2   . االتصال واملو
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يجب على مدير إدارة التدقيق الداخلي توصيل خطط نشاط التدقيق الداخلي ومتطلبات تنفيذ هذه الخطط بما 

في ذلك التغيرات الزمنية الجوهرية إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة وذلك بهدف مراجعتها واملوافقة عليها كما 

 قيود على املوارد على تنفيذ الخطط.يجب عليه اإلفصاح عن أثر وجود أية 

 ويتم اختيار النشاط أو الجهة الخاضعة لعملية التدقيق وفقا لثالث طرق هي:

ويتم اختيار النشاط أو الجهة الخاضعة لعملية التدقيق استنادا إلى خطة التدقيق  : االختيار املنظم •

  .يتم وضعها في بداية السنة السنوية التي

قد تحتاج اإلدارة العليا إلى الحصول على معلومات بشأن وضع  على طلب اإلدارة العليا:االختیار بناء  •

مشكلة ما ترى اإلدارة أنها بحاجة إلى حكم أو رأي فيها مثل تدقيق اتفاقية محددة على وشك التوقيع  أو

 حساب أحد العمالء تمهيدا لدفع قيمة فاتورة ما. أو تدقيق

 مديري اإلدارات إلى مساعدة املدقق الخاضعة للتدقيق: قد يحتاج بعض طلب الجهة االختیار بناء على •

 1الداخلي لتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية لبعض األنشطة الخاضعة إلرادتهم.

وأيا كانت الطريقة املتبعة في اختيار الجهة الخاضعة للتدقيق، فإن املدقق الداخلي يحدد األولوية حسب 

 ية وإعادة جدولة مهمات املدقق باستمرار على ضوء املستجدات.النسب األهمية

باإلضافة إلى ذلك يجب جمع املعلومات ذات العالقة بالنشاط محل التدقيق من مصادرة املختلفة للحصول 

على فهم لطبيعة هذا النشاط، كما أن هذه املصادر تعتمد على ما إذا كان النشاط يدقق ألول مرة أو أنه تمت 

 سابقا وتتمثل هذه املصادر فيما يلي:تدقیقه 

 الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي. ✓

 تقارير وملفات املراجعة السابقة، املوازنات التقديرية واملعلومات املالية. ✓

 االجتماع مع إدارة النشاط. ✓

                                                           
 .278، ص  2004، مصر ،  ملراجعة النظرية واملمارسة املهنيةابراهيم طه عبد الوهاب ،ا 1
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 1ت واالتفاقيات املتعلقة بالنشاط االطالع على الخطط والسياسات واإلجراءا ✓

 . تنفيذ عملية التدقيق الداخلي:3 

 يتم تنفيذ عملية التدقيق الداخلي وفقا ما يلي:

 اختبار التتبع: ✓

حيث يقوم التدقيق الداخلي بتتبع أحد العمليات أو أكثر أو تتبع بنود البيانات األخرى املحددة من خالل نظم 

ت محل التدقيق للتأكد مما إذا كانت النظم في الواقع الفعلي تعمل كما هو املعلومات الخاصة بأحد املجاال 

مخطط ومقرر عن طريق املدقق الداخلي، على سبيل املثال تتبع البيانات املتعلقة بتعيين موظف جديد من 

 قرر.املالئمة إلدارة املوارد البشرية لتحديد ما إذا كانت هذه النظم تعمل كما هو م خالل نظم املعلومات

 إتمام قوائم استقصاء الرقابة الداخلية: ✓

تتضمن قوائم االستقصاء مجموعة من األسئلة التي يتم طرحها على األعضاء العاملين في املجال محل التدقيق 

 2من أجل تحديد ما إذا كانت نظم الرقابة الداخلية املوجودة يتم االلتزام بها أم ال.

 اختبارات االلتزام: ✓

االختبار في جمع أدلة اإلثبات لتحديد ما إذا كانت إجراءات الرقابة الداخلية قد تم االلتزام بها أم ال، يتمثل ذلك 

 ويتم أداء هذه االختبارات من خالل ما يلي:

 وهي تعني املراقبة عند أداء نشاط معين وطبيعة الرقابة على هذا النشاط، على سبيل املثال: املالحظة: ❖

مالحظة ما إذا كان القائم بإدارة االستعالم يقوم باختبار تأمين املرور دائما قبل السماح بدخول األفراد 

 مکاتبهم. إلى

                                                           
 .245، ص 2002املنشورات الحقوقية، لبنان، ، دار تدقيق البيانات املاليةداوود یوسف صبح ،  1
.53، ص 2016، مركز البحث وتطوير املوارد البشرية، التدقيق الداخلي ودوره في رفع من تنافسية املؤسسةصالحي محمد،  1
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 شطة الرقابة لتحديد ما إذا كانوا يتفهمون حيث يتم إجراء مقابالت مع العاملين الذين يؤدون أن املقابلة: ❖

 نظم الرقابة الداخلية التي يقومون بتشغيلها وملاذا يقومون بتشغيلها على سبيل املثال: إجراء املقابلة مع

 العاملين الذين يؤدون عملية املطابقات البنكية.

يد ما إذا كان ويعني ذلك فحص عينة صغيرة من الدليل املستندي لتحد فحص التوثيق املستندي: ❖

الرقابي تم تشغيله كما هو مستهدف على سبيل املثال: فحص أذون إصدار الشيكات للتأكد من  اإلجراء

 التوقيعين الصحيحين.  ظهور 

 اختبارات التحقق األساسية: ✓

 دف:هتستخدم اختبارات التحقق األساسية ب

التدقيق فيما يتعلق باألنشطة التي التحقق من اكتمال ودقة وشرعية املعلومات في سجالت املجال محل  ❖

 الرقابة الداخلية الخاصة بها ضعيفة. تعتبر نظم

تحديد ما إذا كانت املخاطر املدركة الناتجة عن وجود نظام رقابة داخلية غير كافية أو غير مقنعة في  ❖

 الحقيقة.

 إعداد التقرير:. 4

رير منتظمة ملجلس اإلدارة واإلدارة العليا عن في نهاية عملية التدقيق يقوم املدققون الداخليون بإعداد تقا

والسلطة واملسؤولية النشاط التدقيق الداخلي، كما يجب أن يشير التقرير إلى أوجه القصور في نظم  الهدف

تتضمنه من مخاطر الغش، باإلضافة إلى اإلشارة إلى األمور املتعلقة بالحوكمة وأية أمور  الرقابة الداخلية وما

 1جلس اإلدارة واإلدارة العليا .تطلب من قبل م

وقد زودت املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي بسبعة إرشادات تتعلق بالتزامات املدقق الداخلي 

 هذا الشأن: في

                                                           
.55صسابق،مرجعمحمد،صالحي 1
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يجب على املدققين الداخليين التقرير عن نتائج عملهم من أجل توصيل النتائج املتعلقة بعملية  •

 التدقيق . 

يجب على املدققين الداخليين مناقشة االستنتاجات والتوصيات مع املستويات اإلدارية املناسبة قبل  •

 إصدار التقرير الكتابي. 

 رة وبناءة وفي الوقت املناسب.يجب أن تكون التقارير املوضوعية وواضحة ومختص •

•  

يجب أن يعرض التقرير الهدف من عملية التدقيق ونطاق نتائجه، كما يجب أن يحتوي على تعبير عن  •

 كلما كان ذلك ممكنا. رأي املدقق

 يجب أن تكتب املعلومات اإلضافية بوضع وبشكل يجذب انتباه القارئ. •

التدقيق مع إعالم القارئ ملاذا أجريت عملية التدقيق وماذا يجب أن تصف املعلومات الهدف من عملية  •

 متوقعا منها أن تنجزه. كان

 يجب أن تشخص وتحدد نطاق أنشطة التدقيق طبيعة ومدی نطاق التدقيق الذي تم تأديته. •

 املتابعة:. 5

 دارة وتأخذ هذهمدير إدارة التدقيق الداخلي وضع نظام املتابعة النتائج التي تم التقرير عنها لإل  يجب على

 الخطوات ثالثة أشكال:

قيام اإلدارة العليا باالستفسار من الجهة الخاضعة للتدقيق التخاذ قرار فيما إذا كان من املمكن تطبيق  •

 التوصيات ومتى سيتم تطبيقها وكيف. هذه

 قيام الجهة الخاضعة لعملية التدقيق مباشرة بتنفيذ التوصيات. •
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 منح الجهة الخاضعة لعملية التدقيق مهلة كافية التخاذ اإلجراءاتقيام املدقق الداخلي بعد  •

 التصحيحية املطلوبة بمتابعة هذه اإلجراءات أو التأكد من أن اإلدارة توصل مسؤولية عدم اتخاذ مثل

 1مثل اإلجراءات .

 . تقييم مهمة التدقيق6

 إنجاز املهمة، وكيفيقوم قسم التدقيق الداخلي بالتأكد من الفاعلية التي تم بها 

 يمكن تنفيذها بكفاءة أعلى وكيفية االستفادة من هذا التقييم في إنجاز مهمات أخرى.

 

. 

 ( يوضح مراحل عملية التدقيق الداخلي01شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
424-425.ص،2014المتحدة،العربيةاإلماراتالجامعي،الكتابدارالشركات،وحوكمةمراجعةالجمال،المعزعبدجيهان 1
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 والموافقة االتصال
 

 تنفيذ التدقيق الداخلي
 

 اختبارات التتبع
 

 إتمام القوائم
 

 اختبارات التحقق
 األساسية

  

 

 االلتزاماختبارات 
 

 المتابعة
 

 إعداد التقرير
 

 تقييم مهمة التدقيق
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، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية املتحدة، مراجعة وحوكمة الشركات: جيهان عبد املعز الجمال، املصدر

 .425، ص 2014

 

 

 

 

 

 

 : اإلطار املفاهيمي للتدقيق الخارجيلثاملبحث الثا

 املطلب األول: مفهوم التدقيق الخارجي

عرفت لجنة املفاهيم األساسية للتدقيق املنبثقة عن جمعية املحاسبة األمريكية التدقيق الخارجي بأنه: "عملية  -

بتأكيدات خاصة بالتصرفات واألحداث منظمة للحصول على أدلة اإلثبات بشكل موضعي  املرتبطة  منهجية

االقتصادية. وتقييمها بهدف ضمان وجود درجة توافق وتطابق بين هذه التأكيدات واملعايير املقررة، وتوصيل 

 1إلى املستخدمين املعنيين". النتائج

 ملتطلبات" فقد عرف التدقيق الخارجي بأنه: "عملية الفحص الحيادي املستقل، والتي تتم وفقا Porterأما " -

األطراف الخارجية التي تستفيد من خدمات املدقق، والتي تنتهي إلى إبداء الرأي في القوائم املالية للمؤسسة عن 

 2مدقق حيادي". طريق

                                                           
  1.رؤوفعبدالمنعم،تحسينالشاذلي،مبادئ المراجعة بين الفكر والتطبيق،الفاروقالحديثللنشروالتوزيع،مصر،1987،ص21

2 Porter,B,principles of external Auditing,John Wiley and sons, 1997,P19 



 مفاهيم عامة حول التدقيق                                                                                          الفصل األول :                            

 

 
35 

 كما عرف على أنه: "عملية فحص ألنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات والحسابات والدفاتر الخاصة - 

برأي فني في نهاية فترة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة باملشروع، بقصد الخروج 

  1تلك الفترة". عن

 ويعرف على أنه: "عملية منظمة للجمع والتقييم املوضوعي لألدلة الخاصة بمزاعم اإلدارة بشأن نتائج األحداث -

 مع املعايير القائمة، وتوصيل النتائج إلى والتصرفات االقتصادية للمشروع لتحديد مدى تمش ي هذه النتائج

 2مستخدميها املعنيين بها". 

 هو عملية منظمة يقوم بها مدقق مستقل بغرض إبداء رأي منهي في مجموعة من القوائم املالية التي تخص وحدة -

  3اقتصادية معينة مع تواصل النتائج للمستخدمين ذوي االهتمام.

الخارجي "عملية يقوم بها املحاسب القانوني )املدقق املستقل واملحايد ألجل التوصل إلى رأي ويعرف التدقيق  -

كانت املعلومات املسجلة في الدفاتر تعكس و بعدالة األحداث االقتصادية التي تمت خالل السنة وأن  قيم إذا

، ولهذا على املدقق أن يكون هذه البيانات املحاسبية تم تحضيرها وحسب املبادئ املحاسبية املتعارف عليها

  4محاسبا جيدا"

ومن التعاريف السابقة نستخلص أن التدقيق الخارجي هو مجموعة املبادئ و املعايير والقواعد واألساليب 

التي يمكن بواسطتها القيام بفحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات املثبتة في الدفاتر والسجالت والقوائم 

دف إبداء رأي فني محايد في تعبير القوائم املالية الختامية و عن مركزه املالي في نهاية فترة املالية للمشروع به

 محددة. 

 املطلب الثاني: أهداف التدقيق الخارجي

 وتتمثل أهداف التدقيق الخارجي في :

                                                           
  1 .دمحمديونس، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،ط2005،2،ص27

،5الجزءاالسكندرية،الجامعية،الدار،واالمريكية الدولية العربية المراجعة لمعايير وفق الحديثة الخارجية المراجعةعلي،نصرالوهابعبد
  2009.2،ص53

.7ص،2000مصر،الجامعية،الدار،المراجعة أصولوآخرون،صحنمحمدالفتاحعبدد 3
.23ص،2،2004طاألردن،للنشر،وائلدار،التدقيق إلى مدخلالتميمي،هادي 4
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 وتتفرع إلى: : األهداف التقليدية. 1

 املثبتة في الدفاتر ومدى االعتماد عليها.التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات املحاسبية  -

 إبداء رأي فني محايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املالي .  - 

تقليص فرص ارتكاب األخطاء والغش لوضع  -اکتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش.  -

 ضوابط وإجراءات تحول دون ذلك. 

 تماد اإلدارة عليها في تقرير ورسم السياسات اإلدارية واتخاذ القرارات حاضرا أو مستقبال.اع -

  1طمأنة مستخدمي القوائم املالية وتمكينهم من اتخاذ القرارات املناسبة الستثماراتهم. - 

 . األهداف الحديثة: 2

 االنحرافات وأسبابها وطرق معالجتها.مراقبة الخطة ومتابعة تنفيذها ومدى تحقق األهداف وتحديد  -

 تقيم نتائج األعمال وفقا للنتائج املرسومة.  -

 تحقيق أقص ى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد املجتمع.  -

التأكد من صحة القيود املحاسبية أي خلوها من األخطاء أو التزوير، والعمل على استكمال املستندات املثبتة  -

 لصحة العمليات واملؤيدة للقيود الدفترية. 

التأكد من صحة عمل الحسابات الختامية وخلوها من األخطاء الحسابية والفنية سواء املعتمدة أو غيرها  -

 التقصير. اإلهمال أو  نتيجة

دراسة النظم املتبعة في أداء العمليات ذات املغزى املالي واإلجراءات الخاصة بها ألن تدقيق الحسابات تبدأ  -

 2من صحة هذه النظم. بالتأكد

 يوضح الجدول التالي مدى تطور أهداف مهنة التدقيق ونوع الفحص وأهمية الرقابة الداخلية

                                                           
.19، ص 2009زاهر توفيق، عاطف سواد، مراجعة الحسابات والتدقيق، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن،  1
.19ص،2009األردن،والتوزيع،للنشرالمسيردار،(النظريةالناحية)المعاصرةالحساباتتدقيقالمطارنة،فالحغسان 2
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 التدقيق ونوع الفحص وأهمية الرقابة الداخلية. (: مدى تطور أهداف مهنة03جدول رقم )

 1934-1940 1905-1933 الفترة
وما  1941-1960

 بعدها

 أهداف التدقيق

 

 اكتشاف الغش واألخطاء. -

 تحديد مدى سالمة املركز املالي. -

 اكتشاف الغش واألخطاء. - 

مدى صحة وسالمة املركز  -

 .املالية

تحديد عدالة  - 

 عرض القوائم املالية.

 مدى الفحص
تدقيق تفصيلي مع تدقيق  -

 اختياري. 

