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 مقدمة
  
 التكنولوجي التطور نتيجة لممؤسسات االقتصادي المحيط في ممحوظا تطورا االخيرة السنوات شيدت
 باإلضافة شابو وما كالعولمة جديدة مفاىيم وظيور السوق  اقتصاد نحو الدول اقتصاديات وتوجو اليائل
 والتي التطور ىذا مسايرة ضرورة المؤسسات عمى فرض مما والتواصل االتصال في الحديثة التقنيات الى

 نشاطيا ضمن تمارسيا التي والعمميات والحجم الشكل حيث من وتنوع تطور ايضا بدورىا شيدت
 في تعذر من بو تسبب وما االدارة عن المال أرس ممكية وانفصال المنافسة حدة اشتداد ومع االستغاللي،

 االنظمة مختمف تطوير الى الضرورة ألحت مؤسساتيم ادارة في المال أرس ألصحاب الجيد التحكم
 .الداخمي التدقيق ذلك في بما المؤسسة داخل المطبقة الرقابية

 في االىتمام ىذا تمثل وقد دولية، ومؤسسات ىيئات لدى متزايدا اىتماما الداخمي التدقيق شيد وعميو
 بشرية بكفاءات دعميا عمى العمل مع الداخمي لمتدقيق مستقمة ادارات انشاء مقدمتيا في متعددة نواحي

 .بفعالية االىداف تحقيق اجل من

 من المؤسسة، داخل الرقابية االنظمة جممة عمييا تقوم التي االساسية الركائز احد الداخمي التدقيق يعتبر
 ارائيم طرح في التامة واالستقاللية الالزمة والخبرات العممي بالتأىيل يتمتعون  اشخاص توظيف خالل
يصال المختمفة التقارير وا عداد  وفاعمية دقة مدى من التأكد بيدف المعنية لمجيات مباشر بشكل النتائج وا 

 .المؤسسة داخل المطبقة واإلجراءات االنظمة

 فان لذلك تتجو اين او توجد اين المؤسسة تعرف ال بدونو الن حيويا امرا المؤسسة في االداء يعتبر
 في الداخمي التدقيق دور يأتي وىنا نشاطيا، في المؤسسة الستمرار ضروري  امر يعد االداء تحسين
 وتعزيز الداخمية، الرقابة نظام وتطوير تصميم في المساىمة خالل من وذلك المؤسسة في االداء تحسين
 بشكل ينعكس مما المؤسسة ادارة في الكفاءة من كبيرة درجة تحقيق وبالتالي المؤسسة عمى االدارة سيطرة
 .االداء تحسين عمى ايجابي

 في والمتمثل الجوىري  التساؤل يكون  ان ارتأينا الموضوع جوانب بكامل ولإللمام االساس ىذا وعمى
 :كاالتي عنيا االجابة عمى سنعمل الذي االشكالية

 ؟ المؤسسة اداء تحسين في يساهم ان الداخلي للتدقيق يمكن كيف :االشكالية

 :التالية الفرعية التساؤالت اعتمدنا التفاصيل من ولممزيد
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 واىميتو؟ انواعو وماىي الداخمي بالتدقيق المقصود ما -

 اداءىا؟ تحسين في الداخمي التدقيق عمى الجزائرية المؤسسة تعتمد ىل -

 تحسينو؟ في الداخمي التدقيق يساىم وكيف االداء ما ىو -

 التالية؟ الفرضيات نضع عنها الناجمة والتساؤالت الرئيسية االشكالية ولمعالجة

 ،ألنشطتيا العامة المراقبة عمى االدارة تساعد المؤسسة داخل مستقمة فحص وظيفة ىو الداخمي التدقيق -
 ىاما دورا الداخمي التدقيق يمعب التشغيمي، والتدقيق االلتزام، وتدقيق المالي، التدقيق انواعو ابرز بين من
 .بالمؤسسة المحيطة والخارجية الداخمية االطراف مختمف حاجات تمبية في

 .اداءىا تحسين في الداخمي التدقيق عمى الجزائرية المؤسسة تعتمد -

 التدقيق يساىم مسبقا، المحددة االىداف انجاز في المؤسسة تحققيا التي النجاح درجة ىو االداء -
 لمختمف يقدميا التي والمشورة والتوصيات التحميالت خالل من المؤسسة اداء تحسين في الداخمي
 .المؤسسة في والعاممين المسيرين

 :الموضوع اختيار ودوافع اسباب

 :يمي فيما تتمخص وموضوعية ذاتية اسباب الى الموضوع ىذا الختيار دعت التي المبررات اجماال تكمن

 :الموضوعية االسباب

 .وتكويننا اختصاصنا ضمن الموضوع يندرج -

 .النشأة حديث الداخمي التدقيق كون  الموضوع ىذا تناولت التي الدراسات ندرة -

 الداخمي التدقيق عمى االعتماد خالل من ادائيا لتحسين الجزائرية لممؤسسات الماسة الحاجة -

 :الذاتية االسباب

 .المواضيع ىذه بمثل بالجزائر العممي البحث اثراء في اعطالمست قدر المساىمة -

 .بيا يرتبط ما وكل التدقيق مينة نحو الشخصي الميول -

 :البحث اهمية

 :يمي ما في البحث اىمية تكمن
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 ومساعدة الرقابة انظمة وتعزيز تطوير عمى يعمل فيو المؤسسة داخل كوظيفة الداخمي التدقيق يمارس -
 توفير خالل من الكافية والعناية باالىتمام يحظى ال انو إال ذلك ورغم ادائيا تحسين عمى المؤسسة
 .المؤسسة في الحيوية الوظيفة ىذه تحدد التي والقواعد والشروط المعايير

 والدور الداخمي التدقيق بوظيفة العناية ضرورة عمى الضوء تسميط خالل من اىميتو البحث يستمد وبالتالي
 .سيرىا وحسن المؤسسة اداء تحسين في يكتسيو الذي

 :البحث اهداف

 المؤسسة في االداء عمى الداخمي التدقيق تأثير مدى قياس الى رئيسي بشكل الدراسة ىذه تيدف
 :الى ايضا الدراسة ىذه تسعى كما االقتصادية،

 .فعالة اداة باعتباره المؤسسة في الداخمي التدقيق اىمية ابراز -

 .المينة ليذه الميني االداء ومعايير الداخمي التدقيق تحكم التي الضوابط عمى التعرف -

 .الجزائرية المؤسسة في الداخمي التدقيق واقع عمى التعرف -

 :الدراسة وصعوبات مكان

 .مستغانم والية شمال مقرىا يقع والتي مستغانم، ميناء مؤسسة في الدراسة ىذه اجرينا

 :في فتمثل الدراسة ىذه في واجيتنا التي الصعوبات اما

 .الوقت ضيق -

 .الكافية المعمومات منح وعدم المؤسسة مسئولي قبل من الكبير التحفظ -

 .الداخمي التدقيق عمى تعتمد التي المؤسسات قمة -

 :السابقة الدراسات

 الداخمي التدقيق دور بعنوان التسيير ومراقبة محاسبي تدقيق تخصص الماستر شيادة لنيل تخرج مذكرة -
 الحميد عبد جامعة( GNL2/ح مركب سوناطراك مؤسسة حالة دراسة) المؤسسة اداء وتحسين مراقبة في
 .2011/2012، مستغانم باديس، بن

 الداخمي التدقيق دور  بعنوان التسيير ومراقبة محاسبي تدقيق تخصص الماستر شيادة لنيل تخرج مذكرة -
 2012/2012،  مستغانم ميناء مؤسسة حالة دراسة .االقتصادية المؤسسة اداء تحسين في
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 :المستخدم المنهج

 التاريخي المنيج عمى اعتمدنا الموضوع، جوانب بكافة ولإللمام المطروحة االشكالية عمى االجابة قصد
  .والتحميمي الوصفي المنيج من كل عمى اعتمدنا ثم ومن الداخمي، لمتدقيق التاريخي التطور لدراسة

  :البحث تقسيمات

 ىذه ممارسة ومعايير تحكمو التي والضوابط الداخمي، لمتدقيق االساسية المفاىيم يشمل :االول الفصل -
  المينة

  تحسينو في الداخمي التدقيق ودور االداء حول مفاىيم يشمل :الثاني الفصل -

 في ودوره مستغانم ميناء مؤسسة مستوى  عمى الداخمي لمتدقيق ميدانية لدراسة خصصناه :الثالث الفصل -
 .المؤسسة ىذه اداء تحسين
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 : تمهيد

 تنوع و توسع و  الزمني التطور نتيجة واتساعا شموال أكثر الداخمي لمتدقيق المعاصر مالمفيو  أصبح
 كميا،  بالمؤسسة  المختمفة  األنشطة جوانب  المالي التدقيق جانب  إلى يضم فأصبح االقتصادية، األنشطة

 التي الموضوعية واإلجراءات والسياسات والنظم البرامج ضوء في التشغيمية العمميات تدقيق مقدمتيا وفي
 الدوري  والتقييم لمتطبيق قابميتيا من لمتحقق الداخمي، المدقق مسؤوليات من أساسيا جزءا بدورىا أصبحت
 الضعف، جوانب  ومعالجة القوة جوانب لتنمية  البناءة االقتراحات  تقديم و  االعترافات وقياس تنفيذىا لنتائج
 غير أخرى  مجاالت في وخبرات وظيفية كفاءات يتطمب العمميات تدقيق إلى المالي التدقيق من االنتقال وأن

 أيضا ىم بل المالي، التقرير دقة فقط يفحصون  ال الداخميين فالمدققين المحاسبية، و  المالية المجاالت
 بالقوانين تمتزم كانت إذا وفيما لمفحص، الخاضعة لممؤسسة والفاعمية الكفاءة لتحديد العمميات بفحص يقومون 

 .بيا الخاصة والسياسات الموضوعية
 
 
 

 مباحث ثالث الى نقسمو ان ارتأينا ولقد الداخمي لمتدقيق ري ظالن االطار عمى الفصل ىذا سيقتصر وعميو
 :  رئيسية

 اساسيات عمى التعرف المبحث ىذا خالل من نحاول حيث ،الداخمي قيالتدق تطور و تعريف : األول المبحث
 .وأىميتو اىدافو وكذلك مفيومو و الداخمي التدقيق وتطور التدقيق
 .الداخمي المدقق مينة :الثاني المبحث
 الداخمي. التدقيق لمعايير خصص :الثالث المبحث
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 الداخمي قيالتدق تطور و تعريف :  األول المبحث
 في دور من يمعبو لما المؤسسة داخل الرقابية مةظاالن اىم احد الداخمي التدقيق يعتبر 

 االدارة بيد أداة الداخمي التدقيق يعد كما عمييا الممقاة المسؤولية من والتخفيف االدارة قرارات دعم
 نتيجة الوظيفة ىذه ظيور الى ادى الذي االمر المؤسسة داخل يحدث ما كل بواسطتيا تراقب
 لمختمف الجيد السير تدعيم عمى تعمل فعالة وخارجية داخمية رقابية مةظان ظيور الى الحاجة
 .المؤسسة انشطة
 التدقيق تطور و مفيوم : األول المطمب

 التدقيق تعريف -1
 : ابرزىا نذكر لمتدقيق تعاريف عدة ىناك

 والمستندات والسجالت لمدفاتر محايد فني شخص قبل من منتظم فحص ىو:  االول التعريف 1-1
 في االدارة وكفاءة المالية القوائم عدالة عن المحايد الفني الرأي إلبداء الالزمة والقرائن االدلة عمى والحصول
 1.لدييا المتاحة الموارد استغالل

 وتقييم تجميع عمى تحتوي  التي مةالمنظ  سيرورة ىو االمريكية المحاسبة الجمعية عن:  الثاني التعريف 1-2
 الموافقة درجة من لمتحقق وذلك اقتصادية وتصرفات احداث عن مقدمة بمعمومات المتعمقة لألدلة موضوعي

 .المعنيين المستعممين الى الييا المتوصل النتائج وتوصيل الموضوعة والمعايير المعمومات ىذه بين
 الداخمي التدقيق مفهوم -2

 و المختصين بتعدد التعدد و بالتنوع تتميز التي الداخمي التدقيق تعاريف بعض يمي فيما سنتناول
 : نذكر التعاريف ىذه أىم من و المينة، بيذه الميتمة الييئات

 عن لتعبر المنشأة إلدارة تابعة داخمية وظيفة بانو " الداخمي التدقيق" لممحاسبين العربي المجمع يعرف 2-1
 االدارة تتطمبو ما مع النظام تماشي مدى لتقييم المحاسبية فييا بما االدارية الرقابة إلقامة مستقل داخمي نشاط

 2.القصوى  االنتاجية الكفاية يحقق بما الموارد استخدام حسن عمى لمعمل او
  بغرض المنشأة ضمن مقامة تقييمية فعالية بانو " الداخمي التدقيق لممحاسبين الدولي االتحاد عرف 2-2

 الداخمي الضبط ونظام المحاسبي النظام مالئمة ومراقبة وتقييم اختبار وظائفيا ضمن ومن خدمتيا
 1.وفعاليتيما

                                                           
1
 14 ،ص 2006 االولى، الطبعة االردن، والتوزيع، للنشر المسيرة دار المعاصر، الحسابات تدليك المطارنة، فالح غسان - 
2
 الدولي المؤتمر 9001 االيزو الجودة شهادة على الحاصلة العمومية االلتصادية المؤسسات في الجودة بضبط وعاللته الداخلي التدليك فالق دمحم - 

 ص ، 2010 سكيكدة، ،جامعة الجزائر في التدليك لمهنة الثاني
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  أنو عمى الداخمي التدقيق الداخميين لممدققين األمريكي المعيد يعرف بينما  2-3
 وتحسين الشركة قيمة من ليزيد مصمم مةظالمن داخل ينشا واستشاري  وموضوعي مستقل تقييمي نشاط

 وسيمة وىو ومنضبطة منتظمة منيجية خالل من اىدافيا تحقيق عمى ومساعدتيا االدارة كخدمة عممياتيا
 2.االخرى  الرقابة وسائل وتقييم قياس ىعم تعمل ادارية رقابية
 الداخميين المستشارين و لممراجعة الفرنسي المعيد تعريف الداخمي، لمتدقيق الحديثة و الشاممة التعاريف ومن
   أنو عمى الداخمي التدقيق عرف الذي
 تقوم التي العمميات في تحكميا درجة حول مةلممنظ ضمانات إعطاء إلى ييدف موضوعي و مستقل نشاط
 3"المضافة القيمة خمق في المساىمة و لمتحسين نصائح تقديم مع بيا،

 متميز فرع لنفسو اسس حيث باإلدارة يرتبط مينة أصبح الداخمي التدقيق ان التعاريف ىذه من نستنتج
 وتقييم فحص تتضمن خدمات بتزويد الحديث الداخمي التدقيق يقوم حيث سبق، مما اتساعا اكثر المعرفة من
 .والعامة الخاصة الوحدات كافة في واالدارة والخطر واألداء الرقابة مةظألن

 .المنشأة داخل قسم او ادارة ألي يتبع ال بحيث يمالتنظ داخل مستقل الداخمي التدقيق
 ثابت ري نظ اطار يحكميا والتي المتتابعة االجراءات من مجموعة تتضمن مةمنظ عممية الداخمي التدقيق
  األىداف من مجموعة لتحقيق وذلك

 .وموضوعي مستقل -
 .استشارية وخدمات تأكيدات يقدم -
 .والرقابة المخاطر إدارة عمميات فاعمية تحسين و تقييم -
 التدقيق تطور -3

 2002الى غاية سنة  1947الجدول التطور التاريخي لمتدقيق و الذي بدأ من سنة  يمثل 
  

                                                                                                                                                                                            
1
 السعودية للنشر المريخ دار االولى الطبعة سعيد الدين وكمال حجاج احمد تعريب والتطبيك النظرية بين المراجعة هنكي وامرسون توماس وليم - 

 26 .ص. 1989
2
 38 . ،ص 2007 ، االولى الطبعة لبنان بيروت. للنشر العربية المصارف اتحاد الدولية المعايير وفك الداخلي التدليك دليل صبح يوسف داود - 
3

 المولع االلكتروني، الداخليين المستشارين و للمراجعةالمعهد الفرنسي  -
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 ( التطور التاريخي لمتدقيق1-1:  )رقم الجدول
 الداخمي التدقيق مفيوم السنة

 الداخميين المدققين معيد عن الصادرة الداخمي التدقيق مسؤوليات تتضمن قائمة اصدار 1947
IAA 

 المدققين معيد عن صادرة الداخمي التدقيق لمسؤوليات معدلة قائمة اول اصدار تم 1957
 IAA الداخميين

 داخل تتم والسجالت لألعمال مراجعة انو عمى الداخمي التدقيق تعريف دليل اعتماد تم 1964
 الغرض ليذا متخصصين بواسطة المنشاة

 الداخمي لمتدقيق الميني االداء لمعايير متكامل اطار واقتراح لدراسة عام لجان تشكيل 1974
 دراستيا نتائج يتضمن المجان طرف من تقرير تقديم 1977
 عرف حيث جديدة مينة وبزوغ الداخمي لمتدقيق الميني االداء معايير عمى النيائي التصديق 1978

 المنشاة انشطة وتقويم لفحص مستقمة تقويم وظيفة انو عمى حينيا الداخمي التدقيق
 بفعالية من مسؤولياتيم تنفيذ عمى يمالتنظ اعضاء ومساعدة

 IAA الداخميين المدققين معيد عن الصادر الداخمي التدقيق مينة ألخالقيات دليل اصدار 1996
 انو عمى الداخميين المدققين معيد قبل من الداخمي التدقيق لتعريف جديد دليل صياغة تم 1999

 خالل من االىداف وانجاز لمراجعة مصمم المنشاة داخل وموضوعي واستشاري  نوعي نشاط
دخال الموضوعية واإلجراءات والخطط السياسات اتباع من التحقق  . الالزمة التحسينات وا 

 الداخمي التدقيق مينة لممارسة جديد دليل صياغة تم 2001
 استشاري  ونشاط وموضوعي مستقل تأكيدي نشاط انو عمى الداخمي التدقيق تعريف وتم

 اىدافيا تحقيق عمى المنشاة يساعد وىو عممياتيا، ولتحسين لممنشاة قيمة إلضافة مصمم
 والتوجيو والرقابة المخاطر ادارة عمميات فاعمية وتحسين لتقييم ودقيق منظم منيج بإيجاد
 والتحكم

 77ماستر ص  تخرج مدكرة االقتصادية، المؤسسة في األداء تحسين في الداخمي التدقيق دور:  المصدر
 فحص عمى مقتصرا يعد ولم تطوره في تصاعدي منحنى اخذ الداخمي التدقيق ان الجدول خالل من نالحظ
 كونو مةظالمن داخل رئيسيا فرعا لنفسو اسس حيث ذلك من اوسع بل فقط االخطاء واكتشاف المالية الجوانب
 .واستشارية موضوعية تأكيدات تقديم عمى يعمل رقابيا اداة اصبح
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الداخمي التدقيق أنواع:  الثاني المطمب   

 التشغيمية العمميات تدقيق و المالي التدقيق ىما و التدقيق من نوعين نجد
 المالي التدقيق 1-

 أموال حماية أجل من وذلك لممؤسسة  التابعين المدققين بو ميقو  التدقيق من الشائع النوع ووى
نتاجية إدارية كفاية أكبر كتحقيق اإلدارة أىداف ولتحقيق المؤسسة،  االلتزام تشجيع و  لموحدة  ممكنة وا 
 1.اإلدارية بالسياسات

 فييا  طرفا  ؤسسةمال  تكون  التي التبادلية  لمعمميات  المحاسبية  القيود  تتبع :المالي التدقيق مفهوم  1-1
 .وتقارير قوائم من بيا يتعمق وما ومستنديا، حسابيا منيا والتحقق

 في موضوعي بشكل رأي إعطاء ىو المالي التدقيق من الرئيسي اليدف إن :المالي التدقيق أهداف 2 -1 
 األىداف توضيح كنيمو  مماثمة، بطريقة تطبيقيا تم والتي  محددة محاسبية لقواعد وفقا المالية التقارير إعداد

 يمي فيما  المالي بالتدقيق الخاصة
 المستعممة؛ المحاسبية والطرق  السجالت من التحقق -
 صحيحة؛ بطريقة المالية العممية  إتمام من التحقق -
 الماليين؛ المدراء مسؤولية من التحقق -
 محددة محاسبية لقواعد طبقا عادلة، بصورة المؤسسة واقع تمثل أنيا ومن المالية التقارير دقة من التحقق -

 الماضية؛ المحاسبية المدد مع بالمقارنة الجارية المحاسبية المدة خالل بثبات طبقت
 لألصول؛ الفعمي الوجود من التحقق -
 ورحمت صحيحة بصورة تمت والترحيل التسجيل إجراءات أن من والتأكد المختمفة اإليرادات وتدقيق فحص -

 المعنية؛  الحسابات  إلى
 .والسجالت بالدفاتر والتزوير التالعب اكتشاف أو منع _
 التشغيمية العمميات دقيقت -2

 خطط اإلدارة، أداء تقييم تتضمن والتي األنشطة في التنوع عرفةلم السابق في العمميات تدقيق استخدام
 يتعمق التدقيق من النوع ذاى نإ ،ماألقسا تقييم عن فضال معينة عمميات وأنشطة الجودة رقابة نظم اإلدارة،

  غير بالعمميات  يتعمق  التدقيق من العمميات تدقيق  فإن  معا بشكل أو لممؤسسة،  اليةالم يرغ بالعمميات
 بعض في لكن ،الداخميين  المدققين قبل من يتم العمميات تدقيق  فإن  معا بشكل أو لممؤسسة، اليةالم

 .التدقيق من النوع ذاى أداء في  خارجيين  مدققين  يشارك الحاالت
                                                           

1
 13 ص ، 2012 ظبي، أبو جامعة مدونة، الداخلي، التدليك بكر، أبو هللا عبد نيمأ - 
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 التشغيمية العمميات تدقيق مفهوم 2-1
 وتقديم  المؤسسة  ألنشطة تقييمو خالل من اإلدارة أنشطة تخدم أداة نوأب  العمميات تدقيق  يعرف

 .ضرورية توصيات
 التشغيمية العمميات تدقيق أهداف 2-2

 اآلتي تحقيق إلى العمميات تدقيق ييدف
 بكفاءة؛ وغيرىا وأموال ولممتمكات موظفين من المتاحة مواردىا وتستعمل تدير المؤسسة كانت إذا ما حديدت -
 بالكفاءة؛ تيتم التي والتعميمات باألنظمة التزمت قد المؤسسة كانت إذا ما عمى التعرف -
 المناسب؛ الوقت وفي العمميات عن دقيقة معمومات توفير -
 ؛ينوالقوان والقواعد واإلجراءات  والخطط السياسات مع قاالتفا مدى -
 .لاالستعما سوء من  صولاأل حماية -

 وضع ىإل التدقيق من النوع ذاى فييد كما الفاعمية، من قدر بأكبر  قررةالم  األىداف ذهى قيقتح وينبغي
 .تاحةمال  مواردىال اياستغالل ق طر   تحسين من عنيةالم الجيات كنتم التي ضاتاالفترا

 الداخمي التدقيق وأهداف أهمية :الثالث المطمب

 وأىميتو، ألىدافو بالنسبة وكذلك بتطورىا، وتطور اإلنسانية الحضارة نشوء رافق الداخمي التدقيق إن
 .الداخمي التدقيق أىداف و أىمية ىإل سنتعرض يمي وفيما

 الداخمي التدقيق أهمية -1
 أثبتتو لما وذلك المؤسسات في ىاما دورا ليا أصبح حيث كبيرة أىمية الداخمي التدقيق مينة اكتسبت

 في ساىمت التي العوامل ومن ،لتحقيقيا اإلدارة تسعى التي األىداف عن واالنحرافات لممخالفات ضبط من
 كاآلتي ىي الداخمي بالتدقيق  االىتمام تطوير

 العميا اإلدارة بين المسافة تباعد إلى أدى مما واسع، نطاق عمى جغرافيا وانتشارىا المؤسسات حجم تطور -
 العاممين؛ وكافة

 عن اإلفصاح وعدالة وصحة أمواليا استثمار لسالمة لممعمومات وحاجتيا المساىمة الشركات ظيور -
 المنشورة؛ الختامية الحسابات و والقوائم البيانات

 دفع مما المؤسسة، في اإلدارية المستويات وتعدد التنظيمي الييكل ضمن لإلدارات التنظيمي االستقالل -
 وتحمل استعمال سالمة من لمتأكد اإلدارة حاجة ثم ومن والمسؤوليات، السمطات تفويض إلى باإلدارة

 بيا؛ المعمول واإلجراءات والنظم لمسياسات وفقا المسؤوليات
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 نظام سالمة من البد ذلك من التأكد وألجل التقارير في المثبتة والمعمومات البيانات إلى المجتمع حاجة -
 1التدقيق.

 الداخمي التدقيق أهداف -2
 المتحدة بالواليات  المدققين  مجمع أصدره الذي الداخمي التدقيق مسؤوليات  بيان في ورد لما طبقا

 بتحميالت تزويدىم طريق عن لمسؤولياتيم الفعمي اإلبراء في العميا اإلدارة أعضاء جميع معاونة ىو األمريكية
 2.المراجع تناولتيا التي باألنشطة مرتبطة وتعميقات وتوصيات وتقييم
 التي يراتيالتغ مع لينسجم الزمن مع يتطور نأ بيج بل الجمود موقف الداخمي التدقيق يقف ال أن وينبغي
 يمي كما الداخمي التدقيق فداأى حددت فقد ؤسسة،الم نشاط عمى تطرأ
 فعاليتيا؛ و كفايتيا مدى وتقييم الداخمي والضبط الداخمية الرقابة أنظمة ميلتحو  ودراسة فحص -
 بكافة الخسائر من حمايتيا وسائل وكفاية بالدفاتر اتقيدى وصحة ؤسسةالم لأصو  وجود من التحقق -

 أنواعيا؛
 مستقبال؛ حدوثيا تكرار ومنع والتالعب األخطاء فالكتشا ستنداتالم وفحص والسجالت الدفاتر تدقيق -
 ختمفةالم اإلدارات اتعدى التي التقارير أو اليةالم بالقوائم رةالظاى الحسابية البيانات صحة من التحقق -

 العميا؛ واإلدارة
 قررة؛الم السياسات تنفيذ في األداء نوعية تقييم -
 العمل؛ أساليب لتحسين التوصيات إبداء -
 رسومة؛الم  اإلجراءات و  بالخطط  موااللتزا وضوعةالم السياسات مراعاة مدى من التحقق -
نتاجية إدارية كفاية أكبر حقيقت -  .اإلدارة ألعضاء الخدمات بتقديم كنةمم وا 
 الحماية هدف 2-1

 سياسة من لكل مسبقا الموضوعة والمعايير الفعمي األداء بين والمطابقة الفحص بأعمال الداخمي المدقق  قيام
 التشغيل. أنشطة المؤسسة، قيم المؤسسة، سجالت ي،الداخم الضبط نظام  المحاسبية، اإلجراءات المؤسسة،

 البناء هدف 2-2
 وعمى لإلدارة النصح وتقديم والمطابقة الفحص نتائج لتصحيح الالزمة الخطوات اقتراح  اليدف ىذا  ويعني
 : يمي ما والمالية المحاسبية العمميات تدقيق  إلى باإلضافة الداخمي المدقق يقو ذلك
 الموضوعة؛ والخطط واإلجراءات بالسياسات  االلتزام مدى من التحقق -

                                                           
 .127 ص ذكره، سبق مرجع الخطيب، راغب خالد - 1
 178 ص ، 2006 رة،ىالقا النصر، دار ،كالبنو لأعما في راجعةمال قواعد دمحم، القبطان - 2
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 1 .األصول حماية إجراءات سالمة مدى من التحقق -
 الشراكة هدف 2-3
 ؤسسةالم في العاممين  ين ب و  بينو  يبني أن الداخمي دققالم عمى يجب السابقة  ىدافاأل قيقتح أجل من
 2.العاممين ؤالءى عند ونفسية سموكية ألسباب تنشأ قد التي العقبات تذليل اخاللي من يضمن حقيقية شركة 
 مضافة قيمة خمق هدف 2-4

  وأن المؤسسة في لالستثمار النيائي العائد بتحقيق لممؤسسة القيمة إضافة عمى الداخمي التدقيق قدرة وىو
 : أمرين عمى تتوقف المضافة القيمة خمق في الداخمي التدقيق فعالية
 ىو الثانيو  خدماتيم من المستفيدة  واألطراف الداخميين  المدققين لدى  المشترك الفيم توافر ضرورة ىو األول
 3. القيمة تمك من المستفيدة واألطراف القيمة سمسمة ضوء في الداخمي التدقيق لوظيفة النظر
 يمي فيما الداخمي التدقيق  أىداف تتمثل

 المؤسسة؛  أقسام من قسم كل داخل  الكفاءة -
 المالي؛ والموقف العمميات نتائج عن صادقة صورة يعطي الذي المحاسبي  النظام  كفاءة -
بداء بيا، المتعمقة التنفيذية واإلجراءات  اإلدارية لمسياسات الدوري  التقييم -  تحسينيا بغرض حياليا الرأي وا 

 إدارية؛ كفاءة أعمى لتحقيق وتطويرىا
 عممياتيا؛ وتحسين المؤسسة قيمة زيادة -
 المؤسسة؛ تواجييا التي لممشاكل والتوصيات الممكنة الحمول ميقد -
 4.التحكم وعمميات والرقابة المخاطر إدارة فعالية وتحسين تقييم -
 
 

  

                                                           
 ص ، 2002 اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة دار الداخمية، والمراجعة الرقابة في ،االتجاىات وآخرون  فتحي السوافيري  - 1
  30العدد األزىر، جامعة التجارة، لكمية العممية المجمة األعمال، منظمات في االقتصادية تفعيل في الداخمية المراجعة دور حجاج، عمي بكري  - 2

 . 31 ص ، 2005 .
 32 ص ذكره، سبق مرجع حجاج، عمي بكري  - 3
4
 .4ص 2008  جدة والتدريب، لمبحوث اإلسالمي عيدمال ،نيالوط االقتصاد تطوير في الداخمية راجعةموال الشركة حوكمة دور أحمد، ماىيابر  سعدابي - 
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 الداخمي المدقق مهنة:  الثاني المبحث
  أن حيث لدييا،  الرقابة نظم تعزيز في الداخمي التدقيق وظيفة عمى حاليا اإلدارات ظممع تعتمد

 و استثناء، دون  التنظيم أجزاء مختمف في أنشطتيا تمارس أصبحت الحديث بمفيومو الداخمي التدقيق  وظيفة
 و سميمة بصورة دوره الداخمي التدقيق يؤدي لكي و التشغيمية، و المالية و اإلدارية العمميات كافة تراجع
 قسم الخصائص ىذه تمس و توافرىا، يجب التي الخصائص من بمجموعة يحظى أن يجب كبيرة بفاعمية
 الخصائص ىذه تمس كما محكم، تنظيم ظل في ميامو يؤدي أن يجب بحيث ذاتو حد في الداخمي التدقيق
 بما يتصف أن يجب بحيث ككل المؤسسة تنظيم داخل الداخمي التدقيق قسم بيا تموضعي التي الكيفية أيضا
 .وجدية موضوعية و نزاىة بكل ميامو ألداء الداخمي التدقيق قسم يؤىل

 الداخمي التدقيق تنظيم:  األول المطمب
 وذلك العالية الميارات ذوي  المدققين من نسبيا قميل عدد من عادة الداخمي التدقيق قسم يتكون 

 واحد، داخمي مدقق وجود عمى يماتالتنظ بعض في األمر يقتصر قد و األخرى  األقسام مظمع مع بالمقارنة
 وحدىم ىم يعممون  المدققين من كبير عدد ليتضمن أخرى  يماتتنظ في الداخمي التدقيق قسم يتسع قد أنو كما

 1 .األخرى  المصالح بخالف محكم كبير يمتنظ تحت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 322 ص 1989انري عبد الفتاح الصحن الرقابة واملراجعة، مؤسسة شباب اجلامعة االسكندرية  - 



األول                                                                                   التدقيق الداخلي الفصل  
 

11 
 

 الشكل في يتضح كما المينة ممارسي المدققين من مستويات اربع عمى عادة الداخمي التدقيق قسم وينطوي 
            التالي

 الداخمي التدقيق قسم في األساسية الوظائف (1-1) الشكل

 
 233 ص 1989 االسكندرية الجامعة شباب مؤسسة والمراجعة، الرقابة الصحن الفتاح عبد:  المصدر

 العامة التوجييات بإعطاء يقوم ىو و لمقسم، العامة المستويات كل التدقيق قسم عمى المشرف يتحمل
 مع التنسيق و بالقسم، معو العاممين إدارة و التدقيق، إجراءات و سياسات وضع و بالتخطيط يقوم كما لمقسم،

 التدقيق مدير يقوم بينما التدقيق، جودة من لمتحقق المختمفة النماذج و البرامج وضع و الخارجيين المدققين
 ويقومون  التدقيق ألعمال االشرافية الجوانب االول المدقق يتولى كما المختمفة، التدقيق اعمال بإدارة الداخمي
 غير الروتينية االعمال اداء المبتدئون  المدققون  يتولى حين في التفصيمية، الفعمية االعمال من بالكثير
 معيارين وفق ألخرى  مؤسسة من ويختمف ثابت غير الداخمي التدقيق خمية وحجم شكل ان كما المعقدة،
  1: وىما اساسين

 فال المؤسسة، في المعتمد الداخمي التدقيق لطبيعة أساسيا محددا المؤسسة حجم يعد:  المؤسسة حجم 1
 الدولية، أو الوطنية المحمية، المؤسسة بين موحدا الداخمي لمتدقيق ىيكل نصمم أن المجال ىذا في يمكن

                                                           
1
 وعموم االقتصادية العموم كمية دكتوراه، اطروحة الدولية، التجارب ضوء عمى الجزائر في المالية لممرجعة متكامل اطار نحو الصديقي، مسعود الدكتور - 

 .2003/2004الجزائر، جامعة االقتصادية، العموم قسم التسيير،

 
 
 
 

:المشرف   المصادقة عمى الحسابات 
 توجييات، تنسيق، برنامج

 
:المديرون  .تسيير ميام التدقيق، برمجة الزيارات   

:المدققون في الصف األول تحقيق رقابة التدقيق، مباشرة  
 عممية التدقيق

:مراجعون مبتدؤون  (عمى مستوى القاعدة)تحقيق الرقابة القاعدية    
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 و الصغيرة المؤسسات فمثال الداخمي، لمتدقيق محدد شكل إيجاد ييتم المؤسسة حجم و شكل فاختالف
 إلى يقودنا فيذا كبير، حجم ذات مؤسسة في مماثل قسم بحجم الداخمي لمتدقيق قسم إلى تحتاج ال المتوسطة

 اإلداري  التنظيم عمى منافع من تدره ما عمى بالمقارنة الرقابة عممية تكاليف في والزيادة الرشاد عدم حالة
 .ككل

 قادرة ىياكل وجود الجغرافي االتساع ذات الكبيرة المؤسسات تتطمب ما عادة:  التدقيق مركزية ال و مركزية 2
 يوجد حيث اليياكل، ىذه عمى الرقابة ممارسة بغية انتشارىا مناطق في المختمفة األنشطة تسيير عمى نسبيا
 : الوضع ليذا وفقا الداخمي التدقيق من أنواع ثالث