 تدقيق اختباري. - تدقيق اختباري. -

أهمية الرقابة 

 الداخلية

 .اهتمام قوي   - بداية في االهتمام.  - .اعتراف قليل وسطحي  -

 

، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية املتحدة، املراجعة وحوكمة الشركاتاملصدر: جهان عبد املعز الجمال، 

 .70، ص2014

 

 املطلب الثالث: معايير وإجراءات التدقيق الخارجي

تعتمد التدقيق كمهنة على مجموعة من املعايير املتعارف عليها، فاملعايير تتصل بطبيعة وأهداف وظيفة 

لتدقيق أما اإلجراءات فتشمل الوظائف الواجب القيام بها لتحقيق أهداف التدقيق املرجوة والتي تختلف من ا

اختبار آلخر، رغم اختالف مفهوم كال من اإلجراءات واملعايير إال أنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا. يتعين على املعايير 

ولي املهنة وإجراءات العمل امليداني لغرض التوصل إلى أن تحوي كل ما يتعلق بالنواحي الشخصية املرتبطة بمزا

 رأي محايد عن مدى سالمة القوائم املالية محل الفحص، وقسمت هذه املعايير إلى ثالث مجموعات وهي كما يلي:

 أوال: املعايير العامة أو الشخصية: 
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مل امليداني ومعاير التدقيق، كما وتوصف هذه املجموعة من املعايير بأنها عامة لكونها تعد كمقابلة معايير الع

أنها توصف بأنها شخصية ألنها تحتوي على الصفات الشخصية ملدقق الحسابات الخارجي، وتتكون من ثالث 

 عناصر هي: 

 إن عملية الفحص تتم عن طريق شخص أو أشخاص مؤهلين علميا وعمليا يمكنهم من أداء وظيفتهم كمدققين .  -

 في أي عمل يوكل للمدقق القيام به.  -الحياد  –يجب االستقالل  -

 يجب أن يبذل املدقق العناية املهنية املالئمة ويلتزم بقواعد السلوك املنهي عند إعداد التقرير. -

 ثانيا: معيار األداء املنهي أو العمل امليداني:

ومدى القرائن الواجب ترتبط هذه املعايير بتنفيذ عملية التدقيق، وتمثل مبادئ التدقيق التي تحكم طبيعة 

الحصول عليها بواسطة إجراءات التدقيق واملرتبطة باألهداف العريضة الواجب تحقيقها من استخدام هذه 

 اإلجراءات وتشمل هذه املعايير على ثالث وهي:

 يجب أن يكون العمل مخططا بدقة وأن يكون هناك إشراف مالئم من املدقق على مساعديه.  -

سليمة وتقييم دقيق لنظام الرقابة الداخلية املطبق فعال داخل الشركة حتى يمكن اتخاذ  يجب القيام بدراسة -

 التي تتوصل إليها كأساس يمكن االعتماد عليه.  النتائج

الحصول على قرائن كافية ومالئمة نتيجة لعملية الفحص واملالئمة واالستقصاء، وذلك لتكون هذه القرائن  -

 1دقق عند التعبير عن رأيه سليما يرتكز عليه امل أساسا

 ثالثا: معايير إعداد التقرير:

رغبة من املنظمات املهنية في رفع كفاءة األداء ملحافظي الحسابات، قامت بوضع معايير العملية التدقيق تعبر 

عن درجة الجودة املطلوبة من املحافظ في أدائه ملختلف أعماله، وقد أصدرت لجنة إجراءات التدقيق التابعة 

جمع املحاسبين القانونيين األمريكية ثالثة أنواع من هذه املعايير النوعين األولين تطرقنا إليهما سابقا )املعايير مل

 العامة، معايير األداء املنهي( أما النوع الثالث فهو معايير إعداد التقرير والذي يتضمن العناصر التالية:

                                                           
.22-21.ص،2010عمان،والتوزيع،للنشرالجناندارالدولية،للمعاييروفقاالمحاسبيالتدقيقالدين،نورقايدأحمد 1
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الية قد تم تصويرها وعرضها وفقا للقواعد واملبادئ املحاسبية يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت القوائم امل - 

 عليها. املتعارف

 يجب أن يوضح التقرير مدى ثبات املشروع على إتباع هذه املبادئ والقواعد املحاسبية املتعارف عليها.  - 

 ب أن يتضمن التقريريجب أن يفصح القوائم املالية عن املركز املالي ونتيجة النشاط بطريقة مالئمة وإال فيج - 

 اإليضاحات الالزمة. 

 1يجب أن يشمل التقرير على إبداء الرأي في القوائم املالية كوحدة واحدة. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: والشكل التالي يوضح ملخص ملعايير التدقيق الخارجي02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

                                                           
.27-26.صسابق،مرجعالدين،نورقايدأحمد 1

 معايير التدقيق المقبولة عموما
 

 معايير عامة إلتمام العمل
 

 معايير إتمام العمل
 

 معايير التقرير
 

تدريب مناسب وكفاءة في 
 األداء.

استقاللية وحيادية في  -
 اتخاذ القرار.

بذل العناية المهنية  -
 المعقولة.

 

التخطيط واإلشراف   -
 .لعملية التدقيقالجيد 

فهم كافي للرقابة  -
 الداخلية.

 توفر األدلة الكافية. -
 

إذا كانت القوائم المالية قد ما  -
تم إعدادها حسب المبادئ 
 المحاسبية المقبولة عموما.

ما إذا كان قد تم تطبيق  -
نة ألخرى المبادئ باتساق من س

التعبير عن الرأي في القوائم  -
 المالية.
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 .21، ص 2008الجامعية، اإلسكندرية، ، دار مراجعة تشغيل البيانات إلكترونيا: ثناء علي القباني، ملصدرا

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الرابع: املسؤولية القانونية واألخالقية للتدقيق الخارجي

 أوال: املسؤولية القانونية للمدقق

يواجه املدقق مسؤولية واسعة أمام العمالء والجهات الخارجية حيث ال يقوم املدقق بفحص كل الدفاتر أو 

 العمليات وال يشهد بصحة امليزانية.اختبار كل 

ولكنه يفحص القوائم املالية ويتأكد من أنها معدة حسب معايير التدقيق املقبولة عموما ويستخدم املعاينة 

 املناسبة.

ونتيجة لذلك فإنه يعطي رأيه عن وضوح القوائم حسب املبادئ املحاسبية املقبولة عموما وأنا مطبقة باتساق من 

 األخرى.فترة محاسبية 
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وبذلك تغيرت عملية التدقيق مما أوجد احتمال أكبر من وجود محاالت التحايل في املشروع وال يكتشفها املدقق 

 أحيانا.

 وتوجد حاليا إصدارات دورية من الهيئات املهنية عن مسؤوليات املدقق عن اكتشاف األخطاء وانتهاكات القوانين.

تدقيق بحيث يستطيع اكتشاف األخطاء الهامة واملخالفات ويجب على املدقق أن يخطط جيدا لعملية ال

القانونية. كما يجب أن يكون على خبرة جيدة ويبذل الرعاية املعقولة عند إتمامه للفحص. كما أن تقرير التدقيق 

ة يحوي إيحاء ضمنيا بأن القوائم املالية سوف ال تتأثر بشكل كبير إذا تم اكتشاف أي أخطاء أو أعمال غير قانوني

لم تكتشف بعد. ولكن إذا كان إهمال املدقق جسيما ولم يبذل العناية املهنية املعقولة فإنه يعرض نفسه 

 للمسؤولية القانونية.

وعموما يمكن القول أن مهنة املحاسبة ليست كبقية املهن حيث أنها تحوي نوعا من الخطر وتحتاج إلى شخصية 

ق التدقيق والتخطيط لعملية التدقيق وقادرة أيضا على تكوين تتميز بخصائص معينة قادرة على القيادة لفري

الحكم املنهي الجيد، حيث يالحظ أن معظم املشاكل القضائية املتعلقة بمهنة التدقيق ناتجة عن الحكم 

 الضعيف الغير مباشر ببعض الشخصيات باملشروع الذي يقوم بتدقيقه.

 1لها، عليه أن يراعي العوامل اآلتية:  ية التي قد يتعرضوعموما وحتى يبتعد املدقق عن املسؤوليات القانون

 . أن يبذل عناية كبيرة في اختياره لعمالئه، فاملشروعات التي تتميز بتاريخ مليء باملشاكل املالية هي نفسها1

املشروعات التي تتميز بمشاكل في نظامها الداخلي وهي التي تحتوي الكثير من األحداث الغير مقيدة بالدفاتر والتي 

قد ال يستطيع املدقق اكتشافها كلها، وحاليا تقوم الجهات املحاسبية في الدول املتقدمة بتدقيق الخلفية العامة 

ا وذلك حتى تعطي للتدقيق العضو فكرة عن هذه الشركات للشركات التي تتطلب التدقيق ولكبار العاملين فيه

 قبل التعاقد على تدقيقها. 

                                                           
 -46 – 44ثناء علي القباني ، مرجع سابق ، ص ص ،  1
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. يجب أن يتأكد املدقق أنه يتبع معايير التدقيق املقبولة عموما، حيث أن دراسة كل حاالت املساءلة القانونية 2

قق أن يعرف دائما أنه يمكن للمدققين تؤكد أن املدقق قد نس ي أو تناس ى أو انتهك بعض هذه املعايير، وعلى املد

 في أي وقت أن يقوم اآلخرون بفحص عمله وتدقيقه في حالة املنازعات. 

. يجب أن يكون مدى هيكل وأهداف التدقيق واضحا تماما لكل من املدقق والعميل، كما يجب على املدقق أن 3

على استبعاد عدم فهم  يوضح تماما نوع الخدمات التي سوف يقدمها ومسؤولياته، ويساعد خطاب االتفاق

 طبيعة املهنة املوكلة للمدقق حيث يمثل الحد الفاصل بين املدقق والعميل. 

عن حالة العميل قبل قبول تدقيق حساباته،  CPA. في الواليات املتحدة يقوم املدقق أوال بسؤال الشركات ال 4

العالقة تماما مع هذا املشروع مما  النصيحة بعدم قبول هذه هذه املهنة أو قطع CPAوفي أحيانا كثيرة يعطي 

يساعد على حماية املدقق من املساءلة القانونية نتيجة التورط مع العمالء الغير موثوق فيهم أو الدخول في 

 منازعات الحقة مع العمالء.

 ثانيا: املسؤولية األخالقية للمدقق

حيث يجب على املراجع أن ال يتصرف بشكل تتعلق هذه املسؤولية باألعمال املخلة باألخالقيات وكرامة املهنة، 

يس يء إلى سمعته املهنية، فكل مهنة ومنها مهنة التدقيق لها منظمات مهنية تقوم بتحديد القواعد األخالقية 

 وآداب وواجبات السلوك املنهي ألعضاء املهنة.

( على "ال 501ي القاعدة رقم )على سبيل املثال نص دليل السلوك األمريكي الخاص باألعمال املخلة بكرامة املهنة ف

 1يجوز للمحاسب العضو أن يرتكب أي عمل مخل بكرامة املهنة".

 2ومن أمثلة على األعمال املخلة بأخالقيات وكرامة املهنة ما يلي: 

 إخفاء املدقق حقائق مادية معينة عرفها عند التدقيق.  -

 اإلهمال والتقصير في أداء عمله. -

                                                           
.191ص،2006اإلسكندرية،الجامعية،الداروالتطبيق،النظريةبينالمراجعةلطفي،السيدأمين 1
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 تقديم بيانات مضللة وغير حقيقية.  -

 إخفاء أي تالعب أو تحريف في املستندات أو السجالت أو الدفاتر.  -

 إذا أبدى رأيا معينا غير الحقيقة املنافقة أحد املسؤولين. -

املهنية تقوم فإذا قام املدقق بارتكاب أي من األعمال املخلة بقواعد وأخالقيات وكرامة املهنة، فإن املنظمة 

بتوقيع عقوبات تأديبية عليه. وهذه العقوبات قد تكون التأنيب اللوم أو تعليق العضوية لفترة محدودة أو 

 1الحرمان من مزاولة املهنة مدى الحياة.

 املطلب الخامس: الخدمات التي يقدمها التدقيق الخارجي

تقرير حولها يبين رأيه حول عدالة البيانات الخدمات التي يقدمها املدقق الخارجي إما خدمات يقوم بتقديم 

 املحضرة واملقدمة من قبل طرف آخر ومن هذه الخدمات. املالية

 فحص البيانات املالية . -

  اإلطالع. -

 اإلجراءات املتفق عليها. -

ع من ويمثل تدقيق البيانات املالية، ألجل إعطاء الرأي حول عدالتها )وهذا النو  ( فحص البيانات املالية:1 

 يشمل الحصول وتقييم القرائن حول البيانات املالية التاريخية والتي يحتوي على إقرارات اإلدارة(. التدقيق

ويشمل االستفسارات من إدارة املؤسسة والدليل للبيانات املالية. اإلطالع هو أقل درجة من  : ( اإلطالع2 

وتقرير التدقيق يشمل العبارة التالية: )البيانات املالية تمثل بعدالة وحسب املبادئ املحاسبية  التدقيق،

يأتي إلى علمنا أية معلومات مادية تتطلب املتعارف عليها )املبادئ املحاسبية الدولية((. أما تقرير اإلطالع ينص: )لو 

 التعديالت في البيانات املالية ألجل أن تطابق املبادئ املحاسبية املتعرف عليها(.

 فهذا النوع من الخدمات تقوم بها الشركات التي ال تقوم بالتدقيق، ألنه أكثر كلفة أو تقوم بها الشركات بالنسبة
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 إلى البيانات املالية كاملرحلة.

اإلجراءات املتفق عليها: وهي خدمة يتفق عليها العميل واملدقق ومثال على ذلك القيام بتدقيق حسابات األرباح ( 3

 والخسائر فقط، وتقديم تقرير حوله.

أما الخدمات األخرى التي يقوم بتقديمها املحاسب القانوني بحكم تأهيله العلمي والعملي والتي ال يقدم تقرير 

 بشأنها فهي:

 خدمات مسك السجالت. -

 االستشارات الضريبية.  -

 االستشارات اإلدارية.  -

: املحاسب القانوني ربما يطلب منه العميل القيام بخدمات مسك الدفاتر أي ( خدمات مسك الدفاتر 4

التسجيل في اليومية العامة أو اليوميات املساعدة وترحيلها إلى سجل األستاذ العام، أو سجالت األستاذ املساعدة 

تمنع املحاسب  ولغاية تحضير البيانات املحاسبية وعلما أن بعض املؤسسات الحكومية أو الجامعات املهنية

 القانوني من القيام بهذه الخدمة أو على سبيل املثال هيئة األوراق املالية في الواليات املتحدة. 

األشخاص واملؤسسات والشركات عليها تقديم كشوفات إلى الهيئات الضريبية األجل  ( االستشارات الضريبية:5

ن للقيام بهذه الخدمة وفي بعض األقطار تتمثل هذه دفع الضريبة وحسب القانون، املحاسبون القانونيين مؤهلو 

 الخدمات الناشطة األكبر مقارنة بالخدمات األخرى ألن قانون هذه البلدان تسمح للمحاسب القانوني بتمثيل

 العميل أمام السلطات الضريبية. 

لقيام بهذه املهمة ولكن إن املحاسب القانوني يستعمل مؤهالته األكاديمية والعلمية ل( االستثمارات اإلدارية: 6

املحاسب القانوني سيفقد بعض استقالليته و أعتقد أن الجمعيات املهنية العاملية سوف تمنع إعطاء بعض 

 1االستشارات من العميل تحت التدقيق.

 : التمييز بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجيرابعاملبحث ال
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 مساعدة التدقيق الخارجي في أداء عملية التدقيقاملطلب األول: دور التدقيق الداخلي في 

أدى املستمر في تكاليف التدقيق الخارجي إلى تزايد االهتمام من جانب املنظمة واملدققين الخارجيين بما يمكن 

أن يقوم به التدقيق الداخلي ملساعدة املدقق الخارجي في محاولة لتخفيض نطاق عمل التدقيق الخارجي وذلك 

تجنب أكبر قدر ممكن من تكاليف التدقيق الخارجي، ومن املهام التي يمكن أن يقوم بها املراجعون  للمساعدة على

 الداخليون ملساعدة املدقق الخارجي ما يلي:

 قيام املدققين الداخليين بزيادة الفروع التي ال يتمكن املدقق الخارجي من زيارتها. -

بنود امليزانية وقائمة الدخل مثل: النقدية، املخزون، قد يعهد  قيام املدققين الداخليين بتدقيق تفصيلي لبعض -

 إليهم أيضا بتحليل التغير في الحسابات.