 المختمفة الزيارات ببرمجة لتقوم الكبيرة لممؤسسة واحدة مديرية باعتماد يكون :   مركزي  داخمي تدقيق 2-1
 .المؤسسة ىذه فروع لكافة الميدانية

 كل مستوى  عمى الداخمي لمتدقيق خمية او قسم تكوين عمى النظام ىذا ينص:   مركزي  ال داخمي تدقيق 2-2
 . لممؤسسة معين جغرافي تكتل أو فرع
 الداخمي تدقيق األولين النوعين بين المزج يتم الداخمي تدقيق من النوع ىذا في:   مختمط داخمي تدقيق 2-3

 جعل و لممؤسسة العامة المديرية مستوى  عمى الداخمي لمتدقيق مديرية إرساء يتم بحيث الالمركزي  و المركزي 
 .منطقة كل مستوى  عمى ليا فروع

 الداخمي التدقيق مهمة:  الثاني المطمب
 ىذا و المسبق، التخطيط ضرورة  إلى تشير خاصة الداخمي التدقيق و عامة التدقيق معايير إن

 خالل من الوجيية، و الصائبة القرارات اتخاذ في تساعده التي التدقيق بعممية القائم يتبعيا منيجية بوضع
 .الميمة إنياء أخيرا و ميدانيا، األخيرة ىذه بو تقوم الذي العمل تم من و الداخمي التدقيق ميمة تحضير

 : الداخمي التدقيق مهمة تحضير -1
 و طرق  ثالث وفق ىذا ويتم التدقيق لعممية ستخضع التي الجية او النشاط باختيار الداخمي التدقيق ميمة تبدأ
 1 ىي
 التي السنوية التدقيق خطة الى استنادا لمتدقيق الخاضعة الجية او النشاط اختيار أي:  المنظم االختيار 1-1
 . السنة بداية في وضعيا يتم
 وضع بشأن معمومات عمى الحصول العميا االدارة تحتاج قد:  العميا االدارة طمب عمى بناءا االختيار 1-2
 . ما فاتورة قيمة لدفع تمييدا مثال العمالء احد حساب كمراجعة فييا، رأي او حكم الى تحتاج ما مشكمة او

                                                           
 مالية تخصص التسيير، وعموم االقتصادية، العموم كمية ماجستر، مذكرة المؤسسات، حوكمة تطبق في الداخمي التدقيق دور الصمد، عبد عمي عمر - 1

 .72ص 2008/2009المدية  جامعة ومحاسبة،
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 المدقق من المساعدة الى المدراء بعض يحتاج قد :لمتدقيق الخاضعة الجهة طمب عمى بناءا االختيار 1-3
 .إلدارتيم الخاضعة االنشطة لبعض الداخمية الرقابة نظام وفاعمية كفاءة لتقييم الداخمي

 وفق ويتم التدقيق لعممية الرسمية االنطالقة الميداني العمل يعتبر:  الداخمي لمتدقيق الميداني العمل -2
  ىي خطوات ثالث

 الداخمي التدقيق عمل تخطيط 2-1
 إلى الدراسة مرحمة نياية من مكانا، و زمانا التدقيق ميمة تنييم عمى الداخمي التدقيق عمل تخطيط يعمل
 .لمميمة المنفذين الداخميين المدققين عمل في التقدم مدى لمراقبة كوسيمة يعتبر فيو التقرير، توزيع

 التغطية ورقة 2-2
 يتسع او تتغير ربما النو وذلك التحقيق برنامج في المحددة الميام نياية وبعد قبل لفترة اعدادىا يتم وثيقة ىي

 النتائج العمل، تنفيذ شروط الداخمي، التدقيق اىداف وتتضمن لذلك، ضرورة ىناك كان اذا االجراءات نطاق
 1.ومفيومة واضحة بصورة واالستنتاجات

 التغطية ورقة رصعنا (2-1) رقم الشكل
 المحرر الفحص برنامج حول...... التدقيق

 
 التعميقات التغطية ورقة

  اليدف
  العمل تنفيد شروط
   النتائج

  االستنتاجات
 

Source ; pierre schick « mémento d’audit interne ; méthode de conduite 
d’une mission » 

dunod, campus France, 2007, p10 
 

                                                           
1
 -lement Olivier /groupe de recherché, institute de l’audite interne, “ la conduite d’émission d’audite interne » 

dunod, France, 1995 p64. 
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  المشاكل تحميل و إبراز ورقة 2-3
 بيذه نعني و بميمتو، قيامو عند الداخمي المدقق بيا يمتقي التي الميدانية بالمشاكل الورقة ىذه تربط 
 .معين إجراء في مشكل يقابميا ورقة فكل كمية، غيابو أو معين إجراء تطبيق إمكانية عدم المشاكل

 ىذه تحتوي  أن يمكن كما الميمة ليذه النيائي التقرير تشكيل يمكن األوراق ىذه مجمل ترتيب و جمع عند و
 .لو المقترحة الحمول كذلك و بو الممتقى المشكل عمى الورقة

 
 المشاكل تحميل و ابراز ورقة (3-1) رقم الشكل

  المشاكل تحميل و ابراز ورقة
 : العمل أوراق

 : المشاكل
 : المعاينة
 : األسباب
 : النتائج
 : المقترحة الحمول
  ل صالح                               عميو المصادقة                                    اعداد
 : يوم:                                         يوم                                           : يوم

Source ; pierre schick « mémento d’audit interne ; méthode de conduite 
d’une mission » 

dunod, campus, France, p ;108 
  الداخمي التدقيق مهمة إنهاء -3

 يسمم الذي النيائي التقرير وا عطاء وضع فييا ويتم الداخمي التدقيق لميمة أخيرة كمرحمة المرحمة ىذه تعتبر
 1 يمي ما في المرحمة ىذه خطوات تمخيص ويمكن خدماتيا طالب الى
 التقرير هيكل 3-1

 في المذكورة النتائج و جية من المشاكل تحميل و إبراز ورقة في المذكورة المشاكل من التقرير ىيكل يتكون 
 .لمميمة النيائي التقرير لتحضير أساس يعتبر كما أخرى، جية من اإليجابية النقاط يخص فيما التغطية ورقة

 

                                                           
1
 .08ص  ذكره سبك مرجع المؤسسات تسيير تحسين في ومساهمتها مهمتها ألداخلية، المراجعة شعباني، لطفي - 
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 النهائي العرض  3-2
 الداخمي التدقيق بميمة ولالمسؤ  المدقق يراىا التي اتلممالحظ الشفيي العرض في النيائي العرض يتمثل
 لمعمل المدقق إنياء بعد العرض ىذا يتم إذ التدقيق، محل المصالح في ولينالمسؤ  ألىم أساسية، و ىامة

 .الميداني
 الداخمي لمتدقيق النهائي التقرير 3-3

 التدقيق بنتائج إلعالميم، العميا اإلدارة و المعنيين المسؤولين ألىم الداخمي لمتدقيق النيائي التقرير يرسل
 التقرير ىذا يعتبر و تحسينيا، أجل من المشاكل ذكر مع بميامو، بالقيام التدقيق محل يمالتنظ بقدرة المتعمقة

 .الداخمي التدقيق مصمحة تحضرىا التي الوثائق أىم من
 التحسين أعمال حالة 3-4
 سجميا التي اتالمالحظ من انطالقا بيا القيام الواجب التصحيحات من لمجموعة الداخمي المدقق اقتراح بعد 

 كل تحقيق عند المرحمة ىذه تنتيي و التصحيحات، ىذه بتتبع األخير ىذا يقوم بميمتو، القيام عند
 . اإلدارة عمييا صادقت التي و المقترحة التصحيحات

 الداخمي المدقق واجبات و حقوق :  الثالث المطمب
 بيا، يتمتع حقوق  لو عليج اليةالم الشفافية قيقتح في الداخمي دققالم يمعبو الذي ماالي الدور نإ
 .والواجبات الحقوق  لتمك بيان يمي وفيما بيا، مالقيا يوعم واجبات وتقابميا

 الداخمي المدقق حقوق  1-
 : يمي فيما الداخمي دققالم وق حق تمخيص كنيم
 ؤسسة؛الم وسجالت مستندات كافة عمى الكامل االطالع حق -
 تمكاتيا؛مم و اأصولي و لممؤسسة البشرية واردالم إلى الكامل الوصول حق -
يضاحات بيانات أي طمب حق -  ؛بعممو مالقيا عمى لممساعدة ضرورية دققالم اىيرا  وا 
 .القصوى  الضرورة حاالت في وذلك لالنعقاد العامة يئةالي دعوه حق -

 الداخمي المدقق واجبات 2-
 حيث المحاسبة قسم  إلى ينتمي ال الداخمي دققالم أن كما ؤسسة،الم إدارة قبل من الداخمي دققالم ينتعي يتم
 الداخمي دققالم عمل حجم ونطاق مدى ويعتمد ،عنو التقارير ورفع القسم ذاى أعمال تدقيقب بنفسو  يقوم

 المجال. ىدا في صالحيات من اإلدارة تمنحو ما حسب
 :اآلتي في الداخمي دققالم واجبات تمخيص نيمكو 
 الداخمية؛ الرقابة منظا وتقويم دراسة -
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 منيا؛ جوةالمر  األىداف لتحقيق الداخمية الرقابة منظا وتطبيق تصميم في ساعدةالم -
 الداخمية؛ الرقابة نظام إجراءات لتحسين الالزمة والتوصيات احاتاالقتر  تقديم -
 ؛ اإلدارة تطمبيا محددة ميام أو دراساتب مالقيا -
 الداخمية؛ الرقابة منظا يتطمبيا معينة بإجراءات القيا -
 والفعالية والكفاءة المالي مااللتزا مراجعة عمى ويشتمل اإلدارة احتياجات لتمبية الشامل التدقيق بأعباء مالقيا -
 شروع؛الم في
 والفنية؛ العممية ايوأصول ينةالم ومتطمبات عتمدةالم التدقيق لقواعد وفقا ؤسسةالم حسابات تدقيق -
 .جودتيا و ؤسسةالم في األعمال زالنجا كيفية حول عموماتبم العميا اإلدارة تزويد -
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 الداخمي التدقيق معايير:  الثالث المبحث
 إلى تيدف لممينة المؤسسة الجيات قبل من وضعت الميني األداء مستويات ىي التدقيق يرمعاي

 الحكم في عمييا ويعتمد ضمنو، المدقق يعمل الذي اإلطار التدقيق عممية ضوابط من معقول مستوى  توفير
 .المدقق بعمل الثقة من معين مستوى  توفر فيي وبالتالي المنجز، العمل ونوعية الحسابات مدقق أداء عمى
 المخاطر إدارة حول الموضوعي التأكيد خدمات في المتمثمة الحديثة لوظائفو الداخمي التدقيق مينة تأدية إن

 من لمجموعتين تتوافر الزبون  لخدمة الموجية االستثمارية والخدمات المؤسسي، التحكم وعمميات والرقابة
 ممارسة عمييا تكون  أن ينبغي التي الصورة عن تعبر التي األساسية المبادئ تحديد إلى تيدف المعايير
 بالمؤسسة، التنظيمية العمميات وتحسين الداخمي التدقيق أنشطة وتعزيز ألداء اطار وضع و الداخمي التدقيق
 .األداء يرومعاي السمات يرمعاي من ينالمجموعت ىاتين وتتمثل
 الداخمي التدقيق معايير مفهوم:  األول المطمب

 وعمى وزن، أو كمقياس معين لغرض المطموبة االمتياز أو األفضمية درجة يعني كمصطمح المعيار
 1.أدائيم دقة عمى الحكم بوساطتو يتم ما فيو ومسايرتو، معو التماثل اآلخرين
 إلييا يصل التي االتساق ودرجة الدىنية، الكفاءة مستوى  عمى الحكم أداة أنو عمى التدقيق معيار ويعرف
 .لوظائفيم أدائيم عند ن المدققو 

 تقييم في عمييا االعتماد يتم التي والقواعد المقاييس أّنيا عمى فتعرف تحديدا الداخمي التدقيق معايير أما
 أن يجب كما الداخمي التدقيق ممارسة نموذج المعايير تمثل حيث الداخمي، التدقيق قسم عمميات وقياس
 معايير أن يعني وىذا الداخميين، المدققين معيد قبل من واعتماده وإلي التوصل تم لما وفقا وذلك تكون،
 ومتابعة الفنية مسؤولياتيم ديدتحو  ينالداخمي يندققمال لعمل أساسا ثلتم عمييا فتعارمال الداخمي التدقيق
 الميني. أدائيم
 ومتابعة عمييا المتعارف الداخمي التدقيق معايير تطوير ميمة عاتقة عمى الداخميين المدققين معيد أخذ لقد

 .الزمن مرور مع وتطورات أحداث من يستجد ما تطمباتلم وفقا ديثياوتح اتطويرى
 الداخمي التدقيق معايير وأهداف أهمية:  الثاني المطمب

 لممؤسسة. عديدة أىداف و كبيرة أىمية الداخمي التدقيق لمعايير
 الداخمي التدقيق معايير أهمية 1-
 يمي فيما الداخمي التدقيق ييرمعا يةىمأ  تكمن

                                                           
 .51 ص ذكره، سبق مرجع عمي، فضل الغت   عبد - 1
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 عند بيا يمتزمون  أن منيم ينتظر التي األساسية المبادئ تضع كونيا الداخميين، لممدققين ضرورية تعتبر -
 وجودىم؛ من اليدف يحققون  بحيث لمياميم ممارستيم

 االعتماد من اإلدارة ليكن الداخميون  المدققون  بيا يمتزم مينية معايير وجود أن إذ لإلدارة، ضرورية المعايير -
 المؤسسة؛ في لوظائفيم أدائيم عن الداخميون  المدققون  لذا يقدميا التي والتقارير التأكيدات عمى
 .الجدد لممينيين التدريبية وادمال إعداد عند بالمعايير االسترشاد يتم -

 الداخمي التدقيق معايير أهداف 2-
 : ايبأنّ  الداخمي التدقيق معايير أىداف الداخميين المدققين معيد حدد قد
 الداخمي؛ التدقيق عمييا يكون  أن بيج التي الكيفية ددتح التي األساسية بادئالم بيان -
 إلى الداخمي التدقيق أنشطة ققياتح التي ضافةالم القيمة وتعزيز الداخمي التدقيق ألداء معا إطار وضع -

 كن؛مم مدى أوسع
 ؛الداخميين المدققين أداء لقياس أسس وضع -
 عمييا؛ سيناتتح إدخال وتشجع متطورة تنظيمية معالجات لعمميات التأسيس -
 نوطةالم سؤولياتوالم الدور لحقيقة األعمال منشآت في اإلدارية ستوياتالم جميع لدى الفيم حالة تعميق -

 .الداخمي التدقيق داءا تحسين في ةمالمساى يةألىم راكيادإ وتعزيز الداخمي، بالتدقيق
 الداخمي التدقيق لممارسة الدولية المعايير:  الثالث المطمب

 قسمين. إلى الداخمي لمتدقيق الدولية المعايير تنقسم
 التدقيق وظيفة تؤدي التي الجيات خصائص أو سمات في المتمثمة:  السمات(( الصفات معايير 1-

 متطمبات وكذلك الداخمي، التدقيق لجياز تتوفر نأ بيج التي الجودة متطمبات توضع كما الداخمي،
 عمى مقاةالم مياالم ألداء تطمباتالم من ذلك يروغ الالزمة والعناية يارةوالم عرفةوالم وضوعيةوالم االستقاللية

 .والرقابة ؤسسيالم التحكم وعمميات خاطرالم إدارة وفاعمية كفاءة مدى وتقيم الداخمي، عاتقيم
 : يمي فيما معاييرال واتى تتمخص و
 تحديدا الداخمي التدقيق نشاط ومسؤولية وسمطة غرض تحديد يجب:  والمسؤولية والسمطة الهدف 1-1

 المينة أخالقيات ومبادئ الداخمي التدقيق تعريف مع يتماشى بما الداخمي، التدقيق ميثاق ضمن رسميا
 بمراجعة الداخمي لمتدقيق التنفيذي الرئيس يقوم أن يجبو  .الداخمي التدقيق لممارسة المينية الدولية والمعايير

 عميو. لمموافقة العميا اإلدارة إلى وتقديمو دورية، بصفة الداخمي التدقيق ميثاق
 المدققين يكون  أن أيضا ويجب مستقال، الداخمي التدقيق نشاط يكون  أن يجب:  والموضوعية االستقاللية -

 .أعماليم أداء أثناء موضوعيين الداخميين



األول                                                                                   التدقيق الداخلي الفصل  
 

19 
 

 ويتفاعل الداخمي لمتدقيق التنفيذي الرئيس يتواصل أن يجب:  العميا اإلدارة مع المباشر التفاعل  1-2
 .العميا اإلدارة مع مباشرة

 وأن متحيزة، وغير منحازة غير بتوجيات الداخميون  المدققون  يتصف أن يجب:  الفردية الموضوعية 1-3
 .المصالح تضارب يتجنبوا

 وكفاءاتيم مياراتيم معرفتيم، يطوروا أن الداخميين المدققين عمى يجب:  المستمر المهني التطوير 1-4
 .المستمر الميني التطوير طريقة عن األخرى 

 يمي ما عمى الداخمي التقييم لأعما تشتمل أن بيج:  الداخمي التقييم أعمال 1-5
 .الداخمي التدقيق نشاط ألداء مستمرة مراقبة -
 ليم تتوفر ممن المؤسسة داخل من آخرين أشخاص بواسطة أو الذاتي التقييم بأسموب تنفذ دورية مراجعات -

 .الداخمي التدقيق ممارسة بأصول المعرفة
 سنوات، خمس كل واحدة مرة األقل عمى الخارجي التقييم أعمال إجراء يجب:  الخارجي التقييم أعمال 1-6