مكن أحيانا االستعانة ببعض املدققين الداخليين لخدمة املدقق الخارجي في فترة عمله عن طريق قيامه بإعداد  - 

 القوائم والكشوف والتحليالت التي يحتاجها.

 رامج التدقيق الداخلي باشتراك املدقق الخارجي في إعدادها بشكل يمنع التكرار في العمل.مكن تنسيق ب - 

وزيادة في دعم العالقة بين املدققين الداخليين واملدققين الخارجيين تعتبر فكرة استخدام امللف املشترك أداه 

ليين واملدققين الخارجيين، ويحتوي نافعة تساعد في تحقيق التعاون وتبادل املعلومات بين كل من املدققين الداخ

امللف املشترك على ما يلي: خرائط تدفق النظم، سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية، برامج وأوراق عمل 

التدقيق، التقارير التي تحتوي على نواحي الضعف والتغيرات الرقابية التي يتم إعدادها بواسطة املدققين 

 الداخليين واملدققين الخارجيين.

يواجه املدقق الخارجي في الوقت الحاضر العديد من املشاكل التي تؤثر تأثيرا كبيرا على إمكانية تطبيق برنامج 

 التدقيق بالكفاية والجودة املطلوبة ويمكن تلخيص أهم األسباب التي أدت إلى وجود هذه املشاكل في عاملين

  1رئيسيين هما:

 : التشغيل اإللكتروني للبيانات -
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االستخدام املتزايد لنظم التشغيل اإللكتروني للبيانات إلى ظهور مشاكل خاصة بالرقابة على نظم التشغيل أدى 

نتيجة للتقدم والتطور السريع في عالم الحسابات اإللكترونية مع عدم تطور نظم وإجراءات الرقابة بما يتالءم 

 مع النظم الحديثة للتشغيل اإللكتروني للبيانات.

يتمكن املدقق الخارجي من إبداء رأيه ينبغي أن يحصل على مستوى معين من الخبرة واملمارسة في محال وحتى 

الحسابات اإللكترونية حتى يستطيع أن يتفهم عناصر مكونات نظم التشغيل اإللكتروني للبيانات بما يتالءم مع 

 التطورات في نظم املعلومات املحاسبية في الوقت الحاضر.

 املستمر في تكاليف التدقيق الخارجياالرتفاع  -

 ترجع أسباب االرتفاع املستمر في تكاليف التدقيق الخارجي إلى ما يلي:

 كبر حجم الشركات محل الفحص والتدقيق.  -

 زيادة درجة تعقيد وانتشار تشغيل العمليات املحاسبية من أماكن متفرقة باستخدام الحسابات اإللكترونية. -

لخطر الخسائر التي يمكن أن يعانوا منها بسبب التدقيق مثل: تكاليف مواجهة الدعاوي إدراك املدققين  - 

 القضائية والخسائر األدبية واملادية التي يمكن أن تلحق بهم بسبب فقد الشهرة وسوء السمعة .

كاليف ويؤكد استمرار وجود كل من عاملي التشغيل اإللكتروني للبيانات املحاسبية واالرتفاع املستمر في ت

التدقيق الخارجي إلى الحاجة امللحة إلى ضرورة إيجاد حل للمشاكل املترتبة عليها، وفي هذا الصدد يمكن أن يكون 

التدقيق الداخلي هي األمل املتاح للتخفيف من اآلثار السلبية إن لم يكن التغلب على املشاكل املترتبة على 

 استمرار وجود هذين العاملين.

لداخلي محل اهتمام الشركة من جانب والتدقيق الخارجي من جانب آخر، فإن التعاون بين وإذا كان التدقيق ا

 املدقق الخارجي واملدقق الداخلي يحقق الفوائد التالية:

زيادة ودعم التدريب للمدققين الداخليين من خالل أداء العمل باستخدام أساليب وإجراءات وأفكار ومعلومات  -

 مختلفة وجديدة.
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 املدقق الخارجي إلى دقة وفعالية هيكل الرقابة الداخلية من خالل دقة وفعالية نظام التدقيق الداخلي. اطمئنان -

 مساعدة املدققين الخارجيين على تركيز جهودهم على العمليات التي تتطلب جهدا خاصا. -

تحسين جودة أداء عملية التدقيق حيث إن املدقق الداخلي أفضل معرفة بالعميل ونظامه املحاسبي خصوصا  - 

 في ظل نظم التشغيل اإللكتروني للبيانات.

تخفيض وقت أداء مهمة التدقيق الخارجي حيث أن االستعاضة املباشرة لعمل املدقق الداخلي محل عمل  - 

ت أقل بالنسبة للتدقيق الخارجي األمر الذي سيؤدي بدوره إلى تخفيض أتعاب املدقق الخارجي سينجم عنها وق

 عملية التدقيق ومن ثم تحقيق قدر أكبر من الرضا للعميل. 

 تجهيز القوائم والكشوف التي يحتاجها املدقق الخارجي بالصورة املرضية . -

 1يقوم بها املدقق الداخلي. تحليل عدد األخطاء املحتمل حدوثها كنتيجة للتدقيق املستمر التي - 

 يوضح الشكل التالي مجاالت التعاون بين املدقق الداخلي واملدقق الخارجي.

 ( مجاالت التعاون بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي03شكل رقم )
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 نظام الرقابة الداخلي

 االلتزام بالسياسات واإلجراءات
 

 القوائم المالية الختامية
 

 المحاسبة والسجالت األخرى 
 

 نوعية اإلدارة
 

 كفاءة المستخدمين
 

 المدقق الخارجي
 

 المدقق الداخلي
 

 اإلدارة العليا المساهمون و أصحاب الشركة

 تقرير تقرير
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رغدة إبراهيم املدهون، )العوامل املؤثرة في العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي في املصارف وأثرها في  املصدر:

تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير، جامعة 

 .252، ص2014غزة، فلسطين، 

 

 

 

 

 

 املفهوم العام للتكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجياملطلب الثاني: 

 أوال: أهمية التكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي

 يتمثل أهمية التكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي في:

 فعالية نظام الرقابة الداخلية .من خالل دقة وفعالية نظام التدقيق الداخلي، يطمئن املدقق الخارجي من  -

تخفيض وقت أداء مهمة التدقيق الخارجي حيث أن الثقة في نظام التدقيق الداخلي يؤدي إلى وقت أقل بالنسبة  -

  للتدقيق الخارجي األمر الذي يؤدي إلى تخفيض أتعاب عملية التدقيق وتحقيق قدر أكبر من رضا العميل.

التدقيق، ومن ثم اتخاذ القرارات التي تتعلق بتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التقييم الشامل لخطر  -

 التدقيق.

 تجهيز القوائم والكشوف التي يحتاجها املدقق الخارجي بالصورة التي يرغبها. -

 كفاءة المستشارين الخارجيين
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 تخطيط عملية التدقيق الخارجي وتحديد طبيعة توقيت ومدى إجراءات التدقيق الواجب القيام بها. -

دعم التدريب وللتأهيل للمدققين الداخليين من خالل أداء العمل باستخدام أساليب وإجراءات وأفكار زيادة و  - 

 ومعلومات مختلفة وجديدة.

 يمكن التعرف على مجاالت أخرى لعمل التدقيق الداخلي وتحديد إجراءات أداء هذا العمل.  -

ها، كما يحصل على التشجيع الالزم لكي يصبح يحصل املدقق الداخلي إلى فهم أفضل املعايير التدقيق وأهداف -

 أكثر تخصصا.

عبد الفتاح محمد صحن، فتحي رزق السوافري، الرقابة واملراجعة الداخلية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  2

 .212، ص2004

تفيد عملية تقييم املدقق الخارجي لفاعلية وكفاية وظيفة التدقيق الداخلي في تطوير وتحسين عملهم  -

 1باستمرار.

 ثانيا: العوامل الداعمة لتعميق مبدأ التكامل

 2 يمكن بيان أهم تلك العوامل في اآلتي :

درجة االستقالل التي يتمتع بها الطرفين: إن عدم وجود استقالل كامل للمدقق الداخلي يجعل من الضرورة  -  

 وجود مدقق خارجي لها يتمتع باستقاللية كاملة.

إن اهتمام املدقق الداخلي بعملية الرقابة الداخلية من حيث تحسينها ودعمها وتقييم أداؤها، فإن املدقق  -  

 ج إليها لتحديد نطاق فحصه وتدقیقه.الخارجي يحتا

إن وجود املدقق الداخلي کموظف داخل الشركة طوال الفترة الزمنية وعلى مدار العام كله يعطيه الفرصة  -  

للقيام بإجراءات الفحص التحليلية التفصيلية الشاملة، بينما املدقق الخارجي عادة ما يقوم بالتدقيق االختياري 

                                                           
املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية(، رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم عبد السالم عبد هللا سعيد ابو سرعة، )التكامل بين  1

.96، ص 2010-2009التسيير، قسم العلوم التجارية، جامعة الجزائر، 
.212ص،2004،الدارالجامعية،اإلسكندرية،الرقابة والمراجعة الداخليةعبدالفتاحمحمدصحن،فتحيرزقالسوافري، 2
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مكنه من خالله االعتماد على نتائج الفحص التي يقوم بها املدقق الداخلي على مدار وليس الشامل، والذي ي

 العام. 

االرتفاع املستمر في تكاليف التدقيق الخارجي، ويعود ألسباب عديدة منها كبر حجم الشركات محل التدقيق،  -  

تكاليف مواجهة الدعاوي إدراك املدققين لخطر الخسائر التي يمكن أن يعانوا منها بسبب التدقيق مثل 

 القضائية....الخ. 

 املطلب الثالث: أوجه التكامل

إن أوجه التكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي واسعة، وما يزيدها هو الثقة املتبادلة بينهما واملعرفة 

وبالتالي تضافر الجهد املبذول لتحقيق الكاملة واإلمكانيات التي يؤدي إلى زيادة التنسيق والتعاون البناء بينهما 

 1أهداف كل منهما بكفاءة وفاعلية بما يعود بالفائدة على الشركة .

 وفيما يلي عرض وبيان ألوجه التكامل:

 أوال: اعتماد املدقق الخارجي على عمل املدقق الداخلي: 

التقارير مالية أو انتقاديه أو تصحيحية التقارير التي يرفعها املدقق الداخلي إلدارة املشروع سواء كانت هذه  -

مدى فعالية  اإلجراءات املتابعة، تفيد املدقق الخارجي في تكوين فكرة سليمة عن مدى قوة نظام الرقابة الداخلية 

 قسم التدقيق الداخلي في تحسين و احکام تلك النظم.

شروع و أساليب العمل واإلجراءات املتبعة في يمكن إلدارة التدقيق الداخلي بما لها من خبرة و دراية بعمليات امل - 

 2تنفيذ األعمال، وتقديم اإليضاحات الكاملة للمدقق الخارجي أثناء قيامه بعملية التدقيق.

آن وجود مدقق داخلي أو إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي و مالها من تأثير في تحسين طرق العمل و تدعيم نظام  -

اطمئنان املدقق الخارجي، و بالتالي تخفيض نطاق اختباراته اعتمادا على أعمال الرقابة الداخلية، يؤدي إلى 

 املدقق الخارجي.

                                                           
.283ص،2006عمان،والتوزيع،للنشرالوراقوالتطبيق،النظريةبينالتدقيقالوريدات،هللاعبدخلف 1

2 Schneider, A., The Nature, Impact and Facilitation of External Auditor Reliance on Internal Auditing, Academy of Accounting and 

Financial Studies Journal, 2009, Vol(13), No(04), P41. 
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في عمليات الجرد خصوصا الشركات ذات الفروع قد يستطيع املدقق الخارجي زيارة جميع هذه الفروع أو إجراء  -

التدقيق الداخلي التي تقوم بهذه املهمة عمليات الجرد فيها في وقت واحد لهذا يعتمد في ذلك على دقة أعمال إدارة 

مع إقرار للمدقق الخارجي بقيامه بعمليات الجرد و أن تلك العمليات كانت صحيحة من حيث اإلجراءات أو 

 النتائج.

 1و لكن هناك حدود على اعتماد املدقق الخارجي على املدقق الداخلي و تتمثل في :

 .مدى خبرة وكفاءة رئيس التدقيق الداخلي 

 ى كفاية التدقيق الداخلي.مد 

 .مستوى اإلدارة املسؤول عنها رئيس إدارة التدقيق الداخلي 

 ثانيا: اعتماد املدقق الداخلي على عمل املدقق الخارجي

 إن جوانب اعتماد املدقق الداخلي على عمل املدقق الخارجي متعددة لعل أهمها يتمثل في األتي :

ة التدقيق في التغطية األشمل لألنشطة املالية للشركة، فان املدقق لتحقيق أعلى درجات الفعالية من عملي -

الداخلي يقوم بتنسيق عمله مع عمل املدقق الخارجي ، ليتأكد أن أعمال التدقيق الداخلي لألنشطة املالية 

 للشركة تكمل عمل و جهود املدقق الخارجي، و ليس هناك ازدواجية بينهما، كما قد يهدف املدقق الداخلي من

 وراء هذا التنسيق إلى تحديد كلفة أعمال التدقيق التي من املمكن توفيرها.

يستفيد املدقق الداخلي من خبرة املدقق الخارجي يكون األخير في الغالب اکثر تأثيرا و خبرة، و ذلك نتيجة  -

 2للمؤشرات التالية:

  العلمي و العملي.أن العاملين لدى املدقق الخارجي على درجة عالية من التأهيل 

 .أن لدى املدقق الخارجي مهارات متخصصة في مجال إدارة املخاطر و تصميم النظم 

 .أن لديه متخصصين في تدقیق صناعات، باإلضافة إلى الخبرات التقنية 

                                                           
.268ص،1998اإلسكندرية،الحديث،الجامعيالمكتبالشامل،والتدقيقالمراجعةوقواعدأصولسرايا،السيدحمد 1
.11ص،2000مارس،،(41-42)العددالمدقق،مجلةالخارجي،والمدققالداخليالمدققبينالعالقةشقير،أحمد 2
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 .أنه يعمل وفقا ملعايير دولية عالية الجودة 

  .أن لديه خبرة واسعة في التدقيق الداخلي 

  .أنه يستخدم نظم معلومات متطورة 

  .أن لديه أدبيات مهنية عريقة و متوارثة في مجال املهنة 

فمن خالل قيام املدقق الداخلي بالتعاون مع املدقق الخارجي أثناء تنفيذه ملهام التدقيق الخارج، و بالتالي 

 و خبرته في مجال تدقيقه الداخلي للشركة.االستفادة منها في رفع كفاءته 

عندما يقوم املدقق الخارجي بتنفيذ أعمال تدقیقه، فان من ضمن تلك األعمال هو تقييم وظيفة التدقيق  -

الداخلي، لتحديد مدى فاعليتها و كفاءتها في تنفيذ مهامها، و من خالل هذه التقييم يتم إبراز أي جوانب قصور 

ا، و اقتراح املعالجات املناسبة. و بالتالي فان عملية التقييم هذه تفيد املدقق الداخلي في قد تظهر في مجال عمله

 تطوير وتحسين عمله باستمرار.

إن تمتع املدقق الخارجي باالستقاللية الكاملة تجعل منه ضرورة هامة للمدقق الداخلي لعدم تمتعه  -

بتنفيذ إجراءات تدقیقه باستقاللية كاملة تمكنه من إبداء باالستقاللية الكاملة، حيث أن قيام املدقق الخارجي 

رأيه بصراحة و وضوح في مدى سالمة و صحة نظام الرقابة الداخلية، و مدى مالئمة السياسات و اإلجراءات 

املتبعة، و بالتالي فهي تفيد املدقق الداخلي في إظهار الجوانب التي يكون قد أغفل عنها أو لم يستطع إبداء رأيه 

 يها بصراحة ووضوح، أما بسبب محدودية استقالليته آو غيرها من األسباب. ف

إضفاء الصفة القانونية و الثقة في القوائم املالية للشركة، حيث ال يكفي تدقيق القوائم املالية للشركة و  -

ذا قام بتدقيقها و املصادقة عليها من قبل املدقق الداخلي في الشركة إلكسابها الصفة القانونية و الثقة، إال إ

صادق عليها مدقق خارجي مستقل، خاصة إذا كانت معدة األطراف خارجية مثل البنوك من اجل االقتراض أو 

 1للجمهور من اجل إصدار أسهم أو سندات جديدة.

                                                           
.11صسابق،مرجعشقير،أحمد 1
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كما يستفيد املدقق الداخلي من املدقق الخارجي في مجال فهم أهداف التدقيق الخارجي، و فهم معايير  -

و معايير التدقيق الدولية و أي إصدارات أو تعديالت جديدة فيها، األمر الذي يمكنه بان يكون أكثر  املحاسبة

تخصصا، على سبيل املثال قد يحدث أثناء مناقشة ميزانية الشركة من قبل املدقق الداخلي و املدقق الخارجي 

ذلك مخالف ملا نصت عليه املعايير  اعتراض املدقق الخارجي على طريقة عرض أصول الشركة في امليزانية، الن

املحاسبية في هذا الجانب، مثل هذا الشك يساعد املدقق الداخلي على تعزيز فهمه للمعايير الدولية للمحاسبة و 

 التدقيق. 

قد يطلب مجلس اإلدارة من املدقق الداخلي تقييم أداء املدقق الخارجي، لتحقيق غرض ما يسعى إليه مجلس  -

ء ذلك التقييم، و في هذه الحالة لن يكون املدقق الداخلي قادرا على القيام بهذا التقييم إال إذا قام اإلدارة من ورا

بالتنسيق بين عمله و عمل املدقق الخارجي، وإيجاد قاعدة وأسلوب لالتصال مع املدقق الخارجي. و لذلك ينبغي 

لخارجي ، فيما يتعلق بأمور محددة قد يتعين على املدقق الداخلي أن يتبنى أسلوبا محددا لالتصال مع املدقق ا

على املدقق الخارجي بحثها مع مجلس إدارة الشركة، من أجل الحصول على فهم عام لهذه األمور قبل بحثها مع 

 مجلس إدارة الشركة، من هذه األمور :

 . نقاط الضعف الهامة في نظام الرقابة الداخلية 

 .األخطاء واملخالفات 

 ية الهامة.التقديرات املحاسب 

 .التعديالت الهامة الناتجة عن أعمال التدقيق 

 .الصعوبات التي تواجه املدقق الخارجي في عمله 

في بعض األحيان قد يحصل خالف بين املدقق الداخلي و اإلدارة املالية في الشركة، بشأن مدى سالمة تطبيق  -

يصل الطرفين إلى اتفاق لحل هذا الخالف، ففي مثل بعض اإلجراءات املحاسبية من قبل اإلدارة للشركة، و قد ال 

هذه الحالة قد يقرر الطرفين الرجوع إلى املدقق الخارجي للفصل بينهما في هذا الخالف. كما أن املدقق الداخلي 
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قد يعتمد على املدقق الخارجي كمرجع ملساعدته في حل أي إشكالية قد تواجهه أثناء تنفيذه ملهامه، خصوصا إذا 

 1دقق الخارجي أكثر تأهيال و خبرة في مجال التدقيق.كان امل

 املطلب الرابع: وسائل تحقيق التكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي

إن أوجه التكامل والتعاون بين املدقق الداخلي واملدقق الخارجي واسعة ومتوفرة وهذا التكامل يحقق من 

  2خالل تظافر مجموعة من وسائل تتمثل في:

( االحتياجات الدورية بين املدقق الداخلي واملدقق الخارجي من أجل مناقشة املوضوعات ذات االهتمام 1

إن الهدف من هذه االجتماعات هو تنسيق عمل املدقق الداخلي واملدقق الخارجي والتأكد من تغطية املشترك : 

أو األمور التي قد تكتشف لهما أثناء التدقيق لكل أنشطة الشركة، ومنع ازدواجية العمل وتبادل املعلومات 

 تنفيذهما ملهامهما ولها تأثير مهم على اآلخر.

كما يجب جدولة تلك االجتماعات أثناء عملية التدقيق، لضمان التنسيق األفضل األعمال التدقيق االستكمال 

لب تسويات في نطاق الكفء لها وفي الوقت املناسب، ولتحديد ما إذا كانت نتائج عملية التدقيق املؤداة تتط

 العمل املخطط .

تعتبر هذه الوسيلة من أهم وسائل تحقيق التكامل ( إطالع كل منهما على برامج التدقيق وأوراق عمل آخر: 2

بين عمل املدقق الداخلي وعمل املدقق الخارجي، حيث من خالل هذه الوسيلة يستطيع كل منهما معرفة أساليب 

لك معرفة مستوى الخبرة واملهارة التي يتمتع بها الطرف اآلخر، وعلى ضوء ذلك وإجراءات ونطاق عمل اآلخر، وكذ

يقوم الطرفين بتنسيق أعمالهما، وبالتالي االطمئنان إلى أن تغطية التدقيق الشامل، واتخاذ كل طرف قراره بمدى 

 اعتماده على عمل اآلخر.

حصول قناعة وقبول معقول لبرامج تدقيق ولضمان فعالية التكامل من خالل هذه الوسيلة، فإنه البد من ال

وأوراق عمل املدقق الداخلي من قبل املدقق الخارجي، وكذلك حصول قناعة وقبول معقول لبرامج تدقيق وأوراق 

                                                           
 .11حمد شقير ، مرجع سابق ، ص  1
-272.صص،2007اإلسكندرية،الحديث،الجامعيالمكتبالخارجية،المراجعةأسسسوافرجي،رزقيفتحيصحن،محمدالفتاحعبد1 2

273.
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عمل املدقق الداخلي من قبل املدقق الخارجي، وكذلك حصول قناعة وقبول معقول لبرامج تدقيق وأوراق عمل 

 ق الداخلي.املدقق الخارجي من قبل املدق

من خالل هذه الوسائل يتمكن كل من املدقق الداخلي واملدقق الخارجي من :  ( تبادل التقارير ورسائل اإلدارة3

تعديل نطاق عمله اعتمادا على تقرير اآلخر، إضافة إلى ذلك فإن املدقق الداخلي يحتاج إلى مهام وقبول لرسائل 

 يث تساعد املواضيع التي تم مناقشتها في رسائل إدارة املدقق الداخليإدارة الشركة املرسلة إلى املدقق الخارجي، ح

في تخطيط املجاالت موضع االهتمام العمل املدقق الداخلي في الفترة القادمة، وبعد فحص رسائل اإلدارة والبدء 

التأكد من أن في أي عمل تصحيحي مطلوب بواسطة أعضاء اإلدارة ومجلس اإلدارة، يجب على املدقق الداخلي 

 العمل التصحيحي قد تم القيام به.

من خالل هذه الوسيلة يتمكن كل من املدقق الداخلي واملدقق الخارجي  تبادل الخبرات والتقنيات واملعرفة: (4

من إجراء اتصاالت وتنسيق ناجحين بينهما، وتحقيق تكامل فعال بين أعمالهما، األمر الذي ينعكس تنفيذهما 

 .، وبالتالي تحقيق أفضل النتائج املمكنة للشركةبكفاءة وفاعلية

 ومن األمثلة على تبادل الخبرات والتقنيات واملعرفة بين املدق الداخلي واملدقق الخارجي ما يلي:

يجب أن يتأكد مدير التدقيق الداخلي من أن أساليب وطرق ومصطلحات املدقق الخارجي مفهومة بدرجة كافية  -

 يين، لتمكين مدير التدقيق الداخلي من:بواسطة املدققين الداخل

  .تقييم عمل املدقق الخارجي بغرض االعتماد عليه 

  التأكد من أن املدققين الداخليين والذين يؤدون عمال يحقق أهداف التدقيق الخارجي، يستطيعون

 االتصال بالتدقيق الخارجي بفعالية.

كافية لتمكين املدققين الخارجيين من فهم أدوات وطرق يجب أن يوفر مدير التدقيق الداخلي معلومات  -

 ومصطلحات املدققين الداخليين، لتسهيل اعتمادهم على العمل املنجز بواسطة املدققين الداخليين.

باإلضافة إلى وسائل تحقيق التكامل سالفة الذكر، فإن هناك وسيلة أخرى نعتبرها هامة جدا في سبيل تعزيز 

بين املدقق الداخلي والخارجي، هذه الوسيلة هي فكرة امللف املشترك. فمن خاللها يتمكن وزيادة درجة التكامل 
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املدقق الداخلي والخارجي من تنسيق أعمالهما بصورة أكثر فاعلية، باإلضافة إلى زيادة درجة اعتماد كل منهما على 

 عمل اآلخر، ويحتوي امللف املشترك على مايلي:

  .خرائط تدفق النظم 

  إجراءات الرقابة الداخلية . سياسات و 

 .برامج وأوراق عمل التدقيق 

  التقارير التي تحتوي على نواحي الضعف,والتغيرات الرقابية التي يتم إعدادها بواسطة املدققين

 1.الداخليين واملدققين الخارجيين

 

 

 خالصة الفصل األول 

الداخلي والتدقيق الخارجي متكامالن ومحاالت من خالل ما تناولناه في هذا الفصل، تبين أن التدقيق 

التعاون بينهما واسعة، يهتم املدقق الداخلي بالرقابة الداخلية من حيث تحسينها ودعمها وتقييم أدواتها وهذا ما 

يوفر للمدقق الخارجي القدرة على تحديد نطاق فحصه وتدقیقه بسهولة وسرعة، عدم االستقاللية الكاملة 

 جعل من وجود املدقق الخارجي ضرورية ملا يتمتع به من استقاللية كاملة في معظم املواقف.للمدقق الداخلي ت

بات واضح أن تكامل التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي أصبح يشكل دعم لتأهيل األداء الرقابي سواء في 

ى أنه متواطئا مع اإلدارة بل املؤسسة أو من قبل األطراف الخارجية، إذ ال ينبغي أن ننظر إلى التدقيق الداخلي عل

ينبغي أن تؤطر هذه الوظيفة باملعايير الكفيلة بترقيتها لخدمة اإلدارة التوجيه التدقيق الخارجي لخدمة األطراف 

 التي تهمها آرائه بغية االستفادة من تفعيل كل جوانب اإلطار الرقابي. 

 

                                                           
.273عبد الفتاح محمد صحن، فتحي رزقي سوافرجي، مرجع سابق، ص  1
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 الفصل:مقدمة 

 التدخل في الحياة االقتصادية. إلىتطور مفهوم النفقات العامة بالتوازي مع تطور دور الدولة من الحيادية 

وبدلك تزايد االهتمام بالنفقات العامة ليس فقط من حيث كمها.ولكن أيضا من حيث أهدافها و معايير 

 و االجتماعي و تحقيق التوازن املطلوب...ة الهيكل االقتصادي يفأصبحت أداة فعالة في التأثير علتحديدها 

وتعرف النفقات العامة على أنها مجموع االعتمادات املفتوحة بموجب قانون املالية و التي توضع تحت تصرف 

 الدوائر الوزارية.

 ثالث مباحث: إلىفقد قسمنا هدا الفصل 

 املبحث األول: ماهية النفقات العامة.

 لعامةالنفقات ا تنفيذاملبحث الثاني: 

 ترشيد النفقات العامة. آلياتاملبحث الثالث: 
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 : ماهية النفقات العامةاألول املبحث 

املالية الرئيسية  األداةالعام والدي يعتبر  لإلنفاقحاجاته العامة تلجأ  إشباعاملجتمع و  أهدافلكي تحقق الدولة 

 في يدها.

 العامة: تعريف و خصائص النفقات األول املطلب 

 خصائصها. إلى باإلضافةعرض مختلف تعاريف النفقات العامة  إلىسوف نتطرق في هدا الطلب 

 : تعريف النفقات العامةاألول الفرع 

 منها: ر نذكتعاريف  ةالعامة عدللنفقات 

يقوم بإنفاقه بصرفها السلطة العمومية أو أنها مبلغ نقدي  "بأنها تلك املبالغ املالية التي تقومالنفقة العامة:-

 1شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة"

 2املالية لشخص معين عام بقصد إشباع حاجة عامة" الذمة"أنها مبلغ نقدي يخرج من النفقة العامة:-

 3" أنها مبالغ نقدية التي تقوم الدولة بإنفاقها إلشباع الحاجات العامة"النفقة العامة:-

 ج التعريف التالي:ومن خالل التعاريف السابقة يمكن استنتا

 النفقات العامة بمثابة مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة.

 ةماملطلب الثاني: خصائص النفقات العا

، سواء من أجل شراء سلع أو خدمات أو من باإلنفاقمبلغ نقدي: أي أن الدولة عندما تقوم  استعمال -1

هده يجب أن تتم في  اإلنفاق، فجميع صور االقتصاديةأجل تقديم إعالنات لألفراد أو لبعض املشاريع 

                                                           
 محمدعباسمحرزي.إقتصادياتالماليةالعامة.ديوانالمطبوعاتالجامعية.بنعكنون.الجزائرص 651

 حسينمصطفىحسين.الماليةالعامة.ديوانالمطبوعاتالجامعية.الجزائر-طبعة1995،ص 112

 محمدشاكرعصفور،أصولالموازنةالعامة،دارالمييسرةللنشروالتوزيع،عمان،االردن.ص 2603
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التي تقدمها الدولة في شكل  اإلعاناتشكل نقدي حتى تقوم انها نفقة عامة، يستبعد من النفقات جميع 

 عيني.

 لكي تكون عامة يجب أن تصدر من شخص معنوي عام. صدور النفقة من شخص معنوي عام: -2

 نية املستقلة.نو ه، ويتمتع بالشخصية القاالعام وعالقته بغير  القانون ينظم قواعد  الذي              

املصالح العمومية لم تنشأ لتحقيق  إنتحقيق مصلحة عامة أو نفع عام: إن هدا الركن هو نتيجة لفكرة  -3

و تحمل عبئه  هاملال املنفق قد تم تحصيل إنلبلوغ غاية أسمى،و من جهة أخرى  إنماو  الشخصيةاملصالح 

 1جميع األفراد.فالبد أن ينتفع به الجميع، فكما يكن العبء عام يجب أن يكون النفع عام

 املطلب الثالث: قواعد النفقات العامة

 اعد التي تحكم اإلنفاق الحكومي، وهي ثالث قواعد: املنفعة و االقتصاد، الترخيص.نبحث في القو 

 قاعدة املنفعة: -1

ال تقتصر فكرة املتأتية من إنفاق الدولة على اإلنتاجية الحدية و الدخل العائد منها، و إنما تتسع 

إعانات من منافع، كذلك لتشمل ما يمكن أن تدره األموال املنفقة على العاطلين عن العمل في صورة 

زيادة و  ىعل الحال بالنسبة لألموال املنفقة بقصد إعادة توزيع الثروات والدخول و األموال املنفقة

 تحسين نوعية اإلنتاج.

 قاعدة االقتصاد: -2

وتتضمن تجنب التبذير في النفقات العامة ألن مبرر النفقة هو ما تحققه من منفعة اجتماعية، و ال تقوم املنفعة 

الحاجة لهم أو إجراء تنقالت غير ضرورية بينهم لغير  عن طرق اتفاق تبذيري كزيادة عدد املوظفين بشكل يفوق 

لدوائر الحكومية و يحتاج تجنب التبذير في االتفاق العام دافع املصلحة العامة و االتفاق الزائد على املظاهر في ا

 إلى تعاون و تضافر جهود مختلفة و رقابة الرأي العام للكشف عن دلك الى جانب الرقابة اإلدارية و البرملانية.

 قاعدة الترخيص:  -3

                                                           
262محمد شاكر عصفور،مرجع سابق.ص 1
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صة تعني النفقة تصرف هيئة عامة بأموال عامة و لهدا ينبغي أن تحصل على إذن من السلطة املخت

 دلك ألن االتفاق على إشباع الحاجة العامة التي تحقق املنفعة ال يتم إال بقانون.