 لمتدقيق التنفيذي الرئيس يناقش أن ويجب .المؤسسة خارج من ومستقل مؤىل مراجعة فريق أو مراجع بواسطة
 : يمي ما العميا اإلدارة مع الداخمي

 تقاربا؛ أكثر فترات عمى الخارجي التقييم أعمال إلجراء الحاجة -
 لوجود احتماالت أي ذلك في بما الخارجي، المراجعة فريق أو الخارجيين المراجعين واستقاللية مؤىالت -

 .المصالح في تضارب
 التدقيق تعريف مع التوافق عدم ىناك يكوف عندما:  بالمعايير التقيد عدم حاالت عن اإلفصاح 1-7

 ،أعمالو أو الداخمي التدقيق لنشاط الكمي النطاق عمى التأثير رمعايي أو المينة أخالقيات ومبادئ الداخمي
 .العميا اإلدارة إلى التوافق عد عن يفصح أف الداخمي لمتدقيق التنفيذي الرئيس عمى بيج

 تقيم خالليا من يتم التي المقاييس وتضع الداخمي التدقيق أنشطة طبيعة تصف التي ىي:  األداء معايير 2-
 إلى تنفيذىا ومتطمبات الخطط تمك وايصال بالمخاطر خاصة خطط وضع خالل من وذلك األنشطة تمك أداء

 المناطق التدقيق يحدد أن ينبغي أّنو عمى المعايير ىذه تؤكد كما واعتمادىا، الخطط تمك لمراجعة العميا اإلدارة
 : يمي فيما تتمخص و تدقيقيا، يجب التي الخاصة واألنشطة

 الداخمي التدقيق نشاط يدير أن لمتدقيق التنفيذي الرئيس عمى يجب:  الداخمي التدقيق نشاط إدارة 2-1
 .لممؤسسة مضافة قيمة تحقيق لضمان بفعالية

 لتحديد وذلك المخاطر، عمى مرتكزة خطط وضع لمتدقيق التنفيذي الرئيس عمى يجب:  التخطيط 2-2
 .المؤسسة أىداف مع يتماشى بما الداخمي، التدقيق نشاط أولويات
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 الداخمي التدقيق نشاط خطط يبمغ أن الداخمي لمتدقيق التنفيذي الرئيس عمى يجب:  والموافقة التبميغ  2-3
 والموافقة لمراجعتيا وذلك العميا، اإلدارة إلى فيو ىامة مرحمية تغييرات أي ذلك في بما ليا، الالزمة والموارد
 .الموارد تحديدات تأثير عن يبمغ ان يجب كما عمييا،

 مناسبة الداخمي التدقيق موارد أن من الداخمي لمتدقيق التنفيذي الرئيس يتأكد أن يجب:  الموارد إدارة  2-4
 .المعتمدة الخطة لتحقيق بفعالية توظيفيا ويتم وكافية،

 الكفيمة واإلجراءات السياسات الداخمي لمتدقيق التنفيذي الرئيس يضع أن يجب:  واإلجراءات السياسات  2-5
 .الداخمي التدقيق نشاط بتوجيو

 الجيات مع النشاطات وينسق عموماتالم يتبادل أن الداخمي التنفيذي الرئيس عمى ينبغي:  التنسيق 2-6
 نلضما وذلك التدقيق، نشاط أعمال بمجال رتبطةالم واالستشارات التأكيد خدمات متقد التي والداخمية الخارجية
 .الجيود ازدواجية وتالقي لمعمال الالزمة التغطية

 بإبالغ دورية بصفة ميقو  أن لمتدقيق التنفيذي الرئيس عمى بيج:  اإلدارة والمجمس العميا اإلدارة إبالغ 2-7
 أن بويج لو. وضوعةالم لمخطة وفقا الداخمي التدقيق نشاط وأداء ومسؤولية وسمطة غرض من العميا اإلدارة
 اطرولمخ والحوكمة بالرقابة تعمقةالم والقضايا لممخاطر لمتعرض امةالي االحتماالت عمى اإلبالغ ذلك يشتمل

 .العميا اإلدارة قبل من تطمب أو متمز  التي األخرى  سائلالم من ذلك وغير االحتيال
 أي تؤدي عندما:  الداخمي التدقيق عن التنظيمية والمسؤولية الخارجية الخدمات تقدم التي الجهات 2-8

 أي عمما، ؤسسةالم يطتح أن عمييا الداخمي، التدقيق نشاط الخارجية الخدمات تقد التي الجيات من جية
 .فاعل داخمي تدقيق نشاط عمى المحافظة سؤوليةبم تطمع

دارة الحوكمة عمميات تحسن في مواإلسيا بتقييم الداخمي التدقيق نشاط يقم أن بيج:  العمل طبيعة 2-9  وا 
 .منظم منيجي أسموب إتباع خالل من وذلك والرقابة، خاطرالم
 التوصيات حواقترا ؤسسةبالم الحوكمة عمميات تقييم الداخمي التدقيق نشاط عمى بيج:  الحوكمة 2-17
 : اآلتية األىداف قيقتح يكفل ابم لتحسينيا، ناسبةالم
 ؤسسة؛الم في ناسبةالم والقيم األخالقيات تعزيز -
 ككل؛ ؤسسةالم مستوى  عمى ساءلةوالم األداء إدارة فاعمية ضمان -
 ؤسسة؛بالم ناسبةالم الجيات إلى والرقابة خاطربالم تعمقةالم عموماتالم إبالغ -
بالغ واإلدارة الخارجيين والمدققين العميا اإلدارة بين األنشطة تنسيق -  طراف.األ تمك بين عموماتالم وا 
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 األول الفصل اتمةخ
 

 كبيرا تطورا عرف الداخمي لتدقيقا أن مفادىا عامة بخالصة نخرج أن يمكننا الفصل اذى خالل من
 من ابعد بل فقط المحاسبية والدفاتر السجالت فحص عمى يقتصر يعد لم حيث االن، عميو ىو لما لوصولو

 الذي النجاح حول وتوصيات واقتراحات ومشورات تحميالت وتقديم المؤسسة اصول حماية خالل من ذلك
 أداء كفاءة بتقييم وذلك المؤسسة، في اإلدارية الرقابة عمى شرافواإل تحقيقال إلى يسعى ، اذالمؤسسة تحققو

 أعضاء جميع يساعد حتى ،فروعو  أقسام إدارات،من  الداخمية التنظيمية الوحدات مستوى  عمى العمميات
 عالجية وقائية، خدمات ( لممؤسسة عديدة خدمات يقدم كما فعالة، بطريقة مسؤولياتيم تأدية عمى اإلدارة

 لموصول فعاليتيا وزيادة المؤسسة لسياسات والجيد الحسن السير ضمان أجل من وذلك ،) الخ ... وتقييمية
 الوظائف تمفمخ أداء لتقييم الفعالة الوسيمة ىو الداخمي التدقيق بأن القول يمكن لذا الرشيد، التحّكم درجة إلى

 لعممية رةالمؤط والمعايير التقنيات من وجممة عممي عممي أسموب وجود ظل في المؤسسة، داخل واألنشطة
 نشاط. أو وظيفة كل داخل األداء لمستويات السميم التقييم من الممّكنة الداخمي التدقيق
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 تمييد:
 الذي االمر االقتصادية لممؤسسات بالنسبة كبيرا حيزا االخيرة السنوات في االداء موضوع اخذ لقد

 االستعانة خالل من أداءىا مستويات تحسين اجل من كبيرة لضغوطات تتعرض المؤسسات ىذه جعل
 .االداء وتقييم لتطوير الحديثة باألنظمة

 ادارة عمى القائمين عمى لزاما اصبح حيث نشاط، اي الستمرار ضروري  امر المؤسسة في االداء يعتبر
 وتطورىا ونموىا استمرارىا وضمان القصوى  العوائد عمى لمحصول اداءىا تحسين عمى العمل المؤسسة

 الحوادث مختمف تعكس التي المرآة تعتبر المؤسسة عمييا تتحصل التي النتائج ان كما اخرى  جية من
 .اداءىا تحسين في الداخمي التدقيق يمعبو الذي الدور خالل من يبرز وىذا األخيرة ىذه في جرت التي

براز المؤسسة اداء تحسين باليات االحاطة من نتمكن وحتى  من تطرقنا ذلك في الداخمي التدقيق دور وا 
 .االول المبحث خالل من عامة بصفة االداء معرفة الى الفصل ىذا خالل

 .االداري  التنظيم في الداخمي التدقيق موقع تطرقنا الثاني المبحث وفي

 .االداري  االداء تحسين في الداخمي مدققال دور الى تطرقنا الثالث المبحث في اما
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 األداء حول أساسيات األول: المبحث
 السبيل ىو االمثل األداء الن والمستثمرين االداريين قبل من متزايد باىتمام المؤسسة اداء يحظى 
 .واالستمرارية البقاء عمى لمحفاظ االحسن

 األداء مفيوم األول: المطلب

 او اجماع الى التوصل يتم لم انو الى لألداء المتناولة والدراسات البحوث كثرة من الرغم عمى
 األداء حول محدد اتفاق

 (robin weslam) حسب االمد بعيدة اىداف من اليو تصبو ما تحقيق المنظمة امكانية عن يعبر فاألداء

 عن يعبر فيو والمنتجات العمميات من عمييا الحصول يتم التي رجاتالمخ نتائج انو عمى االداء يعرف -
 الالزمة والوسائل االىداف من كل يعكس مفيوم وىو لتحقيقيا النظام يسعى التي االىداف او رجاتالمخ

 1.لتحقيقيا المنظمة تسعى التي واألىداف النشاط اوجو بين يربط انو اي لتحقيقيا
 2.مسبقا المحددة االىداف انجاز في المؤسسة تحققيا التي النجاح درجة عامة بصفة باألداء ويقصد –

 .وفاعمية بكفاءة لألىداف المنظمة او الفريق او الفرد بموغ درجة انو عمى ويعرف

 األداء انواع : الثاني المطلب
 انواع وتحديد المؤسسة، في االداء انوع عرض الى ننتقل األداء، مفيوم الى التعرض تم ما بعد 
 المصدر، معيار : ىي اشكال اربعة في تحديدىا يمكن االخيرة ىذه التقسيم، معايير اختيار يفرض االداء
 .الطبيعة معيار الوظيفي، المعيار الشمولية، معيار

 المصدر معيار حسبنوع األداء  1-

 .الخارجي واألداء الداخمي او الذاتي األداء :نوعين الى المؤسسة اداء تقسيم يمكن المعيار ىذا وفق

 ينتج فيو الموارد من المؤسسة تممكو مما ينتج الوحدة، اداء اسم عميو يطمق كذلك  :الداخمي األداء 1-1
 :التالية التوليفة من اساسا

 القيمة صنع عمى قادر استراتيجي مورد اعتبارىم يمكن الذين المنظمة افراد أداء ىو :البشري  األداء -
 ؛مياميم تسيير خالل من التنافسية األفضمية وتحقيق

                                                           
 76-75، ص3122 عمان، صفاء دار االستراتيجي، المالي واالداء المؤسسية الحوكمة طالب، فرحان عالء - 1
 2007 المسيمة، جامعة والتسيير، االقتصادية العموم كمية ماجستير، مذكرة المؤسسة، اداء تحسين عمى واثره التسويقي االبتكار سميماني، دمحم - 2
 .226ص
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 ؛فعال بشكل استثماراتيا استعمال عمى المؤسسة قدرة في ويتمثل :التقني األداء -

 ؛المتاحة المالية الوسائل دامواستخ وتعبئة فعالية في ويكمن  :المالي األداء -

 .النشاط ليس الضرورية الموارد من متأتي اداء ىو الداخمي فاألداء

 " لممؤسسة الخارجي المحيط في تحدث التي التغيرات عن الناتج األداء" ىو :الخارجي األداء 1-2
 التي الجيدة النتائج في ويظير يولده، الذي ىو الخارجي المحيط ولكن احداثو في تتسبب ال فالمؤسسة
 عمى يفرض االداء من النوع وىذا .....المضافة القيمة االعمال، رقم كارتفاع المؤسسة، عمييا تتحصل
 .نتائجيا تحميل المؤسسة

 الشمولية معيار حسب األداء نوع -2

 1.جزئي وأداء كمي اداء الى المنظمة داخل االداء ينقسم المعيار ىذا حسب

 التحتية المؤسسة عناصر جميع ساىمت التي النتائج في لممؤسسة الكمي االداء يتمثل :الكمي االداء 2-1
 تحقيق عمى المؤسسة قدرة عن الحديث يعني لممؤسسة الكمي لألداء فالتعرض انفراد، دون  تكوينيا في

 ذلك، تحقيق لوحدىا وظيفة او لقسم يمكن ال التي الربحية مثل الممكنة، التكاليف بأدنى الرئيسية اىدافيا
 .الوظائف او المصالح جميع جيود تضافر يتطمب بل

 تحقيق عمى التحتي النظام قدرة ىو الجزئي األداء فان الكمي األداء خالف عمى :الجزئي األداء 2-2
 االنظمة اىداف ال بو، الخاصة اىدافو تحقيق الى يسعى التحتي فالنظام الممكنة، التكاليف بأدنى اىدافو
 فان اليو، االشارة سبق وكما لممنظمة، الكمي االداء يتحقق التحتية االنظمة أداء مجموع وبتحقيق االخرى 
 .شبك بينيا فيما تشكل ومتسمسمة متكاممة تكون  ان يجب المنظمة اىداف

 الوظيفي المعيار حسب األداء نوع -3

 المؤسسة، تمارسيا التي والنشاطات الوظائف يحدد الذي ىو االخير ىذا الن التنظيم بشدة ىذا يرتبط
 االفراد، االنتاج، المالية، :التالية الخمسة الوظائف في المؤسسة في المسندة الوظائف حسب األداء ينقسم

 .والتموين التسويق،

 الممكنة، التكاليف بأقل المالية اىدافيا بموغ عمى المؤسسة قدرة في يتمثل : المالية الوظيفة أداء 3-1
 ما لتسديد الالزمة السيولة وتوفير المالي التوازن  تحقيق عمى المؤسسة قدرة في يتجسد المالي فاألداء
 ؛فضةمنخ وتكاليف جيد مردودية معدل وتحقيق عمييا

                                                           
 العدد بسكرة، جامعة والتسيير، االقتصادية العموم كمية االنسانية، العموم مجمة وتقييم مفيوم والفاعمية، الكفاءة بين االداء مزىودة، الممك عبد -1

 89 ص 2001 االول
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 الموارد تحريك عمى قدرتيا في المؤسسة داخل البشرية الموارد اىمية تكمن : االفراد وظيفة اداء 3-2
 عن إال يتم ال بفعالية المؤسسة موارد استخدام فضمان المؤسسة، اىداف تحقيق نحو وتوجيييا االخرى 
 المكان في المناسب الشخاص بتوظيف إال تتحقق ال البشرية وارد الم فعالية وتحقيق األفراد، طريق

 ؛عممو إلنجاز المناسب الوقت وفي المناسب

 مرتفعة معدالت تحقيق من تتمكن عندما لممؤسسة االنتاجي االداء يتحقق :االنتاجي االداء  3-3
 تسمح فضةمنخ وتكاليف عالية بجودة اليو، تنتمي الذي لمقطاع بالنسبة او بمثيالتيا مقارنة لإلنتاجية
 ؛المتنافسين بمزاحمة

 والحصول الموردين، عن االستقاللية من عالية درجة تحقيق في اداءىا يتمثل :التموين وظيفة اداء  3-4
 التسديد اجال عمى والحصول مرضية دفع وبشروط المحددة اآلجال وفي عالية بجودة الموارد عمى

 ؛التخزين الماكن جيد استغالل وتحقيق لمعمالء الممنوحة

 يمكن االداء ىذا ممكنة، تكاليف بأقل االىداف بموغ عمى القدرة في يتمثل :التسويق وظيفة اداء 3-5
 العمالء، ارضاء السوقية، كالحصة التسويق، بوظيفة المتعمقة المؤشرات من مجموعة خالل من معرفتو
 .الخ....السمعة

 الطبيعة معيار حسب األداء نوع -4

 اقتصادية، اىداف الى اىدافيا المؤسسة تقسم مختمفة، اداء مجاالت في نشاطيا عادة المنظمة تمارس
دارية اجتماعية  1.وا 

 في ويتمثل بموغيا االقتصادية المؤسسة تسعى التي الرئيسية الميمة يعتبر :االقتصادي االداء 4-1
 .المؤسسة تجنييا التي االقتصادية الفوائض

 بنقص النوع ىذا يتميز حيث االجتماعية، المسؤولية لتحقيق االساس يعد : االجتماعي االداء 4-2
 وبين بينيا تربط التي االجتماعية المجاالت في المنظمة مساىمة مدى لتحديد المتاحة الكمية المقاييس
 .لألداء االجتماعي التقييم اجراء صعوبة من يزيد مما بيا، تتأثر التي الجيات

 االداري  االداء في االعمال منظمات في االداء جوانب من الثالث الجانب يتمثل :االداري  االداء  4-3
 البدائل افضل اختيار بحسن ذلك تحقيق ويتم وفعالية، كفاءة ذات بطريقة والتشغيل والسياسات ططلمخ
 .ممكنة رجاتمخ اعمى تحقق التي

                                                           
 3112 المتحدة، العربية االمارة الشارقة المؤسسي، االداء جودة لتحسين كمدخل االداء وتقييم قياس االدارية، لمتنمية العربية المنظمة - 1
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 األداء في المؤثرة العوامل الثالث: المطلب
 1يمي ما بينيا من االداء في تؤثر عوامل عدة ىناك

 كبيرا حجما تعالج التي فالمنظمة األداء، عمى يؤثر قد العمل حجم في والموجود  الممحوظ االختالف -
 ؛اقل حجم تعالج التي تمك من اكبر عمل لموارد تحتاج قد العمل من

 غير االعمال من الضئيل القدر ان اذ اإلنتاج، معدل في يؤثر قد المتأخرة االعمال وجود عدم او وجود -
 النقيض وعمى المنظمة، في لمعاممين المستمر العمل تدفق لتأمين ومتطمبا بل عاديا امرا يعتبر المنجزة

 المنتج معدل في انخفاض عنو ويتولد تعجال، يسبب ان يمكن المعتاد عن المتأخر العمل كثرة فان
 ؛النيائي

 عوامل عمى االنتاج معدل يتوقف االداء، عمى المباشر االثر ذات واإلجراءات التنظيمية التحسينات -
 وتدفق تتابع من يغير الذي مثال التنظيمي فالتعديل واإلجرائية، التنظيمية الترتيبات مالئمة منيا عدة

 االعمال محل االلة حل(  اليدوية العمل ومكينة االنجاز معدل في تغيرا عميو يترتب ما عادة العمل
 ؛االنتاج معدل في واضحا ارتفاعا ترتب  )اليدوية

 قد المحمية، الظروف نتيجة لموحدات الجغرافي الموقع بحسب يتباين قد المتماثمة العمميات في االداء -
 بنفس مختمفة اماكن في النشاط نفس ادى ولو حتى محمية، لظروف نتيجة مثال االنتاج معدالت تتباين
 ؛الكفاءة درجة

 عمى تحتوي  قد االداء فمعدالت ،لإلنتاج مختمفة معدالت الى تقضي قد التام، العمل وحدة نوعية -
 النوعية الناحية من لكنو لإلنتاج جيدا معدال مثال ما عممية تظير وقد المنجز، العمل نوعية من متغيرات

 .رديء اداء في تتمثل قد

  

                                                           
 16 ص ذكره سبق مرجع والفعالية، الكفاءة بين االداء مزىودة، المالك عبد - 1
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 اإلداري  التنظيم في الداخلي التدقيق موقع الثاني: المبحث
من خالل ىذا المبحث سوف تتضح لنا عالقة التدقيق الداخمي مع االدارة و موقعو في الييكل  

 التنظيمي.