كما أن ما يميز النفقة العامة عن النفقة الخاصة هي قاعدة الترخيص ألنها إما أن تخضع للبرملان في 

 1النطاق املركزي و إما إلذن الهيئات املحلية املختصة إدا دخلت ضمن اختصاصها 

 ثاني: تنفيذ النفقات العامةاملبحث ال

  املطلب األول: تقسيمات النفقات العمومية

 باالتفاقهناك عدة تقسيمات للنفقات العمومية سواء كان من حيث استخدامها او من حيث الجهة التي تقوم 

 وارتأينا أن نتطرق لهدا التقسيم الشامل عن غيره.

 :أوال: تقسيمات نظرية

 .عاديةنفقات عادية و نفقات غير  -1

 النفقات العادية:أ(                         

هي التي تمول نا إيرادات الدولة العادية ) الضرائب، مداخيل أمالك الدولة..( و تكرر بانتظام في امليزانية، مثل 

 مرتبات املوظفين، ونفقات الصيانة..

 النفقات غير العادية:ب(                     

إيرادات غير عادية )القروض( و ال تكرر بانتظام في امليزانية، مثل نفقات إنشاء الطرق و نفقات وهي التي تمول من 

 مواجهة أثار الكوارث الطبيعية.

 نفقات حقيقية ونفقات تحويلية: -2

 النفقات الحقيقية:-أ                        

                                                           
71-70-69:صه،1434-م2013األولىالطبعةالتوزيعوللنشرالرضواندارالعامة،الماليةاقتصادياتعواد،ديابأحمدفتحي 1
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أو خدمات رؤوس أموال انتاجية و يندرج في هي تلك ملبالغ املالية التي تصرفها الدولة مقابل الحصول على سلع 

 نطاقها: أجور املوظفين، نفقات التعليم و الصحة إلى جانب النفقات االستثمارية و الرأسمالية.

 النفقات التحويلية:-ب                      

 ال تؤثر مباشرة في االنتاج القومي إنما تستهدف إعادة توزيع الدخل القومي و هي على ثالث:

فقات تحويلية إجتماعية: و هي النفقات التي يراد منها نقل القدرة الشرائية من األغنياء إلى الفقراء مثل ن •

 اإلعانات إلجتماعية و التأمينات اإلجتماعية.

تهدف إلى تحقيق توازن اجتماعي  تماعيةاالجإدا كانت النفقات التحويلية : اقتصاديةنفقات تحويلية  •

فإن النفقات التحويلية القتصادية مؤادها تحقيق توازن اقتصادي و من أمثلتها إعانات االستثمار و 

 االمتيازات الضريبية...

العام و استهالكه، و تتجلى أهميتها االقتصادية  نوهي نفقات التي تمثل فوائد الدي نفقات تحويلية مالية: •

ما يسمح لها من توجيه اإلنفاق العام في القنوات اإلنتاجية من جهة و في املجالت ب االجتماعيةو 

 من جهة أخرى. االجتماعية

 نفقات إدارية و نفقات استثمارية:-  3

 النفقات اإلدارية:-أ

القومي، مثل أجور  لالقتصادو هي النفقات الضرورية لقيام أجهزة الدولة بمهامها املختلفة دون أن تمر أية ثروة 

املوظفين، ونفقات الصيانة و شراء املواد املختلفة يطلق على هده النفقات أيضا النفقات الجارية و تضم 

اسية، فتمثل يالنفقات الالزمة للمحافظة على األمن و النظام في الداخل و الخارج و العدالة و األقسام الس

 ع و القضاء.نفقات وزار الداخلية و الخارجية ووزارة الدفا

 



مدخل إىل النفقات العامة.                                             :                           لثاينالفصل ا  

 
63 

 النفقات االستثمارية:-ب

و هي تهدف إلى تنمية الدخل و زيادته  االقتصاديوهي النفقات التي تساهم في زيادة اإلنتاج الوطني و التوسع 

 عدة أشكال منها: تتخذكاملشروعات العامة، و 

 نفقات إنشاء املستشفيات و املدارس. •

 عي و التجاري.الطابع الصنا ذاتنفقات تجهيز املؤسسة العامة  •

 املختلط. االقتصادنصيب الدولة في شركات  •

 نفقات إنشاء السدود و الجسور. •

 و إنشاء الطرق املؤدية إلى مناطق االستثمار. نفقات دعم االستثمار مثل: مصاريف املياه و الكهرباء  •

 نفقات الخدمات و نفقات تحويلية: -3

 وهي تمثل تلخيصا للتقسيمات السابقة:

 وهي على وجهين: نفقات الخدمات:  -أ

نفقات وظيفية: و تتمثل في املرتبات، مصاريف الصيانة الدورية للمباني العامة و مصاريف  •

 إدارية.

العامة و نفقات التجهيزات و املعدات  اإلنشاءاتنفقات رأسمالية و استثمارية: و تشمل نفقات  •

 .االجتماعيةو نفقات مشروعات رأس املال  اآلالتو 

 نفقات تحويلية : و تنقسم إلى: -ب

 و معاشات املسنين. االجتماعيةنفقات تحويلية في صورة دخول: و تشمل اإلعانات  •

للمنتجين و  االقتصاديةنفقات تحويلية رأسمالية أو استثمارية غير مباشرة: و تشمل اإلعانات  •

 زة و املعدات.دعم املشروعات الخاصة لألجه
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 ثانيا: تقسيمات النفقات العامة في التشريع الجزائري:

الخاص بقوانين املالية املعدل و املتمم يمكن تقسيم  1984جولية  7املؤرخ في  17-84ن رقم و إلى القان استنادا

 (.42إلى  24)املواد من االستثمارالنفقات إلى نوعين: مصاريف التسيير، مصاريف 

 نفقات التسيير: -1

ن فصال، و عدد يتسعفقرات و كل فقرة تضم تسعة و  وتنقسم هده النفقات إلى أربعة أبواب و كل باب يتكون من

 املواد التي يشملها الفصل غير محددة.

 وينقسم البند إلى فروع.وتوزع نفقات التسيير حسب الوزارات.

قات املحسومة من اإليرادات و هي أعباء ممنوحة لتغطية فأعباء الدين العمومي و الن الباب األول: •

 مختلف األعباء املحسومة من اإلرادات. كذلكأعباء الدين املالي و املعاشات و 

 الدين احتياطالفقرة األولى:  -

 الفقرة الثانية: الدين الداخلي، الدين العائم -

 الفقرة الثالثة: الديون الخارجية -

 الفقرة الرابعة: الضمانات -

 قرة الخامسة: النفقات املحسومة من اإليراداتالف -

تخصيصات السلطات العمومية وهي عبارة عن اإلعتمادات الضرورية الالزمة لتسيير  الباب الثاني: •

 مصالح الوزارات من ناحية املستخدمين و األجهزة و املعدات و العتاد.

 الفقرة األولى: رواتب العمال -

 العائليةالفقرة الثانية: املعاشات و املنح  -

 الفقرة الثالثة: املستخدمين و معدات تسييراملصالح -
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 الفقرة الرابعة: املستخدمين و أعمال الصيانة -

 الفقرة الخامسة: املستخدمين إعانات التسيير -

 النفقات الخاصة بوسائل املصالح الباب الثالث: •

 التدخالت العمومية الباب الرابع: •

 العمومية اإلدارية مثل إعانات املجموعة املحلية.الفقرة األولى: التدخالت  -

 الفقرة الثانية: األنشطة الدولية مثل املساعدات التي تمنح للهيئات الدولية. -

 الفقرة الثالثة: تشمل النشاط التربوي و الثقافي مثل تقديم املنح. -

 .االقتصادية و التشجيعات و التدخالت مثل اإلعانات االقتصاديالفقرة الرابعة: تشمل النشاط  -

 : املساعدات و التضامناالجتماعيةعانات الفقرة الخامسة: اإل  -

 نفقات التجهيز ) اإلستثمار(: -2

 و تنقسم بدورها إلى ثالث أبواب هي: االقتصاديهي نفقات توزع حسب القطاعات و فروع النشاط   

ك الدولة أو إلى أمالك من قبل الدولة: و تشمل النفقات التي تستند إلى أمال املنفذة االستثمارات •

 املنظمات العمومية و شبه العمومية.

 و املمنوحة من قبل الدولة. االستثمارإعانات  •

 1النفقات األخرى برأس املال •

النفقات العامة تنفيذاملطلب الثاني: مراحل   

 املتضمن 1990 أوت 15من قانون  11النفقات و هدا يستنتج من نص املادة  تنفيذنفرق عادة بين أربع مراحل في 

على أن " عمليات النفقات تعني استعمال اإلعتمادات املرخصة و هي تتحقق  بنص الذيللمحاسبة العمومية و 

" و هي:22،21،20،19حسب األعمال املعرفة في املواد  املعرفة في املواد"  

                                                           
262،267،261:ص،ص،صسابق،عصفور،مرجعشاكرمحمد 1
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:االلتزام -1  

الفعل اإلرادي عن السلطة اإلدارية من أجل استهداف عملية تنجز عنها نفقة و يخضع هدا الفعل هو  االلتزام

يالحظ  الذيهو الفعل  االلتزامعلى أن:"  1990أوت  15من قانون  19اإلرادي إلى تأشيرة املراقب املالي تنص املادة 

 من خالله عن نشوئه دين يقع على عاتق الدولة أي يجعل النفقة العمومية تنشا قانونا" 1

هما: التزاميننميز بين  أنومن خالل هدا التعريف يجب   

يقع مستقبال على الخزينة العمومية، و يكون إما صريح أو ضمني و قد  الذي االلتزامقانوني: وهو يدل على  التزام -

...اتفاقيةيكون مشترط أو غير مشترط و ينتج مثال من إبرام صفقة،   

القانوني فهو يتحقق من الناحية املحاسبية و هو يهدف إلى" الحبس  لاللتزاممحاسبي: فهو ترجمة  التزام -

الناتجة على االلتزام القانوني فهو يتحقق من الناحية التطبيقية.املحاسبي" للمبلغ املقابل للنفقات   

التصفية:  -2  

" تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية، و تحديد املبلغ  90/21من قانون  20حسب املادة 

 الصحيح للنفقة العمومية".

ديد مقدار املبلغ النقدي املستحق الدفع فالتصفية هي عملية تحديد القيمة الصحيحة للنفقة، و التي تتم بتح

 لصالح الدائن، على أساس الوثائق و املستندات التي من شأنها إثبات الدين.

 ومرحلة التصفية تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين هما:

 مرحلة التصفية في حد داتها: ويتم فيها تقدير القيمة الصحيحة للدين امللتزم به. •

ة:فيها تتحقق اإلدارة ميدانيا من االستالم الفعلي للسلع و الخدمات مرحلة إثبات الخدمة املقدم •

 موضوع الدفع.

                                                           
1990أوت15قانونمن19المادة 1
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 وتبدأ عملية التصفية عند استالم البضاعة املتعلقة بالنفقة.1

األمر بالدفع: -3  

بالصرف أو تحرير الحواالت، اإلجراء لبدي يأمر بموجبه  األمر:" يعد 21-90من قانون  21حسب املادة 

 دفع النفقات العمومية"2.

أنشأته الدولة تجاه دائن حقيقي  الذييتم بموجبه محاسب الخزينة إطفاء دينه  الذيو هو الفعل 

أجل املطالبة  تمثل الدائن في غضون أربع سنوات مقابل وصل مبرئ، غير أنه في حالة ما غدا لم ي

الرباعي". االنقضاءه فغن هده األخيرة تسقط باسم قاعدة " بحقوق  

يعتبر بمثابة أمر بالدفع موجه  الذيوييتم في هده املرحلة تحرير حوالة الدفع أو سند األمر بالصرف، و 

 للمحاسب العمومي".3

بالتنفيذاملطلب الثالث: األعوان املكلفين   

و املتعلق باملحاسبة العمومية فإن األعوان املكلفون  1990أوت  15املؤرخ في  90/21حسب ما جاء به قانون 

 الذيالعمليات املالية هم اآلمرون بالصرف و املحاسبون العموميون، و على الرغم من الدور الفعال  بتنفيذ

في  أدمجهبل  بالتنفيذيمنحه صفة عون مكلف  لم 90/21أن القانون  النفقة إال تنفيذيلعبه املراقب املالي في 

 الباب الخاص بالرقابة و من أجل إعطاء أكثر شرح سنتطرق لكل واحد منهما بالتفاصيل4

اآلمرون الصرف: -1  

العمليات لتنفيذاآلمر بالصرف على أنه" يعد آمرا بالصرف كل شخص مؤهل  90/21من قانون  23تعرف املادة   

                                                           
العموميةبالمحاسبةالمتعلق90/21من20المادة 1
العموميةبالمحاسبةالمتعلق90/21قانونمن21المادة 2
103.102.101:سابق،ص،ص،صمرجعالعامة،الماليةحسين،مصطفىحسين 3
عكنون،الجزائر،عليزعدود،الماليةالعامة،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الساحةالمركزية،بن 4

131،132،143،135،144،ص،ص،ص،ص،ص،2005
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"21.20.19.17.16املشار إليها في املواد "  

، التصفية بالنسبة للنفقات.االلتزاموهده العمليات هي   

فإن هناك آمر بالصرف  91/313 التنفيذيمن املرسوم  63واملادة  90/21من القانون  25وبناءا على نص املادة 

 رئيس ي وآمر بالصرف ثانوي.

 اآلمرون بالصرف الرئيسيون أو اإلبتدائيون: 

هم:  90/21من القانون  26حسب املادة  

املجلس الشعبي الوطني و مجلس املحاسبة و املسؤولون املكلفون بالتسيير املالي للمجلس الدستوري و  -

 مسؤولي مجلس األمة و مجلس الدولة.

الوزراء و الوالدة عندما يتصرفون لحساب الوالية. -  

مليزانية البلدية. تنفيذهمرؤساء املجالس الشعبية البلدية في حالة  -  

اري.الطابع اإلد ذاتاملسؤولون املعينون قانونا على رأس املؤسسات العمومية  -  

 اآلمرون بالصرف الثانويون: •

سيير اإلعتمادات املفوضة من طرف ترؤساء املصالح الغير ممركزة املتواجدة على املستوى املحلي الدين يقومون ب

اآلمرون بالصرف الرئيسيون مثال الوالي يعتبر آمر بالصرف رئيس ي بالنسبة للوالية و في نفس الوقت آمر بالصرف 

 ة الدولة.ثانوي بالنسبة مليزاني

 .1يقوم بدوره بإصدار حواالت الدفع لفائدة الدائنين في حدود إعتماداتهم الذيويتم تعيينه بقرار وزاري 

 املحاسبون العموميون: -2

 كل شخص طبيعي بعين بالقيام بالعمليات التالية: املحاسب العمومي هو

                                                           
العموميةبالمحاسبةالمتعلق90/21القانونمن23المادة1
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 تحصيل اإليرادات و دفع النفقات. -

 السندات و القيم و األشياء أو املواد الكلفة بحفظها و تداولها.ضمان حراسة األموال و  -

 حركة حسابات املوجودات. -

ويتم تعيين املحاسب العمومي من قبل الوزير املكلف باملالية و يخضعون أساسا لسلطة و ينقسمون إلى صفين 

 أيضا:

 املحاسبون العموميون الرئيسيون: •

 املتعلق بإجراءات املحاسبة العمومية هم: 91/313 تنفيذيالمن املرسوم  31في املادة  ذكرهمورد 

 العون املحاسب املركزي للخزينة. -

 والية 48أمين الخزينة على مستوى  -

 املحاسبون العموميون الثانويون: •

 قابض الضرائب و قابض أمالك الدولة و قابض الجمارك. -

 الخزينة البلدي و أمين خزينة املؤسسات الصحية أمين -

 1محافظ الرهون. -

 املبحث الثالث : آليات ترشيد النفقات العامة

املقصود بترشيد النفاق العام هو أن يتم توجيه النفقات توجيها سليما لتحقيق أهدافها على أحسن وجه دون 

 إساءة استعمالها أو تبذيرها في أغراض غير املنفعة العامة.

 

                                                           
العموميةالمحاسبةبإجراءاتالمتعلق91/313التنفيديالمرسوممن31المادة 1
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 تزايدها: ضوابط النفقة العامة و أسباب املطلب األول 

 ضوابط النفقة العامة الفرع األول :

 لكي تحقق النفقة أكبر منفعة اجتماعية ممكنة يجب أن تخضع لضوابط هي:

قبل اإلنفاق العام من الضروري وضع دراسة شاملة و مسح عام للوصول إلى أولويات اإلنفاق العام عند أفراد  -

 الخدمات.املجتمع لتحقيق أكبر قدر من اإلشباع للحاجات و 

االبتعاد ما أمكن عن النفقات الغير الناتجة التي يكون إنتاجياتها ضعيفة، و كذا املشاريع املظهرية التي ال تشبع  -

 حاجات املجتمع.

توزيع النفقات العامة توزيعا عادال بين مختلف مدن و مناطق الدولة حتى يتم االستفادة منها بشكل عادل و  -

 عام.

 فعالة على كل عمليات اإلنفاق ودلك للتأكد من صرفها في املجاالت املخصص لها.ضرورة فرض رقابة  -

 ضرورة تقييم أداء املصاحب لإلنفاق العام في مؤسسات الدولة. -

ضرورة تالقي التعارض الحاصل في تأدية الخدمات العامة بوظيفة التنسيق اإلداري و مثال ذلك ما يحدث بعد  -

 .  1شركات توزيع الكهرباء أو الصرف الصحي أو املياه بإعادة التهيئة إتمام تعييد الطرق من قيام

 الفرع الثاني: أسباب تزايد النفقات العامة

أصبحت من الظواهر املعروفة بالنسبة ملالية الدولة و بمختلف الدول و ذلك نتيجة تطور دور الدولة و ازدياد 

 االجتماعية، ومن أهم هذه األسباب ما يلي:درجة تدخلها في الحياة االقتصادية و 

                                                           
.81،82،83،ص،ص،ص:2015ان،الطبعةاألولىسميرصالحالدينحمدي،الماليةالعامة،مكتبةزينالحقوقيةواألدبية،لبن 1
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 األسباب اإلدارية: .1

أدى زيادة عدد الوزارات و اإلدارات الجديدة و نشوء الكثير من املرافق العامة إلى زيادة عدد موظفيها وارتفاع 

دهور اإلدارة تكاليف تسييرها و بالتالي زيادة النفقات العامة و تؤدي الزيادة في عدد املوظفين في اإلدارات إلى ت

الحكومية وتعدد وتعقيد إجراءاتها باإلضافة إلى التبذير و اإلسراف الذي هو من سمات اإلدارة التي كثيرا ما 

 تضعف كفاءة أجهزة الرقابة عليها.

 األسباب املالية: .2

للنشاط الحكومي أدى تطور مفهوم النفقة العامة إلى زيادة حجم النفقات العامة، وأصبحت إيجابية و إنتاجية 

وبررت أهميتها في الحياة االقتصادية و االجتماعية للدولة، فتقض ي الضرورة بزيادة نفقات الدولة في أوقات 

 األزمات لتعويض النقص في االنفاق الخاصة للمحافظة على مستوى معين من العمالة.

 األسباب االجتماعية: .3

ن تعددت وظائفها وازداد حجم نفقاتها واتسع نطاق نشاطها إ ةكان من نتائج تدخل الدولة في الحياة االقتصادي

 االجتماعي.

 األسباب العسكرية: .4

ه النفقات باتجاه التزايد ذتعد األسباب العسكرية من أهم األسباب املؤدية الى زيادة النفقات العامة و التي دفع ه

حكومية وقد درج بعض االقتصاديين املستمر، والنفقات الحربية )نفقات الدفاع( هي من أهم فقرات النفقات ال

ه األسباب ضمن األسباب السياسية، ولكن نظرا لطبيعتها الخاصة، و استقاللها ذو املاليين على دراسة ه

 1ه الفقرة الخاصة لها.ذوتحديدا في ضوء اعتبارات اقتصادية و اجتماعية وسياسية وإستراتيجية، كان لها ه

 

                                                           

 فتحيأحمدذياب عواد، مرجع سابق،ص،ص،ص: 87، 88، 1.89 
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 األسباب االقتصادية: .5

ة وما يترتب عنها من زيادة إيرادات الضرائب مما يفسح املجال لإلنفاق العام، كما أن التوسع في كزيادة الثور 

إنشاء املشروعات العامة ينتج عنه صرف مبالغ كبيرة، باإلضافة إلى املنافسة االقتصادية و الدعم املالي لبعض 

 الصناعات الوطنية.

 األسباب السياسية: .6

ر الدولة و مسؤوليتها، كما يؤثر سوء األخالق السياسية ونقص الشعور كانتشار مبادئ الحرية ونمو دو   

ير و االختالس ذباملسؤولية لدى القائمين على الجهاز اإلداري على زيادة النفقات العامة بفعل اتساع دائرة التب

 1وسوء استعمال األمالك العامة.

 املطلب الثاني: مفهوم وأهداف ترشيد النفقات العمومية

 أوال: مفهوم ترشيد النفقات العامة

يقصد به االستخدام األمثل و التوجيه األنسب للنفقات، نحو أفضل البدائل اإلنفاقية التي تعظم الفائدة 

ي يقوم باإلنفاق، وتقلل الخسارة و التضحية بالفرصة البديلة أمام اإلنسان )الفرد العادي، ذللغنسان ال

و أن اإلنفاق العام و ترشيده هي مسائل ترتبط بمدى إتباع األجهزة الحكومية املنظمات الخاصة، الحكومات...(، 

ألساليب الرشد و العقالنية في توزيع برامجها االنفاقية، على نحو يحقق أفضل االستخدامات و أثرها مردودا و 

 فعالية و إشباعا للحاجات العامة.

 ثانيا: أهداف ترشيد النفقات العامة

 

                                                           
87،ص:2007خالدشحادةالخطيب،أمدزهيرشامية،أسسالماليةالعامة،داروائلللنشر،دمشق،الطبعةالثالثة 1
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 ات إلى تحقيق ما يلي:يهدف ترشيد النفق

 رفع الكفاءة االقتصادية عند استخدام املوارد واإلمكانات املتاحة. -

 تحسين طرق اإلنتاج الحالية، وتطوير نظم اإلدارة والرقابة، وإدخال األساليب التقنية. -

 خفض عجز املوازنة والسيطرة على التضخم واملديونية وتجنب مخاطرها. -

 بتقليص حجم املصروفات التي ال تحقق مردودية كبيرة. لكذمراجعة هيكلية للمصروفات و  -

 ير و كافة مظاهر و أشكال سوء استعمال السلطة و املال العام.ذمحاربة اإلسراف و التب -

 1االحتياط لكافة األوضاع املالية الجيدة واملستقرة و الصعبة و املتغيرة محليا وعامليا. -

 ات العامةاملطلب الثالث:عوامل نجاح عملية ترشيد النفق

 يتوقف نجاح عملية ترشيد النفقات العامة على عديد العوامل، نوردها في ما يأتي:

 تحديد األهداف بدقة: .1

 بمعنى تحديد أهداف واضحة ودقيقة للبرامج الحكومية، سواء كانت أهداف طويلة او متوسطة األجل.

 تحديد األوليات: .2

التخطيط العمومية تحديد املشاريع و البرامج وفق سلم األوليات في ظل محدودية املوارد، سيتعين على منظومة 

 حسب درجة إشباعها لحاجات األفراد األكثر إلحاحا.

 القياس الدوري لبرامج اإلنفاق العام: .3

البرامج واملشاريع املوكلة  ذبمعنى تقييم مدى كفاءة وفعالية أداء الوحدات و األجهزة الحكومية عند قيامها بتنفي

 إليها.

                                                           
بنكيلولحمزة،دورالرقابةالماليةفيترشيدالنفقاتالعاموميةمنرسالةماسترأكاديميفيالعلوماإلقتصادية،جامعةمحمدبوضياف،1

10،09ص،ص:dspace.univ-msila.dz،13/05/2019خاإلطالع،تاري2016/2017المسيلة،
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 عدالة النفاق العام ومدى تأثيره ملصلحة الفئات األضعف: .4

ينبغي على الدولة أن تسعى إلى تحقيق أكبر درجة ممكنة من العدالة في توزيع املنافع و الخدمات الناتجة عن 

 ملجتمع.النفقات العامة، و العدالة ال تعني التساوي في توزيع املنافع بين فئات ا

 تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة: .5

 1من أجل التأكد من بلوغ النتائج املرجوة من النفقات العامة وفقا للخطط التي تم وضعها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.ص:2014-2001نويسميحة،آلياتترشيدالنفاقالعاممناجلتحقيقالتنميةالبشريةالمستدامةفيالجزائر،جامعةسطيف،-بلعاطلعياش

5،61  
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 خاتمة الفصل:

املالية لشخص من خالل تعرضنا للفصل الثاني تبين لنا ان النفقات العامومية هي مبلغ نقدي يخرج من الخدمة 

معنوي عام قصد إشباع الحاجة العامة و لها قواعد تضبطها وتقسيمات متعددة و أسباب تؤدي إلى زيادتها 

 باستمرار مما يتطلب اعتماد مبدأ الترشيد في النفقات العمومية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثالث

 دراسة ميدانية

 على مستوى ميناء 

 -مستغانم- 
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 مقدمة الفصل الثالث:         

مؤسسة میناء مستغانم تشرف على مجموعة من املهام التي تشكل حلقة لوجیستیكیة تساهم في حركة معتبرة  إن

للبضائع و املسافرین خاصة وأن للمیناء وزن تاریخي هام بالوالیة فهو یشكل قطب تجاري بامتیاز و یساهم في 

عمال التجاریة وبالتالي هذه املؤسسة لها حركة التنمیة من خالل تأمين وصول البضائع و املسافرین والقیام باأل 

 من الناحيةفي تحقيق فعالية املؤسسة  التدقيق الداخليدور وضوع ل دراستنا ملمن خال، اعتبار هام في الوالیة

وذلك من  ،تحقيق فعالية األداء وأيضا  بالتدقيق الداخلي ةتعلقملا العامة الجوانب إبرازوالعملية حاولنا  النظرية

 خالل دراستنا للمؤسسة محل تربصنا، لذا سيتم التطرق من خالل هذا الفصل إلى مبحثين وهما كاآلتي: 

 تقديم مؤسسة ميناء مستغانم .املبحث األول: 

 التدقيق الداخلي في مؤسسة ميناء مستغانم . املبحث الثاني:
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 املبحث األول: تقديم مؤسسة ميناء مستغانم.            

یعتبر میناء مستغانم احد املوانئ الجزائریة التي لها دور في تحریك التبادل التجاري و تساهم في النقل البحري، 

 سیتم التعریف بهذا املیناء و شرح مبسط لنشاته واهم منشأته  وخصائصه وأهدافه املسطرة. 

 حة تاريخية حول ميناء مستغانم. املطلب األول: مل          

 في الجهة الشرقية لخليج أرزيو ألنه كان خليجا صخريا  يمتد بين الرأس البحري   EPMيقع ميناء مستغانم 

 لصالمندر  و الرأس البحري لخروبة استخدمه القراصنة القتسام الغنائم و من هنا سميت املدينة مستغانم 

 م.1881م بحلول سنة  325م ليصل امتداده إلى  80ميناء بطول م ، أنش ئ أول رصيف لل 1848في سنة 

 14الصادر بتاريخ  287-82نشأت املؤسسة في إطار اإلصالح للنظام املينائي الجزائري بمقتض ى املرسوم التنفيذي 

تم إنشاء مؤسسة تسيير موانئ و مالحة صيد مستغانم في حقيبة شركة تسيير  2004و في شهر جانفي  1982أوت 

 . EPMاهمات الدولة " املوانئ" على شكل فرع ملؤسسة ميناء مستغانم مس

املكرس لبحث تسيير موانئ و مالجئ  2003أوت  13ولدت هذه املؤسسة بموجب انعقاد مجلس الحكومة في 

 عن مجلس مساهمات الدولة  2003سبتمبر  22الصادر بتاريخ  02الصيد .بمقتض ى القرار رقم 

 ة ميناء مستغانم يقدم امليناء نوعين من الخدمات:الشكل القانوني للمؤسس-

مؤسسة ميناء اقتصادية /شركة ذات أسهم  تسييره على الصيد البحري ،وتشرف وخدمات التجارية الخدمات

SPA/EMP/EPE مستغانم وهي مؤسسة عمومية أنشأت في إطار إصالح النظام املينائي الجزائري بمقتض ى 

شقت مؤسسة ميناء مستغانم  1989فيفري  29في  .1882الصادر بتاريخ أوت  287-82رسوم التنفيذي رقم امل

تم تحويلها  طريقها حول االستقاللية على غرار املؤسسات التي كشفت عن استقرار في وضعيتها املالية ،حيث

ذات أسهم B عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع إجتماعي إلى شركة عمومية اقتصادية /شركة تسيير



 الفصل الثالث                                    دراسة ميدانية على مستوى ميناء مستغانم
 

 
79 

وتخضع للقانون التجاري واملدني ومساهمات الدولة  88دج تحت حيازة كاملة لشركة  1 5 00.000.000رأسمالها 

 .01"املوانئ" ،تحمل السجل التجاري 

واملتضمنة للنصوص  1988جانفي  12الصادرة بتاريخ  04-88و  03-88و  01-88طبقا ألحكام القوانين 

 1988.واملرسوم  1988جانفي  12الصادرة بتاريخ  101-88التنظيمية الستقاللية املؤسسات وطبقا للرسوم 

 . 88-119بتاريخ  16ماي  1988واملرسوم  88-177بتاريخ الصادر  28سبتمبر 

  :هام التاليةناء مستغانم إنجاز املأنيط إلى مؤسسة مي            

  .وتطوير ميناء مستغانم استثمار-

  .ينائيةامل الل اآلالت واإلنشاءاتاستغ-

  .ينائية الفوقيةامل ىصيانة وتهيئة التحديث للبن أعمالإنجاز -

  .اآلخرين ينائية التحتية بالتعاون مع شركاءإعداد برامج صيانة وتهيئة للبني امل-

  .ينائيةمباشرة عملية الشحن والتفريغ امل-

  .وغيرهااإلرساء القطر،القيادة، مزاولة عملية-

باشرة بموضوع مؤسسة ملا وغير باشرةامل الصلة ذات الية،الصناعية،والعقاريةالتجارية،امل القيام بكل عمليات-

 .ميناء مستغانم

 ويحتوي ميناء مستغانم على: 

 م.1830بطول  :األمواجكاسرة  -1

  .م 12م وعمق  100: شمالي غربي بعرض املدخل البحري للميناء-2

  :: وتتكون من حوضيناألحواض -3
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  2-3 .م 17.8م و 77.6هكتار وعمق يتراوح بين  14: بمساحة مائية تقدر بـاألول  الحوض -

 .م 22.8م و  95.6هكتار وعمق يتراوح بين  16بمساحة مائية تقدر بـ الحوض الثاني:-

  :متر خطي مقسمة كما يلي 1296يصل إلى  محطات رسو بطول كلي 10تحتوي على  :األرصفة -4

 .(0حطة امل)متر خطي  117:الرصيف الشمالي الشرقي -

 .( 3و2، 1حطة امل)متر خطي  412:ي غربلالرصيف ا-

  ( .9و 8حطة امل)متر خطي  217الرصيف الجديد:

 (. 5و 4حطة امل )متر خطي 270ل:ستقالال ارصيف  

 .(7و 6حطة امل)متر خطي   280:الرصيف الجنوبي الغربي

  .م 430.44: بمساحة التخزين أرضية-

  .م 000.24بمساحة  السيارات: مرآب-

  .حاوية سنويا 15 000عالجة امل م وقدرة 15 000بمساحة مرآب الحاويات :-

  .تجارية ألغراض(  8)مخازن  م، تستخدم ثمانية 7 455مخزن بمساحة  16عددها خازن:امل-

 : وتتكون منت:واصال طرق وامل-

 .متر خطي 4 855 :األرض يالطريق 

متجددة تستخدم مؤقتا لنقل  سكة حديدية مجهزة بخطوطاألرصفة كل )متر خطي  3 747 السكة الحديدية:

 ....(. عدنيةامل األنابيبالحبوب ،
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 املطلب الثاني: أهداف وخصائص ميناء مستغانم.             