 التنظيم في التدقيق موقع األول: المطلب
 المؤسسة ألصول الوقائي ذلكك و التقييمي المجال تتناول المؤسسة في الداخمي تدقيقال وظيفة إن

 أداة يجعمو و يتسع مجالو أن كما المؤسسة، مةظألن التحسينية االقتراحات بتقديم اإلنشائية النواحي ثم
 أمام مسئولياتو و الوظيفة ميامو واقع من بعممو يقوم الداخمي فالمدقق لممؤسسة، العميا لممستويات رقابية
 لييئة مباشرة برئاسة يتمتع ال فيو العمل في الغير يواجو ال لكن و الغير عمل يقيم فيو العميا، اإلدارة

 عمى السمطة يممك وال وظيفتو ميام تنفيذ في مستقل الداخمي فالمدقق عمميم، يراجع الذين الموظفين
 و السجالت و اإلجراءات و السياسات مع التماشي من يتأكد فيو لمموظفين، مباشرة بصفة األوامر إعطاء
 الذين األفراد عن المسؤولية يبعد ال فحص من بو يقوم ما أن حيث المخطئ، مسؤولية بغرض فحصو
 .بالعمل قاموا

 ،الوظائف باقي عن تامة باستقاللية تمتعو ظل في إال يكون  أن يمكن ال لميامو الداخمي المدقق أداء إن
 تنفيذ لكفاءة ضروريا المعيار ىذا يعتبر و لمتدقيق، اليامة المعايير أحد الداخمي المدقق استقاللية تعد إذ

 يقوم بالمؤسسة موظف ىو و الداخمي لممدقق االستقالل ىذا تحقيق يتسنى كيف لكن و التدقيق برنامج
 االستقالل يتحقق أن يمكن ال الداخمي لممدقق الوظيفية العالقة ظل ففي العميا، لإلدارة خدماتو بتقديم
 بالنسبة الداخمي لممدقق يميظالتن الوضع في االستقالل من نوع تحقيق إلى األمر يتحول ثم من و الكامل

 لممؤسسة العميا اإلدارة يمظتن الداخمي المدقق يتبع أن ىو األمثل الوضع و بالمؤسسة األقسام و لإلدارات
 إعداد و اإلجراءات و السياسة وضع عن بعيدا الداخمي المدقق يكون  أن االستقالل مقتضيات من و

 بعد فيما تقييمو و مراجعتو يتولى أن الطبيعي من يكون  آخر تنفيذي عمل أي أو االرتباطات أو السجالت
 .اإلدارة مجمس من المنبثقة المراجعة معالجة أو اإلدارة لمجمس تقاريره يقدم الوضع ىذا ظل في و
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 التنظيم في المدقق موقع الثاني: المطلب

 ناحيتين من عممو في مستقل الداخمي المدقق أن القول يمكن السابق المطمب  خالل من
 1ىما اساسيتين

 يحقق لو اإلدارة تعضيد أن حيث العميا بالمستويات عممو ارتباط و الوظيفي التنظيم في مكانو -1
 العميا المستويات أمام ولؤ مس التدقيق إدارة فرئيس عمل، من إليو يوكل ما تحقيق و عممو في االستقالل
 .اإلدارة مجمس اىتمامات ىو لو تأديتو أثناء عممو سيكشف ما ألن راظن لإلدارة،

 المؤسسة أنشطة لجميع التنفيذ مراقبة و التقييم و الفحص حيث من بوظيفتو يقوم الداخمي المدقق إن -2
 .تنفيذية أو تسجيمية ميام بأي إليو يعيد أن يجب ال ليذا و

 مباشر بشكل مربوطة تكون  أن و تام بشكل الداخمي تدقيق دائرة استقاللية تراعى أن يجب ىذا خالل من
 و الضوابط وضع و التعميمات إصدار و المؤسسة أمور متابعة مسؤولياتيا من التي العميا اإلدارة مع
 تنفيذ ضمان ألجل لكن و العام المدير مع مرتبطة تكون  قد االستراتيجية القرارات إصدار مة،ظاألن

 .معو االرتباط يجب من ىو اإلدارة فمجمس التوصيات

 والقوة واالستقاللية الحماية حيث من كثيرة ايجابيات لو اجراء ىو االدارة بمجمس الداخمي التدقيق ربط ان
 عمى عالوة ، مشجعا امرا الداخمي التدقيق اقتراحات وتطبيق نجاح فرص من يجعل و النشاط ليذا الالزمة

 من تدخل بدون  المؤسسة في العمل اوضاع حقيقة لمس من تمكنيم اضافية بعين االدارة مجمس يزود انو
 . التنفيذية االدارات مدراء

 :التالي الشكل خالل من لممؤسسة التنظيمي الييكل في الداخمي التدقيق قسم توضيح ويمكن

  

                                                           
 1 25ص 2006 القاىرة االسكندرية، الحديث، الجامعي المكتب الداخمية، والمراجعة الرقابة السوفري، رزق  فتحي د السرايا، السيد دمحم - 1
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 التنظيمي الييكل داخل الداخلي التدقيق تموضع : (1-2) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمحاسبين العربي المجمع نشرة ، الغش من الحد في الداخلي التدقيق اىمية الحانوتي عماد :المصدر
 63 ص، 2662 ،66، العدد القانونيين

 في العميا االدارية المستويات مع مباشرة مرتبط الداخمي التدقيق ان الشكل خالل من الحعي
 .العمل تنفيذ في االستقاللية ومراعاة ولضمان المينة ىذه لحساسية راظن المؤسسة

 

 

 

 

 

  

 مجمس االدارة

 اإلدارة العميا

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة التنفيذية

 التدقيق الداخمي
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 اإلداري  األداء تحسين في دوره و الداخلي المدقق الثالث: المبحث

 العاممين ونشاط والفروع المركز في اإلداري  التنظيم مراقبة الداخمي التدقيق خطة تشمل العادة في 
نتاجياتيم فيو  المختصة، المجان وتوصيات العام المدير عن الصادرة اإلدارية القرارات تنفيذ ومتابعة وا 

 وتطويره فيو العمل لتنظيم ضروريا أو مفيدا يكون  تحسين أو تعديل أي واقتراح الداخمي التنظيم ودراسة
 .وكفاءتو فعاليتو وزيادة

 وأىداف و اإلداري  التدقيق طبيعة األول: المطلب

 طبيعة التدقيق االداري  -1

 العطل حيث من سيما وال بذلك تعمقةمال التعميمات و ينوظفمال منظا تطبيق حسن وتدقيق مراقبة -
 األمور من ايرىوغ ؤسسةمال تتحمميا التي الطبية عالجةمال ونفقات رضيةمال العطل و منوحةمال اإلدارية
 ؤسسة؛مال في ينالعامم ن بشؤو  رتبطةمال اإلدارية

 في يرتأخ ىناك لىو  ،ينوظفمال ينب بالتكافؤ موزع نكا إذا فيما و اماألقس في العمل مانتظا مدى -
 الجياز؛ في النقص أو ىمالاإل أو يرالتقص ىإل يعود داىو  العمميات ازنجال

 ينالعامم نشاط دراسة وكذلك ،ووج أكمل عمى لواجباتيم وتأديتيم النافدة بالتعميمات ينوظفمال تقيد مدى -
نتاجيتيم  السموكي؛ نيماوجد و وخبرتيم وكفاءتيم وا 

 الوظيفي؛ بالتسمسل مىتقيد و ينوظفمال انضباط مدى -

 في نفدت القرارات ذهى نأ من التأكد و ختصةمال نالمجا و اإلدارة مسمج قرارات تنفيذ سالمة مراقبة -
 1. ناسبمال الوقت

 أو أقساميا أحد أو لممؤسسة التنظيمي يكليال بناءة بصورة وتفحص تبرتخ أداة وى اإلداري  التدقيق
 و اىداف من تحققو امب وضوعةمال طالخط واختبار الفحص ويشمل التنظيمي، يكليال داخل اإلدارات

 عن اإلدارة قرارات ترشيد بقصد وذلك اديةموال البشرية واردملا مواستخدا العمميات، تنفيذ أساليب و  طرق 
 تراحاق ثم الفحص، لمح العناصر في أخطاء من عمييا رتبيت وما القصور نواحي كشف طريق

 .ناسبةمال التصحيحية اإلجراءات

 يكالتال اىم ،ينناحيت في تتمثل اإلداري  التدقيق طبيعة نأ يتضح الشامل التعريف ومن
                                                           

 .234، ص2221ن، ،عما البشير ،دار السموكي المحتوى  و النظري  اإلطار الداخمية راجعةم،ال صالح احمد العمرات - 1
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 ؛اليةمال القوائم أو والسجالت الدفاتر عمى وليس اإلدارة عمى تنصب وتقييم ميلتحو  فحص عممية -

 لالحمو حراواقت الضعف نقاط نبيا طريق عن اإلدارة قرارات ترشيد ىإل والتحميل الفحص عممية تيدف -

 الوقت وفي اإلدارة، إمكانية مع تتناسب التي بالكيفية و شروعمال إدارة تواجييا التي لممشاكل ناسبةمال
 .ووظائفيا أداء في اإلدارة كفاءة مدى في الرأي إبداء ىإل تسعى أنيا كما ناسبمال

 اإلداري  التدقيق ىدافا -2

 يىو  قيقياحت ىإل اإلدارية راجعةمال تسعى ىدافاأل من عدد ىناك

 طريقة بأفضل اديةمال و ريةشالبمنيا  تاحةمال واردلما استخدمت قد اإلدارة كانت إذا فيما الرأي إبداء -
 ؛مسبقا ؤسسةمال افدىأ  ضوء في النتائج أقصى قيقتح من تمكن و ممكنة

 وسائل حراواقت األخطاء شاكل،مال القصور، وأوج فاكتشا طريق عن قراراتيا ترشيد في اإلدارة معاونة -
 في إنجازىا كفاءة تحسين يف مساعدتيا لغرض عموماتمال بيذه اإلدارة إمداد ثم الئمة،مال التصحيح
 ؛المستقبل

 المحددة؛ ملمميا الفعمي التنفيذ متابعة لخال من ختمفةمال ماألقسا داخل األفراد أداء تقييم -

 1.ستخدمةمال الرقابة أنظمة تقييم و اختبار لخال من الرقابة وظيفة ازانج في اإلدارة مساعدة -

 أىميتو و داري اال التدقيق نطاق :الثاني المطلب

 والقضاء لتصحيحيا وذلك ؤسسةمال وعمميات أنشطة كفاية في الكفاءة موعد الضعف مواطن إظيار -
 االقتصادية واردمال ترشيد بغرض عمييا

 أحداث حرااقت بغرض ىدافاأل ذهى لتنفيذ وضوعةمال والسياسات اىتنفيذ وكيفية ؤسسةمال ىدافأ  تدقيق -
 2؛فداىاأل ذهى لتنفيذ الالزمة إلجراءاتا و النظم أنسب و

 احر واقت ستخدمةمال الرقابة نظم واختبار فحص لخال من الرقابية لوظيفتيا اىاز نجا في اإلدارة مساعدة -
 .الرقابية النظم في الثغرات يصحح ما

 : يمي ما ىإل الداخمي اإلداري  التدقيق جياز عمى االعتماد يةىمأ  وترجع

                                                           
 .523-522ص 3112 اإلسكندرية الجامعية، الدار ، التطبيق وآليات راجعةمال ،نظرية نالصبا سمت   دمحم - 1
 .265ص 3112، ،مصر اإلسكندرية الجامعية، الدار متخصصة، موضوعات الخارجية راجعةمال ،ن وآخرو  الصحن الفاتح عبد - 2
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 وى الرئيسي دوره عليج مما اإلداري، العمل فعالية وزيادة الكفاءة ينستح ىإل دفيي اإلداري  التدقيق نإ -
 اإلدارة؛ خدمة

 وتعدد ؤسسةمال حجم كبر ظل في العددية األنشطة في الداخمي التدقيق جيود ىإل اإلدارة حاجة -
 فروعيا؛

 ستمرمال والتقييم الفحص طريق عن الذاتية الرقابة قيقتح في مىايس داخمي كجياز الداخمي التدقيق نإ -
 اإلداري  التدقيق لتحقيق ولكن لالحمو اديجإ اولةمح مع عنيا، ينسؤولمال مع وأسبابيا شاكلمال ومناقشة
 دققمال نأ ىإل الرأي ذاى ويستند الخارجي، دققموال الداخمي دققمال ينب ن تعاو  مقيا يتطمب فعالة بصورة

 في اإلدارة كفاءة مدى عن المحايد الفني الرأي إبداء يمكنوو  اإلدارة عن كامل لباستقال يتمتع الخارجي
 .تاحةمال واردمال لاستغال

 يكليال في الضعف نقاط إظيار حيث من اإلدارية القرارات، ترشيد عمى يعمل وففس الداخمي دققمال أما
 يعمل وأن ذلك عمى الداخمي دققمال يساعد ما و لحميا السبل أفضل احر واقت والسياسات والخطط التنظيمي

 1.فييا يعمل التي ؤسسةمال عن يرالكث عموماتمال من وولدي التنظيمي يكليال داخل

  

                                                           
 .492 ص ذكره سبق مرجع ،انالصب سمت   دمحم - 1
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 الثاني الفصل خاتمة

 

 في المسئولين تواجو التي المتزايدة التحديات ابرز بين من المؤسسة في االداء تحسين عممية تعتبر
 المحددة االىداف تحقيق خالل من اليو تصبو ما الى المؤسسة وصول ىو الفعال االداء ويعتبر المؤسسة
 المعمومات توفير عمى يعمل فعال رقابي جياز ذلك يتطمب الميزة ىذه ولتحقيق وفعالية بكفاءة مسبقا

 .الداخمي التدقيق في والمتمثل والبيانات

 في الكفاءة موعد الضعف مواطن إظيار خالل من المؤسسة اداء تحسين عمى الداخمي التدقيق يعمل
 وزيادة الكفاءة ينستح طريق عن دلك و اىتنفيذ وكيفية ياىدافأ  تدقيق و ؤسسةمال وعمميات أنشطة كفاية
 التنفيذ متابعة خالل من المختمفة األقسام داخل األفراد أداء تقييم و ذلك من خالل  اإلداري  العمل فعالية
 الرقابة أنظمة تقييم و اختبار خالل من الرقابة وظيفة انجاز في اإلدارة مساعدةو  المحددة لمميام الفعمي

 الرقابة نظم واختبار فحص خالل من الرقابية لوظيفتيا انجازىا في اإلدارة مساعدة و ذلك ل المستخدمة
 .الرقابية النظم في الثغرات يصحح ما واقتراح المستخدمة
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 :تمييد

 اسقاط ارتأينا المؤسسة اداء تحسين في ودوره الداخمي لمتدقيق النظرؼ  الجانب الى تطرقنا بعدما
 في والمتمثمة الجزائرية المؤسسات احدػ في  ميدانية بدراسة قمنا حيث التطبيقي، الجانب عل ذلك

 :رئيسية مباحث ثالث الى الفصل ىذا بتقسيم قمنا ذلك عمى تفصيمية ولدراسة مستغانم، ميناء مؤسسة

 مستغانم ميناء لمؤسسة عام تقديم اعطاء سنحاول االول المبحث في

 مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق واقع الى نتطرق  سوف الثاني المبحث وفي

 .مستغانم ميناء مؤسسة اداء تحسين في الداخمي التدقيق دور الى نتطرق  فسوف الثالث المبحث في اما
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 مستغانم ميناء لمؤسسة عام تقديم: االول المبحث

 الجغرافي الموقع بفضل وذلك العمومية، المؤسسات اكبر من واحدة مستغانم ميناء مؤسسة
 .الحالي الوقت الى نشأتيا منذ تطورا عرفت التي المؤسسة ومميزات وخصائص لمميناء، االستراتيجي

 مستغانم ميناء عن تاريخية لمحة :االول المطمب

 مستغانم ميناء تعريف 1-

 جبائية، ورسوم خدمات تقديم  خالل من وداخمم فيحصل ،الموانئ كجميع مستغانم ميناء يعتبر  
 خاصة، الجيوؼ  و عامة الوطني االقتصاد في نشاطو أىمية جانب إلى يحكوم مفيوم ىو الميناء ومفيوم

 .االقتصادية لمتشكيالت بالنسبة خصائصو تتعدد كذلك و

 السياسة أكثر يخص بل الميناء سمطات اختصاص دوائر لو ليس بالبواخر الميناء احتكاك عموما
 سمبيا التصرف تستطيع حيث السمطة ليذه مستقل األخير وىذا االقتصاديين العمالء ومختمف الوطنية،

 .الميناء نشاط فعالية في خطأ أؼ حدوث عند

 :مستغانم ميناء انشاء 2-

 يحتوؼ  شاسع شاطئ عن عبارة بخروبة صالمندر يربط الذؼ مستغانم مدينة ساحل كان 1830 سنة قبل
 ىي ىذه فكانت الغنائم بمرسى المنطقة ىذه تسمى وكانت اإلبحار، عمى وخطيرة ضخمة صخور عمى

 مباشرة تجرػ  والتبادالت التعامالت كانت الفترة ىذه وخالل . 1833 سنة مستغانم لمدينة الحقيقية البداية
 . الشاطئ عمى

 المستقبمي مستغانم ميناء لبناء تمييدا متر 80 طول الخشب من رصيف أول بناء تم 1848 سنة وفي
 .م 1881 سنة متر 325 حوالي الى امتداده ليصل

 ذا مشروعا عنو اعمن ذلك من سنوات ثالث وبعد م 1882 سنة في الميناء لتييئة مشروع اول انطمق
 .لمميناء حوض اول بميالد انتيت م 1904 و 1890 بين ضخمة تييئة اعمال ذلك تمت عامة منفعة

 طولو برصيف الثاني الحوض انشاء تم ، م 1941 سنة لمميناء الغربية الجنوبية االمواج كاسرة بناء بعد
 . م 1959 وبداية م 1955 نياية بين متر 430
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 اساسيا جزءا اليوم يشكل اصبح حيث المنطقة متطمبات مع يتماشى بم الميناء تطوير يتم الحين ذلك منذ
 التي الكبرػ  الصناعات من لمعديد بالنسبة ضرورؼ  وىو المنطقة في بالنقل الخاصة التحتية البيئة من

 النيائيين المستممين من مقربة الخدمات من مجموعة استحداث يشجع انو اذ الدولية التجارة في تشارك
 .االنماط متعددة نقل اروقة عبر

 :مستغانم ميناء مؤسسة انشاء-3

 أوت 14 بتاريخ الصادر 222-22 رقم التنفيذؼ المرسوم بمقتضى مستغانم ميناء مؤسسة تأسست
 م. 1822

 الوطني بالديوان الخاصة والتجييزات الخدمات م 1982 نوفمبر شير من ابتداءا الميناء مؤسسة ورثت
  ايضا المنحمة والتفريغ لمشحن الوطنية بالشركة الخاصة تمك وكذلك (ONP) المنحل لمموانئ

(SONAMA) لممالحة الوطنية لمشركة  الموكمة القطر ميام اخرػ  جية من الييا اسندت كما 
(CNAN). 

 التي المؤسسات غرار عمى االستقاللية نحو طريقيا مستغانم ميناء مؤسسة شقت م 1989 فيفرؼ  29 في 
 ذات عمومية شركة من موثق عقد بموجب تحويميا تم حيث ، المالية وضعيتيا في استقرار عن كشفت
 تحت دج 25.000.000 ماليا راس اسيم ذات شركة / اقتصادية عمومية شركة الى اجتماعي طابع
 رقم التجارؼ  السجل تحمل SOGEPORTS "الموانئ " الدولة مساىمات تسيير لشركة الكاممة الحيازة

.B.01 22 04-22 و 03-22 و 01-22 القوانين الحكام طبقا والمدني التجارؼ  لمقانون  وتخضع 
 لممرسوم وطبقا المؤسسات الستقاللية التنظيمية لمنصوص والمتضمنة 1988 جانفي 12 بتاريخ الصادرة

 و 1822 ماؼ 16 بتاريخ الصادر 118-22 والمرسوم م 1988 جانفي 12 بتاريخ الصادر 22-101
 كل انجاز مستغانم ميناء مؤسسة الى صرح و ،م 1988 سبتمبر 28 بتاريخ الصادر 122-22 المرسوم
 مؤسسة بموضوع المباشرة وغير المباشرة الصمة ذات والعقارية الصناعية ، ،المالية التجارية العمميات

 .مستغانم ميناء

 .دج 500.000.000 الى الشركة مال راس رفع تم 2008 فيفرؼ  27 بتاريخ -

 تسيير شركة حقيبة في مستغانم صيد ومالجئ موانئ تسيير مؤسسة انشاء تم 2004 جانفي شير في -
 انعقاد بموجب المؤسسة ىذه وجدت ، مستغانم ميناء لمؤسسة فرع شكل عمى "الموانئ" الدولة مساىمات
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  رقم القرار وبمقتضى الصيد ومالجئ موانئ تسيير لبحث المكرس 2003 اوت 13 في الحكومة مجمس
 ومالجئ موانئ بإسناد الخاص الدولة مساىمات مجمس عن 2003 سبتمبر 22 بتاريخ الصادر 02

  ديسمبر 23 بتاريخ الصادر 05 رقم القرار وبمقتضى "الموانئ" الدولة مساىمات تسيير شركة الى الصيد
 مستغانم ميناء لمؤسسة االستثنائي العام االجتماع وبمقتضى السابق القرار وتطبيق بتثمين المتعمق 2003
 لميناء الصيد نشاط تسيير عمى يسير الذؼ الفرع ىذا بإنشاء الخاص 2004 جانفي 20 في المنعقد
 . لخضر وسيدؼ صالمندر ومينائي مستغانم

 تقدمها التي والخدمات االعمال اهم و مستغانم ميناء مؤسسة خصائص :الثاني المطمب

 ب مستغانم ميناء مؤسسة تتميز :مستغانم ميناء مؤسسة خصائص -1

 ؛ىام استراتيجي جيو موقع -

 ؛والية 12 من تتألف خمفية منطقة نحو المواصالت طرق  وفرة -

 ؛المنتظمة البحرية الخطوط لتأمين األداء لسفن متخصصة رسو محطات -

 ؛الزفت وناقالت الخمور السكر، الحبوب، ناقالت لمعالجة متخصصة انشاءات -

 ؛مغطاة وغير مغطاة تخزين قدرات -

 ؛لمبضائع جيدة حماية -

 ؛الوطني التراب عبر ) االرضي الطريق الحديدية، السكة ( البضائع تسميم طرق  تنوع -

 ؛االقتصاديين المتعاممين طموح وفق فوقية بنى -

 ؛والتفريغ الشحن عمميات عمى ومدربون  مييئون  وعمال اطارات-

 سا. 24 / سا 24 متواصمة عمل  ساعات-

 :نجد مستغانم ميناء مؤسسة تقدمها التي والخدمات االعمال اهم -2

 البحرؼ  الصيد وخدمات التجارية الخدمات الخدمات، من نوعين مستغانم ميناء يقدم
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 ؛الميناء وتنمية واستغالل الخاصة االنشاءات و المينائية الدولة امالك تسيير -

 ؛المينائية والتفريغ الشحن خدمات احتكار -

 ؛وغيرىا االرساء القيادة، القطر، عمميات مزاولة -

 ؛الفوقية المينائية لمبنى وتحديث وتييئة صيانة اعمال انجاز -

 ؛االخرين الشركاء مع بالتعاون  التحتية لمبنى وتييئة وصيانة بناء برامج اعداد -

 المباشرة غير او المباشرة الصمة ذات والعقارية الصناعية المالية، التجارية العمميات بكل القيام -
 ؛مستغانم ميناء مؤسسة بموضوع

 ؛ارساء وزورقي سفن بثالثة الميناء قيادة مديرية سا 24 / سا 24 ل تؤمنو :السفن ارشاد -

 حصان؛ 1200 قوة دات  isser قاطر باستخدام ونيارا ليال التجارية السفن تقطر :السفن قطر -

 4700 سعة ذات ) احواض ( اوعية بثالث مجيزة وىي م 2524 مساحة عمى نفطال الزفت محطة -
 ؛الزفت من سنويا طن 30000 معالجة وقدرة طن

 م 4.640 مساحة عمى 1986 سنة انشأت لمحبوب الميني الجزائرؼ  لمديوان التابعة الحبوب صومعة -
 في الحبوب من طن 300 ضخ بمعدل متحركتين بمضختين مجيزة وىي طن الف 30.000 سعتيا
 ؛منيا لكل الساعة

 الغذائي، والتوزيع التسيير شركة طرف من م 5697 مساحة عمى 1971 سنة انشأت :السكر صومعة -
 السكر من طن 16000 الى لدييا االستقبال سعة تصل السكر، تكرير شركة بعد ما في تسمى اصبحت

 ؛سنويا طن 150.000 الى العبور وقدرة الموضب غير

 من 2016 مارس في رحمة اول باشرت حيث البحرؼ  النقل رحالت مستغانم ميناء مؤسسة الى اضيفت -
 .مستقبال تطورىا انتظار في التجربة اطار في تعد حيث االسبانية فالنسيا مدينة الى مستغانم ميناء
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 مستغانم ميناء لمؤسسة العام التنظيمي الييكل الثالث: المطمب

 

مستغانم ميناء مؤسسة التدقيق خمية :المصدر مستغانم ميناء لمؤسسة العام التنظيمي الييكل :(1-3) الشكل
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 :مستغانم ميناء لمؤسسة التنظيمي الييكل شرح

 :العامة المديرية 1-

 :من وتتكون  المؤسسة مديريات مييع تراقب لممؤسسة، الحسن والسير التنظيم المراقبة، التسيير، وظيفتيا

 القانوني اليرم شكل في االول والمسؤول لممؤسسة القانوني الممثل ىو :) العام المدير ( الرئيس 1-1
 منو اقل والذين المنفذين المدراء بمشاركة المؤسسة بيا تقوم التي االعمال يعجم عمى يشرف لممؤسسة،

 .المؤسسة ىيكل في درجة

 القرارات اتخاذ في يساعده حيث العام، لممدير القانوني المستشار ويعتبر :العام المدير مساعد 2-1
 .بالمؤسسة صمة ليا التي االعمال كل وفي المناسبة

 الحرم داخل والسالمة االمن بحفع قانونا المخول الشخص وىو :الداخمي االمن مساعد 3-1
 .المحتممة االخطار كل من الحفع عمى يشرفون  ومعاونيو المؤسساتي،

 تبميغ في والمتمثمة اليو، المدير يصدرىا التي الميام يعجم يتولى الذؼ وىو :العام التنسيق مكتب 4-1
 .لممؤسسة الحسن التسيير عمى والحفاظ المديريات يعجم مع الداخمية المراسالت

 احترام من التأكد في مياميا وتتمثل العامة، االدارة مع مباشرة عالقة ليا الخمية ىذه :التدقيق خمية 5-1

 .لممؤسسة المختمفة واألنشطة العمميات وفحص تدقيق وكذلك التسيير، اجراءات

 :البشرية الموارد مديرية 2-

 والوسائل والتكوين المستخدمين بتسيير المرتبطة الشؤون  يعجم ومراقبة وتنسيق بتنظيم المديرية ىذه تيتم
 :التالية الفروع من وتتكون  لممؤسسة العامة

 اطار في المؤسسة سياسة تنفيذ ومراقبة باإلشراف القسم ىذا يقوم :والتكوين المستخدمين قسم 1-2
 في مشاركتو الى باإلضافة تطبيقيا، عمى والحرص التكوين برامج بإعداد يقوم كما المستخدمين، تسيير
 :التالية المصالح من ويتكون  المستخدمين مصاريف اطار في الميزانية اعداد
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 بتسيير المتعمقة القرارات بإعداد المصمحة ىذه تيتم :والتكوين المستخدمين مصمحة 1-1-2
 وتنظيم بإعداد وتقوم المستخدمين وتصنيف التوظيف، اجراءات تطبيق عمى تسير كما المستخدمين،

 .تطبيقيا عمى والسير التكوين برامج

 وتكاليف المستخدمين اجور دفع عمى تشرف التي المصمحة وىي :والتكاليف االجور مصمحة 2-1-2
 في تواجده مدة وطوال الواحد الشير خالل العامل بو يقوم الذؼ العمل نظير ومكافئات منح من العمل

 . المؤسسة تحققيا التي االرباح من استفادتو وكذلك المؤسسة،

 بسبب العمل عن التوقف العمل، حوادث بممفات المصمحة ىذه تيتم :االجتماعية المصمحة 1-2
 .العمل وطب الطبية المصارف تعويضات المرض،

 :مصمحتين من ويتكون  العامة الوسائل بتسيير القسم ىذا ييتم :العامة الوسائل قسم 2-2

 تنفيذ في تدخل التي العمميات يعجم عمى تشرف التي المصمحة وىي :العامة الوسائل مصمحة 1-2-2
 مكاتب، النسخ، آالت والكمبيوتر، واآلالت كالعتاد الضرورية التجييزات شراء من المؤسسة داخل العمل
 .......كراسي

 ليذه الجرد بعممية وتقوم المخزون، بتسيير المصمحة ىذه تقوم :المخزون  تسيير مصمحة 2-2-2
 .المخزونات

 المؤسسة في واالجتماعية الثقافية االنشطة بتسيير القسم ىذا ييتم :االجتماعية الشؤون  قسم 3-2
 :مصمحتين من ويتكون 

 لمعامل االجتماعي الجانب وتعالج تشرف التي المصمحة وىي :االجتماعية الخدمات مصمحة 1-3-2
 من مأمن في وىو بميامو القيام من يتمكن لكي االجتماعي الضمان مصالح لدػ بتأمينو القيام خالل من
 اثناء وتعويضات منح من واستفادتو مينية، امراض او العمل حوادث سواء تصيبو قد التي االخطار كل

 بالنسبة االمومة منح او المدرسية المنح من االجتماعية التأمينات يعجم ومن المرض او العجز مدة كامل
 .الخ....لمنساء
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 االنشطة يعجم عمى مباشرة تشرف التي المصمحة وىي :والثقافي الرياضي النشاط مصمحة 2-3-2
 المبذولة المجيودات عمى ليم كمكافئة العمال وأبناء العمال لصالح السنة طوال تتم التي والترقية الرياضية

 .االصطياف وموسم الموسمية االعياد خالل سياحية رحالت برمجة في وتتمثل السنة طوال

 التابعين والعمال الشركة عمال بين القدم كرة في لقاءات برمجة في فتتمثل الرياضية النشاطات اما
 .االخرػ  االقتصادية القطاعات لمختمف

 :والمحاسبة المالية مديرية 3-

 سنة لكل محددة ميزانيات وضع طريق عن وذلك لمشركة المالية الوضعية بتسيير المكمفة المديرية وىي
 وامساك الواحدة، السنة خالل نفذت التي المالية العمميات كل واحصاء المسطرة، لألىداف مطابقتيا ومدػ
 :من وتتكون  التجارؼ  لمنشاط المبينة التجارية الدفاتر

 المالي المحاسبي لمنظام وفقا الحسابية العمميات يعجم عمى القسم ىذا يشرف :المحاسبة قسم 1-3
 :مصمحتين من ويتكون 

 ووضع المؤسسة بيا تقوم التي لمعمميات اليومية بالمتابعة تسمح :العامة المحاسبة مصمحة 1-1-3
 وجدول الميزانية ووضع لمحسابات اليومي التنفيذ طريق عن وذلك بنشاطيا الخاصة الالزمة المالحظات

 .النتائج حسابات

 .التكاليف يعجم تحميل عل مباشرة تشرف التي المصمحة وىي :التحميمية المحاسبة مصمحة 1-3

 :مصمحتين من ويتكون  الميزانية ومتابعة وا عداد لممؤسسة المالي التسيير عمى يشرف :المالية قسم 2-3

 .لممؤسسة المالية االوضاع عمى مباشرة تشرف التي المصمحة وىي :المالية المصمحة 1-2-3

 المتعاممين مع التجارؼ  النشاط عن الناتجة االموال يعج بتحصيل وتقوم :التحصيالت مصمحة 2-2-3
 بالوفاء تأخير كل عن مالية جزائية عقوبات فرض مع البنوك بين االموال انتقال حركة وتتبع االقتصاديين

 رفضيم حالة في القضاء الى بالمجوء المتعاممين ىؤالء تيديد مع المؤسسة تجاه االلتزامات او بالدين
 .مستحقاتيم تسديد
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 :ب المديرية ىذه تقوم :التجاري  االستثمار مديرية -4

 (؛التخزين التفريغ، الشحن،) البضائع بعبور المرتبطة العمميات تسيير -

 ؛المينائية الدولة امالك تسيير -

     ؛المتخصصة االنشاءات تسيير -

 . المينائي االستثمار تقنيات تطور متابعة -

 :الى المديرية ىذه وتتفرع

 :مصالح ثالثة من ويتكون  والتخزين والتفريغ الشحن بعممية القسم ىذا ييتم :والتفريغ الشحن قسم 1-4

 الشحن عمميات يعجم عمى والمشرفة المختصة المصمحة وىي :والتفريغ الشحن مصمحة 1-1-4
 . لمرسو دورىا تنتظر التي او الميناء بمرفأ الراسية لمسفن والتفريغ

 لمتسميم، المعدة تمك وكذلك البواخر من المفرغة البضائع عاتقيا عمى تأخذ :التخزين مصمحة 2-1-4
 الى التخزين مستندات وترسل وتراقب لمتخزين، المعدة لممساحات العقالني االستخدام عمى تسير كما