 تسعى مؤسسة ميناء مستغانم كغيرها من املؤسسات إلى تحقيق أهدافها املسطرة، نذكر منها ما يلي:

 .والسعر الزمنية،النوعية،الحماية دةامل من حيث البضائع لعبور  تأمين أحسن الظروف- 

 . )كفاية عالية وتخزين ذات ومعالجة وسائل عبور ) ت حقيقيةتقديم تسهيال -

  .تسيير أمالك الدولة-

  .وتطوير ميناء مستغانم ستثمار ال اتسيير -

  .ينائيةل الوسائل والتجهيزات املاستغال-

  .الصيانة والتهيئة وخلق بنيات مينائية بالتنسيق مع متعاملين آخرين متخصصين أشغالتنفيذ -

  .ينائيةتنفيذ عمليات الشحن والتفريغ امل-

 تحسين أداء وزيادة طاقة املوانئ البحرية . -

 _ تحسين طبيعة العالقات الداخلية والخارجية للبالد . 

 املجتمع.  أشكالها طبقا ملتطلبات املنظمة وحركة_ تنمية وتطوير خدمات النقل بكافة 

 الخ.والرسو.....واإلرشاد  القطر  تنفيذ عمليات-

  :تتميز مؤسسة ميناء مستغانم بـ

  .موقع جيو استراتيجي هام-

 . يةوال  12من  تتألف ت نحو منطقة خلفيةوفرة طرق مواصال -
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  .الزفت تقال ونا الحبوب ،السكر، الخمور  عالجةمل محطات رسو متخصصة- .

  .مغطاة وغير قدرات تخزين مغطاة-

  .حماية جيدة للبضائع-

  .لوطنيا  لترابا  عبر األرض ي( الحديدية،الطريق  السكة) تنوع طرق تسليم البضائع-

  .قتصاديينتعاملين االبني فوقية وتجهيزات وفق طموح امل-

  .والتفريغإطارات وعمال مهيئون ومدربون على عمليات الشحن -

 . أيام7أيام / 7و ا س 24 ساعات عمل متواصلة :-
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 الهيكل التنظيمي ملؤسسة ميناء مستغانم: 

 (: الهيكل التنظيمي العام مليناء مستغانم. 4الشكل )

 

 

 

 . 2019 يناء مستغانمصدر :خلية التدقيق الداخلي ملامل
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 : ؤسسة ميناء مستغانم التنظيمي ملشرح الهيكل             

ؤسسة راقبة ،التنظيم والسهر الحسن للمؤسسة ،وتراقب جميع مديريات املديرية العامة وظيفتها التسيير،املامل-

 :وتفرض سلطتها عليها وتتكون من

سة حيث في شكل الهرم القانوني للمؤس األول سؤول وامل مثل القانوني الوحيد للمؤسسةوهو امل عام: مدير  1-1 

  .ؤسسةفي هيكل امل نفذين والذين يصغرونهامل دراءامل بمشاركة ؤسسةالتي تقوم بها امل األعمال يشرف على جميع

في كل املناسبة  لقراراتي اتخاذ افده يساع ستشار القانوني للمدير العام حيثعتبر املي: و مساعد مدير العام 1-2

 .باملؤسسةالتي لها صلة  األعمال

إجراءات التسيير  واحترامالتأكد  العامة،وتتمثل مهامها فيباإلدارة مباشرة  قةالعهي على  التدقيق الداخلي: 1-3 

 .للمؤسسة املختلفة واألنشطة،وكذلك تدقيق وفحص العمليات 

 املستخدمين بتسييراملرتبطة الشؤون  جميع واملراقبة: تهتم بتنظيم والتنسيق البشريةاملوارد  مديرية-2

  .والتكوين والوسائل العامة للمؤسسة

للشركة وذلك عن طريق وضع ميزانيات  املاليةبتسيير الوضعية  املكلفة املديرية: وهي واملحاسبة املاليةمديرية -3

السنة  خاللالتي نفذت  املالية،وإحصاء كل العمليات  املسطرة لألهدافمحددة لكل سنة ومدى مطابقتها 

 .التجاري  للنشاطاملبنية  مساك الدفاتر التجاريةالواحدة، وإ

التي من  األعمالكل  باألشغالوالصيانة ويقصد  باألشغالوهي مديرية مختصة  والصيانة: األشغالمديرية  -4

،تعبيد الطرق ،بناء هياكل اإلنارة توفير في واملتمثلةالئمة للسير الحسن للعمل، ملا اإلجراءاتشأنها توفير 

  .التي تهدد ساملة العمالاألخطار  ،النظافة،وإزالة

  :ـ باملديرية وتقوم هذه  : البحري  ستثمار اال  مديرية -5
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 (. الشحن ،التفريغ،والتخزين)البضائع بعبور املرتبطة  العمليات تسيير-

  .ينائيةك الدولة املتسيير أمال -

 املتخصصة اإلنشاءاتتسيير -

.ؤسسةداخل امل بفاعلية إلدماجهاناسبة عن الوسائل امل ينائي والبحثامل ستثماراال  تقنيات تطور  متابعة -

آلخر(  رسوها  من مركز  دخول سفن، خروجها، تحويلها) الحةملا تقوم بتأمين حركة :ينائيةامل األمنديرية م 6-

.ينائيةالحدود املوتامين 

 . للميناءتعطي أمر بدخول السفن القيادة: إنجاز شارة مديرية -7

 املطلب الثالث : التسهيالت املينائية واإلنشاءات املخصصة له .

 1 : ينائيةت املالتسهيال  -

 . إرساءي وزورق ثة سفن قيادةاليناء بثسا مديرية القيادة امل24سا/ 24تؤمنه لـ  السفن: إرشاد •

 .حصان 7100 ذات قوة  ISSER قاطرة باستخدامونهارا  ليال تقطر السفن التجاريةقطر السفن: •

 :املتخصصة اإلنشاءات- 2 

م ،وهي مجهزة بثالث  2524بالرصيف الشمالي الشرقي على مساحة  1929أنشأت سنة  محطة الزفت نفطال:

 . طن سنويا من الزفت 30 000 املعالجة طن وقدرة 4700ذات سعة ( أحواض(أوعية 

 000م سعتها  6 640على مساحة  1986أنشأ سنة  للحبوب:نهي للديوان الجزائري امل التابعة الحبوب صومعة

 .طن من الحبوب /ساعة لكل منهما 300بمعدل ضخ  متحركتينطن ،وهي مجهزة بمضختين  30
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الغذائي أصبحت  والتوزيع التسيير شركة م من طرف5 697على مساحة  1971أنشأت سنة  صومعة السكر: 

 قدرة و بظو امل كن من السكر غير 16 000لديها إلى  االستقبالتسمى فيما بعد شركة تكرير السكر، تصل سعة 

  .طن سنويا 150 000إلى  العبور 

 : التحديات-

 في:عدة تحديات تتمثل  امليناءيواجه  

  .م 22.8ـ باألرصفة محدودية عمق -

ما أدى إلى تعطيل  (يةخارج الوال  43صيد حيث  زورق  157 )التجاري والصيد البحري  مشكل التزاوج بين النشاط-

 ( .من جملة عشرة إرساء محطات(04

 :الجدول التالي ، وهذا ما يوضحه والتخزين العبور  ومساحةاألرصفة عدم كفاية طول  -

 .والتخزين العبور  ومساحةاألرصفة طول : (04)الجدول رقم 

عدد 

محطات 

 اإلرساء 

طول 

 األرصفة 

املعايير 

 املتفق عليها 

قيمة 

 النقص 

مساحة 

التخزين 

 الحالية 

املعايير 

 املتفق عليها 

قيمة 

 النقص 

 م 155570 م 200000 م  44430 م 204 م 1500 م1296 10

  

 . 2019 14 /05/خلية التدقيق بمؤسسة ميناء مستغانماملصدر: 

 :وتتمثل في السلبية : االنعكاسات         

  .للشحن والتفريغ مهل إضافية أحيانا إلى كوثطول امل-

  .شحن إضافية تاتعريف مما يؤدي إلى األخرى  املوانئفي  السفن الضخمة تخفيف حمولة-

  .للشحن والنقل إضافية صعوبات على مستوى التخزين مسؤولة على توليد تعريفات-
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وكذا أنشطة املحطة البحرية  الصيد البحري  وأنشطة التجاريةاألنشطة اختناق مينائي ناجم عن التزاوج بين -

 لنقل املسافرين. 

  :امتيازات وخصائص امليناء       

ر من جهة منفذا بالعاصمة، فهو يعت لجزائر وا ، أرزيو وهران  ين ب فالحية  منطقة يف مستغانم  بوجود ميناء

، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، .....، ومن جهة أخرى ن، شلف، غليزامستغانميات: طبيعيا لعدة وال 

 أهم الطرق ر ملتقى بيعت

 هتتقاطع فيفي محور يقع  مستغانم ميناء نكذلك فإ .)....غواط، غرداية، بشار،اال املؤدية إلى الجنوب الجزائري 

شريانا حيويا  تعتبر تي تلف مناطق الوطن والمخ لى من وإ (ديديةمعبدة وسكك حشبكات املواصالت )طرق م هأ

 لحديدية عن طريق السكة ا لحديديةبشبكة السكك اموصول الصناعية والتجارية فهو لتنمية املشاريع 

دون املرور  ية تيارت وال الحديدية مع يوفر إمكانية الوصل بالشبكة  ه كما أن(الفرز املحمدية )محطة – نممستغا

منطقته الخلفية  )الجنوب والجنوب الغربي للجزائر إلى غاية  مباشر معاتصال  يفه يضعبما  ملحمدية با

 يفواألجنبية املتخصصة الشركات الوطنية  ىإلوالتجهيزات املوجهة تلف السلع مخذا من أجل نقل هو تمنراست( 

.الجنوب الجزائري  في تنشط البترول التي التنقيب عن 

ه تربطداخل امليناء خطي  رتم 4 885 طريق بطول  وجود شبكة نمميناء مستغاتميز  تي ال األخرى متيازات من اال و  

 .مستغانم بوسط مدينةدون املرور ذا هو  الجزائر  وجنوبلشرق وغرب الوطنية بالطرق مباشرة 

قصر مدة ت الشحن والتفريغ، ، معدال اإلنتاجية، املردودية من حيث الجيد واملتواصل للخدمات املينائية  األداء

كبير من املتعاملين من قبل عدد مستغانم اختيار ميناء املكوث في امليناء واملحافظة الجيدة على البضائع يفسر 

 .االقتصاديين ومجهزي السفن من مختلف الجنسيات
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                      املبحث الثاني : التدقيق الداخلي في مؤسسة ميناء مستغانم .            

في لعملية التدقيق القيمة املضافة دورا أساسيا، حيث تتمثل  مستغانم مؤسسة ميناء ييلعب التدقيق الداخلي ف

ي ه مستغانم  مؤسسة ميناء ي وظيفة التدقيق فن فإ. ي ترشيد أداء املؤسسةي تساعد فتذات الثقة والاملعلومات 

 وموضوعيةتقاللية يضمن اسمما العامة،  لإلدارةوظيفة تابعة مباشرة 

 املدقق الداخلي عند أدائه ملهامه.  

 التعرف على املؤسسة.املطلب األول:            

الوظائف والعمليات جميع بتدقيق  ممدقق يقو  ستغانمميناء ممستوى الهيكل التنظيمي بمؤسسة يتواجد على 

 اقتراحا، يتم هوتنوع نشاطاتمستغانم ر حجم مؤسسة ميناء بونظرا لك ،هذه املؤسسةتتم على مستوى  تيال

، وذلك من أجل تسهيل وتفعيل عمليات  األداء ، ومدققاملؤسسة بمدقق محاسبي وماليي فتدعيم خلية التدقيق 

 .للمؤسسة لحسن اسير والأداء فعالية تحقيق  في بالغة أهمية  تكتس ي تيالتدقيق ال

إن مرحلة التعرف على املؤسسة هي مرحلة يقوم فيها املدقق الداخلي بجمع كل الوثائق والحقائق التجارية، 

القانونية، الضريبية والتقنية واالجتماعية، ليتمكن من إصدار حكمه على النتائج النهائية لهذه املؤسسة، والتي 

ائم الخاصة بمؤسسة ميناء مستغانم املالية، ولقيام املدقق الداخلي بهذه املرحلة علية التركيز على تتمثل في القو 

 النقاط التالية: 

 . مكانة املؤسسة في السوق. 1

 . استخراج معايير املقارنة ما بين املؤسسات العامة في هذا القطاع.2

 بالقطاع التي تنشط فيه.. القوانين والتنظيمات واملميزات الخاصة 3

 . معرفة التطور التاريخي للمؤسسة والهيكلة والقواعد القانونية التي تخضع لها مؤسسة ميناء مستغانم.4
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. التعرف على املسؤولين ومسيري مختلف املصالح مع القيام بمقابالت معهم ومع من سيعمل معهم أكثر من 5

 غيرهم عند أدائه للمهمة.

 ميدانية يتعرف من خاللها على أماكن املؤسسة. . القيام بزيارات 6

 . التعرف على السياسات العامة للمؤسسة )االستراتيجيات واآلفاق املستقبلية(. 7

بعد أن يمر املدقق الداخلي على كل املراحل املذكورة والتعرف على املؤسسة التي يعمل فيها، يبدأ بتنفيذ مهامه في 

الدائم حيث يجمع املعلومات التي تتصف باالستمرارية النسبية والتي تتغير  املؤسسة، حيث يقوم بإعداد امللف

على أساس املدى البعيد، ويشمل امللف الدائم على:  القوائم املالية لثالث سنوات السابقة، محاضر  اجتماع 

إعداده للملف  مجالس اإلدارة، القانون التأسيس ي للمؤسسة وتقارير املدققين الخارجيين السابقة وغيرها، وبعد

" والتي من شانها أن تخلق zones de risqueالدائم، يكون قد علم بكل العوامل التي تؤثر على أوضاع املؤسسة "

 مناطق الخطر بالنسبة للمؤسسة.  

   املطلب الثاني : فحص وتقييم نظام التدقيق الداخلي بمؤسسة ميناء مستغانم .            

في لعملية التدقيق القيمة املضافة دورا أساسيا، حيث تتمثل  نممؤسسة ميناء مستغا ييلعب التدقيق الداخلي ف

 .أداء املؤسسة ترشيد يتساعد ف تيذات الثقة والاملعلومات 

 ويتم تقييم إجراءات نظام التدقيق الداخلي في مؤسسة ميناء مستغانم  من خالل خمسة خطوات ، وهي كاآلتي: 

ع والتعرف على مختلف اإلجراءات املعمول بها في املؤسسة والتي ينص عليها نظام ( يقوم املدقق الداخلي بجم1

 الرقابة الداخلية الخاص بها. 

( يحاول املدقق الداخلي فهم نظام الرقابة الداخلية املطبق وذلك من خالل قيامه باختيارات، أي يتأكد من فهم 2

 العمليات.  كل أجزائه وأحسن تلخيصه لها بعد تتبعه، الفهم ملختلف

( بعد أن يتعرف املدقق الداخلي على نظام الرقابة الداخلية ، يصبح بإمكانه أن يقدم تقييم أولي لهذا النظام 3

Evaluation préliminaire du contrôle interne  وهذا من خالل استخراجه ميدانيا لنقاط القوة ونقاط
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ن االستمارات املغلقة، وهي االستمارات التي تتضمن الضعف، ويتم استعمال في هذه املرحلة في اغلب األحيا

إجابات عليها إما "نعم" أو "ال" ، وعليه يمكن للمدقق الداخلي من خالل هذه املرحلة تحديد نقاط قوة النظام 

 ونقاط ضعفه، وذلك من الناحية النظرية للنظام محل الدراسة. 

، و تعتبر اختبارات االستمرارية Test de permanenceرية ( يقوم املدقق الداخلي بما يسمى باختبارات االستمرا4

ذات أهمية قصوى فهي تسمح للمدقق الداخلي أن يكون على يقين بان اإلجراءات مطبقة باستمرار وال تحمل أي 

 خلل. 