 .الفواتير مصمحة

 الموجودة الحاويات عمى الكامل االشراف عمى المختصة المصمحة وىي :الحاويات مصمحة 3-1-4
 .وفرزىا محتوياتيا ومعرفة الميناء داخل

 ترمية عمى يسير المتخصصة، واإلنشاءات االمالك الفواتير، مصمحة ميام ينظم :التجاري  القسم 2-4
 :مصمحتين الى وينقسم بو المعمول االثمان سمم وتطبيق

 دخول بمتابعة والمكمفة المتخصصة واإلنشاءات االمالك تمك ىي :الدولة وأمالك الفوترة مصمحة 2-4
 . اعدادىا في تساىم التي المستندات ومراقبة الفواتير انشاء السفن،

 .االحصائية الدوريات بإعداد تقوم :اإلحصائيات مصمحة 2-2-4

 :التالية الخاليا المديرية ىذه تضم :التجاري  االستثمار مديرية خاليا 3-4
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 فييا توضح وسنوية شيرية مخططات بإعداد تقوم التي الخمية وىي :والتخطيط الدراسات خمية 1-3-4
 نوعية وتحديد الواحد، الشير خالل الراسية السفن عدد احصاء مع شير، لكل التجارؼ  النشاط نسبة
 كما يميو، الذؼ الشير مع مقارنة شير لكل النشاط نسبة حول مقارنة ووضع حدة عمى سفينة كل حمولة
 لتحديد قبميا التي بالسنة ومقارنتيا الواحدة لمسنة بالنسبة التجارؼ  النشاط نسبة تبين مخططات توضع
 التي واألرقام االىداف وتحدد المقبمة السنة وضعية المخططات وتوضح وجد اذا الحاصل التطور نسبة
 .تقريبية احتماالت وضع طريق عن وىذا الييا الوصول المؤسسة تريد

 الجيواستراتيجي ودوره بالميناء التعريف في االول دورىا يتمحور التي الخمية ىي :التسويق خمية 2-3-4
 . الجزائرؼ  والجنوب الوسط ومنطقة الجزائرؼ  الغرب بين وصل ىمزة يعتبر كونو الجزائرؼ  الغرب بمنطقة

 كالنزاعات العمل تنفيذ اثناء تنشأ قد التي المنازعات في المختصة الخمية وىي :المنازعات خمية 3-3-4
 نزاعات او لخطأ، العامل ارتكاب او التجارية، التعامالت او المالية الزيادات او العمل ظروف عن الناتجة

 .معين التزام تنفيذ المؤسسة رفض نتيجة المؤسسة مع نزاع في العمال عجمي يدخل حيث اعيةجم

 من تحويميا خروجيا، السفن، دخول( المالحة حركة بتامين المديرية ىذه تقوم :الميناء قيادة مديرية 5-
 :من وتتكون  المينائية الحدود وتامين )اخر الى رسوىا مركز

 طرف من ليم الصادرة االوامر بتنفيذ والممزمون  البحارة يعجم عمى مباشرة يشرف :المالحة قسم 1-5
 حدة عمى بحار كل كفاءة تبرز بشيادات متمتعين البحارة ىؤالء يكون  ان ويمزم لمباشرينا مسئولييم
 بتنوع تتنوع وىي المؤسسة في مياميم يتولوا ان لمبحارة يمكن ال الشيادة ىذه بدون  حيث التصنيف ودرجة

 :من ويتكون  حدة عمى بحار كل مؤىالت

 الميام لتنفيذ لو مغادرتيا عند سواء القاطرة لوقوف فعميا المخصص المكان وىو :القاطرة محطة 1-1-5
 اخرػ  سفينة اؼ عمى باتا منعا يمنع بل يجوز ال حيث الميام، ىذه تنفيذ من العودة اثناء او ليا المنيطة
 مياميا تنفيذ عمييا يحول مما عائق يشكل ألنو لمقاطرة المخصص المكان في تتوقف ان نوعيا كان ميما

 .سميمة بطريقة

 اثناء لمنقل المخصصة االرشاد نةيسف لوقوف فعميا المخصص المكان وىو :االرشاد سفينة محطة 1-5
 عممية عن االول المسؤول باعتباره الميناء، من اخراجيا او السفن ادخال عند ذلك كان سواء ميمة كل

 .العممية تتم ان يمكن ال وبدونو الميناء من السفن واخراج ادخال



الجانب التطبيقي     الفصل الثالث                                                                          
 

47 
 

 عمى مباشرا تيديدا تشكل ان شانيا من التي االخطار كل من االمن حفع في يختص :االمن قسم 2-5
 االمراض كل وتفادؼ لمعمل، المخصص المحيط نظافة عمى بالحرص وذلك الصحة وحفع العمال، حياة
 :الى القسم ىذا ويتفرع العمل اثناء العامل بيا يصاب قد التي

 بالبضائع المحممة الباخرة دخول تسبق التي العممية عمى مباشرة يشرف :الميناء ضابط قسم 1-2-5
 المواد نوعية حيث من بالسفينة الخاصة المعمومات يعجم ألخذ السفينة بربان االتصال طريق عن لمميناء

 .بالتوقف الخاص الرسيف تحديد ينسق لكي....طوليا السفينة، حجم المحممة،

 .الميناء حراسة في ميامو وتتمثل :الميناء حراس قسم 2-2-5

 :والصيانة االشغال مديرية 6-

 توفير شانيا من التي االعمال كل باألشغال ويقصد والصيانة باألشغال المختصة المديرية وىي
 النظافة، ليياكلا بناء لطرق ا تعبيد اإلنارة توفير في والمتمثمة لمعمل، الحسن لمسير المالئمة االجراءات

 .العمال سالمة تيدد التي االخطار ازالة

 منتظمة بصورة العمل تنفيذ عمى تساعد التي واآلالت لمعتاد المؤسسة امتالك بيا يقصد الصيانة اما
 عمال يقوم حيث عطب، الى تعرضيا حالة في اصالح عممية الى تحتاج التاآل ىذه فان وعميو وسريعة،
 :من المديرية هىذ تتكون  ،اآلالت ىذه بإصالح مؤىمون 

صالح وصيانة حفع انشطة يعجم ومراقبة وتصميم بتنسيق الصيانة قسم يقوم :الصيانة قسم 1-6  وا 
 :مصمحتين من ويتكون  الغيار وقطع المعدات استبدال الى باإلضافة المعدات

صالح صيانة عن المسئولة وىي :الصيانة مصمحة 1-1-6  وموقف البضائع، ومناولة رفع معدات وا 
 .الميكانيكية والمعدات السيارات

 .معداتال ومراقبة وتوفير ،اآلالت مشغمي عمل بتنظيم المصمحة ىذه تيتم :العتاد مصمحة 2-1-6

 ويتكون  الصيانة وأعمال الميناء وتييئة تطوير مشاريع ومراقبة بتنفيذ القسم ىذا ييتم :االشغال قسم 2-6
 .والصيانة االشغال مصمحة من

 .المؤسسة اصول صيانة اعمال تنفيذ عمى المصمحة ىذه رف تش :والصيانة االشغال مصمحة 1-2-6
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 مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق واقع :الثاني المبحث

 يعجم بتدقيق يقوم داخمي مدقق مستغانم ميناء لمؤسسة التنظيمي الييكل مستوػ  عمى يتواجد
 .ادائيا وتحسين لممؤسسة الحسن السير ضمان اجل من المؤسسة ىذه مستوػ  عمى تتم التي الوظائف

 مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق تنظيم :االول المطمب

 التدقيق اىمية تتمثل حيث وىاما اساسيا دورا مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق يكتسي
 .األداء تحسين في تساىم التي والمصداقية الثقة ذات والمعمومات الجيدة والدراسة التقييم في

 مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي لمتدقيق التنظيمي الوضع -

 مؤسسة في الداخمي التدقيق وظيفة فان الموانئ، تسيير شركة اعدتو الذؼ الداخمي التدقيق لدليل امتثاال
 المدقق وموضوعية استقاللية يضمن مما العامة، باإلدارة مباشرة مرتبطة وظيفة ىي مستغانم ميناء

 .لميامو ادائو عند الداخمي

 لمتدقيق تنظيمي ىيكل اقتراح تم مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق عممية تسييل اجل ومن
 التالي الشكل في موضح ىو كما لممؤسسة الداخمي

 مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي لمتدقيق التنظيمي الييكل (:2-3) رقم الشكل

 

 مستغانم ميناء مؤسسة التدقيق، خمية :المصدر
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 مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي لمتدقيق الوظيفية العالقة :الثاني المطمب

 الى التدقيق بعممية الخاصة التقارير يعجم بتقديم مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي المدقق يقوم -
 ؛العامة المديرية

 من والمصالح االقسام، المديريات، يعجم بمساعدة مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي المدقق يقوم  -
 .العمل وتحسين األداء تطوير اجل

 :الخارجي التدقيق مع مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق عالقة

 بيا قام التي واإلرشادات التوصيات تطبيق مدػ من مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي المدقق يتأكد -
 ؛المؤسسة حسابات بتدقيق قيامو اثناء الخارجي، المدقق

 في رأيو ابداء اجل من مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي المدقق تقارير عمى الخارجي المدقق يعتمد -
 .معين مجال

 :التدخل مجال

 حيث الداخمي المدقق تدخل اثناء قيود بدون  مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق وظيفة تمارس -
 التدقيق لعممية تخضع المؤسسة ىذه مستوػ  عمى المتواجدة واألنشطة والوظائف والعمميات االنظمة كل

 ؛الداخمي

 والمعمومات الوثائق مييع عمى الحصول في الحق لو مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي المدقق -
 .ميامو تنفيذ اجل من الضرورية

 :المهنة اخالقيات

 المميزات من مجموعة المدقق لدػ تتوفر مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق عممية تنفيذ عند
 منيا والصفات

 .المينية الكفاءة ،والسرية الثقة ،االستقاللية ،الموضوعية ،واالستقامة النزاىة -
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 ومالي محاسبي بمدقق مستغانم ميناء مؤسسة في التدقيق خمية دعم :الثالث المطمب

 والمالية المحاسبية المعمومات تدفق وكثرة مستغانم، ميناء مؤسسة في تتم التي المتنوعة لممعامالت نظرا
 لمنع وذلك المؤسسة ىذه داخل التدقيق لوظيفة التنظيمي الييكل الى تابع ومالي محاسبي تدقيق اقتراح تم

 .وانحرافات تالعبات او اخطاء اؼ حدوث

 والمالي المحاسبي التدقيق مهمة -1

 والمالية المحاسبية المعمومات وعدالة وشرعية وصحة مصداقية بفحص والمالي المحاسبي المدقق يقوم
 .عمييا المتعارف او المعمول المحاسبية لممبادغ وفقا

 والمالي المحاسبي لمتدقيق التنظيمي الوضع 2-

 والمالي المحاسبي لمتدقيق التنظيمي الوضع يوضح الموالي الشكل

 مستغانم ميناء مؤسسة في والمالي المحاسبي لمتدقيق التنظيمي الوضع (:3-3) رقم الشكل

 

 الخمية :المصدر

 

 والمالي المحاسبي المدقق عمل تنظيم -3

 ؛عمييا المتعارف المحاسبية لممبادغ وفقا المحاسبي التسجيل من التأكد -

 ؛محاسبية دورة لكل العمميات لجميع الصحيح التسجيل من التأكد -

 ؛وجودىا من والتحقق االصول عمى الحفاظ سبل دراسة -

 مدير التدقيق الداخمي

 تدقيق األداء التدقيق المالي و المحاسبي



الجانب التطبيقي     الفصل الثالث                                                                          
 

51 
 

 ؛االقتصادية لمموارد االمثل االستخدام من التأكد -

 .عمييا المتعارف لممعايير وفقا والمناسب المحدد الوقت في التقرير اعداد -

 والمالي المحاسبي المدقق مسؤوليات -4

 ؛التدقيق مدير طرف من اليو الموكمة الميام يعجم تنفيذ -

 ؛السنة مدار عمى الداخمي لمتدقيق السنوؼ  البرنامج احترام -

 ؛تصرفو تحت الموضوعة الوسائل عمى المحافظة -

 .المينة اخالقيات احترام -

 االخرى  الهياكل مع والمالي المحاسبي المدقق عالقة 5-

 ؛الداخمي التدقيق مدير الى التقارير تقديم -

 .العمل وتحسين تطوير اجل من المؤسسة ىياكل مع والتعاون  بالتنسيق يعمل -

 :والمالي المحاسبي المدقق مؤهالت 6-

 ؛التخصص ىذا في جامعية شيادة عمى متحصل يكون  ان يجب :العام التعميم -

 ؛الدولية المعايير والمالي، المحاسبي التدقيق :الميني التكوين -

 .والمالية المحاسبة في فوق  فما سنوات من :المينية الخبرة -
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 مستغانم ميناء مؤسسة اداء تحسين في الداخمي التدقيق دور :الثالث المبحث

 عمى وايجابي فعال بشكل تؤثر التي العوامل من مجموعة توفر من البد المؤسسة اداء لتحسين
 بو يقوم الذؼ الرقابي الدور خالل من فعال دور يمعب الذؼ الداخمي التدقيق العوامل ىذه بين ومن األداء
 .المؤسسة انشطة يعجم عمى االخير ىذا

 األداء بمدقق مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق خمية دعم :االول المطمب

 األداء جودة وتقييم فحص اجل ومن مستغانم، ميناء مؤسسة في والوظائف االنشطة لتعدد نظرا
 التدقيق لوظيفة التنظيمي لمييكل تابعة األداء تدقيق وظيفة اقتراح تم المؤسسة، بوظائف المرتبطة
 .الداخمي

 األداء مدقق مهمة -1

 احسن عمى المسؤوليات تنفيذ في المساعدة اجل من المؤسسة انشطة وتقييم بفحص األداء مدقق يقوم
 ومساعدة لتصحيحيا الخطوات واقتراح تحدث قد التي االخطاء او الضعف او القصور وكشف وجو،
 .وفاعمية بكفاءة مسؤولياتيا اداء في االدارة

 األداء لتدقيق التنظيمي الوضع -2

  (3-3) رقم الشكل في وضح كما

 األداء مدقق عمل تنظيم -3 

 واإلجراءات والخطط لمسياسات وفقا المؤسسة في الداخمية الرقابة نظام كفاءة مدػ وتقييم فحص -
 ؛والموائح والقوانين

 االقتصادية لمموارد االمثل االستخدام ،األداء معايير :مع تتناسب والسياسات االجراءات ان من التحقق -
 ؛المسطرة االىداف تحقيق و

جراءات الفرعية النظم من والضعف القوة نقاط اكتشاف -  نتائجيا، وتقييم أسبابيا وتحديد العمميات وا 
 ؛الالزمة واالقتراحات النتائج وتقديم
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 :خالل من المؤسسة داخل المعمومات لتكنولوجيا التحتية البنية تنظيم درجة تقييم -

 ؛عمييا والحفاظ البيانات تخزين و ومراقبتيا البيانات ادخال ،والبرمجة التحميل

 ؛االلي االعالم ألجيزة الداخمية الرقابة نظام كفاية تقييم -

 .الداخمي التدقيق مدير الى ره تقرؼ  بتقديم األداء مدقق يقوم تدقيق عممية كل من االنتياء بعد -

 األداء مدقق مسؤوليات -4

 ؛الداخمي التدقيق مدير طرف من اليو الموكمة الميام يعجم تنفيذ -

 ؛السنة مدار عمى الداخمي لمتدقيق السنوؼ  البرنامج احترام -

 ؛عممو اداء في واالجتياد السرعة بذل -

 ؛تصرفو تحت الموضوعة الوسائل عمى المحافظة -

 .المينة اخالقيات احترام -

 االخرى  الهياكل مع األداء مدقق عالقة 5-

 وذلك اقتراحات تقديم مع واجييا، التي الصعوبات بكل واعالمو الداخمي، التدقيق مدير الى التقارير تقديم
 .العمل وتحسين تطوير اجل من المؤسسة ىياكل مع والتعاون  بالتنسيق
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 ميناء مؤسسة في الداخمية الرقابة نظام وتحسين تقييم في الداخمي التدقيق دور :الثاني المطمب
 مستغانم

 واألنشطة والعمميات االنظمة كافة بتقييم مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي قيالتدق خمية تقوم
 الرقابة نظام في القصور اوجو المؤسسة ىذه في الداخمي المدقق يكشف كما المؤسسة، بيا تقوم التي

 ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق مصمحة مع ومسائمتنا دراستنا خالل ومن تحسينيا اجل من الداخمية
 المؤسسة ىذه في الداخمية الرقابة لنظام تقييمو خالل من اكتشفيا التي القصور اوجو لنا اوضح مستغانم
 التالية نقاطال في تتمخص والتي أخرػ  ونقاط

 القصور أوجه -1

 بوضوح، ومعمنة محددة سياسة وجود عدم من الحالي الوضع يتميز البشرية، الموارد حيث من 1-1
 وجود عدم إلى يؤدؼ أنو .العالمية الشركة سياسة في ودمجيا

 والتوجيو وتطورىا التقييم نظام وجود عدم وبالتالي والمتوسط، القصير المدػ عمى التوقعات إدارة سياسة -
 .الميني

 ......والخبرة التدريب متطمبات و العمل ألداء المطموبة الميارات لتحديد العمل لمحطات تحميل -

 الى االشارة ويمكن ،الداخمية والرقابة اإلدارة ومؤشرات المعمومات، نظام 1-2

 ؛وموحدة رسمية "البشرية الموارد" من القيادة لوحة وجود عدم -

 المعمومات وطبيعة نوع عمى انعكاس وجود لعدم نظرا البشرية لمموارد معمومات نظام وجود عدم -
 ؛ المستقبمة

 .الداخمية لمرقابة فعال نظام وجود عدم إلى اإلدارة وموظفي لإلدارة رسمي نظام وجود عدم أدػ -