   Evaluation définitive du contrôle interne( يقوم املدقق الداخلي بالتقييم النهائي لنظام املراقبة الداخلية 5

من خالل الوقوف على نقاط ضعف الرقابة الداخلية ملؤسسة ميناء مستغانم وسوء سيره باعتماده على 

مبينا من خالله أثار  Document de synthèseاختبارات االستمرارية. يقدم املدقق الداخلي حوصلة شاملة 

النتائج املتوصل إليها على املعلومات املالية.  وتتمثل هذه الوثيقة بمثابة تقرير حول نظام الرقابة الداخلية يقدمه 

 املدقق الداخلي إلى إدارة املؤسسة. 

 مقاييس التقييم:        

 قت املناسب.االنتهاء من مهام التدقيق املحاسبي واملالي في الو ( 1

 تقديم توصيات بناءة.( 2

 االمتثال للقوانين وأخالقيات املهنة. ( 3

املسؤوليات ، ومن أجل فحص وتقييم جودة أداء تنفيذ نمميناء مستغابمؤسسة والوظائف  األنشطةنظرا لتعدد 

 .تابعة للهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي األداءوظيفة تدقيق اقتراح ، يتم املؤسسةبوظائف املرتبطة 
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 الوضع التنظيمي لتدقيق األداء:            

 (: يوضح الوضع التنظيمي لتدقيق األداء. 5الشكل )

 

 

 

 

 

 . 2019-05-16ميناء مستغانم، خلية التدقيق بمؤسسة املصدر: 

 تنظيم العمل: 

فحص وتقييم مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة وفقا لسياسات الخطط، القوانين،  ➢

 اللوائح واإلجراءات.

التحقق من أن السياسات واإلجراءات تتناسب مع معايير األداء، االستخدام الكفء واالقتصادي  ➢

 األهداف املسطرة.للموارد وتحقيق 

اكتشاف نقاط القوة والضعف من النظم الفرعية وإجراءات العمليات وتحديد أسبابها، تقييم نتائجها  ➢

 وتقديم اقتراحات أو توصيات لتصحيحها. 

تقييم درجة تنظيم البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات داخل املؤسسة من خالل ضمان الفصل مع  ➢

 البيانات، مراقبة البيانات والحفاظ وتخزين البيانات. التحليل والبرمجة، إدخال 

تقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية ألجهزة اإلعالم اآللي عن طريق التحقق من إنشاء وثائق كاملة لجميع  ➢

البرامج، تغيير البرامج خاضع لفحص وإذن وإنشاء وصيانة أدلة كاملة من العمليات لتوجيه العمال 

 ن في هذا النظام.وغيرهم من املشاركي

 بعد االنتهاء من هذه املراحل، يقوم مدقق األداء بتقديم تقريره إلى مدير التدقيق الداخلي.  ➢

 عالقة مدقق األداء مع الهياكل األخرى:

 

 مدير التدقيق الداخلي 

 تدقيق األداء التدقيق املحاسبي واملالي 
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تقديم تقرير إلى مدير التدقيق الداخلي، وإعالمه بكل الصعوبات التي واجهها، مع تقديم اقتراحات من  ➢

 اجل التطوير.

 نسيق والتعاون مع هياكل املؤسسة من اجل تطوير وتحسين العمل. يعمل بالت ➢

 شروط العمل: 

 حدة البصر والسمع، حالة بدنية جيدة )املهارات البدنية(. ➢

 العمل الجاد، الفكر التحليلي والتركيبي والقدرة على االتصال والتنظيم )املهارات العقلية(.  ➢

 مؤهالت مدقق األداء: 

 مهندس دولة في اإلعالم اآللي ونظام املعلومات والشبكات )التعليم العام(.  ➢

 مناجمنت، تسيير وإدارة قواعد البيانات، التدقيق الداخلي ) التكوين املنهي(.  ➢

 املطلب الثالث:  تنفيذ مهمة التدقيق الداخلي في مؤسسة ميناء مستغانم.            

لي العمليات واملواطن الحساسة والتي تحتاج إلى تدقيق اكبر، مع مراعاة في هذه املرحلة يحدد املدقق الداخ

  الوقت وامتداد حدود التحقق مع اختيار التقنيات والوسائل املالئمة. 

 مةال في حالة س منه بعد التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية ،يعاد النظر في برنامج التدخل، بحذف أجزاء

 .ضعف نقاط وجود في حالة مدعمة أخرى واختبارات أجزاء بإضافة النظام أو

بد من وال  كاف الحسابات،لكنه غير مبدئيا على صحة قوي فهذا يمثل دليال داخلي نظام رقابة في حالة وجود

 :دقق بالتأكد منلية ،وفي هذه الحالة يكتفي املاملتدقيق مباشر للحسابات والقوائم ا

بالتدقيق التحليلي التي  املدقققيام  Analytique Audit – ودراسةاملقارنة ق عن طري األرصدةلتأكد من ا •

 أخرى،وكذا القيام باختباراتعلى من دورة  تطورهاvalidation de Tests  تتم عن طريق طلبات
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وعن طريق  ،املؤسسة للمتعاملين مع ودون وساطة مباشرة املدققالتي يقدمها  املصادقةالسريانية 

 .املؤسسة ملوجودات املادي الفحص

 رقابةم النظا على التي يصعب الختامية العمليات أعمال غش ،تم إدخالها في أو أخطاء عدم ارتكاب •

 .خطأ تباوقد تسوى حسا مبررة الداخلية اكتشافها ،فقد تسجل مؤونات غير

ال لنقاط الضعف من آثار توسيع برنامج تدخله ،وذلك م املدققأما في حالة ضعف نظام الرقابة الداخلية على 

:   املدقق سلبية على شرعية وصدق الحسابات، فإن على

 .السابقةلالختبارات  متممة اختبارات إضافة •

 .النظام وجود القيام بها في حالة كان يتوقع التياالختبارات تدعيم  •

 .التطابقباختبارات والقيام  الداخلية تقييم نظام الرقابة في خطوتين ،تحديد آثاراملرحلة تنجز هذه و  •

 :تحديد آثار تقييم نظام الرقابة الداخلية في مؤسسة ميناء مستغانم

أو تضييق برامج  توسيع ،أي يؤدي إلىاملهمةتعقيد  تسهيل أو سبق القول أن التقييم النهائي للنظام سيؤدي إلى

 التسجيالتلشمولية وحقيقة  املباشرة املراقبةمن  املدقق.فالنظام الجيد يعفي  املسطرةالتدخل النموذجية 

 .رأي حولها الحسابات وإعطاء القيام بفحص استحالةا إلى  قد يؤدي به بالعيوب املليء،كما أن النظام 

 السريانية والتطابق:

ويسمح هذا النوع من ،  نفذالهدف هنا اكتشاف فيما إذا كان هناك انحراف ما بين ما هو مسجل وما هو م

 . نجزةامل حول العمليات املعلوماتوتطابق  من مدى تجانس ختبارات للمدقق التحقق أوالاال 

 :ع علىطال عن طريق اال  التطابق والتجانس وتتم اختبارات

 .املراجعة موازين •

 . املمركزةفحص سريع للقيود الكبيرة وتدقيق العمليات  •
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 .املؤسسة إدارة محاضر اجتماعات •

 املؤسسة.العقود التي قامت بإمضائها    •

 .لخا ....املوازنات   •

كما يقوم املدقق الداخلي بمؤسسة ميناء مستغانم بالتدقيق التحليلي للحسابات والذي يعتمد على طريقة 

املقارنة بين السنوات. أما االختبارات السريانية لألرصدة والتسجيالت فتتم باالعتماد على مصادر معينة نذكر 

 منها: 

ردين...(  مع املؤسسة قصد تأكيد أو نفي إرسال طلبات املصادقة للمتعاملين) البنوك، الزبائن املو  •

 العمليات املسجلة في دفاتر املؤسسة .

 الوثائق الداخلية كالفواتير  وسندات االستالم والتسليم، ملف الجرد املستمر لقيم االستغالل...الخ. •

إرسال طلبات مصادقة ألطراف أخرى ) مصالح الرهن العقاري، املستخدمين، املحامين...( طلبا  •

 ومات حول املؤسسة. ملعل

املشاهدة امليدانية كمراقبة االستثمارات في مواقعها، العد وتقييم االنحرافات، مراقبة الصندوق فجائيا  •

 بجرده....الخ. 

وتعتبر املرحلة النهائية في مؤسسة ميناء مستغانم، وتعتبر ملخص نهائي ملا قام به املدقق  إعداد التقرير:       

الداخلي طيلة فترة تواجده باملؤسسة، ويحمل هذا التقرير عرض لكل األدلة والقرائن التي تثبت حكم ورأي 

 املدقق الداخلي فيما يخص نظام املعلومات في املؤسسة. 

 املدققلذي تم فيه مناقشة جميع النقاط التي ستذكر في تقرير التدقيق ،وبعد أن يتحصل ا النهائي  جتماعبعد اال 

  .التقرير النهائي ملهمته كتابة بشكل رسمي،يمكن للمدقق أن يشرع فياملؤسسة إدارة  مجلس أجوبة على

قرير مفصل بصفة عامة،وت لألوضاع بين :تقرير الحصيلة ويختلف إعداد التقرير حسب هدف التدقيق ،فنميز

 . لكن وبصفة عامة،فالتقرير يشكل وثيقةتدخالت املدقق دورات وفصول حسب نوعية ومطول يشمل على
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 . على حد سواء واملسيرينومصدرا للمعلومات ،كما يعتبر أداة عمل للمدققين  رسمية

 ويوضح املدقق في التقرير  ما يلي: 

  الداخلية املراقبةتقييم نظام  •

 .والقرائن الكافية للحكم النهائي عليها األدلةالسائدة ،مع وجود  األوضاعالكشف عن  •

 .واملخالفات األخطاءاقتراح توصيات وتوجيهات لتصحيح  •

 ويبنى شكله عموما على النحو التالي: 

 اإلرسالمستند  أو صفحة •

 .صةفهرس ،مقدمة،خال   . •

  اإلدارة مجلس أعضاء أعضاء وأجوبةنص التقرير حيث نجد فيه:عرض النتائج ،التوصيات  •

 .املالحقت و الخاتمة ،خطة التحقيق والتدخال  •
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 خالصة:            

التدقيق الداخلي يكتس ي دورا أساسيا في الحياة االقتصادية وأهمية خاصة مكنتها من بلوغ موضع القيادة في 

بعض دول العالم، وذلك من خالل الخدمات التي يقدمها، ولقد أصبح للتدقيق الداخلي  دور في تقييم إدارة 

ا لإلرشاد املستمر  وفي تزويد مؤسسة مخاطر املؤسسة، األمر الذي يجعل من املرقابة الداخلية مصدرا حيوي

ميناء مستغانم باملعلومات والتقارير  ، حيث أصبح التقييم واملراقبة الداخلية مصدرا استشاريا وتوجيهيا يساعد 

 في تمل املسؤوليات وتقليل املخاطر إلى حدود مقبولة. 

مع خير محاسبي متخصص في  املالحظ مما سبق أن الدراسة التطبيقية على مستوى مؤسسة ميناء مستغانم

 ميدان التدقيق الداخلي، يمكن أن نستنتج اآلتي: 

 التدقيق الداخلي داخل املؤسسة ضروري وإلزامي. •

املسؤوليات املرتبطة ومن أجل فحص وتقييم جودة أداء تنفيذ مرافقة تدقيق األداء للتدقيق الداخلي  •

 املؤسسة. بوظائف 

 تمر عملية التدقيق الداخلي بمراحل عملية من الضروري أن يمر املدقق بها على مستوى املؤسسة.  •

يقدم املدقق الداخلي في األخير تقرير نهائي يشمل جميع النتائج الذي تحصل عليها من خالل املراحل  •

 السابقة، وكذا تقديم التوصيات واالقتراحات. 

 الي للمؤسسة وذلك لكشفه لعمليات الغش والتالعب.يمثل التقرير  محور هام واملركز امل •

 التدقيق الداخلي يساعد إدارة املؤسسة من اتخاذ قرارات أحسن في املستقبل. •

كما أنه من الضروري تكييف التدقيق الداخلي في الجزائر مع الواقع الدولي وذلك بغرض خلق توافق بين التدقيق 

 في الجزائر واملعايير الدولية للتدقيق. 
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التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي متكامالن ومحاالت من خالل ما تناولناه في هذا الفصل، تبين أن 

التعاون بينهما واسعة، يهتم املدقق الداخلي بالرقابة الداخلية من حيث تحسينها ودعمها وتقييم أدواتها 

وهذا ما يوفر للمدقق الخارجي القدرة على تحديد نطاق فحصه وتدقیقه بسهولة وسرعة، عدم 

لداخلي تجعل من وجود املدقق الخارجي ضرورية ملا يتمتع به من استقاللية االستقاللية الكاملة للمدقق ا

 كاملة في معظم املواقف.

بات واضح أن تكامل التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي أصبح يشكل دعم لتأهيل األداء الرقابي 

داخلي على أنه سواء في املؤسسة أو من قبل األطراف الخارجية، إذ ال ينبغي أن ننظر إلى التدقيق ال

متواطئا مع اإلدارة بل ينبغي أن تؤطر هذه الوظيفة باملعايير الكفيلة بترقيتها لخدمة اإلدارة التوجيه 

 التدقيق الخارجي لخدمة األطراف التي تهمها آرائه بغية االستفادة من تفعيل كل جوانب اإلطار الرقابي. 
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 ملخص البحث

ه التطورات إلى زيادة ذشهدت السنوات األخيرة تطورات سريعة في مجال التدقيق و قد أدت ه    

أهميتها فبعد أن كانت عملية التدقيق قاصرة على تتبع الغش و األخطاء غلى جوهر و مضمون القوائم 

 كافة املجاالت املحاسبية بمفهومها العلمي الحديث.املالية ثم اتسعت لتشمل 

ه التطورات الكبيرة أن تظهر أساليب جديدة للتدقيق و أن يزداد ذو كان من الطبيعي إزاء ه     

االهتمام العلمي و األكاديمي و املنهي بتنظيم هده املهنة و تطويرها ووضع األسس املهنية و العلمية ألدائها 

 الكفاءة و الفعالية.بأقص ى قدر ممكن من 

 ان الدراسة:عنو  -

 دور التدقيق الداخلي في ترشيد النفقات العامة.

 مشكلة الدراسة: -

 كيف يساهم التدقيق الداخلي في ترشيد النفقات العامة داخل املؤسسة ؟

 أهداف الدراسة: -

 تحديد اإلطار العلمي والعملي للتدقيق الداخلي كوظيفة داخل املؤسسة. -

 معرفة مدى فعالية التدقيق الداخلي كأداة لترشيد القرارات داخل املؤسسة. -

محاولة تشخيص واقع التدقيق الداخلي في املؤسسة الجزائرية )ميناء مستغانم ( للوقوف على أهمية التدقيق  -

من جهة  الداخلي بالنسبة لهذه املؤسسة في العملية التسييرية من جهة وأهمية استخدامها لتحقيق نتائجها

 أخرى.

 :فرضيات الدراسة

  :الفرضية العامـة

تهدف وظيفة التدقيق الداخلي في املؤسسة من صحة املعلومات الواردة، اكتشاف التالعبات باإلضافة إلى  -

اكتشاف نقاط القوة و الضعف في نظام الرقابة، ثم إعداد التقرير النهائي لقياس درجة الكفاءة التي يتم تنفيذ 

 ف.بها الوظائ
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 الفرضيات الجزئية: -

 عملية اتخاذ القرار املناسب و الرشيد من أصعب املسؤوليات في املؤسسة. -

 ما املقصود بالتدقيق الداخلي ؟ -

 إجراءات الدراسة امليدانية: -

 العينة:  -

 .عمال ميناء مستغانم

 :املجال الزماني -

 .2019أفريل  30إلى غاية  فيفري إجراء الـدراسـة في الفـترة املمتدة من بداية تم 

 املجال املكاني: -

 .ميناء مستغانم

 املنهج: -

 املنهج الوصفي التحليلي

 األدوات املستعملة في الدراسة: -

 املقابلة.

 :الكلمات األساسية -

 االقتصادية.ات املؤسس /النفقات /  التدقيق الداخليفعالية 

 