دارة لإلدارة البرمجيات بنية لدييا ليس :الييكل حوسبة 1-3  ؛)الرواتب باستثناء( الموظفين شؤون  وا 
 الذاكرة في والمعمومات اليدوية المعالجة من كبير حد إلى أنجزت بسيطة الحاسوب تطبيقات وجود نالحع

 .المساعدة
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 الداخمي الرقابة نظام تقييم -2

 مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي المدقق يقوم اكثر وتحسينو الداخمية الرقابة نظام ولتقييم
 خالل من وذلك المؤسسة اداء تحسين وبالتالي العاممين اداء لتحسين البشرية الموارد لوضعية بمراجعة

 ؛االقتصادية الوحدة تزاوليا التي البشرؼ  بالعنصر المتعمقة المعمومات فحص -

 ؛االجتماعي األداء عن الصادقة الصورة تعطي المعمومات ان من التأكد -

 ؛لممؤسسة الرقابية والسياسات والتشريعات بالقوانين التزاميم ومدػ العمال وضعية دراسة -

 ؛االجتماعية واألنظمة لمقوانين الصارم التطبيق عمى السير -

 .الجارؼ  لمتشريع وفقا لمعمل والطبيعية االجتماعية بالخدمات يتعمق ما كل تتبع -

 االجور تدقيق -3

 االجراءات تطبيق مدػ عمى لموقوف االجور تدقيق بعممية مستغانم ميناء مؤسسة في المدقق يقوم
 ىذه في المجال بيذا والمتعمقة الالزمة والتوصيات االقتراحات تقديم اجل من االجور بنظام المتعمقة
 .المؤسسة

 اجل من الداخمي المدقق بيا قام والتي االجور تدقيق حالة دراسة اخذنا ليذا

 ؛لممؤسسة التنظيمي الييكل فحص -

 المعمومات؛ صحة من و بالمستخدمين المتعمقة وااليرادات التكاليف يعجم تسجيل من التأكد -

 ؛حقيقية بالمستخدمين المتعمقة واإليرادات التكاليف ان من التأكد -

 .بالمستخدمين المتعمقة واإليرادات التكاليف تقييم صحة من التأكد -

 بشكل الداخمية الرقابة نظام وتطوير بتقييم تقوم مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق خمية ان نستنج
 .المؤسسة في األداء تحسين اجل من جيد
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 مستغانم ميناء مؤسسة في المخاطر وتقييم ادارة في الداخمي التدقيق دور :الثالث المطمب

 تتعرض التي المخاطر مع التعامل في ىاما دورا مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق يمعب
 ىذه في الداخمي المدقق واختصاصات واجبات من يعتبر المخاطر وتقييم تدقيق ان حيث المؤسسة ليا

 مايمي يشمل المؤسسة ىذه في الداخمي التدقيق عمل نطاق الن األداء تحسين الى يؤدؼ مما المؤسسة

 .فييا والمخاطر القصور واكتشاف الداخمية الرقابة نظام وتقييم فحص- 

 .مصداقيتيا مدػ لتحديد المحاسبية الرقابة نظام ينتيجيا التي المعمومات فحص- 

 .العاممة واليد الخدمات وتقييم مراجعة- 

 .المؤسسة تمتمكيا التي االخرػ  والموجودات والمباني واألدوات واألثاث االموال سالمة من التأكد- 

 .............بالمستخدمين يتعمق ما وكل وترقيتيم وانجازاتيم الموظفين تعيين اجراءات تدقيق- 

 التي العمل وطرق  اإلجراءات فيم مدػ عمى وقوفو خالل من المالية القوائم بتدقيق الداخمي المدقق يقوم -
 لممؤسسة تعطي أنيا المدقق يراىا التي العمميات ىذه ومصداقية صحة من والتأكد عممياتيا، مختمف تنظم

 اخطاء ىي االخطاء ىذه تكون  ما وعادة وجدت، اذا اخطاء أؼ واكتشاف المالي المركز عن مصداقية
 .النقصان اضافة او المزدوج القيد بطريقة ذلك تسوية فيتم سيو

 و من بين الوثائق التي يتم فحصيا نجد

 الميزانية :أوال

 المالي المركز عن رئيسي بشكل معمومات لممؤسسة توفر التي الميزانية لممؤسسة المالية القوائم بين من -
 ؛الستجابةاو  والقدرة والسيولة قتصاديةالا بالموارد يتأثر الذؼ

 أن دققمال عالح ثحي صغيرةال داتوالمع ,صيانةوال صالحاإل مصاريف ةارنمقو  المدقق صفح -
 ؛السابقة السنة من أقل السنة ذهى صاريفم

 ممك اكمي صولاأل قوثائ أن عالح ثحي األصول لممستندات المؤسسة ممكية من وتحقق المدقق صفح -

 ؛الموقف في موجودة األصول يعجم وأن لممؤسسة
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 ةمطابق ابياناتي ان المدقق عالح ثحي ,واتيرالف بيانات مع ومقارنتو بالشراء أمر بيانات جمالمدقق فحص -
 ؛الفواتير عم

 عتتب ةالمؤسس أن دققالم الحع ثحي ,الكاإلىت ةطريق عتتب ةالمؤسس أن نم قحقوت دققالم فحصص -
ن )الثابت(الخطي الكتاإلى ةطريق  ؛صحيحة العمميات يعجم وا 

 بالمؤسسة فعال الموجودة المحاسبية الدفاتر في الموجود المؤسسة االصول يعجم أن والحع المدقق تأكد -
 .السنة نياية

 النتائج حسابات جدول :ثانيا

 عمى دراستنا في ونعتمد السنوية أعماليا من المؤسسة نتيجة عمى النتائج حسابات جدول يعبر حيث
 الطبيعة حسب النتائج حسابات جدول

 السابقة السنة الربحية معمومات مع الربحية معمومات بتقييم المدقق قام حيث الربحية حول معمومات -
 ؛المؤسسة نظام إلى راجع وىذا السابقة السنة من أحسن السنة النتيجة أن فالحع

 عمى مصداقية وتعطي صحيحة إنيا االقتصادية موارد في المحتممة التغييرات تقييم أن المدقق رأػ -
 ؛المؤسسة

 تؤثر ال و المؤسسة نظام مع تتماشي أنيا عمى والتمويمية واالستثمارية التشغيمية األنشطة وقيم فحص -
 .أمواليا سير عمى

 النقدية التدفقات جدول :ثالثا

 .دفعيا في التأخر وعدم وقتيا في رواتب سداد أن الحع فينظلممو  الرواتب لدفع المدقق وتقييم فحص -

 .األجل الدفع عمى االعتماد وعدم وقتيا في الموردين المستحقات سداد أن المدقق الحع -

 .القروض عمى تعتمد ال المؤسسة ان -

 و من خالل ىذا الفحص نستنتج أن

 ؛االختالس و النيب من وممتمكاتيا المؤسسة أصول بمتابعة لممدقق تسمح المالية القوائم -
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 ؛وصادقة دقيقة والمعروضة المقدمة المعمومات أن من بالتحقق يسمح الداخمي التدقيق -

 السياسات تنفيذ من بالتأكد تسمح والتي الداخمي التدقيق عممية مدخالت ىي المالية القوائم مخرجات -

 ؛ اإلدارية واإلجراءات

 ؛لو اساسية ولبنة الداخمي التدقيق عممية مفتاح ىي المالية القوائم -

 المستمرة المتابعة إلى يؤدؼ مما الدراسة، محل المؤسسة مستوػ  عمى الداخمي التدقيق مصمحة وجود -
 ؛بالمؤسسة تتم التي لألعمال والدائمة

 تمكن التي والمحددة، ميدانية زيارات خالل من الداخمي التدقيق عمى مستغانم ميناء مؤسسة عتمادا  -
 ؛بالمؤسسة يحدث ما كل ومعرفة طالعاال من المدققين

 معمومة إلى وتمخصيا وتجمعيا جدول إلى والمستندات الوثائق من المعمومات نقل ىي المالية القوائم أن -
 .محاسبية
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 :الثالث الفصل خاتمة

 

 الدور خالل من المؤسسة ىذه اداء تحسين عمى مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق يعمل -
 المدقق بيا يقوم التي العمميات خالل من العام النظام تحسين عمى يساعد معموماتي نظام كونو الوقائي،
 .الداخمي

 تدارك خالل من الداخمية الرقابة نظام ضبط عمى مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق يساعد -
 وترشيدىا المؤسسة موارد عمى بالحفاظ يقوم كما بيا المعمول االجراءات مستوػ  عمى الموجودة النقائص
 وذلك حدتيا من التقميل او لتفادييا مناسبة اجراءات واتخاذ المؤسسة ليا تتعرض التي األخطار واكتشاف

 . باستمرار األداء تطوير اجل من

 الداخمي الضبط ونظام المحاسبي النظام بتدقيق مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي التدقيق خمية تقوم -
يصال  نظام عن الداخمي المدقق لتقارير استجابة السميمة االجراءات التخاذ المعنية لمجيات النتائج وا 
 . الداخمية الرقابة

 مع لمتعامل واالحتيال واألخطاء الغش اكتشاف الى مستغانم ميناء مؤسسة في الداخمي المدقق يقوم -
 .المخاطر ىذه مع لمتعامل المختمفة واآلليات والسبل الوسائل اقتراح خالل من المختمفة المخاطر اوجو
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 خاتمة عامة:

 حفاظا وحقوقيا ممتمكاتيا لحماية االخيرة ىذه تسعى ومنتجاتيا نشاطيا وتنوع المؤسسات حجم كبر بعد
 وضع الى المؤسسة في القرار وأصحاب بالمسئولين ادى ما وىذا اداءىا وتحسين واستمراريتيا بقاءىا عمى
 لإلرشاد وتوجييات نصائح اعطاء مع لممؤسسة ضمانات اعطاء الى ييدف وموضوعي مستقل نشاط

 .المؤسسة داخل وميني مستقل شخص بيا يقوم الداخمي بالتدقيق تسمى العممية وىذه والتوجيو

 مةظالمن لداخ أينش ي ار واالستش وعيوالموض تقلالمس ييمالتقي طاالنش كذل في داخميال دقيقالت ليتمث
 اللخ نم اىدافيا تحقيق عمى ومساعدتيا االدارة كخدمة عممياتيا وتحسين الشركة قيمة من ليزيد مممص

 .االخرى  الرقابة وسائل وتقييم قياس ىعم تعمل ادارية رقابية وسيمة وىو ومنضبطة ةظممنت منيجية

 والتوسع اماالىتم من كبيرا حيزا االخير ىذا اخذ لممؤسسة بالنسبة الداخمي لمتدقيق البالغة لألىمية راظون
 او المؤسسة في الداخمي التدقيق عممية يمظتنالل خ من سواء المؤسسة داخل تحكمو ضوابط لو فأصبح

 راظن داخميال دقيقالت وعان توتنوع ددتتع اكم االخيرة، ذهلي ييمظالتن الييكل في غمويش يذال عالموق
 ةدولي اييرومع ئادمب الى ةالمين ىذه ةممارسمب تتط اكم مة،يالعم ذهى اتتطبيق فملمخت ةالماس ةلمحاج
 ةبعممي ةالقائم ةيلجا او خصالش فاتمواص و ائصصخ ددتح تيال اييرالمع واءس يرىاس نحس متحك
 وكون ةالمين ذهى ةلممارس ةمالز ال اءةوالكف وعيةوالموض ليةالستقالبا عيتمت يذال خصالش ووى دقيقالت
 اضافة ميامو، من ميمة كل تنفيذ وكيفية الداخمي التدقيق طةانش فتص تيال اييرالمع او تقل،مس خصش

 من دالب ةبالمؤسس ةصالخا ةالداخمي تجالوالس قالوثائ درسوت ةحساس اكوني المينة ىذه قياتاخال الى
 .بو يقومي الذ العمل تجاه ريةوالس ةباألمان عيتمت اونزيي وعياموض ان يكون  ابي ائمالق

 و ؤسسةمال وعمميات أنشطة كفاية في الكفاءةم وعد الضعف مواطن إظيار عمى الداخمي التدقيق يعمل
 .اإلداري  العمل فعالية وزيادة الكفاءةين سو دلك عن طريق تح اىتنفيذ وكيفية ىدافياأ  تدقيق

و عميو بمكن اعتبار ان التدقيق الداخمي يساىم بشكل كبير في تحسين أداء المؤسسة و المتمثل في 
درجة من الكفاية و الفعالية و يمكن اعتبار  اف المرجوة و المحددة مسبقا بأعمىتحقيق المؤسسة لألىد

 من خاللو ما ادا كانت في المسار الصحيح، وانيا تحقق قيمة مضافة.االداء بمثابة معيار تحدد المؤسسة 
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 نتائج البحث:

 الى توصمنا المؤسسة اداء تحسين في وأىميتو الداخمي بالتدقيق المتعمقة مف الجوانبلمخت دراستنا بعد
 :تاليةال جالنتائ

 ياتالمستو  قناعة مدى عمى المؤسسة في االداء تحسين عممية في الداخمي التدقيق مساىمة درجة تتوق  -
 الوثوق  كنيم تيال المعمومات مصادر اىم احد تمثل فعالة كأداة الداخمي، التدقيق بأىمية المختمفة االدارية

 .عمييا واالعتماد

 فاعمية االكثر الوسائل بين من الرقابية مةظاالن اىم احد كونو الى اضافة الداخمي التدقيق يعتبر -
 مرحمة من قاالانط خطواتو من خطوة كل في دعم من يوفره لما واإلرشاد والتوجيو التقييم في المستعممة

 .والتوجيو المتابعة مرحمة الى وصوال المشكمة تحديد

 الفعمي التنفيذ متابعةل خال من ختمفةمالم األقسا داخل األفراد أداء تقييميساعد التدقيق الداخمي في -
 و منو تقييم اداء المؤسسة ككل. المحددةم لمميا

 تماما موقنة االخيرة ىذهان  مستغانم ميناء مؤسسة في اجريناىا تيال التطبيقية الدراسة اللخ من ناظالح
 ناحية ومن الرقابية مةظاالن احدث احد كونو ناحية من المؤسسة في الداخمي بالتدقيق االستعانة بضرورة

 عمى ايجابي بشكل ينعكس مما والتوجييات بالمعمومات المستمر بالتزويد يسمح بو موثوق  كمصدر اخرى 
 .المؤسسة في االداء تحسين

 االقتراحات و التوصيات

 :التالية احات االق تقديم نكن سبق ما ضوء عمى

 وموضوعيتيا ليتياالاستق يضمن بما زائريةلجا المؤسسات في الداخمي التدقيق يمظتن اعادة ضرورة -
 .عممياتيا وفعالية

 .المؤسسة فوظائ ومختل التدقيق وظيفة بين التنسيق -

 .الوظيفة بيده المرتبطة التطورات لمواكبة مدققين تكوين خالل من المينة بيذه االىتمام -
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 وفيم الداخمي المدقق مع اوبيمتج الل خ من االخيرة ىذه اداء تحسين بضرورة المؤسسةل عما توعية -
 .التدقيق عممية مغزى 

 .المؤسسة داخل ياموبم القيام عمى المدقق تساعد اجراءات توفير -
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 :الممخص

 االقتصادية، المؤسسة اداء تحسين في مساىمتو ومدى الداخمي التدقيق واقع ابراز الى الدراسة ىذه تيدف
 لمتدقيق االساسية المفاىيم تناولت التي االدبيات باستعراض قمنا الدراسة من النظري  الجانب تدعيم فقصد

 عمى ميدانية بدراسة قمنا الجزائري  الواقع عمى ولموقوف التطبيقي الجانب يخص فيما اما واألداء، الداخمي
 .مستغانم والية في مستغانم ميناء مؤسسة مستوى 

 في فعالة رقابية اداة يمثل حيث واآلليات، المبادئ من مجموعة عمى يقوم الداخمي التدقيق ان لنا تبين وقد
 خالل من مصالحيا وحماية المؤسسة، اداء عمى السيطرة إلحكام فعاال رقابي نظام يمثل كما المؤسسة،
 .المؤسسة في االداء عمى ايجابيا ينعكس مما ادارتيا عمى والعمل القصور اكتشاف

دراك وعي ىناك  تبني وان المنافسة، عمى والقدرة التطور لمواكبة االداء تحسين بضرورة المؤسسة لدى وا 
 الحقيقية الوضعية حول الضرورية المعمومات توفير عمى يساعد رقابية كأداة المؤسسة في الداخمي التدقيق

 .المؤسسة في الكمي االداء تحسين وبالتالي القرار اتخاذ عممية يسيل مما لممؤسسة

 الكممات المفتاحية:

 التدقيق، األداء، التدقيق الداخمي.

 

  



Résume : 

Le but de cette étude est de mettre en évidence la réalité de l'audit interne et 
son importance pour l'amélioration de la performance de l'institution 
économique. Afin de renforcer l'aspect théorique de l'étude, nous avons 
examiné la littérature traitant des concepts de base de l'audit interne et de la 
performance. En ce qui concerne l'aspect pratique et l'examen de la réalité 
algérienne, nous avons mené une étude de terrain au niveau de Port 
Mostaganem. Dans la Wilaya de Mostaganem. 

Nous avons constaté que l’audit interne repose sur un ensemble de principes 
et de mécanismes, qu’il représente un outil de contrôle efficace dans 
l’institution, ainsi qu’un système réglementaire efficace pour contrôler la 
performance de l’institution et protéger ses intérêts en détectant et en gérant 
les déficiences. 

Il existe une prise de conscience de la nécessité d’améliorer les performances 
pour suivre le développement et la compétitivité, et de mettre en place un audit 
interne dans l’institution car un outil de contrôle permet de fournir les 
informations nécessaires sur le statut réel de l’institution, ce qui facilite le 
processus de prise de décision et améliore ainsi la performance globale de 
l’institution. 


